
 دستگیری مجرمان در کل جرائم
 2 درصد افزایش داشته است

فرزندان چه کسانی 
بیشتر  اکستاسی  
مصرف می کنند؟

 قدم زدن روی مرز حقوق شهروندی

فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران:

هنر تئاتردر چهارمحال و 
بختیاری نیازمند حمایت است 7

درخواست خود را به 
رایانه بگویید 82

3

 جرائم خشن 
8کاهش یافته است 

 در صورت اجرای فاز دوم 
صنعت و کشاورزی نابود می شد 

با شایعه باال رفتن قیمت سوخت 

باالخره بنزین و مصرف کننده آتش می گیرند 

بازخورد مرحله اول اص��ا خوب نبود و نتیجه ای جز رش��د 
تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداش��ت. در قبال آن تولید 
و عرضه نیز بیشتر نشد، بنابراین مرحله اول، اجرای مناسبی 
 نداش��ت و همین امر موجب ش��د ت��ا از اج��رای مرحله دوم 

جلوگیری شود.

 دعوای بی نتیجه ماهان
 و پترو در اصفهان

به فاصل��ه چه��ار روز پ��س از آغاز مرحله برگش��ت 
رقابت های بس��کتبال لیگ برتر باش��گاه های کشور، 
این مرحله از رقابت ها  امروز  ب��ا برگزاری پنج دیدار، 
وارد هفته یازدهم می شود؛ هفته ای که در آن تهران 
به خاطر میزبان بودن تمام تیم هایش، شلوغ ترین روز 
خود در مرحله دوره ای مس��ابقات )رفت و برگشت( 
 را تجربه م��ی کند و اصفهان میزبان حس��اس ترین،
جذاب ترین و تماشایی ترین دیدار هفته خواهد بود.

س[
س فار

]عك

2

4

سیگار برگ لوکا 
6

در جیب ابراهیم زاده

 درباره »سی دقیقه بامداد« 
شکار شکارچی افغانستان5

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان روزگذش��ته در نشست خبری 
خ��ود در جم��ع خبرن��گاران از موفقیت ه��ای پلی��س و افزایش 
فعالیت ه��ای یک ماهه  آذرس��خن گف��ت، اما درمی��ان آمارهای 
افزایشی، دس��تگیری مجرمان درکل جرائم دریک ماهه گذشته 
فقط 2 درصد رشد داش��ته اس��ت. » آذرماه، ماه  موفقیت آمیزی 
برای پلیس بوده اس��ت«؛ این اولین جمله ای اس��ت که س��ردار 
عبدالرض��ا آقاخان��ی در پنجمین نشس��ت خبری خ��ود عنوان 
ک��رد. در ادام��ه بخش های��ی از ح��رف ه��ای او را م��ی خوانید. 
   در آذرم��اه ج��اری نی��روی پلیس توانس��ته با ط��رح امنیت 
محله محور ارتب��اط خوبی ب��ا مردم برق��رار کند که ای��ن نتایج 

موفقی��ت پلی��س در فعالیت ه��ای میدان��ی، ارائه پیش��نهادات 
و انتق��ادات نس��بت ب��ه نی��روی انتظام��ی، تعام��ل ب��ا ادارات، 
س��ازمان ها و نهاده��ا ب��ا مجموع��ه پلی��س و حض��ور پلیس در 
محافل مردمی و ارتباط چهره به چهره مش��خص ش��ده اس��ت.

   در آذرم��اه جاری افزای��ش 13درصد دس��تگیری و برخورد با 
معتادان ولگ��رد، افزایش 7 درص��دی مراجعه ب��ه مراکز پلیس، 
افزای��ش 11درص��دی دس��تگیری س��ارقان ف��راری، افزای��ش 
16 درص��دی برخورد ب��ا پاتوق بزه��کاران، افزای��ش 6 درصدی 
دس��تگیری مجرمان با س��ابقه احکام زندانی)فراری( داشته ایم.
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 دادگاه مهدی هاشمی 
به زودی برگزار می شود

 تعدیل نیروی کار در
 ادامه سال شدت می گیرد

 الریجانی باید
به رهروان بگوید»چشم«

افزایش 50 درصدی
صادرات استان

 تاالر هنر به پیشواز 
اربعین حسینی می رود
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معلوالن درمعماری اصفهان فراموش شده اند

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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

 دادگاه مهدی هاشمی 
به زودی برگزار می شود

معاون اول قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی بدون اغماض به پرونده 
مهدی هاشللمی رسللیدگی می کند. حجت االسللام والمسلمین 
سیدابراهیم رییسی افزود: قوه قضائیه به هیچ عنوان بنای اغماض و 
عقب نشینی در این پرونده را ندارد و مسئوالن عالی قضائی خواستار 
رسیدگی به پرونده وی هستند. رییسللی گفت: دادگاه رسیدگی به 
تخلفات مهدی هاشمی به زودی تشللکیل می شود. مهدی هاشمی 
بعد از 84 روز بازداشللت موقت و انجام تحقیقات، آذر ماه امسللال با 

وثیقه یک صد میلیارد ریالی از زندان آزاد شد. 

 احتمال برکناری 
وزرای کشور و جهاد کشاورزی

ایرانپور عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسامی، با انتقاد 
از برکناری وزیر بهداشللت، گفت: برکناری وزیللری که خود رییس 
جمهور نمره ۲۰ به او داده از عجایب روزگار است. این نماینده مجلس 
شللورای اسللامی، تغییر و تحوالت دولت را عجیب و درخور تأمل 
دانسللت و گفت: در صورتی که مجلس بخواهد وزیری را استیضاح 
کند، می گویند که به صاح نیست و دولت در ماه های پایانی نیاز به 
آرامش دارد، اما در همین شرایط، خود دولت می آید و اقدام به تغییر 
و برکناری وزرایش می کند. وی با بیان این که شللرایط حاکم نشان 
می دهد که روند تغییر و جابه جایی وزرا، ادامه خواهد داشت، گفت: 
این روزها اخباری در رابطه با احتمال تغییر وزرای جهاد کشاورزی 
و کشور به گوش می رسللد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که 
برنامه های عجیب و غریب و غیرقابل پیش بینی در این دولت زیاد 

است و هر لحظه باید در انتظار اتفاقات عجیب تر و جدیدتر بود.

فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی 
در اهواز

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشللور از فرود اضطراری یک فروند 
هواپیمای جت آمریکایللی در فرودگاه بین المللی اهللواز خبر داد و 
گفت: این هواپیما به سللامت در باند فرود آمد و تللا رفع نواقص در 

ایران می ماند.
 محمود رسللولی نژاد افزود: این هواپیمای شخصی هفته گذشته از 
دبی به آمستردام در حال پرواز بود که به دلیل نقص فنی درخواست 
فرود اضطراری در فرودگاه اهواز را داشت.  این هواپیما هنوز منتظر 
رسللیدن قطعات اسللت و با تعویض قطعات معیوب، از ایران خارج 

خواهد شد.

 با افزایش تحریم  ها 
تنگه هرمز را می بندیم

محمدحسللن آصفری نماینده اراک و کمیجان با اشللاره به ادعای 
رسانه های غربی مبنی بر بستن تنگه هرمز به وسیله ارتش جمهوری 
اسامی در رزمایش اخیر گفت: ایران اصراری در زمینه بستن تنگه 
هرمز ندارد و تا زمانی که ناامنی از طرف کشورهای غربی و آمریکا در 

منطقه ایجاد نشود، ایران در این مورد اقدامی نمی کند.
 وی در ادامه تصریح کرد: موضوع قابل توجه در رابطه با بستن تنگه 
هرمز توجه به بحث  تحریم هاست، چراکه تنگه هرمز برای ایران یک 
موقعیت استراتژیک است. دبیر کمیسللیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مشاهده کنیم که فشار غرب و 
اروپا در رابطه با تحریم ها در حال افزایش است، از تنگه هرمز به عنوان 

یک فرصت استفاده کرده و برای بستن آن اقدام می کنیم. 

 الریجانی باید
به رهروان بگوید»چشم«

بهروز نعمتی عضو هیأت رییسلله فراکسیون رهروان والیت مجلس 
شللورای اسللامی درباره  تصمیم این فراکسللیون برای حمایت از 
یک کاندیدای خاص در انتخابات ریاسللت جمهوری اظهار داشت: 
فراکسیون رهروان والیت قطعا و مطمئنا در انتخابات دوره یازدهم 

ریاست جمهوری از گزینه واحدی حمایت خواهد کرد. 
این عضو هیأت رییسه فراکسیون رهروان با بیان این که فراکسیون 
بر کاندیداتوری علی الریجانی در انتخابات ریاست جمهوری اصرار 
دارد، در پاسللخ به این سللؤال که با توجه به صحبت آقای الریجانی 
مبنی بر عدم حضورش در انتخابات، باز هم ایللن اصرار وجود دارد، 
گفت: بله. البته در انتخابات های گذشته نیز وی می گفت که حضور 
 نخواهد یافت. وی یک نفر اسللت و فراکسیون حدود۲۰۰ نفر است، 

در نتیجه الریجانی باید نظر فراکسیون را بپذیرد. 
 نعمتی در پایان تصریح کرد: تاکنون آقای الریجانی هر چه گفت، ما 
همه گفتیم »چشم«، اکنون نیز هرچه فراکسیون رهروان بگوید، او 

باید بگوید »چشم«.

خبر رسانه های غربی درباره بستن تنگه هرمز در حین رزمایش 
والیت۹۱ و در بوق و کرنا کرد ن این ماجرا که رسانه های غربی 
آن را سرآغازی برای بستن تنگه هرمز دانسته اند، نشان از ترس 

و وحشت غربی ها از این اقدام احتمالی ایران دارد.
هر چند سخنگوی رزمایش تخصصی والیت۹۱ در واکنش به 
خبر رسانه های غربی درباره بستن تنگه هرمز در حین رزمایش 
گفته: اعامیه های ارتش به کشتی های تجاری و نظامی برای 
عدم آسیب دیدن این کشتی ها در طول مدت زمان برگزاری 
رزمایش است، اما در هر حال این امر واکنش شدید رسانه های 

غربی را در پی داشته است.
دریادار امیررستگاری درمورد واکنش های رسانه های غربی 
درمورد اخطارهللای ارتش در طول رزمایش به کشللتی های 
خارجی بیان داشت: ارتش هیچ گونه اخطاری نداده است. در 
زمان برگزاری هر نوع رزمایش نظامللی برابر عرف بین المللی 
اعامیه هایی باید برای آگاهی کشتی های عبوری ارسال شود 

تا از هر گونه آسیب دیدگی احتمالی جلوگیری شود.
معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: نیروی 
دریایی ارتش در همین راسللتا در زمان برگللزاری رزمایش، 
اعامیه هایی در فرکانسی که برای همه کشتی ها قابل شنیدن 
باشد به کشتی های عبوری تجاری و نظامی محدوده رزمایش 
اعام می کرد تا در زمللان های خاص این کشللتی ها در این 

محدوده با احتیاط تردد کنند.
وی اظهارداشت: این اعامیه ها برابر با عرف بین المللی برای 

عدم آسیب دیدگی و تأمین امنیت کشتی های تجاری و نظامی 
در ساعات خاصی که رزم نظامی در حال برگزاری است صادر 

می شود.
در هر حال، واکنش رسللانه های غربی نشان دهنده این اصل 
است که تنگه هرمز برای غرب، اهمیت زیادی دارد و بستن آن 
توسط ایران، اقتصاد غرب را بیش از پیش دچار اشکال می کند.

بی تردید، تنگه هرمز گلوگاه استراتژیک چرخه اقتصاد جهانی 
است و چه بسللا اگر روزی این تنگه فشرده شود و امکان عبور 
 انرژی کارخانه هللای غرب از آن نباشللد،گلوگاه بسللیاری از 

قدرت های زورگو بسته می شود.
 در ماه های گذشته اهمیت عبور انرژی از تنگه هرمز به گونه ای

نبض بازارهللای جهانی را تحت تأثیر قرارداده اسللت که با هر 
خبر تهدیدآوری که جمهوری اسللامی ایران در زمینه تنگه 
 هرمز منتشر می کند، به ناگاه بازارهای انرژی جهانی متاطم 
می شوند.گفتنی است، با برگزاری رزمایش والیت۹۱ و بستن 
تنگه هرمز برای برقراری امنیت کشللتی های تجاری در این 
رزمایش، برخی رسللانه های منطقه و بین الملل تنها به بازتاب 
این رزمایش پرداخته و برخی دیگر با بیان تحلیل هایی سعی 

کردند این رزمایش را خطرناک جلوه دهند. 
در این میان برخی رسانه های آمریکایی تاش کردند رزمایش 
بزرگ دریایی والیت ۹۱ را تمرین ایران برای بستن تنگه هرمز 
عنوان کنند. سللایت شللبکه تلویزیونی »الجزیره« با اشاره به 
آغاز رزمایش نوشت: اقدام ایران به برگزاری رزمایش در حالی 

صورت می گیرد کلله آمریکا و متحدان غربللی اش برای توقف 
برنامه هسته ای ایران به ایران فشارهای زیادی می آورند و ایران 
بارها اعام کرده است که قادر اسللت تنگه حیاتی هرمز را که 

محل عبور انرژی جهان است، ببندد. 
خبرگزاری انگلیسللی »رویترز« هم با اشللاره به آغاز رزمایش 
نظامی والیت۹۱ نوشللت: ایران چهار ماه پیش هم با استفاده 
از زیردریایی ها و ناوهایش اقدام به برگزاری رزمایش مشابهی 
در منطقه کرد و این در حالی بود که آمریکا و متحدینش هم 
 در خلیج فللارس، در حال برگللزاری رزمایللش نظامی بودند.

»سللی بی اس نیوز« آمریللکا نیز با اشللاره به شللرکت ناوها، 
زیردریایی هللا، جنگنده هللا و هاورکرافت های ایللران در این 
رزمایش عظیم دریایی، اعام کرد ایران در حالی این رزمایش را 

برگزار می  کند که فشار غرب 
برای متوقف کللردن برنامه 
هسته ای ایران افزایش یافته 
اسللت و ایران هللم پیش تر 
تهدید کللرده بود کلله قادر 

است تنگه هرمز را ببندد. 
در گزارش سی بی اس آمده 
اسللت: ایران به کشتی های 
خارجی هشللدار داده است 
تا سللوم ژانویلله)۱4 دی( از 
نزدیللک شللدن بلله منطقه 
برگزاری رزمایش خودداری 

کنند. 
صهیونیسللتی  روزناملله 
»هاآرتص« با اشللاره به آغاز 
رزمایللش مذکللور نوشللت: 
ایران رزمایش نظامی شش 

روزه اش را با هدف نمایش توانمندی نظامی خود در منطقه ای 
آغاز کرده است که مسللیر عبور4۰ درصد انرژی جهان است.

شللبکه »العربیه« هم با اشللاره به آغاز این رزمایش به نقل از 
»حبیب اهلل سللیاری« فرمانده نیروی دریایی ارتش، هدف از 
برگزاری این رزمایش نظامی را نمایش توانمندی های نظامی 
ایللران و در عین حال ارسللال پیللام صلح و دوسللتی ایران به 

کشورهای همسایه خواند. 
یک رسانه آمریکایی هم با اشاره به وسعت منطقه برگزاری این 
تمرین نظامی و با اشللاره به تجهیزات و امکانات به کار گرفته 
شده در این رزمایش، مدعی شللد: نیروهای شرکت کننده در 

این رزمایش برای بستن تنگه هرمز تمرین می کنند.

واکنش ها به رزمایش والیت ۹۱ 

 دعوت مرسی از عباس ترس غربی ها  از احتمال بسته شدن تنگه هرمز
برای آشتی ملی

وزیر خارجه مصر که به همراه دبیرکل اتحادیه عرب به رام اهلل 
سفر کرد، دعوت رییس جمهور این کشور برای از سرگیری 
تاش های آشللتی ملی را به رییس تشللکیات خودگردان 
فلسطین اباغ کرد. وی افزود که عباس و العربی در این دیدار 
سه قضیه مهم را بررسی کردند که قضیه نخست مربوط به 
اقدامات پس از دسللتیابی به عضویت در سازمان ملل است، 
زیرا در دوحه درباره تشللکیل بزرگ ترین تجمع حمایت از 
قضیه فلسطین به منظور تعیین مرجعیت بین المللی روند 
صلح و قللرار دادن سللقف زمانی برای روند سیاسللی جهت 
عقب نشینی اسرائیل تا مرزهای سال ۱۹67 از جمله قدس 
اشغالی و آزادی بازداشت شدگان، توافق حاصل شد. به گفته 
وی پرونده دوم نیز به آشتی فلسطینیان مربوط بود که عمرو 
دعوت رسمی محمد مرسی از  محمود عباس  برای سفر به 
قاهره و ازسرگیری جلسات آشتی ملی پس از برگزاری اعیاد 

مسیحیان را اباغ کرد.

اعتراف اوباما
رییس جمهوری آمریکا ضمن تأکید مجدد به سران کنگره 
در رابطه با توافق روی طرح کاهش کسللری بودجه و بدهی 
دولت و مهار پرتگاه مالی، گفت که آمریکا توان تحمل زخمی 
که خودش به اقتصاد وارد کرده است را ندارد. بر اساس این 
خبر، اوباما به سران جمهوریخواه کنگره آمریکا مبنی بر توافق 
برای جلوگیری از بروز پرتگاه مالی مرکللب از افزایش های 
خودکار مالیات و کاهش شدید هزینه ها تأکید کرد. اوباما در 
این سخنرانی اعام کرد که دموکرات ها و جمهوریخواهان 
باید در رسللیدن به طرحی که کسری بودجه را کاهش داده 
و در عین حال نرخ مالیات بر درآمد را برای اقشللار متوسط 

آمریکا در سطح پایین نگهدارد با یکدیگر همراه شوند.

 حسنی مبارک: 
لطفا مرا بکشید

یک منبع صهیونیستی فاش کرد که دیکتاتور سابق مصر از 
تیم معالجش خواسته به زندگی دردناکش پایان دهد. 

این پایگاه خبری اعام کرد: اوضاع جسمانی حسنی مبارک 
طی چند روز اخیر وخیم شللده اسللت، به نحوی که وی به 
بیمارستان منتقل شد. تیم پزشکی مسئول مداوای مبارک 
پس از آن که دیکتاتور سللابق مصر در حمللام زندان زمین 

خورده، وی را معاینه و به بیمارستان منتقل کرد.

 اخبار  کوتاه

اخبار بین  الملل

 در صورت اجرای فاز دوم 
صنعت و کشاورزی نابود می شد 

حجت االسالم و المسلمین مصباحی مقدم 

بازخورد مرحله اول اصا خوب نبود و نتیجه ای جز رشللد تورم و افزایش 
تقاضا و نقدینگی نداشللت. در قبال آن تولید و عرضه نیز بیشللتر نشللد، 
بنابرایللن مرحللله اول، اجرای مناسللبی نداشللت و همیللن امر موجب 
شللد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شللود. دولت در سللال جاری نیز 
 عزمی برای اجللرای مرحللله دوم قانللون هدفمندی نداشللت. االن هم 
می گوییم اگللر بخواهند با قیمت تمام شللده مرحللله دوم را اجرا کنند، 
جهشللی  افزایللش   شللاهد 
قیمللت هللا و در نتیجلله از 
بیللن رفتللن بخللش صنعت و 
کشللاورزی خواهیم بود. یارانه 
باید به کسانی برسد که نیازمند 
هستند، اما ما االن داریم به همه 
جمعیت کشور یارانه می دهیم 
و این یارانه غیر هدفمند توزیع 

می شود.
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برای ریاست جمهوری کاندیدا می شوم

محمد سعیدی کیا وزیر سابق مسکن و شهرسللازی، نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را 
اعام کرد. وی گفت: با توجه به وضعیت فعلی ملی و جهانی به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاسللت 

جمهوری شرکت می کنم و با توکل بر خدا امید زیادی به پیروزی دارم.

تنگه هرمز گلوگاه 
 استراتژیک 

چرخه اقتصاد 
جهانی است و 
اگر روزی این 
تنگه فشرده 
شود،گلوگاه 

 بسیاری از 
قدرت های زورگو 

بسته می شود

بزرگ ترین راهپیمایی 
جهان به سمت کربال

آمادگی ۳۵ گروه 
اصالح طلب برای  انتخابات

 راهپیمایللی شللیعیان سراسللر جهللان به سللمت مرقللد مطهللر حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( در شهر کربا از چند روز پیش آغاز شده است و تا روز 
اربعین ادامه خواهد داشت. این راهپیمایی که به گفته برخی کارشناسان به 
لحاظ کیفی و کمی بی نظیر و به نوعی بزرگ ترین راهپیمایی جهان است، از 
مسیر حرم حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( به سمت حرم امام حسین )ع( شکل 
گرفته و حدودا۱۰۰ کیلومتر است. راهپیمایان از کشورهای مختلف جهان از 
جمله ایران، در مسیر راهپیمایی نوعی آرایش اتحاد اسامی را ترتیب دادند، 
اما این راهپیمایی بزرگ از سللوی رسللانه های غربی کاما سانسور می شود. 
این راهپیمایی عظیم که نشان از قدرت و بقای مسلللمانان دارد، در حالی در 
رسانه های غربی سانسور می شود که گفته می شود غربی ها از پرداختن به این 
راهپیمایی بزرگ به دلیل سیاسی شدن آن و اتحاد مسلمانان هراسان هستند.

