
مهر سکوت بر لبان عمار نشست

»افراد ایکس« به سینما 
لشکرکشی کردند

+Poster
خون دل خوردن جامعه کارگری از تبعیض دستمزدها

جشنواره ای که در اصفهان حامی دولتی نداشت 

توسعه صنعت  همگام با رعایت 
الزامات زیست  محیطی باشد 4

5

دست برتر ایران در تولید 
بالگردهای پیشرفته

ایران با عملیاتی ک��ردن دو فروند بالگ��رد تهاجمی طوفان2، 
گام بلندی در جهت تولید بالگردهای پیش��رفته تر برداش��ته 
است. اسرائیل پیش تر، طوفان یک را نمونه پیشرفته تر بالگرد 
آمریکایی کبرا نامیده بود. همیشه گفته می شد که بالگردهای 
نظامی یکی از عوامل مهم برتری در جنگ ها هستند، هر چند 
این نوع پرنده ها از سرعت و قدرت مانور پایین تری در مقایسه 
 با جنگنده ه��ا برخوردارند، ام��ا توانایی های��ی از جمله پرواز

 ایستا و...

جشنواره عمار در اصفهان توس��ط هیچ نهاد دولتی حمایت نشد، به 
همین دلیل این جشنواره در سکوت رسانه ای به کار خود پایان داد. 
 به گزارش زاینده رود، س��ومین جش��نواره مردمی عمار سوم تا نهم

 دی ماه  برگزار ش��د. این جش��نواره مردمی س��ال 89 توسط دفتر 
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی به وجود آمده و  سرپرستی 
شد و اکنون پس از گذشت سه سال، در میان هزاران جشنواره ملی به 
سبب موضوعات خاص آن، دارای جایگاه خاص و ویژه ای است؛ چرا 
که بسیاری از استان های کشور نیز میزبان این جشنواره مردمی بودند 
و به اکران فیلم های این جش��نواره پرداختند، به نحوی که مساجد، 

پایگاه های بس��یج، حوزه های علمیه، دانش��گاه ها و س��ایر مراکز در 
 چند هفته قبل  از برگزاری جشنواره می توانستند در اکران عمومی 
ثبت نام کرده و برای اکران فیلم های منتخب جشنواره  اعالم آمادگی 
کنند. این در حالی است که بسیاری از استان ها، اداره فرهنگ و ارشاد 
و یا حوزه هنری از این جشنواره اس��تقبال کرده و به عنوان حامیان 
 این جش��نواره به اکران فیلم  پرداختند، اما اینج��ا در اصفهان، هیچ 
نهاد دولتی و یا غیر دولتی از جش��نواره مردم��ی فیلم عمار حمایت 

نکرد. 
5

 صنعت فوالد کشور 
فاقد بانک اطالعاتی است

دولت نفتی نمی تواند 200 
هزار میلیارد یارانه بدهد 

پهلوانی هنوز دلتنگ 
»تختی« است

 ردپای خوزه 
در شکست کی روش!

درمان اعتیاد مثل خرید و 
فروش مواد،  پر درآمد است
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وخامت بیماری بیکاری، تهدیدی برای کارگران اصفهانی
ساخت  چنگال   سخنگو   

برای ترغیب  به تنوع 87
 پروژه های گازرسانی مهرماندگار 

90 درصد پیشرفت دارد
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 اولویت کشور
 مسائل اقتصادی است

هفته نامه مثلث که با محمدرضا عارف گفتگو کرده است، از قول او نوشت:
  مشکالت کش��ور را خوب می شناس��م و می دانم کش��ور در بخش های 
مختلف با مشکالت متعددی روبه روست، بنابراین طرح موضوع را ضروری 
می دانم، اما برای خودم معیار هایی گذاش��تم، از جمل��ه این که اگر فضای 

انتخاباتی بیانگر حضور پرشور مردم شد و...

3»خواجو« اصفهان پلیس می خواهد
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تخریب جدی نبود،  ولی تخریب بود

4
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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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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند
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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

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
نمی شوم

س��ید کمال خرازی وزیر امور خارجه دولت اصالحات درباره ش��ایعات 
مطرح ش��ده درخصوص کاندیداتوری اش در یازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری گفت: در انتخابات کاندیدا نمی شوم. این عضو کابینه 
س��ید محمد خاتمی، احتمال کاندیدات��وری خود را »ش��ایعه« خواند.

پیش تر برخی منابع خبری از کمال خرازی به عنوان یکی از گزینه های 
اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری نام برده بودند. خرازی در 
دولت اصالحات، در دو دوره چهار ساله وزیر امور خارجه خاتمی بود. وی 
هم اکنون رییس و عضو شورای راهبردی روابط خارجی است. او در سال 
1385 طی حکمی توسط رهبر معظم انقالب به این سمت منصوب شد. 
علی اکبر والیتی، کمال خرازی، محمد ش��ریعتمداری، محمد حس��ین 

طارمی و علی شمخانی اعضای شورای راهبردی روابط خارجی هستند.

دلیل اخراج نوری زاد  
 روزنامه کیهان درباره حض��ور محمدنوری زاد در کیهان در س��ال های

گذشته پاسخ داد. روزنامه کیهان در یک پیام تلفنی از قول یک مخاطب 
خود نوشته است: ش��بکه ایران ) س��ایت روزنامه دولتی ایران( در پاسخ 
یادداشت مستند کیهان به یکی از نویسندگان سابق کیهان که اکنون در 
جبهه ضد انقالب حضور دارد اشاره کرده و نوشته است کیهان که به دولت 
برای استفاده از افراد مسأله دار ایراد می گیرد، چرا خودش این شخص را 
به کار گرفته بود؟! کیهان سپس نوشته است: شخص مورد اشاره هشت 
سال قبل به علت همراهی با مفسدان اقتصادی از کیهان اخراج شده بود، 
ولی با وجود این سابقه سوء، اطرافیان آقای احمدی نژاد او را به کار گرفتند؛ 
یعنی همان طور که به اخراجی فالن وزارتخانه پست کلیدی داده اند. البته به 

دو سه نفر از اخراجی های کیهان نیز پست های آنچنانی دادند.

 فردی که با بازداشت
 مشکلش  حل  می شود!

نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر امنیت کشور با 
برخی اظهارات به خطر بیفتد، تحریک کنندگان ناامنی باید بازداش��ت 
ش��وند. محمدرضا پور ابراهیمی نایب رییس دوم کمیس��یون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر این 
که توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها مبنای »فتنه« آینده است و تبعات 
امنیتی داشته و نظام را در برابر مطالبات معیشتی 9 میلیون خانوار قرار 
می دهد، اظهار داش��ت: » اظهارات این فرد اهمیتی ندارد و باید این فرد 
بازداشت شود تا مشکلش حل ش��ود.« وی ادامه داد: کسی که با امنیت 
بازی می کند باید بازداشت شود و مجلس نظر خود را درمورد اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها داده است و نظر جدیدی در این خصوص نداریم.  

 روایت رحیمی 
از دلیل مرگ »کردان«

مع��اون اول رییس جمه��وری گفت: در گذش��ت مرحوم عل��ی کردان 
وزیر اسبق کشور بر اثر بیماری و کس��الت نبود، بلکه وی به خاطر فشار 
مظلومیت تسلیم مرگ شد. محمدرضا رحیمی گفت: مرحوم کردان از 
جمله مسئوالنی بود که برای خدمت به نظام از هیچ تالشی دریغ نمی کرد. 
وی  اظهار داشت: وی به عنوان یکی از خدمتگزاران مردم استان مازندران، 
تعصب بس��یاری درمورد مردم این استان داش��ت و افرادی نظیر کردان 
که این گونه تعصب در قبال مردم خود داش��ته باشند بسیار کم هستند.  
رحیمی همچنین تأکید کرد: کردان می توانست بیش از 30سال دیگر به 

این استان خدمت کند.

 تحریم جدید آمریکا 
علیه رسانه های ایرانی

آمریکا با وج��ود ادعاهایی درباره حمای��ت از آزادی بی��ان، تحریم های 
جدیدی علیه ایران اعمال کرده اس��ت که شامل اعمال ممنوعیت هایی 
علیه رسانه های این کشور می شود. تحریم های ضد ایرانی که بخشی از 
این الیحه است، عالوه بر محدودیت های اقتصادی، ورود صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران و عزت اهلل ضرغامی رییس آن در فهرست سیاه 
و همچنین توقیف همه دارایی های صدا و س��یما و ممانعت از همکاری 

دیگران با این سازمان را شامل می شود. 

 ادعای دیدار »حاج قاسم« 
با سران اخوان

روزنامه کویتی »القبس« به نقل از منابع بلندپایه امنیتی مصر ادعا کرد که 
سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس ایران طی دیداری پنج روزه 
از قاهره، با »عصام الحداد« مسئول روابط خارجی دفتر ریاست جمهوری 
مصر دیدار و مذاکره داشته اس��ت. این منابع که نخواستند نامشان فاش 
شود تأکید کردند که موضوع مذاکرات دوطرف، چگونگی تسلط و کنترل 

بر سرویس اطالعات و امنیت مصر بوده است. 

ایران با عملیاتی ک��ردن دو فرون��د بالگرد تهاجم��ی طوفان2، 
گام بلندی در جه��ت تولید بالگردهای پیش��رفته تر برداش��ته 
است. اس��رائیل پیش تر، طوفان یک را نمونه پیشرفته تر بالگرد 
آمریکایی کبرا نامیده بود. همیش��ه گفته می شد که بالگردهای 
نظامی یکی از عوامل مهم برتری در جنگ ها هس��تند، هر چند 
این نوع پرنده ها از س��رعت و قدرت مانور پائین تری در مقایسه 
با جنگنده ها برخوردارند، اما توانایی هایی از جمله پرواز ایستا و 
توانایی استتار در پستی و بلندی های منطقه جنگی باعث شده تا 
بالگردها جایگاه خاصی در طراحی مأموریت های نظامی داشته 
باشند. بالگردهای ارتش جمهوری اسالمی ایران در جنگ ایران 
و عراق، در بسیاری از مأموریت ها نقش  بسزایی داشته و توانسته 
ضربات س��نگینی به نیروهای عراقی وارد کند. خاطره حمالت 
ش��هیدان ش��یرودی و لش��کری و همرزمانش به قلب نیروهای 
عراقی با بالگردهای کبرا از جمله مش��هورترین خاطرات دوران 
دفاع مقدس اس��ت که توان رزمی بالگردها در جنگ  تحمیلی را 

یادآوری می کند.

طوفان یک  
طوفان یک از س��ری بالگردهای تهاجی ساخت س��ازمان صنایع 
هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران است. از این بالگرد تاکنون دو مدل رونمایی و عملیاتی شده  
است. در اردیبهشت ماه سال 89  همزمان با سالگرد آغاز عملیات 

بیت المقدس، مراس��م تحویل نهای��ی ده فروند بالگ��رد طوفان و 
خط تولید انب��وه ملخ کامپوزیتی بالگرد 214 ب��ا حضور وزیر دفاع 
 و پش��تیبانی نیروهای مس��لح برگ��زار و طوفان یک رس��ما مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

بالگرد طوفان یک
این بالگرد، یک بالگرد تهاجمی مجهز به س��امانه ها و س��الح های 
پیش��رفته   ش��امل موش��ک های ضد تانک، راکت انداز و توپ 20 
میلیمتری است و از چابکی بس��یار باالیی برخوردار بوده و مجهز 
به آخری��ن فناوری ه��ای مط��رح در بالگردهای تهاجمی اس��ت. 
بومی سازی دانش و فناوری ساخت و تولید بالگرد تک و تهاجمی، 
تولید انواع قطعات و مجموعه ها شامل انواع پانل های ساندویچی، 
شیش��ه های هوای��ی، ف��ورج آلیاژه��ای ف��والدی و آلومینیومی، 
ریخته گری های دقیق تحت فشار و ماسه ای، جوشکاری، فرم دهی 
قطعات به روش های س��رد و گرم، مخازن س��وخت مقاوم در برابر 
 ضرب��ه، س��امانه های گردانن��ده، هیدرومکانیک، کنت��رل پرواز، 
سوخت رسانی، متعلقات موتور، سامانه های نمایشگر چند منظوره 
)MFD ( و ... از امکانات پیش��رفته ای است که روی نسل نخست 

بالگرد های تهاجمی نصب شده است.

بالگرد کبرا
مدل های اولیه بالگرد کبرا تک موتوره بودند، اما پس از جنگ ویتنام 

و در س��ال 1986 ارتش آمریکا برای افزایش ق��درت این بالگردها 
و کاهش خطرپذیری آنها س��فارش طراحی و س��اخت مدل های 
دوموتوره این بالگرد را به ش��رکت ب��ل ارایه کرد و ب��ه این ترتیب 
بالگرد کبرای دوموتوره که با نام سوپرکبرا شناخته می شود طراحی 
و ساخته ش��د. از آنجایی که تولد بالگرد کبرا در خالل جنگ و بنا 
بر ضرورت های همان زمان بوده، طبیعی است که اولین مدل های 
ساخته ش��ده از این بالگرد، دارای نقاط ضعف زیادی باشد. بر این 
اساس نس��خه های متعددی از این بالگرد در سال های بعد ساخته 
شد که هر کدام تفاوت ها و مزایایی نسبت به اولین نمونه ها داشتند. 
همچنین از آنجایی که در دهه  1980 میالدی نیروی دریایی آمریکا 
نیز به استفاده از این بالگردها عالقه مند شد، شرکت بل تغییراتی 
را متناسب با نیازهای خاص نیروی دریایی در این بالگرد ایجاد کرد 
که منجر به تولید نسخه های متنوع تری از این بالگرد شد. ایران، در 
فاصله سال های 1353 تا 1356 خورشیدی، 202 فروند بالگرد کبرا 
از شرکت بل خریداری و به ارتش ملحق کرد. بنا بر ضرورت خدمات 
پش��تیبانی و تعمیرات دوره ای، تعدادی از مستش��اران آمریکایی 
همزمان با این خریدها وارد ایران ش��دند تا آموزش های الزم برای 
بهره برداری، تعمیر و نگهداری از این بالگردها را در اختیار نیروهای 
ایرانی قرار دهن��د. با وقوع انقالب اس��المی در س��ال 57، آمریکا 
مستشاران خود را از ایران خارج کرد و وظیفه سنگین پشتیبانی از 

ناوگان بالگرد ایران بر عهده  شرکت نوپای»پنها« افتاد.

 رونمایی از بالگرد طوفان یک و واکنش اسرائیل
بالگرد طوفان برای اولین بار در رزمایش نیروی دریایی ارتش در 
سال 89 مورد اس��تفاده قرار گرفته بود که در پی آن، بالگردهای 
طوفان به اهداف سطحی و زیر سطحی حمله ور شده و موفق به از 
بین بردن دشمن فرضی شده بود. همزمان با تالش متخصصان 
ایرانی ب��رای تولید انب��وه بالگرده��ای رزمی در داخل کش��ور، 
واکنش  های متفاوتی نسبت به دستیابی ایران به این تکنولوژی 
در جهان به وجود آمد. منابع نظامی رژیم صهیونیستی آن زمان، 
ضمن اعتراف ب��ه توانایی های نظامی جمهوری اس��المی ایران، 
بالگ��رد طوفان که برای اولی��ن بار در مانور دریایی هش��ت روزه 
ارتش مورد اس��تفاده قرار گرفته بود را از بالگ��رد کبرای آمریکا 
به روز تر و مجهز تر دانستند.حاال با گذشت دو سال از رزم طوفان 
یک در رزمایش نیروی دریایی ارتش، وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مسلح، جدیدترین مدل از بالگر دهای نسل طوفان را با 
نام طوفان2، به صنایع دفاعی کشور تحویل داده است. دو فروند 
از این بالگردها چهارشنبه هفته گذش��ته در اصفهان و با حضور 

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع رونمایی شد.

بالگرد طوفان2
اس��رائیلی ها اگرچه طوفان یک را نمونه پیش��رفته تری از کبرای 
آمریکا دانس��ته بود، وزارت دفاع ایران حاال با نصب و به کارگیری 
تکنولوژی های پیشرفته تری از طوفان یک، بالگرد تهاجمی طوفان2 

را تولید کرده است.

افزایش توان دفاعی ایران 

تکذیب مرگ طالبانی دست برتر ایران در تولید بالگردهای پیشرفته
اتحادیه میهنی کردس��تان عراق با صدور اطالعیه ای خبر 
منتشر شده از سوی روزنامه فرانسوی فیگارو درباره وضعیت 
سالمتی جالل طالبانی رییس جمهوری عراق را کذب محض 
خواند. به گزارش خبرآنالین در پی انتشار خبری در روزنامه 
فیگارو مبنی بر این که جالل طالبانی رییس جمهوری عراق 
از لحاظ بالینی فوت کرده است، این اتحادیه اطالعیه ای به 
این شرح صادر کرد: گروه پزشکی همراه جالل طالبانی اعالم 
داشتند که سالمتی و تندرستی وی و مراحل ترمیم صحت 
وجود و بازیابی واکن��ش های عصبی از جمل��ه تکان دادن 
دست و پا و گاهی حرف زدن و اکثرا به هوش بودن، سریع تر 
 انجام می ش��ود و روز به روز واکنش های او به داروها هر نوع 

دل نگرانی را برطرف می کند.

 گزینه نخست اوباما 
برای وزارت دفاع 

رسانه های خبری به نقل از منابع کاخ سفید اعالم کردند که 
باراک اوباما هفته آینده سناتور سابق چاک هِگل از چهره های 
جمهوریخواه را برای س��مت وزارت دفاع آمریکا در کابینه 
جدید خود معرفی خواهد کرد. منابع کاخ سفید با اعالم این 
خبر تأکید کردند که چاک هگل گزینه نخس��ت اوباما برای 

وزارت دفاع در کابینه تازه وی خواهد بود.
این منابع در عین حال خاطر نش��ان س��اختند که تصمیم 
 اوباما برای معرفی هگل نهایی نش��ده اس��ت، ول��ی به نظر 
می رسد که رییس جمهور آمریکا هفته آینده با قطعی کردن 

تصمیم خود، هگل را برای وزارت دفاع معرفی کند.

