
آیا 2013 سال اقدام درمورد برنامه 
هسته ای ایران است؟

میالد حضرت 
عیسی مسیح )ع(
مبارک باد!

رازی سر به مهر از قتل سه عضو خانواده

تازه ترین تحلیل واشنگتن پست

کم آبی گریبان صنعت 
را گرفته است  4

 همکاری موشکی ایران و 
کره شمالی یک گمانه زنی است  28

3

 جلیقه ضد گلوله برای 
دانش آموزان آمریکایی

 تراموا به خمینی شهر 
و شاهین شهر پا می گذارد

   درنمایشگاه لوستروچراغ های تزئینی چه گذشت؟  

چراغ لوستر اصفهان خاموش است 

مدیریت ش��هری اصفهان از ش��ورای دوم تاکن��ون، مباحث 
زیربنایی شهر از جمله ساماندهی رینگ دوم و احداث رینگ 
 س��وم را انجام داده، همچنی��ن رینگ چهارم ش��هر را برای 

۲۰ سال آینده طراحی کرده و در حال اجراست.  

آرت اند کلیک: زنده رودی 
که از گاوخونی سر در آورد!

تقریبا یک سالی هست که وب سایت آرت اند کلیک 
متولد ش��ده تا تکانی به آینده هنری این شهربدهد و 
انگیزه ای باشد برای بازنگری وخودسازی هنرمندان 
نسبت به آثار گذشته وآینده خود. احسان تحویلیان 
 که سال هاست در زمینه عکاس��ی حرفه ای فعالیت

می کند، شاید نخستین کسی اس��ت که با احساس 
نیازی جدی به بحث نقد هنری پرداخته و با علم کردن 
وب سایتی تخصصی، س��عی می کند جایگاه و پایگاه 
ویژه ای نصیب این مقوله کند. این که بعد از یک سال 

فعالیت و بازدیدهای منظم از گالری ها و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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ایستادگی را 
2

از امام حسین )ع( آموخته ایم

هر گامی برای معلوالن 
باید کاربردی باشد7

بنا بر عقی��ده راس، اوباما پیش از هر اقدامی نخس��ت پیش��نهاد 
 نهایی را به رهبر ایران ارایه می دهد که ش��امل ادامه فعالیت های 
هسته ای صلح آمیز به طور محدود است. در اوایل سال ۲۰۰6، جان 
 مک کین و جو لیبرمن، موجی را در واشنگتن به راه انداختند که 
پیش بینی م��ی کرد ای��االت متحده س��رانجام باید بی��ن اجازه 
دادن به ایران برای هس��ته ای ش��دن و اقدام نظامی برای متوقف 
 کردن جمهوری اس��امی، یک��ی را انتخاب کند. اکنون س��ال ها

 از این پی��ش بینی می گ��ذرد و در هر س��ال، پی��ش بینی های 
 مش��ابهی درمورد مواجه ش��دن رییس جمه��ور آمری��کا با این 

دو راهی مطرح شده است.
اما هفت س��ال از س��ال ۲۰۰6 می گذرد و هنوز چنی��ن انتخابی 
اتفاق نیفتاده اس��ت. آیا ۲۰13 س��ال متفاوتی خواهد بود؟ آنچه 
 از خرد جمعی ش��ماری از دیپلمات ها در واش��نگتن اس��تنباط 
می ش��ود، این اس��ت که احتماال چنین رویدادی در سال ۲۰13 
 تجربه نخواهد ش��د. به نظر می رس��د که س��ال آین��ده نیز مانند 
سال های گذشته س��پری می ش��ود و مذاکرات هم بدون نتیجه 

ادامه خواهد یافت. 
2

 دولت، حق دخالت 
در انتخابات را ندارد

فقط رییس جمهور از 
اقتصاد کشور راضی است

 سپاهان 
سنگر را محکم کرد

منتقمی قائم مقام 
پرسپولیس شد

 کارگران 
هیچ تسهیالتی ندارند 
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آنچه از جنایت خیابان بی سیم رسانه ای شده است 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

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

3

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

12

4

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



چهره روزیادداشت

 صداو سیما برای انتخابات 
آماده می شود

عزت اهلل ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما با تعدادی از نمایندگان 
تشکل های دانشجویی درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم 
دیدار و گفتگو کرد. نمایندگان تش��کل  های دانش��جویی در دیدار 
رییس رسانه ملی، ضمن ارایه پیش��نهادها و دیدگاه ها درباره نقش 
صدا و س��یما در برگزاری هر چه بهتر و با ش��کوه  تر انتخابات دوره 
یازدهم ریاس��ت جمهوری گفتگو کردند. عقالنی کردن برنامه  های 

انتخاباتی از جمله پیشنهادات دانشجویان در این جلسه بود. 

 هیچ کس نمی داند 
تا کی در سمتش می ماند

وزیر بهداشت در حاشیه هفتاد وسومین اجالس رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا شما در ادامه این 
دولت، وزیر بهداش��ت می مانید به خبرنگاران گفت: خود ش��ما آیا 
 مطمئن هس��تید که در این س��متی که دارید می مانید، هیچ کس

نمی دان��د تا کی در س��متش می مان��د. مرضیه وحید دس��تجردی 
همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در دولت دهم، از وی به عنوان 
وزیر زن حمایت می شود یا خیر، گفت: معموال زنان تمایلی به انجام 
کارهای سنگین ندارند، اما من را در این سمت انتخاب کردند. این که 
از زنان کابینه حمایت می شود یا خیر، باید پرسید حمایت چطور باید 
باشد. از نظر انجام وظایف، زنان تفاوتی با مردان ندارند، اما از این نظر 

که بودجه بدهند تفاوت قائل می شوند.

 ایستادگی را 
از امام حسین )ع( آموخته ایم

رییس جمهور با اشاره به وجود فشارهای دشمنان در مسیر آبادانی 
کشور، گفت: همواره در مس��یر رش��د و تعالی، موانع و فشار وجود 
دارد، اما ایستادگی در برابر فشارهای دش��من را از امام حسین )ع( 

آموخته ایم.
محمود احمدی ن��ژاد در دیدار جمع��ی از آزادگان دف��اع مقدس با 
بیان این که عاشورا و کربال همواره در زندگی و هستی جاری است، 
گفت: آزادگی آزادگان مؤلفه مهم و اثر گذاری است، چرا که ایمان، 
معنویت و ایس��تادگی آنان، در راستای پیام عاش��ورا و در خط امام 

عصر )عج( بود.
وی با بیان این ک��ه آزادگان باید قدر و ارزش م��دال آزادگی خود را 
بدانند، آن را نش��انه ای برای قرار داش��تن در خط امام حسین )ع( 
توصیف و تأکید ک��رد: نام آزادگان ای��ران عزیز به واس��طه ایمان و 

ایستادگی آنها در زمره عاشورائیان ثبت شده است.

ترکیب هیأت رییسه تحقیق وتفحص 
از دانشگاه آزاد مشخص شد

عضو هیأت رییسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس، از انتخاب 
اعضای هیأت رییسه کمیته تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد خبر داد.

قاسم جعفری افزود: بعد از آن که احکام کمیته تحقیق و تفحص از 
دانشگاه آزاد از س��وی رییس مجلس صادر شد، در جلسه ای اعضای 

هیأت رییسه این کمیته مشخص شدند.
نماینده مردم بجنورد، مانه و س��ملقان در مجلس شورای اسالمی، 
 ادامه داد: بر اساس این جلسه، س��ید محمود نبویان نماینده تهران 
به عنوان رییس، زارعی نماینده تهران نائب رییس اول، قاسم جعفری 
نماین��ده بجنورد نائب ریی��س دوم، رضا صابری نماینده آزادش��هر 
و رامیان ب��ه عنوان دبیر کمیت��ه  تحقیق و تفحص از دانش��گاه آزاد 

انتخاب شدند.

 آخرین هواپیماربایی ناکام 
در پرواز تهران- دمشق

جانشین فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: امسال هیچ موردی مبنی 
بر اقدام به هواپیماربایی نداشتیم و آخرین مورد نیز در پرواز تهران - دمشق 
بود که ناکام ماند. س��رهنگ صفرعلی موسوی جانش��ین فرمانده سپاه 
حفاظت هواپیمایی در نشستی خبری که به مناسبت سالگرد تشکیل این 
یگان برگزار شد، اظهار داشت:  ما از سال 63 تاکنون20 مورد درگیری در 
داخل هواپیما داشتیم که 12 مورد آن منجر به درگیری و خونریزی شد 
و مهم ترین آن در پرواز اهواز به بندرعباس بود که بیش از 20 تروریست 
وارد هواپیما شده بودند.موسوی افزود: در این درگیری، نیروی حفاظت 
از پرواز ما علیرغم 50 مورد جراحت که با سالح گرم و سرد به او وارد شده 
بود، توانست مانع از اقدام تروریست ها شود که به دلیل این اقدام شجاعانه، 
از دست رهبر انقالب نیز مدال شجاعت گرفت. وی اظهار داشت: امسال 
هیچ موردی مبنی بر تالش افراد برای ربایش هواپیما نداشتیم و آخرین 
مورد آن مربوط به پرواز تهران به دمشق بود که می خواستند هواپیما را به 

نقطه دیگری ببرند اما موفق به این کار نشدند. 

خبر ویژه

همکاری   موشکی ایران  و کره شمالی 
یک گمانه زنی است 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سردار وحیدی

این ادعاها ی��ک گمانه زنی بیش نیس��ت و ایران تاکنون کس��ی را بدین 
منظور نفرس��تاده اس��ت، چرا که جمهوری اس��المی ای��ران هم اکنون 
ان��واع پهپاده��ا را در اختی��ار دارد و در این ح��وزه به توانمن��دی هایی 
 دس��ت یافته اس��ت. امروز ایران در ح��وزه پرنده های بدون سرنش��ین 
 صاحب سبک و توانمندی های مستقلی است و برنامه های ویژه ای دارد و 
هم اکنون که ایران به جزئیات 
RQ170 دس��ت یافته و آن را 
به طور کامل رمزگشایی کرده،  
طبیعی است از تمام فرصت ها 
باید حداکثر بهره را ببریم و این 
حق ماست تا از آنچه داریم در 
همه زمینه ها بهرین استفاده را 
کرده و توان نظام��ی و امنیتی 

خود را باال ببریم. 
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پایان 24 سال فعالیت ضدایرانی درسنا

س��ناتور جو لیبرمن که یکی از ضد ایرانی ترین س��ناتورهای ایاالت متحده و یکی از حامیان اصلی 
اسرائیل در آمریکاست از سنای ایاالت متحده استعفا داد و از سوم ژانویه 2013 که کنگره 113 آغاز 

به کار خواهد کرد، دیگر در این سمت نخواهد بود.

ضربه سر، عامل مرگ 
ستار بهشتی نبوده  است

 فعال به آمریکا 
سفر نکنید

دادستان تهران درمورد آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: کمیسیون 
11 نفره ای تشکیل ش��د و حتی از پزش��کان خارج از پزش��کی قانونی هم با 
تخصص های قلب،  گوارش و... دعوت کردیم که همه پزش��کان گفتند مرگ 
نمی تواند بر اثر ضربه به سر بوده باشد و احتمال شوک، بسیار قوی تر است. این 
نظریه توسط تیم پزشکان متخصص و پزشکی قانونی به دادستانی اعالم شده 

که البته در آن قید شده است متهم، بیماری قبلی هم نداشته است.
عباس جعف��ری دولت آبادی گفت: طی بخش��نامه ای اع��الم کردیم تمامی 
دادسراها باید بر بازداشتگاه های کالنتری ها نظارت بیشتری داشته باشند. وی 
همچنین از صدور 17 کیفرخواست و محکومیت 80 متهم جدید در پرونده 
فساد بانکی خبر داد و درمورد پرونده مرگ یکی از مجریان صدا و سیما گفت: در 

این پرونده، قتل مطرح نیست و منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان اظهار داشت: بازجویی غیرمتعارف 
پنج ساعته و برخورد غیر انس��انی با فرد س��الخورده ای مانند آقای داریوش 

سررشته دار، نمی تواند وضعیت قابل قبولی باشد.
رامین مهمان پرست افزود: از مقامات ذیربط آمریکایی انتظارمی رود، ضمن 
بررسی علل دقیق این امر، با هرگونه قصور یا تقصیری برخورد جدی نمایند 
و طبعا وزارت امورخارجه عالوه بر اقدامات متداول کنس��ولی، پیگیر دریافت 
هرگونه اطالعات ش��رایط منتهی به فوت این شهروند ایرانی است. وی گفت: 
تالش مستمر نهادهای امنیتی و قضائی آمریکا برای فریب، ارعاب و بازداشت 
شهروندان ایرانی، سفر ایرانیان به این کشور را پر مخاطره می نماید و با یادآوری 
هشدارهای قبلی در این زمینه، توصیه می شود از سفرهای غیرضروری به آمریکا 

اجتناب کرده و در صورت انجام سفر، حداکثر احتیاط الزم را به عمل آورید.

وزارت خارجه با صدور بیانی��ه ای در خصوص حذف نام 
منافقین از لیست گروه های تروریستی کانادا نسبت به 
تبدیل کانادا به پناهگاهی برای تروریست ها هشدار داد.

متن بیانیه وزارت خارجه ایران به این شرح است:
»در شرایطی که جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان، 
تروریسم را به عنوان یکی از معضالت اصلی جهان تلقی 
و تعهدات مش��خصی را برای مبارزه با این پدیده ش��وم 
تدوین نموده، دولت کنونی کانادا، نام گروهک تروریستی 
منافقین را از فهرس��ت گروه های تروریستی این کشور 
خارج نمود. این اقدام، تغییری در ماهیت تروریستی این 
گروهک ایجاد نمی کند و اس��تفاده ابزاری از تروریسم، 
عالوه بر نقض تعهدات بین المللی، عمل خطرناکی است 
که می تواند صلح و امنیت بین الملل را تضعیف نماید.   

جمهوری اسالمی ایران ضمن هش��دار جدی نسبت به 
تبدیل کانادا به پناهگاهی برای تروریست ها و مخاطرات 
این رفتار برای امنیت جامعه کانادا، تأکید می نماید که 
اقدام غیرمس��ئوالنه دولت کنونی کانادا نافی مسئولیت 
این کشور در حفظ امنیت شهروندان ایرانی مقیم کانادا 
و اموال دولت جمهوری اس��المی ایران در قبال هر گونه 
اقدام خشونت آمیز و تروریستی عناصر این گروهک در 

خاک کانادا نمی باشد.«

عضو جمعیت ایثارگ��ران انقالب اس��المی،   دولت را به 
آماده سازی بس��تری مناس��ب برای انتخابات پیش رو 
فراخواند و گفت: دولت موظف است هم از لحاظ امنیت و 
رعایت قوانین و هم از جهت حضور پرشور و همه جانبه 
مردم، تدابیری اتخ��اذ کند تا انتخابات س��ال آینده در 

صحت و سالمت کامل برگزار شود.  
 مجتبی شاکری در ادامه، دولت را مجری قانون دانست 
و خاطر نش��ان کرد: دولت وظیفه دخالت در انتخابات را 
 ندارد و خودش نمی تواند در این زمین��ه ورود کند، اما 
 تک تک اش��خاص به لحاظ حقیقی بودنشان می توانند 
به عنوان نام��زد انتخابات و ی��ا حامی ی��ک کاندیدا در 
انتخابات حاضر ش��وند، اما دولت به لحاظ حقوقی حق 
دخالت در انتخاب��ات را ندارد و نمی توان��د در مصادیق 
نامزدها دخالت داشته باشد.  وی همچنین افزود: رییس 
جمهور نیز به لحاظ جایگاه ریاست جمهوری حق دخالت 
در انتخابات را ن��دارد، اما بدون در نظ��ر گرفتن جایگاه 
ریاس��ت جمهوری و اس��تفاده کردن از آن، می تواند از 
یک کاندیدای خاص حمایت کند. قان��ون نیز تکلیف را 
مشخص کرده و اجازه ورود رییس جمهور به این مسائل 
را نمی دهد، اما در مسائل ش��خصی و به عنوان یک فرد 

حقیقی، هر کس می تواند نظر خود را ارایه دهد.

حبیب اهلل عسگراوالدی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان 
»انحراف چیست؟« نوش��ت: گاهی، از خدمات دولت  فعلی 
به گونه ای س��خن گفته می ش��ود که گویی درگذشته هیچ 
کاری صورت نگرفته است. تاریخ انقالب اسالمی مشحون از 
فداکاری شمار زیادی از مسئوالن در دولت های پیشین است. 
دولت  هشت س��ال دفاع مقدس، دولت س��ازندگی  و دولت 
اصالحات هرکدام به سهم خود به مردم خدمت کرده و فصلی 
از تاریخ پر افتخار جمهوری اسالمی را رقم زده اند.  ضمن این 
که نهادهای نظارتی باید تصویر درس��تی- غیر از تصویری 
رسمی که دولتی ها درمورد کارنامه اقتصادی می دهند - از 
وضعیت اقتصادی کشور بدهند تا معلوم بشود ما با این نعمت 
عظیم الهی چه کردیم؟ جعل تئوری مکتب ایرانی و حذف 
»اسالم« در ادبیات گفتاری اطرافیان رییس جمهور و تأکید 
بیش از حد روی »اومانیسم« و اصالت انسان و به بهانه های 
گوناگون، ستایش از ایران باس��تان و تجلیل از کوروش و به 
رخ کشیدن منشور حقوق بشر او، نوعی بازگشت به گذشته 
است، بی آن که به مردم بگوییم این رویکرد چه جایگاهی در 
گفتمان امام)ره( و رهب��ری دارد. مواضع انحرافی اطرافیان 
دکتر احمدی نژاد، حتی نزدیک ترین دوستان رییس جمهور 
را رنجاند و نقد صریح آیت اهلل مصباح یزدی به حلقه انحراف 
و موارد انحراف را اطرافیان رییس جمهور باید جدی بگیرند.

یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی گفت: هنوز 
اصالح طلبان بر روی کاندیدای خاصی به نتیجه نرسیده اند.

محمدرض��ا تابش گف��ت: اصالح طلبان برای داش��تن یک 
کاندیدای واحد، احتیاج به برگزاری جلس��ات هم اندیشی 
برای تعیین استراتژی و راهبردهایشان دارند که با توجه به 
نبود شرایط الزم برای برگزاری این جلسات و محدودیت های 
موجود، به نظر می رس��د دس��تیابی به راهب��رد حضور در 
انتخابات و تعیین کاندیدای واحد، شدنی نیست. وی با اشاره 
به آنچه»محدودیت ها و تنگناها ب��رای ورود اصالح طلبان 
به انتخابات« نامید، گفت: تا این محدودیت ها رفع نش��ود، 
پیش بینی می کن��م اصالح طلبان نتوانند جلس��ات الزم را 
برگزار کنند و طبیعی اس��ت با برگزار نشدن جلسات برای 
رس��یدن به یک اجماع نظر، تعیین کاندیدای واحد، امری 
غیرممکن است. تابش ایجاد شور و اشتیاق بین مردم برای 
انتخاب��ات را مهم ترین وظیفه اصالح طلب��ان و اصولگرایان 
خواند و اظهار کرد: باید تمامی جریان های سیاس��ی شور و 
نش��اط و امید را بین آحاد مردم ایج��اد کنند که یک مؤلفه 
بسیار مهم برای رسیدن به آن، تعدد کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری با سالیق مختلف و ارایه برنامه های عملیاتی 

برای حل مشکالت مردم است.

انتخابات نقدبین الملل انتخابات

بیانیه وزارت خارجه  درخصوص 
حمایت کانادا از منافقین 

 دولت، حق دخالت 
در انتخابات را ندارد

 دولت های قبلی همگی
 به مردم خدمت کردند

کاندیداتوری عارف، به  معنای 
اجماع اصالح طلبان نیست
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بنا بر عقیده راس، اوباما پیش از هر اقدامی نخست 
پیشنهاد نهایی را به رهبر ایران ارایه می دهد که 
 ش��امل ادامه فعالیت های هس��ته ای صلح آمیز 

به طور محدود است.
در اوای��ل س��ال 2006، ج��ان مک کی��ن و جو 
 لیبرمن، موجی را در واشنگتن به راه انداختند که 
پیش بینی می کرد ایاالت متحده س��رانجام باید 
بین اجازه دادن به ایران برای هس��ته ای ش��دن 
و اق��دام نظامی ب��رای متوقف ک��ردن جمهوری 
 اس��المی، یکی را انتخ��اب کند. اکنون س��ال ها

  از ای��ن پیش بین��ی می گ��ذرد و در هر س��ال، 
پیش بینی های مش��ابهی درمورد مواجه شدن 
رییس جمه��ور آمریکا ب��ا ای��ن دو راهی مطرح 

شده است.
اما هفت س��ال از س��ال 2006 می گذرد و هنوز 
چنین انتخابی اتفاق نیفتاده است. آیا 2013 سال 

متفاوتی خواهد بود؟
آنچه از خ��رد جمعی ش��ماری از دیپلمات ها در 

واشنگتن استنباط می شود این است که احتماال 
چنین رویدادی در سال 2013 تجربه نخواهد شد. 
 به نظر می رسد که سال آینده نیز مانند سال های

گذشته س��پری می ش��ود و مذاکرات هم بدون 
نتیجه ادامه خواهد یافت. همچنین ایران پیشرفت 
غیر قابل ان��کاری در غنی س��ازی اورانیوم انجام 
خواهد داد، اما در عین حال از تحریک بیش از حد 
آمریکا یا اس��رائیل برای تصمیم گیری در زمینه 
اقدام نظامی علیه تأسیس��ات جمهوری اسالمی، 

خودداری خواهد کرد.
با این حال احتمال این که در سال آینده در نهایت 
تغییری شگرف در بن بست هسته ای ایران ایجاد 
شود، زیاد است؛  برای مثال نوعی از اقدام نظامی، 
دس��تیابی ایران به بمب هس��ته ای یا گونه ای از 
توافق دیپلماتیک. موضوع هیج��ان برانگیز این 
است که یکی از افرادی که می تواند در این زمینه 
نقش داشته باشد، دنیس راس مش��اور اوباما در 
امور ایران در دور نخس��ت ریاست جمهوری وی 

اس��ت که تاکنون در پنج دولت آمریکا در بخش 
خاورمیانه فعال بوده است.