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری با اشاره به آخرین هماهنگی ها 
بین مجموع۳۵ حزب اصاح طلللب در دو جبهه اصاحللات و اصاح طلبان، 
اظهار داشت: خوشللبختانه برخاف انتخابات مجلس نهم که تعداد اندکی از 
اصاح طلبان در انتخابات شللرکت کردند، همایش ملی تبیین طرح مناسک 
نشان داد که اکثریت اصاح طلبان می خواهند فعاالنه در انتخابات ۹۲ حضور 
یابند، به شللرط آن که قانون انتخابات رعایت شللود. مدیر مسللئول روزنامه 
مردم ساالری در ادامه افزود: متأسفانه از هم اکنون برخی تخریب ها، توهین ها و 
بداخاقی های انتخاباتی شروع شده است و نمونه ای از آن را در نطق های برخی 
نمایندگان مجلس یا نطق تلویزیونی احمدی نژاد مشاهده می کنیم؛ وعده پنج 
برابر شدن یارانه ها، وعده توزیع مجدد سود سهام عدالت و امثال آن هیچ کدام 
جنبه گزارش اقتصادی به مردم نبود، بلکه شروع نوعی تبلیغات انتخاباتی بود. 

جانشللین فرمانده نیروی انتظامی گفت: جرائم خشللن در 
کشور نسبت به سال گذشته 47 درصد کاهش یافته است. 
سللردار سللرتیپ احمد رضا رادان افزود: دامنه اجرای طرح 
امنیت اجتماعی مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی، 
برخورد با سارقان به عنف، زورگیرها و دیگر موضوعات بوده 

و تا رفع دغدغه مردم، این طرح ادامه می یابد.
به گفته وی، به هر میزان هزینه جرم مجرمان باال برود دایره 
مجرمان نیز کمتر شللده و همین امر موجب کاهش شدید 

جرم در کشور می شود.
وی افزود: بعد از برخورد ناجا با زورگیران، مجرمان احساس 
خطر کرده و آنان وقتی احسللاس می کنند برخورد به جرم 
شدید است سعی می کنند نسبت به انجام جرم ماحظاتی 

داشته باشند.
وی در خصللوص آمادگی پلیس برای انتخابللات آتی اظهار 
داشت: با توجه به افزایش بصیرت مردم، احتمال بروز هر گونه 
مشکلی بسللیار پایین بوده و در عین حال پلیس با توجه به 
تجربیات سال 88، در صورت بروز هرگونه موردی، دقیق تر، 
قوی تر و بهنگام تر از قبل حضور می یابد. جانشین فرمانده 
نیروی انتظامی در خصوص برخورد با اخاگران بازار ارز نیز 
بیان کرد: مسائل اقتصادی را کمتر باید امنیتی کرد، اما در 

صورت نیاز و ضرورت باید پلیس وارد شود.

حبیب اهلل عسللگراوالدی دبیر کل جبهلله پیروان خط 
امللام )ره( و رهبری در پاسللخ به سللؤالی دربللاره طرح 
شللعارهای عوام فریبانه و تبلیغاتی در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری، اظهار داشت: مردم  نمایندگان خود 
را در مجلس شورای اسامی انتخاب کرده اند، از این رو 
نمایندگان مراقب هستند و اجازه نمی دهند که فریبی 

در شعارها پیش بیاید. 
  وی تأکید کرد: مردم هوشیار هستند و دیگر نمی شود 
به آنها »عوام« گفت تا کسی بخواهد عوام فریبی داشته 

باشد. 
  عسگراوالدی تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس 
حضور دارند و رهبللر معظم انقاب مافوق تشللکل ها و 
جریان ها قرار دارند و از این که فریبی در کار پیش بیاید، 

مانع می شوند. 
  دبیر کل جبهه پیروان خط امللام و رهبری درباره طرح 
شعار پنج برابرکردن یارانه ها از سللوی رییس جمهور، 
عنوان کرد: ممکن اسللت دکتر احمدی نژاد با این شعار 
نیت خیر داشللته باشللند و بخواهند مدد بیشللتری به 
محرومان کنند، اما به دلیل آن که امکان اجرای این طرح 
را نداریم و از دیگر سو در شرایط انتخاباتی هستیم، باید 

این شعارها کنترل شود.

 رییللس کمیسللیون بهداشللت و درمللان مجلس بللا بیان 
این کلله این کمیسللیون چندیللن بللار مخالفت خللود را 
 با برکنللاری وزیر بهداشللت بلله دولللت اعام کللرده بود،

 پیللش بینللی کللرد: ممکن اسللت رییللس جمهللور برای 
این که برکناری وزیر بهداشللت را موجه جلوه دهد به بانک 
مرکزی دستور بدهد ارز و بودجه الزم را به صورت فوری به 

این وزارتخانه تزریق کنند.
حسللینعلی شللهریاری با بیان این که عزل وزیر بهداشللت 
را به مصحلللت حوزه بهداشللت و درمان نمللی داند، گفت: 
هم من و هم اکثللر نمایندگان مجلس با ایللن عزل  مخالف 
بودیم. وی افزود: دراین مقطللع زمانی اکثریت بدنه مجلس 
 با اسللتیضاح هیچ وزیری موافق نیسللت، برای ایللن که با 
جابه جایی وزیران  دراین مقطع زمانی، وضعیت وزارتخانه 
بدتر می شللود، زیرا زمانی باقی نمانده اسللت و هر وزیری 
هم بیاید دیگر نمی تواند برنامه ریزی کند. نماینده زاهدان 
تصریح کرد: متأسللفانه بدترین کار شللاید این باشد که در 
این مقطللع زمانی بخواهند وزیری را تغییللر بدهند. رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان عملکرد وزیر سابق بهداشت را 
مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: خانم دکتر دستجردی هم 
از نظر ما موفق عمل کرده بود و کمیسیون بهداشت ودرمان به 

هیچ وجه موافق عزل و برکناری وزیر بهداشت نبود.

محسن هاشللمی »افراطی های اصاح طلبان« را متهم به 
تقلب در انتخابات مجلس ششللم کللرد. انتخابات مجلس 
ششم در سللال 78 برگزار شللد و آن زمان تاج زاده رییس 
سللتاد انتخابات بود. وی همچنین به طللرح برخی انتقادها 
 نسبت به عملکرد اصاح طلبان پرداخت. پسر ارشد آیت اهلل

هاشللمی با بیللان ایللن که نمللی تللوان خیلی از مسللائل 
 را واضح مطللرح کرد، چللون باعث کدورت اصللاح طلبان 
 می شللود، تأکیللد کللرد: پللس از دوم خللرداد گروهی که 
اصاح طلب نام گرفتلله و قدرت را در دسللت گرفته بودند، 
سریع مغرور شللده و همین غرور باعث شد به سمت افراط 
بروند. وی می گوید: در خیلی از مسللائل افراط شد. باالخره 
جامعه ما یللک جامعه دینللی اسللت و در دوران اصاحات 
مسللائلی در حوزه آزادی مطرح شللد که با مسائل دینی در 
تضاد بود. وی می افزاید: درسللت اسللت که صحبت از چند 
 صدایی می کردند، اما خودشان به سمت تک صدایی رفتند و

 نتیجه اش این شللد که اختافللات باال گرفللت. انتخابات 
شوراهای دوم، نخستین جایی بود که اصاح طلبان به دلیل 
شکاف های ایجاد شللده و اختاف ها شکست خوردند. وی 
همچنین با انتقاد از تعدد نامزدهای اصللاح طلبان و عدم 
حمایت از نامزدی آقای هاشللمی در مرحللله اول انتخابات 

سال 84 گفت: من موافق حضور ایشان در انتخابات نبودم.

مجلسنیروی انتظامی هدفمندی یارانه ها سیاست داخلی

 جرائم خشن 
کاهش یافته است 

دیگر کسی نمی تواند 
عوام فریبی کند 

مخالفت مجلس با برکناری 
وزیر، به دولت اعالم شده  بود

 خیلی از مسائل را 
نمی شود گفت !
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یادداشت

 کمترین روز حادثه ساز 
در اصفهان سپری شد

معاون ام��داد و نجات جمعیت ه��ال احمر اس��تان اصفهان گفت: 
ش��نبه ای که تنها دو حادثه داش��ت، پس از یک هفت��ه پرحادثه در 
اصفهان سپری ش��د. حیدرعلی خانبازی اظهار داشت: در روز شنبه 
پس از گذش��ت یک هفته پرحادث��ه در اصفه��ان، روز تقریباً بدون 
 حادثه ای س��پری ش��د. وی ادام��ه داد: در س��اعت 17:15 این روز 
یک مراجعه حضوری با پاره گی دست به پایگاه امداد و نجات جاده ای 
کوهپایه گزارش شده که به صورت سرپایی درمان شد. معاون امداد 
و نجات جمعیت هال احمر استان اصفهان افزود: حادثه بعدی نیز 
مربوط به کوهپایه است که در اثر برخورد یک دستگاه خودرو پراید 
با رنو دو نفر مصدوم داشته که توسط اورژانس به بیمارستان انتقال 
داده شدند. وی اضافه کرد: این حادثه در پنج کیلومتری پایگاه امداد 

و در ساعت 20:37 به وقوع پیوسته است.

 مشارکت شش هزار اصفهانی 
در طرح محب بهزیستی 

معاون پیش��گیری اداره کل بهزیستی اس��تان اصفهان از مشارکت 
ش��ش هزار نفر مردم این اس��تان برای اجرای طرح محب خبر داد. 
مرضیه فرشاد اظهار داشت: این طرح نوعی توانمند کردن مردم برای 
اجرای سطح اول پیشگیری ها به منظور پرداخت کمترین عوارض 
در شرایط اضطرار و بحران هاست. وی افزود: سطح یک این طرح با 
رویکرد پیش��گیرانه و درمانی، برای نخستین بار در اصفهان در حال 
اجراس��ت. به گفته وی، طرح محب توانمندی بیش��ترین و بهترین 
اس��تفاده از فرصت ها و قدرت مدیریت در شرایط بحرانی تا رسیدن 
مددجویان به مردم آسیب دیده از بایای طبیعی را آموزش می دهد.

پلمپ ۶ کارگاه ریخته گری
شهردار منطقه 11 از پلمپ ش��ش کارگاه مزاحم و تخلیه دو کارگاه 
توس��ط مالکان در این منطقه خب��ر داد. محمدرض��ا برکت با اعام 
 این مطلب و با اش��اره به درخواس��ت ش��هروندان مبنی بر تعطیلی 
کارگاه های مزاحم، اظهار داش��ت: با پیگیری ه��ای صورت گرفته 
و در راس��تای اجرای بند 20 ماده 55 قانون ش��هرداری ها، پس از 
صدور اخطارهای اولیه به مالکان، ش��هرداری منطقه وارد عمل شد. 
وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، ش��ش کارگاه از مشاغل مزاحم 
در منطقه پلمپ شدند. شهردار منطقه 11 تصریح کرد: از این شش 
کارگاه، دو باب در خیابان امام خمین��ی)ره(، دو باب در خیابان امام 
 رضا)ع( و دو ب��اب در خیابان ام��ام جواد )ع( پلمپ ش��ده و مالکان

 دو کارگاه دیگ��ر در خیابان امام خمینی)ره( نی��ز اقدام به تعطیلی 
نموده و نقل مکان کردند. 

 گویاسازی 250منبع علمی
 در دانشگاه خوراسگان 

مس��ئول دفتر فروغ سبز دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان در 
اصفهان، گف��ت: حدود 250 منب��ع علمی و تخصصی دانش��گاهی به 
منظور استفاده دانشجویان نابینا و کم بینا در این دانشگاه گویاسازی 
شده است. مهرداد کرامت پور با اشاره به این که دفتر فروغ سبز از سال 
 84 فعالیت خود را در دانش��گاه خوراس��گان آغاز کرده گفت: یکی از 
مهم ترین اقدامات این دفتر گویاسازی منابع درسی و دانشگاهی است. 
وی با اشاره به این که دفتر فروغ سبز به عنوان نخستین دفتر ویژه در 
سطح دانشگاه های آزاد کشور به منظور خدمت رسانی به دانشجویان 
نابینا و کم بینا فعالیت می کند، ادامه داد: این دفتر به س��ه اس��تودیو 
آگوس��تیک برای صدابرداری به صورت دیجیتالی مجهز ش��ده است. 
وی اظهار کرد: منابع مورد نیاز دانشجویان نابینا و کم بینا در این دفتر 

گویاسازی شده و به فایل های صوتی تبدیل می شود.

گشتی در اخبار

کیفیت ساخت و سازها در 
اصفهان رضایت بخش نیست

مسعود نریمانی/ معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان 

مهندسان طراح و ناظر با توجه به اهمیت حقوق شهروندی مکلف هستند 
ساختمان ها را بر اس��اس مقررات ملی س��اختمانی و ضوابط شهرسازی 
احداث کنند. در قانون نظام مهندس��ی ساختمان نیز تصریح شده که در 
صورت بروز مشکل در طرح و یا تأسیس��ات ساختمان، مالکان می توانند 
از طریق مراج��ع قضایی علیه مهندس ط��راح و یا ناظر ش��کایت کنند. 
مهندسین ناظر و طراح باید اشراف کامل به مقررات ملی ساختمان داشته 

باشند. اگرچه کیفیت ساخت و 
سازها در س��طح شهر اصفهان 
نسبت س��ال های گذشته ارتقا 
یافته، اما هن��وز رضایت بخش 
نیست. سال گذش��ته 20 هزار 
نس��خه ازضوابط شهرس��ازی 
و س��اختمانی در اختیار نظام 
مهندسی ساختمان قرار گرفته 

است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 952 |  دوشنبه  11 دی  1391 | 17 صفر 1434

چهره روز
خرید و فروش اشیای تاریخی، تنها با مجوز سازمان میراث فرهنگی 

ساغر حمیدی، مسئول گروه حفاظت اموال فرهنگی- تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان گفت: خرید و فروش اشیای تاریخی شناس��نامه دار باید با تأیید این سازمان انجام شود. 

مجموعه داران باید برای فروش اشیای خود، فهرست مورد نظرشان را به این سازمان اعام کنند.
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زیر پوست شهر/ نمایشگاه آثار اولین »جایزه جهانی بیداری « در موزه هنرهای معاصر اصفهان
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خدمت رسانی کمیته 
امداد به 42هزارمددجو

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرس��تان اصفهان گفت: در حال 
حاضر کمیته امداد خدمت رسانی به 41 هزار و 753 نفر را در شهرستان 
اصفهان در قالب طرح مددجویی و ش��هید رجایی ب��ه عهده دارد. احمد 
توش��قانیان با بیان این که تحقق اقدامات مجموع��ه کمیته امداد تاش 
 در راستای هویت دینی و ارزش های اسامی اس��ت و این اقدامات حول 
دو محور اساسی می چرخد، افزود: زنده نگه داشتن اندیشه و سیره عملی 
امام خمینی )ره( به عنوان معیار اس��امی، در تمام سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی ها از محور های فعالیت های کمیته امداد اس��ت. وی تصریح 
 کرد: ن��گاه فرآیندی ب��ه برنامه توانمند س��ازی، نگاه انس��انی به مدد جو 
به عنوان یک انسان دارای زمینه رشد و پویایی، توجه ریشه ای به مشکات 

و نیاز های مددجویان از جمله این رویکرد هاست.

فرماندار شهرس��تان اصفهان گفت: تاکنون به صورت میانگین 82 درصد 
 مصوبات س��فرهای ریاس��ت جمهوری به اصفهان اجرایی ش��ده اس��ت.  
 فضل اهلل کفی��ل در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان اصفه��ان افزود: 
637 مصوبه در س��ه سفر استانی ریاس��ت جمهوری به استان و شهرستان 
اصفهان به تصویب رسیده که 82 درصد آن اجرایی شده است. وی تصریح 
کرد: تاکنون به ترتیب 94، 82 و 72 درصد از مصوبات س��فرهای اول، دوم 
و سوم رییس جمهوری اسامی به استان اجرایی ش��ده است. وی با اشاره 
به اقدامات کارگروه اشتغال استان گفت: براس��اس آمار ارایه شده از سوی 
دستگاه های مختلف در سال گذشته بیش از 150درصد تحقق اشتغال زایی 
در استان داشته ایم. به گفته فرماندار اصفهان، در سال جاری تعهد اشتغال 

در شهرستان اصفهان 62 هزار و 913 نفر بوده است. 

آنچه به عنوان مناسب سازی حتی در شهرهای بزرگ 
به چش��م مردم می آید، حد الزم تطبی��ق امکانات و 
دسترس��ی ها در ش��هر با نیازهای معلوالن است. به 
جرأت می توان گفت نمی ت��وان معلولی را دید که از 
وسیله حمل و نقل عمومی به راحتی استفاده کند. 
حتی اگر شهروندی دچار شکس��تگی پا شود، ناچار 
است یا از وسیله نقلیه ش��خصی و یا اتومبیل کرایه 
استفاده کند که هزینه گزافی را بر او تحمیل می کند. 
از این رو، مسأله مناسب س��ازی را باید فراتر از آنچه 

امروز تعریف می شود، تحلیل کرد.

عدم توجه به قانون در خانه ملت 
البته ذکراین نکته ضروری اس��ت ک��ه قانون جامع 
حمایت ازحقوق معلولین هشت س��ال پیش از این 
به تصویب مجلس رس��ید و ارگان ها و سازمان های 

دولتی و نیز شهرداری ها را موظف به مناسب سازی 
ساختمان های اداری، عمومی و معابرشهری کرد که 
افراد دارای معلولیت قادر باشند همانند دیگر اقشار 
جامعه در این اماکن و معابر تردد کنند، اما متأسفانه به 
این قانون حتی در ساختمان وکای ملت نیز احترام 
گذاشته نشده، چه برس��د به این که فواید و ثمرات 
اجرای چنین قانونی را بتوان  در شهرها مشاهده کرد. 
بد نیست یکی از مسئوالن ش��هری با ویلچردرشهر 
گشتی بزند تا از نزدیک از وضعیت معابر و مشکات 
معلولین آشنا شود و آن وقت است که متوجه می شود 
 که از کمتر معبری می تواند عب��ور کند و به راحتی 
نمی تواند وارد هیچ اداره ای بشود. با کریم، جوان 27 
ساله ای که در اثر یک حادثه رانندگی پنج سالی است 
قطع نخاع شده، همراه ش��دم تا از دید او به موضوع 
مناسب سازی شهری بپردازم. وی که به قول خودش 

جزء افرادی است که معلولیت را به زانو درآورده و در 
خانه نمی ماند، می گوید:»نامناسب بودن فضاها برای 
تردد معلوالن در اصفهان، تنها مربوط به خیابان ها 
و معابر نیس��ت و در طراحی بخش قاب��ل توجهی از 
دستگاه ها و ادارات نیز اهمیت مناسب سازی لحاظ 
نشده اس��ت.« برایم مثال می آورد که بیشتر ادارات 
و دستگاه ها در اصفهان رمپ مناس��بی برای تردد 
معلوالن ندارند و اگر معلوالن به عنوان ارباب رجوع به 
این محل ها مراجعه کنند، معموالً برای تردد نیازمند 
کمک دیگران خواهند بود.کریم که درد دلش باز شده 
بود، ادامه می دهد:»اغل��ب پیاده روهای اصفهان  به 
گونه ای هستند که تردد برای معلوالن در آنها مشکل 
 است و این امر در خصوص خط کشی های خیابان ها،

 پل های عاب��ر و رمپ ها نیز صدق می کند. بیش��تر 
 پل های عابر نیز برای استفاده معلوالن مناسب سازی

 نش��ده اند، ضمن این ک��ه اختاف س��طح زیاد در 
بخش های مختلف معابر و خیابان ها و ناهموار بودن 
سطح آنها از دیگر مشکات در این زمینه است. حتی 
پله ه��ای مکانیزه نیز به گونه ای طراحی نش��ده که 
همه معلوالن بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.«

دستگاه های خودپرداز و تلفن کارتی نیز 
مناسب سازی نشده اند

با هم سراغ یکی از دستگاه های خودپرداز رفتیم، اما 
به قدری بلند بود که به سختی توانست از آن استفاده 
کند. او می گوید: »من ورزش��کارم اما با این حال به 
سختی توانستم از دستگاه خودپرداز استفاده کنم« 
و بعد آهی می کش��د و ادامه می دهد:» بیچاره بقیه 
معلوالن!«پله های داخل ساختمان های عمومی و 
شخصی و دستش��ویی ها از دیگر مواردی است که 
وقتی با کریم ویلچر نشین همراه شدم، نتوانستیم از 
آنها استفاده کنیم. در زمان خداحافظی، این معلول 
رو به من می کند و می گوید: »البته مشکات در این 
زمینه، محدود به این موارد نیست و با نگاهی به گوشه 
و کنار اصفهان شاهد مناسب سازی نشدن بسیاری 
از فضاها برای تردد معلوالن هستیم.« در حال حاضر 
110 هزار معلول کم توان ذهنی، جس��می، حسی، 
اعصاب و روان و اوتیسم در سامانه بهزیستی استان 
اصفهان دارای هویت مدد کاری، اجتماعی هس��تند 
و اس��امی1600 نفر معلول آسیب نخاعی در سامانه 
بهزیستی استان ثبت شده، اما چه اقدام مؤثری برای 
تردد این افراد در شهر و استفاده از حقوق شهروندی 

آنها شده است؟

لزوم مناسب س�ازی 35 درصد مبلمان 
شهری 

محمود محمد زاده، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
به شناسایی نیاز های واقعی معلوالن در سطح شهر 
توس��ط مس��ئوالن باور دارد: »35 درص��د مبلمان 
شهری اصفهان باید مناسب سازی شود و شهرداری 
مکلف به برطرف کردن نواقص و مشکات موجود در 
مبلمان شهری است«. محمدزاده همچنین از حضور 
کمرنگ معلوالن در جامعه به دلیل عدم وجود فضای 
مناسب س��ازی در سطح ش��هر ابراز تأسف می کند: 
»البته معلوالن دغدغه های بسیاری در سطح جامعه 
دارند که حمل و نقل آنها در سطح شهر، از مهم ترین 
دغدغه های این افراد به شمار می رود. سال گذشته 
فاز نخست خط یک BRT اصفهان راه اندازی شد، اما 
معلوالن به دلیل عدم وجود رمپ برای ورود به اسکله 
قادر به استفاده از اتوبوس های تندرو شهری نیستند.