 مذاکرات صهیونیست ها 
با مخالفان اسد

پایگاه اطالعاتی وابسته به رژیم صهیونیستی از مذاکرات این 
رژیم با سران ائتالف گروه های مخالف سوریه در اردن خبر 
داد.  پایگاه»دبکا« به نقل از مناب��ع اطالعاتی فاش کرد که 
این مذاکرات با نظارت آمریکا، با هدف تأمین امنیت مناطق 

اشغالی جوالن، در جریان است. 
 در این گزارش با اش��اره به فعالیت نیروهای ویژه از آمریکا، 
ترکیه و رژیم صهیونیس��تی در مناطق مرزی اردن و سوریه 
آمده است، حداقل پنج اردوگاه برای آموزش عناصر مسلح و 
جاسوسان در اردن با نظارت مربیانی از آمریکا، فرانسه، چک 

و لهستان وجود دارد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

به دنبال وحدت هستیم 
بادامچیان/ قائم مقام مؤتلفه

به طور کلی، اصولگراها هدفشان رس��یدن به  وحدت است و اگر این امر 
محقق نشد، رس��یدن به یک ائتالف را دنبال می کنند. کالن اصولگرایی 
همیشه مورد تهاجم استکبار است و غرب، نمی خواهد اجازه بدهد اسالم 
در ایران رش��د کند. به همین دلیل، حرکت خالص انقالب، همیشه یک 
 عده مزاحم و سوءاس��تفاده چ��ی دارد و مزاحمانش کس��انی اند که اهل 
ارزش ه��ا نیس��تند؛ مثل گروه��ک منافقین ک��ه با خط اصیل اس��الم 
 ام��ام )ره( و فقاه��ت درگیری داش��تند. از طرف��ی افرادی هس��تند که 
می خواهند از موقعیتی که پیش آمده، بهره بگیرند، اینها همواره هستند 
و قطع��ا این گ��روه با کس��انی 
ک��ه خالصان��ه در راه اه��داف 
انقالب حرکت م��ی کنند، در 
تضادند، بنابرای��ن اصولگرایان 
واقع��ی همیش��ه در انتخابات 
در مقاب��ل ای��ن چن��د جریان 
 بوده و ای��ن امر، آنه��ا را ناگزیر 
می کند که به دنبال وحدت یا 

ائتالف باشند.
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گزارش پرونده ستار یک شنبه در صحن قرائت می شود

قربانی عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که علت عدم قرائت گزارش بررسی دلیل مرگ 
ستار بهشتی در جلسات هفته گذشته مجلس، عدم قرائت آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

بوده است، از تأیید این گزارش در کمیسیون و قرائت آن در اولین جلسه هفته جاری مجلس خبر داد.

تکذیب دعوت »صدای 
ملت« از هاشمی

 مذاکرات با 5+1 
ژانویه برگزارمی شود

 علی مطهری درب��اره خبر دعوت نمایندگان فهرس��ت ص��دای ملت از 
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری گفت: صدای ملت هنوز تشکلی پیدا نکرده است. چنین چیزی 
)دعوت از هاش��می برای کاندیداتوری( نبوده و بن��ده از آن اطالع ندارم. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی و عضو شاخص فهرست 
صدای ملت در انتخابات مجلس نهم خاطرنش��ان کرد: در چند روز اخیر 
دیداری با آقای هاشمی نداشتیم و فعال هم برنامه خاصی برای انتخابات 

نداریم. 
 وی در پاس��خ به این که آیا برنامه ای برای تبدیل »صدای ملت« به یک 
تشکل دارید، گفت: در این مورد باید ببینیم چه می شود. هر وقت در این 

زمینه تصمیم گیری شد معلوم می شود.

سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هس��ته ای ایران، روز جمعه 15دی ماه، از 
برگزاری مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 در ماه ژانویه خبر داد.  جلیلی 
که به هند سفر کرده است، روز جمعه در کنفرانس خبری خود در دهلی نو 
گفت: »ما موافقت کرده ایم که این مذاکرات در ژانویه انجام شود، اما تا این 

لحظه جزئیات این مذاکره نهایی نشده است.« 
 ایرنا نیز گزارش کرده س��عید جلیلی در این کنفران��س خبری که در محل 
سفارت جمهوری اسالمی برگزار ش��د، توضیح داده که ایران؛ پنج محور  را 
برای از س��رگیری مذاکرات پیش��نهاد داده اس��ت و افزود: »)اعضای( 1+5 
گفتند پیشنهاد سازنده است و قرار ش��د مطالعه کنند و پاسخ بدهند، ولی 
اکنون شش ماه تأخیر داش��ته اند، البته اخیرا اعالم کرده اند که آماده اند به 

گفتگوها برگردند.« 

ایران روز جمع��ه اعالم کرد که با از س��رگیری مذاکرات در 
ماه ژانویه با کش��ورهای گروه 1+5 موافقت کرده است، اما 
سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که تهران هنوز به پیشنهاداتی 

که در 31 دسامبر مطرح شد پاسخ نداده است.
س��خنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرد که این اتحادیه زمان و 
مکانی را برای مذاکرات بیشتر درباره برنامه هسته ای ایران 

پیشنهاد داده است، اما ایران هنوز پاسخ نداده است.
مایکل مان س��خنگوی کاترین اش��تون رییس سیاس��ت 
خارجی اتحادی��ه اروپا که به نمایندگی از آمریکا، روس��یه، 
فرانسه، انگلیس، آلمان و چین رهبری مذاکرات را برعهده 
دارد، روز جمعه گفت: ما تاریخ ها و مکانی را پیشنهاد دادیم، 
اما هنوز منتظر جواب ایران هستیم. به گزارش خبرگزاری 
رویترز ، مان  از بیان این که اتحادیه اروپا که تاریخ ها و مکانی 
را پیش��نهاد داده بود، خ��ودداری کرد.کش��ورهای دخیل 
در مذاکرات با ایران از ایران خواس��ته اند ک��ه فعالیت های 
غنی س��ازی اش را متوقف کن��د، اما تهران تأکی��د دارد که 
غنی س��ازی اورانیوم را تنها برای مقاص��د صلح آمیز انجام 
می دهد. وزیر امور خارجه برزیل نسبت به احیای مذاکرات 
 هس��ته ای بین ای��ران و گروه 1+5 اب��راز امی��دواری کرد و 
بیانیه تهران در س��ال 2010 را یک فرصت از دس��ت رفته 

دانست.

هفته نامه مثلث که با محمدرضا عارف گفتگو کرده است از 
قول او نوشت:

    مشکالت کش��ور را خوب می شناس��م و می دانم کشور 
 در بخش های مختلف با مش��کالت متعددی روبه روس��ت، 
 بنابرای��ن ط��رح موض��وع را ض��روری می دانم، ام��ا برای 
خودم معیار های��ی گذاش��تم، از جمله این ک��ه اگر فضای 
انتخاباتی بیانگر حضور پرش��ور مردم ش��د و امکانات الزم 
برای بیان نقطه نظرات و ارایه برنامه ها در اختیار قرار گرفت 
و در تحلیل ها ش��انس باالی��ی برای پیروزی داش��تم اعالم 

نامزدی کنم.
    هنوز فضای سیاس��ی کش��ور به خصوص دانش��گاه ها، 
انتخاباتی نشده است. دانشگاه ها را با دوره های قبل مقایسه 
کنید؛ االن باید در دانشگاه یک شور باالی انتخاباتی باشد، 
ولی از دعوا ه��ا و چالش های دانش��جویی، حض��ور افراد و 
خبرگان، تحلیل درباره اوضاع کشور، تحلیل فضای انتخابات 

و مسائل دیگر خبری نیست.
    اولویت کشور در حال حاضر مشکالت اقتصادی است. در 
کنار آن اصالح اقتصادی منزلت اجتماعی بسیار مهم است. 
وفاداری ب��ه آرمان های انقالب و قانون اساس��ی جزء منش 
انتخاباتی باید باشد. ما کسی را اصالح طلب می دانیم که نظام 

را قبول دارد و به آرمان های انقالب وفادار است.

پنتاگون در گزارش��ی اعالم کرد ک��ه وزارت اطالعات ایران 
 از یهودی ها برای جاسوسی در اس��رائیل استفاده می کند.

آن گونه که خبرگزاری ایس��نا گزارش کرده است، پنتاگون 
در گزارش 64 صفحه ای خود مدعی شد که وزارت اطالعات 
ایران30 هزار پرسنل دارد که درگیر فعالیت های مخفیانه و 
جاسوسی هستند. به گزارش پایگاه خبری واشنگتن   سری 
بیکن، در این گزارش آمده اس��ت که وزارت اطالعات ایران 
از سپاه پاس��داران انقالب اس��المی ایران حمایت می کند. 
در این گزارش ادعا ش��ده اس��ت که وزارت اطالعات ایران 
کمک های مالی، فنی و خدماتی دیگر به حماس، حزب اهلل 
و القاعده در عراق که جزء س��ازمان های تروریس��تی اعالم 
ش��ده اند، ارایه می کند. در بخش دیگری از این گزارش ادعا 
ش��ده اس��ت که این وزارتخانه در همه حوزه هایی که ایران 
به آن عالقه دارد از جمله افغانس��تان، عراق، کویت، لبنان، 
آسیای مرکزی، آفریقا، اتریش، آذربایجان، کرواسی، فرانسه، 
گرجس��تان، آلمان، ترکیه، انگلیس و آمریکا فعالیت دارد.

در این گزارش آمده اس��ت که به نظر می رسد این تالش ها 
 بخش��ی از » اس��تراتژی ایران برای افزای��ش حضورش در 
حیاط خلوت آمریکا به منظور گسترش شیعه و ایدئولوژی 
انقالبی، استقرار شبکه های اطالعاتی و عملیات های پنهانی 

و جنگ نامتقارن علیه آمریکاست.«

میر کاظمی وزیر سابق نفت در کابینه محمود احمدی نژاد و 
رییس فعلی کمیسیون انرژی مجلس گفتگویی را انجام داده 

که خالصه آن را می خوانید:
   دولتی که نمی تواند خودش را با منبع دیگری غیر از نفت 
اداره کن��د، چطور می تواند200 هزار میلی��ارد تومان یارانه 
بدهد. دولت زمانی می تواند یارانه بدهد که خودش مشکل 
اداره کشور را نداشته باشد. ممکن است بگوییم از مردم پول 
می گیریم، اما واقعیت این اس��ت که اگر ش��رایط اقتصادی 
فراهم نشود مردم بیشتر آسیب می بینند و میزان آسیب آنها 

بیشتر از یارانه ای است که دریافت می کنند.
   یک قدم برای اص��الح قیمت ها برداش��تیم، اما با به هم 
ریختن ارز، پنج قدم به عقب بازگش��تیم و اگر قرار باشد فاز 
دوم نیز یک قدم برداریم و دوباره بازگش��ت به عقب داشته 
باش��یم اصال  اجرای آن صالح نیس��ت. قرار بود ظرف مدت 
پنج س��ال به قیمت های بین المللی از جهت ریالی برسیم، 
اکنون حرکتی که کردیم با به هم ریختن ارز عقبگرد کردیم .

   تأخی��ر در ارای��ه بودج��ه نش��ان دهن��ده بی انضباطی 
 مالی دولت اس��ت و این تأخیر ه��م به دولت بع��د و هم به 
مردم آس��یب هایی جدی وارد خواهد کرد، با این ش��رایط 
مجلس نم��ی تواند در م��دت باقیمانده، بودج��ه کارآمدی 

تصویب کند.

انتخابات بین المللانرژی هسته ای دولت

منتظر جواب ایران 
برای مذاکرات هستیم 

 اولویت کشور
 مسائل اقتصادی است 

وزارت اطالعات یکی از 
بزرگ ترین آژانس هاست

دولت نفتی نمی تواند 200 
هزار میلیارد یارانه بدهد 
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زیر پوست شهر/اصفهان تعطیل نبود اما ...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

یادداشت

 برگزاری کنگره بین المللی 
روش های نوین درمان اسکولیوز 

مصطفی کمالی، دبی��ر اجرایی کنگره بین الملل��ی روش های نوین 
 درمان اس��کولیوز به ایس��نا گفت: ه��دف از برگزاری ای��ن کنگره، 
به اشتراک گذاشتن آخرین دستاوردها در زمینه درمان غیرجراحی 
اسکولیوز است. اسکولیوز یک بیماری ش��ایع در نوجوانان است که 
پیشرفت های زیادی در درمان آن انجام شده است. در کشورمان و 
در بحث بیماری های اسکولیوز بیشتر جراحی و ارتوز مطرح بوده و 
فیزیوتراپی به عنوان یک روش مکمل، هنوز جا نیفتاده اس��ت. وی 
افزود: این بیماری معموالً در س��نین چهار یا پنج سالگی تشخیص 
داده می شود که درمان آن نزدیک به سه سال طول می کشد. درمان 
آن باید زیر سن رشد انجام ش��ود، در غیر این صورت پاسخ خوبی از 
درمان نمی گیریم. یکی از اهداف فیزیوتراپی این است که این انحنا را 
تا سن رشد ثابت نگه داریم. یکی از مزیت های فیزیوتراپی این است 

که فرد با ورزش درمان می شود.

 میدان امام علی )ع( 
شاخص ترین طرح در دست اجرا

ش��اخص ترین طرح های ش��هر اصفهان، طرح احیای میدان امام 
علی)ع( است که با تکمیل آن، ش��هر چهره زیباتری خواهد داشت. 
معاون عمران شهری ش��هرداری اصفهان با بیان این مطلب، گفت: 
امروزه در این شهر بدون هیچ گونه وابستگی متخصصان شهرداری 
پل ها و طرح های بزرگ را احداث کرده ان��د. علیرضا قاری قرآن با 
اش��اره به احداث 439 خیابان در مناطق چهارده گانه،45 میلیارد 
 تومان برای روکش  آس��فالت معابر، 52 پل عابر پیاده و 49 تقاطع 
غیر همسطح اظهار داشت: تا کنون این طرح ها در سطح شهر اجرا 
شده، اما شاید شاخص ترین این طرح ها، طرح میدان امام علی)ع( 

است که با تکمیل آن، شهر چهره زیباتری خواهد داشت.

 مجرم اینترنتی
 در اصفهان دستگیر شد

کارآگاهان پلیس فتای اس��تان اصفهان فردی را ک��ه با ایجاد صفحات 
مجازی و جعلی به نام یک ش��هروند اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و 
خانوادگی وی در شبکه های اجتماعی کرده و موجب  هتک حیثیت آنان 
شده بود را شناسایی و دستگیر کردند. سرهنگ  ستار خسروی، رییس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: در پی شکایت شهروندی مبنی بر این که فرد یا افراد ناشناسی با 
ایجاد یک صفحه جعلی به نام وی در یکی ازشبکه های اجتماعی اقدام به 
انتشار تصاویر خانوادگی وی و همسرش نموده و موجبات هتک حیثیت 
و آبروریزی وی را فراهم آورده اند، موضوع در دس��تور کار مأموران این 
پلیس قرار گرفت. وی افزود: از آنجایی که که به نظر می رسید قصد متهم 
اقدامی عامدانه باشد، کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و 
پس از ساعت ها کار تخصصی، با هماهنگی مقام قضایی متهم مورد نظر 

را در فضای سایبر شناسایی کردند. 

 نشت گاز باعث انفجار فروشگاهی 
در تیران و کرون شد

یک فروشگاه مواد غذایی در تیران و کرون بر اثر نشت کپسول گاز به 
داخل فروشگاه منفجر شد. شدت این انفجار به حدی بود که صدای 
آن تا کیلومترها اطراف این محل ش��نیده ش��د و تکه های درهای 
شیش��ه ای و اجناس فروش��گاه به داخل خیابان تا شعاع 50متری 
پرتاب ش��د. برخورد قطعات و اجناس با دو خودرو که در حال عبور 
از خیابان مج��اور این مکان بودن��د، باعث بروز خس��اراتی از جمله 

شکستگی شیشه ها و آسیب جدی به بدنه آنها شد.

گشتی در اخبار

شورا ها بدون شاخصه های سیاسی 
در کشور فعالیت می کنند
رییس شورای شهر شهرضا 

عبد الرسول کاظم پور      
اکثر اعضای ش��ورا ها با افزایش دوره فعالیت ش��ورا ها به شش سال 
موافق بوده اند. ش��ورای عالی اس��تان ها نیز به صورت صددرصدی با 
اجرای این موضوع در سطح کشور موافق بود. مجلس شورای اسالمی 
نیز پس از انجام بررسی های کارشناسی، افزایش دوره فعالیت شورا ها 
را تصویب کرده است. در مورد این که 24 خرداد ماه سال آتی، دوره 
بعد شورا های اسالمی شهر و روستا اعالم شده، باید گفت که شورا ها 

 از جن��س مجل��س ش��ورای 
اس��المی اند و دارای جنس 
سیاسی نیستند. اما انتخابات 
ریاس��ت جمهوری به صورت 
کام��ل دارای ش��اخصه های 
سیاس��ی اس��ت. انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری و شورا ها 
باید با رعای��ت فاصله زمانی  

برگزار شود.
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چهره روز
اختراع دستگاه کاهنده ارتعاشات جریان آب

دستگاه کاهنده ارتعاشات جریان آب در سازه های هیدرولیکی برای نخستین بار در کشور توسط 
حامد پورصالحی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران در دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی 
و ساخته شد. این طرح با عنوان فرآیند استهالک انرژی آب در سازه های انتقال آب ثبت شده است.
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سند جامع پیشگیری 
از اشاعه مواد مخدر

قاتل نامرئی هنوز 
قربانی می گیرد

درمان اعتیاد مثل خرید و فروش مواد،  پر درآمد است

خلیفه سلطانی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر با اشاره به این 
که وجود رش��ته های کارشناسی ارشد مش��اوره و مددکاری اجتماعی، 
پتانسیل علمی مناس��بی برای ارایه خدمات علمی جهت رفع مشکالت 
اجتماعی شهرستان در دانشگاه محس��وب می گردد، خاطر نشان کرد: 
دانشگاه آزاد اسالمی با قبول مسئولیت برخی از کارگروه های تخصصی 
و اجتماعی، خدمات خوبی را به شهرس��تان ارایه کرده و در این راه نیز از 
هیچ کوششی مضایقه نخواهد کرد. اس��ماعیلی، معاون سیاسی امنیتی 
استانداری اصفهان نیز گفت: سند جامع پیشگیری از اشاعه مواد مخدر 
در استان اصفهان به تصویب رس��یده و طی پنج سال اقدامات مؤثری در 
این راستا انجام خواهد ش��د و بیش از 40 درصد مردم استان اصفهان در 

معرض برنامه های پیشگیری قرار خواهند گرفت. 

مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن در روزهای آخر هفته، چهار نفر را 
کشت و 13 نفر راهی بیمارستان کرد. در طی روزهای چهارشنبه تا شنبه 
در اثر مسمومیت با گاز سمی مونوکسید کربن، چهار نفر فوت کردند که از 
این تعداد دو نفر در شهر اصفهان و دو نفر در شاهین شهر بودند. بنابراین 
گزارش موارد مسمومیت با مونوکسید کربن به ترتیب در شهرستان های 
اصفهان، خمینی شهر، اردستان و شاهین شهر شامل: 10، 3،2،2 مورد 
بوده است. در صورت برخورد با مصدومین مسمومیت با مونوکسید، بهتر 
است قبل از هر کاری آنها را از فضای بسته حاوی گاز سمی خارج کرد و 
در معرض هوای آزاد قرار داد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه 
برخورد با این بیماران و کمک به آنها به آدرس سایت مرکز فوریت های 

پزشکی www.ems.mui.ac.ir مراجعه نمایید.

افزایش اعتیاد در س��ال های اخیر سبب سکه شدن بازار مراکز 
ترک اعتیاد اصفهان و افزایش روش ها و مراکز مجاز و غیرمجاز 
در این شهر شده است. به گزارش فارس، ترک با متادون، سم 
زدایی در خواب و ده ها روش دیگر در تبلیغات این بازار جدید و 

سر در گم به چشم می خورد. 
در س��ال گذش��ته 14 تن هروئین و450 تن تریاک ایران را به 
بزرگ ترین مصرف کننده جه��ان تبدیل کرد. اگر چه میانگین 

اعتیاد اصفهان نسبت به کش��ور پایین تر است، ولی حدود 90 
هزار معتاد اصفهانی س��االنه بیش از10 تن مواد مخدر مصرف 
می کنند که ضرر جبران ناپذیری به اقتصاد اس��تان و فرهنگ 

اجتماعی اصفهان وارد می کند. 
شناخت روش های درمانی مناسب و آش��نایی با مراکز مفید و 
مجاز و فرهنگ سازی برای جایگزینی درمان به جای ترک، از 

مسائل مهم درمان معتادان است. 

بیایید اعتیاد را ترک نکنیم، درمان کنیم
یک متخصص درم��ان اعتیاد با بیان این ک��ه ترک مواد مخدر 
 به تنهایی رهایی از آن ش��مرده نمی ش��ود، اظهار ک��رد: باید 
مصرف کننده به درمان روحی و روانی برس��د، نه این که فقط 

مصرف  مواد را کنار بگذارد یا داروی جایگزین مصرف کند.
امیرحس��ین امان بخش افزود: در کمپ ه��ا فقط بر روی عدم 
مصرف مواد کار می شود و معتاد در شرایطی سخت بدون مواد 

سعی می کند بدن خود را از سموم پاک کند. 

وی تصریح کرد: ای��ن روش تنها بر روی معت��ادان پر خطر اثر 
می کند، به ش��رطی که با روش ه��ای دیگر ت��داوم یابد. مدیر 
کلینیک درمان اعتیاد پاک افزود: درمان با متادون و مخدرهای 
صنعتی نظیر بوپرونورفین واوپیوم چند سال است در اصفهان 

اجرا می شود. 
امان بخش در مورد آسیب شناس��ی مراکز ترک اعتیاد گفت: 
باید انگیزه، درمان باشد و داشتن انگیزه های مالی برخی مراکز 
آفت ترک اعتیاد است. باید زمینه انحراف مراکز بررسی و از آن 

جلوگیری به عمل آید.

درم�ان اعتیاد مث�ل خری�د و فروش مواد ش�غل 
پر درآمدی است

یک جامعه شناس در مورد کمپ ها گفت: افراد 20تا 30 ساله   
بیش��ترین مراجعه کنندگان به کمپ های ترک اعتیاد استان 
اصفهان هس��تند. بهنام صانعی افزود: در حال حاضر دو کمپ 
ترک اعتیاد ویژه بانوان و س��ه کمپ ت��رک اعتیاد ویژه جوانان 

زیر 18 سال در اصفهان فعالیت می کند. وی با اشاره به این که 
مدارکی مثل تحصیالت، گواهی ترک طوالنی و معرفی ضامن 
و پزشک معتمد و نیز داشتن مکان مورد تأیید از شرایط ایجاد 
کمپ است، یادآور ش��د: این روش علمی نیست و تنها تجربی 
اس��ت و با توجه به تخلفات موجود، اصراری ب��ر تداوم کار این 
مراکز نیس��ت، ولی وجود بیماران پرخطر فعالیت این مراکز را 
اجتناب ناپذیر کرده اس��ت. این جامعه ش��ناس با بیان این که 
درمان اعتیاد به روش های متفاوت انجام می شود، اضافه کرد: 
متأسفانه برخی مراکز درمان اعتیاد به تمام معتادان با یک دید 
نگاه کرده و برای تمام آنها یک شیوه درمانی را دنبال می کنند. 
وی با بیان این ک��ه اگر خرید و فروش مواد ش��غل پر درآمدی 
 اس��ت، افزود: مش��اغل مربوط به ترک و درمان مواد نیز بسیار 
پر درآمد هس��تند و این زمینه بروز انح��راف را فراهم می کند. 
صانعی ادامه داد: باید مراکزی که تنها هدف اقتصادی دارند و 
روش های آنها علمی نیست شناسایی شوند و مورد مؤاخذه قرار 

گیرند و مراکز علمی و دلسوز نیز تشویق شوند.

»مرم��ت پنجره مش��بک  الدن 
 آج��ری پ��ل خواج��و«؛ ایرانمنش

جمله ای که در سایت اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان آمده است. مسأله ای 
که مصلحی، سرپرست این اداره کل قبل ازاین که 
خبرنگار ما از او درباره تخریب بپرسد، درباره اش 
اظهار نظر می کن��د: »چنین چیزی نبوده و اصل 
قضیه را از امیری، مسئول روابط عمومی بپرسید«.

البته اصل خبر مربوط ب��ه تخریبی بوده که چند 
شب پیش توسط افراد ناشناس و به دالیل نامعلوم 
صورت گرفته است. در این خبرهمچنین ازمردم 
خواسته شده که با اداره کل میراث فرهنگی جهت 
حفظ این پل همکاری کنند. این ها همه در حالی 
 اس��ت که پل خواجو اصفه��ان از دیرب��از یکی از 
پل های با اهمیت و زیب��ا بوده که از قرن ها پیش 

هنوز کسی نتوانسته پلی مانند آن را بنا کند. 
آنچنان که از تاریخ بر می آی��د، پل خواجو یا پل 
شاهی به امر شاه عباس دوم در سال 1060 ه� .ق 

بر روی ویرانه های پلی از دوره تیموری به صورت 
امروزی آن ساخته ش��د. این پل درعصر صفویه 
 یکی از زیباترین پل های جهان به شمار می رفت.

وسط پل، ساختمانی ش��امل چند اتاق مزین به 
نقاش��ی دارد و این اتاق ها اختصاص به بزرگان و 
امرایی داشته که به هنگام ایجاد دریاچه مصنوعی، 

مسابقات شنا و قایقرانی را تماشا می کرده اند.
این پ��ل به دلی��ل معم��اری و تزئینات کاش��ی 
کاری، بر س��ایر پل های زاینده رود برتری دارد. 
هدف ش��اه عباس دوم از احداث این پل، ارتباط 
دو قس��مت محله خواج��و و دروازه حس��ن آباد 
به تخت فوالد و راه ش��یراز ب��ود. بنابراین به پل 
حس��ن آباد و پل ش��یراز نیز معروف شد. جالب 
این که خواجو با ط��ول 133متر و عرض12متر، 
همراه ب��ا تزئینات کاش��ی کاری ف��راوان از آثار 
بس��یار ممتاز اصفهان اس��ت، به طوری که کلیه 
سیاحان وجهانگردانی که در دوره های مختلف به 
اصفهان آمده اند، زیبایی های پل خواجو را وصف 

 کرده وآن را در زمره شاهکارهای مسلم معماری 
 ایرانی، اس��المی به ش��مار آورده ان��د. همه این 
عالقه من��دی ها و محبوبیت ها س��بب ش��ده تا 
مرمت و نگهداری این پل امری بدیهی باشد.قصه 
طول و دراز مرمت های مختلف بر این پل، هر بار 
نقطه آغازی برای انتقادها بوده است و این شاید 
به خاطر حساسیت هایی بوده که برروی این پل 
وجود داشته است. این داستان ها ازسال 88 شروع 
می شود؛ زمانی که اولین مرمت جدی بر این پل 
صورت گرفت. از طرفی عالوه بر فرس��ایش های 
زمانی و جوی، وجود برخی بیماران فرهنگی که از 
آنها به عنوان وندالیسم ابنیه تاریخی نام می برند، 
معضل دیگری است که همواره دلسوزان میراث 
فرهنگی را چه در کرسی های مدیریتی باشند و 

چه بر صندلی های حاشیه ای، نگران می کند.
این اتفاق اخیراً با انتشار خبری در پایگاه خبری 
اصفهان فردا تکرار شد، اما اقدام به موقع مسئوالن 

مانع عمق یافتن تخریب و فاجعه گردید.

»صبح روز سه شنبه طی تماسی از جانب یکی از 
شهروندان متوجه شدیم که این اتفاق افتاده است 
و بنابراین ظرف 24 س��اعت تیم مرمتی ما اعزام 
شدند و مرمت درحال حاضر پایان یافته است«؛ 
این ها حرف های شهرام امیری، مدیر اداره امور 
فرهنگی و روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان است درباره 

اتفاقات اخیر.
 اما این ماجراها هر بار با رویک��رد جدیدی اتفاق 
می افتد؛ از دیوارنویسی ها تا روشن کردن آتش در 
دهانه های پل و بسیاری از مسائل دیگرکه امیری 
ترجیح می دهد رسانه ای نشود. او در این رابطه 
 از قانع کردن مس��ئوالن خدمات شهری صحبت 
 می کند. تعیین تکلیفی که باعث می ش��ود برای 
پل ها فکری شده و از تخریبات بیشتر کاسته شود.

وی با انتقاد از این که بناه��ای تاریخی مثل پنج 
پلی که در سطح شهر وجود دارد به طور مستقیم 
 در اختی��ار می��راث فرهنگ��ی نیس��ت و تمامی 
ارگان ها ب��رروی آن نظ��ارت دارند، م��ی گوید: 
»پیش��نهادی که ما به خدمات شهری دادیم این 
بود که پل های کمکی بر روی رودخانه زده شود 
 تا تنها در برخ��ی فصول این پل ه��ا محلی برای 
رفت و آمد باش��د.« وی این مس��أله را به شکلی 
جدی تر برای سی و سه پل مطرح می کند: » این 
پل چون حلقه اتصال چهارباغ ب��ا میدان انقالب 
اس��ت، یکی از پل های پرتردد محس��وب شده و 

دچار آسیب می شود«.
 پیش��نهاد او ایجاد اتاقک های��ی همچون میدان 
امام )ره( در کنار پل هاس��ت تا نی��روی انتظامی 
بتواند کنترل بیشتری بر این آثار تاریخی داشته 
باشد که البته امیری این مسأله را به جلسه بعدی 
کارگروه میراث فرهنگی موکول می کند: »درفاز 
اول این بهترین کار اس��ت تا بع��د از آن پل های 

کمکی هم به این فاز اضافه شوند«.

تخریب خواجو، سناریویی تکراری 
 ام��ا جریان تخری��ب پل ه��ا به همی��ن جا ختم 
 نمی ش��ود. متأس��فانه مه��م ترین خط��ری که 
 هم اکنون ای��ن پل و پل ه��ای دیگ��ر را تهدید 
می کند، وقوع خشکسالی های پی درپی درچند 

س��ال اخیراس��ت که اثرات ب��دی را برپایه های 
پل های تاریخی م��ی گذارد؛ چرا ک��ه مصالح به 
کار رفت��ه درپای��ه و بدنه پل ه��ای تاریخی پس 
 از 400 س��ال خ��ود را ب��ا آب وف��ق داده و در 
س��ال های خش��کی زاینده رود این اکوسیستم 
طبیعی در پل ها دچار افس��ار گسیختگی شده و 
 در دراز مدت خسارت های جبران ناپذیری را بر 
پل های تاریخ��ی وارد م��ی کند. بنا ب��ه اعتقاد 
بس��یاری از کارشناس��ان، پس ازگذشت قرن ها 
ساروج به کار رفته در پایه پل های تاریخی خود را 
با شرایط اکولوژیکی تطبیق داده و با نبود رطوبت 
و آب در بس��تر رودخانه، پایه و پل ها در معرض 

خطرنابودی قراردارند؛ چرا که اگرشرایط خشکی 
 زاینده رود ادامه یابد، مش��خص نیست که برسر

پل ها چه خواهد آمد. مدی��ر اداره امور فرهنگی 
و روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان هم در این زمینه 
هشدار می دهد: »تا یک سال می توانیم تضمین 
کنیم که در الیه های زیرین پل رطوبت باشد و این 
تا حد زیادی مشکل را حل می کند، اما امیدواریم 
 که در س��ال آتی ب��ا توجه ب��ه بارندگ��ی ها، آب 

زاینده رود به صورت دایمی باز شود«.
او درپایان بهترین راهکار را درخصوص جلوگیری 
از تخریب تدریجی ناشی از بی آبی خواجو و دیگر 

پل ها  ایجاد دریاچه مصنوعی می داند.

تخریب جدی نبود،  ولی تخریب بود

»خواجو« اصفهان پلیس می خواهد

عالوه بر فرسایش های زمانی 
و جوی، وج�ود برخی بیماران 
فرهنگی که از آنه�ا به عنوان 
وندالیس�م ابنی�ه تاریخی نام 
م�ی برن�د، معض�ل دیگ�ری 
اس�ت که هم�واره دلس�وزان 
 می�راث فرهنگ�ی را چ�ه در 
کرسی های مدیریتی باشند و 
چه بر صندلی های حاشیه ای، 

نگران می کند



چهره روزیادداشت

توسعه صنعت  همگام با 
رعایت الزامات زیست  محیطی باشد

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفه��ان گفت: 
توس��عه صنعت باید همگام با رعایت الزامات زیست محیطی باشد 
و واحد های صنعتی اصفهان ملزم به رعایت اس��تاندارد های زیست 

محیطی هستند.
سعادت بهرامی با اش��اره به این که با تخصصی ش��دن فعالیت های 
ش��هرک های صنعتی، تولی��دات موج��ود در این ش��هرک ها نیز با 
افزایش کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد، اظهار داشت: شهرک 
فناوری یکی از ش��هرک های تخصصی موجود در استان اصفهان به 
ش��مار می رود. وی با تأکید بر این که این شهرک با رویکرد استقرار 
واحد های صنعتی فعال در زمینه نانو و فناوری های پیشرفته در این 
زمینه در یک مجموعه تخصصی راه اندازی شده است، اضافه کرد: این 
واحد ها با حضور در شهرک تخصصی فناوری می توانند جایگاه خود 
را در بازار های روز پیدا کنند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان با بیان این که در حال حاضر حدود 76 شهرک، ناحیه 
و قطب صنعتی در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: همچنین 
حدود 12 هکتار زمین در س��طح اس��تان به ش��هرک های صنعتی 
اختصاص دارد. وی با تأکید بر این که توس��عه صنعت باید همگام با 
رعایت الزامات زیست محیطی باشد، افزود: در حال حاضر واحد ها و 
مجموعه های صنعتی موجود در سطح استان ملزم به رعایت الزامات 

و استاندارد های زیست محیطی هستند.

خبر ویژه

4
اقتصاد، منهای نفت مساوی با اقتصاد مقاومتی است 

علی دانش معاون سابق وزیر صنایع گفت: اقتصاد منهای نفت مساوی با اقتصاد مقاومتی است و حفظ 
ارزش پول ملی، اجرای سیاست های اصل 44، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و توسعه 

همراه با عدالت از جمله مواردی است که در اقتصاد مقاومتی مطرح است.
 صنعت فوالد کشور 

فاقد بانک اطالعاتی است
عضو هیأت مدیره فوالد مبارکه و 

رییس انجمن فوالد کشور/ محمد رجایی
 با وجود تولید 14 میلیون تن فوالد در کش��ور، هنوز بانک اطالعاتی در 

خصوص نیازمندی های این صنعت وجود ندارد.
در بحث استفاده از تکنولوژی های دیگر، بسیاری از قطعات پیچیده در 
داخل تولید می شود، به طوری که در حوزه ساخت قطعات موفق عمل 
کردیم، اما همچن��ان در طراحی خطوط تولید، نیازمند س��امانه دانش 
مدیریت در باالدس��ت هستیم. اس��تفاده از پتانس��یل های خارجی در 
بحث فوالد، امری درست بوده 
که نیازمن��د برنامه های کالن 
کشور است؛ مثالکشور چین 
در ب��ه کارگی��ری تکنولوژی 
دیگ��ر کش��ورها دارای برنامه 
است،  اما دریافت دانش دیگر 
کش��ورها نیازمند استراتژی 
الزم در س��طح وزیر و معاونت 

ریاست جمهوری است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
6658 ش��ماره دادنامه: 9109970352401108، ش��ماره پرون��ده: 9009980352401215، 
شماره بایگانی شعبه: 901225، خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت آقای 
حبیب محمدی به نشانی ابتدای خ بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34، خواندگان: 
1- آقای محسن حمامیان، 2- آقای بهروز حیدری همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه طلب، گردش��کار: با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به 
وکالت از بانک ملت به طرفیت آقایان محسن حمامیان فرزند رجبعلی و بهروز حیدری فرزند 
محمدعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 35 میلیون ریال وجه یک فقره س��فته بشماره 479518-

89/12/18 و خس��ارت دادرس��ی و تأخیر تأدیه و هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و مالحظه س��فته مس��تند دعوی و واخواس��ت آقای آن و قرارداد تنظیمی 
فیمابین طرفین و اینکه خواندگان نس��بت به خواسته خواهان ایراد و اعتراض بعمل نیاورده 
و دلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 249 و 307 و 309 
قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 
15 قان��ون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را متضامن��ًا به پرداخت مبلغ 35 میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه واخواست بمیزان 2 درصد خواسته و خسارت دادرسی و حق 
الوکاله بمیزان مقرره قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه سالیانه 20 درصد از تاریخ فوق لغایت 
تاری��خ اجرای رأی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. قربانی- رئیس ش��عبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6659 ش��ماره دادنامه: 9109970352400778، ش��ماره پرون��ده: 9009980352401260، 
ش��ماره بایگانی پرونده: 901270، خواهان: بانک ملت به مدیری��ت علی دیواندری با وکالت 
آقای حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر س��اختمان بهش��ت طبقه سوم واحد 34، 
خواندگان: 1- آقای قاس��م دادخواه به نش��انی خ شمس آبادی س��اختمان پویا شماره 14، 
2- آقای حمید دادخواه به نش��انی خ شمس آبادی ساختمان پویا، 3- خانم سکینه جانقربان 
پور به نش��انی خ مش��تاق دوم بلوار مهر پ 121، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت به طرفیت بانو سکینه جانقربان 
پور فرزند محمدقلی خان و آقایان قاس��م دادخواه فرزند علی و حمید دادخواه فرزند قاس��م 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه 2 فقره س��فته به ش��ماره ه��ای 462090 و 
403328 مورخ 90/2/26 و خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و هزینه واخواس��ت نظر به 
مف��اد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق س��فته های مس��تند دعوی و 
واخواست های آنها و مالحظه قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه خواندگان نسبت به خواسته 
خواه��ان ایراد و اعتراضی بعمل نی��اورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا 
دادگاه مس��تنداً  به مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قان��ون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان 
را متضامن��ًا ب��ه پرداخت مبل��غ هفتاد میلیون ری��ال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1420000 