راس که در پایان سال 2011، کاخ سفید را ترک 
کرد، بر این باور اس��ت که پی��ش بینی کنندگان 
آینده مسأله هس��ته ای ایران، از یک نکته غافل 
ش��ده اند. راس می گوید س��ال آین��ده متفاوت 
 خواهد بود و س��ه دلیل را برای آن برمی شمارد؛

 رویک��رد ای��ران در جه��ت افزای��ش ظرفی��ت 
هسته ای، عزم راسخ اوباما برای بازداشتن ایران 
 و تغییر فض��ای سیاس��ی و اقتص��ادی در ایران، 
به گونه ای که می تواند در تغیی��ر رفتار مقامات 

جمهوری اسالمی تأثیرگذار باشد.  
افزایش ظرفیت هس��ته ای، آن چیزی است که 
اوباما نیز در سومین مناظره انتخاباتی خود در ماه 
اکتبر به آن اش��اره کرد. افزایش ظرفیت موجب 
می ش��ود که آمری��کا نتواند به موق��ع در جهت 
متوقف کردن برنامه هسته ای ایران اقدام کند. به 
بیان دیگر، در این ش��رایط، ایران به مقادیر کافی 

 از اورانیوم غنی ش��ده با خلوص متوس��ط دست 
می یابد و می تواند ظرف مدت چند هفته آن را به 

سالح هسته ای تبدیل کند.  
راس در توضی��ح اظه��ارات اوبام��ا ای��ن نکته را 
خاطرنش��ان می کند که موض��ع رییس جمهور 
آمریکا نشان دهنده خط قرمزی برای ایران بوده 
که به دقت طراحی شده است. اوباما در نخستین 
سال حضور خود در کاخ سفید، سرگرم بحث در 
این مورد بود که باید با ایران هسته ای کنار آمد یا 
این که آن را مهار کرد. وی سپس تصمیم گرفت 
ایران را از هس��ته ای ش��دن ب��از دارد و حتی در 
صورت لزوم از گزینه نظامی اس��تفاده کند. اوباما 
پیش از مالقاتی که در سال گذش��ته با بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت، خاطرنشان 
 ک��رد، مجهز ش��دن ایران به س��الح هس��ته ای 

غیر قابل پذیرش است.
به گفت��ه راس، طیفی از رایزنی ه��ای محرمانه و 
علنی با نتانیاهو که در پاییز  سال جاری انجام شد، 
اوباما را بر آن داش��ت تا تعریفی از زمان افزایش 
ظرفیت هسته ای ایران ارایه دهد؛ تعریفی که در 
به تعویق انداختن خط قرمز مورد ادعای نتانیاهو 
درمورد ایران و کمتر ش��دن صدای طبل جنگ 

نیز مؤثر بود.
نتانیاهو از پاییز امس��ال اعالم کرد که خط قرمز 
مورد نظر اسرائیل در اواسط سال 2013 خواهد 
بود؛ زمانی ک��ه ایران به ظرفیتی از غنی س��ازی 
اورانیوم دست می یابد که در صورت مقابله نشدن 
با آن، ظرف مدت چند هفته جمهوری اسالمی را 

وارد باشگاه هسته ای می کند.
البته تصور این که اوباما ب��ه بهانه افزایش ذخایر 
اورانیوم غنی شده با خلوص باال، جنگ دیگری در 
خاورمیانه را توجیه کند، دشوار است. بنا بر عقیده 
راس، اوباما پیش از هر اقدامی نخس��ت پیشنهاد 
نهایی را ب��ه رهبر ایران ارایه می دهد که ش��امل 
 ادامه فعالیت های هس��ته ای صل��ح آمیز به طور

محدود است. وی به این ترتیب نشان خواهد داد 
که آخرین تالش ه��ا را نیز درم��ورد ایران انجام 

داده است.
راس از مدت ها پیش این ایده را مطرح کرده بود 
که اوباما باید چنین پیشنهاد جامعی را روی میز 

بگذارد. راس بر این باور اس��ت که رویکرد کنونی 
در قبال ایران، شامل پیش��نهاد تعدیل تحریم ها 
در مقابل تعلیق غنی سازی با  خلوص باال و انتقال 
 ذخایر موجود به خارج از کش��ور، کارایی ندارد، 
چرا که در این روند، یک مشکل ساختاری وجود 
دارد و ایرانیان گم��ان می کنن��د در مقابل یک 

آبنبات از آنها درخواست الماس می شود.
 ام��ا آیا مقام��ات ته��ران، ای��ن توافق ب��زرگ را 
می پذیرند؟ راس که معتقد اس��ت اوباما باید در 
دور نخست ریاس��ت جمهوری اش این پیشنهاد 

 را مطرح م��ی ک��رد. وی بر ای��ن باور اس��ت که 
نشانه هایی از ایران ارس��ال می شود که حاکی از 
آماده سازی فضا توسط رس��انه های دولتی برای 
اعالم چنین توافقی است. راس ادعا می کند دلیل 
چنین رویکردی در ایران، تحریم های اقتصادی 
از یک سو و ریس��ک اقدام نظامی علیه تأسیسات 
هسته ای در صورت حاصل نشدن توافق با آمریکا 

از سوی دیگر است.  
مشاور اسبق اوباما می گوید ایرانیان در حال حاضر 
مجاب نشده اند که ایاالت متحده برای اقدام نظامی 
آماده می شود و در چنین شرایطی احتمال موفقیت 
دیپلماسی کمتر از 50 درصد است، اما در صورتی که 
تا پایان 2013 دیپلماسی مؤثر واقع نشود، چشم انداز 

استفاده از گزینه نظامی تقویت خواهد شد.

تازه ترین تحلیل واشنگتن پست

آیا 2013 سال اقدام درمورد برنامه هسته ای ایران است؟

 به نظر می رسد که 
 سال آینده نیز مانند 

 سال های گذشته 
 سپری می شود 

 و مذاکرات 
 بدون نتیجه 

 ادامه خواهد یافت. 
 همچنین ایران 

 پیشرفت غیر قابل انکاری 
 در غنی سازی

 اورانیوم 
انجام خواهد داد



یادداشت

 کسب رتبه برتر مدیریت مشاوره 
در کشور  

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در رتبه بندی مدیریت 
مشاوره و هدایت آموزشی سازمان در س��ال 1391 رتبه برتر را  کسب 
نمود. زارع مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گفت: بر 
اساس شاخص پیگیری امور و تعامل ادارات کل و کارشناسان مشاوره 
استانی با دفتر مشاوره سازمان، اس��تان اصفهان به همراه استان های 
خراسان رضوی، خوزستان، همدان، گلستان، زنجان و مازندران با کسب 

باالترین امتیاز، رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

 اصفهان هفته سالمی را 
تجربه می کند

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری به فارس گفت: پس از چهار 
دوره پدیده اینورژن در طی دو ماه گذشته، اصفهان این هفته روزهای 
س��المی را تجربه می کند. منصور شیش��ه فروش با اش��اره به آخرین 
وضعیت هوای اصفهان گفت: این هفته وضعیت هوای اصفهان س��الم 
است و این در حالی اس��ت که هفته گذش��ته ما در اصفهان چهارمین 
دوره پدیده اینورژن را از مهر ماه تا آخر آذر ماه پشت سر گذاشتیم. وی 
افزود: در ماه گذشته در روزهای آلوده چندین مهد کودک شهرستان ها 
و پیش دبستانی ها را تعطیل اعالم کردیم. مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در ادامه از وزش باد مالیم در طی دو روز آینده خبر 
داد و گفت: از روز سه شنبه و چهارشنبه جاری در مناطق غرب و مرکزی 

استان بارندگی آغاز و تا پنج شنبه ادامه دارد.

 حذف کنکور برای همه رشته
 امکان پذیر نیست 

رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آب��اد به ایرنا گف��ت: امکان 
حذف آزمون کنکور سراسری برای همه رشته های تحصیلی دانشگاه 
ها وجود ندارد. س��ید محمد امیری با اذعان بر این که برخی از رش��ته 
ها مانند گروه های فنی و مهندس��ی و پزشکی داوطلبان زیادی دارند، 
گفت: در صورت حذف کنکور باید ضوابطی مشابه کنکور برای پذیرش 
آنها تعریف ش��ود. وی افزود: به عنوان مثال رش��ته پزش��کی دانشگاه 
نجف آباد دارای ح��دود 12 هزار نفر داوطلب اس��ت، در حالی که فقط 
امکان پذی��رش70 نفر از میان آنه��ا وجود دارد. رییس دانش��گاه آزاد 
اس��المی واحد نجف آباد ب��ا بیان این ک��ه امکان حذف کنک��ور برای 
بس��یاری از رش��ته ها نیز در دانش��گاه های دولتی و آزاد وجود دارد، 
 اظهار کرد: این رش��ته ها بیش��تر ش��امل رش��ته های علوم انسانی یا 

بین رشته ای است.

میزان تولید زباله در اصفهان باالست
رییس کمیس��یون حم��ل ونقل،محیط زیس��ت و فن��اوری اطالعات 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: می��زان تولید زباله این ش��هر 
 باالتر از میزان اس��تاندارد آن اس��ت. ابوالفضل قربان با اذعان بر این که

باید با فرهنگ س��ازی، تولید زبال��ه را درخانه ها کاه��ش دهیم، گفت: 
شهرداری اصفهان برای کاهش آلودگی های زیست محیطی با سیستم 
قرار دادن سطل های زباله در محالت موافق نیست. وی با اشاره به این که 
این سیستم در گذشته وجود داشته است،گفت: اثرات مخرب این سیستم 
بر ما آشکار است. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: از زمان بیرون 
گذاشتن تا جمع آوری زباله ها نباید بیش از یک ساعت طول بکشد و مدت 

زمان ماندن زباله ها در این سطل ها از این زمان بیشتر است.

 ۶۵ تقاطع شهر 
به شبکه فیبر نوری مجهز شد 

مدیرعامل سازمان فاوای  شهرداری اصفهان اعالم کرد: ۶۵ تقاطع شهر 
به ش��بکه فیبر نوری و مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان متصل 
شد. همایون یزدان پناه با اعالم این مطلب افزود: زیرساخت ارتباطات 
فیبر نوری شهرداری کالن ش��هر اصفهان در حدود ۸0 کیلومتر است 
که به بهره برداری رسیده و در حال توسعه است. وی افزود: تاکنون ۶۵ 

تقاطع مهم شهر اصفهان به شبکه فیبر نوری مجهز شده اند. 

امسال؛ ثبت 1441 ازدواج 
در شاهین  شهر

مدیرکل ثبت احوال شاهین ش��هر گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
یک هزار و 441 ازدواج در س��طح شاهین ش��هر ثبت شده است.حسین 
 آقاابراهیمی که با فارس سخن می گفت، با اشاره به این که سوم دی ماه

س��ال 1297 یادآور نخس��تین ثبت رس��می و قانون��ی والدت و صدور 
شناسنامه در ایران است، اظهار کرد: با آغاز این امر، سازمان ثبت احوال 

کشور در واقع مرزبان حریم هویت وتابعیت مردم ایران زمین است.
وی اف��زود: در شاهین ش��هر فراوان��ی نام پس��رها به ترتی��ب امیرعلی، 
امیرحسین، ماهان و در دختران به ترتیب فاطمه، زهرا و سارینا بوده است.

گشتی در اخبار

تراموا به خمینی شهر و شاهین شهر 
پا می گذارد

شهردار اصفهان
مرتضی سقائیان نژاد 

مدیریت شهری اصفهان از ش��ورای دوم تاکنون مباحث زیربنایی شهر 
از جمله س��اماندهی رین��گ دوم و احداث رینگ س��وم را انج��ام داده، 
همچنین رینگ چهارم شهر را برای 20 س��ال آینده طراحی کرده و در 

حال اجراست.  
 بر اساس برنامه ریزی انجام شده، تراموا در۵0 کیلومتر از سطح کالن شهر

اصفهان راه اندازی می ش��ود. فاز اول تراموا حدفاصل ایستگاه پاسداران و 
 میدان جمهوری به طول هفت کیلومتر در اواس��ط س��ال آینده راه اندازی

م��ی ش��ود. ط��ی جلس��ه ای با 
 ش��هرداران ش��اهین ش��هر و 
خمینی شهر مقرر شده تراموا از 
خیابان امام خمین��ی )ره( به این 
ش��هر توس��عه یابد. همچنین در 
سال گذش��ته خرید هر دستگاه 
اتوبوس تندرو 340 میلیون تومان 
بود که امسال این قیمت به 790 
میلیون تومان افزایش یافته است. 
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چهره روز
تولد 1024 کودک در گلپایگان ثبت شده است

محمدجواد اش��راقی  مدیرکل ثبت احوال گلپایگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون  هزار و 24 نفر 
در این شهرس��تان به دنیا آمده اند و 420 نفر نیز فوت کرده اند. س��وم دی ماه به عنوان آغاز هفته 

ثبت احوال نامگذاری شده و امسال نود و چهارمین سالگرد تأسیس ثبت احوال در کشور است.
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  روستای  کلوسه 
جابه جا  نمی شود

به مناسبت شصتمین سال تأسیس انجمن مخابرات ایران شاخه مهندسی 
برق و الکترونیک، انجمن مخابرات دانش��گاه آزاد اس��المی واحد ش��هر 
مجلسی اقدام به برگزاری نشست علمی با حضور استاتید برجسته داخلی 
و خارجی و اس��اتید و دانش��جویان رش��ته های برق و مخابرات دانشگاه 
کرد. در این نشست علمی، دکتر عشوریان در خصوص آشنایی با جامعه 
مخابرات IEEE و فعالیت های آن مطالبی را ارایه و در ادامه دکتر سعادت  
مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیر بنایی راه آهن جمهوری 
اس��المی در خصوص تکنولوژی های نوین مخابراتی در صنعت راه آهن  
مطالبی را ارایه کرد. همچنین  پرفوس��ور گازر دانشمند و محقق ایرانی 
عضو هیأت علمی دانش��گاه کوئینز کانادا در خصوص سیستم های رادیو 

شناختی به ایراد سخن پرداخت.

فرماندار فریدونش��هر به فارس گفت: جابه جایی روس��تای کلوسه که با 
ریزش کوه در حدود یک ماه پیش مطرح شده بود، به خواست اهالی روستا 

با ایجاد خاکریز ایمن می شود. 
مهدی سلیمی با اشاره به آخرین تصمیمات درمورد روستای کلوسه واقع 
در پشتکوه فریدونشهر گفت: این روس��تا یکی از هفت روستای پشتکوه 
فریدونشهر است که روز شنبه چهارم آذر ماه بر اثر ریزش تخته سنگ های 
یک  متری و دو متری از کوه و برخورد با مدرس��ه  و نی��ز محل نگهداری 

احشام مسدود شد. 
وی با بیان این که به محض اط��الع از حادثه ریزش کوه، گروه امدادی به 
این محل اعزام شد، افزود: نوع خانه سازی و چینش خانه ها در دامنه کوه و 
نیز نبودن استاندارد الزم، موجب خرابی بیشتر خانه های این روستا شد.
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»م��دام صحنه ه��ای این  گروه 
آخریه دارم تو ذهنم تکرار شهر

میش��ه، اگه یه کم دیگه 
تالش کرده بودم حل بود، فق��ط یه مرحله دیگه 
مونده بودا، اههههههه بازم نش��د، حاال بازم باید 
Game over بشم. شانس ندارم که فقط یه دونه 
دیگه مونده بودا، ولی دستم رو دکمه کیبورد خطا 

رفت.«
 روزگاری بود که بچگی ه��ا و بازی های کودکی و 
نوجوانی با هیاهوی کوچه پس کوچه های ش��هر 
در ه��م آمیخته بود و لی لی و هفت س��نگ و گل 
کوچیک باعث این ط��راوات و ش��ادی کودکان 
دیروزی ب��ود؛ همان هایی که ای��ن روزها دوران 
متفاوت کودک��ی را در فرزندانش��ان ب��ه نظاره 
نشسته اند و تا حدودی نیز از این شرایط مضطرب 
بوده و از آینده و رواب��ط اجتماعی کودکان خود 
ناراضی هستند و البته کودکان امروزی که خود 
را محصور خانه های به اصطالح شیک آپارتمانی 
کرده و سرگرم بازی هایی که در علم کنونی آنها را 

بازی رایانه ای قلمداد می کنند، هستند. این روزها 
دیگری خبری از گل کوچیک در کوچه ها نیست 
و به جای آن فیفا 2013 و یا بازی های اکشن بر 

فکر و قلب کودکان فرمانروایی  می کند. 
در ارتب��اط با چن��د و چون و مفی��د و مضر بودن 
بازی های رایانه ای، روانشناس��انی که تبحری در 
علم و دنیای کودک دارند، پاس��خ های متفاوتی 
از باورهای عمومی افراد به تأثیرات این بازی های 
یارانه ای می دهند. بازی های رایانه ای، با استفاده از 
تصاویر جذاب، پرتحرک و زنده و صداهای مهیج، 
دنیایی از هیجان را به ک��ودکان پرجنب و جوش 
هدیه می کند و کودکانی که سراپا شیفته هیجان 
و پویایی هس��تند، به این عالمی ک��ه آنها را وارد 
تخیالتی که- شاید- ساخته و پرداخته ذهنشان 
بوده، پاس��خ مثبت می دهند و نباید از این مسأله 
بدون تفکر گذش��ت که بیش��تر کودکان در این 
بازی ها به دنبال قهرمان واقعی داستان هستند که 
البته خود را به جای آن می گذارند و فاتح بازی و 
قهرمان نهایی آن محسوب می کنند. روانشناسان 

بر این باورند که این بازی ها با ترفندهای مختلف، 
چنان تأثیری بر فکر و اعصاب کودک دارد که وی، 
خود را جزئ��ی از این مجموعه می پندارد. ش��اید 
زمانی که در سال 1947 بازی های رایانه ای برای 
نخستین بار تولید شد و به بازار آمد، فکرش را هم 
نمی کرد که روزگاری به یکی از پر مخاطب ترین و 
پرطرفدارترین وسیله های سرگرمی بشر به ویژه 

قشر جوان مبدل شود.
طبق تخمین ه��ای زده ش��ده، روزان��ه دو بازی 
رایانه ای جدید به بازار عرضه می شود که گردش 
مالی این بازی ها تنها در آمریکا، تا پایان این دهه 
به بیش از یک میلیارد دالر در سال می رسد و البته 
نباید از این مس��أله غافل ماند که در بس��یاری از 
موارد، فروش بازی های رایانه ای حتی از فیلم های 

هالیوودی نیز سبقت گرفته است.
فراموش نکنی��م که نمی ت��وان ماهی��ت واقعی 
بازی های رایانه ای را نامطلوب دانست، اما وجود 
 خشونت های زیاد در بسیاری از بازی ها که به ویژه

در س��ال های اخی��ر وارد ب��ازار ش��ده، س��بب 

ناهنجاری های رفتاری بسیاری در کودکان است 
که اثرات س��ویی را بر روابط خانوادگی و یا حتی 

روابط دوستانه در مدارس داشته است.
کارشناسان روحیه خشنونت آمیز دانش آموزان و 
انجام اقداماتی مانند حادثه دبستان سندی هوک 
آمریکا را بی تأثی��ر از وجود بازی ه��ای رایانه ای 
نمی دانن��د، هر چند ک��ه این مس��أله نمی تواند 
تنها دلیل باش��د، اما تأثیرگ��ذاری این بازی های 
خش��نونت آمیز بر ذهن و روان ی��ک نوجوان را 

نمی توان کتمان کرد.
سعید نظارتی زاده مدیر یکی از مدارس راهنمایی 
اصفهان بر این باور اس��ت ک��ه دانش آموزان در 
س��ال های اخیر، رفتارهای خش��ونت آمیزی در 
م��دارس و به وی��ژه در زنگ های تفری��ح از خود 
انع��کاس می دهند ک��ه البته ب��ی تأثی��ر از نوع 
الگوپذی��ری از فیلم ه��ا و بازی ه��ای رایان��ه ای 
نمی تواند باش��د. وی که در حین مصاحبه تلفنی 
نیز در حال تذکر دادن به سه دانش آموزی که به 
صورت گروهی در سطح مدرسه سبب آزار و اذیت 
دانش آموزان دیگر می ش��وند، بود، بر این تأکید 
داش��ت که محتوای خش��ن برخی از این بازی ها 
به گونه ای اس��ت که بچه ها به صورت گروهی یا 
 فردی در پی ضربه زدن، متالشی کردن، له کردن

و ناب��ودی یکدیگر بر می آین��د و در صدد پیاده و 
عملیاتی کر دن همه آنچ��ه در این فیلم ها نظاره 
می کنند، برمی آیند. ستار خسروی رییس پلیس 
فتای اس��تان اصفهان نیز اعتقاد دارد بازی های 
رایانه ای، تخلفات و قانون شکنی را عادی می کند 
و کاربرانی ک��ه از این بازی ها اس��تفاده می کنند 
تحت تأثیر فضای بازی ق��رار می گیرند و وقتی از 
فضای مجازی خارج می شوند، به دنبال عملیاتی 
کردن آن در دنیای خارج هستند. وی همچنین 
می گوید: در دنیا تنها20درصد بازی های رایانه ای 
خش��ونت آمیز اس��ت، اما در ایران بیشتر بازی ها 
خش��ونت آمی��ز و دارای مباح��ث ضداخالقی و 

اختالل هویتی است.