از طرفی اتوبوس ها باید برای معلوالن آسیب نخاعی 
باالبر داشته باشند.«

حم�ل و نق�ل عموم�ی ب�رای معل�والن 
مناسب سازی نشده است

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی 
اس��تان اصفهان هم در این رابطه نظر مشابهی دارد: 
 »اگرچه  طی دو س��ال گذش��ته اصفهان ب��ا اجرای 
طرح های مناس��ب س��ازی اقدامات مؤث��ری انجام 
داده، ام��ا اذعان می کن��د هنوز هم معل��والن برای 
عبور از مش��کات خود در سطح شهر نیازمند توجه 
دولت و مس��ئوالن هس��تند؛ چرا که در حال حاضر 
بیماران آس��یب نخاعی ب��رای حض��ور در جامعه با 
 مشکات بسیاری مواجه هستند و هنوز زیرساخت ها

و بس��ترهای حضور این افراد در سطح جامعه فراهم 
نیست«.

 س��ید محمد نقیب زاده نائینی گایه اش را چنین 
ادامه می دهد:»هنوزهیچ ش��رکت و مجموعه ای از 
تکنولوژی، وسایل، تجهیزات و سخت افزارهای مورد 
نیاز برای مناسب س��ازی منازل معلوالن برخوردار 
نیست و حمل و نقل عمومی موجود در سطح شهرها 

مناسب سازی نشده است.«

مناسب س�ازی پیاده روهای اصفهان در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست

در س��وی دیگر ماجرا و از آنجا که مسئولین مربوط 
در چنین مواردی بهترین راهکار را تکذیب یا شوت 
کردن ت��وپ به زمی��ن دیگران می دانن��د، علیرضا 
ابراهیمیان، مشاور مناسب سازی معاونت معماری و 
شهرسازی شهرداری اصفهان در واکنش به انتقادها 
در مورد مناسب سازی فضای شهری پاسخ می دهد: 
» طی دوسال گذش��ته اقدامات بسیار چشمگیری 
در راس��تای مناس��ب س��ازی فضاهای ش��هری و 
 عمومی اس��تان صورت گرفته، اما باید قبول کرد که  
مناسب سازی 800کیلومتر پیاده رو در شهر اصفهان 
در کوتاه مدت، امکان پذیر نیست.«  البته خوشبختانه 
 ابراهیمیان ای��ن موض��وع را قب��ول دارد که وجود 
حلقه های نامناسب در زنجیره سفر یکی از مهم ترین 
مشکات معلوالن در س��طح جامعه است و مناسب 
نبودن فضاهای شهری مشکات بس��یاری را برای 
این افراد به دنبال داشته است. مخلص کام این که 
شعار دادن و تکالیف را به گردن دیگران انداختن در 
این زمینه، فایده ای ندارد؛  چرا که هر دستگاهی باید 
به ضرورت های الزم برای تحقق مناسب سازی توجه 

کند و به سهم خود در این خصوص بکوشد. 

 قدم زدن روی مرز حقوق شهروندی

معلوالن درمعماری اصفهان فراموش شده اند

راضیه  امروزه یکی از معیارهای جامعه سالم، برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی گروه های آسیب پذیر 
همچون معلولین، س�المندان و افراد کم توان برای تحرک و دسترس�ی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی دادخواه

شهرهاست، لذا در راستای تأمین امکان مش�ارکت و حضور گسترده افراد دارای معلولیت های جسمی و حرکتی در 
زندگی شهری باید اقدامات مؤثری به عمل آورد.

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان روزگذشته در نشست خبری 
خود در جم��ع خبرن��گاران از موفقیت های پلی��س و افزایش 
فعالیت های یک ماهه  آذرس��خن گفت، اما درمی��ان آمارهای 
افزایشی، دستگیری مجرمان درکل جرائم دریک ماهه گذشته 
فقط 2 درصد رشد داشته اس��ت. » آذرماه، ماه موفقیت آمیزی 
برای پلیس بوده اس��ت«؛ این اولین جمله ای اس��ت که سردار 
عبدالرضا آقاخانی در پنجمین نشست خبری خود عنوان کرد. 

در ادامه بخش هایی از حرف های او را می خوانید. 
   در آذرم��اه ج��اری نیروی پلیس توانس��ته با ط��رح امنیت 
محله محور ارتب��اط خوبی با م��ردم برقرار کند ک��ه این نتایج 
موفقی��ت پلیس در فعالیت ه��ای میدانی، ارائه پیش��نهادات و 
انتقادات نسبت به نیروی انتظامی، تعامل با ادارات، سازمان ها 
و نهادها با مجموعه پلیس و حض��ور پلیس در محافل مردمی و 

ارتباط چهره به چهره مشخص شده است.
   در آذرماه ج��اری افزایش 13درصد دس��تگیری و برخورد 
با معت��ادان ولگ��رد، افزای��ش 7 درص��دی مراجعه ب��ه مراکز 

پلیس،افزایش 11درصدی دستگیری سارقان فراری، افزایش 
16 درصدی برخورد با پات��وق بزه��کاران، افزایش 6 درصدی 
دستگیری مجرمان با س��ابقه احکام زندانی)فراری( داشته ایم.

همچنین افزای��ش 16 درصدی برخ��ورد ب��ا توزیع کنندگان 
خرد مواد مخدر در محات، افزای��ش 18 درصدی جمع آوری 
تجهیزات ماه��واره ای، افزایش 4 درص��دی برخوردها با اماکن 
و صنوف متخل��ف، برخورد 7 درصدی با جم��ع آوری کاالهای 
قاچاق و افزایش 2 درصدی جمع آوری ساح غیر مجاز،  بخشی 

از فعالیت های پلیس در آذرماه بوده است.
   در کشف اموال مسروقه با 73 درصد افزایش و در کشف اقام 

ضد فرهنگی با 19 درصد افزایش روبه رو  بوده ایم.
   در بخ��ش پلیس فت��ا برخورد ب��ا جرائم س��ایبری و اجرای 
س��ه طرح در فضای س��ایبری پیرامون مقابله ب��ا فعالیت های 
مجرمانه و در حوزه س��ایبر برخورد با 140 وب سایت فعال در 
سطح استان، دس��تگیری س��ه نفر از افراد حرفه ای در استان و 
کش��ف82 درصد جرائم اینترنتی مهم ترین اقدام پلیس در این 

زمینه بوده است.
    در بخش فوریت های110 ، 224 هزار و 642 تماس تلفنی 
 در طول یک ماه گرفته ش��ده که نس��بت به ماه قب��ل افزایش 

 23 درصدی بوده است.
   در بخ��ش امور قضای��ی در ان��واع  جرائم در ط��ول یک ماه

 172 ه��زار و 629 فق��ره تش��کیل پرون��ده رخ داده ک��ه 
107 هزار و 299 فقره پرونده اجرای احکام شده است.

   در بخش پلی��س راهنمای��ی و رانندگی نیز ش��اهد کاهش 
 14 درصدی حوادث فوتی در جاده های برون شهری و کاهش 
20 درصدی تصادفات فوتی درون ش��هری بوده ایم.  استقرار و 
اجرای طرح کنترل س��امت رانندگان و تست سامت، اجرای 
 طرح کنترل وس��ایل نقلیه و تجهیزات وس��ایل فنی و کنترل 
13 هزار و 196وسیله نقلیه در ایستگاه ها از دیگر اقدامات پلیس 

بوده است.
   در بخش اماکن و نظارت بر صنوف، 9 هزار و 790 واحد صنفی 
مورد بازدید قرار گرفته که بازدید محسوس از صنوف سه هزار 

و 641 مورد و بازدید غیر محسوس تیم ویژه هزار و 262 صنف 
گزارش  و 125 مورد پرونده  تشکیل شده است.

   در بخش کاهش جرائم شاهد کف 4 درصد و سقف 68 درصد 
در یک ماهه گذشته بوده ایم، اما در کشفیات سرقت 39 درصد، 
 دستگیری سارق 6 درصد و دس��تگیری مجرمان در کل جرائم 

2 درصد افزایش داشته ایم.
   در بخش مسائل اخاقی و اجتماعی و ناهنجاری ها در سطح 
اجتماع در نظر س��نجی ها 37 درصد گفتند که گش��ت امنیت 
 ادامه داشته باش��د ، 18 درصد خواستار عوض شدن ترکیب اما

 ادامه دارد بودن آن بودند و برخی هم گفتند به صورت بولتن و 
مجله بهتر تأثیر دارد.

   در بخش نظارت همگانی س��امانه197، ش��ش هزار و 528 
تماس با این مرکز در مدت ش��ش ماهه جاری داشته  اند که در 
شش ماه نخست در مرکز مشاوره 14 هزار و 789 مورد گزارش 
شده که شش هزار و 253 مورد به مشاوره و  هشت هزار و 536 

مورد به مددکاری مراجعه کرده اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در جمع خبرنگاران:

دستگیری مجرمان در کل جرائم، 2 درصد افزایش داشته است

 اجرای 82درصد 
مصوبات سفرهای استانی



چهره روزیادداشت

 مسافران حج عمره 
ارز مرجع نمی گیرند

س��خنگوی مرکز مبادالت ارزی با بیان این که مس��افران حج عمره 
همچون مسافران س��ایر کش��ورهای دیگر ارز مبادالتی می گیرند، 
ش��رایط دریافت ارز از س��وی کاروان ها را اعالم کرد. صمد کریمی 
 در خصوص اختصاص ارز مس��افرتی به مس��افران حج عمره گفت: 
بر اس��اس مقررات ارزی بانک مرکزی در اوایل آذرماه س��ال جاری، 
فروش ارز به نرخ مبادله ای به شرکت های منتخب برای اعزام زائران 
به عمره مفرده و عتبات عالیات)عراق( بالمانع است. سخنگوی مرکز 
مبادالت ارزی افزود: بر این اس��اس، فروش ارز به نرخ مبادله ای، به 
شرکت هایی صورت خواهد گرفت که از سوی سازمان حج و زیارت 
با امضای ذی حس��اب، مدیر امور مالی و مع��اون اداری مالی معرفی 
شده باشند. وی تصریح کرد:  شرکت های منتخب می توانند به نرخ 
مبادله ای، جهت انجام امور مربوط به اع��زام زائران به عمره مفرده و 
عتبات عالیات اقدام کنند. براساس بخشنامه بانک مرکزی، مسافران 

خارج از کشور 300 دالر ارز مبادالتی می گیرند.

 مطالبات بازنشستگان ذوب آهن 
در راه است

مدیرعامل کانون بازنشس��تگان ذوب آهن اصفهان گفت: براس��اس 
وعده های ارایه ش��ده از س��وی مدیریت صندوق فوالد کشور، تمام 
مطالبات و حقوق عقب افتاده بازنشس��تگان صندوق فوالد کشور با 

افزایش های جدید 15 دی ماه امسال پرداخت می شود.
 ابراهیم دس��تمزد با اش��اره به این که شش��م دی ماه امسال حقوق

آبان ماه بازنشس��تگان صندوق فوالد با حدود دو ماه تأخیر پرداخت 
شده، اظهار کرد: اشتباهات و ابهامات ایجاد شده در راستای وضعیت 
صندوق فوالد کشور باید هر چه سریع تر اصالح شود. وی اضافه کرد: 
براساس دستورات صادر شده از س��وی رییس جمهور و معاون اول 
رییس جمهور به وزیر اقتصاد و دارایی، س��ازمان خصوصی س��ازی 
باید س��هام برخی از کارخانجات را براس��اس مصوبه دولت از طریق 
 وزیر صنع��ت، معدن و تجارت ب��ه صندوق فوالد کش��ور اختصاص 
بدهد. مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: 
ماده 59 قانون بودجه امسال به صورت شفاف، صریح و روشن اشاره 
دارد که وزاری صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلف به انتقال صندوق فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شده اند. 

 بازار رایانه، سالی سخت را 
پشت سر می گذارد

هجدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی کامپیوتر و اتوماس��یون اداری 
اصفهان در شرایطی در حال برگزاری است، که کارشناسان مربوطه 
سال جاری را به دلیل نوسانات ارزی و مشکالت وارداتی ناشی از آن 
و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سالی سخت در حوزه تجارت 
و فروش محصوالت ITعنوان می کنند، این در حالی اس��ت که نیاز 
جدی کشور به تجهیزات و فن آوری های کامپیوتری روزانه در حال 
افزایش است و دسترسی کمتر جامعه به این لوازم موجب بروز نگرانی 

مردم شده است.
 مجید کرباس��چی، رییس اتحادیه صنف خدمات رایانه اصفهان  که 
 با ایسنا سخن می گفت، در حاش��یه برگزاری هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی کامپیوتر و اتوماس��یون اداری اظهار ک��رد: این دوره از 
نمایشگاه شاهد حضور شرکت های نرم افزاری هستیم؛ چرا که این 
محصوالت به وفور در کش��ور تولید می شود.  وی افزود: شرکت های 
تولید کننده س��خت افزار حضوری ضعیف تر و کمرنگ تر  نسبت به 
سال گذشته از خود نش��ان داده اند؛ چرا که با مش��کل عدم توان در 

گشایش LC  و نیز نوسانات ارزی در امر تجارت مواجه هستند.

تعداد مسافران داخلی فرودگاه 
اصفهان 9 درصد افزایش یافت

مدیر کل فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان گفت: ش��مار مسافران 
 داخلی پروازهای این فرودگاه در 9 ماه س��ال جاری، یک میلیون و

 250 هزار و 456 نفر بود که 9 درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال 
گذشته است.

علی قاس��م زاده که باایرنا س��خن می گفت، افزود: تعداد مسافران 
 خارج��ی ف��رودگاه اصفهان از ابتدای س��ال ج��اری تا پای��ان آذر، 
 312 هزار و 716 نفر بود که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته

 10 درصد کاهش نشان می دهد. وی تعداد پروازهای داخلی در این 
مدت را 11 هزار و 602 برش��مرد و اظهار کرد: این تعداد نس��بت به 
مدت مشابه سال گذشته 0/6 درصد افزایش داشته است. مدیرکل 
فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان گف��ت: در 9 ماه گذش��ته تعداد 
پروازهای خارجی به یک هزار و857 رس��ید که 4/7 درصد کمتر از 

دوره مشابه سال قبل بود. 

ماه های پایانی هر س��ال ک��ه زمان خاتم��ه قراردادها و 
محاسبه صورت های مالی است، روند تعدیل نیرو از سوی 
کارفرمایان سرعت می گیرد، اما با تشدید مشکالت مالی 
و اقتصادی واحدهای تولیدی در سال جاری، این بحران 

امسال بیشتر مشهود است.
یک فعال کارگری در اصفهان با اشاره به تشدید مشکالت 
اقتصادی واحدهای صنعتی در س��ال جاری، پیش بینی 
کرد که در ماه های پایانی سال و موعد خاتمه قرارداد های 
موقت، شاهد تعدیل بیش از سال های گذشته نیروی کار 
باشیم. اصغر برش��ان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان 
درباره عوامل تش��دید بحران صنایع در سال جاری، به 
ایلنا گفت: افزایش ن��رخ ارز، عدم تأمین نقدینگی ریالی 
مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و 
رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب و کار 
به شمار می روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی 
و افزوده شدن نیروهای اخراج ش��ده به صف بیکاران را 
سرعت بخشیده است. این فعال کارگری ادامه داد: برخی 
از کارفرمایان که گمان می کردند مشکالت مقطعی بوده 
و برطرف خواهد شد، چند ماهی منتظر مانده و دست به 
تعدیل نیرو نزدند، اما اکنون و با ادامه یافتن نابسامانی ها، 

مجبور به تعطیلی واحد خود و یا کاهش نیرو شده اند.

ایلنا نوش��ت: با تولید س��االنه 446 هزار ت��ن محصول، 
اصفهان در جایگاه س��ومین تولیدکننده س��یب زمینی 

کشور قرار دارد.
مدیر س��ازمان تعاون روس��تایی اس��تان اصفهان که در 
جمع مدیران عامل اتحادیه های فریدن، فریدون ش��هر، 
تیران و کرون و خوانس��ار، گفت: بعد از همدان و اردبیل، 
این استان جایگاه سوم تولید س��یب زمینی کشور را به 
 خود اختصاص داده است. علی جهازی سطح زیر کشت 
سیب زمینی در استان اصفهان را 17 هزار و 660 هکتار 
دانست و افزود: میزان سیب زمینی موجود در انبارهای 
اصفهان 267 هزار تن است که روزانه مقدار 100 تا 150 
تن در میدان میوه و تره بار اصفهان عرضه می ش��ود. وی 
با اشاره به این که با سطح زیر کشت سیب زمینی کشور 
حدود 200 هزار هکتار با تولید پنج میلیون و 200 هزار 
تن و عملکرد 24 تن در هزار هکتار برآورد ش��ده است، 
تصریح کرد: س��یب زمینی به عنوان یک��ی از مهم ترین 
محصوالت زراعی دنیا با س��طح زیر کش��ت 19 میلیون 
هکتار و تولید ساالنه نزدیک به 327 میلیون تن غده تر در 
جهان است. مدیرسازمان تعاون روستایی استان اصفهان 
از نظر حجم، تولید س��یب زمینی را بعد از گندم، برنج و 

ذرت چهارمین محصول زراعی جهان معرفی کرد.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس ش��ورای اسالمی با 
اش��اره به اظهارات اخیر پیرامون افزایش مبلغ یارانه های 

نقدی از منتفی شدن آن خبر داد.
 محمدصالح جوکار اظهار داشت: کش��ور در سال جاری با 
 بی ثباتی در ن��رخ ارز و ت��ورم باالیی روبه رو ش��د که این 

بی ثباتی ها، گرانی کاالها را بر مردم تحمیل کرد.
وی ادامه داد: بر این اس��اس و نظرات کارشناسی موجود و 
نیز میزان باالی نقدینگی یارانه ها، مرحله دوم اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها با نظر مجلس متوقف شد.
جوکار افزود: مجلس شورای اس��المی هم به عنوان اولین 
گام در این راه، مصوبه ای را در این خصوص داشت تا بیش 
از این مردم ما شاهد گرانی و افزایش قیمت نباشند و بتوان 

قیمت ها را بهتر کنترل کرد.
نماینده مردم یزد در مجلس یادآور ش��د: قانون فعلی هم 
مجوزی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداده و از 
این رو نمی توان این قانون را بدون کار کارشناسی اجرا کرد 

و یا مبلغ یارانه نقدی را افزایش داد.
وی بیان داشت: افزایش یارانه نقدی تبعات سنگینی را به 
همراه خواهد داش��ت که نیاز به مدیریت صحیح و کنترل 
دارد که بر بخش ه��ای مختلف جامعه نی��ز تأثیر خواهد 

گذاشت.

فرماندار اصفهان گفت: در س��ال جاری تعهد اش��تغال 
اصفهان در بخش مسکن برای 54 هزار و 704 نفر محقق 

شده است.
فضل اهلل کفیل که با مهر سخن می گفت، اظهار داشت: 
با رویک��رد جدیدی ک��ه در مجموعه نی��روی انتظامی 
صورت گرفته، شاهد کاهش چش��مگیر جرائم خاص و 
ویژه در اصفهان هستیم. وی با تأکید بر این که در سال 
جاری بارش های ویژه ای در اصفهان صورت گرفته که در 
حال حاضر میانگین بارش های باران در چهار ایس��تگاه 
شهرستان اصفهان 38درصد افزایش یافته است، افزود: 
امیدواریم با بارش های باران مناب��ع آبی مورد نیاز برای 
اصفهان تأمین ش��ود. فرماندار اصفهان با اش��اره به این 
که در حال حاضر ش��رایط فعلی موج��ود در اصفهان را 
 از نظر امنیتی نیز کنترل می کنیم، بیان داش��ت: تبدیل 
ش��هر بهارس��تان به بخش، در دس��تور کار فرمانداری 

قرار دارد.
وی با بیان این که در ح��ال حاضر نیز اقدامات مقدماتی 
در این زمینه در شهرستان اصفهان صورت گرفته، اضافه 
کرد: شهر بهارستان یک بخش است و تبدیل دو روستای 
فارفان و کفران به یک ش��هر نی��ز از برنامه های اجرایی 

فرمانداری اصفهان محسوب می شود.