و ریال بابت هزینه واخواس��ت و خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاری��خ 90/2/26 لغایت تاریخ اجرای رأی س��الیانه 18 درصد در 
ح��ق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد. قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6660 ش��ماره دادنامه: 9109970350801233، ش��ماره پرون��ده 9109980350800477، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910494، خواهان: شرکت بانی چاو با مس��ئولیت محدود با وکالت 
آقای پیام عزیزیان و خانم مریم پدیدار همگی به نشانی اصفهان خ نیکبخت مقابل دادگستری 
س��اختمان ماکان 5 ط 3 واح��د 32، خوانده: آقای محمد مظفری به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- تأمین خواسته، 2- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست پیام 
عزیزیان و مریم پدیدار به وکالت از شرکت بانی چاو به طرفیت محمد مظفری دائر بر مطالبه 
مبلغ 52/000/000 ریال وجه یک فقره چک ش��ماره 868247 عهده بانک تجارت با احتس��اب 
خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای اصل 
چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده 
دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 313 و 310 
قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
52/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خس��ارات دادرسی به انضمام خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده 
غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. بهرامیان- رئیس 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6661 ش��ماره دادنامه: 9109970350701157، ش��ماره پرونده: 9009980350700794، 

شماره بایگانی شعبه: 900807، خواهان: آقای احمد خلیلی با وکالت آقای هدایت اله صادقی 
نژاد به نش��انی اصفهان خ توحید صنایع برق توحید طبقه دوم، خوانده: آقای علی مؤمنی به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجور معوقه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دعوی آقای هدایت اله صادقی نژاد ب��ه وکالت از آقای احمد خلیلی به طرفیت 
آقای علی مؤمنی به خواسته مطالبه اجور معوقه، شارژ ساختمان و هزینه های گاز مصری 
مق��وم به مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات وارده و حق الوکاله وکیل و 
خس��ارت تأخیر تأدیه بشرح متن دادخواس��ت نظر به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست 
ارائه ش��ده و الیحه تقدیمی بش��ماره 121-91/1/21 و صورتجلسه 90/12/15 این دادگاه و 
تصوی��ر مصدق یک فقره چک ش��ماره 923213 بعهده بانک تجارت ش��عبه چهارراه نظر و 
گواهینام��ه عدم پرداخت و همچنی��ن با عنایت به عدم حضور خوان��ده با وصف ابالغ وقت 
دادرس��ی و بالنتیجه مصون ماندن خواسته و مس��تندات خواهان از هر گونه ایراد و تکذیب 
و همچنی��ن با التفات به تصوی��ر اجاره نامه مورخه 88/7/27 منعک��س در پرونده و اینکه 

مستأجر باید مال االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه نماید و در صورت 
عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد و اینکه امضاء هر ش��خص در ذیل سند عادی بر علیه وی 
دلیل اس��ت و با توجه به اینکه هر کس��ی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استفاده 
منفعت کند صاحب مال مس��تحق اجرت المثل است مگر این که معدوم شود که اذن در انتفاع 
مجانی بوده است نهایتًا دادگاه بنابر مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
باس��تناد مواد 198-515-519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و مواد 
337-490-1258 و 1301 قان��ون مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 97/225/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 1/894/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه )90/7/30( لغایت وصول بر اس��اس شاخص تورم 
اعالم��ی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. و پیرامون خواس��ته دیگر 
خواهان مبنی بر خسارات وارده به ساختمان نظر به استرداد دعوی از ناحیه وکیل خواهان، 
باس��تناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 79 قرار رد دعوی صادر 
می گردد و در خصوص خواس��ته مازاد بر محکومیت، نظ��ر به فقدان ادله، دعوی مزبور را 
غیرثابت تش��خیص و باستناد ماده 197 قانون مارالذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر می 
گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل وا خواهی در همین 
دادگاه و ظ��رف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. صفائی- دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6662 ش��ماره دادنامه: 9109970350401175، شماره پرونده: 9109980350400273، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910279، خواهان: آقای احمدرضا رجایی با وکالت خانم سمیه 
تاجمیر ریاحی به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق ش��مالی بعد از سه راه شیخ مفید به 

طرف چهارراه نیکبخت بن بس��ت بهار ساختمان 110 طبقه اول، خواندگان: 1- بانک سپه 
ش��عبه خ امیرکبیر اصفهان به نش��انی اصفهان خ امیرکبیر بانک س��په، 2- آقای اصغر 
رادپ��ی به نش��انی مجهول المکان، 3- آقای احمدرضا پوالدس��از به نش��انی اصفهان خ 
کهندژ روبروی دانشگاه پیام نور دفتر کامران، 4- آقای حسین پوالدساز با وکالت آقای 
حس��ین زمانی به نش��انی اصفهان خ آیت اله طیب جنب خروجی پمپ بنزین س��اختمان 
مهت��اب 9 طبقه 4 واح��د 027، 5- خانم زهرا نادر االصلی مجهول المکان، 6- آقای مهدی 
حس��ینعلی زاده خراسانی به نش��انی اصفهان آپادانا دوم بن بست انوری پ 2، خواسته 
ها: 1- الزام به انتقال سند رسمی اتومبیل، 2- ابطال عملیات اجرای ثبت نسبت به توقیف 
اتومبیل، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به 

ص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آق��ای احمدرضا رجایی با 
وکالت خانم س��میه تاجمیر ریاحی بطرفیت بانک س��په ش��عبه خیابان امیرکبیر اصفهان 
و آقایان رادپی- احمدرضا پوالدساز- حسین پوالدساز- خانم زهرا نادراالصلی- آقای 
مهدی حس��ینعلی زاده خراسانی به خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرای ثبت در 
خصوص توقیف اتومبیل س��واری پژو پارس به ش��ماره انتظامی 381 ل 89-ایران 13 
مقوم به مبلغ 5/000/000 ریال و صدور حکم به الزام خواندگان چهارم و ششم بحضور 
در دفترخانه و انتقال س��ند رس��می اتومبیل به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم به 
مبل��غ 5/000/010 ریال به این توضیح که مطابق مبایعه نام��ه عادی مورخه 1388/6/5 
اتومبیل ف��وق الذکر را از خوانده ردیف چهارم به مبلغ 122/500/000 ریال ابتیاع نموده 
و به موجب محتویات پرونده کالس��ه اجرایی به شماره 113573/4159 در اجرای اسناد 
رسمی اصفهان بانک سپه در مقام وصول مطالبات خود از خوانده ردیف چهارم اتومبیل 
مذکور را توقیف نموده و بش��رح خواس��ته تقاضای رسیدگی نموده است با تعیین وقت 
رس��یدگی و دعوت طرفین- خوانده ردیف ششم بش��رح الیحه شماره 91/6/21-2900 

ضم��ن ارائه کپی از وکالتنامه ش��ماره 14004-1387/2/15 دفترخانه 136 که به خوانده 
ردیف چهارم در خصوص فک پالک اعطاء نموده اعالم داشته که آمادگی انتقال اسناد را 
دارد وکیل خوانده ردیف چهارم آقای حس��ین زمانی بشرح اظهارات در جلسه رسیدگی 
90/8/11 ضم��ن تأیید مراتب فروش خودرو توس��ط موکلش ب��ه خواهان اعالم آمادگی 
خوانده چهارم را به انتقال س��ند بیان داش��ته اس��ت برابر پاسخ اس��تعالم از بانک سپه 
شعبه خانه اصفهان گواهی گردیده که دو فقره چک های مذکور در مبایعه نامه عادی به 
شماره های 152921-88/6/7 به مبلغ 100/000/000 ریال و 152922-88/6/10 به مبلغ 
20/000/000 ریال توس��ط آقای حسین پوالدساز )فروش��نده( وصول گردیده است از 
سوی نماینده حقوقی بانک سپه دفاع مؤثری در قبال دعوی مطروحه و مااًل صحت مباعه 
نامه اس��تنادی اقام��ه نگردیده فلذا با احراز اصالت و صح��ت مبایعه نامه مورخ 88/6/5 
منعقده بین خواهان و خوانده چهارم دعوی وارد تش��خیص مس��تنداً به مواد یک قانون 
اص��الح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رس��می مص��وب 1322 و 198 و 515 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و 219 و 220 قانون مدنی اواًل حکم به ابطال عملیات اجرایی 
به کالس��ه 113573/4159 اجرای اسناد رسمی ثبت اصفهان صرفًا در خصوص توقیف 
س��واری پژو پارس به ش��ماره انتظامی 381 ل 89 - ایران13 صادر و اعالم می گردد. 
ثانیًا خواندگان چهارم و شش��م را به انجام تعهد مبنی بر انتقال اس��ناد رسمی سواری 
فوق الذکر اعم از فک پالک در راهنمایی و رانندگی و تنظیم شناسنامه مالکیت خودرو در 
آن یگان و انتقال رس��می در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام خواهان و با احتساب هزینه 
دادرس��ی- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید. دعوی 
توجه به خواندگان دوم و س��وم- پنجم نداش��ته قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
این رأی حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. استادشریف- رئیس شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
 6663 آقای باقر فقیهی نژاد دارای شناس��نامه ش��ماره 214 به ش��رح دادخواست به کالسه 
771/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان القاص ایسپره بشناسنامه 93 در تاریخ 1385/4/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( گلزار ایس��پره فرزند سنگری 
ش ش 94 )همس��ر دائمی متوف��ی(، 2- باقر فقیهی نژاد فرزند الق��اص ش ش 214 )فرزند(، 
3- روزعلی ایس��پره فرزند القاص ش ش 97 )فرزند(، 4- رضاقلی ایسپره فرزند القاص ش 
ش 96 )فرزن��د(، 5- رمضان احمدی فر فرزند القاص ش ش 363 )فرزند(، 6- نادر ایس��پره 
فرزند القاص ش ش 213 )فرزند(، 7- علی ایسپره فرزند القاص ش ش 215 )فرزند(، 8- ماه 
سلطان ایسپره فرزند القاص ش ش 212 )فرزند(، 9- شهناز ایسپره فرزند القاص ش ش 432 
)فرزند(، 10- خانم س��لطان ایسپره فرزند القاص ش ش 364 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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
6664 خانم فاطمه آقاکوچکی فروشانی دارای شناسنامه شماره 10668 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 795/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان مصطفی زمانی بشناس��نامه 96 در تاری��خ 1390/12/3 اقامتگاه 
دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( فاطمه 
آقاکوچکی فروش��انی ف عباس��علی ش ش 10668 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- محمدحسین 
زمان��ی فرزند مصطفی ش ش 987 )فرزند(، 3- محمد س��عید زمانی فرزند مصطفی ش ش 
6-023149-113 )فرزند(، 4- محمدحس��ن زمانی فرزند مصطف��ی ش ش 129 )فرزند(، 5- 
مهری زمانی فرزند مصطفی ش ش 12536 )فرزند(، 6- صفیه زمانی فرزند مصطفی ش ش 
1191 )فرزند(، 7- هاجر زمانی فرزند مصطفی ش ش 22506 )فرزند(، 8- مریم زمانی فرزند 
مصطفی ش ش 11882 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6665 خانم فاطمه ش��یروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
755/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه در خواس��ت گواهی حصروراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبداله شیروی خوزانی بشناس��نامه 4931 در تاریخ 1381/6/10 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( حبیبه بدیعی خوزانی 
فرزن��د قاس��م ش ش 7923 )فرزند(، 2- نوروز ش��یروی خوزانی فرزن��د عبداله ش ش  94 
)فرزن��د(، 3- نعمت اله ش��یروی خوزانی فرزند عبداله ش ش 44 )فرزند(، 4- فاطمه ش��یروی 

خوزانی فرزند عبداله ش ش 7 )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
6666 خانم فاطمه شیروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
754/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان حبیبه بدیعی خوزانی بشناس��نامه 7923 در تاریخ 1391/7/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نعمت اله شیروی 
خوزانی فرزندعبداله ش ش 44 )فرزند(، 2- نوروز ش��یروی خوزانی فرزند عبداله ش ش  
94 )فرزند(، 3- فاطمه شیروی خوزانی فرزند عبداله ش ش 7 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت 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
6667 آقای رضا ابوطالبی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1083 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 787/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمود ابوطالبی خوزانی بشناسنامه 9812 در تاریخ 1391/8/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا 
صرام خوزانی فرزند حس��ن ش ش 26411 )همس��ر دائمی متوف��ی(، 2- مرتضی ابوطالبی 
خوزان��ی فرزند محم��ود ش  ش975 )فرزند(، 3- رضا ابوطالب��ی خوزانی فرزند محمود ش 
ش 1083 )فرزن��د(، 4- اله��ه ابوطالبی خوزانی فرزند محم��ود ش ش 565 )فرزند(، 5- الهام 
ابوطالب��ی خوزانی فرزند محم��ود ش ش 9-003151-113 )فرزند(، 6- ندا ابوطالبی خوزانی 
فرزن��د محمود ش ش 4-017949-113 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 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 شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
6668 از شورای حل اختالف شعبه دوازدهم خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 464/91 
ب��ه آقای مهدی راه افروز فرزند بمانعل��ی خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 
شده اس��ت و خواهان آن آقای عباس مهرابی فرزند محمود ساکن خمینی شهر میدان شهدا 
خ مدرس کوچه بانک صادرات منزل دوم س��مت چپ بخواس��ته مطالبه 14/100/000 ریال 
که در جریان رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز یکشنبه مورخ 1391/11/29 
س��اعت 4/30 عصر به ش��ورای حل اختالف دوازدهم خمینی شهر و یا چنانچه جهات ردی 
دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به شورای مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ 
دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6669 نظ��ر ب��ه اینکه در پرونده کالس��ه 911077 ک 101 این دادگاه خانم مرجان موس��وی 
فرزن��د عبداله متهم به بی احتیاطی در ام��ر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی می 
باش��د وقت رسیدگی پرونده برای روز یکشنبه مورخ 1391/11/1 ساعت 10/30 صبح تعیین 
گردی��ده، لذا با توجه به مجه��ول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت آگهی به 
نامبرده ابالغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت 
عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شکرانی- مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر
 

ابالغ
6681 کالسه پرونده: 910634 وقت رسیدگی : 91/11/17 ساعت: 8:30 صبح خواهان: منوچهر پاشا 
فر فرزند حسن خوانده: رامتین نافذ فرزند رحمان خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم  
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهم رساند. شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی استان اصفهان

با اس��تناد به این که خ��ط فقر در کش��ور ما حقوق 
کمتر از یک میلیون تومان تعیین ش��ده، باید گفت 
هم اکن��ون تم��ام کارگران کش��ور ما با یک س��وم، 
حق��وق تعیین ش��ده برای خ��ط فقر ام��رار معاش 
می کنند که این بدین معناس��ت که تمام کارگران 
 زیر خ��ط فق��ر زندگ��ی می کنن��د و البت��ه این در 
اس��تان هایی همچون اصفهان که جمعیت زیادی 
دارند و از سویی سر ریز جمعیت جویای کار و بیکاران 
استان های دیگر نیز هستند، شرایط بدتری را برای 
کارگران رقم زده است؛ به طور مثال حداقل دستمزد 
در استان اصفهان 389 هزار تومان است که با توجه 

به فعالی��ت 80 درص��د جامعه کارگ��ری در بخش 
خصوصی، افزایش چندانی در این دس��تمزد شامل 
حال کارگران نشده اس��ت. مصداق دیگر از شرایط 
سخت کارگران اصفهانی این که در سال گذشته، وام 
1/5 میلیون تومانی، برای کارگران کشور تعیین شد 
که تاکنون ریالی از آن در استان اصفهان به کارگران 

پرداخت نشده است.
 از س��ویی ش��رایط بد اقتصادی، افزایش تحریم ها،

قط��ع واردات م��واد اولی��ه و گران��ی آنها ب��ه دلیل 
نوسانات، س��ه برابر شدن نرخ ارز در س��ال جاری و 
نیز سوءمدیریت ها در حوزه اقتصادی که نوعی خود 

تحریمی محس��وب می شود، سبب ش��ده در سال 
جاری حجم بسیاری از کارگران در واحدهای تولیدی 
تعدیل شوند، چرا که یا واحد تولیدی آنها تعدیل شده 

و یا یک نفر به جای سه نفر کار می کند.
 ه��م اکن��ون وضعی��ت تعدی��ل نی��رو در اصفهان 
به گونه ای اس��ت که به دلیل مش��کالت واحدهای 
صنعتی، بیشترین شکایات کارگران از کارفرمایان، 
مربوط ب��ه تعدیل نی��رو در واحدهاس��ت و تنها در 
بخش خودروسازی و قطعه س��ازی استان اصفهان 
در س��ال ج��اری30 درص��د نیروها تعدیل ش��دند 
و بر اس��اس گفته مس��ئوالن جامعه کارگ��ری، در 

 دیگ��ر صنای��ع اس��تان نی��ز این اتف��اق ت��ا حدود
20 درصد صورت گرفته است.