 بازی های رایانه ای توصیه می شود؟
عالوه ب��ر ای��ن م��وارد بای��د اذعان داش��ت که 
روانشناس��ان از بعد دیگری نیز به ای��ن بازی ها 

پرداخته ان��د و کمک به هماهنگی بین دس��ت و 
چش��م، رش��د کودکان عقب افتاده ذهنی، درک 
بهتر از فض��ا، حل بهتر مس��ائل ریاضی و افزایش 
 دایره لغ��ات و نیز افزای��ش تجرب��ه اجتماعی را 
به عن��وان پیامدهای مثب��ت ای��ن بازی ها بیان 
می کنند و این که یادگی��ری و آموزش که توجه 
ناچیزی به آن ش��ده اس��ت، از طریق بازی های 
رایانه ای امکان پذیر می ش��ود و حتی تعدادی از 

آنها وجود این بازی ها را توصیه نیز کرده اند.
محمدباقر کجباف روانش��ناس و استاد دانشگاه 
معتقد اس��ت این حالت از نظر روان��ی به تدریج 
در ذهن و روح بچه ها باق��ی مانده و در رفتارهای 
روزمره آنان مشاهده  می ش��ود و این که عالوه بر 
این موارد، بازی های رایان��ه ای به علت چارچوب 
محدودشان، نمی توانند به اندازه کافی در پرورش 

خالقیت های کودکان مؤثر باشند. 
هر چیز زمانی ک��ه از حد بگ��ذرد ناهنجاری در 
جامعه ایج��اد می کند و از آنجایی که خش��ونت 
مهم تری��ن محرک��ه ای اس��ت ک��ه در طراح��ی 
جذاب تری��ن بازی های رایانه ای به ح��د افراط از 
آن استفاده می شود، سبب ناهنجاری شده است 
و البته این بازی ها سبب دور شدن فرزند از کانون 
توجه والدین بوده که این معضل نیز ریشه در عدم 
اس��تفاده اصولی از بازی  های رایانه ای در س��طح 
جامعه عنوان می ش��ود. این روزها ش��رکت های 
داخلی به رقابت با سازندگان و غول های خارجی 
بازی های رایانه ای پرداخته اند و به مناسبت های 
مختلف مانند روز ملی خلی��ج فارس و یا حمایت 
از انرژی هس��ته ای، اقدام به س��اخت بازی های 
رایانه ای کرده اند، اما بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
بر این باور است که ابتدا باید زمینه و فرهنگسازی 
صحیح از این بازی ها در س��طح جامعه گسترش 
یابد. تمامی این سخنان در حالی گفته شد که در 
حدود 13 روز پیش نیز لی��گ بین المللی آنالین 
بازی های رایانه ای با حضور مسئوالن کشوری آغاز 
به کار کرد که البته این تورنمن��ت با بهره گیری 
از مناس��ب ترین امکانات و زیرساخت های فنی و 
ارتباطاتی کش��ور به میزبانی شبکه ملی فرهنگ 
جمهوری اسالمی ایران و حمایت سازمان فناوری 

اطالعات ایران برگزار شد.

وقتی که یکرنگی گل کوچیک، فدای رنگارنگی فیفای 2013 می شود 

گم شدن هیاهوی کودکانه ها در طوفان بازی های رایانه ای 

 نشست علمی 
انجمن مخابرات

 »اختالفات و درگیری های خانوادگی با 
 نفیسه 
راهداری

پدر، مادر و برادرش عامل اصلی بوده، اما 
هنوز انگی��زه جدی ای��ن جنایت هنوز 
مشخص نیست و به زودی انگیزه قاتل 
اعالم می ش��ود.« این صحبتی بود که دادستان عمومی و انقالب 
استان اصفهان درمورد انگیزه قاتل جوانی از قتل سه نفر از اعضای 
خانواده خود عنوان کرد، ول��ی آیا ادعای قاتل صرفا بر داش��تن 
اختالفات و درگیری های خانوادگی می تواند دلیل موجهی برای 
قتل سه نفر از عزیزان یک خانواده که پدر، مادر و برادر  در آن به 
قتل رسیدند، باشد؟  این رازی است که پلیس در صدد بررسی و 
پرده برداری آن است.  قتل به دلیل اختالفات خانوادگی، اختالف 
خانوادگی موجب قتل جوانی شد و...؛ اینها اخبار  اتفاقاتی هستند 
که هر از چند گاهی در گوشه و کنار شهر ما اتفاق می افتد و تعجب 
همگان را به واسطه این که فردی یکی از اعضای خانواده خود را 
می کشد، بر می انگیزد. بعد ازظهرجمعه گذشته بود که زنگ تلفن 
مأموران پلیس را  از طریق مرکز فوریت های پزشکی متوجه وقوع 
قتل دلخراشی در خیابان بی سیم اصفهان کوچه 17 شهریور کرد؛ 
تماسی که آنها را برآن داشت تا با حضور درمحل اعزام، حادثه را 
بررسی کنند. جنایت، حکایت ازقتل و پیدا شدن جسد یک مرد و 
زن میانسال و پسرجوانی داشت که بنا براظهارات همسایه ها عضو 
یک خانواده بودن��د .گویا آنها پس از اط��الع از چنین فاجعه ای،  
مأموران پلیس اصفهان را خبرکردند. جالب این که در طول این 
تحقیقات با پسر جوان دیگری روبه رو ش��دند که عضو دیگر این 

خانواده بود.

پسر جوان حرف های ضد و نقیض می زد
محمد رضا حبیبی دادس��تان عمومی و انقالب اس��تان اصفهان 
نی��ز در این رابط��ه همه آنچ��ه را که می ش��د به رس��انه گفت. 
وی اعالم کرد: مأم��وران در بررس��ی های اولی��ه از بازمانده این 
خان��واده متوجه اظه��ارات ضد و نقیض این پس��ر جوان ش��ده 
و فهمیدند قاتل که پس��ر دیگر ای��ن خانواده اس��ت، در صحنه 
 قت��ل ب��وده و خ��ود او پلی��س را در جری��ان حادثه گذاش��ته و 
اطالع رسانی کرده اس��ت که در بازجویی های بعدی، وی مجبور 
به اعتراف قتل در این زمینه شد. این پسر 2۶ ساله انگیزه خود را 
از انجام این جنایت که خانواده خ��ود را با ضربات متعدد و عمیق 
چاقو به قتل رسانده است، اختالفات و درگیری های خانوادگی با 
پدر و مادر و برادرش اعالم کرده است، اما انگیزه این جنایت هنوز 

مشخص نیست و به زودی انگیزه قاتل اعالم می شود.

بازسازی صحنه جرم با حضور قتل 2۶ ساله در صحنه 
جرم

با کمک شاهدان عینی و کارآگاهان دایره ویژه قتل به دنبال وقوع 
این حادثه،  صحنه  جرم با حضور قاتل 2۶ س��اله بازس��ازی شد. 
»محمد.خ« یکی از شاهدان عینی ماجرا و ساکن خیابان بی سیم 
که با خبرنگار اعزامی ایمنا صحبت کرده بود، چنین گفت: پس از 
بازسازی صحنه  جرم، سرهنگ حسین زاده رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان در توضیحات خود به مردم ساکن در منطقه مذکور 
تأکید کرد که هیچ ف��رد غریبه ای به محل��ه راه نیافته و قتل روز 
جمعه به دست پس��ر خانواده  مقتوالن صورت گرفته است. این 
شاهد همچنین ادعا دارد قاتل پس از درگیری با اعضای خانواده  
خود و ارتکاب جرم توسط چاقو، دست و صورت خود را شسته و 
پس از اس��تحمام در حمام عمومی صیرفیان و تعویض لباس،  به 
منزل پدربزرگ خود مراجعه می کند و سپس با ابراز نگرانی و بی 
خبری از خانواده خود، پس از گذشت چند ساعت، همراه با پسر 

عمه  خویش به منزل پدریش  برمی گردد.«

محمدمهدی اسماعیلی معاون سیاسی 
 پروین 
احمدی

امنیتی اس��تاندار اصفهان در نشست 
خبری خود با خبرنگاران در راستای 
اقدامات ص��ورت گرفته در راس��تای 
مقابله و پیشگیری از اعتیاد به ایراد سخن پرداخت که در ادامه 

گزیده ای از صحبت های وی را می خوانید:
   شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برای پیشبرد اهداف 
اس��تان در راس��تای مبارزه با مواد مخدر، دو استراتژی مهم 
را دنبال می کند که استراتژی نخس��ت این شورا در راستای 
افزایش سیستم اطالعاتی اس��ت که در این راستا کمیته ای 
با مسئولیت اداره اطالعات استان در جهت کنترل و مبارزه با 

مواد مخدر در استان فعال شده است.
   تقویت گلوگاه های اس��تان در نائین و شهرضا در راستای 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اس��تان استراتژی دوم شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��ت که راه اندازی و تقویت 
گلوگاه کنترل قاچاق مواد مخدر در استان در جندق اصفهان 

نیز مصوب شده است.
   براساس طرح جامع پیش��گیری از اعتیاد و مبارزه با مواد 
مخدر در اس��تان، 40 درصد از مردم استان باید آموزش های 
الزم در راستای پیشگیری از اعتیاد در سطح استان را دریافت 

کنند.
   شناسایی مناطق آلوده دربخش مواد مخدر به عنوان یکی 
از مهم ترین اولویت های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر  

محسوب می شود.
  کمپ ویژه ای بای��د برای زنان معتاد خطرناک دراس��تان 
اصفهان راه اندازی ش��ود و به همین دلیل ب��ا برخورداری از 
مجوز های قضائی درص��دد افزایش تع��داد کمپ های ترک 

اعتیاد در استان هستیم.
  در 9ماهه نخس��ت س��ال گذش��ته در حوزه پاک سازی و 
درگیری با قاچاقچان مواد مخدر 12 عمیات در استان انجام 
شده و طی 9ماهه نخست امس��ال با رشد 1۶7 درصدی، 32 
مورد عملیات پاک سازی و درگیری با قاچاقچان مواد مخدر 

در استان انجام شده است. 
  در سال گذش��ته با فعالیت های صورت گرفته، 10۶ باند 
و گروه قاچاقچی مواد مخدر در اس��تان متالشی شده و طی 
9ماهه نخست امس��ال 110 باند قاچاق مواد مخدر در استان 

متالشی شده است. 
  طی 9ماهه نخست سال گذشته 1۶هزار و 1۶۵کیلوگرم انواع 
مواد مخدر و در 9ماهه نخست امسال نیز 17هزار و 23کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در استان کشف شده است که استان در زمینه 

کشف مواد مخدر نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد دارد.
  درحال حاضرگرایش معتادان ازمصرف مواد مخدر سنتی 
به مواد مخدر صنعتی افزایش یافته اس��ت وتنوع ایجاد شده 
درزمینه مواد مخدرصنعتی وافزایش هیجانات ناشی ازمصرف 
این مواد، عمده ترین دالیل گرای��ش معتادان به مصرف مواد 

مخدر صنعتی محسوب می شود. 
  چه��ار البراتور در اس��تان در زمینه م��واد مخدر صنعتی 

منهدم شده است. 
   ابتدای فرودگاه های کشوردرایام حج عمره و واجب کنترل 
می شود و امسال حدود 1۶4 نفر از زائران حج عمره که معتاد 

بوده اند در فرودگاه اصفهان دستگیر شده اند.
   در راستای اشتغال زایی برای معتادان بهبود یافته، اقدامات 
ویژه ای در اس��تان انجام شده اس��ت و مقرر شده که با کمک 
صندوق مهر امام رضا )ع( وام هایی برای اش��تغال زایی به این 

افراد اختصاص داده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان مطرح کردرازی سر به مهر از قتل سه عضو خانواده

فرودگاه ها درایام حج عمره و واجب کنترل می شوند آنچه  از جنایت خیابان بی سیم رسانه ای شده است 



چهره روزیادداشت

کارگران هیچ تسهیالتی ندارند 
نایب رییس مجمع نمایندگان کارگر اس��تان اصفهان ب��ا بیان این که 
هیچ گونه تسهیالتی از سوی دولت برای کارگران درنظر گرفته نمی شود، 
گفت: تنها کمک از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری، حداقل دستمزد 
تعیین شده ازسوی ش��ورای عالی کار کشور است. مجتبی مولیانی که 
با فارس سخن می گفت، با اشاره به این که هم اکنون حدود 900 هزار 
نفر در بخش کارگری اس��تان اصفهان فعالیت می کنند، اظهار کرد:  از 
این تعداد،80 درصد دربخش خصوصی مشغول به کارند که در شرایط 
نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی درکشور، هیچ گونه تسهیالتی از 

سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده است.

کم آبی گریبان صنعت را گرفته است 
مدیر عامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: تمامی 
توان خود را برای توسعه کیفی شهرک ها و نواحی صنعتی به کار بسته ایم. 
سعادت بهرامی  با بیان این که برای این شرکت در سال جاری 205 پروژه 
تعریف ش��ده که از این تعداد 134پروژه پایان یافته  و 165 پروژه در حال 
اجراست، اظهار کرد: شرکت شهرک های صنعتی مقام اول کشور را در تعداد 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی به خود اختصاص داده است. بهرامی با اشاره 
 به خشکسالی های متوالی اس��تان و تأثیرپذیری  بخش صنعت از  بحران

 کم آبی ،گفت: به دلیل کاهش شدید منابع آبی استان از جمله کاهش سطح 
آب سفره های زیرزمینی، خشکی زاینده رود و کانال های واسطه ای، امکان 

رفع مشکل کم آبی بخش صنعت تاکنون فراهم نشده است.

اخبار کوتاه

4
قانون مالیات بر ارزش افزوده اصالح شد

عباس پاپی زاده بالنگان، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعالم اصالح مواد 
 یک و دو قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت: قرار شد کارخانه هایی

که پرسنل آنها کمتر از50 نفرند، عوارض آالیندگی خود را به شهرداری ها و دهداری ها  پرداخت کنند.
فقط رییس جمهور از اقتصاد 

کشور راضی است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

حسین امیری خامکانی
بعید می دانم جز شخص رییس جمهور و چند نفر از اعضای هیأت دولت 
کسی در کشور پیدا شود که بگوید امروز وضع اقتصادی کشور خوب است، 
ولی فراموش نکنیم که مباحثی چون اشتغال، سرمایه گذاری و مبارزه با 
فساد اقتصادی، همان بحث های احمدی نژاد قبل از انتخابات بود و در 
شروع دولت نهم هم بر آن تأکید داشت، اما آنچه می توان قضاوت کرد، 
این اس��ت که در عمل، آقای احمدی نژاد به این اهداف نرسید.  احتماالً 
آقای احمدی نژاد بر اساس دالر سه هزار تومان صحبت می کنند که البته 
این اصاًل امکان ندارد و کشش 
جامعه ما بر این اس��اس نیست 
 که بت��وان بنزی��ن را به قیمت 
س��ه هزار یا پنج ه��زار تومان 
ب��ه م��ردم فروخت. ن��ه مردم 
 کشش چنین قیمتی را دارند و 
نه مجلس چنی��ن اجازه ای به 

دولت می دهد.
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تا همین چند س��ال پی��ش تنها لوس��ترهایی که با 
قیمت گران وارد کشور می شد، لوسترهای ایتالیایی 
بودند که شکل و شمایل آنها طوری بود که مناسب 
استفاده در دربار و کاخ های سلطنتی بود. قیمت آنها 
هم بستگی به جنس آنها داشت و بین 400 تا 800 
هزار تومان و شاید هم چند میلیون تومان متغیر بود.
 اما ح��اال مثل همه کااله��ای دیگر، پ��ای چینی ها

درمیان است؛ همان چش��م بادامی های زرد پوست 
که بازار لوستر را ارزان تر و راحت تر قبضه کرده اند تا 
دیگر اصفهان که مهد این هنر و صنعت است، حرفی 

برای گفتن نداشته باشد. 
لوسترهای برنزی، بلوری، آب نقره، آب طال، لوله ای، 
کریستالی، چوبی و … که البته قیمت هر لوستر بسته 

به تعداد شاخه های به کار رفته شده در ساخت آنها 
متفاوت است، در رنگ ها و طرح های مختلف آمدند 
و جای پایی مناسب را برای خود باز کردند. بماند که 
قیمت مناس��ب  ارزان آنها تا قبل از باال رفتن دالر از 
پله های گرانی بود؛ چرا که به قول علیرضا اخوان که 
یکی از واردکنندگان با سابقه در این زمینه است، هم 
اکنون قیمت لوسترها نس��بت به قبل سه برابر شده 
اس��ت: »فرقی نمی کند چینی باش��دیا از دوبی یا از 
مجارس��تان و ایتالیا آمده باشد؛ گرانی یعنی دغدغه 

واردکنندگان.«
با تمام این ها قیمت ها مختلف است. مدل هایی که 
از نظر ظاهر شباهت زیادی به هم دارند نیز به دلیل 
تفاوت جنس آلی��اژ  به کار رفت��ه در آن قیمت های 

متفاوتی دارند.
در ح��ال حاض��ر لوس��ترهای ارزان، بی��ن 300 
تا یک میلی��ون قیمت دارن��د و لوس��ترهایی گران 
بی��ن هش��ت ت��ا 10 میلی��ون و بیش��تر. علیرضا 
 اخوان، واردکننده لوس��تر در ای��ن رابطه چینی ها

را مقصرنم��ی دان��د: »متأس��فانه ما ب��رای طراحی 
پول نمی دهیم و همی��ن باعث می ش��ود که تنوع 
ح��رف اول را بزند و بازار فروش بیش��تری داش��ته 
باش��د. چینی ها بازار را ش��ناخته اند و م��ی دانند 
 که طراح��ی های مختلف م��ی تواند ب��رای هر نوع 

ذائقه ای بازار داشته باشد«.
در این میان هس��تند برخی از فروش��ندگانی که از 
پایتخت آمده اند و اعتقاد دارند لوس��ترهای تهران، 

 اصل اس��ت و اصفهانی ه��ا از طرح ها کپ��ی کاری 
می کنند، اما اخ��وان اعتق��اد دارد: » اصفهان کمتر 
از تهران نیس��ت و همیشه به داش��تن صنعتگران و 
هنرمندان معتبر در تمامی رشته ها شهره بوده و به 

همین خاطر این درست نیست«.
به گفته او، شاید از لحاظ امکانات وضعیت پایتخت 
بهتر باشد، اما از لحاظ کیفیت اصفهان هنوز هم سری 
در س��رهای این صنعت دارد. با چ��رخ زدن در میان 
لوسترها و صحبت با کسانی که با این رشته سر و کار 
دارند، عدم ثبات قیمت ها، اقتصاد خراب و کاالهای 
چینی دغدغه هایی است که در سخنان فروشندگان 

و تولیدکنندگان پررنگ تر دیده می شود.
»بیشتر لوسترهای ایران به کشورهایی چون بحرین، 
عربس��تان و کویت صادر می ش��ود ک��ه پرمتقاضی 
نیز هس��ت«؛  این ها ح��رف های خلیل��ی، یکی از 
فروشندگان است. این فروش��نده در ادامه، ماه های 
آذر و دی را از ماه های پرفروش این محصول می داند 
که در این ماه ها به دلیل نزدیک شدن به ایام عید، بازار 

لوستر از رونق خوبی برخوردار است. 
خلیلی با اش��اره به این که به دلیل کم شدن تقاضا، 
واردات لوس��ترهای ایتالیایی تقریباً متوقف ش��ده 
و تنها مع��دودی از اف��راد عالقه مند، با س��فارش به 
فروشگاه های خارجی، آنها را به کشور وارد می کنند. 
اما بیشتر لوسترهای چینی با قیمت بسیار پایین یعنی 
شاخه ای سه یا چهار هزار تومان تا 50هزار تومان به 
فروش می رسند و کارهای ایرانی نیز بسته به نوع آن از 
شاخه ای هفت هزار تومان تا 200هزار تومان در بازار 

خرید و فروش می شوند. 
به گفته این فروشنده، بعضی از تولیدکنندگان بزرگ 
لوس��تر به همراه تولیدات خود شناس��نامه آن کاال 
را هم ارایه می دهند، همچنین عالوه بر شناس��نامه 
که مشخصات لوستر در آن ثبت شده، برگه گارانتی 
هم وجود دارد و لوستر خریداری شده دو تا 10سال 

گارانتی دارد.
مرتضی، یکی دیگر از فروش��ندگان لوستر، درمورد 
میزان فروش وانواع لوس��تر می گوید:» لوستر یک 
کاالی لوکس به حس��اب می آید و ای��ن امر در کنار 
وضعیت نامناس��ب اقتصادی مردم، موجب شده که 
رونق این بازار هر س��ال کمتر از سال قبل شود. این 
عامل باعث شده است که رقابت، تولید و صادرات با 

نوسان روبه رو شود. «
 از ح��رف ه��ای غرف��ه داران ای��ن طور برداش��ت 
می ش��ود که »بی��ش از90 درصد م��واد اولیه مورد 
نیاز این صنعت در داخل س��اخته می شود، ولی نیاز 
سازندگان نور و روشنایی در بازار به طور کامل تأمین 

نمی شود و تعدادی به واردات روی آورده اند.«
غالمعلی فتوحی، از تولیدکنندگان با س��ابقه لوستر 
در اس��تان اصفهان اس��ت که دی��دگاه جالبی دارد: 
» گران��ی م��واد اولیه به هم��راه گس��ترش فعالیت 
واس��طه ها آنقدر به این صنف ضرر زده که تعدادی 
از تولیدکنندگان این حرفه مجب��ور به تغییر دادن 
شغل خود ش��ده اند. وی با اش��اره به این که مفرغ و 
برنج در اش��کال لوله، ورق و ضایع��ات کارخانجات، 

 مهم تری��ن م��واد اولی��ه ای��ن صنعت را تش��کیل 
می دهد، افزود: »نخستین و مهم ترین عامل گرانی 
 لوسترها، افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و غیرقابل 

پیش بینی بودن این تغییر قیمت هاست.«.
گویا این کاس��تی هیچ گونه قدرت کنت��رل را برای 
این بخش باقی نگذاشته و اغلب دالالن، این مواد را 
احتکار کرده و پس از افزایش قیمت آن را به فروش 
می رس��انند.  فتوحی نقش س��لیقه را نی��ز پررنگ 
می داند: »تقاضای بازار بیشتر طرح ها و اندازه های 
جدید را شامل می شود که برای تأمین این بخش باید 
مواد اولیه نیز با اندازه های مناس��ب تولید شود، اما 

کارخانجات قادر به تأمین این مواد نیستند«. 
گفتنی است هم اکنون 120 واحد تولیدی و فروش 

لوستر در اصفهان مشغول به فعالیت است.