کشاورزی هدفمندی یارانه هاجامعه کارگری   اشتغال 

تعدیل نیروی کار در ادامه  
سال شدت می گیرد

 اصفهان،  سومین 
تولید کننده  سیب زمینی

 افزایش یارانه نقدی 
منفی عمالً منتفی است

 تحقق اشتغال اصفهان
 برای 55هزار نفر

اخبار کوتاه

4
تهرانCNGبهبغدادمیفروشد

صادق الیاسری، مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت عراق از مذاکره با ایران برای انتقال دانش فنی سامانه 
هوشمند سوخت به منظور اعمال مدیریت در مصرف سوخت خودروهای عراقی خبر داد و گفت: به زودی 

دور جدید مذاکرات دو کشور با محور صادرات خدمات فنی و مهندسی CNG در بغداد آغاز می شود.  مردم اقتصاد پویا می خواهند 
نه صدقه

استاد دانشگاه تهران / ابراهیم رزاقی 

اگر صدقه دادن به مردم که اسمش را یارانه نقدی گذاشته اند به عنوان 
بهبود درآمد مردم در نظر گرفته شود، بله، بهبود پیدا کرده است! اما این 
بهبودی، ظاهری و موقتی اس��ت؛ زیرا تورم حاصل از ای��ن یارانه  بهبود 
ظاهری را از بین می ب��رد و درآمد طبقات پایی��ن را خنثی خواهد کرد. 
بسیاری از آمارها که توسط اتحادیه صنایع مختلف منتشر شده، نشان 
می دهد  که بس��یاری از کارخانه ها تنها یک سوم تا یک چهارم ظرفیت 
خود کار می کنند، مخصوصا 
صنایعی ک��ه اکثریت صنایع 
ایران را تش��کیل می دهند و 
مربوط به مواد غذایی است. 
قرار بود با اجرای هدفمندی 
یارانه ها، به بخش تولید یارانه 
تعلق گیرد که عملی نش��د و 
تولیدکنندگان زیر بار واردات 

ارزان، دچار آسیب شدند.
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رییس کانون کارفرمایان اس��تان اصفهان گف��ت: کارت کارفرمایی برای 
کارفرمایان صنعتی اس��تان صادر می ش��ود. عبدالوهاب س��هل آبادی 
در جمع اعضای کانون کارفرمایان اس��تان، افزود: ب��ه زودی در آیینی با 
حضور مقامات کشوری و اس��تانی، از کارت کارفرمایی رونمایی خواهد 
 شد. وی  افزود: در نخس��تین مرحله 110 کارت صادر می شود که کارت 
15 کارفرمای پیشکسوت در مراسم رونمایی اعطا می شود. به گفته وی، 
اعطای کارت س��ایر کارفرمایان بعد از این مراس��م از طریق انجمن های 
صنفی انجام می گیرد. وی با اشاره به این که منافع کارفرمایان، کارگران، 
مردم و دولت در این کارت در نظر گرفته شده، گفت: دولت و دسته های 
مختلف حرفه ای در تهیه این کارت همکاری کرده اند. سهل آبادی تأکید 

کرد: این کارت مانند پروانه های کسب، معتبر است.

استاندار اصفهان گفت: صادرات این اس��تان در 9 ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل50درصد افزایش یافته است. علیرضا ذاکر اصفهانی در سومین 
جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان، گفت:  از این میزان بیش از 30 درصد 
صادرات، مربوط به صنایع دستی بود. وی با اشاره به اجرای خدمات ارزنده در 
سطح استان و شهرستان اصفهان گفت: رییس جمهور از فعالیت های انجام 
شده در سطح استان اصفهان تشکر کرد. استاندار اصفهان با تقدیر از مدیریت 
کشاورزی در سطح استان و شهرس��تان اصفهان اظهارکرد: شیوه های نوین 
آبیاری، تغییر الگوی کشت و ...، باعث افزایش صددرصدی تولیدات کشاورزی 
نسبت به سه سال گذشته شده است. وی تصریح کرد: تسهیالت اختصاص داده 
شده برای اجرای شیوه های نوین آبیاری در طول دو سال اخیر با کل تسهیالت 

اختصاص داده شده در طول سال های پس از انقالب برابری می کند.

 در حال حاضر روزانه حدود 60 میلیون لیتر بنزین 
در کشور مصرف می شود و با توجه به افزایش نرخ 
ارز، قیمت این فرآورده بسیار باالتر از نرخ فروش آن 
در کشور است. از سوی دیگر در شرایطی که تفاوت 
قیمت باعث از س��ر گرفتن قاچاق بنزین در کشور 
شده، ستاد هدفمندی یارانه ها به دنبال راهکاری 
برای مهار قاچاق بنزین و حل مشکل رشد مصرف 
این فرآورده در کشور افتاد و اجرای سیاستی جدید 

را در این خصوص الزامی دانست.
 در اولین گام، سازمان هدفمندی یارانه ها دستور 
حذف200 لیتر از بنزین آزاد خودروهای شخصی 
را صادرک��رد، اما برخ��ی از کارشناس��ان معتقد 
بودند که حذف 200 لیتری بنزین آزاد و یا همان 
نیمه یارانه ای در کارت خودروهای ش��خصی، در 

راس��تای تصمیمی صورت گرفته که براساس آن 
سهمیه های 400 تومانی حذف و بنزین تک نرخی 

و احتماالً به قیمت 700 تومان عرضه شود.
 اما موضوع قیمت بنزین در همین حد باقی نماند 
و بحث بنزین پنج هزار تومانی در شرایطی مطرح 
شد که ماجرای احتمال پنج برابر شدن یارانه ها نیز 
به وجود آمد، این در حالی اس��ت که رییس ستاد 
حمل و نقل و مدیریت مصرف س��وخت کشور در 
خصوص بنزین پنج هزار تومانی می گوید: »بنزین 
پنج هزار تومانی تکذیب می شود و تا پایان سال نیز 
هیچ تغییری در سهمیه و قیمت بنزین خودروها 
صورت نمی گیرد«. از سوی دیگر سخنان تلویزیونی  
رییس جمهور واکنش اعتراضی نمایندگان مجلس 
را در پی داشت. احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی 

شنبه شب به تشریح کارنامه اجرای دو ساله قانون 
هدفمندی یارانه ه��ا پرداخت: » با اج��رای قانون 
هدفمندی یارانه ها کام مردم شیرین شد؛ چرا که 
قدرت خرید هفت دهک پایین جامعه افزایش یافت 
و وضع تولید هم در 45 کاالی اساسی به جز یکی، 

خوب شده است«.
 به گفته احمدی نژاد: »در سال90 یکی از باالترین 
میزان رش��د اقتصادی جهان را داشته ایم؛ چرا که 
نرخ رش��د ایران در س��ال 90 مع��ادل 5/2 درصد 
بوده اس��ت«. وی با اعالم این ک��ه »گرانی ربطی 
به هدفمن��دی یارانه ها ن��دارد و بیش��تر متأثر از 
گرانی ارز اس��ت و گرانی ارز هم ناش��ی ازتحریم و 
 فشارهای داخلی از س��وی مخالفان است«، دیگر 
خواسته هایش را رس��انه ای کرد. احمدی نژاد در 

 عین حال خواس��تار اجرای بخش های باقی مانده
قانون یارانه ها شد. او با صراحت و گالیه از مداخله 
در کار دولت و ادای جمله: » مدیریت اقتصادی در 
کشور متعدد است«، ابراز نارضایتی کرد و خواستار 
آن ش��د تا دولت در انجام کاره��ای مورد نظرش 
اختیار تام داشته باشد. احمدی نژاد افزایش یارانه ها 
را تا پنج برابر امکان پذیر دانس��ت. این س��خنان 
احمدی نژاد کافی بود تا احمد توکلی، نماینده مردم 
تهران در نطق خود در جلس��ه علنی روز یکشنبه، 
نخس��تین واکنش را نش��ان دهد. او طی تذکری 
آیین نامه ای، رییس جمهور را ب��ه فرافکنی متهم 
کرد: » آقای رییس جمهور به دنبال اختیارات ویژه 
است. یک برآورد ابتدایی نشان می دهد که ایشان 
می خواهد گازی را که به مردم می فروشد، به قیمت 
ترکیه حس��اب کند و نفت خامی که پاالیشگاهی 
می فروشد به قیمت 100 دالر حساب کند. او باید 
حدود 250 میلی��ارد دالر از طریق افزایش قیمت 
حامل های انرژی پول کسب کند. بنزین معمولی 
پنج هزار تومان، بنزین سوپر پنج هزار و500 تومان، 
گازوئیل هزار و750 تومان، نفت کوره هزار تومان، 
نفت س��فید 500 تومان و گاز طبیعی هزار و100 
تومان خواهد بود«. بنابر این گ��زارش، با توجه به 
افزایش نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی ایران 
در کشورهای همس��ایه، بار دیگر موضوع قاچاق 
سوخت از س��وی برخی سوء اس��تفاده کنندگان 
 از وضعیت اقتصادی کش��ور از س��ر گرفته شد. از 
همین رو، ورود هر چه سریع تر دولت به این مسأله 
و تبیین سیاس��ت های دولت ب��رای از بین بردن 

شایعات بنزینی، ضروری به نظر می رسد. 

بنزین سوپر فقط در کالنشهرها می سوزد  
این موارد در حالی رخ می دهد که طبق اظهارات 
ناصر رییس��ی فر، رییس اتحادیه جای��گاه داران 
سوخت، چند روزی اس��ت عرضه بنزین سوپر به 
جای��گاه داران متوقف ش��ده، این درحالی اس��ت 
 که کش��کولی، مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفت��ی در گفتگو با خبرآنالین توقف 
کامل بنزین سوپر را تکذیب و در عین حال تأکید 
کرد: »با توجه به محدودیت ه��ای به وجود آمده 
عرضه بنزین سوپر در شهرهای بزرگ چون تهران 

صورت می گیرد، ولی در ش��هرهای کوچک فعال 
عرضه این بنزین متوقف است.«

به گفت��ه وی، بیش��تر ماش��ین ه��ای لوکس در 
ش��هرهای بزرگ تردد دارند و به همین دلیل فعال 
عرضه بنزین س��وپر در این ش��هرها ادامه خواهد 
داشت، این درحالی اس��ت که رییسی فر در پاسخ 
 به این س��ؤال که مس��ئوالن ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی علت این مس��أله را چه چیزی 
عنوان کرده اند، تأکید کرد: »پاسخ شفافی در این 
خصوص داده نشده است.« به گفته رییسی فر، در 
حال حاضر اکثر جایگاه های تهران و شهرستان ها 
بنزین س��وپر ندارند و اگر در جایگاهی هم موجود 

باشد، متعلق به ذخیره روزهای گذشته آنهاست.
این درحالی است که بیژن حاج محمدرضا، رییس 
انجمن جایگاه داران سوخت کشور نیز این موضوع 
را تأیی��د و تأکید کرد که این اتف��اق یک هفته ای 
است که افتاده، اما عرضه بنزین سوپر کاماًل قطع 

نشده بود.
به گفته وی، به نظر می رس��د توقف عرضه بنزین 
س��وپر به دلیل تالش مس��ئوالن نفت��ی در ارایه 
 بنزین یورو 4 است، اما با این حال در این خصوص 
اطالع رسانی شفافی نشده است، این درحالی است 
که به گفته ناصر رییسی فر، روزانه 16 میلیون لیتر 

بنزین سوپر در کشور مصرف می شود.

با شایعه باال رفتن قیمت سوخت 

باالخرهبنزینومصرفکنندهآتشمیگیرند

درروزهای اخیر شایعات بنزینی آنچنان افزایش یافته که در مراودات اولیه مردم بحث بنزین پنج هزار تومانی و ماجرای  گروه 
پنج برابر شدن یارانه ها حرف اصلی را می زند.  برخی می گویند، بنزین قرار است تک نرخی شود و برخی دیگر از افزایش اقتصاد

قیمت این فرآورده خبر می دهند و آنهایی هم که ماجرای بنزین برایشان اهمیتی ندارد، اخبار یارانه ها را دنبال می کنند.

 بح�ث بنزین پنج ه�زار تومانی 
در ش�رایطی مط�رح ش�د ک�ه 
 ماجرای احتمال پنج برابر شدن 
یارانه ها نیز به وج�ود آمد، این 
در حالی اس�ت که رییس ستاد 
حم�ل و نق�ل و مدیریت مصرف 
سوخت کشور در خصوص بنزین 
پنج ه�زار تومان�ی م�ی گوید: 
»بنزین پنج هزار تومانی تکذیب 
می شود و تا پایان سال نیز هیچ 
تغییری در سهمیه و قیمت بنزین 

خودروها صورت نمی گیرد

صدور کارت کارفرمایی 
برای کارفرمایان استان 

افزایش 50 درصدی
صادرات استان



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

کالس هنرپیشگی تحویل جشنواره شد
فیلم جدید علیرضا داوود نژاد که به طور مشترک آن را با کیومرث پوراحمد تدوین کرده،توسط 
پور احمد به دفتر جشنواره فجرتحویل داده شده است. وی درباره این فیلم گفت: بخشی اساسی 
از کارهای فنی آن پایان پذیرفت، ولی چون راهی سفر بودم،سایر وقایع فیلم را به پوراحمد سپردم.
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» سیاه و سپید« در آرته
نمایش��گاهی از آثار عکاس��ی مس��تند 
اجتماعی آزاده شیرانی با عنوان »سیاه و 
س��پید« تا ۱۳ دی ماه در گال��ری آرته 
اصفه��ان برپاس��ت. ش��یرانی در ای��ن 
نمایش��گاه آثار خ��ود را که ب��ا دوربین 
آنالوگ و به صورت سیاه و سفید عکاسی 
کرده است، به نمایش گذاشته است. وی 
در خصوص چرای��ی انتخ��اب دوربین 
آنالوگ تصریح کرد: من برای سوژه های مستند، عکاسی با دوربین آنالوگ 
را ترجیح می دهم، با وجودی که دوربین های دیجیتال هم امکانات خوبی 
برای عکاسی دارند، اما احساس کردم عکاس��ی با یک حلقه فیلم سیاه و 
س��فید و دوربین آنالوگ با حس فضایی که من می خواهم عکاسی کنم 
انطباق بیشتری دارد. شیرانی اظهار داشت: عکاسی مستند کمی حالت 
خبری دارد و کال اتفاقات روزمره ای که در هر کجای دنیا روی می دهد را 
دربر می گیرد. گفتنی است این نمایش��گاه تا ۱۳ دی ماه در گالری آرته 
اصفه��ان واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه ش��ماره ۸ )ش��هید موس��ی 

رضایی(۲۴ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای عالقه مندان هنر عکاسی است.

 به اصفهان رو در اصفهان 
دوباره شنیده شد

در ادامه تور کنسرت های گروه شهنازی، 
این گروه به سرپرس��تی، آهنگسازی و 
نوازندگ��ی داری��وش پیرنی��اکان و آواز 
حمیدرضا نوربخش نیمه دوم بهمن ماه 
در اصفه��ان به اج��رای برنام��ه خواهد 
پرداخت که تصنیف »ب��ه اصفهان رو« 
سروده ملک الشعرای بهار و ساخته علی 
اکبر شهنازی که پیش از این توسط استاد 
تاج اصفهانی اجرا شده است نیز در این کنسرت به اجرا در خواهدآمد. این 
کنسرت که پیش از این اردیبهشت ماه سال جاری در تاالر وحدت تهران 

برگزار شده، شامل دوبخش بیات اصفهان و دشتی است. 

گردهمایی هنری پیامبر اعظم )ص( 
در کتابخانه مرکزی 

نمایشگاه آثار خلق شده در گردهمایی 
هنری پیامبر اعظ��م )ص( که به همت 
س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفهان ۱۴ مهر ماه در باغ غدیر برگزار 
ش��د، از ۹ ت��ا ۱۳ دی م��اه در کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان بر پا می شود. 
در این برنامه که در پاسخ به ساخت فیلم 
موه��ن درم��ورد پیامبر اک��رم )ص( و 
محکومیت آن صورت گرفته، تعداد زیادی از هنرمندان اصفهانی به خلق 
آثار هنری در رش��ته های مختلف پرداختند که از این میان ۳۲ اثر برای 
نمایش در نمایشگاه انتخاب شدند. عالقه مندان در تاریخ یاد شده فرصت 

دارند از ساعت ۸ تا ۱۲و۱۳ تا ۱۹ به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند. 

آقارخ در نگارخانه کوثر 
به دلیل استقبال مخاطبان، نمایشگاه هنرجویان حسین آقارخ در نگارخانه 
کوثر اصفهان تمدید شد. الهام امین علی یکی از هنرمندان شرکت کننده 
در این نمایشگاه گفت:در زمان برگزاری نمایشگاه، بازدید کننده زیادی 
داشتیم،به همین دلیل با پیش��نهاد مدیر گالری، نمایشگاه دوباره برگزار 
 ش��د. این نمایش��گاه در نگارخانه کوث��ر اصفهان تا روز چهارش��نبه ۱۳ 

دی ماه ادامه دارد.

 بازگشت بروس ویلیس 
با جان سخت

بروس ویلی��س با فیلم »یک روز خوب برای جان س��خت« که پنجمین قس��مت 
فیلم های اکشن »جان س��خت« اس��ت، به س��ینما برمی گردد. فیلم را جان مور 
براساس فیلمنامه اس��کیپ وودز کارگردانی کرده اس��ت. بروس ویلیس در »یک 
روز خوب برای جان س��خت« بار دیگ��ر نقش جان مکلن را ب��ازی می کند که این 
بار به مسکو سفر می کند و به همراه پس��رش درگیر یک توطئه حمله تروریستی 
می ش��ود. این فیلم هفتم فوریه س��ال ۲۰۱۳ در هنگ کنگ و ک��ره جنوبی روی 
پرده می رود و یک هفته بعد در آمریکا اکران می ش��ود. ای��ن اولین فیلم مجموعه 

»جان سخت« اس��ت که به صورت آیمکس 
روی پرده می رود. جان کورتنی، کول هاوزر، 
سباستین کخ، یولیا اس��نیگ و مری الیزابت 
وینستید از دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
اسکیپ وودز نویسنده فیلم های اکشن مطرح 
چون »شمش��یرماهی«، »هیت من«، »افراد 
ایکس: وولورین« و گروه اِی اس��ت. جان مور 
هم کارگردان فیلم هایی چون »طالع نحس«، 
»پخش خطوط دشمن«، »پرواز فینیکس« و 

»مکس پین« است.

خوانندگی و داللی 3 
گروه فرهنگ- اتف��اق بد دیگری که ای��ن روز ها حال 
و روز ای��ن خواننده محبوب و خوش اخالق را آش��فته  تر 
کرده، جدای��ی تدریجی نوازنده ها و رهبر ارکس��ترش از 
گروه بوده که با توجه به ممنوع االجرا بودن صادقی، آنها 
ترجیح دادند به فعالیتشان در گروه های دیگر ادامه دهند. 
بد نیس��ت بدانید که آلبوم صادقی »همی��ن...« نام دارد 
و آروین حس��ینی در حال همکاری با این پروژه است تا 
بتواند در بحث های تبلیغاتی سری در بین سر ها بلند کند. 
در »همین...« برای اولین بار قرار اس��ت صادقی یکی از 
قطعاتش را به صورت دکلمه خالی ارایه دهد؛ دکلمه ای که 
همه دلتنگی های ماه های اخیر او را دربرگرفته و سخنان 

تندی را نیز به زبان آورده است.

رضا سیروان خسروی 
    لو رفته ها!

حتما ش��ما هم درباره آلبوم های��ی که قب��ل از ورود به بازار 
موسیقی، سر از اینترنت درمی آورند خبر دارید.

آلبوم های علی اصحابی، »پیرهن مشکی« رضا صادقی و این 
آخری »جاده رؤیا ها«ی سیروان خس��روی مثال های مهم 
این ادعا هستند. این اتفاق اگرچه به شکل وحشتناکی کمر 
شرکت صاحب امتیاز آلبوم را می ش��کند، ولی یک جنجال 
بزرگ خبری محسوب می ش��ود که رسانه ها به پررنگ  ترین 

شکل ممکن به آن می پردازند.
در این بین خیلی ها اعتقاد دارند که انتش��ار اینترنتی آلبوم، 
یک روز قبل از انتشار رسمی، یک نوع ایده تبلیغاتی است که 
هنوز نخ نما نشده و می تواند فروش یک آلبوم را با آه و ناله های 
صاحب اثر که: »تورو خدا دانلود نکنید و اورجینال بخرید«، 
تضمین کند. بعضی ها هم این رفتار را نوعی انتقام گرفتن از 
شرکت های صاحب اثر می دانند که همیش��ه در مواجهه با 
هنرمندان، رفتاری دیکتاتورمآبانه به خود می گیرند و آقایان 

آرتیست هم به این شکل از خجالتشان درمی آیند.

تیر خالص 
    کریس در ایران! 

استفاده از نام های بزرگ و جهانی در تبلیغات یک آلبوم هم 
جدید ترین و آخرین ش��یوه تبلیغات برای آلبوم های وطنی 
است. این ماجرا بعد از حضور کریس دی برگ در آلبوم آریان 
ابعاد گسترده  تری یافت. بعد از آن ماجرا بود که اسامی بزرگ، 
همین طور پشت س��ر هم چیده می ش��دند و استفاده های 
تبلیغاتی از نام های بزرگ به یک روند خبر س��از و پرطرفدار 

تبدیل شد.
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» یوسف پیامبر)ص(«نویسنده ای که بازیگر شد  » دعوت «  » شام آخر« 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - کتایون ریاحی زاده متولد ۱۰ دی ماه ۱۳۴۰ بازیگر سینما و تلویزیون است. 
کتایون ریاحی کارشناس ادبیات و مردم شناسی است. 