سید عبدالوهاب س��هل آبادی رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان نیز بر این باور است که  
در بحران اقتصادی امروز، کارگران بیش از دیگران 
دغدغه دارن��د.» در صورتی که کمب��ود نقدینگی و 
س��رمایه در گردش بر ادامه فعالیت کارخانه ها تأثیر 
بگذارد، به ضرر کارگران هم هس��ت، بنابراین امروز 
تالش برای حفظ اش��تغال موجود بای��د مهم ترین 

دغدغه مردم و مسئوالن باشد.«

کارگ�ران خارج�ی بی�ش از ایران�ی ها 
به کار گرفته می شوند

بر اساس آخرین آمار در حال حاضر حدود200 هزار 
کارگر خارج��ی در کارگاه ها و کارخانه های اس��تان 
اصفهان مشغول کار هس��تند که این امر خود سبب 
عدم ایجاد اشتغال و ادامه بیکاری بسیاری از جوانان 

و مردم اصفهان است.
مجتب��ی مولیان��ی نای��ب ریی��س جامع��ه کارگر 
 اس��تان اصفهان در این باره م��ی گوید:»هم اکنون 
به کارگیری نیروهای خارجی در بخش های کارگری 
اصفهان یکی از معضالتی اس��ت که کم��ر بیکاری 
در اس��تان را می ش��کند و علت این موضوع، فرار از 
 بیمه کردن کارگر در کارگاه های تولیدی است. وی 
م��ی افزای��د:» کارگری ک��ه فاق��د بیمه از س��وی 
کارفرماس��ت، هر زمان که کارفرم��ا اراده کند، رد یا 
جذب می شود و به دلیل همین تبعیض هایی که در 
محیط های کارگاهی وجود دارد، درآمد کارگر ایرانی 

کمتر از کارگر افغانی شده است.«
مولیان��ی ادامه می ده��د: »در ش��رایطی که اکنون 
دس��تمزد ماهانه یک کارگر ایرانی 389 هزار تومان 
است، یک کارگر افغانی با همان شرایط کاری، ماهانه 
بیش از500 هزار توم��ان حقوق دریافت می کند که 
این موضوع ظلم مس��لم به جامعه کارگ��ران ایرانی 
اس��ت.« به طور حتم یکی از دالیل به کارگیری این 
همه نیروی خارجی در واحدهای تولیدی و صنعتی 
اصفهان و نیز تبعیض حقوقی آنها، بازرسی های کم 
از کارگاه ها و واحدهای تولیدی توسط اداره کار است  
و به عبارت صریح تر، عدم نظارت کافی از سوی اداره 
کار نیز سبب تش��دید این ش��رایط در محیط های 
کارگری اس��تان اصفهان ش��ده اس��ت. مصداقی بر 
این ادعا را می توان فعالی��ت چهار هزار نفر کارگران 
افغ��ان در700 کارگاه س��نگبری اس��تان اصفهان 
 برشمرد که پیامدی از عدم بازرسی به موقع و ناکافی

 بوده است.

 تش�دید تعدیل نی�روی کار در ماه های 
پایانی سال

طی سال های گذشته در ماه های پایانی هر سال که 
زمان خاتمه قراردادها و محاس��به صورت های مالی 
اس��ت، روند تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان سرعت 
می گیرد. اصغر برش��ان، دبیر اجرای��ی خانه کارگر 
اصفهان در این باره پیش بینی کرد در ماه های پایانی 
سال، شاهد تعدیل نیرو بیش از سال های گذشته در 
استان هستیم. وی می افزاید:» از زمان آغاز نوسانات 
و گرانی نرخ ارز، متأسفانه روز به روز ریزش نیروهای 
 شاغل در واحدهای تولیدی ش��دت یافته و به عامل 

نگران کننده ای در سطح جامعه تبدیل شده است«

وجود830 هزار زن جویای کار در ایران
با نگاه به وضعیت اش��تغال زنان در کشور و اصفهان 
نیز درمی یابیم که همواره نگاه به وضعیت زنان فعال 
اقتصادی و کارآفرین، یک نگاه ظاهری و شعاری بوده 
است؛ ش��اهد این ادعا مس��تندات آماری مرکز آمار 
ایران در سال 90 است که جمعیت زنان جویای کار 
در کشور را 830 هزار نفر برآورد کرده و این در حالی 
اس��ت که بیش از یک میلیون و 800 هزار دختر نیز 
در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند؛ 
یعنی بی��ش از دو برابر کل زنان بی��کار. زهرا اخوان 
نسب عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در این خصوص از ای��ن که زنان ب��رای ورود به بازار 
کار و اثبات خود نیاز به تالش مضاعفی دارند. » هیچ 
اطالعاتی در خصوص درصد کارآفرینان زن در کشور 
وجود ندارد. حضور مردان در جوامع کس��ب و کار از 
قدیم االیام بوده با حضور زنانی که اگر چه دوشادوش 
مردان در اداره زندگی مشارکت داشته اند، اما حقوق 
آنها و می��زان درآمدزاییش��ان مورد محاس��به قرار 

نگرفته است.«

افزای�ش 150 درص�دی زنان بی�کار طی 
سه سال آینده

اخوان نسب به آینده هش��دار می دهد :» در صورت 
عدم برنامه ریزی و تدبیر اندیشی الزم، ظرف سه چهار 
سال آینده با افزایش100 تا 150 درصدی جمعیت 

زنان جوان بیکار روبه رو خواهیم شد.«
مخلص کالم این که بس��یاری از واحدهای تولیدی 
در حال حاضر مش��کل کمبود نقدینگی و س��رمایه 
در گردش برای تأمین مواد اولیه دارند که در صورت 
عدم رس��یدگی به آن، بس��یاری از کارگران موجود 

بیکار می شوند.

خون دل خوردن جامعه کارگری از تبعیض دستمزدها

وخامت بیماری بیکاری، تهدیدی برای کارگران اصفهانی

یکی از دغدغه های موجود مردم و مسئوالن اصفهان، حفظ فعالیت بنگاه ها در کنار ایجاد مشاغل جدید و حمایت تسهیالتی  راضیه 
 بانک ها به منظور توسعه و رونق تولید اس�ت؛ موضوعی که اس�تاندار اصفهان بارها بر آن تأکید کرده و حفظ اشتغال را دادخواه

مهم ترین و اولین اولویت اس�تان می داند، اما باید دید فاصله حرف تا عمل وضعیت اشتغال مردان و زنان در اصفهان به 
چه صورت است. هم اکنون حدود 900 هزار نفر در بخش کارگری استان اصفهان فعالیت می کنند که از این تعداد، 80 درصد در بخش خصوصی 
مشغول به کارند و در شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات معیشتی در کشور هیچ گونه تسهیالتی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته نشده 

است.تنها کمکی که از لحاظ معیشتی به جامعه کارگری شده است، حداقل دستمزد تعیین شده، از سوی شورای عالی کار کشور است.



اعالنیادداشت

هفت

»الجزیره« شبکه تلویزیونی ال گور را خرید
شبکه خبری »الجزیره« 500 میلیون دالر برای خرید تلویزیون »کارنت« پرداخت کرد تا 
تعداد مخاطبان آمریکایی خود را افزایش دهد. ال گور، بنیان گذار شبکه »کارنت« و معاون 

بیل کلینتون، رییس جمهور پیشین آمریکا، این معامله را تأیید کرد.

5

آوای شجریان در اصفهان 
همایون شجریان در روزهای 25 و 26 دی 
 ماه برای برگزاری کنس��رت به اصفهان 
می آید تا با همراهی گروه س��یاوش به 

روی صحنه تاالر رودکی برود.
کنسرت همایون ش��جریان با همراهی 
گروه س��یاوش و به تهیه کنندگی نوای 
مهر سپاهان در روزهای 25 و26 دی ماه 
در تاالر رودکی برگزار خواهد شد. بلیت 
 این کنسرت از روز ۱۹ دی ماه در س��ایت نوای مهر سپاهان پیش فروش 
می ش��ود. همای��ون ش��جریان در ۳۱ اردیبهش��ت ۱۳5۴ در تهران در 
خانواده ای سرشار از موسیقی متولد شد. وی فرزند محمدرضا شجریان 
اس��ت و از کودکی عالقه به موس��یقی و ریتم در او نمایان بود تا آن که با 
تشخیص پدر، نزد ناصر فرهنگ فر به فراگیری تکنیک و شناخت ریتم که 
اساس موسیقی است پرداخت و چند س��الی هم آموختن را نزد جمشید 

محبی ادامه داد. 
از س��ن ۱0 س��الگی  روزان��ه تکنی��ک آواز و صداس��ازی را ب��ه صورت 
فش��رده ف��را گرف��ت. در هم��ان زمان ب��ه هنرس��تان موس��یقی رفت 
 و کمانچ��ه را به عنوان س��از تخصصی خ��ود انتخاب ک��رد و در خارج از 
هنرستان به ادامه فراگیری آن نزد اردشیر کامکار و آشنایی با تار و سنتور 
به صورت گوشی پرداخت. او از سال ۱۳۷0 به همراه محمدرضا شجریان 
و گروه آوا در کنس��رت های آمریکا، اروپا و ایران )با تنبک( همراهی کرد 

و از ۱۳۷۸ به بعد در صحنه کنسرت ها به همخوانی با پدرش پرداخت.

نقاشی های صمصام در آپادانا
نمایشگاهی از نقاشی های شهریار صمصام 
از ۱5 تا 20 دی ماه سال جاری در گالری 

آپادانای اصفهان برپا می شود. 
این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه انفرادی 
او پ��س از نمایش��گاه  های��ی در گالری 
آپادانا اصفهان در س��ال های گذش��ته و 
در گالری های زاویه و محک تهران است. 
وی در رابطه با فضای آثار ارایه ش��ده در 
این نمایشگاه  می گوید: »نقاشی های این نمایشگاه به سه دسته تقسیم 
می شوند که دس��ته  ای آثار فی البداهه ای است که در زمان کوتاهی روی 
بوم شکل گرفته اند، دسته دوم نقاشی های من تحت تأثیر خاطراتی است 
که از بافت فرش های بختیاری در ذهن دارم و بقیه هم آثاری دیگر است 
که زمان بیشتری برده و به نس��بت آثار دیگر شلوغ تر و پربافت تر است.« 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه از ۱5 تا 20 دی ماه و از ساعت ۱6 تا 
۱۹ فرصت دارند به گالری آپادانا اصفهان واقع در خیابان آپادانا دوم )۱5 

خرداد(، کوچه الله، پالک 25 مراجعه نمایید. 

افشاگری آکادمی نوبل 
 اسناد آکادمی نوبل بعد از سال ها نشان 
می دهد جان اشتاین بک که سال ۱۹62 
با نویس��ندگانی چ��ون راب��رت گریوز 
نویس��نده بریتانیای��ی، الرن��س دورل 
آن��وی  ژان  انگلیس��ی،  نویس��نده 
نمایش��نامه نویس فرانس��وی و کارن 
بلیکس��ن نویس��نده دانمارک��ی رقابت 
می کرد، انتخاب مطلوب اعضای آکادمی 
نبوده است. آکادمی سوئد برای50 سال تمام اطالعات درباره این نویسنده 
نامزد دریافت جایزه نوبل را به صورت راز نگه داش��ته ب��ود تا این که روز 
 گذشته نامزدهای نهایی جایزه ۱۹62 نوبل را منتش��ر کرد که در آن نام 
 66 نویس��نده نامزد دریافت جایزه نوبل به چشم می خورد. در این لیست 
به غیر از اشتاین بک ،نام نویسندگانی چون گریوز، دورل، آنوی و بلیکسن 

به چشم می خورد.

»افراد ایکس« به سینما 
لشکرکشی کردند

ششمین فیلم »افراد ایکس« تابس��تان 20۱۳ اکران می شود. فیلم 
وولورین ششمین قسمت مجموعه فیلم های »افراد ایکس« است که 
در آن شخصیت وولورین و زندگی او محور اصلی داستان است. هیو 
جکمن در این فیلم برای ششمین بار نقش لوگان/وولوریِن گرگ نما 

را بازی می کند و جیمز منگولد کارگردانی فیلم را برعهده دارد.
فیلمنامه را کریستوفر مکواری، اس��کات فرانک، جیمز منگولد و مارک 

بومب��اک براس��اس قصه ه��ای مص��ور 
»وولورین« که کریس کلرمونت و فرانک 
میل��ر در س��ال ۱۹۸2 برای انتش��ارات 
مارول نوشتند، نوش��ته اند. در وولورین، 
لوگان به ژاپن س��فر می کن��د و در آنجا 
با یک سامورایی آش��نا می شود که راه و 
رسم سلحشوری را به او می آموزد. پنج 
فیلم قبلی مجموعه »مردان ایکس« به 
فروش ۱/۸۹ میلیارد دالری در س��طح 
جهان رسیدند. اولین فیلم این مجموعه 
سال 2000 با عنوان »افراد ایکس« روی 

پرده رفت. 
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» مجموعه های کوتاه بین« » تعطیالت آقای بین« »بین« در مراسم المپیک»بین« وارد می شود 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - روآن سباس��تین اتکینس��ون، زاده 6 ژانویه ۱۹55 یک بازیگر و نویسنده 
بریتانیایی اس��ت که برای ایفای نقش آقای بین و بلک اَدر در تلویزیون بریتانیا مشهور شده 
 است. نام او به عنوان یکی از 50 نفردرمیان فهرست بامزه ترین کمدین های بریتانیا درمجله

» آبزرور« به چشم می خورد و همچنین به عنوان یکی از 50 نقش برتر کمدی همه تاریخ در 
نظرسنجی میان افراد کمدین در سال 2005 انتخاب شد.

جالب این که »بین« در رشته مهندس��ی الکترونیک از دانشگاه نیوکاسل وآکسفورد درس 
خوانده، اما جالب تر این که وی دردوران دبس��تان با تونی بلر هم کالسی بوده است. درباره 
این آدم عجیب، بد نیست بدانید وی صاحب چندین اتومبیل ریسر و اسپورت است. تفریح و 
سرگرمی وی مسابقات اتومبیل رانی سرعت است که در این زمینه مهارت زیادی نیز داراست. 
روان آتکینسون نه تنها یک بازیگر، بلکه یک نویسنده، تهیه کننده و دوبلر معروف فیلم های 
کمدی در اروپا به شمار می رود. وی می گوید: »یک فیلم کمدی خوب عالوه بر بازی خوب یک 

کمدین، نیاز به یک موسیقی زیبا، یک کارگردانی خوب و یک فیلمنامه زیبا دارد.
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 مستند»روزی روزگاری 
سینما« به روایت بهداد   

 اسکار، تولد جیمز  باند
را جشن می گیرد

مستند بلند »روزی روزگاری س��ینما« به کارگردانی شهرام میراب اقدم و 
سام ارجمندی روز سه ش��نبه، دوازدهم دی در خانه هنرمندان اکران شد. 
این مستند ساعت ۱۸ روز سه شنبه به نمایش درآمد و پس از آن، جلسه نقد 
و بررسی فیلم با حضور فریدون جیرانی، حامد بهداد ونیما حسنی نسب در 
حضور عوامل آن برگزار شد. مستند 6۸ دقیقه ای »روزی روزگاری سینما« 
به تهیه کنندگی احس��ان ظلی پور با موضوع بررس��ی تاریخچه سالن های 
 سینمای تهران ساخته شده است. پژوهش و تحقیق فیلمنامه این مستند 
دو سال و نیم به طول انجامیده و در این مدت آرشیوهای تصویری سینماهای 
قدیمی تهران بررسی و جمع آوری شده اس��ت. در این مستند سعی شده 

تاریخچه بیش از ۱00 سال سالن داری سینما در تهران تشریح شود.

آکادمی علوم وهنرهای سینمایی درهشتاد وپنجمین دوره جوایز اسکار 
به صورت تلویزیونی از مجموعه سینمایی »مأمور00۷« تقدیرمی کند.

مجموعه فیلم های جیمز باند ازسال۱۹62 با فیلم »دکترنو« آغاز شد و از 
آن زمان تاکنون، ماجراهای جاسوس ازخود خاطرجمع و بسیار بااستعداد 
بریتانیایی دستمایه 2۳ فیلم بوده است. تازه ترین فیلم جیمر باند با عنوان 
»اسکای فال« به کارگردانی س��ام مندس و با بازی دانیل کریگ در نقش 
مأمور 00۷، این روزها روی پرده سینماهاست و تاکنون در دنیا بیش از 
یک میلیارد دالر فروخته اس��ت. این فیلم یکی از ۱0 نامزد جایزه ساالنه 
انجمن تهیه کنندگان آمریکاست که این مس��أله می تواند راه آن را برای 

رسیدن به جوایز اسکار ۸5 هموار کند.

براس��اس معرفی فیلم های ارایه شده به س��ی یکمین جشنواره 
فجر، می توان ب��ه خوبی از میان آنها غایب��ان وحاضران بازیگری 

را سرشماری کرد:
از میان بازیگران زن، مریال زارعی با چهار فیلم بیشترین فیلم را در 

لیست ارایه شده به جشنواره فجر امسال دارد. زارعی در »همه چیز 
 برای فروش«، »هیس«،»دخترها فری��اد نمی زنند«، »چمران و

 »خواب های طالیی« به بازی پرداخته است. 
مهناز افشار، شیرین یزدان بخش، روناک یونسی، شقایق فراهانی 

و بهنوش بختیاری هر کدام با س��ه فیلم در رده بعدی حضور قرار 
دارند. 

برنده س��یمرغ بازیگری سال گذش��ته، هنگامه قاضیانی، امسال 
با دو فیلم »زندگی خصوصی آقای محمودی و بانو« و »بش��ارت 
به یک ش��هروند هزاره س��وم« در جش��نواره حض��ور دارد، ولی 
یکتا ناصر که س��ال گذش��ته به خاط��ر »یکی می خ��واد باهات 
حرف بزنه« برنده س��یمرغ نقش مکمل زن ش��ده بود، امسال در 
هیچ فیلمی حض��ور ندارد. بهن��از جعفری، برن��ده دیپلم افتخار 
به خاطر ب��ازی در »تلفن هم��راه رییس جمهور« پ��س از اکران 
نشدن فیلمش، تنها با س��ختی های حضور در »جیب بر خیابان 
جنوبی« به جش��نواره امس��ال آمده اس��ت. پری��وش نظریه هم 
که به خاط��ر ب��ازی در »در انتظار معجزه« دیپل��م افتخار بخش 
بین المل��ل را دریافت کرده بود، امس��ال دو فیل��م »مروارید« و 
 »تاج محل با هیبتی جنوبی« را در جش��نواره س��ی و یکم دارد.  
از بازیگران مطرح س��ینمای ایران، لیال حاتمی با »س��ر به مهر«، 
هدیه تهرانی با »آشغال های دوس��ت داشتنی«، مهتاب کرامتی 

با »فرزند چهارم«، نیکی کریمی با »بشارت به یک شهروند هزاره 
سوم« و پانته آ بهرام با »روز روشن« هر کدام در یک فیلم شرکت 
کننده در جش��نواره فجر امس��ال حضور دارند. ترانه علیدوستی 
با »زندگی خصوص��ی آقای محم��ودی و بانو«  و »آس��مان زرد 
کم عمق«، نگار جواهریان با »آش��غا ل های دوس��ت داشتنی« 
و »حوض نقاش��ی«، میترا حجار با »دلتنگی های عاش��قانه« و 
»خاکس��تر و برف« و پگاه آهنگرانی با »دربند و مهمونی کامی« 
 شاید حضور کم و بیش پررنگ تری نس��بت به آنها داشته باشند.