   درنمایشگاه لوستروچراغ های تزئینی چه گذشت؟  

چراغ لوستر اصفهان خاموش است 

نور زرد و سفید نمایشگاه از پشت شیشه های چند ضلعی هزار رنگ می شود. شیشه هایی که نه تنها تأللؤ و درخشندگی   الدن 
جذابی دارند، بلکه پشت کریستال های درخشانشان قیمت های شوک دهنده ای را هم یدک می کشند. آن زمان که ایرانمنش

به جای المپ، ازشمع اس�تفاده می ش�د. درآن زمان حباب  های بلوری و ش�معدان هایی با آویزهای شیشه ای نقش 
لوسترهای زیبای امروزی را ایفا می کردند.
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 ابالغ اجرائيه
6492 ش��ماره اجرائیه: 9110420351400353 ش��ماره پرونده: 9109980351400002 
شماره بایگانی شعبه: 910002 بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره دادنامه 
9109970351400700 محکوم علیهم 1- بهاره جنین فرزند حس��ین به نش��انی اصفهان 
ملک ش��هر خ هزار دس��تگاه خ ش صادقیان کوی شمش��اد مجتمع نخل )مجهول المکان( 
2- خلی��ل رمضان پور فرزند رضا به نش��انی اصفهان میدان می��وه تاالر 6 غرفه 17، 3- 
علیرضا ایهامی فرزند ناصر به نشانی اصفهان سپاهان شهر بلوار غدیر سوپر میوه بهار 
محکومن��د به نح��و تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
4/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و واخواست سفته، همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست تا زمان 
وصول در حق محکوم له بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری به نش��انی اصفهان خ 
ش��یخ صدوق شمالی و مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می 
بایس��ت پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي 
تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به 
مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 

15854 مرتضایی – مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
6493 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300401 ش��ماره پرونده: 9109980350300376 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910376 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350303038 تقدیم��ی از س��وی محکوم له و براس��اس مف��اد دادنامه )غیابی( 
مربوطه به شماره 9109970350300905 صادره از سوی این دادگاه، محکوم علیهما 1- 
فاخ��ر ظهیریان مجهول المکان 2- محمدصالح خواجویی فرزند محمدرضا مجهول المکان 
بصورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه 
قانونی و هم چنین پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت 
)که محاس��به آن براساس شاخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی، برعهده اجرای احکام 
خواهد بود( در حق محکوم له اس��فندیار قاس��می فرزند عبدالحس��ین به نشانی اصفهان 
ورودی ش��هرک امیرحمزه خ دکتر حس��ابی ک ش طاهری روب��روی پ154 و همچنین 
پرداخ��ت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق االجرای دولت )نیم عش��ر دولتی( که باید در 
ح��ق صندوق دولت بپردازند. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 

اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده ای��د لیکن براي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 15857 دادخواه – مدیر دفتر شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
6494 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800361 ش��ماره پرونده: 9109980350800063 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910071 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350803222 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350800728 محکوم علیهم 
1- شرکت راه سعید غدیر مجهول المکان 2- منیر رضایت فرزند حسین مجهول المکان 3- 
احمد رضایت فرزند حس��ین مجهول المکان 4- شرکت تولیدی صنعتی نوید مهر سپاهان 
مجهول المکان 5- س��عید مجید فرزند محمدحس��ین مجهول المکان 6- شرکت نسیم راه 
جنت مجهول المکان 7- شرکت نگین الوان غدیر مجهول المکان محکوم هستند به متضامنًا 
ب��ه پرداخت مبلغ 21/547/739/891 ریال بابت اصل خواس��ته بانضمام خس��ارت تاخیر 

تادیه وفق قرارداد بانکی پیوس��ت پرونده با احتس��اب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی 
431/258/797 ری��ال و حق الوکال��ه 308/954/797 ریال( در حق محکوم له بانک ملت به 
مدیریت علی دیواندری به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مدیریت امور شعب بانک 

ملت. رای صادره نس��بت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 1/077/386/994 ریال 
می باش��د که برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بده��د. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واقع از دارای��ي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 15858 هاش��می – مدیر 

دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6495 ش��ماره ابالغیه: 9110100351106203 ش��ماره پرون��ده: 8909980351100756 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890763 خواهان ها سیمین قدمیان و محمد هانی نیایش و بهارک 
همایی و مروارید نیایش دادخواس��تی به طرفیت خوانده عزت قلمکاری به خواسته مطالبه 
اجرت المثل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع 
و به کالس��ه 8909980351100756 ثبت گردیده که باتوجه به وصول نظریه کارش��ناس 
مراتب ابالغ نظریه کارش��ناس یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی تا خواندگان 
ب��ا مراجعه به ای��ن دادگاه و مالحظه نظریه چنانچه به نظری��ه اعتراضی دارند ظرف یک 
هفته از تاریخ انتش��ار کتبا اعلم نمایند واال وفق مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف/15861 

خزایی- مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6496 شماره دادنامه: 9109970352301486 شماره پرونده: 9109980352300553 
شماره بایگانی شعبه: 910574 خواهان: خانم فاطمه حیدری به نشانی شهر ابریشم- 
بلوار الغدیر- ک ش طالب خواندگان: 1- آقای سعید حیدری به نشانی مجهول المکان 
2- آقای محمد رضایی یزدآبادی به نشانی اصفهان، خیابان آتشگاه کوچه سعدی بن 
بس��ت شهید مهدی حسینی، بلوک 14، منزل حس��ین رحیمی خواسته: اذن در ازدواج 
گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم فاطمه حیدری 
فرزند س��عید به طرفیت آقایان 1- محمد رضایی یزدآبادی فرزند ابراهیم 2- سعید 

حیدری فرزند عباس به خواس��ته صدور اجازه ازدواج با عنایت به محتویات پرونده، 
اظهارات خواهان و احراز هم کفو بودن زوجین و اظهارات ش��اهد و س��ایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده مبنی بر اینکه پدر خواهان غائب بوده و عادتًا اس��تیذان از 
او غیر ممکن است دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص مستنداً به ماده 1044 قانون 
مدن��ی اجازه ازدواج خواهان با آقای محمد رضایی یزدآبادی فرزند ابراهیم صادر و 
اعالم می گردد دفاتر رس��می ثبت طالق مکلف به ثبت واقعه ازدواج در صورت وقوع 
می باش��ند رای عادی نسبت به آقای سعید حیدری غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و نس��بت به آقای محمد رضایی حضوری و ظرف 
بیس��ت روز قابل تجدیدنظر می باشد. م الف/15863 زارعی- رئیس شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6497 خانم خدیجه کامیاب حبیب آبادی فرزند محمدعلی دادخواستی به طرفیت آقای 
عنایت ا... عظیمی فرزند محمدامان بخواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که 
به کالس��ه 9109980352201510 و به شماره بایگانی 911557 در شعبه 22 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 91/11/11 س��اعت 9:30 
صبح تعیین ش��ده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئی��ن دادرس مدنی مراتب در یکی از روزنامه های درج 
می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم 
حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/15866 افغانی- مدیر دفتر ش��عبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تاسيس
6498 ش��ماره: 2808/الف 91/103 آگهی تاس��یس شرکت فنی و مهندسی داده پرداز سینا 
س��پاهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/9/22 تحت شماره 48743 و شناسه 
ملی 10260669948 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/9/22 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: 
انجام خدمات کامپیوتری، س��خت افزار و امنیت ش��بکه- ش��بکه- اتوماس��یون صنعتی- 
حس��ابداری- اداری- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای نمایندگی 
از اش��خاص حقوق��ی. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامح��دود 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان کوی امیریه خیابان دوم فرعی هفتم پالک 
2 کدپس��تی 8174985551- تلفن 03117751626، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 
1/000/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 4428/54 مورخ 1391/9/7 
نزد بانک صادرات شعبه اسپادانا اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آق��ای محم��د قنبریان علویجه به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای حس��ینعلی 
قنبریان علویجه به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای محس��ن کیانی نیستانک به 
سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای محسن کیانی نیستانک به سمت مدیرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت 
ب��ا امضای مدیرعام��ل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می 
باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
محسن وزیری به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای غالمرضا وزیری به عنوان بازرس علی 

البدل. م الف/15827 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسيس
6499 شماره: 2866/الف 91/103 آگهی تاسیس شرکت امیران آفاق مبین سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/9/27 تحت ش��ماره 48792 و شناسه ملی 10260670448 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/9/27 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های 
بازرگان��ی از قبیل صادرات و واردات- خرید و ف��روش- تولید و تهیه و توزیع و مونتاژ 
و بس��ته بندی کلیه کاالهای مجاز- اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت 
های دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولتی و خصوصی و 
انج��ام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت- اجرا در زمینه امور س��اختمانی و تهیه و 
طبخ و توزیع غذا و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان خیابان ش��یخ بهایی- کوی زرگر اصفهانی- پالک18- طبقه اول- کدپستی 
8135738191، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره ---- مورخ 1391/8/23 نزد بانک تجارت شعبه شیخ بهایی پرداخت 
گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای س��ید حمیدرضا اثنی عشری به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم بهناز 
قبه به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره 3-5- خانم مائده مهتاب گز کن به س��مت عضو 
هیئت مدیره 4-5- آقای س��یدحمیدرضا اثنی عش��ری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور به امضای 
مدیرعام��ل هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری به امض��ای هریک از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای افشین 
خداش��ناس به عنوان ب��ازرس اصلی 2-8- آقای محمد نادی پ��ور به عنوان بازرس علی 

البدل. م الف/15797 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسيس
6500 شماره: 2846/الف 91/103 آگهی تاسیس شرکت هوپاد استون آریانا سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/9/26 تحت ش��ماره 48772 و شناسه ملی 10260670277 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/9/26 از لحاظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تولید کلیه جرمهای صنعتی 
ریختنی )سنگهای مصنوعی- نسوزها( ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل طراحی، 
نظارت و راه اندازی و تعمیرات سیستمهای برق، الکترونیک، ابزار دقیق، مکانیک، خدمات 
تاسیس��ات صنعتی، ش��یمیایی، س��اختمانی، مواد و متالوژی، مخابرات )غیر از آنچه در 

انحصار ش��رکت مخابرات ایران اس��ت( تولید و توزیع و خرید و ف��روش و صادرات و 
واردات کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی 
صرفا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در 
مزای��دات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و خارج از 
کشور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان آمرزیدآباد کوچه 
صاح��ب الزمان پالک252 کدپس��تی 8164181576- تلفن 09359699112، 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
150 مورخ 1391/4/20 نزد بانک ملی ش��عبه خیابان رباط اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 5-1- 
آق��ای رضا دهقانی مفردپور به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- آق��ای ابراهیم دهقانی 
مفردپور به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای حمیدرضا یزدخواس��تی به سمت 
عضو هیئت مدیره 4-5- آقای حمیدرضا یزدخواستی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی با امضای مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د 8- بازرس اصلی و علی البدل: 8-1- 
خانم زهراالس��ادات مرتضوی افاران��ی به عنوان بازرس اصل��ی 2-8- آقای محمدرضا 
عالمرودش��ت به عنوان بازرس علی البدل. م الف/15722 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغييرات
6501 ش��ماره: 3204/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت س��یور صنعت سپاهان سهامی 
خاص به شماره ثبت 40927 و شناسه ملی 10260586120. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/9/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای 
علی ضامن رش��یدی به عنوان بازرس اصلی، خانم فاطمه رشیدی ده رشیدی به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ارزاینده 
رود جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می 
باش��ند: آقای س��هراب عادلی و آقای محمدرضا عادلی کوش��کی و آقای علیرضا عادلی 
کوش��کی تا تاریخ 1393/9/16. 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
آقای س��هراب عادلی به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عادلی کوش��کی به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا عادلی کوشکی به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای علیرضا عادلی کوشکی به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امض��ای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. ضمنًا مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/9/23 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها 
و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امض��اء قرار گرفت. م الف/ 15728 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغييرات
6502 ش��ماره: 3178/ ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت موژان س��ما پارسیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 47056 و شناسه ملی 10260651644. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شعبه به نشانی استان 
کرمانشاه شهر کرمانشاه بلوار طاق بستان کوی 133 بن بست لطفی پالک 830- کدپستی 
6714963397 و به مدیریت خانم اش��رف شیردلی تأسیس گردید. در تاریخ 1391/9/21 
ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م 

الف/ 15524 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

مزایده
6519 اجرای احکام ش��عبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 18/91 ج 10 له شرکت پرستیژ لند ایران علیه آقای محمد 
حس��ین خاکسار جاللی مبنی بر فروش ملک مشاعی قطعه 113 به نسبت 392 سهم مشاع 
از پالک ثبتی 2271/7 بخش 6 ثبت اصفهان واقع در شرق اتوبان شهید وحید دستجردی، 
روبروی ورودی دوم س��پاهان شهر، شمال ایستگاه راه آهن، جنب مجتمع اصفهان سیتی 
س��نتر که توسط کارشناس رسمی دادگس��تری ارزیابی و نظریه وی مصون از اعتراض 
طرفین واقع گردیده در روز پنجش��نبه 1391/10/21 از س��اعت 8 تا 9 صبح در محل این 
اجرا )اتاق 317 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس فوق از آن بازدید و با تودیع 10 درصد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. توضیح اینکه حس��ب نظر کارشناسی مورد مزایده مقدار 392 سهم مشاع از 
50/000 سهم مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 2271/7 بخش 6 ثبت به مساحت 392 مترمربع 
به صورت زمین می باش��د که ارزش آن 713/440/000 ریال برآورد قیمت گردیده است. 

م الف/ 15942 مدیر اجرای احکام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان

 با چرخ زدن در میان لوسترها 
و صحبت با کس�انی که با این 
رش�ته س�ر و کار دارند، عدم 
ثبات قیمت ها، اقتصاد خراب 
و کااله�ای چین�ی دغدغ�ه 
هایی اس�ت ک�ه در س�خنان 
فروشندگان و تولیدکنندگان 

پررنگ تر دیده می شود



اتاق موسیقییادداشت

هفت

پناهی در 10 فیلم برتر سال 
مجله فیلم کامنت در جدید ترین شماره خود فهرست 5۰ فیلم بر تر سال ۲۰۱۲ را منتشر کرده است. 
در این فهرست فیلم فرانسوی »موتورهای مقدس« ساخته لئو کاراکاس، فیلم سال انتخاب شده 

و مستند »این فیلم نیست« ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب در رده چهارم قرار دارد.
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قاری ممتاز قرآن کریم درگذشت
هادی پیش��رو، قاری بین ا  لمللی قرآن 
کریم بر اثر سانحه رانندگی در اصفهان 
درگذش��ت.   این ق��اری ج��وان در راه 
بازگش��ت از دانش��گاه به منزل، بر اثر 
سانحه تصادف و سقوط خودرو به داخل 
 کانال آب، در سن ۲۰ سالگی درگذشت.

پیشرو که صاحب عنوان نخست مقطع 
شکوفه ها در مسابقات سراسری قرآن 
کریم است، در اصفهان نزد اساتیدی چون  غالمرضا شاه میوه اصفهانی  و 
 مسعود نیک دستی   تالوت قرآن را آموخت و جهت تبلیغ به کشور اتریش 
اعزام شد. وی سال گذشته به عنوان نخبه قرآنی استان اصفهان انتخاب و 

از او تجلیل شد. 

مارتین اسکورسیزی این بار سراغ 
بیل کلینتون می رود 

مارتین اسکورس��یزی پس از ساختن 
مس��تندهایی درمورد باب دیلن، جرج 
هریس��ن و گروه رولینگ استونز، حاال 
س��راغ یک چهره سیاسی می رود؛ بیل 
کلینتون، رییس جمهور پیشین آمریکا 
که زندگی جنجالی اش از زندگی اهالی 
موسیقی که اسکورسیزی درموردشان 
مس��تند س��اخته، چیزی کم ن��دارد. 
اسکورس��یزی که برای فیلم »مردگان« برنده اسکار شده، این مستند را 
برای شبکه اچ بی او می سازد و کلینتون همکاری نزدیکی با پروژه خواهد 
داشت. فیلم قرار است نگاهی به جهان بینی کلینتون و نظرات او درمورد 
سیاست و فرهنگ و دیگر موضوعات بیندازد. از آنجا که کلینتون در صحبت 
کردن بی مالحظه و رک اس��ت، می توان انتظار داشت این مستند جذاب 

شود.

تجلیل از خوشنویسان اصفهانی
همایش��ی به منظور تجلیل از استادان 
خوشنویس اس��تان اصفهان با حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، اعضای ش��ورای ارزش��یابی و 
شورای عالی انجمن خوشنویسان کشور 

برگزار می شود. 
اس��تادان  از  تجلی��ل  همای��ش 
اصفه��ان  اس��تان  خوش��نویس 
به همت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان و انجمن 
خوشنویسان اصفهان برگزار خواهد شد و از ش��ش نفر از اساتید انجمن 
خوشنویس��ان اصفه��ان تجلی��ل و قدردانی می ش��ود. گفتنی اس��ت، 
همایش تجلیل از اس��تادان خوشنویس اس��تان اصفهان ساعت۱5:3۰ 
 س��ه ش��نبه 5دی در  مجتم��ع فرهنگ��ی هن��ری اس��تاد فرش��چیان

 برگزار می شود.

آل پاچینو در شبکه نمایش
شبکه نمایش سیما این هفته هر شب 
ساعت ۲۱ یک فیلم با بازی آل پاچینو را 
ب��ه روی آنت��ن می ب��رد.  آل پاچینو 
هنرمند این هفته شبکه نمایش است 
و این هفته فیلم های سرپیکو، دقیقه 
88، ش��هرداری، س��یمون، کارآموز و 
بی خواب��ی از جمل��ه فیلم ه��ای این 

هنرمند به روی آنتن می روند.

رضا یزدانی در »راه نرفته«
واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مجوز پنج آلبوم موسیقی را صادرکرد.
آلبوم موس��یقی »هم س��از س��نتی بی کالم ۱۱ قطعه« با آهنگسازی و 
تنظیم حس��ام اینانلو، آلبوم »مژده باران« ب��ه خوانندگی علی خدایی و 
آهنگسازی و تنظیم مجید درخش��انی به تعداد هشت قطعه مانند باران، 
وصال دوس��ت، مرغ جان با اش��عاری از س��عدی، عطار، حافظ، شفیعی 
کدکنی، آلبوم »راه نرفته« ب��ه خوانندگی رضا یزدانی با آهنگس��ازی و 
تنظیم کارن همایونفر و رضا یزدانی و اشعاری از احسان گودرزی، اندیشه 

فوالدوند، علیرضا باران و علیرضا 
کمارجی نژاد، آلبوم »حیرت« به 
خوانندگی مه��رداد هویدا در۱۱ 

قطعه با آهنگسازی و تنظیم مهرداد 
هویدا و اش��عاری از ره��ی معیری، 
حاف��ظ، هات��ف اصفهان��ی، بیدل 
دهلوی و مولوی، آلبوم »نوای مهر۲ 
ب��ی کالم« با آهنگس��ازی و تنظیم 
همایون خرم در سه قطعه دستگاه 
شور، آوازدشتی و آواز ابوعطا صادر 

شد.
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بیست و پنجمین هنرپیشه بزرگ زن آمریکا  » گذرگاه کاساندرا«» موگامبو«
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - اوا گاردنر، هنرپیشه آمریکایی متولد ۲۴ دسامبر ۱۹۲۲ است. 
وقتی که اوا ۱۳ ساله ش�د، خانواده تصمیم گرفت که شانس زندگی در شهری 
بزرگ تر را امتحان کن�د. ازین رو آنها ب�ه نیوپورت نی�وز در ایالت ویرجینیا 
مهاجرت کردند. مدتی بع�د پدر اوا در اثر ابتال به بیماری برونش�یت )۱۹۳۸( 
درگذش�ت، در حالی که اوا تنها ۱5 سال داش�ت. بعد از مرگ پدر، خانواده به 
راک ریج، حومه شهر ویلسون از ایالت کارولینای شمالی رفتند. اوا دبیرستان 
را در راک ریج به اتمام رساند و در سال ۱۹۳۹ فارغ التحصیل شد. او پس از آن 
حدود یک سال در کالس های منشیگری شرکت کرد. در سال ۱۹۴۱ اوا به دیدن 
خواهرش بئاتریس در نیویورک رفت. شوهر بئاتریس عکاسی حرفه ای به نام 
لری تار بود. او پیشنهاد داد که پرتره ای از اوا عکاسی کند و وقتی که نتیجه کار 
بسیار خوب از کار درآمد، این عکس را پشت ویترین استودیو عکاسی اش قرار 

داد. در سال ۱۹۴۱، بارنی دوهان، مربی استعدادیابی متروگلدوین مایر عکس 
گاردنر را در ویترین مغازه تار دید. دوهان وارد اس�تودیو تار ش�د و خواست 
آدرس گاردنر را به دست آورد، اما منش�ی از ورود او جلوگیری کرد. او گفت: 
»کسی باید اطالعات اون رو برای شرکت متروگلدوین مایر )MGM( بفرسته«. 
کمی بعد گادنر که دانشجوی کالج آتالنتیک کریستین بود، به نیویورک سفر 

کرد تا در دفتر نیویورک شرکت MGM مورد مصاحبه قرار گیرد. 
در نهایت، او با امضای قراردادی با استودیو متروگلدوین مایر در سال ۱۹۴۱ در 
نقش های کوچکی ظاهر شد تا این که با بازی در فیلم »قتل ها« در سال ۱۹۴۶ 
توجه اذهان عمومی را به خود جلب کرد؛ چرا که تبدیل به یک ستاره برجسته 
سینمایی شده بود .او به عنوان بیس�ت و پنجمین هنرپیشه بزرگ زن تاریخ 

توسط انستیتو فیلم آمریکا شناخته شد.

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural NewspaperSMS No. 948   |  December  25   ,2012  |  8 Pages 

نمایندگان سازمان 
سینمایی معرفی شدند 

نامزدهای جشن 
منتقدان معرفی شدند

با معرفی نمایندگان سازمان سینمایی ترکیب گروه بازبینی و اصالح اساسنامه 
خانه سینما کامل شد.