او خواهر علیرضا ریاحی از دیگر بازیگران سینما در ایران است. او با نویسندگی برای کودکان 
آغاز و با فیلم »خبرچین« به س��ینما آمد. اما فیلم در نیمه راه متوقف شد و او برای بازی در 
فیلم »پاییزان« انتخاب شد. در آن زمان در سینما چندان موفق نبود، اما با بازی در مجموعه 
»پدرساالر« توانست خود را مطرح کند . او پس از پنج سال دوری از سینما با بازی در »شام 
آخر« مهم ترین بازی دوران بازیگری خود را به معرض نمایش گذاشت و برای بازی در همین 
فیلم نامزد جایزه بهترین بازی نقش اول زن از بیستمین جشنواره فیلم فجر شد، ولی جشنواره 
قاهره به او جایزه اول بازیگری را داد.  آخرین بازی او در سریال یوسف پیامبر)ع( در نقش زلیخا 
بود. کتایون ریاحی در خرداد ۱۳۸۸ طی یاداشتی به سایت سیمافیلم، کناره گیری خود از 

دنیای بازیگری را اعالم کرد.
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امضای کدام چهره   معروف 
بیشتر جعل شده  است؟ 

تاالر هنر به پیشواز 
اربعین حسینی می رود

امضای الویس پریس��لی و گروه بیتلز، بیش از امضای هر ش��خصیت معروف 
دیگری در دو س��ال گذش��ته جعل ش��ده اس��ت. بنا بر این گزارش کمتر از 
نیمی از اش��یاء رس��یده به آنها امضای واقعی هنرمن��دان را  دارند. طبق آمار 
 این مؤسس��ه امضای نیل آرمس��ترانگ که ژوئیه س��ال ۲۰۱۲ درگذشت و

 به ندرت به طرفدارانش امضا می داد، در رتبه سوم جعل امضا قرار گرفته است. 
 امضاهای جان اف.کندی و مایکل جکس��ون نیز در دو سال اخیر بارها جعل 
شده اند. جو اورالندو مدیر این مؤسس��ه که هر دو سال یک بار این فهرست را 
تنظیم می کند، گفت: آرامسترانگ، اولین انس��انی که پا بر ماه گذاشت، قدر 
امضای خود را می دانسته است. نزدیک ش��دن به او کار بسیار دشواری بوده، 

برای همین بازار جعل امضای او خیلی داغ شده است.

 به همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی -تفریحی شهرداری اصفهان، 
نمایش »این روبان سیاه که به قاب دنیاست« با همکاری گروه نمایشی سپاهان 
به نمایش درمی آید. به گزارش روابط عمومی تاالر هنر اصفهان، میثم بکتاشیان 
با اعالم این خبر گفت: این نمایش که به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی 
و ایام سوگواری شهادت پیامبر اعظم )ص( تولید شده است، از ۱۱ دی ماه در 
س��الن اصلی این تاالر به نمایش درخواهد آمد. وی افزود: این نمایش نوشته 
سید محمد مساوات است که منصور قربانی آن را کارگردانی کرده است. وی 
همچنین افزود: این نمایش در شب اول اجرا ویژه اصحاب رسانه به روی صحنه 
می رود. عالقه مندان جهت تماشای این نمایش می توانند از تاریخ ۱۰  لغایت 

۲۳ دی ماه ساعت۱7:۳۰ به سالن اصلی تاالر هنر اصفهان مراجعه کنند.،

 در ادام��ه مطل��ب قبل��ی به س��ه اثر 
گروه 
دیگر می پردازیم برای آش��نا ش��دن با فرهنگ

 س��ال می��الدی و درب��اره رس��م و 
 رس��وم کریس��مس و س��انتا کالوس ت��ا بیش��تر ادای دینی 
 کرده باش��یم به هموطن��ان مس��یحی و به خص��وص ارامنه 

اصفهان.

   یک شب زمستانی)روث بل گراهام(
یک کتاب تصویری طوالنی و پیچیده که در ظاهر برای کودکان 
است، اما در اصل یکی از بهترین داستان های کریسمسی است 

که بزرگ ترها می توانند بخوانند. 
ماجرای پس��ری ک��ه در کوهس��تان زندگی می کند و ش��ب 
کریسمس در توفان، راهش را گم می کند. زنی که در یک کلبه 
چوبی زندگی می کند و سال ها پیش پدربزرگ پسر در ساختش 
کمک کرده بوده، پسر را پیدا می کند و به خانه می آورد. توفان 
که فرو می نشیند پدربزرگ پسر، او را در کلبه پیدا می کند و بعد 
زن برایشان یک داستان کریسمسی تعریف می کند؛ داستانی 
که با خلقت جهان آغاز می شود و با زندگی دوباره و معاد پایان 

می یابد. 
ممکن اس��ت برایتان کمی عجی��ب و غریب به نظر برس��د، اما 
وقتی داس��تان اصلی زیر قصه ای که زن تعریف می کند پنهان 
می شود، شبیه پازلی است که کنار هم چیده شده و همه چیز 
خیلی باورپذیرتر به نظر می رسد. نقاشی های کتاب که کاری از 

واتسون است از نظر بصری جذابیت زیادی دارد و به جاه طلبی 
نویسنده در نوشتن این کتاب هم پاس��خ می دهد. درحقیقت 

کتاب، بازگویی داستان انجیل است.

چطور گرینچ کریسمس را دزدید)دکتر زئوس(
گرینچ که قل��ب و روح کوچک��ی دارد از تعطیالت س��ال نو و 
کریس��مس متنفر اس��ت، بنابراین تصمیم می گی��رد که همه 
 هدایای کریس��مس را بدزدد تا مانع از فرا رس��یدن س��ال نو 

شود.
 اما در کمال تعجب وی، کریس��مس فرا می رسد و گرینچ طی 
این مسیر معنای واقعی تعطیالت کریسمس را درک می کند. 

ران هاوارد فیلم پرفروشی بر اساس این کتاب روی پرده برد.

 سرود کریسمس)چارلز دیکنز(
آن قدر انیمیش��ن ها و فیلم ه��ای اقتباس��ی از روی این کتاب 
مش��هور دیکنز دیده ای��م که نی��از چندانی به توضی��ح ندارد. 

داس��تان مرد خسیسی به نام اس��کروج که در شب کریسمس 
اعمال گذشته اش جلویش زنده می ش��ود و مصائبی که ایجاد 
کرده را می بیند و صبح وقتی از خواب بیدار می شود، تبدیل به 
آدم دیگری شده است. کتاب دیکنز به عنوان یکی از مهم ترین 
آثاری که رسوم قدیمی کریسمس را در انگلستان بازگو می کند، 

اهمیت زیادی دارد.
 کارشناسان فرهنگی، »سرود کریسمس« را به عنوان یک اثر 
ادبی می شناسند که به زنده نگهداشتن آداب و رسوم سال نو به 
شیوه کهن کمک کرده است. دیکنز برخالف همه نوشته های 
تلخ و سیاهش، اینجا طنز س��یاهی به اثرش اضافه کرده که در 

تمام طول داستان رهایتان نمی کند. 
درنهای��ت، »س��رود کریس��مس« دقیقا ش��بیه ی��ک قطعه 
موس��یقی دلنش��ین اس��ت، درس��ت مانند اس��مش. از این 
 داس��تان، اقتباس هایی در عالم تصویر صورت گرفته که نسخه  
والت دیزنی و فیلمی به کارگردانی رابرت زمه کیس با بازی جیم 

کری در نقش اصلی، مهم ترینشان است.

درخت کریسمس ولی این بار کاغذی2

بعد از یک دوری دو ساله حاال بیگلو برگشته و در اولین قدم، فیلمش 
برای دریافت جایزه گلدن گلوب نامزد بهترین فیلم درام سال نیز 

شده است، اما داستان فیلم جدید او درباره چیست؟
»یک زن قرار است اسامه بن الدن را بکشد...«؛ این جمله کلیدی 
فیلم »س��ی دقیقه بامداد« به کارگردانی کاترین بیگلو است. یک 
مستند درام جنگی که نقش اولش را یک زن بازی می کند و درباره 
ش��کل گیری عملیات گروه ۶ در اول می۲۰۱۱ اس��ت؛ روزی که 
کماندوهای آمریکایی وارد منزل بن الدن ش��ده و اورا به هالکت 

رساندند. 
بازهم کاترین بیگلو س��راغ یک پروژه جنگی رفته و این بار رابطه 
 او با پنتاگون باعث شده که اطالعات دست اولی درباره حمله اول 
می سال ۲۰۱۱ و کشتن اسامه بن الدن در اختیارش قرار بگیرد و 
او با بودجه ای۴۰ میلیون دالری، ساخت فیلمی به نام »سی دقیقه 
بامداد« را کلید بزند؛ فیلمی ۱57 دقیق��ه ای که نقش اولش یک 
زن )با بازی جسیکا چستین( به نام مایاس��ت؛ زنی که افسر ارشد 
ارتش است و در واقع از زبان او شرح عملیات روایت می شود. در نظر 

داشته باش��ید که اصال قرار نیست در 
طی تمام این دو ساعت و نیم عملیات 
پارتیزانی و چریکی ببینید و صحنه ها 
مربوط به شناس��ایی و درگیری گروه 
کماندوهای آمریکایی با اسامه بن الدن 

و اطرافیانش باشد.
در حقیقت چیزی ح��دود ۲۰ دقیقه 
پایانی فیلم به شکار بن الدن اختصاص 

داده ش��ده و بیش از دو س��اعت از زم��ان فیلم به زندگ��ی مایا و 
سرگذشت او اختصاص دارد. مایا همان افسرسابق سازمان سیا است 
که حاال در ارتش خدمت می کند و پیش��ینه زیادی در افغانستان 
دارد و مهم ترین تجربه اش کشته ش��دن بسیاری از همقطارانش 
در بمب گذاری های القاعده بوده  که از او شخصیتی بدون خلق و 
خوی انسانی ساخته است. سکانس افتتاحیه فیلم در واقع شروعی 
برای تزریق انگیزه جهت یافتن اسامه بن الدن و کشتن اوست. در 
راهروهای سازمان س��یا، افس��ران متعددی این طرف و آن طرف 
می روند و مدام در حال پرخاش��گری هس��تند. در همین یکی دو 
روزه یکی از مهم ترین پایگاه های ارتش آمریکا در افغانستان به نام 
 کمپ چپمن به وسیله بمب گذاری افراد القاعده به روی هوا رفته و

 آبرو ریزی بزرگی به بار آمده اس��ت. در همین سکانس اطالعات 
زیادی به بیننده منتقل می ش��ود تا دریابد این انفجار، در حقیقت 
نقطه عطفی برای سران سیا و پنتاگون به شمار می آید تا یک نیروی 
انگیزشی بسیار پرقدرت به بدنه سازمان وارد گردد و یک بار برای 

همیشه به سراغ اسامه بن الدن بروند و کارش را بسازند.

در این بین همان مایا که حدود۱۰ تن از افرادش را در همان کمپ 
از دست داده، چنان از خود بی خود ش��ده که مدام یقه رؤسایش 
را می گیرد و از آنها با عتاب می خواهد که هرجور که ش��ده برنامه 
عملیاتی بسیار سری را بچینند تا او بتواند سر از مخفیگاه بن الدن 

در بیاورد... .
همان گونه که »قفس��ه درد«، فیلمی صرفا جنگ��ی نبود و تمام 
سکانس را عملیات جنگی در بر نمی گرفت، »سی دقیقه بامداد« 
نیز صرفا اثری جنگی نیست. تماشاگر می تواند غیر از کابل و بخشی 
از جغرافیای افغانستان، به کرات تمام دنیا را سیر کند و در واقع این 

فیلم می تواند یک تور جهانی از نیویورک به کابل و برعکس باشد.
ولی به هرحال هرچه باشد »سی دقیقه بامداد« یک ماجراجویی 
صرف اس��ت؛ یک ماجراجویی در حد جهانی ک��ه اگرچه روایتگر 
عملیاتی است که هیچ وقت دس��تاوردش معلوم نشد، اما از سوی 
دیگر جذابیت های فراوانی برانگیخت. طرفه آن که این فیلم نخواهد 
توانست باز هم غوغای ضد تروریسم و شعارهای هیجان انگیز، اما 
توخالی را زنده کند، چرا که از روی ناچاری، نوع نگاه کاترین بیگلو 
به جنگ و تروریسم یک نگاه روایی صرف و تحلیلی نیست و مانند 
»قفسه درد« این نگاه اگرچه نزدیک اس��ت، اما جنبی است، یک 
گزارش سربس��ته است؛ گزارش��ی از عملیاتی که حتی برای خود 
آمریکایی ها نیز انجامش تا مدت ها محل مناقشه بود. شاید به یاد 
داشته باشید که در تابستان ۲۰۰۴ جورج دبلیو بوش گفته بود که 
اصال درک نمی کند چرا باید این همه برای اس��امه بن الدن وقت 
گذاشته شود و میت رامنی نیز در س��ال ۲۰۰7 اذعان داشته بود 

که صرف میلیاردها دالر برای کشتن یک نفر اصال عقالنی نیست.
در »سی دقیقه بامداد« همچنان که فیلمنامه نویس اثر مارک بوال 
گفته با یک دو جین کاراکتر طرفیم، ام��ا اگر تصور می کنید تمام 
آنها در روایت داس��تانک ها نقش دارند، احتماال این گونه نیست. 
 البته عم��ده نقش های مکم��ل در فیلم، کارش��ان را خوب انجام 
می دهند، اما باید بپذیریم که با فیلم��ی طرفیم که قصه اش یک 
روایت غیرداستانی اس��ت. شاید مس��تند درام هم بشود بر »سی 

دقیقه بامداد« اطالق کرد.
 »س��ی دقیقه بامداد« ی��ک کار سفارش��ی محض هم هس��ت و 
عوام فریبی ای در حد اع��ال دارد. خوش س��اختی اش نیز گویای 
هوش ب��االی بیگلو اس��ت؛ زنی کهنس��ال که فق��ط توانایی دارد 
فیلم های جنگی براس��اس روایت های محرمانه بسازد. اگر ماراتن 
نفس��گیر رقابت بین دوفیلم »قفس��ه درد« و »آواتار« در اس��کار 
۲۰۱۰ را به یاد دارید، پس حتما از میزان منفور بودن بیگلو نیز خبر 
دارید. کارگردان زن آمریکایی در رقابت های اسکار ۲۰۱۰ تقریبا 
 تمامی جوایز مهم را برای فیلم جنگی اش به خانه برد، در حالی که 

هیچ کس از فیلم او چیزی سر در نیاورد.

 درباره »سی دقیقه بامداد« 

شکار شکارچی افغانستان 

در »سی دقیقه 
بامداد« با یک 

دو جین کاراکتر 
 طرفیم، اما 

اگر تصور می کنید 
 تمام آنها در 

روایت داستانک ها 
نقش دارند، 

 احتماال 
این گونه نیست



سومین طالق رونالدو بعد از هفت سال زندگی مشترک دخیا، جایگزین کاسیاس می شودتمایل رونالدینیو برای حضور در جام جهانی2014گل فان پرسی، هدیه به آرایشگر موهایش

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گیتی پسند از کورس عقب ماند
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با شکست مقابل فرش آرای مشهد 
در روز پیروزی صبای قم، اختالف خود را در صدر جدول رده بندی 
لیگ برتر به چهار امتیاز رساند.تیم صبای قم که در فصل جاری نتایج 
بسیار خوبی کس��ب کرده هم این هفته مقابل راه ساری به پیروزی 
رس��ید تا مقتدرانه در صدر جدول رده بندی لی��گ برتر باقی بماند. 
همچنین تیم فرش آرا با پیروزی مقابل گیتی پس��ند به جایگاه سوم 
صعود کرد و با ۲۷ امتیاز و چهار امتیاز کمتر از گیتی پسند، در جایگاه 

سوم جدول رده بندی قرار گرفت. 

 مالمحمد با 150 هزار دالر 
به زاخو پیوست

هافبک سابق ذوب آهن به تیم زاخوی عراق پیوست. هوار مالمحمد، 
هافبک عراقی س��ابق ذوب آهن ب��ا پرداخت 150ه��زار دالر بابت 
رضایتنامه به باش��گاه اصفهانی با تیم زاخوی عراق به توافق رسید و 
با این تیم قرارداد امضا کرد. زاخ��و در جدول رده بندی لیگ عراق با 

هشت امتیاز از هشت بازی، در رده دوازدهم قرار دارد. 

فدروشین، نیامده از ماهان جدا شد
واسیل فدروشین، نایب قهرمان کشتی آزاد اوکراین در المپیک آتن 
از تیم کشتی آزاد فوالد ماهان جدا شد. فدروشین که در جریان دیدار 
هفته دوم دور رفت برابر داماش بابل از ناحیه دست دچار مصدومیت 
شد، تالش��ش برای درمان در ایران بی نتیجه ماند و راهی کشورش 
شد. این کشتی گیر که برای هر بازی دستمزد خود را از باشگاه ماهان 
دریافت می کرد، به ایران بازنگش��ته و در مرحل��ه نیمه نهایی لیگ 
 نیز در ترکیب ماهان حضور نخواهد داش��ت. فوالد ماهان برای این 
کش��تی گیر جایگزین خارجی جذب نکرده تا در مرحله نیمه نهایی 
رقابت ها حسن مرادقلی و عباس دباغی مهره های این تیم باشند. در 
حال حاضر داوید مودزمانش��ویلی، نایب قهرمان المپیک لندن تنها 

یار خارجی فوالد ماهان است. 

 معرفی »خسوس«
 به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال

بحث سرمربیگری تیم ملی فوتس��ال این روزها داغ است و در حالی 
که کارشناسان بر انتخاب س��رمربی ایرانی برای تیم ملی اتفاق نظر 
دارند، س��ید رضا افتخ��اری همچنان سیاس��ت های رییس قبلی را 
دنبال می کند و در نظر دارد خس��وس کاندالس، دستیار صانعی در 
جام جهانی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال معرفی کند. 

اعالم زمان برگزاری مسابقات 
بسکتبال غرب آسیا 

زمان برگزاری مس��ابقات بسکتبال کش��ورهای غرب آسیا مشخص 
شد. بر اساس اعالم کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا این مسابقات 
از تاریخ 19 تا ۲3 بهمن ماه س��ال جاری به میزبانی ایران در سالن 
بسکتبال آزادی تهران برگزار خواهد شد. سه تیم برتر این تورنمنت 
جواز حضور در مسابقات جام ملت های آسیا در سال ۲013 را کسب 
خواهند کرد که تیم ملی بسکتبال ایران با قهرمانی در مسابقات کاپ 
آسیا در شهریورماه صعود خود به این رقابت ها را مسجل کرده است. 

آموزش بسکتبال در مقطع راهنمایی 
اجباری شد

آموزش بس��کتبال در مدارس مقطع راهنمایی کشور از سال آینده 
اجباری شد. محمود مشحون، رییس فدراسیون بسکتبال این اتفاق 
را گام بسیار مهمی در جهت رشد بسکتبال و ترویج عمومی این رشته 
در سطح کشوردانست و ابراز امیدواری کرد این حرکت، بسیاری از 

مشکالت پایه در این رشته را کمتر کند. 

نمی توان با دو کلمه ورزشگاه 
نقش جهان را واگذار کرد

فوالدگر/ نماینده مجلس 
در قانون بودجه امسال امکان این هست که دولت طرح های نیمه تمام 
را بابت مطالبات پیمانکاران به فروش برساند. از طرف دیگر خریدار اگر 
پیمانکاری باش��د که از دولت طلب دارد، مش��کلی وجود ندارد، اما اگر 
خریدار یک شرکت خصوصی همچون فوالد مبارکه باشد، هیأت مدیره 
یا مجمع آن باید این مسأله را تصویب کنند، ضمن این که اگر این مسأله 
در قالب فروش مطرح شود، باید در قالب مزایده صورت گیرد. از سوی 
دیگر زمانی که این پروژه به فروش 
رسید، باید مشخص شود که وجه 
آن چگونه باید به دول��ت یا خزانه 
پرداخت ش��ود، بنابر این سلس��له 
مرات��ب اداری آن باید طی ش��ود 
و ب��ا دو کلمه نمی توان ورزش��گاه 

نقش جهان را به فروش رساند. 