از غایبان مهم زن و تقدیر ش��دگان پیش��ین در جشنواره سی ام 
هم می توان به فاطم��ه معتمد آریا، باران کوث��ری، گالب آدینه، 
گلچهره سجادیه، رویا نونهالی، الدن مستوفی، ماهایا پطروسیان، 
مهتاب نصیرپور و خزر معصومی اش��اره کرد. در بخش بازیگران 
مرد سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با تعداد بیشتری نسبت به 
زنان هنرپیشه مواجه هستیم که با توجه به شرایط سینمای ایران 
و محدودیتی که در خیلی از نقش ها و فیل��م ها برای زنان وجود 

دارد، طبیعی است.

بازیگران زن غایب و حاضر در جشنواره سی و یکم فیلم فجر  

عمار در سکوت رسانه ای محو شد
جش��نواره عمار کار خود را در بی خبری آغاز کرد و 
در سکوت رس��انه ای به کار خود پایان داد؛ نکته ای 
که منجر به نارضایتی مخاطبان اصفهانی ش��د، زیرا 
عدم پش��تیبانی حوزه هنری، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، شهرداری و مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها 
از جش��نواره مردمی فیلم عمار باعث شد جشنواره 

مردمی عمار در ایت سکوت محو شود.
حال جای این پرس��ش وج��ود دارد که مس��ئوالن 

فرهنگ��ی اصفهان که ب��رای هر جش��نواره کوچک 
و ک��م اهمیتی اع��الم آمادگی می کنن��د، چرا برای 
 چنین جش��نواره ای که ب��ا موضوعات��ی نظیر نقد 
درون گفتمانی، جن��گ نرم، فتن��ه ۸۸، ریزش ها و 
رویش های انقالب، تس��لط صهیونیسم بر رسانه ها، 
امپریالیسم رسانه ای، توطئه های سیاسی � اقتصادی و 
فرهنگی غرب علیه انقالب اسالمی، بایکوت و سانسور 
و تحریف انقالب اسالمی برگزار شد،  اعالم آمادگی 

نکرده و میزبان شایسته ای برای آن نبودند؟ 

استفاده از لفظ جاسوس برای خبرنگاران 
و استفاده از لپ تاپ برای اکران فیلم

سومین جشنواره عمار در استان اصفهان توسط چند 
مسجد و پایگاه بسیج که البته به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رس��ید، برگزار ش��د که تنها مسجد فرشته 
اصفهان در موعد مقرر به اکران فیلم پرداخت و کار 
خود را پایان داد، اما سایر مراکزی که اکران فیلم را بر 
عهده گرفته بودند، یا از اکران عمومی سر باز زدند یا با 
بهانه این که »سی دی ها یا دی وی دی ها به موقع به 

دست شان نرسیده « میزبانی را لغو کردند.
برخی دیگر از برگزار کنندگان نیز از اطالع رس��انی 
برنامه اکران فیلم ها به خبرنگاران ممانعت می کردند، 
تا جایی که با برخوردهای نامناس��ب و اس��تفاده از 
لفظ »جاس��وس« ب��رای خبرن��گاران، از در اختیار 
قرار دادن اطالع��ات به آنان خ��ودداری می کردند. 
در این بین شنیده می ش��د که تعدادی از مسئوالن 
مس��اجد که برای اکران عمومی فیلم اعالم آمادگی 
کرده بودند، ش��ماری از فیلم ها را در شأن اکران در 
مس��جد نمی دانس��تند و از پخش فیلم در مس��جد 

جلوگیری کردند.
تنی چند از برگزار کنندگان جش��نواره هم به اکران 
فیلم آن هم نه در زمان مش��خص، بلکه به س��لیقه 
خود و به وس��یله امکاناتی ناچی��زی  نظیر  لپ تاپ 
بسنده کردند! در حقیقت جشنواره عمار و مسئولیت 
 برگزاری آن به دس��ت افرادی س��پرده شده بود که 
هیچ گونه پی��ش زمینه و مهارت��ی در این خصوص 
نداش��تند. به نوعی می توان گفت یکی از دالیل انزوا 
و تباه شدن این جشنواره در اصفهان، عدم آگاهی و 
مهارت مسئوالن برگزار کننده آن بود. حال جای  این 
پرس��ش وجود دارد آیا عنوان اکران فیلم در اماکن 
نامش��خص آن هم بدون برنامه ری��زی، مدیریت و 
پشتیبانی را می توان »جش��نواره« گذاشت؟ آیا این 

میزبانی شایسته  جشنواره عمار بود؟ 

مسئوالن جشنواره عمار کوتاهی کردند
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان و 
حوزه هنری به عنوان دو نهادی که می بایست از این 
جشنواره حمایت می کردند اما از این کار خودداری 
کردند، مورد انتقاد هس��تند. البته همانند بسیاری 
از مواقع مسئوالن ارش��اد اصفهان نسبت به این امر 
پاس��خگو نبودند، اما رییس حوزه هنری اصفهان در 
این خصوص صحبت کرد: »عرف هر جش��نواره  این 
است که مس��ئوالن برگزاری آن به نهادها و ارگان ها 
پیشنهاد میزبانی بدهد و مس��ئوالن جشنواره عمار 
می بایست قبل از آغاز به کار جشنواره از حوزه هنری و 

سایر نهادها درخواست میزبانی می کردند«.
سید مهدی سیدین نیا با انتقاد از برگزارکنندگان، آنها 

را در این رکود و سکوت خبری مقصر دانست: 
» جشنواره مردمی عمار جش��نواره بزرگ و مهمی 
است و با توجه به موضوعات حس��اس و اساسی که 
داشت باید بیش��تر به آن پرداخته می شد، اما نوک 
پیکان انتقاد نباید به س��مت حوزه هنری باشد؛ زیرا 
مس��ئوالن برگزاری جش��نواره عمار در این زمینه 

کوتاهی کردند«.

وی ادامه داد: »حوزه هنری برای همکاری با جشنواره 
مردمی عمار مشکلی نداش��ت و می توانست با یک 
برنامه ری��زی صحیح این جش��نواره را هدایت کند، 
اما همان طور که گفته ش��د کس��ی از ما درخواست 
همکاری نکرد. جش��نواره عمار نباید در س��کوت و 
انزوا برگزار می شد. ما برای جشنواره های آینده عمار 
اعالم آمادگی می کنیم تا چهارمین جشنواره عمار در 
اصفهان به ش��یوه بهتری برگزار شود و تمامی مردم 

بتوانند از موضوعات آن بهره مند شوند.«
در این بین حرف های دبیر اجرایی سومین جشنواره 
فیلم عمار هم شنیدنی اس��ت. حامد بامروت نژاد با 
اعالم این خبر که » پایان جشنواره فیلم عمار منوط 
به برگزاری اختتامیه نیست و برخی از شهرستان ها 
در طول س��ال اقدام به اکران عمومی فیلم خواهند 
کرد«، پیکان انتقاد را به س��مت دیگ��ری می گیرد: 
»علت عدم هم��کاری نهادهای دولتی با جش��نواره 
عمار این است که مسئوالن برگزاری این جشنواره 
می خواستند عمار به طور کامل توسط  مردم حمایت  
و برگزار شود، اما از همکاری مسئوالن با این جشنواره 
استقبال می کردند. مسئوالن مردمی این جشنواره 
به علت عدم آگاهی در نحوه برخورد با خبرنگاران و 
 مهارت در اکران فیلم،  قادر به اطالع رسانی صحیح در 
خصوص زمان بندی اکران فیلم های جشنواره عمار 

نبودند.«

پرچم�داران عمار بای�د بر هم�ه گیری 
جشنواره تأکید کنند 

این م��وارد و انتقاده��ا در حالی به س��ومین دوره از 
جش��نواره وارد اس��ت ک��ه س��یداحمد میرعالیی، 
 مدیرعام��ل بنی��اد س��ینمایی فاراب��ی نی��ز درباره 
هدف گذاری های جش��نواره  عمار ن��کات مهمی را 
گوشزد کرده بود: »درحال حاضر با توجه به مسائل 
فرهنگی و نیازهایی که در کشور احساس می شود، 
جای جشنواره ای مانند جشنواره عمار در سینماهای 
کشور خالی بود؛ زیرا  این جشنواره خوب وارد عرصه 

شد و در این سه سال به خوبی ادامه مسیر داد.«
وی در ادامه گفته ب��ود:» چنین جش��نواره ای باید 
دبیرخانه دائم داش��ته باش��د. بعضی از جشنواره ها 
دبیرخانه دایمی هم دارند، اما برگزاری آنها این قدر 
که این جشنواره می تواند تأثیرگذار باشد نیست، ولی 
نباید فراموش کرد پیام عمار پیام ارزشمندی است و 
در جامعه ما مورد نیاز است و  دوستانی که پرچم این 
جشنواره را برداشته اند، باید به این نکته توجه کنند 
که فراگیرتر و مؤثرتر باش��د و  مطمئنا اگر خوب کار 

کنند همه اقشار  جذب می شوند.«

جشنواره ای که در اصفهان حامی دولتی نداشت 

مهر سکوت بر لبان عمار نشست

جشنواره عمار در اصفهان توسط هیچ نهاد دولتی حمایت نشد، به همین دلیل این جشنواره در سکوت رسانه ای به  مریم 
کار خود پایان داد. به گزارش زاینده رود، سومین جشنواره مردمی عمار سوم تا نهم دی ماه  برگزار شد. این جشنواره سرلک

مردمی سال 89 توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی به وجود آمده و  سرپرستی شد و اکنون پس از 
گذشت سه س�ال، در میان هزاران جشنواره ملی به س�بب موضوعات خاص آن، دارای جایگاه خاص و ویژه ای اس�ت؛ چرا که بسیاری از 
استان های کشور نیز میزبان این جشنواره مردمی بودند و به اکران فیلم های این جش�نواره پرداختند، به نحوی که مساجد، پایگاه های 
بسیج، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و سایر مراکز در چند هفته قبل  از برگزاری جشنواره می توانستند در اکران عمومی ثبت نام کرده و 
برای اکران فیلم های منتخب جش�نواره  اعالم آمادگی کنند.این در حالی است که بسیاری از اس�تان ها، اداره فرهنگ و ارشاد و یا حوزه 
هنری از این جشنواره استقبال کرده و به عنوان حامیان این جشنواره به اکران فیلم  پرداختند، اما اینجا در اصفهان، هیچ نهاد دولتی و یا 

غیر دولتی از جشنواره مردمی فیلم عمار حمایت نکرد.

در بخش بازیگران 
مرد سی و یکمین 

جشنواره فیلم فجر 
با تعداد بیشتری 

نسبت به زنان مواجه 
هستیم
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ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 کاراته کاران سپاهان 
در اندیشه گرفتن گاز

دور برگشت لیگ برتر کاراته همزمان با مبارزات سوپرلیگ با انجام 
شش دیدار در تهران پیگیری ش��د و طی آن گاز زنجان، صدرنشین 
بی شکس��ت فعلی این لیگ با دو برد دیگر فاصله خود را با رقیبانش 

بیشتر و بیشتر کرد.
در روزی که گاز زنجان موفق شد با حساب ۲۰ بر ۶ شهرداری ساوه 
 را شکست دهد و در پیکار دوم ۲۰ بر ۷ از س��د ایران یاسا بگذرد و با 
۲۷ امتیاز همچنان تیم بدون شکس��ت این رقابت ها باش��د، فوالد 
مبارکه سپاهان پس از برد ۲۳ بر ۶  برابر تیم شهدای الوند در مصاف 
با تیم ش��هید داورزنی قرچک نتیجه بازی را ۱۶ بر ۱۲ واگذار کرد تا 
فاصله خود را با صدرنش��ین به عدد شش برساند و راه دشواری برای 
رسیدن به پله اول جدول رده بندی داشته باش��د. با این نتیجه اگر 
سپاهان می خواهد چشم به مقام قهرمانی داشته باشد، هم باید در 
مصاف مستقیم برابر گاز زنجان فاتح مسابقه باشد و هم منتظر بماند 

رقیبش در یکی از دیدارهای خود طعم شکست را بچشد. 

 کریس ویلیامز، در میان 
برترین های بسکتبال

در میان برتری��ن بازیکنان هفت��ه یازدهم لیگ برتر بس��کتبال نام 
 کریس ویلیامز از فوالد ماهان به عنوان برتری��ن توپ رباینده دیده 

می شود. 
کمیته آمار فدراسیون بسکتبال اس��امی برترین های هفته یازدهم 
رقابت های لیگ برتر را اعالم کرد. طبق این آمار، س��انی بچیروویچ 
با ۴۳ امتیاز مؤثرترین بازیکن هفته بود. هرچند عملکرد او توفیقی 
برای تیمش به همراه نداشت، تا پتروشیمی بازنده دیدار برابر فوالد 
ماهان باش��د. مهدی کامرانی از مهرام و اونتاریو لت از نفت سپاهان 
 با ۲۹ امتی��از عن��وان پرامتیازتری��ن بازیکنان را به دس��ت آوردند. 
لت همچنین با ۱۳ ریباند، در این بخش صدرنش��ین شد. در بخش 
پاس منجر به گل سانی بچیروویچ از پتروشیمی بندرامام با ۱۰ اقدام 
در صدر قرار گرفت. کریس ویلیامز و مجتب��ی بنی عقیل به ترتیب 
از فوالد ماهان و ش��هرداری گرگان نیز در توپ ربای��ی با پنج اقدام 

برتر شدند.

 مسابقات سالنی 
با چه توجیهی لغو شد؟

در جلس��ه اضطراری کارگروه مل��ی آلودگی هوا، مقرر ش��د تمامی 
مس��ابقات ورزش��ی روزهای جمعه، ش��نبه و یک ش��نبه در تهران 
 لغو ش��ود اما در ای��ن میان فدراس��یون کاراته رقابت ه��ای خود را 

برگزار کرد.
در این بین فدراس��یون های فوتبال، ووش��و، شمشیربازی و تنیس 
روی میز رقابت های خود را که به میزبانی تهران برگزار می شد لغو 
کردند. هرچند اعالم دیرهنگام این خبر س��ودی به حال تیم های 
میهمان نداشت چون همگی برای برگزاری دیدارهای خود به تهران 
رفته بودند. تیم های فوتبال س��پاهان، شمش��یربازی بانوان رسانه 
برتر و ووش��وی فوالد ماهان از جمله تیم ه��ای اصفهانی بودند که 
به تهران رفتند اما بدون برگزاری رقابت بازگش��تند و البته در هوای 
آلوده پایتخت هم تنفس کردند.  اما در این میان تنها فدراس��یونی 
که بی توجه به دس��تور کارگروه ملی آلودگی هوا رقابت های خود 
را برگزار کرد، فدراس��یون کاراته ب��ود. رقابت های س��وپر لیگ در 
سالن کبکانیان تهران برگزار شد و توجیه فدراسیون برای برگزاری 

مسابقات سوپر لیگ، انجام مسابقات در سالن سرپوشیده بود. 
شاید فدراسیون کاراته که از یک روز قبل و پیش از اعالم لغو مسابقات 
میزبان تیم های شهرهای مختلف بود، ترجیح داد مسابقات را برگزار 
کند تا برای رفت و برگشت مجدد تیم ها بیشتر از این متحمل زحمت 

و هزینه نشود!

نمی گذاریم ذوب آهن  سقوط 
کند

محسن مسلمان/ بازیکن تیم ذوب آهن

جدول لیگ برتر به گونه ای اس��ت که آمدن به  رتبه های باال کار خیلی 
سختی نیس��ت و با دو، س��ه برد متوالی می توانیم خودمان را به اواسط 
جدول برسانیم.  بعد از بازی با استقالل، ذوب آهن سه بازی متوالی خود 
 را در خانه برگزار می کند و باید از این ش��رایط نهایت استفاده را ببریم. 
ذوب آهن تازه ش��خصیت پیدا 
کرده است. هر چند جایگاهی 
که داریم مناسب نام تیم نیست، 
اما فراموش نکنی��د در فوتبال 
ایران هی��چ چیز غی��ر ممکن 
نیس��ت و ماندن ما هم در لیگ 
ام��کان پذیر اس��ت. ذوب آهن 
افتخار ایران است و نمی گذاریم 

به این راحتی سقوط کند. 

6
ویزای والسکو صادر شد

محمود افشار دوست، دبیر فدراسیون والیبال می گوید: شرایط حضور خولیو والسکو فراهم شده  و او 
به زودی برای تماشای بازی های لیگ به ایران می آید و ناگفته نماند طی مدتی که او با فدراسیون 

قرارداد نداشته، یک یورو هم از فدراسیون دستمزد نگرفته است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 956 | یکشنبه  17 دی  1391 | 23 صفر 1434

دختر مارادونا از آگوئرو طالق گرفت
س��رخیو آگوئرو، مهاجم آرژانتینی منچستر س��یتی از جیانینا 
مارادونا جدا شد.  دختر مارادونا پس از چهار سال زندگی مشترک 
با مهاجم تیم ملی آرژانتین از او جدا ش��د و گفته می شود اکنون 

همراه بنیامین، پسر سه ساله شان، در مادرید زندگی می کند. 

تالش یووه برای جذب یورنته
سران یووه از تالش برای جذب فرناندو یورنته، ستاره 
باشگاه اتلتیک بیلبائو ناامید نشده اند. البته پیشنهاد 
چهار میلیون یورویی آنها کاس��از نبوده و قرار است 

او با هفت میلیون یورو به جمع تورینی ها بپیوندد.

نیمکت نشینی دوباره بن زما در اللیگا
هافبک فرانس��وی رئال مادرید بار دیگر با بازگشت 
مهاجم آرژانتینی تیمش پ��س از مصدومیت، روی 
نیمکت خواهد نشست. بازگش��ت هیگواین ظاهرا 

برای بنزما چندان خوشایند نبوده است. 07
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 دو ووشوکار چینی
 در فوالدماهان

دالیل عدم حضور ماهان 
در کشتی فرنگی 

دو تالوکار چینی ب��رای انجام دو مس��ابقه به تیم ووش��وی فوالد ماهان 
سپاهان پیوستند. 

تیم فوالد ماهان در جریان هفته های هفتم و هش��تم لیگ برتر ووشوی 
مردان یک دیدار حس��اس با تیم دانش��گاه آزاد خواهد داش��ت که برای 
حضور قوی تر در این دیدار »ووکای« و »یوجین« دو ووش��وکار چینی را 
در بخش تالو به خدمت گرفت. این دو ووش��وکار چینی، ۱۹ و ۲۰ ساله 
هس��تند که مقام های قهرمانی زیادی را در داخل چین کسب کرده اند. 
این ووشوکاران هفته گذشته به ایران آمدند و طبق توافقات انجام شده، 
 پس از مس��ابقه های هفته های هفتم و هش��تم لیگ برتر به کشورش��ان 
باز می گردند. در واقع آنها ب��رای یک یا دو مبارزه ب��ه خدمت تیم فوالد 

ماهان درآمده اند.