روابط عمومی سازمان س��ینمایی اعالم کرده که جمال ش��ورجه، ابوالقاسم 
طالبی و عباس بابویهی بر اس��اس حکم جواد ش��مقدری، رییس س��ازمان 
س��ینمایی مأموریت یافته اند تا به عنوان نمایندگان این سازمان در جلسات 
بازبینی و اصالح اساسنامه خانه سینما حضور یابند. پیش از این، خانه سینما 
هم ابراهیم مختاری، جم��ال خندان کوچکی و فرهاد توحی��دی را به عنوان 
نمایندگان این تشکل صنفی برای حضور در جلس��ات یاد شده معرفی کرده 
بود. مسئولیت تشکیل و اداره جلسات مشترک با نمایندگان خانه سینما، بر 
عهده مسعود جعفری جوزانی است که نماینده رییس جمهور در این شوراست.

نامزده��ای بهترین آثار س��ی امین جش��نواره بین المللی فیل��م فجر به 
 انتخاب انجمن منتقدان و نویس��ندگان س��ینمای ایران معرفی شدند.

این انجمن برای نخس��تین بار با جمع آوری آرای بی��ش از 8۰ منتقد و 
نویسنده س��ینمایی، نامزدهای دریافت تندیس در ۱3 رشته را از میان 
تمامی فیلم های شرکت کننده در سی امین جش��نواره فیلم فجر اعالم 
کرد. در می��ان کاندیداهای معرفی ش��ده از س��وی انجم��ن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی ایران، »ملکه« با ۱۲ بار نامزدی، صدرنشین است 
و »برف روی کاج ها« با ۱۰ نامزدی در رده دوم قرار دارد. »بوسیدن روی 
ماه« در هشت رشته نامزد شده و »پذیرایی ساده« و »بیخود و بی جهت« 

در شش رشته کاندیدا هستند. 

 ای��ن روزه��ا در جم��ع دوس��تان هنرمن��د و نویس��نده و... که 
می نش��ینی، حتما یک س��ر صحبت به پایان دنی��ا و از این جور 

چیزها می رسد.
گاهی اظهارنظرهای ج��ذاب و عجیب و غریبی هم می ش��نوی. 
 اما ی��ک بازخ��ورد از همه جالب ت��ر و تأم��ل برانگیزت��ر به نظر 
می رس��د؛ بازخوردی که در غالب موارد، مشترک و شبیه به هم 

جلوه می کند : » بابا... زودتر این آخر دنیا برس��ه، بمیریم، راحت 
شیم«!

خانم پا به سن گذاش��ته ای هفته ای یک روز به منزل ما می آید. 
رفت و روبی می کند، غذای��ی می پزد و می رود. ای��ن هفته از او 
پرس��یدم نظرش راجع به آخر دنی��ا و این که همه ما قرار اس��ت 
بمیریم چیست؟ عصبانی شد و با لحنی تند گفت: »خدا نکنه!« به 
او گفتم: »خب راحت می شویم و از این همه دردسر و بی پولی و 
گرانی و هزار چیز دیگر خالص می شویم.« دیگر نگذاشت صحبتم 
ادامه پیدا کند و با قاطعیت گفت: »من هنوز نوه هایم را ندیده ام« 
و این پایان مکالمه ما درباره پایان دنیا بود. اگرچه گفتگوی ما در 

این باره به پایان رسید، اما مکالمه من با خودم آغاز شد.
در حالی ک��ه کارگر کم س��واد خانه م��ن و بس��یاری خانه های 
دیگر این ش��هر،  این چنین ب��ه زندگی و حداقل های آن عش��ق 
می ورزند و به آینده ناروشنش��ان، همچن��ان امیدوارند، چگونه 
اس��ت که قش��ر تحصیلکرده، روش��نفکر و هنرمند ما اینچنین 

در ی��أس و ناامیدی غوطه می خ��ورد و آرزوی م��رگ می کند؟ 
 آن هم نه فقط ب��رای خود، که ب��رای جهانی ک��ه در آن زندگی 
می کند. به این فکر می کنم که شاید این، مشکل و معضل اساسی 
روشنفکری درمملکت ماست. روش��نفکر ما به جای آن که مبارز 
باش��د، همواره کنج عافیتی را طلبیده و محافظ��ه کارانه زیرلب 
غرزده است. به جای آن که سرش��ار ازروح زندگی باشد، همواره 
آن را منکوب کرده اس��ت. به جای آن که در دیگران شور و شوق 
زیستن ایجاد کند، غالبا بر بستری از ناامیدی حرکت کرده و تلخی 
پراکنده است و در نهایت، به جای آن که موتور پیش برنده حیات 
اجتماعی بر زمینه خودآگاهی پویا و س��رزنده باشد، آرزوی پایان 

دنیا را داشته است. 
این رویکرد نه مختص زمان حال اس��ت و نه ب��ه تازگی به وجود 
آمده است. این نوعی ژست روشنفکری است که از دیرباز در میان 
طبقه ممتاز و روشنفکر ما جای خود را باز کرده و همچنان به رشد 

سرطانی خود ادامه می دهد.

آیا وقت آن نرس��یده که به جای آیه یأس خواندن و گوشه خلوت 
گزیدن به اصطالح ش��اعرانه! به میان همین ت��وده های امیدوار 
برویم، از خود ایشان انرژی و عشق به زیس��تن بگیریم و با بیانی 
هنرمندانه، به تکثیر و باززایی آن بپردازیم؟ آیا وقت آن نرس��یده 
به دیگران گوش��زد کنیم، ثاینه ب��ه ثانیه این زندگ��ی – به رغم 
تمام مش��کالت آن – ارزش مبارزه و جنگی��دن را دارد؟ چیزی 
که امروز به آن نیاز داریم، ش��ور زیس��تن اس��ت، نه فرو رفتن در 
الکی صوفیانه که جهان را یکس��ر به هیچ می ان��گارد و در برابر 
 آن از کمترین احس��اس مس��ئولیتی برخوردار نیس��ت. ش��اید 
هیچ انگاری جهان، نقطه آمال عارفان باش��د، ام��ا کدام عارفی را 
س��راغ دارید که در برابر دیگران از یأس، ناامیدی و مرگ س��خن 
بگوید؟پس هیچمان را برای خود نگه داریم و به مسئولیت بزرگی 
که در برابر دیگ��ران و جهان اطرافمان داریم بیندیش��یم. در این 
صورت است که روش��نفکری و هنرمندی ما معنای ناب و اصیل 

خود را پیدا می کند.

آقایان چه مرگتان شده؟

چرا روشنفکران و هنرمندان ایرانی دوست داشتند دنیا به پایان برسد؟ 

 احس�ان تحویلیان جزءهنرمندان پرکار 
است، آبشخور این مسأله کجاست؟

من فکرنمی کنم زیاد پرکار باش��م؛ می��زان کار من 
حتی چند پل��ه هم زیر نرمال اس��ت. همیش��ه این 
مش��کل را دارم که خیلی کم کارمی کنم و احتماال 
این بقیه هس��تند که کندتر از من حرکت می کنند. 
درمورد دغدغ��ه هنری، بای��د بگویم ما ی��ک کانال 
زندگی داریم و ی��ک کانال هنری. زیس��ت هنرمند 
وتمام زندگیش هنروکنش اس��ت، تمام مسیر رفت 
 و آمدش ازخان��ه به مح��ل کار؛ مثل نهن��گ ها که 
می آیند روی سطح آب و نفسی می گیرند. کار هنری 
وقتی بروز پیدا می کند ک��ه از درون هنرمند بیرون 

بیاید و عرضه بشود. 

چطور شد سایت را راه اندازی کردید؟ 
من حس می کردم هنرمندها دارند مثل جزیره های 
کوچ��ک دور از هم کار م��ی کنند، ول��ی مالک کار 
هنری دیده ش��دن اس��ت. آنها خیلی کار می کنند 
و فعالند، ولی مس��أله این اس��ت که با هم نیس��تند. 
کاره��ای همدیگ��ررا نم��ی بینن��د. وقت��ی فضایی 
باش��د که بتوانند نظر بدهن��د و ژانره��ای مختلف 
 را ببینند، فکرش��ان هم باز می ش��ود و با ن��گاه ها و 
ایده های تازه مواجه می ش��وند. ما معموال نمایشگاه 
 هنرمن��دی را م��ی بینی��م ک��ه کارش را از قب��ل 
می شناس��یم و برای مجموعه کس��ی که سرشناس 
نیس��ت وقت نمی گذاریم. این س��ایت می توانست 
با تمرک��ز روی کیفیت، کار خ��وب را معرف��ی و به 

جذب مخاطب کمک کند و اگر کسی نمی توانست 
نمایشگاه را ببیند، ازطریق س��ایت بهره می برد. من 
 دردورانی که س��ایت فعال بود، تمام نمایشگاه ها را 
می رفتم؛ چون در قب��ال معرفی اثر خ��وب وظیفه 

داشتم. 
با یک بررس�ی اجمالی در روند یک ساله 
 س�ایت، این ط�ور به نظ�ر می رس�د که 
 مخاطب ها هیچ واکنشی نشان نمی دهند.
اش�کال کار کجاست؟ سایت ش�ما برای 
مخاطبی�ن خ�ود فض�ای گفتم�ان را به 
وجودآورده بود. اصاًل هنرمند و مخاطبش 

ارزشی برای نقد آثار قائل بودند؟
ببینید کار اصلی هنرمند، ایده و اجرا و ارایه اس��ت. 

هنرمند وقتی وارد گال��ری می ش��ود، دیوارها پر از 
لکه و س��وراخ اس��ت؛ این ه��ا را اصالح نم��ی کند و 
نمی گوی��د این نقطه ت��وی کار م��ن تأثی��ر دارد و 
لکه های روی دیوارها پاس��اژ می شوند از تابلویی به 
تابلوی دیگر.وقت��ی بحث ارایه مورد توجه نیس��ت، 
فیدبک نمایش��گاه هم بی اهمیت اس��ت. اگر کسی 
 حس��اس باش��د، به س��اده ترین جزییات هم توجه 
می کند؛ این که با چه کس��ی مصاحبه کند و درچه 
س��طحی حرف بزند. بعد از آن، می بیند که س��ایتی 
 برای نقد و معرف��ی وجود دارد که خ��ودش فعالیت 
می کند. چنین فضایی خیلی می تواند کمک کند به 

معرفی هنرمند.
این طور احس�اس می ش�ود که یک جور 
رخ�وت بی�ن هنرمنده�ا حاکم اس�ت.
ش�اید آنها یاد نگرفته اند ب�ه جز حرف و 
ایده درونی که عرضه م�ی کنند، به بیان 
نظر و عقیده ش�ان در مورد آثار همدیگر 
بپردازند. این انگار فرهنگی اس�ت  که از 
کودکی در ما نهادینه ش�ده. ش�ما با این 

نظریه موافقید؟
م��ن باره��ا از منتقدین حرف��ه ای خواس��تم تا نقد 
بنویسند، ولی گفتند برای چی اصال شما این سایت 
را راه ان��دازی کردید؟ قبال فکرمی کردم اگر کس��ی 
نمی نویسد، به خاطر این اس��ت که زمینه ای وجود 
ندارد. بعد که این کار را کردم، دیدم نه، ایراد از جای 
دیگری اس��ت. از خودمان... به نظر من آرتیس��ت ها 
کلونی هایی هس��تند که توی تنهایی خودشان کار 
می کنند، ول��ی به کار همدیگر اهمی��ت نمی دهند 
 و تا چنی��ن طرز فکری هس��ت، دیالوگ ه��م اتفاق 
نمی افتد. وقتی دغدغه هنر داشته باشی، همین که 
کسی عیب و حس��ن کارت را بگوید منفعت می بری 
و گاهی محاسنی از کارگفته می شود که خودت هم 

نمی شناسیشان، ولی ما انعطاف پذیر نیستیم. 
خودتان چطور؟ چرا سعی نکردید با روش 
و نگاه خودتان کار نقد را در فضای مجازی 

ادامه بدهید؟
س��ایت ما مثل تاالر عقد و عروس��ی اس��ت؛ من هم 
 فضای خودم را کرایه می دهم، با این تفاوت که پولی 
نمی گیرم بلکه پولی هم خرج می کنم. مگر چند بار 
می توانم داماد باشم؟ چند بار می توانم عروس باشم؟ 
چند بار می توانم خودم هم عروس باشم هم داماد. من 
کارم را انجام داده ام حاال نوبت دیگران است که کاری 
بکنند. من که نمی توانم در مقام انتخاب کننده محض 
و مفرد کار کنم. این فضا برای نقد و نگاه جمعی است 

و اصال نگاه ما به نقد اشتباه است.

با این اوصاف به اعتقاد ش�ما نقد صحیح 
چیست؟

نق��د، مجموع��ه ای از بیان قوت ها وضعف هاس��ت. 
ش��ما ماش��ین ی��ک س��اعت را از ه��م ج��دا کن و 
 دوباره س��رهم کن بع��د اج��زای آن را تحلیل کن؛ 
 خودبه خ��ود همه چیز آن سیس��تم برایت روش��ن 

می شود. این می شود نقد.
خب چه طور می شود نگاه جامعه هنری را 

به نقد عوض کرد؟ 
مثل ققنوس باید بمیرد و بعد دوباره خلق بشود. گاهی 
فکرمی کنم صد سال دیگر که ذخیره نفت تمام شد 
و بعد ما ناچار همه چیز را از نو س��اختیم  فرهنگمان 
 هم آن موقع درس��ت می ش��ود، ولی در حالت واقع

 بینانه تر دو تا راهکار برای این شهر رخوت زده دارم که 
 فضای نقد را هم تغییر می دهد؛ یکی این که یک نفر 
سرمایه دار خصوصی بیاید و آثار هنرمندان را  بخرد؛ 
درست مثل خاندان مدیچی درایتالیا. راهکار دوم این 
که پای دولت بیاید وسط.متأس��فانه االن دولت هم 
بیشتر تخریبی عمل کرده و با س��مت و سو و جهت 
دادن، هنرمند را مریض می کن��د. می گوید بیا روی 
س��وژه پیش��نهادی من کار بس��از که معموال هم به 
اهداف خودش نزدیک اس��ت. نتیجه این که، آنهایی 
که واقعا دغدغه هنر دارند، روی موضوع فرمایش��ی 
 کار نمی کنند و یک عده دیگر هم کارهای س��بک و
 ک��م ارزش ارایه می دهن��د و بعد م��الک کار هنری

 می شود آثار آنها و مردم عادی هم درتشخیص هنر 
خوب و ناب به اشتباه می افتند.

درهمه ج�ای دنی�ا حرف منتق�د وحتی 
ایراد گرفتنش نش�انه ارزشمند بودن اثر 
است. این اتفاق و این احساس نیاز چرا در 
هنرمند و مخاطب هنر ایرانی وجود ندارد؟ 
در ایران و به خصوص اصفهان، به هنرنیازی نیست. 
هنرمندها و کسانی که به هنر توجه دارند، ارزش نقد 
را نمی دانند. متأسفانه درحال حاضر هنر یک کاالی 

تجمالتی است. 
این بحث می توانس��ت س��اعت ه��ای درازی ادامه 
پیدا کند. حاصل این که، در حال حاضر تنها س��ایت 
تخصصی نقد هنری که به آثار نمایشگاه های اصفهان 
می پرداخت، فعالی��ت خود را متوقف کرده اس��ت. 
احسان تحویلیان نه خود را شکست خورده می داند و 
نه سرخورده، فقط تکلیفش را با نوع نگاه هنری در این 
شهر مشخص کرده واین ازبی توجهی ماست. همین 
 ما که به س��ادگی بر مرگ زنده رود ش��هرمان چشم 
می بندیم و بسیارساده تر از آن، »آرت اند کلیک« را 

هم فراموش می کنیم. 

گفتگو با مدیر و مؤسس یک سایت مسدود شده 

آرت اند کلیک: زنده رودی که از گاوخونی سر در آورد!

نسترن  تقریبا یک سالی هست که وب سایت آرت اند کلیک متولد شده تا تکانی به آینده هنری این شهربدهد و انگیزه ای باشد برای 
بازنگری وخودسازی هنرمندان نسبت به آثار گذشته وآینده خود. احسان تحویلیان که سال هاست در زمینه عکاسی حرفه ای مکارمی

فعالیت می کند، شاید نخستین کسی است که با احس�اس نیازی جدی به بحث نقد هنری پرداخته و با علم کردن وب سایتی 
تخصصی، سعی می کند جایگاه و پایگاه ویژه ای نصیب این مقوله کند. این که بعد از یک سال فعالیت و بازدیدهای منظم از گالری ها و با نگاهی دقیق 
به آثار بعد از بارها درخواست نوش�تن چند خط نقد و تحلیل حرفه ای از دیگرانی که در این زمینه دستی بر آتش دارند سرنوشت این سایت به کجا 

کشیده، بحث دیگری است که درپاسخ های او وجود دارد. 



ورزش به روایت تصویر) دیدار تیم های کشتی فوالدماهان و داماش گیالن(

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جرقه تغییرات
 در آیین نامه نقل و انتقاالت

اولین جلس��ه کمیته حقوقی و تدوین مقررات جهت بررسی مجدد 
مفاد آیین نامه نقل و انتقاالت برگزار شد.

سید مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون در این جلسه به کاستی  
ها و تناقضات آیین نامه اشاره کرد و توضیح داد: آیین نامه فعلی نقل 
و انتقاالت عالوه بر این که دارای تناقضاتی در نگارش است، حقوق 
باشگاه ها را در نظر نگرفته و حق فس��خ قرارداد که هم برای باشگاه 
با دلیل موجه و هم برای بازیکن با دلیل موجه ورزش��ی وجود دارد، 
در آن قید نشده و همین باعث سنگین شدن پرونده های انضباطی 
و مقروض شدن اکثر باشگاه ها و بالتکلیفی برخی از بازیکنان شده 
است. تمامی شرکت کنندگان در این جلسه با پذیرش این موضوع،  
به این نتیجه رس��یدند که در جلس��ه بعدی یک تیم کارشناس��ی 
مرکب از کمیته حقوقی، کمیته انضباطی، سازمان لیگ برتر، لیگ 
آزادگان، روابط بین الملل و مدیران سه باشگاه و بازیکنانی که سابقه 
لژیونری نظیر ج��واد نکونام، مهدی مهدوی کیا و وحید هاش��میان 
دارند، در محل س��ازمان لیگ برگزار و صورت جلس��ه آن به عنوان 
تأیید کارشناسی به هیأت رییسه ارایه شود تا پس از تصویب برخی 
از مواد مهم آیین نامه نقل و انتقاالت به روزرسانی شود و برای فصل 
 آینده مسابقات با آیین نامه جدید در نقل و انتقاالت و متون قرارداد 

منطقی تر بین بازیکن و باشگاه برگزار شود. 

 سمند ر
 رییس فدراسیون کاراته می شود؟

شنیده می شود علیرضا س��مندر، رییس سابق فدراس��یون کاراته، 
اصلی ترین گزینه وزارت ورزش برای هدایت این فدراسیون محسوب 
می شود. محمد صادق فرجی، رییس فدراسیون کاراته روز گذشته از 
سمت خود استعفا کرد. سمندر نزدیک به چهار سال سابقه ریاست 

در فدراسیون کاراته را در کارنامه خود دارد.

 بهترین خط حمله هندبال
 در اختیار ثامن مشهد

تیم هندبال ثامن الحجج مش��هد با هدایت علیرضا حبیبی، توانست 
عنوان بهتری��ن خط حمله نیم فصل نخس��ت لیگ برت��ر را به خود 
اختصاص دهد. با پایان یافتن نیم فصل نخس��ت لی��گ برتر آقایان، 
مدافع عنوان قهرمانی؛ یعنی فوالد مبارکه اصفهان موفق شد با انجام 
9 بازی و تنها متحمل شدن یک شکست و با توجه به داشتن شرایطی 
کاماًل مشابه با تیم های ثامن الحجج مشهد و ثامن الحجج سبزوار و 
صرفاً به دلیل داشتن تفاضل گل بهتر، در صدر قرار گیرد و قهرمان 
نیم فصل شود. در نیم فصل نخست تمامی تیم های لیگ برتری طعم 
شیرین برد را چشیدند، به جز تیم ش��هرداری ارومیه که اولین سال 
حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کن��د. این تیم با بهره گیری از 
یک س��ری بازیکنان بومی بازی های خوبی را از خود نشان داده، اما 
 در عین شایستگی، همچنان با 9 بازی و 9 شکست در انتهای جدول 

10 تیمی لیگ امسال قرار دارد.
شاگردان علیرضا حبیبی در تیم ثامن الحجج مشهد با به ثمر رساندن 
276 گل بهترین خط حمله و تیم ش��هرداری ارومیه هم با دریافت 
282 گل بدترین خط دفاعی نیم فص��ل را از آن خود کردند؛ ضمن 
این که بیشترین تس��اوی نیم فصل هم از آن نماینده قزوین شد که 
سه تساوی را در کارنامه خود می بیند. عنوان بهترین خط دفاعی هم 
به قهرمان نیم فصل؛ یعنی تیم فوالدمبارکه اصفهان با دریافت 171 
گل رسید. با این شرایط، تیم های فوالد مبارکه اصفهان، ثامن الحجج 
مشهد و ثامن الحجج سبزوار مدعی کسب عنوان قهرمانی هستند؛ 
ضمن این که فرآیند برگزاری رقابت های لیگ امسال از شرایط کمی 
و کیفی بهتری نس��بت به س��ال گذش��ته برخوردار بوده و آنچه که 
می توان برای لیگ امسال پیش بینی کرد، به پایان رسیدن به موقع 

این مسابقات است.

اسماعیل فرهادی/مهاجم تیم ذوب آهن

به هر حال ما در نیم فصل نخس��ت ب��ازی اول مان را ب��ا فجر انجام 
داده ایم و شکس��ت خورده ای��م، اما ای��ن دو پیروزی اخی��ر روحیه 
 بازیکنان ذوب آهن را باال ب��رده و در حال حاضر همه 
تصمیم گرفته ایم که اس��تارت خوبی در مس��ابقات 
 لیگ برتر بزنیم؛ چون دیگر نباید امتیاز از دست 

دهیم.  
ما ب��رای انتقام ب��ه مصاف فج��ر نمی رویم، 
اما می خواهیم س��ه امتی��از مس��ابقه را به 
دس��ت بیاوریم و به نظر من به جای انتقام 
بگویید ما برای جبران شکس��ت به میدان 
می رویم و باید نهایت اس��تفاده را از شرایط میزبانی 
برده و به پیروزی برس��یم. هر بازیکنی دوس��ت دارد 
 ک��ه گل بزن��د؛ زی��را گل زدن خیلی لذتبخش اس��ت و 
مخصوصا در فوتبال ایران همه فقط گلزن ها را می بینند و 

من می خواهم گل بزنم تا دیده شوم. 