نفت تهران- مس کرمان

  سیگار برگ لوکا
 در جیب ابراهیم زاده

شکست س��پاهان در کرمان برای مس، آن هم در روزی که 
خبری از ابراهیم قاسمپور و دس��تیارانش روی نیمکت این 
تیم نبود و مهدی محمدی - مثل ناصر الخراش��ی، آلترناتیو 
همیشگی س��رمربیگری تیم ملی عربستان- به نیمکت تیم 
کویری برگشته بود، یک اتفاق مهم به نظر می رسید. تا جایی 
که مدیران مس قید قاس��مپور و همکارانش را زدند و با این 
استارت خوب، لوکا بوناچیچ را برای ادامه راه به عنوان سرمربی 

انتخاب کردند.
حاال قرار اس��ت امروز لوکا روی نیمکت تیمی بنشیند که با 
برد هفته قبل و شروع رویایی در نیم فصل دوم، حتی از میانه 
جدول هم باال تر رفته و می خواهد باز ه��م صعود کند. بازی 
رفت دو تیم در شرایطی برعکس ش��رایط فعلی برگزار شده 
بود. در آن روز مس بعد از باخت به س��پاهان در اصفهان، در 
خانه خود به تیم ابراهیم زاده هم باخت تا هوادارانش را نا امید 
کند، اما امروز لوکا تیمی را در دست گرفته که برای نیفتادن 
نمی جنگد بلکه رویای دستیابی دوباره به سهمیه آسیایی را 

در سر می پروراند.
در س��وی مقابل نفت تهران که در نیمه نخست لیگ نوسان 
زیادی در نتیجه گیری داشت، درس��ت مثل مس نیم فصل 
دوم را خوب شروع کرده و به دنبال ثبات می گردد. نفت که در 
بازی رفت 30 دقیقه 10 نفره بازی کرد و در کرمان برنده شد، 
 امروز جدال ویژه ای با مس خواهد داش��ت. این ویژه بودن از 
دو حیث مورد توجه قرار می گیرد؛ یکی این که دو تیم با ۲۷ و 
۲5 امتیاز رتبه های هشتم و نهم جدول را در اختیار دارند و این 
همسایگی به اندازه کافی به بازی حساسیت خواهد داد، دیگر 
این که لوکا بوناچیچ در اولین بازی اش باید رودرروی دستیار 

سابقش در سپاهان قرار بگیرد.
منصور ابراهیم زاده که در مقام دس��تیار ل��وکا تا فینال لیگ 
قهرمانان آس��یا پیش رف��ت- و بعدا این حرک��ت را در مقام 
س��رمربی ذوب آهن تکرار کرد- برای تداوم خوش شانس��ی 
سیگار برگ لوکا را قرض گرفته بود. اما باید دید در این مسابقه 
ویژه منصور سیگار لوکا را پس خواهد داد یا خوش شانسی را از 

دسترس این مربی حیله گر کروات دور نگه می دارد؟
سایر دیدارهای امروز

 15:00، آلومینیوم- داماش گیالن
15:00، پیکان- تراکتورسازی

 1۷:30، سایپا- استقالل

گزارش 
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دوری یک ماهه 
کشاورز از فوتسال

 سرنوشت نساجی
 در ابهام

محمد کشاورز، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران و تیم گیتی پسند اصفهان که 
دو هفته  پیش در تمرینات تیمش از ناحیه مچ پا مصدوم شده بود، روز شنبه 
تا دقایق پایانی بازی برابر فرش آرا به زمین نیامد، اما سرمربی گیتی پسند در 
حالی که تیمش بازی را واگذار می کرد، در دو دقیقه پایانی محمد کشاورز را 
جایگزین دروازه بان این تیم کرد تا گیتی پسند با سیستم  پنج نفره بازی را به 
تساوی بکشاند. اما تعویض کشاورز و سپهر محمدی با ناهماهنگی انجام شد؛ در 
حالی که هنوز محمدی به صورت کامل از زمین خارج نشده بود، کشاورز وارد 
زمین شد و با یک شیرجه  از ورود توپ به دروازه  جلوگیری کرد. کشاورز پس از 
این حرکت دوباره از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد. وی در این باره می گوید: 
»به هر حال اگر این توپ گل می شد، ما با نتیجه سه بر یک عقب می افتادیم و 

من احساس تکلیف کردم. گویا دو تا چهار هفته  نمی توانم بازی کنم.«

ماجرای انتقال سهام نساجی به امیرکمالی، بانویی که ممکن است اولین 
بانوی تیم دار ایران لقب بگیرد، فعال در زمین و هوا معطل مانده اس��ت. 
این مس��أله به دلیل عدم رضایت قلبی اداره ورزش و جوانان ش��هر است 
که برای برگه انتقال س��هام را امضا نکرده اند. به گفته معاون توسعه امور 
ورزش اداره کل ورزش و جوانان مازندران، تا این زمان شخصی که مورد 
تأیید باشد و مسئولیت نهایی باشگاه نساجی مازندران به او سپرده شود، 
یافت نشده و مطالبی که در خصوص واگذاری این تیم به اشخاص حقیقی 
و حقوقی از سوی برخی افراد و رسانه ها مطرح می شود، فقط گمانه زنی 

یا در حد حرف است! 
به گفته وی، نمی توان چشم بسته باشگاه را دو دستی به کسی تحویل داد 

و چند ماه بعد دوباره به جای اول بازگشت. 

نماینده محمد بنا می گوید: آقایان حتی برای تأمین امکانات اولیه 
و تغذیه کشتی گیران مش��کل دارند، آن وقت با تیم کبدی به هند 
می روند و میلیاردی خرج فوتب��ال می کنند تا مربیان درجه چندم 
آبروی ایران را ببرند، ولی کشتی فرنگی نفرین شده و مثل بچه سر 

راهی است. 
داود میرزایی که از عوامل اصلی بازگشت دوباره محمد بنا به کشتی 
فرنگی بود و در جلسات اخیر فدراسیون برای حل مشکالت کشتی 
فرنگی هم به عنوان نماینده تام االختیار محمد بنا حضور داشت، 
در گفتگو با ایس��نا، اظهار کرد: محمد بنا با امکانات اندک و تالش 
فوق العاده خود و همکارانش توانست بهترین نتیجه تاریخ ایران در 
المپیک را کس��ب کند، اما بعد از المپیک همه چیز فراموش شد. 
وی افزود: خواس��ته های بنا عجیب و غریب و رویایی نیست، ولی 
آقایان حتی از برآورده ک��ردن امکانات اولیه هم دریغ می کنند. بنا 
با چه انگیزه و پشتوانه ای دوباره بازگردد؟ آقایان زمانی که نزدیک 
مس��ابقه ها می ش��ود به فکر می افتند و اندک امکاناتی در اختیار 

می گذارند، اما بعد از کسب موفقیت همه چیز را فراموش می کنند. 
تا وقتی که امکانات سیستماتیک نباشد،   فکر نمی کنم بنا بازگردد. 
میرزایی ادام��ه داد: خود آق��ای رییس جمهور از بنا خواس��ت که 
بازگردد و به او گفت تا چهار المپیک دیگر باید بماند. بنا و اطرافیانش 
که دستش��ان به ریی��س جمهور نمی رس��د، ولی توق��ع می رود 
مسئولینی که در جریان ا خبار هستند، فکری به حال کشتی فرنگی 
کنند. وی درباره بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی گفت: بعد از 
المپیک بنا نمی خواست بازگردد و آقای خطیب با من تماس گرفت 
که پادرمیانی کنم تا بنا برگردد، من هم پاش��نه در خانه بنا را از جا 
درآوردم و آنقدر رفتم و از او خواس��تم که فرنگی را رها نکند که او 
هم به خاطر اصرارها و عشقی که به کشتی فرنگی دارد، به صورت 
مش��روط قبول کرد بازگردد. میرزایی ادامه داد: بعد از بازگشت او، 
 باز هم هیچ تغییری به وجود نیامد؛ چون آقایان قول داده بودند تا

 ۲0 روز مشکالت حل ش��ود، ولی تاکنون که اتفاق خاصی نیفتاده 
و من هم متأس��فم که این مرد را با اصرار از خانه بیرون کشیدم تا 

این طور مورد بی حرمتی قرار بگیرد و با بی توجهی به حرف هایش، 
آبرویش برود. من از او معذرت می خواهم و از صمیم قلب پشیمانم 
که به او اصرار کردم تا بیاید و در واقع ب��ه او خیانت کردم که باعث 
ش��دم این گونه دچار چالش شود. وی درباره بازگش��ت دوباره بنا 
تصریح کرد: بنا هیچ چیز برای خ��ودش نمی خواهد و حتی حاضر 
است از جیب خود خرج کند. تنها فریاد او به خاطر کشتی فرنگی 
است؛ چون اگر به فکر خودش بود، می توانست مثل دستیارانش که 
با گرفتن پول های میلیاردی به خارج از کشور رفتند او هم برود، ولی 
به خاطر عشق به کشورش ماند. شمش��یر را از دست او گرفته اند و 

می گویند بجنگد.
وی ادامه داد: نباید بنا را بدون سالح به مسلخ بفرستیم و آبروی او را 
ببریم. چطور برای فوتبال که در آسیا هم جایگاهی ندارد میلیاردی 
هزینه می شود، اما نوبت به کشتی، به خصوص فرنگی که می رسد 
بودجه نیست؟ می گویند تا انتخابات ریاست جمهوری صبر کنید 
تا بودجه مشخص شود. انتخابات چه ربطی به بودجه کشتی فرنگی 

دارد؟ آقایان حتی برای تأمین امکانات اولیه و تغذیه کشتی گیران 
مشکل دارند، آن وقت با تیم کبدی به هند می روند و میلیاردی خرج 
فوتبال می کنند تا مربیان درجه چندم آب��روی ایران را ببرند، ولی 

کشتی فرنگی نفرین شده و مثل بچه سر راهی است.
میرزایی درباره ارتباط این مسائل با فدراسیون کشتی خاطرنشان 
کرد: بارها گفته ام که فدراسیون کشتی زیرمجموعه وزارت ورزش 
اس��ت و اگر این وزارت، آقای خطی��ب را می خواه��د، امکانات در 
اختیارش قرار دهد و اگر هم نمی خواه��د او را عوض کند، اما هیچ 
 گوش شنوایی نیست. با این ش��رایط هیچ گشایشی در کار کشتی 
به خصوص کشتی فرنگی صورت نمی گیرد.یار نزدیک محمد بنا در 
پایان تصریح کرد: با این وضعیت فکر نمی کنم او دوباره آبرویش را 
به بازی بگیرد و بازگردد و باید به بنا اجازه داد تا استراحت کند. هر 
وقت بستر مناسب را فراهم کردند از محمد بنا توقع داشته باشند که 
سکان کشتی فرنگی ایران را در دست بگیرد؛ چون کار او فنی است و 

نمی تواند برای امکانات و پول به این سو و آن سو برود.

محمد بنا برنمی گردد

کشتی فرنگی نفرین شده و مثل بچه سر راهی است

 به فاصله چه��ار روز پ��س از آغاز مرحله 
نجمه 
کرمی

برگشت رقابت های بس��کتبال لیگ برتر 
باشگاه های کشور، این مرحله از رقابت ها  
امروز  با برگزاری پنج دی��دار، وارد هفته 
یازدهم می شود؛ هفته ای که در آن تهران به خاطر میزبان بودن تمام 
تیم هایش، شلوغ ترین روز خود در مرحله دوره ای مسابقات )رفت و 
 برگش��ت( را تجربه م��ی کند و اصفه��ان میزبان حس��اس ترین،

جذاب ترین و تماش��ایی ترین دی��دار هفته خواهد ب��ود.  دو تیم 
فوالدماهان و پتروشیمی بندرامام در حالی به مصاف هم می روند که 
پیروزی ماهانی ها در این دیدار کمکی به صدرنشینی تیم اصفهانی 
نمی کند، اما نتایج هفته های آینده این دو تیم می تواند امیدهای 

ماهان را برای تصاحب صدر زنده نگه دارد. 
گرب��ه س��یاه بس��کتبال ای��ران، ب��ا هدای��ت مه��ران حاتم��ی 
صدرنش��ین کنونی لیگ و تی��م فوالدماهان با اخت��الف اندک در 
 رده دوم ج��دول رده بن��دی ق��رار گرفت��ه اس��ت. دی��دار رفتی 
دو تیم با برتری ماهش��هری ها به پایان رسید و بعد از آن، تیم پترو 
با ادامه دادن نوار پیروزی های خود و گذشتن از سد سایر تیم های 

مدعی از جمله مهرام و دانش��گاه آزاد، 
مطمئن بر صدر تکیه زد و تاکنون هیچ 
شکستی را در کارنامه خود ثبت نکرده 
و خیلی به پیروزی در اصفهان امیدوار 

است.

از طرفی ماهانی هم که عالوه بر واگذاری نتیجه به پتروش��یمی در 
آغاز رقابت های دور رفت هفته گذش��ته هم نتیجه را در زنجان به 
همیاری واگذار کرد، امیدوار است با شکست میهمان خود در بازی 
امروز، عالوه بر تحمیل اولین شکست به تیم صدرنشین و پیروزی با 
اختالف حداقل پنج امتیاز، شرایط خود را تا قبل از آغاز رقابت های 
پلی آف بهبود بخشد. چنان چه پیش بینی ماهانی ها از شکست پترو 
درست از آب درآید، ماهانی ها می توانند به شکست پترو در تهران 
و در مقابل مهرام نیز چشم بدوزند و شاید با اتفاق افتادن همه این 
احتماالت، ماهان بعد از گذشت هفته ها طعم صدرنشینی در لیگ 

برتر بسکتبال را بچشند.
تیم پتروش��یمی با کنار گذاشتن عرفان نس��اج پور و تغییر در یار 
خارجی خود، با تمهیدات خوبی راهی اصفهان شده و از طرفی تیم 
فوالدماهان با حضور کریس ویلیامز و محمد کونه و بازیکنان بزرگی 
چون اوشین س��اهاکیان، جواد داوری، محمدرضا اکبری و سامان 
 ویسی ش��رایط دش��واری را برای میهمان خود مهیا کرده که همه 
این ها نویددهنده یک بازی نزدیک، جذاب و دشوار برای هر دو تیم 

و عالقه مندان به بسکتبال است. 

تقابل اندیشه های دیروز و امروز
در دیگر دیدار مهم این هفته مصاف ش��اگردان مهمدبچیرویچ با 
اسداهلل کبیر است که برای اولین بار این دو مربی روبه روی هم قرار 
می گیرند. تقابل اندیشه های این دو مربی دیروز و امروز بسکتبال 
 می تواند در نوع خود جالب و تماشایی باشد، به ویژه آن که مهرام هم 
کم کم با آمدن بازیکن خارجی ش��رایط بهتری پیدا کرده و حریف 
دست و پا بسته ای برابر گرگانی ها نخواهد بود. گرگانی ها هم البته 
این فرصت را دارند که در تهران در برابر مدافع عنوان قهرمانی عرض 
اندامی داشته باشند، به خصوص که این تیم برای جبران شکست 
هفته گذشته خود مقابل پتروشیمی از  انگیزه های فراوانی برخوردار 
است.  شاگردان اسداهلل کبیر که همیش��ه جزء تیم های خطرناک 
لیگ بسکتبال به حساب می آمدند، این روزها حال و روز خوشایندی 
ندارند و این را می توان از موقعیتی که در جدول دارند دریافت. با همه 
این ها رقابت آنها با مهرام که به دنبال کوچک ترین لغزش ماهانی ها 

برای تصاحب جایگاه این تیم در رده دوم است، دیدنی خواهد بود.

نفت تهران، میزبان جنوبی ترین تیم لیگ
در دیگر دیدار و شروع کننده رقابت های این هفته، تیم ته جدولی 
نفت سپاهان درتهران به مصاف جنوبی ترین تیم لیگ می رود. شادی 
بازیکنان نفت سپاهان به خاطر رهایی از قعرنشینی بیشتر از یک 
هفته دوام نداشت، اما آنها می توانند کامالً اطمینان داشته باشند که 
با پیروزی در بازی امروز دوباره این شادی را تجربه کنند، البته اگر 
در ماهشهر شگفتی رقم نخورد! صنایع پتروشیمی، تیم نهم جدول 
و نزدیک به تیم قعر جدول اس��ت که در این هفته میزبان همیاری 
زنجان خواهد بود، اما با یک مقایسه سطحی میان وضعیت دو تیم 
 هم می توان دریافت ک��ه بازیکنان این تیم برای داش��تن میزبانی 
نتیجه بخش کار س��ختی در پی��ش دارند، مگر این که دس��ت به 
ش��گفتی بزنند. در غیر این  صورت و البته اگر نفتی ها پیروز دیدار 
این هفته شان باشند، آنها )بازیکنان صنایع پتروشیمی( باید جایگاه 

خود را تحویل دهند.

مصاف رفقای دیروز، رقبای امروز
تاالر بسکتبال آزادی بعد از رقابت نفت سپاهان و مهرام که حریفانی 
از جنوب و شمال کشور را  پیش رو دارند، میزبان بازیکنان دانشگاه 
آزاد است که باید به مصاف استقالل زرین قشم بروند. رقابت این دو 
تیم جدا از نتیجه و  اهمیتی که همه دیدارها دارد، یک ویژگی دیگر 
هم دارد و آن تقابل سرمربیان آنهاست؛  مهران شاهین طبع و محمد 
کسایی پور که زمانی همکار بودند و امروز رقیب یکدیگر.  تیم های 
دانشگاه آزاد و  استقالل زرین قش��م آخرین دیدار از هفته یازدهم 

مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های  کشور را برگزار می کند. 

عروسی بندری ها دوام می یابد؟

دعوای بی نتیجه ماهان و پترو در اصفهان

چنانچه پیش بینی 
ماهانی ها از شکست 
پترو درست از آب در 

 آید، ماهانی ها 
می توانند به شکست 

پترو در تهران و 
در مقابل مهرام 

نیز چشم بدوزند و 
شاید ماهان بعد از 

گذشت هفته ها طعم 
صدرنشینی در لیگ 

برتر بسکتبال را 
بچشند



یادداشت

 برداشت 12 هزار تن برنج 
از شالیزارهای چهارمحال و بختیاری

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 12 هزار تن 
برنج از شالیزارهای این استان برداشت شده است.

صفدر نیازی اظهار داشت: در سال زراعی جاری افزون بر سه هزار و 
300 هکتار از شالیزارهای این استان به کشت برنج اختصاص داده 

شده است.
این مسئول با اشاره به ارقام کشت شده در س��طح شالیزارهای این 
اس��تان، گفت: چمپا، گرده محلی، کوهرنگ، فیروزان، زاینده رود، 
سازندگی و س��احل از انواع برنج کشت ش��ده در این استان به شمار 

می رود.
نیازی از اجرای طرح سازگاری ارقام جدید و اصالح شده برنج در این 
استان خبر داد و اظهار داشت: این طرح با همکاری مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی در این استان در دست اجراست.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه بر ضرورت 
خودکفایی محصوالت کشاورزی تأکید و افزود: اگر می خواهیم جلوی 

واردات بی رویه را بگیریم باید به خودکفایی برسیم.
وی با تأکید بر این که بازاری کردن برنج نیز بسیار مهم است، گفت: 
بسته بندی های مناسب برنج خارجی باعث می شود متقاضیان برنج 
در بازارهای داخلی را جذب کند و باید برنج را با بسته بندی شکیل 

و بازاری عرضه کنیم.

خبر ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
علیرضا کریمیان  

توطئه ه��ای منافقی��ن، بح��ث رفران��دوم جمه��وری اس��المی، ترور 
شخصیت های بزرگ نظام، اس��تفاده از فرزندان منحرف مسئولین، راه 
انداختن کودتای نوژه و ناتوی فرهنگی بخش��ی از نقش��ه های استکبار 
برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسالمی با همکاری عوامل داخلی 
آنها بود و بیش از همه اینها فتنه 88، فتنه بس��یار پیچیده ای بود و ابعاد 

مختلفی داشت.
در واقع  از همان سال، آنها برنامه داش��تند و با تأسیس دفاتر ویژه برای 
 نش��ر فتنه در لبن��ان و ایران 
به دنبال یارگیری و جذب نیرو 
از اقشار مختلف مردم بودند اما 
نهم دی، حماسه ای است که 
در طول تاریخ انقالب اسالمی 
به طور خاص س��بب تقویت 
جایگاه والی��ت در قلب مردم 
ایران ش��د، چرا ک��ه بصیرت، 
چراغ راه آینده این ملت است.

 بصیرت چراغ راه 
آینده ملت ایران است

چهره روزیادداشت
هنر تئاتردر چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت است

استاندار چهارمحال وبختیاری تئاتر را یکی از تأثیرگذارترین هنرها دانست و گفت: این هنر نیازمند 
حمایت است. علی اصغر عنابس��تانی پس از پایان اجرای نمایش» واگویه های گاه به گاه مردی 

که به یادش نمی آورم«افزود: توجه بیش از پیش به تئاتر از وظایف دستگاه های فرهنگی است. 
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مدیرعامل ش��رکت توزیع 
گروه 
برق چهارمحال و بختیاری شهرستان

گفت: جلوگیری از تخریب 
محی��ط زیس��ت از مزای��ای اس��تفاده از کابل های 
خودنگهدار است. رحمت اهلل حمامیان اظهار داشت: 
کاهش قطعی های ناشی از خطاهای گذرا و دائم در 
 ش��بکه های توزیع انرژی الکتریک��ی، کاهش خطر 
آتش سوزی در مناطق مشجر و جلوگیری از تخریب 
محی��ط زیس��ت از مزای��ای اس��تفاده از کابل های 
خودنگهدار است. این مسئول افزود: بهبود وضعیت 
بهره برداری از ش��بکه ها به دلیل کاهش اتفاقات و 
حوادث ایجاد ش��ده بر روی آنها، افزایش ایمنی در 
هنگام کار ب��ر روی خط��وط، کاهش خس��ارات و 
ضایعات ناش��ی از ب��رق گرفتگی، از دیگ��ر مزایای 
اس��تفاده از کابل های خودنگهدار است. حمامیان 
افزایش پایداری شبکه در مقابل خطاهای ناشی از 
وزش باد و طوف��ان را از دیگر مزای��ای این کابل ها 
برشمرد و گفت: امکان زیباسازی شهری با توجه به 

امکان عبور کابل های خود نگه��دار از بین درختان 
واقع در مسیر شبکه و یا عندالزوم نصب آن روی دیوار 
با یراق آالت ویژه از دیگر مزایای استفاده از کابل های 
خودنگهدار اس��ت. مدیرعامل ش��رکت توزیع برق 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به دیگ��ر مزایای 
اس��تفاده از کابل های خودنگهدار، ابراز داشت: عدم 
امکان اس��تفاده های غیر مجاز از برق، کاهش قابل 
توجه قیمت تمام ش��ده احداث ش��بکه های فش��ار 
ضعیف با کابل خودنگهدار در مقایسه با شبکه های 
دارای خطوط فاقد عایق، امکان واگذاری انش��عاب، 
نگهداری و سرویس خطوط در حالت برق دار از دیگر 
این مزایا محس��وب می شود. این مس��ئول در ادامه 
همچنین با اش��اره به معایب شبکه های دارای کابل 
خودنگهدار، گفت: عیب یابی این شبکه ها سخت بوده 
و زمان بیشتری می برد و انشعاب گیری از این شبکه ها 
نیز سخت تر اس��ت. حمامیان با اشاره به راهکارهای 
صرفه جویی مص��رف برق برای مش��ترکین، اظهار 
داشت: مدیریت مصرف برق ش��امل مجموعه ای از 

فعالیت ه��ای به ه��م پیوس��ته بین صنع��ت برق و 
مش��ترکین آن به منظور منطقی کردن مصرف برق 
اس��ت تا بتوان با کارآیی بیش��تر و هزین��ه کمتر به 
مطلوبیت یکس��انی در زمینه برق دست یافت. وی 
خاطرنشان کرد: بدین ترتیب هم عرضه کننده برق و 
هم مصرف کننده آن به سود بیشتری دست خواهد 
یافت، البته این نکته را باید متذکر ش��د که هدف از 
مدیریت مصرف برق کاهش میزان تولید و کاستن از 
رفاه جامعه نیست، بلکه کاربرد منطقی و خردمندانه 
انرژی الکتریکی و اس��تفاده صحیح از آن اس��ت که 
نتیجه آن حفظ و حتی افزای��ش تولید و رفاه جامعه 

خواهد بود. 