مدیرعامل باشگاه فوالدماهان سپاهان اصفهان در گفتگویی که با فارس 
داشته، از تردیدهای باشگاه برای حضور در لیگ کشتی فرنگی حرف زده و 
معتقد است اگر لیگ کشتی فرنگی همچون آزاد برگزار شود، فوالدماهان 
شرکت نمی کند. محمدرضا س��اکت درباره این تردید می گوید: با توجه 
به این که ۲8 دی ماه زمان آغاز لیگ برتر کش��تی فرنگی اعالم ش��ده و 
اسفندماه رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی برگزار خواهد شد، زمان 
زیادی نداریم. اگر قرار باشد این مس��ابقات هم مانند لیگ آزاد به صورت 
فشرده برگزار شود، مطمئناً ش��رایط مناسبی نخواهد داشت و ما شرکت 
نخواهیم کرد. وی درباره کسب عنوان چهارمی در لیگ برتر کشتی آزاد 
 می گوید:  با توجه به این که بیش��تر از نفرات تیم های جوانان اس��تفاده 

کرده ایم و هزینه ای که داشتیم، نتیجه بدی نگرفتیم. 

۱۷ دی ماه که می رس��د، یاد و نام یک  
پهلوان در دل ها می جوشد؛ مردی که 
پهلوانی و جوانمردی، وامدار اوس��ت، 

اسطوره ای که به معنای واقعی کلمه اسطوره بود.
به یاد داریم از زمانی که توان خواندن و نوش��تن پیدا کردیم، از 
زمانی که توانستیم با تاریخ کش��ورمان آشنا شویم، از زمانی که 
حس برتری ایرانی بودن را احساس کردیم، نام او را نیز آموختیم. 
نام او تختی بود. یاد آقاتختی دل عاش��قان جوانم��ردی را گرم 
می کند. کدام پهلوان را جز او می شناسید که در سرمای تاریک 
و طاقت فرسای زمس��تان، کت از تن بیرون آورده و به نیازمندی 
ببخشد؟ یا  چون سرود ملی کش��ورش را جور دیگر می نوازند، 

سکوی جهانی را اشکبار رها کرده و پایین می آید؟
یا چون می شنود هموطنان زلزله زده اش به او نیاز دارند، سراسیمه 
هر آنچه دارد در طبق اخالص بگذارد و  به آنها تقدیم کند؟ وقتی 
از تختی یاد کنیم، خوب در می یابیم ک��ه این پهنه پرطمطراق 
ورزش به چه اندازه از بزرگمردی و جوانمردی خالی شده. وقتی 
از تختی یاد کنیم، خوب در می یابیم که چقدر پیدا کردن پهلوان 
سخت شده است؟ وقتی از تختی یاد کنیم، در می یابیم که چقدر 
واژه پهلوان را راحت خرید و فروش می کنیم؟ وقتی از تختی یاد 
کنیم در می یابیم... . تختی آن هنگام که در کوچه های  بوئین زهرا، 
سنگینی کوله ای را با ش��وق بر دوش می کش��ید تا بر روی دل 
زخم خورده هموطنانش مرهمی باش��د، جاودانه شد. تختی آن 
هنگام که به خاطر پیروی از خ��ط موالیش علی، جوانمرد لقب 

گرفت و نه به خاطر مدال های جهانی و المپیکش، جاودانه شد. 
تختی آن هنگام که فقط به عش��ق دمیدن روح شادی در قلب 
هموطنانش و به اهت��زاز درآوردن پرچم س��رزمین مادری اش 
 پش��ت حریفان را به خ��اک می مالی��د، جاودانه ش��د. وقتی به 
۱۷ دی می رس��یم، تازه می فهمیم که چقدر ای��ن ورزش فقیر 
اس��ت. تا دلتان بخواهد می توان از مدال قهرمان ها گفت، اما آیا 
می توان از پهلوانی هم چیزی نوش��ت؟ ناخودآگاه یاد آن جمله 
می افتم که: »فقر، چیزی را نداش��تن اس��ت، ولی، آن چیز پول 
نیس��ت، طال و غذا نیس��ت.« بله، جهان پهلوان ما پهلوان عرصه 
دیگری بود. تختی از تبار پوریای ولی بود، تختی از جنوبی ترین 
محله های تهران به پاخاس��ت، اما بلندتری��ن قله های پهلوانی و 
انس��انیت را درنوردید. چه فرق می کند که چند م��دال و از چه 
آوردگاهی آورده باش��د؟ اصاًل مگر این ها مهم اس��ت؟ اگر مهم 
 این بود که ن��ام پهلوانان تمامی نداش��ت. مهم این اس��ت که او 
به خاطر روح پهلوانی اش، به خاطر روح بلند و آسمانیش تا ابدیت 
بر سرزمین قلب ها حکومت می کند. ۱۷ دی ماه، چهل و پنجمین 
سالگرد درگذش��ت جهان پهلوان تختی گرامی باد. روزی که با 
گرامی داش��تنش می توان هنوز بارقه ای از داش��ته های خوب 
ورزش کش��ورمان را به رخ آدم های ظاهربین کشید؛ آدم هایی 
 که سال هاست فرسنگ ها از منش پهلوانی و اصل ورزش فاصله 
گرفته و دیگری خبری از جوانمردی و پهلوانی ورزشکاران قدیم 
نیست و جای آنها را برخی آدم های کاغذی که فقط زبان پول را 

می فهمند گرفته اند. 

حضور همزمان کارل��وس کی روش و 
مسعود 
افشاری

مانوئل خوزه پرتغال��ی در فوتبال ایران 
همانقدر ک��ه جیب ه��ر دو نف��ر را از 
دالرهای بی زبان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس پر کرد، 
به همان اندازه هم فوتبال ما را در گیر حاشیه هایی کرد که حتی 
با وجود خداحافظی خوزه از پرسپولیس، هنوز هم گریبان فوتبال 
ایران را گرفته است. بعد از جروبحث پینگ پنگی کی روش و خوزه 
بر سر تحریک علی کریمی در تمرینات تیم ملی، باز هم کی روش 
خبرساز شده و با وجود این که هموطنش برف زمستان ایران را 
 ندی��ده، ولی س��رمربی تی��م مل��ی در آخرین مصاحب��ه اش با  
بی بی سی فارسی دوباره از خجالت خوزه در آمده و درصد زیادی 
از ناکامی های تی��م ملی را به خ��وزه و عملکردش در باش��گاه 
پرسپولیس نسبت داده است! در ظاهر شاید حرف های کی روش 
از اختالفاتش با خوزه منشأ گرفته باشد، ولی سرمربی تیم ملی 
 خیلی هم بی��راه نمی گوید و ش��رایط بحرانی پرس��پولیس در 
نیم فصل اول تأثیری منفی بر روند حرکتی تیم ملی گذاشت. به 
هر حال یارگی��ری رویانیان در ابتدای فصل  ملی پوش��انی مثل 
جالل حس��ینی، ماهینی، قاضی و کریم انص��اری فرد را جذب 
پرسپولیس کرد تا در کنار بقیه ملی پوش��ان این تیم مثل علی 
کریمی و محمد نوری ترکیبی رویایی برای لیگ دوازدهم بسازند، 
ولی بالی��ی که خ��وزه و دس��تیارانش ب��ر روح و روان بازیکنان 
پرسپولیس آوردند آنقدر سنگین بود که مشکالت حاصل از آن 
گریبان نتایج تیم ملی را هم گرفت و ستاره های ملی پوش این 

تیم هرگز در حد و اندازه های خودش��ان ظاهر نشدند تا کار تیم 
ملی برای صعود مستقیم به اما و اگر بکشد. اما این دلیل کامل و 
موجهی برای عملکرد کی روش در تیم ملی نیس��ت و سرمربی 
پرتغالی ایران باید در کنار عملکرد پرسپولیس کمی هم مباحث 
فنی خودش در تیم ملی را زیر س��ؤال ببرد. البته مطابق معمول 
مراودات فوتبال ایران باشگاه پرسپولیس، هنوز جوهر مصاحبه 
کی روش خشک نشده، او را تهدید به شکایت کرده و رویانیان از 
 س��رمربی تیم ملی خواس��ته ت��ا دالیل و ش��واهد کاف��ی برای 
صحبت هایش رو کند. و لی همه می دانی��م که این صحبت ها 
بیشتر در قالب یک نمایش می گنجد و هر کدام از طرفین بیشتر 
به دنبال جذب افکار عمومی جامعه به سمت خودشان هستند.

کی روش در مورد پرس��پولیس راس��ت می گوید، ول��ی باید از 
سرمربی تیم ملی پرس��ید که  آیا عدم استفاده از بازیکنانی مثل 
امید ابراهیمی، جالل رافخایی و قاس��م دهن��وی در آماده ترین 
روزهای فوتبالی شان بر گردن مانوئل خوزه است یا خود کی روش 
اهل ریسک نیست؟ آیا ضعف های دفاعی تیم ملی ایران بر روی 
ضربات ایس��تگاهی حاص��ل از تاکتیک های اش��تباه خوزه در 
پرس��پولیس بوده یا کادر فنی تیم ملی در این زمینه کم کاری 
ک��رده؟ و البته منتظر این هس��تیم که ب��ا اوج گرفت��ن دوباره 
پرسپولیس با یحیی گل محمدی، کی روش هم بتواند بدون هیچ 
بهانه ای در بازی های خرداد ماه تیم ملی را به جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزیل برساند تا مجبور نباش��د که بعد از اخراج از فوتبال ایران و 
بازگشت به پرتغال جوابگوی سرمربی سابق پرسپولیسی ها باشد.

آیا ضعف های 
دفاعی تیم ملی 
ایران بر روی ضربات 
ایستگاهی حاصل 
از تاکتیک های 
اشتباه خوزه در 
پرسپولیس بوده یا 
کادر فنی تیم ملی 
 در این زمینه
 کم کاری کرده؟

وقتی به 17 دی 
می رسیم، تازه 
می فهمیم که چقدر 
این ورزش فقیر 
است. تا دلتان 
بخواهد می توان 
از مدال قهرمان ها 
گفت، اما آیا 
می توان از پهلوانی 
هم چیزی نوشت؟ 

مقصر اصلی مشخص شدبه بهانه چهل و پنجمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان

ردپای خوزه در شکست کی روش!پهلوانی هنوز دلتنگ »تختی« است

زمانی که در رقابت های جهانی۲۰۱۰ مس��کو بر سکوی قهرمانی 
وزن ۹۶ کیلوگرم ایستاد و پس از حمید سوریان دومین مدال طالی 
این پیکارها را برای کشورمان کسب کرد، هیچ گاه چنین آینده ای 
را متصور نبود. امیرعلی اکبری به عقیده بس��یاری از اهالی کشتی 
فرنگی یک پدیده در س��نگین وزن بود که آینده ای درخش��ان را 
پیش رو داشت، اما درست هنگامی که پس از کسب عنوان قهرمانی 
جهان در مس��کو به تکرار قهرمانی در بازی ه��ای المپیک ۲۰۱۲ 

لندن می اندیشید، خواس��ته یا ناخواسته در بند هیوالی دوپینگ 
 گرفتار شد و محرومیتی دو ساله را پیش رو دید. این جوان باانگیزه و 
آینده دار در مدت محرومیتش، روزهای پر فراز و نشیبی را تحمل 
کرد که به گفته خودش، شاید کمتر کسی تاب تحمل آن را دارد. این 
روزمرگی همچنان ادامه داشت تا این که وی امروز در واپسین ماه های 
محرومیت خود، یکباره دم از رفتن از ای��ران می زند و در گفتگو با 
مهر رسما این خبر نه چندان خوش��ایند برای کشتی ایران را اعالم 

می کند. وی در باره کوچ خود از ایران می گوید:»این مسأله چیزی 
نبود که یک شبه در ذهنم به وجود آید. من در طول مدت محرومیتم 
به خیلی جاها مراجعه کردم و مش��کلم را گفتم. از وزارت ورزش و 
فدراسیون کشتی گرفته تا خیلی از سازمان های دیگر، اما هیچ کدام 
از این پیگیری ها به نتیجه نرسید.« وی از نامهربانی همیشگی برخی 
مدیران ورزش ناراضی است و می گوید: »همان طور که می دانید 
یک کشتی گیر سنگین وزن که در عرصه حرفه ای و قهرمانی مشغول 
تمرین است، حداقل باید ماهیانه در حدود دو تا سه میلیون تومان 
برای آماده سازی جسمانی خود هزینه کند که البته این مبلغ سوای 
دیگر هزینه های زندگی است! مدت هاست که از یکی از کشورهای 
صاحب نام پیشنهاد بسیار چش��مگیر و مطلوبی به من شده و من 

چاره ای جز رفتن ندارم.« وی در مورد پیشنهاد اغواکننده ای که به 
او ش��ده هم اینچنین حرف می زند:» در یک جمله می توان گفت 
که اگر تمام جوایز دوران قهرمانی و مدال آوری من در مدت حضورم 
 در تیم ه��ای ملی جوانان و بزرگس��االنم را جمع کنی��د، بازهم به 
یک دهم مبلغ پیش پرداخت آنها نمی رسد! من وطن فروش نیستم 
و عاشق ایرانم و در میدان مبارزه هم بارها با کسب چندین مدال طال 
دینم را به کشورم ادا کردم، اما تا زمانی که مشکالت من حل نشود 
چاره ای جز رفتن ندارم. خواس��ته های م��ن غیرمعقول و ناممکن 
نیست. باور کنید اگر مسئوالن ورزشی حتی یک دهم پیشنهاد آن 
کشور خارجی را به من بدهند در کشورم می مانم و با تالشی مضاعف 

همچون گذشته افتخار آفرینی می کنم.«

گفتگوی ویژه با کشتی گیری که تابعیت می گیرد

به من نگویید وطن فروش

گروه 
ورزش



یادداشت

 پروژه های گازرسانی مهرماندگار 
90 درصد پیشرفت دارد

مدیرعامل شرکت گازچهارمحال وبختیاری ازپیشرفت 90 درصدی 
پروژه های گازرسانی مهر ماندگار استان خبرداد.

اس��ماعیل هیبتیان از اجرای هف��ت پروژه گازرس��انی درقالب مهر 
ماندگار در استان خبرداد و افزود: گازرسانی به روستاهای تنگ کلوره 
شهرستان لردگان با اعتباری درحدود 20 هزار و 500 میلیون ریال 
با پیشرفت 90 درصدی و گازرس��انی روستاهای گردپینه و شهرک 
ق��راب اردل با 10 ه��زار و 500 میلیون ریال، 87 درصد پیش��رفت 
داشته است. وی تصریح کرد: روستاهای س��رچاه و شهرک 12امام 
شهرستان اردل نیز با اعتبار پنج هزارو 500 میلیون ریال، 77 درصد 
پیشرفت داشته و روستاهای سرمور و چلو، ممسنی و لیرابی از توابع 
این شهرستان نیز با شش هزار و 500 میلیون ریال اعتبار، 75 درصد 

پیشرفت داشته است.
هیبتیان افزود: گازرسانی به روستاهای قنبرسینی از توابع شهرستان 
کوهرنگ با اعتبار یک ه��زار و 500 میلیون ریال، ش��اه نجف و دره 
نامداری شهرس��تان لردگان با اعتبار س��ه هزارو 500 میلیون ریال 
و پروژه درکه و چاهگاه و جوب نس��ای لردگان با اعتباری در حدود 
12هزار میلیون ری��ال از دیگر پ��روژه های مهر ماندگاراس��تان در 

گازرسانی است که در هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.
از 817 روس��تای در چهارمحال و بختیاری تاکنون 348 روس��تا از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

خبر ویژه

رییس اداره فرهنگی تبلیغات اسالمی 
  حجت االسالم سید عبدالحمید صفوی 

همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( و شهادت امام 
حسن مجتبی)ع(، 78 روحانی از دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم 
به همراه50 نفر از روحانیون معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی طرح 
هجرت،30 نفر از سازمان اوقاف و امور خیریه و 20 مبلغه اعزامی از دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان، فعالیت های تبلیغی خود را در نقاط مختلف 
ش��هری و روس��تایی اس��تان انجام می دهند.130 مبلغ و مبلغه مقیم 
اس��تان هم در دهه پایانی ماه 
صفر به امر مقدس ترویج و نشر 
ارزش های اس��المی پرداخته 
و در برگزاری مراسم عزاداری 
اربعی��ن حس��ینی، رحل��ت 
حضرت رس��ول اکرم )ص( و 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

مشارکت می کنند.

336  روحانی، مبلغ و مبلغه دینی 
دراستان فعالیت دارند

چهره روزیادداشت
جذب 200 معلول در قالب تعاونی های فراگیر 

حسین سعیدی مدیر کل بهزیستی استان گفت: با همکاری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، 
دو ش��رکت تعاونی فراگیر در زمینه پرورش گیاهان دارویی و کارگاه دوخت لباس های محلی در 
مناطق روستایی بروجن، از طریق توانخواهان و خانواده های تحت پوشش CBR ایجاد می شود. 
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مدیر کمیته امداد شهرس��تان شهرکردگفت : یک تن گندم بین 
نیازمندان شهرستان شهرکرد توزیع شد. علیرضا اصغرزاده افزود: 
یک تن گندم بین نیازمندان شهرستان شهرکرد توزیع شد. وی 
افزود: این مقدار گندم را مردم خیر روستای الرک به عنوان زکات 
مال خود به کمیته امداد اس��تان اهدا کردند. مدیر کمیته امداد 
شهرستان شهرکرد بیان کرد: با وجود کمبود آب و خشکسالی، 

کشاورزان این روستا زکات مال خود را پرداخت می کنند.
   همایش بصیرت در کیار برگزار شد

 مدیر کمیته امدادشهرستان کیار گفت: به مناسبت هفته بصیرت، 
همایشی با حضور کارکنان کمیته امداداین شهرستان برگزار شد. 
رضا شیریان افزود : این همایش با هدف معرفی عظمت و اقتدار 
انقالب اس��المی، میثاق با والیت و گرامیداشت حماسه آفرینی 
ملت ایران در 9دی ماه 88 برگزار شد. وی بیان کرد: کارکنان این 
نهاد همچنین همزمان با 9 دی با همراهی جوانان کانون پیروان 

والیت در راهپیمایی شرکت کردند.
   پرداخت 12 میلیاردریال تسهیالت قرض الحسنه 

کارگشایی به نیازمندان شهرکرد
 مدیر کمیته امدادشهرستان ش��هرکرد گفت : در 9 ماهه امسال 
بیش از 12میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه کارگشایی به 
نیازمندان این شهرستان پرداخت شده است. علیرضا اصغرزاده 
 افزود: ای��ن مبلغ وام ب��ه یک ه��زار و 363 خان��واده نیازمند در 
زمینه ه��ای درم��ان، پرداخت بدهی، معیش��ت  و کارگش��ایی 

نیازمندان پرداخت شد.