6
بازهم تب فوتبال قربانی گرفت

یکی از هواداران تیم فوتبال نیروی هوایی عراق در جریان پیروزی این تیم مقابل دهوک، از خوش��حالی 
سکته کرد و جان خود را از دست داد. این تماشاگر بیش از30 سال به تشویق این تیم عراقی می پرداخت 
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منتقمی قائم مقام 
پرسپولیس شد

 دست رد ذوب آهن
به سینه پرسپولیس

محمد رویانیان در جلس��ه ش��ورای معاونین باش��گاه فرهنگی ورزشی 
پرسپولیس از انتخاب بهروز منتقمی، مدیرکل سابق تربیت بدنی استان 

اصفهان به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپولیس خبر داد.
بهروز منتقمی سابقه هفت سال فعالیت به عنوان مدیر کل تربیت بدنی 
استان مرکزی، هفت سال فعالیت به عنوان مدیر کل تربیت بدنی استان 
مازندران، چهار سال به عنوان مدیر کل استان اصفهان و یک سال فعالیت 
به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان الب��رز را در کارنامه دارد. وی 
همچنین س��ابقه فعالیت به عنوان مدیر کل هماهنگی امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان و س��ازمان تربیت بدنی س��ابق، مدیر کل طرح و 
توسعه ورزش روس��تایی کش��ور و قائم مقام جهاد تربیت بدنی کشور را 
داشته و دارد. منتقمی همچنین در سال های گذشته عضو هیأت رییسه 

چند فدراسیون ورزشی نیز بوده است. 

مس��ئوالن باش��گاه ذوب آهن با درخواست پرس��پولیس مبنی بر جذب 
تومیسالو س��اویچ، مربی دروازه بان های ذوب آهن از سوی سرخپوشان 
پایتخت مخالفت کردند. پرسپولیس با حضور یحیی گل محمدی به عنوان 
س��رمربی این تیم، از تومیسالو س��اویچ، مربی دروازه بان های ذوب آهن 
برای حضور در این تیم دعوت به کار کرد و طی نامه ای رسمی به باشگاه 
ذوب آهن، خواستار جذب این مربی شد. اما ذوبی ها که با جذب کاسپاروف 
و حضور یکی، دو دروازه بان جوان به مربی با تجربه خود احتیاج داشتند، 
اجازه حضور س��اویچ در پرس��پولیس را ندادند تا این مرب��ی صرب تبار 

همچنان در اصفهان بماند. 
ساویچ سال هاست که در تیم ذوب آهن به عنوان مربی دروازه بان فعالیت 
می کند و عیسی اندوی، شهاب گردان، محمدباقر صادقی و عباس قاسمی 

از شاگردان او به شمار می روند.  

سرمربی عراق مشخص شد
حکیم شاکر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال عراق برای حضور 
در جام خلیج فارس انتخاب ش��د. پیش از ای��ن از مربیانی مانند 
اریکسون، نروسیه، مارادونا و حتی علی دایی به عنوان جانشینان 

زیکو نام برده شده بود. 

مهاجم چلسی به لیورپول پیوست
باشگاه چلسی سرانجام با انتقال دانیل استاریج، 
مهاجم ملی پوش خود به لیورپول موافقت کرد. 
قرار اس��ت قرارداد دانیل اس��تاریج ، مهاجم 23 

ساله ظرف 24 ساعت آینده امضا شود.

جرارد تمدید می کند
لیورپول به دنب��ال تمدید ق��رارداد کاپیتان تیمش 
است. 12ماه دیگر قرارداد استیفن جرارد با لیورپول 
به پایان می رسد و سرمربی این تیم از باشگاه خواسته 

با جرارد برای تمدید قراردادش صحبت کنند.  23
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سرانجام صبر مدیریت باشگاه سپاهان 
گروه 
س��رآمد و در آخرین روز فص��ل نقل و ورزش

انتقاالت، بده و بستان دو باشگاه سپاهان 
 و پرس��پولیس ع��الوه ب��ر ای��ن ک��ه گ��ردان را بع��د از ی��ک 
نیم فصل دوری دوباره به اصفهان بازگرداند، رضا محمدی را هم 
راهی تهران کرد تا شاید آقای اعتماد به نفس، آرزوهایش را در تیم 
میلیاردی پرس��پولیس جس��تجو کند. نکته جالب این معامله 
اینجاس��ت که هم گردان و هم محمدی، به تیمی رفته اند که در 
گذشته با مدافعان میانی اش همبازی بوده اند. سپاهان هر چند 
 که در طی س��ه س��ال اخیر در رس��یدن به قهرمان��ی لیگ برتر 
هت تریک ک��رد، ولی تردیدی نیس��ت که حضور س��ید مهدی 
رحمتی و رحمان احمدی چه در زمان مربیگری قلعه نویی و چه 
با حضور کرانچار نقشی تعیین کننده در این قهرمانی ها داشت و 
گل های خورده کم تعداد س��پاهان باعث ش��د تا زردها با خیال 
راحت تری به سوی کسب قهرمانی لیگ حرکت کنند، ولی امسال 
خروج رحمان احمدی از س��پاهان به خاطر دلخوری از مرزبان و 
حضور نامطمئن صادقی بر روی خط دروازه سپاهان، باعث شد تا 
آن اطمینان همیشگی در این نقطه وجود نداشته باشد و استفاده 
 نوبت��ی کرانچ��ار از دو دروازه بان تیمش به خصوص در اواس��ط 
نیم فصل اول، نشان داد که کادر فنی سپاهان از عملکرد گلرهایش 
راضی نیس��ت. ازطرف دیگ��ر حضور گردان در پرس��پولیس که 
سروصدای زیادی هم به همراه داشت، نتیجه خوبی برای شاگرد 
سابق تومیسالو ساویچ در ذوب آهن رقم نزد و نیلسون، دروازه بان 

برزیلی س��رخ ها در کنار امیر عابدزاده، گردان را به یک نیمکت 
نشین کامل تبدیل کردند. البته شهاب در همین روز پایانی نقل و 
انتقاالت نیم فصل در مصاحبه اش با خبرگزاری مهر عنوان کرده 
بود که با یحیی به توافق رسیده و قرار است در پرسپولیس بماند، 
اما باالخره اصرار سپاهانی ها نتیجه داد تا گردان باز هم بازی کردن 
در ورزشگاه فوالدشهر را تجربه کند.  حضور گردان در سپاهان و 
آشنایی او با هم تیمی های سابقش مثل طالبی، احمدی، صادقی 
و خلعتبری جمع ذوبی های سابق را در س��پاهان جمع کرده تا 
شاید ترکیب این بازیکنان این بار با لباس سپاهان روزهای طالیی 
سال 2009 را با ابراهیم زاده زنده کند. بازگشت گردان در درجه 
اول از لحاظ انگیزشی تأثیر زیادی بر روی صادقی خواهد داشت تا 
شاید به واسطه حضور رقیب سابقش، کمی جدی تر وارد عرصه 
رقابت برای حفاظت از پیراهن شماره یک س��پاهان شود، البته 
سپاهان یک دروازه بان جوان دیگر به نام محمد محمودوند را هم 
از مجموعه ذوب آهن جذب کرده  تا سیستم دفاعی سپاهان تمام 
و کمال در اختیار ذوب آهنی های س��ابق باش��د. رقابت دوباره 
گردان و صادقی اگر سالم و بدون پرداختن به بعضی از حاشیه های 
رایج باشد، مطمئنا به سود سپاهان است و باید دید که آیا سپاهان 
می تواند از دروازه بان بدون انگیزه پرسپولیس در نیم فصل اول 
همان گردانی را بس��ازد که دو س��ال قبل مدعی اول جانشینی 
مهدی رحمتی در تیم ملی بود یا قرار است که همچنان سیستم 
یک در میان بازی کردن این دو دروازه بان که ابراهیم زاده ابداع 

کرد، در سپاهان هم ادامه داشته باشد.

نیم فصل دوم دوازدهمین دوره لیگ برتر 
مسعود 
فوتبال ایران از ام��روز با برگزاری هفت افشاری

بازی آغاز می شود و سپاهان و ذوب آهن 
هم به مانند بقیه تیم ها با وجود ط��ی کردن نیم فصلی متفاوت 
 نس��بت به یکدیگر در حالی بازی های هفت��ه هجدهم را برگزار 
می کنند که در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل بسیار پرکار بودند 
و چهره جدید هر دو تیم در نیم فصل دوم شاید خیلی ها را غافلگیر 
کند، به خصوص ذوب آهن که تقریباً دست به یک خانه تکانی در 
تیمش زد تا فرهاد کاظمی بر حسب نیازش روبه جذب بازیکنان 
مورد نظرش بیاورد. ذوب آهن در ورزش��گاه فوالدشهر در حالی 
میزبان فجر سپاسی است که شکست پرگل رسول کربکندی در 
هفته اول در مقابل فجر و محمود یاوری، به نوعی سر آغاز روزهای 
کابوس وار ذوبی ها بود و فرهاد کاظمی بای��د در بازی امروز مچ 
س��رهنگ یاوری را بخواباند و انتقام شکست هفته اول لیگ را از 
فجری ها بگیرد. ذوب آهن در کنار استقالل بیشترین تحول را در 
نیم فصل داشته و امروز فرصت خوبی برای رونمایی از بازیکنان 

جدیدی مثل محسن بیاتی نیا و علیرضا محمد. 
کاظمی اگر می خواهد که به قولش عمل کند و تیمش را از لحاظ 
امتیازی در بین ش��ش تیم برتر نیم فصل دوم قرار دهد، باید از 
همین امروز شروع کند و الاقل با به دست آوردن حداکثر امتیازات 
خانگی، خودش را به میانه جدول نزدیک کند. البته فجر هم با از 
دست دادن چند مهره اصلی اش مثل حقیقی و محمد رضایی، 
دیگر آن تیم خطرناک نیم فصل اول نیست و ذوبی ها اگر حواسی 

 جمع داشته باشند، کس��ب اولین س��ه امتیاز فرهاد کاظمی با 
ذوب آهن در لیگ دور از دسترس نیست.

سه تیم در کمین سپاهان
سپاهان هم در حالی به کرمان سفر کرده که در آخرین روز نقل 
و انتقاالت نیم فصل با جذب گردان تقریباً لیستش را کامل کرد 
تا کرانچار با خیالی راحت تر دروازه بان اصلی تیمش را انتخاب 
کند. زرده��ا بر خالف بقی��ه مدعیان چند بازیکن اس��می را در 
 نیم فصل تقدیم رقبای مستقیم خودش��ان کردند، ولی به نظر 
می رسد که با این کار حاشیه از س��پاهان دور شد و تیم کرانچار 
با خیالی راحت می تواند بازی های نیم فصل دوم را شروع کند. 
بازی در کرمان برای همه تیم های مدعی س��خت بوده و حضور 
 رضا عنایتی و مصطفی ش��جاعی در خط حمل��ه مس کرمان و 
انگیزه ای که برای گلزنی به تیم سابقشان دارند، باید مورد توجه 

ویژه خط دفاعی سپاهان قرار گیرد. 
س��پاهان در بازی رفت و در اولی��ن هفته لی��گ در حالی مس 
را با ت��ک گل تأمینی شکس��ت داد ک��ه در بازی ام��روز خبری 
از این مدافع انزلی چی نیس��ت و بقیه ش��مالی های س��پاهان 
مث��ل خلعتب��ری و غالم��ی، بای��د وظیف��ه گل زدن ب��ه مس 
 را ب��ر عه��ده بگیرند. س��پاهان ه��م مانن��د ذوب آه��ن بعد از 
دو پیروزی در جام حذفی، با روحیه ای خوب به دیدار شاگردان 
قاسمپور خواهد رفت تا بعد از پیروزی شیرین هفته گذشته اش 

در رفسنجان، این بار هم استان کرمان را با دستی پر ترک کند.

شکست پرگل 
رسول کربکندی در 
هفته اول در مقابل 
فجر و محمود یاوری 
به نوعی سرآغاز 
روزهای کابوس وار 
ذوبی ها بود و فرهاد 
کاظمی باید در بازی 
امروز مچ سرهنگ 
یاوری را بخواباند 
و انتقام شکست 
هفته اول لیگ را از 
فجری ها بگیرد

بازگشت گردان 
در درجه اول از 
لحاظ انگیزشی 
تأثیر زیادی بر روی 
صادقی خواهد 
داشت تا شاید 
به واسطه حضور 
رقیب سابقش، 
کمی جدی تر 
وارد عرصه رقابت 
برای حفاظت از 
پیراهن شماره یک 
سپاهان شود

 رونمایی از خریدهای جدید ذوب آهنجمع ذوب آهنی ها جمع شد

سه تیم در کمین لغزش سپاهانسپاهان، سنگر را محکم کرد

وقت��ی نگاهی ب��ه لیس��ت بازیکنان تی��م های ب��زرگ اروپایی 
می اندازیم، م��ی بینیم که برخ��ی از بازیکنان با تیم هایش��ان 
قرارداده��ای بلند مدت��ی دارند ک��ه البته با داش��تن چندین و 
چندماده و تبصره، گاه حضور یک بازیکن را در یک تیم تا بیش 
از پنج س��ال تضمین می کند. ایمنا نوش��ت: »نگاهی به سیاهه 
بازیکنان بارس��ا، رئال، منچستر و... همگی نش��ان می دهد که 

بازیکنان این تیم حداقل قراردادی که امضا می کنند س��ه ساله 
است و باش��گاه می تواند با توجه به داش��ته ها و عدم نگرانی از 
وضعیت نقل و انتقاالت، در پی پیش��برد اهداف تاکتیکی و فنی 

یک تیمش برآید.«
متأسفانه یکی از اصلی ترین معضالت فوتبال ایران به بازار نقل 
و انتقاالت برمی گردد که این بازار بازیکن ساالر، به شدت رشد 

و نمو یک باش��گاه را تهدید می کند. یک مدیرعامل که مجبور 
اس��ت در این بازار با بازیکنانش قراردادهای یک س��اله ببندد و 
مربیان که هر ساله می بینند ش��اکله اصلی تیمشان دستخوش 
تغییرات گسترده می شود، اجازه کارهای بلندمدت و استراتژیک 
را کمتر پیدا می کنند و این گونه می ش��ود که باش��گاه های ما 
دچار مشکالت مالی می شوند و از طرف دیگر، نمی توانند ثبات 
را احساس کنند؛ فارغ از این که خود بازیکنان و حتی تماشاگران 
 و س��ایر ارکان فوتبال هم از بابت این همه تغییرات دچار آسیب 
می شوند.  خبر تمدید قرارداد سوکای از س��وی سپاهانی ها تا 
پایان فصل 94-93 طی چند روز اخیر در رسانه ها منتشر شد. 

فارغ از همه صحبت ها باید اذعان کرد، س��پاهان که معموالً در 
 گام نهادن در مسیر حرفه ای گری در فوتبال ایران پیشگام بوده،

با این حرکت نش��ان داد می توان در فوتبال ایران نیز بازیکنان 
خوب را با بس��تن قراردادهای بلند مدت به یک س��رمایه برای 
باشگاه تبدیل کرد و از طرف دیگر نتیجه گیری در سایه ثبات را 
قابل وصول دانست. اکنون دیگر سپاهان این نگرانی را ندارد که 
سوکای در پایان فصل با پیشنهاد باشگاه های دیگر وسوسه شود 
و از طرف دیگر می داند اگر این فوروارد که پتانسیل رشد بیش 
از این را هم دارد مورد توجه باشگاهی دیگر قرار گرفت، می تواند 

برای باشگاه به عنوان یک منبع درآمد به فروش برسد. 

تمدید قرارداد سوکای را باید به فال نیک گرفت

سپاهان و اتفاقی جدید در فوتبال ایران

می خواهم گل بزنم تا دیده شوم

س ایمنا[
]عک



یادداشت

  احداث 800 واحد پارکینگ 
در پروژه برج های دوقلو

ش��هردار ش��هرکرد گفت: هفت توافق برای عقب نش��ینی خیابان ملت 
انجام ش��ده که چ��ون این امالک مش��اعی هس��تند، تا همگ��ی توافق 
 نکنند، اج��ازه تخری��ب نداریم. ن��وراهلل غالمیان که با ایس��نا س��خن 
می گفت، افزود: در ش��هرداری ش��هرکرد بیش از40 پروژه وجود دارد 
که از این تع��داد، چهارپروژه از بقیه برجس��ته تر اس��ت. وی ادامه داد: 
پروژه های برج های دوقلو، ادامه بلوار کاش��انی، ادامه کمربندی ش��رق 
و جنوب کش��ور و روش��نایی و عقب نش��ینی خیابان ملت از مهم ترین 
پروژه های عمرانی ش��هرداری اس��ت. غالمیان تصریح ک��رد: در پایان 
 س��ال 89، 40 میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای اح��داث برج های

دوقلو به فروش رسید. وی اظهار داشت: طرح برج های دوقلو در کمیسیون 
ماده 5 مطرح و به تصویب رسید و توسط استاندار به شهرداری ابالغ شد. 
طرح تفضیلی نیز به صورت جامع برای آن نوش��ته ش��د که مغایرتی با 
 طرح تفصیلی و جامع شهرکرد ندارد. غالمیان با اشاره به ایراداتی که به 
مکان یابی و طرح برج ها گرفته ش��ده خاطرنشان کرد: یکی از اشکاالت 
اساسی گرفته شده، بحث ترافیک شهر در این منطقه بود که در طرح های 
در نظرگرفته شده بحث پارکینگ دیده شد، به طوری که در این برج ها، 
شش طبقه زیر زمین ساخته می ش��ود تا 800 واحد پارکینگ در خود 
 ساختمان احداث ش��ود، همچنین 325 پارکینگ پیرامونی در اطراف 
برج ها وج��ود دارد. این در حالی اس��ت که پنج پارک س��وار نیز از نقاط 

مختلف شهر با اتوبوس های ویژه مردم را به برج های دوقلو می آورند.

خبر ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری 

             مژگان ریاحی  
نمایشگاه دس��تاوردهای امام خمینی)ره( دراستان برگزارمی شود. 
قراراست این نمایشگاه در قلعه های چالشتر، جونقان و پل مصالی 
بروجن در ایام دهه مبارک فجر برگزارش��ود و ب��ه همین دلیل باید 
با همکاری مطلوب دس��تگاه های میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری، اوقاف و امور خیریه، ش��هرداری ش��هرکرد و مجمع 
امور صنفی این اس��تان برنامه های دهه فجر سال جاری به بهترین 
نحو ممکن برگزار ش��ود. عالوه بر این، مسابقه عکس، چاپ و توزیع 
اقالم فرهنگی شامل پوستر، 
بروش��ور و اس��تند، ارسال 
پیام��ک و تقوی��ت حض��ور 
مردم��ی از طری��ق حض��ور 
 کارکن��ان و خان��واده های

 آنه��ا از جمل��ه برنامه های 
پیش بینی ش��ده دهه فجر 

سال جاری است.

 برگزاری نمایشگاه  دستاوردهای 
امام خمینی)ره( دراستان

چهره روزیادداشت
سامانه بارشی جدید در راه است 

اداره کل هواشناس��ی چهارمحال وبختیاری از ورود و فعالیت یک سامانه بارشی جدید به استان 
 از اواخر دوش��نبه چهارم دی ماه خبر داد. در پایان اطالعیه این  اداره کل بر آمادگی دستگاه های 

دست اندرکار به منظور مقابله با خسارت های احتمالی بارش ها در استان تأکید شده است. 
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جذب 200 معلول در قالب تعاونی های 
فراگیر 

با ایجاد دو ش��رکت فراگیر، ش��رایط اشتغال200 
معلول درچهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

حس��ین س��عیدی مدیر کل بهزیستی اس��تان با 
اعالم این خب��ر گفت: با هم��کاری اداره تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی اس��تان، مقدمات ایجاد دو شرکت 
تعاونی فراگی��ر در زمینه پ��رورش گیاهان دارویی 
و کارگاه دوخ��ت لباس ه��ای محل��ی در مناطق 
 روستایی شهرستان بروجن،از طریق توانخواهان و 
خانواده های تحت پوشش CBR فراهم شده است.

وی افزود: این شرکت ها به ثبت رسیده و در حال 
پیگیری دریافت تس��هیالت از طریق اداره تعاون 

هستند و با راه اندازی آنها زمینه اشتغال200 نفر 
 از معلولین و خانواده هایش��ان فراهم می ش��ود.

مدیر کل بهزیس��تی، همچنی��ن از آمادگی اداره 
تع��اون،کار و رف��اه اجتماع��ی جه��ت پرداخت 
تسهیالت به تعاونی های فراگیر بیشتری خبر داد. 