احداث 15 ه�زار متر ش�بکه توزیع برق 
در شهرستان بروجن

 مدیر امور برق شهرس��تان بروجن گف��ت: 15هزار 
متر شبکه فش��ار ضعیف و متوس��ط هوایی در این 
شهرستان اجرا شد. جمال علیدادی افزود: با احداث 

این شبکه ها برق رسانی مشترکین دیماندی جدید، 
ایجاد نقطه مانور و تنظیم بار فیدرهای فشار متوسط 
و همچنین جابه جایی ش��بکه های فش��ار متوسط 
واقع در حریم به اتمام رس��یده است. وی همچنین 
به اجرای پروژه های برق رسانی به کاشی پاسارگاد، 
برق رسانی به اراضی مزرعه جوی گل گندمان، بهینه 
سازی ش��بکه فش��ار متوسط در روس��تای گلوگرد 
 بخش بلداجی و ش��هر فرادنبه و نیز برق رس��انی به 
چاه های کشاورزی در شهرستان بروجن اشاره کرد.
 علیدادی اعتبار هزینه شده برای احداث شبکه های

توزیع برق شهرس��تان بروجن را شش میلیارد ریال 
اعالم ک��رد. وی اضافه ک��رد: در همین خصوص 34 
دستگاه پس��ت اندازه گیری هوایی جدید با مجموع 
ظرفیت حدود3/5 مگا ولت آمپر نصب و 7 دس��تگاه 
پس��ت هوایی اندازه گیری موجود ب��ا ظرفیت 500 
کیلو ولت آمپر ب��ه1100 کیلو ولت آمپ��ر افزایش 
قدرت داده ش��ده اس��ت. مدیر امور برق شهرستان 
بروجن خاطر نش��ان کرد: ضمن اجرای پروژه های 
 عنوان شده، این امور موفق شده برداشت شبکه های

فشار متوسط ر ابه روز رس��انی کند که بدین ترتیب 
گام مؤثری در به روز رسانی و اجرایی شدن سیستم 
اطالعات جغرافیایی)GIS ( برداش��ته ش��ده است.

شهرس��تان بروجن با جمعیت بی��ش از 119 هزار 
نف��ر در62 کیلومتری شهرس��تان ش��هرکرد مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و امور برق 
 این شهرستان، 41 هزار و 115مش��ترک برق را در 
بخش های خانگی، کش��اورزی، تج��اری و صنعتی 

تحت پوشش دارد.  

اجرای 4 پروژه بهینه سازی شبکه های 
برق در شهرکرد

مدیر امور برق شهرستان شهرکرد گفت: چهار پروژه 
بهینه سازی ش��بکه های برق در مرکز استان اجرا و 
به بهره برداری رسید. محمد هارونی احداث شبکه 
فشار ضعیف گلزار شهدای روستای هرچگان، تقویت 
ش��بکه مش��ترکین محله مجاور گلزار شهدای این 
روستا، بهینه سازی ش��بکه روشنایی گلزار شهدای 
روس��تای کاکلک و رفع خطر نمودن ش��بکه فشار 
ضعیف و جابه جایی پایه و ش��بکه فش��ار ضعیف و 
فشار قوی خیابان مجاهدان شهرکرد به علت عریض 

نمودن خیاب��ان و قرار گرفتن پایه های فش��ار قوی 
و فش��ار ضعیف و ترانس در داخل معاب��ر خیابان را 
از طرح ه��ای اجرایی در ش��هرکرد بی��ان کرد. وی 
اعتبار هزینه ش��ده ب��رای اجرای طرح ه��ا را 272 
میلیون ری��ال عنوان ک��رد. هارونی اف��زود: احداث 
150 متر ش��بکه، نصب چهار دس��تگاه چراغ 125، 
نصب 14 اصله پایه، جابه جای��ی 8 اصله پایه، جابه 
جایی ترانس250 با تابلو و ش��بکه مجاور ترانس  از 
اقدامات انجام ش��ده برای اجرای این طرح هاست. 
شهرستان شهرکرد با جمعیت   340 هزار و 500  نفر، 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و امور برق 
 این شهرستان به120 هزار و 880 مشترک برق در 
بخش های خانگی، کش��اورزی، تج��اری و صنعتی 

خدمات رسانی می کند.

 شبکه 20 کیلو ولت دکل های جهان بین 
در شهرکرد تعمیر و نوسازی شد

مدیر امور برق شهرستان شهرکرد از تعمیر و نوسازی 
ش��بکه20 کیلو ولت دکل های جهان بین خبرداد. 
محمد هارونی افزایش ضریب پایداری و ایمنی شبکه 
برق، ترمیم و بازسازی ش��بکه های فرسوده، کاهش 
 تلفات، تأمین ب��رق قابل اطمینان ب��رای دکل های

مخابراتی، بهبود ولتاژ ش��بکه توزی��ع برق، کاهش 
خاموش��ی ها با افزایش قابلیت رینگ و مانور شبکه 
را از جمله اه��داف اجرای این پ��روژه بیان کرد. وی 
گفت: برای اجرای این پروژه350 متر شبکه هوایی 
فش��ار قوی احداث، دو دس��تگاه مهار 20 کیلو ولت 
 نص��ب و چهار پای��ه 12 متری نیز نص��ب و جابه جا

ش��د. مهندس هارون��ی اعتب��ار هزینه ش��ده برای 
تعمیر و نوس��ازی ش��بکه 20 کیلو ولت دکل های 
جهان بین را 15 میلیون ریال بیان کرد. شهرستان 
ش��هرکرد با جمعی��ت340 ه��زار و 500 نفر مرکز 
استان چهارمحال و بختیاری اس��ت و امور برق این 
 شهرس��تان به 120 هزار و 400 مش��ترک برق در 
بخش های خانگی، کش��اورزی، تج��اری و صنعتی 
خدمات رس��انی م��ی کن��د. ک��وه جهان بی��ن با 
ارتفاع3500 متر در جنوب غرب شهرکرد واقع شده 
اس��ت و هفش��جان و جونقان به صورت قرینه در دو 
دامنه شمال شرقی و جنوب غربی بخش مرکزی این 
کوه از نزدیک ترین شهرها به این کوهستان هستند.

کوتاه از فعالیت های شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری:

استفاده از کابل های خودنگهدار مانع تخریب محیط زیست می شود

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

ابالغ
6244 شماره ابالغیه: 9110100351504710، شماره پرونده:9109980351500120، شماره 
بایگانی شعبه: 910122، خواهان ثائر جواهری دادخواستی به طرفیت خوانده عدنان عبادی به 
خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 345 ارجاع و به کالسه 
9109980351500120 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/18 و ساعت 8:30 تعیین 
ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14886 رحیمی- مدیر دفتر 

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6564 در خصوص پرونده کالس��ه 1628/91 خواهان اصغر حق شناس دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند اتومبیل به طرفیت 1- امیر احمدی نبی فرزند محمد 2- سید امین غفوری 
فرزند محمد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/12/6 ساعت 8/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6565 کالس��ه پرونده: 1309/91 ش 8، ش��ماره دادنامه: 1690، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی باقران فرزند محمدحسین نشانی: بهارستان 
سی هکتاری خ نور پشت مدرسه میالد نور پالک 456، خوانده: منیره باقران فرزند محمدحسین 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجوه 2 فقره سفته با احتساب خسارات 
اعم از هزینه دادرس��ی تأخیر و تأدیه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت مرتضی 
باقران به طرفیت منیره باقران به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 2 فقره س��فته 
به شماره های 1- 770652 و 2- 770653 عهده بانک )سفته( به انضمام خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 

و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 )چهل میلیون ریال( به عنوان اصل خواسته 
پرداخت 38/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
ح��ق خواهان صادر واعالم می گردد. رأی صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6566 در خصوص پرونده کالس��ه 1740/91 ش 12 خواهان عاطفه رحمتی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت اصغر ماهوش محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/11/16 س��اعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6567 کالسه پرونده: 1179/91، ش��ماره دادنامه: 1639، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: محمد صباغی رنانی، نش��انی: رهنان خ ش��هیدان غربی کوی 
96 فرع��ی 10، خوانده: حمید س��رال مجهول المکان، خواس��ته: الزام خوان��ده به حضور در 
دفترخانه رس��می و انتقال سند رس��می یکدستگاه موتورس��یکلت مقوم به 3/100/000 ریال 
و هزینه دادرس��ی و مطلق خس��ارات وارده، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا 

ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی قاضی ش��ورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد صباغی رنانی به طرفیت آقای حمید س��رال به خواس��ته الزام 
خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال مالکیت یکدستگاه موتورسیکلت مقوم 

به س��ه میلیون و یکصد هزار ریال و مطالبه هزینه دادرس��ی و خسارات وارده، با توجه به 
محتویات پرونده و تش��کیل جلسه رس��می با حضور خواهان و اینکه خوانده محترم علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در روزنامه نس��ل فردا مورخه 91/8/4 در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای نیز در برائت ذمه خویش ابراز و ارائه ننموده و 
با توجه به قولنامه فروش موتورس��یکلت متنازع فیه هوندا 125 به سیس��تم کویر و به شماره 
انتظامی اصفهان 14- 134476 و شماره تنه 8628615 دارای موتور شماره 3086221 مورخه 
88/1/15 و اظهارات ش��هود خواهان که حکایت از وقوع بیع فی مابین خواهان و خوانده دارد، 
شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198، 515، 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از 
دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال مالکیت موتورس��یکلت فوق الذکر به خواهان و همچنین پرداخت 
130/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و با توجه به استعالم به عمل آمده 
از راه��ور اعالم م��ی دارد رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6568 آقای محمود پریش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 1217 به شرح دادخواست به کالسه 
770/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی پاک نهاد بشناسنامه 3569 در تاریخ 1391/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اقدس پریشانی فروشانی فرزند 
غالمرضا ش ش 194 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- احمد پریش��انی فروشانی فرزند رمضانعلی 
ش ش 379 )فرزند(، 3- محمود پریش��انی فرزند رمضانعلی ش ش 1217 )فرزند(، 4- توران 
پاک نهاد فرزند علی ش ش 67 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6569 آقای رجبعلی واحدی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 816/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان رضا واحدی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 3068 در تاریخ 1341/11/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( ملک 
خانم س��عیدی ورنوس��فادرانی فرزند رحیم ش ش 2581 )همس��ر دائمی متوفی(، 2( رجبعلی 
واحدی ورنوسفادرانی فرزند رضا ش ش 34 )فرزند(، 3( محمد واحدی ورنوسفادرانی فرزند 
رض��ا ش ش 12646 )فرزن��د(، 4( علی اکبر واحدی ورنوس��فادرانی فرزند رضا ش ش 314 
)فرزند(، 5( صدیقه واحدی ورنوس��فادرانی فرزند رضا ش ش 106 )فرزند(، 6( بتول واحدی 
ورنوس��فادرانی فرزند رض��ا ش ش 38 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
6570 ش��ماره: 13254 خانم فاطمه رضا سرش��کی فرزند علی باس��تناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی است که س��ند مالکیت دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ قطعه باغچه معروف قوام الدین پالک ش��ماره 71/2524 واقع در بخش 
9 که در صفحه 395 دفتر 53 بش��ماره سریال س��ند 10542 امالک ذیل ثبت 7259 بنام فاطمه 
رضا سرش��کی فرزند علی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/ 

مفقود ش��ده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
ی��ک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد 
خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبًا 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.  م الف/ 348 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
6571 کالس��ه: 501/90 ش ح 1، ش��ماره دادنامه: 128، مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف 
حوزه اول خمینی ش��هر، به نشانی: خمینی ش��هر بلوار توحید جنب اتوبوسرانی شورای حل 
اختالف، خواهان: محمد قاس��می نژاد نش��انی: خمینی ش��هر خ شریعتی ش��مالی نبش کوچه 

97 فروش��گاه لوازم ورزش��ی، خوانده: ایمان خردمند مجهول الم��کان، موضوع: مطالبه مبلغ 
16/100/000 ریال، رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت خواهان آقای محمد قاس��می نژاد 
فرزن��د منصور ب��ه طرفیت خوانده آقای ایم��ان خردمند فرزند علی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
16/100/000 ریال وجه 6 فقره چک بانکی به ش��ماره 90/8/17-682033، 90/9/8-757771، 
682035-90/9/17، 682036-90/10/29، 386951/18-90/9/13، 386952/55-90/8/24 ب��ه 
انضمام خس��ارت تأخیر در تأدیه و هزینه دادرس��ی ش��ورا از توجه ب��ه وجود اصل چک و 
گواهینام��ه ع��دم پرداخت در ید خواهان که حاکی از اش��تغال ذمه خوانده می باش��د و اینکه 
خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانس��ته مس��تنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ 16/100/000 ریال با احتس��اب خس��ارات تأخیر تأدیه براس��اس 
ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجراء توس��ط واحد اجرای احکام محاسبه می 
ش��ود از تاریخ ص��دور چک لغایت زمان پرداخ��ت به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
102/000 ریال به عنوان هزینه های دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف 
بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد. 

حقیقی- قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
6572 ش��ماره دادنامه: 9109970351801412، ش��ماره پرونده: 9109980351801033، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911068، خواهان: خانم فاطمه خانی با وکالت خانم مریم کریمیان 
دهقی و آقای ش��هریار قهرگی همگی به نش��انی اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان مدیران 
طبقه 4 واحد 402، خوانده: آقای س��عید حبیبی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: صدور 
حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به 
ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: رأی دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان 
خان��م فاطمه خانی فرزند علی با وکالت بعدی خانم مریم کریمیان و آقای ش��هریار قهرگی 
بطرفیت آقای س��عید حبیبی فرزند براتعلی مجهول المکان و بخواس��ته صدور گواهی عدم 
امکان سازش بلحاظ ترک انفاق و تحقق بند اول از شروط ضمن العقد و عسر و جرح بدین 
توضیح ک��ه خانم مریم کریمیان وکیل خواهان اظهار داش��ته موکله به موجب رونوش��ت 
س��ند نکاحیه ش��ماره ترتیب 7555 مورخ 1387/9/17 دفتر ازدواج ش��ماره 40 اصفهان با 
خوانده ازدواج کرده و بلحاظ اینکه خوانده حس��ب دادنامه ش��ماره 1092-90/7/13 شعبه 
دوم شورای حل اختالف محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ 89/1/1 لغایت 90/7/15 به مبلغ 
2/883/500 تومان گردیده در خواس��ت صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ تحقق بند 
اول از ش��روط ضمن العقد را دارم علی هذا دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده، اظهارات 
وکیل خواهان، مدارک ابرازی و با عنایت به اینکه خوانده از طریق نش��ر آگهی دعوت شده 
و حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده تحقق بند 1 از ش��روط ضمن العقد را 
محرز دانس��ته و با عنایت به اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب طرفین در جهت سازش 
و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و مالحظه گواهی پزش��کی به ش��ماره 32332/م/3-

1391/8/28 مبن��ی ب��ر عدم بارداری زوجه و اینکه وکیل زوجه پنج س��که از مهریه را بذل 
نم��وده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به م��واد 234 و 237 و 656 و 
1119 قان��ون مدنی و ماده 4 قانون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی 
عدم امکان سازش صادر می نماید و به خواهان اجازه می دهد ضمن قبول مابذل از ناحیه 
زوج به یکی از دفاتر رسمی طالق مراجعه و با توکیل غیر نسبت به مطلقه نمودن خود بنوع 
ط��الق خلع اقدام و دفاتر را از جانب خود و وکالتًا از جانب زوج امضاء می نماید و رعایت 
صحت شرایط اجرای صیغه طالق بعهده مجری آن است و عده زوجه پس از طالق سه طهر 
می باشد. گواهی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از نشر آگهی قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.  توکلی- رئیس شعبه 

18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6573 شماره دادنامه: 9109970352601701، شماره پرونده: 9109980352600704، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910722، خواهان: آقای مهرش��اد خلیلی به نش��انی اصفهان خ چهارباغ باال 
مجتمع پارک بلوک الله شماره 8، خوانده: خانم آرزو آکجا به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای مهرشاد خلیلی فرزند آقا محمد به طرفیت خانم آرزو آکجا فرزند ناظم به خواسته 
صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به اینکه رابطه زوجیت 
طرفین به موجب س��ند نکاحیه شماره 11549 مورخه 1378/1/8 دفتر شماره 121 حوزه ثبت 
اصفهان احراز گردیده و اینکه مس��اعی و تالش دادگاه و داوران در جهت س��ازش طرفین و 
انصراف خواهان از موضوع خواس��ته مؤثر واقع نگردی��ده و اینکه به موجب قانون زوج می 
تواند هر موقع بخواهد همس��ر خود را طالق دهد و اینکه زوجه علیرغم ابالغ و اطالع از طریق 
نش��ر آگهی در هیچ یک از جلسات دادرس��ی حاضر نگردیده و دفاعی در این خصوص بعمل 
نیاورده اند لذا دعوی خواهان وارد و ثابت تش��خیص و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی به 

زوج اجازه داده می ش��ود تا با پرداخت یک جلد کالم اله مجید که از مهریه زوجه باقی مانده 
اس��ت با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و همسر خود را طالق دهد طالق موضوع 
ای��ن دادنامه از نوع رجعی نوبت اول بوده به اعتبار این گواهی از تاریخ قطعیت به مدت 3 ماه 
خواهد بود. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد. 

هاشمی- رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6574 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420351200311، ش��ماره پرون��ده: 9109980351200007، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910007، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090351200691 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351200749 محکوم علیه اقبال 
کشاورز مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 88/400/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 4/989/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له س��ید حسین خیام الحس��ینی نشانی: خ طالقانی ک 
زند پ 1555 و نیم عش��ر دولتی به مبلغ 4/420/000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مال��ي معرفي کند که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6575 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300411، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300587، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910587، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350303096 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970350300899 محکوم علیه 
میرحس��ن احمدی س��پهری مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/005/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان شرکت آذرین سنگ احرار 
سپاهان نشانی: اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خ 34. و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 
بعنوان حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت 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 پرداخ��ت محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6576 آقای ایرج پورآقا بابا دارای شناس��نامه ش��ماره 253 به شرح دادخواست به کالسه 
746/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کشور لطیفی بشناسنامه 137 در تاریخ 1391/8/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ایرج پورآقا بابا فرزند محمود 
به ش ش 253 فرزند، 2- آذرمیدخت پورآقابابا فرزند محمود به ش ش 23 فرزند، 3- تورج 
پور آقاباب��ا فرزند محمود به ش ش 440 فرزند، 4- کورش پورآقابابا فرزند محمود به ش 
ش 139 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
آسان ترین کشش های مرگ مانند صد ضربت شمشیر است.