سرپرس�ت جدی�د اداره بهزیس�تی 
شهرستان فارسان معرفی شد 

مراس��م تودیع و معارفه رییس اس��بق و رییس 
جدید اداره بهزیستی شهرستان فارسان در محل 
اداره بهزیستی این شهرستان برگزار شد. مراسم 
تودیع و معارفه رییس اسبق و رییس جدید اداره 
بهزیستی شهرستان فارسان با حضور حسین سعیدی 

مدیر کل بهزیستی استان، آسمند معاون پشتیبانی 
و جمعی از کارشناسان بهزیستی شهرستان فارسان، 
در محل اداره بهزیس��تی این شهرستان برگزار شد. 
در این مراسم مدیر کل بهزیستی با اشاره به وظایف 
مختل��ف و تخصصی س��ازمان بهزیس��تی به عموم 
مردم و علی الخصوص جامع��ه هدف گفت: خدمت 
در همه نهادهای نظام اسالمی ارزشمند است، ولی 
خدمت در بهزیستی توفیقی است که نصیب هر کسی 
 نمی ش��ود و کارکنان بهزیس��تی باید از این فرصت 
به خوبی بهره برداری کنند. سعیدی توانمندسازی 
جامعه هدف، کمک به س��اخت مس��کن و اشتغال 
آنها را از مه��م ترین اولویت ه��ای کاری ذکر کرد  و 
افزود: دس��تیابی به این مهم با تعامل بین بخشی در 

 راستای خدمت رس��انی به جامعه هدف امکان پذیر
اس��ت. مدی��ر کل بهزیس��تی از کارشناس��ان این 
شهرس��تان خواس��ت تا ب��ا برنام��ه ری��زی دقیق 
 در ج��ذب و هدای��ت خیرین و همچنین توس��عه و 
راه اندازی مؤسس��ات و مراکز غیر دولتی، سازمان را 
در پیشبرد اهداف یاری کنند. دراین مراسم با اعطای 
حکمی ازس��وی مدیرکل بهزیستی استان، مرتضی 
صنیع ثال��ث به عنوان سرپرس��ت اداره بهزیس��تی 
شهرستان فارس��ان منصوب و با اهدای لوح سپاس 
ازخدمات ارزش��مند و زحمات رضا معین تجلیل و 

قدردانی شد.

ایجاد صندوق های مال�ی خرد جهت   
استقالل معلولین 

با ایجاد صندوق ه��ای مالی خرد جه��ت معلولین 
 گام مؤث��ری در راس��تای اس��تقالل آنها برداش��ته 
می شود. س��عیدی مدیر کل بهزیستی استان هدف 
از تشکیل این صندوق ها را توانمندسازی معلولین 
از طریق مشارکت و کارگروهی، س��پردن اداره امور 
معلولین به خودش��ان، اجرای پ��روژه های کوچک 
توس��ط معلولین وتبدیل پس اندازه��ای غیر مولد 
روستایی به س��رمایه های مولد و کارآمد عنوان کرد 
و افزود: این صندوق ها توس��ط معلولین و در قالب 
طرح CBR  دراس��تان فعال ش��ده و با برنامه ریزی 
 منسجم تاکنون موفق به راه اندازی 23 صندوق در 
شهرستان های فارسان و لردگان شدند. وی اعضای 
فعال این صندوق ها را 450 عضو عنوان کرد و افزود: 
این اعضا از طریق ذخیره س��ازی آورده توانخواهان 
 ب��ه صن��دوق و پرداخ��ت آن ب��ه ص��ورت وام های 
قرض الحسنه در جهت هزینه های درمان، اشتغال، 
مناسب سازی و موارد ضروری مددجویان با اولویت 
ق��رار دادن توانخواهان نیازمند به فعالیت مش��غول 

هستند.

ارایه بیش از ده هزار مشاوره از طریق 
مراکز بهزیستی 

رشد آمار مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و ارایه 
ده هزار و 348 مورد مشاوره، حاکی از اعتماد به این 

مراکز و ارتقای فرهنگ مشاوره در استان است.
سعیدی از فعالیت 33 مرکز مش��اوره با هدف ارایه 
خدمات مش��اوره و مداخله به موق��ع در زمینه های 
خانواده، ک��ودک، ازدواج و تحصی��ل در چهارمحال 
وبختیاری خبر داد و افزود: از ای��ن تعداد،21 مرکز 
س��المت روان، یک مرکز دولتی،11 مرکز مش��اوره 
حضوری و یک مرکز صدای مش��اور به ارایه خدمات 

مش��اوره و راهنمای��ی مراجعه کنندگان مش��غول 
هستندکه مقایس��ه آمار مراجعان نس��بت به سال 
گذشته حاکی از اعتماد مردم به خدمات این مراکز 
است. سعیدی افزود: در شش ماهه اول سال جاری 
شش هزار و100 نفر به مراکز مشاوره تحت نظارت 
این اداره کل مراجعه کرده و خدمات مشاوره دریافت 
نمودند. همچنین دو ه��زار و 148 نف��ر از خدمات 
خط صدای مش��اور به دلیل نیاز به مشاوره پیرامون 
مسائل خانوادگی، پیش از ازدواج،تربیتی،تحصیلی، 
 اختالالت روان��ی و اعتی��اد با تلف��ن 1480 تماس 
گرفته اند. مدیرکل بهزیستی با اشاره به فعالیت مراکز 
سالمت روان با هدف ارتقای سالمت روان فرد، گروه، 
خانواده و مش��اوره اولیه مراجعان در سطح استان، 
افزود: دو هزار و100 مورد خدمات نیز از طریق این 

مراکز به مردم ارایه شده است. 

مجمع خیرین حامی معلولین گامی در 
راستای تکمیل اقدامات بهزیستی 

تشکیل و فعالیت مجمع خیرین حامی معلولین،گام 
مؤثری برای تکمی��ل اقدامات انجام ش��ده از طرف 
 س��ازمان بهزیس��تی اس��ت.علی نصی��ری معاون 
مشارکت های مردمی بهزیستی اس��تان در جلسه 
انتخابات مجمع عمومی خیری��ن حامی معلولین با 
 اعالم این خبر افزود: همدلی و همراهی سازمان های

م��ردم نهاد برای پیش��برد اه��داف س��ازمانی قابل 
تقدیر اس��ت و مراکز مذک��ور بازوه��ای توانمندی 
برای بهزیس��تی هس��تند. نصیری در این نشست از 
همکاری 65 س��ازمان مردم نهاد با بهزیستی استان 
خبر داد و خاطر نشان کرد: این سازمان ها در زمینه 
 امور توانبخشی،پیش��گیری و اجتماع��ی، اقدامات 

شایسته ای انجام می دهند.

صدور پروانه فعالیت برای تأسیس 25 
مرکز توسط بخش خصوصی 

معاون مش��ارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات 
خیریه بهزیستی استان از صدورپروانه فعالیت برای 
تأس��یس25 مرکز توس��ط بخ��ش خصوصی خبر 
داد. نصیری با اعالم این خبر گفت: از ابتدای س��ال 
جاری توسط کمیس��یون ماده 26 این استان،  48 
موافقت اصولی،25پروانه فعالیت و 7پروانه تأسیس 
صادر شده است. وی با اشاره به صدور مجوزها برای 
 افراد حقیقی و حقوقی اف��زود: موافقت اصولی برای 
راه ان��دازی مهدک��ودک خصوص��ی، روس��تامهد، 
مؤسس��ات خیریه، مراکزتوانبخش��ی و پیشگیری 

صادر شده است.

کوتاه از اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری 

هر گامی برای معلوالن، باید کاربردی باشد 

گروه  اداره کل بهزیستی اس�تان چهارمحال و بختیاری در راستای تحقق اهداف انس�انی و اسالمی این سازمان در سطح 
کشورو استان با اجرای برنامه های مفصل کاربردی و راهبردی توانسته گام های بلندی را در راستای توانمند سازی شهرستان

هموطنان تحت تکفل این سازمان بردارد که جذب 200 معلول در قالب تعاونی های فراگیر،  ایجاد صندوق های مالی 
خرد جهت استقالل معلولین،  ارایه بیش از ده هزار مشاوره از طریق مراکز بهزیستی، صدور پروانه فعالیت برای تأسیس 25 مرکز توسط 

بخش خصوصی  و تشکیل مجمع خیرین حامی معلولین، برخی از این اقدامات است. 

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

احضار
5767 چون آقای سیف اله رئیس��ی فرزند قاسم شکایتی علیه آقای مرتضی موالیی مبنی 
بر آدم ربایی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901509 ک 115 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/11/15 ساعت 11 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
ب��ه عم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13824 دفتر 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائيه
6470 بدینوسیله به خانم لیال اباذری فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 89838 صادره 
ازاصفهان به ش��ماره ملی 1281895199 به س��ریال شناس��نامه 555956/الف/84 احدی 
ازورثه مرحوم عبدالرس��ول اباذری ش��هرضائی که طبق آدرس متن سند ساکن:شهرضا 
کوچه کمال وبرگ تقاضانامه صدوراجرائیه س��اکن :اصفهان خیابان زینبیه کوچه ش��هید 
روحانی بن بس��ت ش��هید ش��مس پالک 19 وبرابرگزارش مامورابالغ  امکان ابالغ واقعی 
اجرائیه به ش��ما وجود نداش��ته ابالغ میگردد که بموجب س��ند ازدواج شماره 2078مورخ 
1343/7/10 تنظیمی دردفترازدواج شماره 24 سین برخوارمورث شما )عبدالرسول اباذری 
ش��هرضائی (هدیه کالم اله مجید به مبلغ ده هزارریال مهرالسنه دویست وشصت ودوریال 
ونیم طالی ساخته مرغوب زرگرپس��ند شصت مثقال به ارزش دوازده هزارریال یک شال 
ترم��ه مرغوب به ارزش ده هزارریال وجه به عنوان خانه محل س��کنی به مبلغ هفتاد وپنج 
هزارریال که جمع اقالم پنج گانه مبلغ یکصدو هفت هزار دویس��ت و ش��صت و دونیم ریال  
107262/5ری��ال وموازی س��ی مثقال طالکه ارزش آن ش��ش هزارریال میباش��د به ذمه 
زوج اس��ت وعندالمطالبه کارس��ازی دارد صداق خانم ملک نم نبات فرزند باقربه ش��ماره 
شناس��نامه 49467 متولد 1329  صادره از اصفهان نموده اس��ت ک��ه بعلت عدم پرداخت 
نامبرده توس��ط دفترخانه تنظیم کننده س��ند تقاضای صدوراجرائیه به نرخ روز را نموده 
اس��ت که اجرائیه صادروبه اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان ارس��ال که پرونده تحت 
کالس��ه 9100068تشکیل و اجرائیه جهت ابالغ به ش��ما در آدرس متن سند به اجرای ثبت 
شهرضا  ارسال که تحت کالسه 79/840/الف/91 در این اجرا درجریان  می باشد  وباستناد 
ماده 2آئین نامه اجرائی الحاق یک تبصره به ماده 1082قانون مدنی مصوب 77/2/13وجه 
نقد با توجه به درخواس��ت زوجه وشاخص تورم سال فوت)1385(  وجه نقد مهریه مندرج 
در سند ازدواج مذکور طبق محاسبه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به مبلغ سی و هفت 
میلیون و هش��تصدو سی وس��ه هزاروش��انزده  ریال)37,833,016ریال ( محاسبه گردید 
افزایش یافته اس��ت لذا باس��تناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 
1387مرات��ب یکنوبت درروزنامه زاینده رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ ومنتش��رمی گردد 
وظرف مدت ده روزپس ازانتش��ارآگهی عملیات اجرائی جری��ان خواهد یافت وغیرازآگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشرنخواهد شد. ضمنٌا یک مثقال طالی 18 عیار به مبلغ شش میلیون 
بیست و یک هزارو و نهصدو پنجاه ریال)6,021,950ریال(   ارزیابی گردیده چنانچه نسبت 
به ارزیابی انجام ش��ده اعتراضی دارید اعتراض خ��ود را کتبٌا ظرف مدت پنج روز پس از 

انتشار آگهی به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تسلیم دارید. میرمحمدی - رئیس ثبت 
اسناد و امالک شهرضا

اخطار اجرایی
6479 ش��ماره: 244/91ش ح/26 بموج��ب رای ش��ماره 743 تاری��خ 91/7/30 حوزه 26 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه هاشم امانی 
کرانی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 1/420/000 ریال بابت اصل خواسته 
و هفتص��د هزار ریال هزینه کارشناس��ی به انضمام س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/3/8 تا زمان اجرای دادنامه و نیم عشر 
اجرائی در حق محکوم له غالمحسین مختاری به نشانی اصفهان ملک شهر خ مفتح انتهای 
ک 4 س��مت چپ منزل نوس��از طبقه اول. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه 
محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و 
دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. م الف/15835 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6480 آق��ای رحمت اله غفوری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 401 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه 753/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان ربابه چمی نجف آبادی بشناس��نامه 17108 در تاریخ 
1390/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- رحمت اله غفوری ورنوسفادرانی فرزند آقاجان ش ش 401 )فرزند( 2- کبری غفوری 
ورنوس��فادرانی فرزن��د آقاجان ش ش 200 )فرزند( 3- زهرا بیگم غفوری ورنوس��فادرانی 

فرزن��د آقاجان ش ش 65 )فرزند( 4- عصمت غفوری ورنوس��فادرانی فرزند آقاجان ش ش 
61 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت 

پ��ی در پ��ی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از 
و متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد 

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

حصر وراثت
6481 آقای قدمعلی احمدی مهر دارای شناسنامه شماره 98 به شرح دادخواست به کالسه 
729/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن احمدی مهر بشناسنامه 8927 در تاریخ 1391/3/6 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- معصومه احمدی 
مهر، فرزند علی محمد ش ش 8969 )همس��ر دائمی متوفی( 2- قدمعلی احمدی مهر فرزند 
حسن ش ش 98 )فرزند( 3- زهرا احمدی مهر فرزند حسن ش ش 105 )فرزند( 4- مهری 
احمدی مهر فرزند حس��ن ش ش 98 )فرزند( 5- عصمت احمدی مهر فرزند حس��ن ش ش 
149 )فرزند( 6- فاطمه احمدی مهر فرزند حسن ش ش 181 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 

نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 
هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسيدگی
6482 درخصوص پرونده کالسه 1547/91ش33 خواهان علیممد بی غم دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند موتورسیکلت به شماره انتظامی 8864 اصفهان22 بانضمام مطلق خسارت 
به طرفیت اصغر پورمعماریان تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
91/11/5 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای 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 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6483 درخصوص پرونده کالس��ه 1652/91 خواهان حس��ین نصر اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر وقت رس��یدگی به طرفیت حسین مجتبائی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/11/7 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

بیگلری- مدیر دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6484 درخصوص پرونده کالسه 1752/91 خواهان امیر گرجی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مهدی علی خاصی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/11/11 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 
اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6485 درخصوص پرونده کالس��ه 1754/91 خواهان علیرضا مس��عودی با وکالت آقای 
شاهگیان دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال و ایفای تعهد و ایفای قرارداد به طرفیت سارا 
زابلی زاده و س��یما زابل��ی زاده ورثه مرحوم خاقان زابلی زاده تقدیم نموده اس��ت؛ وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/11/21 ساعت 9 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6486 آقای صادق دادخواه تهرانی دارای شناس��نامه شماره 1941 به شرح دادخواست به 
کالسه 5481/91ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان رباب��ه دادخواه تهرانی بشناس��نامه 3814 در تاریخ 91/3/26 اقامتگاه 
دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک نوه 
پس��ری به نام ذیل: صادق دادخواه تهرانی ش ش 1941 )نوه پسری متوفی( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6487 ش��ماره پرونده: 1133/91 شماره دادنامه: 1572 مرجع رسیدگی شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حبیب احمدی به نشانی اصفهان 24 متری اول کوچه سعدی 
پ��الک 96 خواندگان: ردیف 1- علیرضا القاس��پور به آدرس مجه��ول المکان ورثه محمد 
زارع��ی ردیف دوم بتول طالکوب ردیف س��وم رقیه زارعی ردی��ف چهارم عزت زارعی 
ردیف پنجم حسین زارعی ردیف ششم ردیف 7 حسن زارعی ردیف 8 علی زارعی ردیف 
نهم صفر زارعی ردیف دهم فتح اله زارعی ردیف یازدهم مرتضی زارعی همگی به آدرس 
اصفهان خیابان ش��یخ طوسی شرقی- روبروی زرین کوب »ورثه حیدر کیان زاد« ردیف 
12 محم��د کی��ان زاد ردیف 13 منیژه پرچم ردیف 14 افس��انه کی��ان زاد ردیف 15 فتانه 
کی��ان زاد ردیف 16 فرهاد کیان زاد ردیف 17 مه��رداد کیان زاد »ورثه نصرت کیان زاد« 
ردیف 18 منیژه پرچم ردیف 19 منیره پرچم ردیف 20 مریم پرچم ردیف 21 مهناز پرچم 
ردیف 22 محبوبه پرچم ردیف 23 مس��عود پرچم ردیف 24 محمد پرچم همگی به آدرس 
مجهول المکان ردیف 25 بدرالملوک سیاس��ی ردیف 26 زهرا سیاسی ردیف 27 غالمعلی 
سیاسی ردیف 28 محمد سیاسی همگی فرزندان عزت آغا به آدرس همگی مجهول المکان 
ردیف 29 بهجت خان��م حقوقی اصفهانی ردیف 30 عفت خانم حقوقی اصفهانی ردیف 31 
منوچهر ملکی ردیف 32 حجت اله عس��گری سفیددش��تی به آدرس همگی مجهول المکان 
خواس��ته: الزام به انتقال س��ند یک قطعه زمین 352 متر از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 
ثبت اصفهان و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
ش��ورا: درخصوص دعوی آقای حبیب احمدی به طرفی��ت خواندگان ردیف اول تا 32 به 
خواس��ته الزام به انتقال س��ند 352 متر یک قطعه زمین از زمین های واقع در خیابان 24 
متری دوم از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی 
اس��ت که خواهان اعالم م��ی دارد طبق قولنامه مورخ 69/6/11 قطع��ه زمین مذکور را از 
خوانده ردیف اول خریداری کرده و زمین را تحویل ننموده اس��ت و خوانده ردیف اول از 
مورث خواندگان ردیف دوم تا یازدهم خریداری کرده اس��ت و ایشان از مورث خواندگان 
ردیف 12 تا 32 خریداری نموده است خواستار الزام به انتقال سند قطعه زمین مذکور شده 
است خواندگان با وصف ابالغ قانونی و نشر آگهی در جلسه رسیدگی مورخ 1391/8/27 
حاضر نش��ده اند و الیحه ای نی��ز تقدیم ننموده اند نظر به اس��تعالم واصله از اداره ثبت 
اسناد و امالک اصفهان که مالکیت مورث خواندگان ردیف 12 تا 32 را اعالم نموده و نظر 
به گواهی های انحصار وراثت به ش��ماره های 1177- 80/4/31 و 450/70- 69/10/27 و 
1970- 76/11/28 و نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری زمین مورد دعوی را موجود و 
منطبق با پالک ثبتی اعالم نموده اس��ت لذا شورا تسلس��ل ایادی را احراز نموده و دعوی 
خواهان را درخصوص خواندگان ردیف اول تا یازدهم وارد ندانس��ته و به اس��تناد بند 4 
م��اده 84 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواه��ان را صادر و اعالم می نماید 
درخصوص خواندگان ردیف 12 تا 32 ش��ورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 230 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردی��ف 12 تا 32 به حضور در یکی از 
دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رسمی یک قطعه زمین به مس��احت 352 متر از پالک ثبتی 
14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6488 ش��ماره دادنامه: 9109970353800894 ش��ماره پرون��ده: 9109980362500196 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910303 شاکی: جهاد کشاورزی شهرس��تان اصفهان به نشانی 
اصفهان خ فردوسی خ منوچهری متهم: خانم زهره غفاری به نشانی مجهول المکان اتهام: 
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام خانم 
زه��ره غفاری فعاًل متواری دای��ر بر تغییر کاربری غیرمجاز در مق��دار 34/4 مترمربع از 
اراضی زراعی روستای مرغ نظر به شکایت اداره جهاد کشاورزی اصفهان و کیفرخواست 

صادره و گزارش مامورین و متواری بودن متهمه و نظریه کمیسیون تقویم اراضی زراعی 
که قیمت هر مترمربع از زمین موضوع شکایت را مبلغ یک میلیون ریال اعالم نموده اتهام 
انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغها مصوب سال 1374 و اصالحات بعدی و لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسالمی 
حکم بر محکومیت متهمه ب��ه پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت و قلع و قمع س��اخت و س��از صورت گرفته صادر و اعالم می نماید رای 
ص��ادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م 

الف/15850 توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6489 ش��ماره دادنامه: 9109970353001397 ش��ماره پرونده: 9009980360100944 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910175 شاکی: آقای علیرضا جعفریان به نشانی دروازه تهران خ 
ش��هید شیرانی ک صبا 1 منزل 4 متهمین: 1- آقای فرید کیانی 2- آقای رمضان سیاهپور 
همگی به نش��انی مجهول المکان 3- آقای احمد مهدی خدرآبادی به نش��انی ایذه خ محمد 
رسول ا.. ک ورزش منزل شخصی اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- ضرب و جرح 
عمدی گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام فرید کیانی دائر بر ایراد و 
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت علیرضا جعفریان باتوجه به جمیع محتویات پرونده 
از جمله شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی اظهارات شاهد و متواری بودن متهم به نظر 
دادگاه اتهام وی محرز است و به استناد مواد 294- 295- 302- 442- 614 و بند 5 ماده 
22 قانون مجازات اسالمی از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم موصوف را به تحمل شش ماه 
حبس و از لحاظ جنبه خصوصی جرم به پرداخت هش��ت صدم بابت شکستگی استخوان 
زند اس��فل دس��ت چپ نیم صدم بابت ارش یک عدد حارصه در س��مت چپ شکم در حق 
علیرض��ا جعفریان محکوم می نمای��د و درخصوص اتهام دیگر وی دائر بر توهین و اتهام 
احمد مهدی خدرآبادی فرزند مرتضی و رمضان سیاه پور دائر بر شرکت در ایراد ضرب 
و جرح عمدی و توهین صرفنظر از اعالم گذشت شاکی نسبت به احمد مهدی خدرآبادی 
باتوجه به فقد ادله اثباتی به اس��تناد اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره در قس��مت محکومیت غیابی و ظرف مهلت 10 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و در قسمت دیگر حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف/15842 کاظمی- دادرس 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6490 شماره دادنامه: 9109970354701375 شماره پرونده: 8909980362600396 شماره 
بایگانی شعبه: 890484 شکات: 1- آقای فریدون مجیدی 2- آقای نادر وحیدی با وکالت خانم 
منیژه شهریاری به نشانی خ شیخ صدوق شمالی ساختمان وکال ط3 واحد8 متهم: خانم اعظم 
قادری به نشانی متواری اتهام: توهین به افراد گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام خانم اعظم قادری فرزند محمدعلی دایر بر فحاش��ی موضوع کیفرخواست 
صادره از دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت آقایان فریدون 
مجیدی و نادر وحیدی با وکالت خانم منیره شهریاری و اقاریر ضمنی وی در دادسرا و نظر 
به عدم حضور و دفاع در جلس��ه رسیدگی اتهام انتس��ابی را محرز و مسلم می داند مستنداً 
به ماده 608 از قانون مجازات اس��المی به تحمل 50 ضربه ش��الق تعزیر محکوم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از 
آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م 

الف/15840 مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائيه
6491 کالسه: 1156/90ح/6 محکوم به: به موجب دادنامه شماره 738- 91/5/28 صادره 
از ش��عبه 6 حقوقی اصفهان محکوم علیه حس��ین حاجیان الیادران��ی فرزند کریم فعاًل 
مجهول المکان محکوم هس��تند )به صورت تضامنی( به پرداخت مبلغ 1/289/232/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 25/784/640 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 88/11/4 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له شرکت لیزینک صنعت و معدن با وکالت آقای پژمان ولی زاده و پرداخت 
مبل��غ 64461600 ریال ب��ه عنوان حق االجرا در حق صندوق دول��ت. مراتب در اجرای 
م��اده 9 ق اجرای اح��کام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا محکوم علیه از تاریخ درج آگهی ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت 
توافق موافقت نامه را به این مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجرای احکام شعبه برابر 
مقررات ق. اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. م الف/15853 فانی- مدیر دفتر ش��عبه 
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 امام هادی )علیه السالم(:
نارضایتی پدر و مادر، کم توانی را به دنب��ال دارد و آدمی را 

به ذلت می کشاند.

جالب ترین تاکسی های دنیا 
 تاکس��ی وس��یله ای اس��ت که بس��یاری از ما روزانه از آن استفاده 
می کنیم و البته در هر کش��وری خودروه��ای مخصوصی به عنوان 

تاکسی انتخاب می شوند.
تاکس��ی ها می توانند در انواع مختلف باشند و خودروهای مختلفی 
را می توان یافت که تاکس��ی ش��ده اند. در این می��ان البته برخی از 
شهرهای دنیا هستند که از تاکسی های عجیبی استفاده می کنند. 
این تاکسی ها البته به تعداد بسیار کم و گاهی تنها برای اهداف خاص 

تولید می شوند. 

تاکسی از آینده
اگر فیلم »بازگشت به آینده« را تماشا کرده 
باش��ید حتما خودرویی که با آن در زمان 
س��فر می ش��د را دیده اید. به تازگی یک 
طراح آمریکایی یک مدل خودرو شبیه به 
آن را تیونین��گ ک��رده و از آن به عنوان 
تاکسی در سطح شهر نیویورک استفاده 
می کن��د. این تاکس��ی، ظاهری بس��یار 

عجیب دارد و البته خیلی هم مورد توجه قرار گرفته است.

تاکسی دیوانه 
تاکس��ی هایی که در کانادا و آمریکا تردد 
می کنند اغلب از ن��وع »کرون ویکتوریا« 
محصول شرکت فورد است. چندی پیش 
در جشنی که برای این خودرو گرفتند یک 
مدل دیوانه با چرخ های بسیار بزرگ از آن 
را رونمایی کردند. این تاکسی دیوانه که 
توانایی عبور از موانع مختلف را داش��ت، 

یک روز در خدمت مردم بود و مسافرانی جابه جا کرد.

تاکسی المبورگینی
از  اروپای��ی  از ش��هرهای  برخ��ی  در 
تاکسی های س��ریع برای رسیدن به مقصد 
 اس��تفاده م��ی کنن��د. ای��ن تاکس��ی ه��ا 
می توانند خودروهای خیلی س��ریع مانند 
پورشه ویا حتی المبورگینی باشد. مورسیه 
لگو یکی از مدل های المبورگینی است که 
بیشتر به تاکس��ی تبدیل ش��ده است. این 

خودرو می تواند سرعت0 تا 100 را تنها در 3 ثانیه طی کند. 

تاکسی استاندارد
چندی پی��ش در یک��ی از نمایش��گاه های 
بی��ن المللی خ��ودرو از یک تاکس��ی به نام 
»تاکسی اس��تاندارد07« رونمایی شد. این 
تاکس��ی دارای امکانات ویژه و جالبی است. 
 اول از هم��ه موت��ور آن اس��ت ک��ه ب��ا 
سوخت های پاک متفاوتی مانند موتور برقی 
یا هیبریدی کار می کند. دوم فضای داخلی 
آن است که بنا به شرایط مختلف، قابل تغییر است؛ برای مثال در صورتی 
که کسی با ویلچر بخواهد سوار شود، درب خودرو خارج شده و صندلی ها 

نیز تغییر حالت می دهند تا او سوار شود.

تاکسی پدالی
برخی از کشورهای دنیا از تاکسی های بسیار 
عجیبی استفاده می کنند؛ برای مثال در شهر 
هاوانای کوبا از یک تاکس��ی به نام »کوکو« 
استفاده می شود. این تاکس��ی یک وسیله 
نقلیه سه چرخه است که با پدال کار می کند 
و البته برای کس��ی که عجله زیادی داشته 
باشد اصال مناسب نیست. این گونه تاکسی ها 

همچنین در اسپانیا نیز بسیار رواج دارند.

»Friend« بهترین دوست 
توریست های آینده 

توریست ها به کشورهای مختلف س��فر کرده و از مکان های دیدنی آنها 
بازدید می کنند و همچنین با فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای مختلف 

آشنا می شوند، ولی همیشه به یک راهنما نیازمندند.
برخی از توریست ها نیز هس��تند که به تنهایی سفر می کنند و از همین 
رو نیاز به نقشه و فایل های راهنما دارند تا بتوانند از مناظر مختلف دیدن 
کنند. این مشکل باعث ش��ده تا طرح هایی برای راهنماهای جیبی ارایه 
شود. به تازگی طرحی توسط »آندرا دنتونی« ارایه شده است که به عنوان 
 »Friend« بهترین دوست توریست ها شناخته می شود. این طرح که
نامگذاری شده است یک »تور لیدر« کامل و دیجیتالی است که کارهای 
مختلفی انجام می دهد. این دس��تگاه استوانه ای شاید در نگاه اول شبیه 
به یک س��اعت رومیزی باش��د، اما یک صفحه انعطاف پذی��ر در دل آن 
قرار دارد که به راحت��ی از جای خود خارج ش��ده و نقش صفحه نمایش 
را برای ش��ما ایفا می کند. در این دستگاه نقش��ه تمامی کشورهای دنیا 
با جزئیات قرار داردکه با سیس��تم اینترنت بی سیم آن می توانید مسیر 
 حرکت خودتان را مش��خص کنی��د. همچنین تمامی مراک��ز درمانی و 

رستوران ها نیز در آن قرار دارد.
این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که به راحتی قابل حمل باشد 
 و همچنین بتوان از آن در هر نقطه ای بهترین بهره را برد. این دس��تگاه 

می تواند کمک بزرگی به صنعت گردشگری کند.

کش��ف ذره گریزان و نامرئی »بوزون هیگز« که می تواند 
اسرار جرم را توضیح دهد، جایگاه اول10 دستاورد علمی 
برتر سال 2012 را در انتخاب ساالنه مجله »ساینس« به 
دست آورد. دانشمندان برای بیش از چهار دهه به دنبال 
این ذره بوده اند که به تصور آنها، بدون این ذره هیچ چیز 
در جهان وجود نداش��ت. در ماه ژوئیه، دانشمندان مرکز 
سرن در ژنو از کشف ذره ای خبر دادند که با توصیف ذره 
هیگز متناسب بود. باورها بر این است که بوزون از طریق 
»هیگز« که در فضا نفوذ کرده، جرم ماده را تأمین می کند. 
 بدون جرم، جهان امروزی وجود نداش��ت. دانشمندان از

 ب��زرگ تری��ن برخورددهن��ده ات��م جهان موس��وم به 
برخورددهنده بزرگ هادرونی در مرز سوئیس-فرانس��ه 
برای پیگیری این ذره گمشده استفاده کردند.کشف هیگز 
در جایگاه اول مهم ترین اکتشافات 2012 قرار گرفته که 
توسط مجله ساینس، یکی از معتبرترین مجالت علمی 
جهان منتشر شده است. این ذره ابتدا توسط پیتر هیگز 

فیزیکدان انگلیسی در حدود 50 سال پیش مطرح شد. 
چند کشف برتر دیگر امس��ال از دیدگاه ساینس به شرح 

زیر است:
ژنوم »دنیسووا«

دانشمندان آلمانی با استفاده از یک شیوه جدید توانستند 
ژنوم کامل یک گونه انسان تبار موسوم به  »دنیسووا« را بر 
اساس یک نمونه کوچک از استخوان انگشت 80 هزار ساله 
که در غاری در سیبری کشف شده بود، تعیین توالی کنند. 
هیچ چیز دیگری درمورد این گونه از انسان تبارها به جز 

این که آنها با نئاندرتال ها معاصر بوده اند، در دست نبود.

س�لول های تخمک ب�ادوام با اس�تفاده از 
سلول های بنیادی جنینی

 دانشمندان ژاپنی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی 
از یک موش بالغ، توانستند سلول های تخمک بادوام را به 
وجود بیاورند. این دس��تاورد منجر به بروز امیدواری در 
زنانی شد که قادر به تولید تخمک به شکل طبیعی نیستند 
تا بتوانند آنها را از سلول های خود در آزمایشگاه به وجود 

آورده و سپس درون بدنشان قرار دهند.

کاوشگر کنجکاوی
  مهندسان ناسا کاوشگر 3/3 تنی کنجکاوی را با استفاده 
از یک سیستم فرود مبتکرانه در سیاره مریخ فرود آوردند 
که در آن، خودرو به ش��کل آویخته در انتهای س��ه سیم 
وارد سطح این سیاره شد. به نوشته مجله ساینس، فرود 
بدون نقص منجر به اطمینان طراحان از امکان فرود یک 
مأموریت دیگر در این سیاره توسط ناسا برای بازگرداندن 
نمونه های جمع آوری شده توس��ط کنجکاوی به زمین 

شده است.

  استفاده از یک لیزر پرتو ایکس قوی
   استفاده از یک لیزر پرتو ایکس که یک میلیارد برابر بیشتر 
از منابع سنکروترون می درخشد، به دانشمندان اجازه داد 
که ساختار یک پروتئین را که در انتقال بیماری خواب آور 
آفریقایی دخیل است، تعیین کنند. ساینس درمورد این 
دستاورد نوشت: »این پیشرفت نشانگر قابلیت لیزرهای 
پرتو ایکس برای کشف پروتئین هایی بوده که منابع پرتو 

ایکس رایج قادر به آن نیستند.«

 »TALENs « ابزار جدید  
  اب��زار جدی��د » TALENs« )نس��خه ب��رداری 
فعال ساز مانند مؤثر نوکلئازها( به محققان اجازه اصالح 
یا غیرفعال سازی ژن ها در حیوانات مورد آزمایش مانند 
گورخر، ماهی و وزغ را داد. این فناوری می تواند مؤثرتر و 
حتی ارزان تر از ش��یوه های درمان ژنتیکی کنونی بوده و 
همچنین به دانشمندان اجازه خواهد داد که بر نقش های 
خاص برای ژن ها و جهش های ژنتیک��ی در افراد بیمار و 

سالم تمرکز داشته باشند.

نخستین نشانه از حضور فرمیون ماجورانا 
در نانوسیم ها

 دانشمندان هلندی توانس��تند اولین نشانه های فرمیون 
ماجورانا را کش��ف کنند که به عنوان ض��د ماده خود نیز 
عمل کرده و خ��ود را از بین می برند. دانش��مندان بر این 
باورند که کیوبیت های ساخته شده از این ذرات می توانند 
برای ذخیره و پردازش مؤثرتر داده ها نسبت به بیت های 
کنونی مورد استفاده در رایانه های دیجیتال مورد استفاده 

قرار بگیرند.

دی ان ای
   از دیگ��ر اکتش��افات مه��م س��ال 2012 پ��روژه 
»ENCODE« )دایره المعارف عناصر DNA( بوده که 
طبق آن 80 درصد از ژنوم انسان فعال بوده و به خاموش 
و روشن بودن ژن ها کمک می کند. این اطالعات جدید 
می تواند به دانشمندان در درک عوامل خطرناک ژنتیکی 

برای بیماری ها کمک کند.

رابط انسان و دستگاه
 دانشمندان از یک رابط انسان و دستگاه رونمایی کردند 
 که به انس��ان های فلج کمک می کند با استفاده از ذهن 
خود، یک بازوی مکانیکی را به حرکت درآورده و حرکات 
را در س��ه جهت اجرا کنن��د. این فن��اوری تجربی که در 
 حال حاضر بسیار هزینه بر اس��ت، می تواند برای بیماران 
ناتوان در اثر سکته و آسیب های نخاعی بسیار امیدبخش 

باشد.

چند دستاورد  مهم علمی 
2012 از نگاه »ساینس« +1+12

+1+7
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک شرکت آمریکایی با همکاری محققان دانشگاه یوتا، پوشش ضد گلوله سبک وزنی برای 
تولید کیف و جلیقه ضد گلوله در سایز کودکان طراحی کرده است. پس از حادثه تیراندازی 
در مدرسه سندی هوک در ایالت کنتیکت آمریکا و کشته شدن20 کودک خردسال، بازار 
فروش محصوالت ضد گلوله رونق گرفته است. شرکت Amendment II  دو محصول 
شامل جلیقه ضد گلوله در سایز کودکان و دو مدل کوله پشتی ضد گلوله برای کودکان و 
نوجوانان طراحی و به بازار عرضه کرده اس��ت. بر خالف کوله های معمولی که از الیه های 
 RynoHide پلی استر ساخته شده ، در ساخت کوله ضد گلوله از مواد اختصاصی به نام
اس��تفاده ش��ده اس��ت. این ماده با کمک محققان مؤسس��ه نانوی دانش��گاه یوتا ساخته 
 ش��ده و در آن از نانولوله های کربنی استفاده شده اس��ت که باعث کاهش وزن و افزایش

 انعطاف پذیری کیف در هنگام استفاده می شود.کوله پشتی ضدگلوله قادر به متوقف کردن 
گلوله های شلیک شده از اغلب سالح های دستی بوده و می تواند به عنوان سپر محافظتی 
 نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد.کیف ضد گلول��ه در مدل ویژه نوجوانان و م��دل کودکان با

 طرح های فانتزی با قیمت 300 دالر به بازار عرضه شده است. همچنین نمونه ارزان تری 
از محافظ ضد گلوله با قابلیت استفاده در انواع مختلف کیف نیز به بازار عرضه شده است. 
این شرکت همچنین نمونه ای از جلیقه ضد گلوله نس��بتا سبک وزنی را در سایز کودکان 

به بازار عرضه کرده است.

کارشناس��ان بهداش��ت عمومی در مرکز تخصصی مایوکلینیک تأکید دارند که دو عامل 
اس��ترس و کم خوابی موجب کمبود رنگدانه مالنین در پوست می شوند که در نتیجه این 

تغییر، چهره، رنگ پریده، تکیده و رنجور به نظر خواهد رسید.
دکتر »امیت سود« استادیار طب و رییس بخش »ذهن و جسم« در مایوکلینیک می گوید: 
استرس باعث می شود که توان پوس��ت برای حفاظت و مراقبت از خود کاهش پیدا کند. 
استرس مزمن باعث ایجاد این تغییرات در پوست می شود. همچنین استرس باعث کاهش 
مقدار رنگدانه مالنین در پوست می ش��ود که در نهایت پوست صورت زرد و رنگ پریده به 

نظر می رسد.
متخصصان تأکید دارند که وقتی ما استرس داریم، در واقع در حال جنگیدن با بدن خود 
هستیم. وقتی تحت استرس و فشار عصبی هستیم اغلب کارآیی خود را از دست می دهیم، 
خواب مناسب و کافی نداریم، زیادتر از همیشه می خوریم و اغلب وزنمان باال می رود و روابط 
عاطفی مان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و دچار مشکل می ش��ویم. در این شرایط پوست 
 هم مانند سایر بافت ها تأثیر می گیرد و زردی پوست و حلقه های تیره دور چشم، چهره را 
زشت می کند. هرچه این استرس و تنش و کم خوابی توأم با آن تشدید شود، فرآیند پیری 
سریع تر اتفاق می افتد و شادابی و زیبایی چهره زودتر جای خود را به فرسودگی و تکیدگی 

می دهد.

»ولید بن طالل« شاهزاده سعودی، یک هواپیمای بزرگ و 
گرانقیمت مدل ایرباس � ای 380 ب��ه ارزش 300 میلیون 

پوند)معادل 489 میلیون دالر( خریداری کرد. 
به گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، این هواپیما که به 
قصر ش��باهت دارد، بزرگ ترین هواپیمای خصوصی است 
که تاکنون ساخته شده و دارای حمامی لوکس با دیوارهای 

مرمر، سالن موسیقی و پارکینگی برای اتومبیل رولز رویس 
بن طالل است.

این میلیاردر سعودی همه چیز دارد؛ جت خصوصی، صدها 
اتومبیل گرانقیمت و کشتی تفریحی که فیلم جیمز باند بر 
روی آن ساخته شد. وی همچنین س��هم بزرگی در شرکت 
رس��انه ای »نیوز کورپوریش��ن« دارد و اینک نیز هواپیمای 

جدید خود را تحویل می گیرد.
بر اساس این گزارش، هواپیمای مذکور ظرفیت بیش از 600 
مسافر را دارد، اما به دستور بن طالل بیشتر صندلی های آن 
برداشته شد تا حمام لوکس مورد نظر وی با دیوارهای مرمر، 
سالن جشن های موس��یقی و پارکینگ اتومبیل وی تعبیه 
شود. این هواپیما همچنین دارای محلی برای نماز با سجاده 
مخصوص است که به وسیله یک سیستم کامپیوتری دائما 
جهت قبله را مش��خص می کند. این ش��اهزاده که به »وارن 
بافت خاورمیانه« )اشاره به تاجر ثروتمند آمریکایی( مشهور 
شده است، به عنوان موفق ترین س��رمایه گذار قرن بیستم 

شناخته می شود و ارزش دارایی های وی 16 میلیارد پوند؛ 
یعنی معادل 26 میلیارد دالر برآورد می شود.

سخنگوی شرکت ایرباس یادآور شد که این هواپیما در سال 
آینده میالدی به شاهزاده سعودی تحویل داده می شود. وی 
از ارایه جزئیات بیش��تر درباره این هواپیم��ا خودداری کرد 
و یادآور ش��د که مالک این هواپیما اجازه انتش��ار اطالعات 
بیش��تری درباره آن را نداده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
ش��رکت لورس��ن آلمان اخیرا اعالم کرد که در حال ساخت 
بزرگ ترین کش��تی تفریحی جهان با هزین��ه400 میلیون 

پوند )معادل 620 میلیون دالر( است.
این ش��رکت از فاش کردن هویت مالک این کشتی تفریحی 
 که  طول آن ب��ه  180 متر می رس��د، خودداری ک��رد، اما 
شایعه هایی منتشر شده که شاهزاده ولید بن طالل 57 ساله 
را مالک آن معرفی می کند. بر اساس این گزارش بن طالل 
می خواهد این کشتی جدید را جایگزین کشتی قبلی خود  

کند که 20 سال از عمر آن می گذرد.

خستگی، چهره را زشت می کندجلیقه ضد گلوله برای دانش آموزان آمریکایی

قصر پرنده شاهزاده سعودی

سایه ها به همراه آدم ها 
در خیابان های توکیو راه می روند
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دانشمندان دانشگاه هنگ کنگ توانس��ته اند در دستاوردی 
که امید می رود در انس��ان نیز قابل نسخه برداری باشد، یک 
فرمول را طراحی کنن��د که فرآیند پی��ری را در موش ها به 

تأخیر می اندازد.
این یافته ها که در مجله Cell Metabolism منتشر شده، 
بر اساس یک پژوهش در سال 2005 است که بر روی پیری 

زودرس یا سندرم پروگریا که یک بیماری نادر ژنتیکی بوده 
و بر یک نفر از هر چهار میلیون کودک تأثیر می گذارد، تمرکز 
داش��ت. این بیماری در چهره کودک پیش از یک س��الگی 
کامال قابل مشاهده است. اگرچه قوای ذهنی این افراد عادی 
است، رشد آنها متوقف شده، چربی بدن را از دست داده و از 
پوست چروک و کچلی رنج می برند. آنها مانند افراد مسن از 
مفاصل سفت و تجمع پالک در رگ ها برخوردارند که منجر 
به بیماری های قلبی و سکته می شود. این دسته از بیماران، 

پیش از رسیدن به سن 20 سالگی می میرند.
ای��ن محقق��ان دریافته بودند ک��ه یک جه��ش در پروتئین 
المین A که در اطراف هس��ته سلول انس��ان قرار گرفته، در 
فرآیند ترمیم س��لول ها اختالل ایجاد کرده و منجر به پیری 

شتاب گرفته می شود.
آنها در مقاب��ل در این پژوهش بر روی م��وش ها و همچنین 

تجربیات آزمایش��گاهی دریافتند که پروتئین عادی و سالم 
المین A به ژن SIRT1 متصل ب��وده و آن را فعال می کند. 
محققان از مدت ها پیش، این ژن را ب��ا عمر طوالنی مرتبط 

می دانستند.
محققان امیدوارند بتوانند داروهایی ب��ا قابلیت تقلید از این 
پروتئین یا افزایش اتصال میان آن و ژن SIRT1 تولید کنند.

آنها همچنین دریافتند که بازده اتصال میان المین A و این 
ژن با یک رسوراترول قابل ارتقا بوده که در پوست انگور قرمز 
 و میوه های دیگر وجود داش��ته و توسط برخی از دانشمندان

 به عنوان راهی برای آهس��ته تر کردن روند پیری یا س��الم 
ماندن در طول این دوران تبلیغ شده است.

 نتایج به دس��ت آمده توس��ط ای��ن محققان نش��ان داد که 
 موش هایی که با رس��وراترول مورد تغذیه قرار گرفته بودند

30 درصد بیشتر از موش های دیگر زندگی می کردند.

طراحی نقشه ابتدایی فرمول ضد پیری
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