معرفی برترین مدیران دنیا
مدیران عامل ش��رکت های دیجیتالی، فناوری اطالع��ات، رایانه و 

فناوری های پیشرفته بیش از سایر مدیران، قدرتمند بوده اند.
مجله هاروارد بیزینس ریوو در جدیدترین شماره خود فهرست 100 
مدیرعامل برتر دنیا را در حوزه های مختلف منتشر کرده است که در 
این بین، مدیران اجرایی ش��رکت های دیجیتالی، فناوری اطالعات 
و فناوری های پیش��رفته، رتبه های باالی این فهرست را از آن خود 

کرده اند.
هدف این مجله در ابتدا ارایه یک روش س��اده و در عین حال دقیق 
برای ارزیابی عملکرد بلندمدت مدیران عامل بود، از این رو پنج سال 
پیش یک پروژه جهانی را برای رسیدگی به این چالش ها راه اندازی 
کردند. آنها می خواس��تند به چیزی بیش از توصیه اقدامات درست 

برای مدیران اجرایی و مدیران عامل دست یابند.
HBR می گوید: هدف ما پیاده سازی یک سیستم امتیاز دهی بود که 
نه تنها عملکرد بلند مدت مدیران را ارزیابی کند، بلکه شیوه ای را که 
هیأت مدیره، مدیران اجرایی، مشاوران و نخبگان مدیریتی، مدیران 

عامل را با آن تصور و ارزیابی می کنند، تغییر دهد.
سه سال پیش )ژانویه- فوریه HBR ،) 2010، چنین سیستم ارزیابی 
را ارایه کرد. این سیس��تم مدیران عامل را در کل دوره تصدیشان بر 
شرکت، مورد ارزیابی قرار داد. از این سیستم برای رتبه بندی عملکرد 

حدود دوهزار مدیرعامل در سراسر جهان استفاده شد.
در ماه جاری این مجله، نس��خه جدیدی از تحلیل های خود را ارایه 
کرد. آنها این ارزیاب��ی را در دو بعد جدید گس��ترش دادند: مدیران 
عاملی که عملکرد مالی خوبی داش��تند و همچنی��ن مدیران عامل 
و ش��رکت هایی که نه تنها عملک��رد مالی، بلکه عملک��رد اجتماعی 

مطلوبی هم داشتند.
در این بررسی، عملکرد بلند مدت هر مدیرعامل، از روز نخست تا روز 
آخر )یا مدیران عاملی که تا 31 اوت 2012 سر کار بودند- آخرین روز 

جمع آوری اطالعات( ارزیابی شد.
آنها در ارزیابی خود میزان بازگشت سرمایه شرکت در طول مدیریت 

مدیرعامل و همچنین افزایش کلی بازار سرمایه را در نظر گرفتند.
100 مدیر اجرایی برتر در این فهرست عملکرد بسیار خوبی داشتند. 
به طور متوسط آنها 1/385 درصد بازگشت سرمایه داشتند و ارزش 

بازار شرکت را 40/2میلیارد دالر افزایش دادند.
این مجله با معرفی100 مدیر عامل برتر جهان، نش��ان داد مدیران 
عامل شرکت های دیجیتالی، فناوری اطالعات، رایانه و فناوری های 

پیشرفته بیش از سایر مدیران، قدرتمند بوده اند.
1      استیو جابز مدیرعامل اپل

تعجبی ندارد که بهترین مدیرعامل طی 17 سال 
گذشته، استیو جابز مدیرعامل شرکت اپل بوده 
است. وی رتبه نخس��ت این فهرست را به خود 

اختصاص داده است.
از 1997 تا 2011 ارزش بازار اپل 359 میلیارد 
دالر افزایش یافت و میزان بازگشت س��رمایه آن نیز به طور متوسط 

شاهد رشد ساالنه 35 درصدی بود.
گفته می شود به واس��طه مدیریت قدرتمند جابز بر اپل، تا مدت ها 

شرکتی نمی تواند رکورد اپل را بزند.
2      جف بزوس مدیر عامل شرکت آمازون دات کام

وی که در فهرست پیشین HBR رتبه هفتم را 
داش��ت امس��ال پنج رتبه صعود کرده اس��ت. 
آمازون نیز بازگشت سرمایه 12/266درصدی 
را شاهد بوده و ارزش بازار آن 111 میلیارد دالر 

افزایش را تجربه کرده است.
در سال های اخیر این شرکت خرده فروشی آنالین، عالوه بر فعالیت 
در زمینه های تخصص��ی اش، وارد حوزه ه��ای کاری جدید مانند 
خدمات رایانش ابری نیز شده است. بر اساس آمار منتشر شده، هیچ 
نشانی از روند کند فروش در این شرکت وجود ندارد. این شرکت در 

سال 2011 رشد چهل درصدی را در فروش خود داشته است.
3      یون جونگ- یونگ مدیر عامل سامسونگ الکترونیک

وی از س��ال 1996 ت��ا 2008 مدی��ر عام��ل 
سامسونگ الکترونیک بود. 

این شرکت در صنعت فناوری اطالعات فعالیت 
دارد و شاهد بازگشت س��رمایه 1/559 درصد 

بوده است.
4      راجر آنلی مدیرعامل شرکت ویل

آنلی از س��ال 2001 ت��ا 2011 مدی��ر عامل 
 ش��رکت ویل ب��ود ک��ه در زمین��ه م��واد کار 

می کند. 
این ش��رکت طی این مدت، بازگشت سرمایه 

934 درصدی داشته است.
5      جان مارتین مدیر عامل شرکت گیلید ساینسز

مارتین از سال 1996 تا کنون مدیر عامل گیلید 
ساینسز است. 

ش��رکت وی که در زمینه مراقبت بهداش��تی 
فعالیت دارد 2552 درصد بازگش��ت سرمایه 

داشته است.
6      چونگ مونگ – کو مدیرعامل شرکت هیوندایی

مونگ کو از سال 1999 تا کنون مدیریت عاملی 
شرکت خودروسازی هیوندایی کره جنوبی را بر 

عهده دارد. 
وی توانس��ته طی ای��ن م��دت 2024 درصد 

بازگشت سرمایه برای این شرکت بیاورد.
ITC 7      وای- سی دوشوار مدیر عامل شرکت

دوش��وار از 1999 تا کنون مدیر عامل شرکت 
ITC است.

این ش��رکت که در زمینه محصوالت مصرفی 
فعالیت دارد، تح��ت مدیریت دش��وار 3308 

درصد بازگشت سرمایه داشته است.

نتایج پژوهشی در کشور حاکی است 18 سالگی رایج ترین 
سن شروع مصرف اکستاسی است. سوء مصرف مواد، الگوی 
غیرتطابقی از مصرف مواد است. سوء مصرف مواد مخصوصا 
در نوجوان��ان از اختالالت رفتاری محس��وب می ش��ود. 
نوجوانان به دالیل خاص س��نی و خصوصیات تکاملی از 
جمله نشان دادن حس استقالل، کسب جواز ورود به گروه 
همساالن، تسکین استرس های دوران رشد و جلوه دادن 

این که بزرگ شده اند، نسبت به این امر آسیب پذیرترند.
س��وء مصرف مواد در نوجوان��ان با بزهکاری، مش��کالت 
تحصیلی، اختالل در عملکردهای اجتماعی و مهارت های 
زندگی، اخت��الل در کارکرده��ای خانواده، خودکش��ی، 
ادامه مص��رف در بزرگس��الی و افزایش احتم��ال ابتال به 
بیماری ایدز همراه است و منشأ بس��یاری از جرائم چون 
قتل، تجاوز، دزدی و ح��وادث ناهنجار اجتماعی اس��ت.

پژوهش های متعددی در جهان نش��ان داده است تعداد 
افرادی که به تازگی شروع به مصرف مواد می کنند، به طور 
نگران کننده ای رو به افزایش اس��ت و نکت��ه حائز اهمیت 
این که اغلب این افراد را نوجوانان 12تا 17 س��ال تشکیل 
می دهند. یکی از م��وادی که به وفور مورد س��وء مصرف 
واقع می شود، اکستاسی اس��ت. این دارو در دنیا به داروی 
شادی آور معروف اس��ت. اثرات این دارو30 دقیقه پس از 
مصرف شروع شده و اوج اثر آن حدود 90 دقیقه بعد است. 
مصرف زیاد این دارو به مدت طوالنی، موجب بروز مقاومت  
در برابر دارو می شود. حدود دو سوم از داروی مصرف شده، 
بدون تغییر از ادرار دفع می شود. این دارو موجب تغییر در 
سطح هوشیاری شده و تمایالت عاطفی و احساسی فرد را 
افزایش می دهد و به طور موقت با رهاسازی از اضطراب و 
افسردگی همراه است و در تصویر ذهنی بدن و احساس فرد 

نسبت به خود تغییراتی ایجاد می کند.
بروز توهم��ات بینایی ب��ه هم��راه اخت��الل در تمرکز و 
تصمیم گیری به دنبال مصرف اکستاس��ی امری محتمل 
است و درک زمان و فضا برای مصرف کنندگان دارو تغییر 
می یابد. نورها به نظر براق تر شده، رنگ ها زنده تر و واقعی تر 
می ش��وند. این دارو با میزان 1/5 تا 1/7 میلی گرم به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدن، پدیده مس��خ شخصیت خفیف تا 
متوسط ایجاد می کند. تهوع، افزایش فشار خون، هپاتیت، 
افزایش درجه حرارت بدن تا 42 درجه سانتیگراد، نارسایی 
سیستم قلب و عروق، مشکالت کلیوی، به هم فشرده شدن 
دندان ها، خشکی دهان، تش��نگی، کاهش اشتها، اختالل 
در تعادل، صرع و کما از اثرات جسمانی مصرف اکستاسی 
است. مصرف اکستاسی از سال 1990 با مقاصد تفریحی 
توسط نوجوانان اروپایی و آمریکایی افزایش یافت و هر چند 
قرص ها تحت نام اکستاسی به فروش می رسید، اما طیف 
وس��یعی از ترکیبات و مواد غیر مجاز دیگ��ر در آن وجود 
داشت. در ایران این دارو به نام قرص شادی معروف است.

اکثر مصرف کنندگان این قرص در جهان 18تا20 س��ال 
هستند و گروه سنی 12تا17 سال در رده بعدی قرار دارند. 
آشنایی با الگوهای سوءمصرف مواد، مشخصات نوجوانان 
مصرف کنن��ده و خانواده ه��ای آنها و ش��ناخت طراحان 
برنامه های پیش گیرنده نسبت به پدیده فوق ضروری است.

بر این اساس پژوهشی )مطالعه توصیفی مقطعی( بر روی 
800 نوجوانان 16تا18 سال س��اکن مناطق غرب تهران، 
به بررسی سن ش��روع مصرف، طول مدت مصرف، نحوه 
دسترسی، الگوها، زمان های رایج مصرف، دفعات، میزان و 
نحوه مصرف اکستاسی پرداخته است. پارک ها، سینماها،  
نگارخانه ها، کتابخانه ها، ورزشگاه ها، شهربازی ها، خانه های 
محله، پاساژها و مراکز خرید، کلوپ های بازی، کافی نت ها، 
گیم نت ها، باشگاه های پرورش اندام، استخرها، کالس های 
آموزش��ی و هن��ری، کافی ش��اپ ها، رس��توران ها، اغذیه 
فروشی ها، مغازه ها، آرایش��گاه ها، ایستگاه های اتوبوس و 
مترو، کارواش ها و تعمیرگاه های وسایط نقلیه، پارکینگ ها 
و خیابان ها، محیط مطالعه این پژوهش را تشکیل می دهند. 
43 درصد افراد مورد مطالعه در این پژوهش، دختر و 57 
درصد پسر بوده اند. میانگین سنی نوجوانان 17 سال بوده و 
78 درصد آنها دانش آموز بوده اند. میزان تحصیالت پدر اکثر 
آنها )71/2درصد( در سطح دیپلم و تحصیالت دانشگاهی 
بوده است. مادران 57/8 درصد آنها نیز تحصیالت دیپلم و 
باالتر داش��تند. پدران 67/9 درصد نوجوانان دارای شغل 
آزاد یا کارمند بوده و مادران 71/6 درصد خانه دار بوده اند.

64/1 درصد نوجوانان از میزان درآمد خانواده خود اطالعی 
نداشته اند. از نظر وضعیت اقتصادی، 54 درصد، وضعیت 
اقتصادی خانواده خود را متوس��ط ارزیابی کرده اند. 92/6 
درصد سابقه اخراج از مدرسه نداشته و 93/5 درصد همراه 
پدر و مادر خود زندگی می کردن��د.88/6 درصد نوجوانان 
مورد بررسی سابقه مصرف سیگار نداشته  و 74/5 درصد 
از خانواده ه��ای نوجوانان در این پژوهش س��ابقه مصرف 
داروهای غیرمجاز هم نداشته اند. یافته های این پژوهش 
نشان داد7/6 درصد از 800 نوجوان مورد بررسی حداقل 
یک بار اکستاسی مصرف کرده اند. این یافته ها همچنین 
از اختالف معنادار عملکرد پس��ران و دختران در مصرف 
اکستاسی خبر می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست 
آمده، مصرف اکستاس��ی در بی��ن نوجوانانی که وضعیت 
اقتصادی خانواده خود را »متوس��ط« ارزیابی کرده اند، از 
سایر نوجوانان کمتر است. اگرچه در این زمینه اختالف ها 
معنادار نبوده اند. پژوهش انجام شده حاکی از آن است که  
تعداد نوجوانانی که در خانواده آنها سابقه مصرف مواد وجود 

دارد، بیشتر است.
یافته های تحقی��ق، در زمینه توصی��ف الگوهای مصرف 
در نوجوانان مصرف کننده اکستاس��ی نش��ان داده سن 
 ش��روع مصرف اکستاس��ی در اکثر نوجوانان )60 درصد( 

18 سالگی است.

فرزندان چه کسانی بیشتر 
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عکس نوشت

شنا یکی از ورزش هایی است که همه باید آن را بلد باش��ند، اما برخی از آب می ترسند و 
یا به ش��نا کردن عالقه ای ندارند و البته ممکن اس��ت بر اثر تصادف در آب افتاده و نیاز به 

کمک داشته باشند.
 به تازگی طراحان دس��ت به اقدامی جالب زده و تکنولوژی را با یک وس��یله قدیمی پیوند 
 Safe« زده اند تا شاید به کمک آن بتوان مشکل غرق شدن افراد را حل کرد. این وسیله که
Guard« نام دارد، به صورت یک دس��تگیره کوچک طراحی ش��ده اس��ت که تنها یک 
 قسمت الستیکی در انتهای آن قرار دارد، از همین رو استفاده از آن بسیار آسان است.این 
دستگیره ها را می توان در کنار اسکله ها و بر روی ستون ها قرار داد و درصورتی که کسی 
نیاز به کمک داش��ت آنها را به درون آب آنداخت تا فرد را نجات دهد. این دستگاه به نظر 
عجیب می آید، اما در اصل یک تیوپ ساده اس��ت که با ایده ای نو ساخته شده است. این 
دستگیره را باید به س��مت فرد دچار حادثه پرتاب کنید که به محض برخورد با آب، تیوپ 
باز شده و به دور فرد پیچیده می شود. این دستگاه ها در حالی طراحی شده اند که ساالنه 
افراد بسیاری در دریاها غرق می شوند. در کشور ما نیز امسال بیش از 200 نفر در دریا غرق 
شده اند که از این تعداد 182 نفر تنها در نیم سال اول در دریای خزر غرق شده اند. به گفته 
طراحان، وزن این تیوپ تکنولوژیک بسیار کم و حمل کردن آن آسان است. همچنین این 

دستگاه را می توان به راحتی به فاصله های خیلی دور نیز پرتاب کرد.

محققان دانشگاه جان هاپکینز با استفاده از سلول های فلورسانت در بدن موش، موفق به 
کشف سلول های عصبی اختصاصی خارش موسوم به dMrgprA3 در درون ستون فقرات 

و نزدیکی نخاع شدند که می تواند به توسعه روش های جدید درمان منجر شود.
پیش از این تصور می شد که گیرنده های درد و خارش با یکدیگر مرتبط هستند، اما نتایج 
یافته های اخیر نشان می دهد که گیرنده های این س��لول ها عامل بروز خارش هستند، اما 

نقشی در بروز درد ایفا نمی کنند.
»شینژونگ دانگ« عصب شناس دانشگاه جان هاپکینز، برای شناسایی سلول های دخیل 
در احساس خارش از موش های دستکاری ژنتیکی شده استفاده کرد که سلول های عصبی 

آنها در حالت برانگیختگی به رنگ سبز درخشان تغییر رنگ پیدا می کردند.
سپس موش ها در معرض ترکیبات تحریک کننده مانند هیس��تامین و ترکیبات فعال در 
 پودرهای خ��ارش قرار گرفته و واکنش س��لول های اختصاصی خ��ارش در بدن رهگیری 

شدند.
دکتر دانگ تأکید می کند، این س��لول ها تنها در پوست منتقل می شوند و به همین دلیل 

احساس خارش هیچ گاه در اندام داخلی بدن مانند لوزالمعده ایجاد نمی شود.
نتایج یافته جدید محققان می تواند به توسعه نسل جدید درمان های ضد خارش با هدف 

قرار دادن و سرکوب کردن این سلول های عصبی اختصاصی منجر شود.

ستاره شناسان در سراسر جهان به طور مشتاقانه ای در حال 
پیگیری ورود یک دنباله دار در س��ال آینده به فضای نزدیک 
زمین هستند که حتی ماه نیز در برابر نور آن بی فروغ خواهد 

بود.
دنباله دار »آیسون)س��ی/2012 اس1(« ب��رای اولین بار در 
داخل منظومه شمسی وارد شده و در ماه های نوامبر و دسامبر 

2013 که به سوی خورشید در حرکت است، منظره زیبایی را 
در برابر چشمان ساکنان نیمکره شمالی زمین قرار خواهد داد.

احتماال ای��ن دنبال��ه دار از تم��ام دنباله دارهای ق��رن اخیر 
درخش��ان تر بوده و حتی در نور روز نیز قابل مشاهده است. 
همچنین این س��فر،  اولی��ن و آخرین حضور ای��ن دنباله دار 
در منظومه شمس��ی خواهد بود، چرا که احتماال به س��وی 

خورشید شیرجه خواهد زد.
آیس��ون اکنون از ماورای س��یاره مش��تری به سمت داخل 
منظومه شمس��ی در حرکت بوده و با نزدیک شدن به زمین، 
یک نمایش درخشان با نور بیشتر از ماه را در معرض چشمان 

زمینیان قرار خواهد داد.
به گفته ستاره شناس��ان، در اوایل ماه نوامب��ر این دنباله دار 
توسط چشم غیرمسلح در آسمان شب قابل مشاهده خواهد 
بود. آیسون سپس به س��رعت در اطراف خورشید در فاصله 
حدود سه میلیون کیلومتر چرخیده و از این رو در نور روز نیز 

در سمت ستاره قطبی قابل مشاهده خواهد بود. این دنباله دار 
که توس��ط ستاره شناس��ان تلس��کوپ ش��بکه نوری علمی 
بین المللی)آیسون( روسیه کشف شده، در نهایت در خورشید 
س��فر خود را به پایان خواه��د رساند.آیس��ون در یک مدار 
سهموی بوده؛ بدین معنی که احتماال از دامنه های خارجی 

منظومه شمسی و شاید از ابر اورت نشأت گرفته باشد.
اگر این دنباله دار از مواجهه با خورشید جان سالم به در ببرد، 
هزاران و شاید میلیون ها سال طول بکشد تا از داخل منظومه 
شمسی بازگردد. آیس��ون با قرار گرفتن در مدار مشتری و با 
آب شدن یخ های درون آن توسط خورشید که آن را مستقیما 
به گاز تبدیل می کند، درخشش خواهد گرفت. با گرم شدن 
مواد شیمیایی درون این دنباله دارها، فواره های درخشان از 
آنها فوران کرده که دنباله آنها را با طول صدها هزار کیلومتر 
تشکیل می دهند. بهترین زمان برای مشاهده آیسون، اواخر 

نوامبر و اوایل دسامبر پیش بینی شده است.

کشف سلول های خارش در ستون فقراتوسیله ای برای کاهش تلفات دریا 

دنباله دار 2013 که ماه را بی فروغ خواهد کرد

 برگزاری فستیوال 200 ساله 
الس انفاریناتس در شهر ایبی اسپانیا.
 در این فستیوال که همزمان با جشن های 
کریسمس و سال نو برگزار می شود، مردم 
به روی هم آرد و تخم مرغ می پاشند و 
ترقه بازی می کنند
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نخستین سامانه تش��خیص و اجرای فرمان های صوتی برای 
کار با کامپیوتر از طریق گفتار، توس��ط محققان کش��ورمان 

طراحی و تولید شد.
هدف این سامانه ایجاد ارتباط بین انسان و ماشین – از جمله 
رایانه ها – از طریق گفتار است؛ به این معنی که انسان برای 
انجام کارهای معمول با ماش��ین ها بتواند به جای استفاده از 
کلید و دکمه، از طریق صحبت کردن با ماش��ین و کامپیوتر، 

درخواست خود را به آن منتقل کند.
از جمله کاربردهای این س��امانه نرم اف��زاری، اجرا و کنترل 
برنامه های رایانه به کمک گفتار است و این قابلیت این امکان 
را برای کاربران فراهم می کند تا بتوانند با استفاده از گفتار، 
کارهای کامپیوت��ری را انجام داده و یا ن��رم افزارها را کنترل 
کنند؛ برای مثال کاربر می توان��د با گفتن» به اینترنت وصل 

ش��و« یا »اینترنت« مرورگر اینترنت را باز کرده و به اینترنت 
وصل شود. یا با گفتن »اندازه نوش��ته را بزرگ تر کن« اندازه 
متن نوشته شده در ویرایشگر WORD را بزرگ تر کند. با 
این س��امانه به صورت مش��ابهی کاربر می تواند فرمان های 
صوتی مختلف را در نرم افزارهای نصب شده در رایانه تعریف 

کرده و با بیان آنها نرم افزارها را کنترل کند.
اس��تفاده در اتوماس��یون خانگی و صنعتی با ب��ه کارگیری 
 تش��خیص گفتار از دیگ��ر کاربردهای س��امانه ن��رم افزاری

»کارا« اس��ت که راه حلی برای تش��خیص گفت��ار از راه دور 
 جهت کنترل وس��ایل و ابزارهای مورد اس��تفاده کاربر، ارایه 

می دهد. 
از کاربردهای این سیس��تم اس��تفاده در خ��ودرو، منزل و یا 
کارخانه برای اج��رای فرمان ه��ای متنوع مانند روش��ن یا 

خاموش کردن یک دستگاه، کنترل کردن روبات ها و موارد 
مشابه اس��ت. این سیس��تم همچنین می تواند از پشت خط 
تلفن برای کنترل از راه دور در ساختمان های هوشمند مورد 

استفاده قرار گیرد.
از نرم افزار کارا می توان در نرم افزارهای آموزش��ی و بازی ها 
هم استفاده کرد، به نحوی که از فرمان های صوتی می توان 
برای افزایش قابلیت های جدیدی ب��ه نرم افزارهای مختلف 
مانند بازی ها و نرم افزارهای آموزشی کمک گرفت.گفتاری 
کردن نرم افزارها، عالوه بر افزودن امکانات جدید به آنها باعث 

جذاب تر شدن آنها نیز می شود. 
از این کاربرد می توان به نرم افزارهایی که در آنها نیاز به تعامل 
صوتی وجود دارد مانند آموزش زبان انگلیسی، آموزش قرآن 

و نرم افزارهایی با سؤاالت چهار جوابی اشاره کرد.

درخواست خود را به رایانه بگویید


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