    13واحد مس�کونی ب�رای نیازمندان شهرس�تان 
لردگان در حال ساخت است

مدیر کمیته امداد شهرستان لردگان گفت: 13واحد مسکونی برای 
نیازمندان شهرستان لردگان در حال ساخت است. محمد حسین 
ذیالبی افزود: این واحدها تاکنون 90 درصدی پیشرفت فیزیکی 
دارند وهمزمان با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری 
خواهند رسید. وی بیان کرد: برای ساخت هر واحد مسکونی بیش 
از 170 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است. ذیالبی ادامه داد: 
شش واحد ازاین ساختمان ها در منطقه فالرد، پنج  واحد مسکونی 
در منطقه مرکزی لردگان و دو واحد هم در بخش خانمیرزا درحال 
تکمیل است. مدیر کمیته امداد شهرستان فارسان گفت : امسال 
تاکن��ون 9 میلیارد ریال مس��تمری به مددجویان زیر پوش��ش 
این نهاد پرداخت شده اس��ت. محمدرضا فتحی گفت: این مبلغ 
مستمری به دوهزار و 485خانوار تحت حمایت به صورت ماهانه 
اعطا شده است. وی ادامه داد: مبلغ ماهانه مستمری مددجویان 

بین400هزار ریال تا 750 هزار ریال است.
  80 نفر از مادران تحت پوشش کمیته امداد لردگان 

در همایش پیشگیری از ایدز شرکت کردند
 مدیر کمیته امداد شهرس��تان لردگان گف��ت : 80 نفر از مادران 
تحت پوشش کمیته امداد در همایش پیشگیری از ایدز شرکت 
کردند. ذیالبی افزود : شرکت کنندگان در این همایش عضو طرح 
نظام جامع آموزش خانواده هستند که راهکارهای پیشگیری از 

این بیماری را فرا گرفتند. 

گفتمان های دینی یک��ی از طرح های مهم ومؤثر س��ازمان 
تبلیغات اس��المی و گامی مؤثر برای مقابله با تهاجم فرهنگی 

دشمنان است.
تاکن��ون برنامه های فرهنگ��ی قابل توجه و فراوانی از س��وی 
سازمان تبلیغات اس��المی، طراحی، مدیریت و اجرا شده که 
نقش بسیار زیادی در رس��یدن به اهداف داش��ته، اما در این 
 میان یکی از طرح های مهم این س��ازمان طرح گفتمان های

دینی بوده که م��ی توان از آن ب��ه عنوان یک��ی از طرح های 
استثنایی و مؤثر نام برد.

نوع اجرای این طرح و محتوای آن یکی از ویژگی های اصلی آن 
است که این طرح را ممتاز کرده است.

دلیل اصلی آن هم ب��ه گفتگو  محوری این ط��رح و این نکته 
کلیدی بر می گردد که در این طرح جایگاه و سهم خاصی برای 
مخاطب و دغدغه ها و عالیق و س��الیق او در نظر گرفته شده 
است. تداوم  برگزاری گفتمان های دینی می تواند تا حد زیادی 
باعث افزایش خودباوری و کاهش خطاهای فکری و عقیدتی 

نسل جوان شود. 
مدیر کل تبلیغات اس��المی  چهارمحال و بختیاری در گفتگو 
با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: یکی از طرح ه��ای مهم و مؤثر 
تبلیغات اسالمی گفتمان های دینی است که در سطح مدارس 

و مساجد برگزار می شود.
حجت االس��الم رحمت اهلل اروجی ادام��ه داد: گفتمان های 
دینی گامی مؤثر برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.

وی  بی��ان داش��ت: رویاروی��ی با نس��ل پرسش��گر ج��وان و 
 پاسخگویی به سؤاالت آنها نیامند ارتقای سطح علمی مربیان 

گفتمان های دینی است.
وی تأکید کرد: برگزاری کارگاه های هم اندیشی مهارت های 
گفتمان های اساتید بومی در استان از اقدامات مهم تبلیغات 

اسالمی بوده است.
مدیر کل تبلیغات اس��المی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری  
 اظهار داش��ت: ای��ن طرح ام��کان پاس��خگویی به س��ؤاالت 
دانش آموزان، مقابله با جنگ نرم دش��من و باال بردن س��طح 

آگاهی جوانان را فراهم می کند.
حجت االس��الم اروجی ادام��ه داد: اجرای این ط��رح یکی از 
موفق ترین طرح های تبلیغات اس��المی است که با آموزش و 
پرورش استان در راستای برگزاری آن همکاری خوبی انجام 

شده است.
وی اذعان داشت: در س��ال 90 بالغ بر دو هزار و 700 گفتمان 

دینی در سطح مدارس و مساجد استان برگزار شده است.
مدیر کل تبلیغات اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
اهمیت پاسخگویی برای نسل جوان اش��اره کرد و ادامه داد: 
هنگامی که مسأله برای جوان باز شود و برای وی با استدالل 

توضیح داده شود، جوان را ه درست را انتخاب می کند.
وی ادامه داد: برگزاری گفتمان های دینی با قوت در این استان 
با موضوعات مختلف در س��طح دانشگاه ها، مدارس و مساجد 

برگزار می شود.

اجرای این طرح 
 یکی از 
 موفق ترین 
طرح های تبلیغات 
اسالمی است 
که با آموزش و 
پرورش استان در 
راستای برگزاری 
آن همکاری خوبی 
انجام شده است

 در 9 ماهه 
امسال بیش از 
12میلیارد ریال 
 تسهیالت 
قرض الحسنه 
کارگشایی 
به نیازمندان 
شهرستان 
شهرکرد پرداخت 
شده است

مدیر کل تبلیغات اسالمی  چهارمحال و بختیاریکوتاه از کمیته امداد امام)ره( چهارمحال و بختیاری 

 یک تن گندم بین نیازمندان 
شهرستان شهرکرد توزیع شد

 گفتمان های دینی گامی مؤثر برای 
مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است
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مزایده
6586 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 30236-2/797. ش��ش دانگ اعیانی یک 
دس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه س��وم غربی پالک 17605 فرعی به مساحت 153/15 
مترمربع به انضمام 7/20 مترمربع تراس مسقف و 6/25 مترمربع بالکن حد شمالی که 
پیشرفتگی به فضای کوچه دارد و جزء مساحت آپارتمان محسوب شده اند به انضمام 
ش��ش دانگ اعیانی بک باب انباری پالک 17616 فرعی واقع در زیرزمین به مس��احت 
2/95 مترمربع به انضمام ش��ش دانگ اعیانی یک واحد پارکینگ مس��قف پالک 17622 
فرعی واقع در زیرزمین به مس��احت 12 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعی پالک 
2672 فرع��ی قطعه دهم تفکیک��ی از پالک 797 فرعی از 28 اصل��ی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان با قدرالس��هم از مشاعات که عبارتند از راه پله مشاعی و محوطه مشاعی 
پارکینگ و حیاط مش��اعی و سایر مش��اعات مربوطه به آدرس: خانه اصفهان خیابان 
گلخانه خیابان اردیبهش��ت شمالی، کوچه علوی نژاد پالک آبی 3 مجتمع بیستون طبقه 
س��وم واحد غربی ش��ماره 6 که س��ند مالکیت آن در صفحه 353 دفتر 852 امالک با 
شماره چاپی 091342 و ذیل شماره 156112 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
در س��ه قس��مت که قسمت دوم غربی است به طول های 4/26 متر و 0/20 متر و 3/02 
متر پنجره و دیواریست به فضای کوچه شرقًا اول در پنج جزء که جزء دوم جنوبی و 
چهارم شمالی اس��ت به طول 4/63 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان 17606 فرعی دوم 
و س��وم و چهارم به طول های 0/45 متر و 0/50 متر دیواری اس��ت به داکت احداثی 
پنجم به طول 1/64 متر دیوار اش��تراکی با آپارتمان 17606 فرعی دوم در چهار جزء 
که جزء اول جنوبی و س��وم شمالی اس��ت به طول های 1/40 متر و 5/46 متر و 0/76 
متر و 1/60 متر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی 17597 فرعی قسمت 
س��وم در چهار جزء که جزء اول جنوبی و سوم ش��مالی است به ترتیب به طول های 
0/85 مت��ر و 4/81 مت��ر و 7/02 متر و 5/21 متر دیوار اش��تراکی با آپارتمان 17606 
فرعی اول به طول 0/82 متر دیوار بالکن اس��ت ب��ه فضای کوچه دوم به طول 20/41 
متر دیواریست به پالک قطعه تفکیکی سابق جنوبًا در ده قسمت که قسمت های دوم و 
پنجم و هفتم غربی و چهارم و هشتم پخی شکل است به ترتیب به طول های 3/59 متر 
و 1/84 مت��ر و 2/20 متر و 0/80 متر و 0/65 متر و 0/60 متر و 0/45 متر و 0/25 متر 
و 0/34 متر دیوار و پنجره و دیوار تراس است به فضای حیاط مشاعی 17699 فرعی 
غربًا به طول 20/37 متر دیواریس��ت به قطعه نهم تفکیکی س��ابق و 0/82 متر دیواره 
بالکن است به فضای کوچه و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان ها می باشد که 
طبق نظر کارش��ناس رسمی پالک فوق یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت مفید 
153/15 مترمربع که 7/2 مترمربع آن تراس مس��قف می باشد به انضمام انباری واقع 
در زیرزمین به مس��احت 2/95 مترمربع و پارکینگ و مسقف به مساحت 12 مترمربع 
در یک مجتمع مس��کونی بیستون مشتمل بر پنج طبقه مسکونی و یازده واحد آپارتمان 
بر روی پیلوت می باش��د دارای اسکلت بتنی سقف ها تیرچه بلوک – بدنه های داخلی 
گچ کاری و رنگ، کف ها س��رامیک، سرویس های بهداشتی تا سقف کاشی، کابینت ها 
ام دی اف، درب های داخلی چوبی با رنگ سیلر و کیلر، گرمایش پکیج، سرمایش کولر 
آبی، بدنه دس��تگاه پله تا زیر سقف س��رامیک ، نماها آجر و سنگ، کف البی سرامیک، 
مجموعه ساختمان دارای سیستم اعالم حریق، آیفون تصویری، یک دستگاه آسانسور، 

درب پارکینگ اتوماتیک، آب و فاضالب و برق و گاز دایر می باشد. ملکی آقای جعفر 
زاهدی که طبق سند رهنی شماره 33319-87/2/17 دفترخانه 340 تهران در رهن بانک 
ملی ایران ش��عبه مرکزی واقع می باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیمه نام س��ند رهنی 
فوق تا تاریخ 91/12/1 می باش��د و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 91/11/30 
در اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه 
اول، س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و پانصد و 
س��ی و یک میلیون و پانصد هزار ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده 
داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن 
آنک��ه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/10/17 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطیلي 
روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.  م الف/ 16297 اس��دی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
6642 کالس��ه پرونده: 507/91، ش��ماره دادنامه: 1078، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 39 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی نشانی: اصفهان خیابان پروین 
دوم جنب بانک انصار، خوانده: محمدرضا خلیلی مجهول المکان، با عنایت به محتویات 

پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی جواد الماسی به طرفیت محمدرضا 

خلیلی به خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 50/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 494116-
90/12/6 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی درجلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 118/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باش��د در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6646 کالس��ه پرونده: 1054/91، ش��ماره دادنامه: 1628، مرجع رسیدگی: شعبه اول 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: پریا حسینی نشانی: اصفهان شهرک منتظری 
منازل کارمندی خطوط لوله بلوک 7 آپارتمان 3، خوانده: سید عماد اصغری به نشانی: 
اصفهان ش��هرک منتظری من��ازل کارمندی خطوط لوله بل��وک 7 آپارتمان 3 )مجهول 
المکان(، خواس��ته: مهریه، 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 شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دعوی پریا حس��ینی به طرفیت س��ید عماد اصغری به خواسته عین 515 
)پانصد و پانزده( س��که تمام بهار آزادی و عین 216 )دویست و شانزده( مثقال طالی 
س��اخته شده و عین 1366 شاخه گل به انضمام خسارات دادرسی که طی سند نکاحیه 
به شماره ده هزار و ششصد و نود و هشت دفتر رسمی ازدواج به شماره 116 حوزه 
ثبت اصفهان به ثبت رسیده است. با مالحظه مدارک و دالئل ابرازی از سوی خواهان و 
اینکه خوانده پرونده علی رغم ابالغ چاپ روزنامه که در مورخ 91/8/24 ساعت 11/40 
وقت تعیین ش��ده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده )آگهی ابالغ وقت رس��یدگی( 
انجام که در وقت مقرر در دادگاه حاضر نش��ده و الیحه ای که به دادگاه ارائه ننموده 
لذا ش��ورا دعوای مطروحه را ثابت و به استناد مواد 1082 ق.م و 519 و 515 ق.آ.د.م 
خوانده را محکوم به پرداخت مهریه به ش��رح فوق به انضمام هزینه دادرس��ی به مبلغ 
38/000 )س��ی و هش��ت هزار ریال( در حق خواهان محکوم م��ی نماید. رأی صادره 
غیابی و پس از ابالغ به مدت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس قابل 
تجدیدنظر در محاکم دادگس��تری اصفهان می باش��د. ش��عبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ
6647 احترام��ًا در خصوص پرونده ش��ماره 1327/91 ش 1 در موضوع دعوی خانم 
پریا حسینی فرزند اسماعیل متولد 1366، خانه دار، تحصیالت دیپلم علوم تجربی علیه 
همسرش س��ید عماد اصغری کرهرودی فرزند هادی متولد 1358 شغل آزاد، مجهول 
المکان به خواس��ته مطالبه نفقه زوجه به اس��تحضار می رس��اند: اینجانب کارشناس 
منتخب در اجرای قرار کارشناس��ی آن ش��عبه محترم در موعد مقرر در دفتر ش��عبه 
حضور یافته و پس از مطالعه پرونده امر، بدواً با زوجه مذاکره گردید. اظهارات زوجه: 
)بموجب س��ندنکاحیه به ش��ماره ترتیب 10698 در تاری��خ 89/1/28 به عقد دائم زوج 

درآمدم و س��ه ماه بعد زندگی مشترک را در کشور دبی شروع نمودیم. زوج در دبی 
در بنگاه امالک اش��تغال به کار داش��ت ولی چون نتوانست اقامت قانونی در آن کشور 
بگیرد از ابتدای فروردین سال جاری با وی مشکل پیدا کردم و پدرم مقدمات مراجعت 
من را به ایران فراهم نمود و دیگر از زوج هیچ اطالعی نداش��ته و از محل اقامت و کار 
ایش��ان در دبی نیز خبری ندارم و از تاری��خ 91/1/1 هیچ گونه نفقه ای به من پرداخت 
ننموده( و سایر اظهارات زوجه را استماع نمودم. ضمنًا با توجه به اینکه زوج هیچگونه 
تلفن تماس و آدرسی از زوج نداشت کما اینکه موضوع ابالغ وقت دادرسی به وی نیز 
از طریق نشر آگهی در روزنامه انجام شده بود لذا امکان مذاکره با زوج میسر نگردید. 
علیه��ذا با عنای��ت به مراتب فوق و اظهارات زوجه و انجام بررس��ی های الزم و با در 
نظر گرفتن ش��ئونات زندگی زوجه و مالحظه مندرجات پرون��ده و جمیع جهات مؤثر 
در قضیه بدینوس��یله برطبق قرار کارشناسی آن ش��عبه محترم نفقه زوجه از 91/1/1 
لغایت 91/8/30 )تاریخ تهیه گزارش( بش��رح ذیل برآورد می گ��ردد: نفقه زوجه: پریا 
حس��ینی، تاریخ برآورد نفقه: 91/1/1-91/8/30، نفقه روزانه ب��ه ریال: 60/000، نفقه 

ماهیانه به ریال: 1/800/000، نفقه معوقه به ریال: 14/400/000. جمع: چهارده میلیون 
و چهارصد هزار ریال 14/400/000. نتیجه گزارش کارشناس��ی: نفقه زوجه از تاریخ 
91/9/1 ماهیانه 1/800/000 ریال و نفقه معوقه وی بالغ بر 14/400/000 ریال برآورد 
م��ی گردد. ضمنًا چنانچه زوج در طی این مدت مبالغی بابت نفقه زوجه پرداخت نموده 
باش��د که برای مقام محترم قضایی محقق گردد از دیون زوج کسر خواهد شد. شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
6653 شماره ابالغیه: 9110103634300159، شماره پرونده: 9109983633200578، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910332، خواهان فاطمه پریشانی فروش��انی دادخواستی به 
طرفیت خوانده محمدحس��ین ماهوش به خواس��ته دس��تور فروش ملک مش��اع تقدیم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نم��وده که جهت رس��یدگی به اجرای 
احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در 
خمینی ش��هر ارجاع و به کالسه 9109983633200578 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/11/7 س��اعت 9 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 کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��فیعی- مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6654 شماره ابالغیه: 9110103634300158، شماره پرونده: 9109983633200578، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910332، خواهان فاطمه پریشانی فروش��انی دادخواستی به 
طرفیت خوانده ش��هربانو جعفری به خواسته دس��تور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی به اجرای احکام شعبه 
دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر 
ارجاع و به کالسه 9109983633200578 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/11/7 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. شفیعی- مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

مزایده )نوبت اول(
6655 دایره اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 
اجرائی 910332 اجراء موضوع اجرائیه ابالغ شده پرونده 910584 ح / 2 که محکوم 
له آن خانم فاطمه پریش��انی فروشانی و در نظر دارد طبق حکم دستور فروش پالک 
158/3633 ملک موردنظر را طبق نظریه کارشناس که ملک صدراالشاره را با شماره 
پالک ثبتی فوق در خمینی شهر خیابان بلوار بسیج کوچه فجر 8 پالک 5 معرفی نموده 
و دارای عرصه به مساحت 295/26 مترمربع و اعیانی جمعًا در 1/5 طبقه به انضمام 
یک زیرزمین به مس��احت 230 مترمربع با دیوارهای آجری تیرآهن و درب و پنجره 
آلومینیومی و نمای آجری با کف فرش موزاییک با آب و برق و گاز می باشد ارزش 
شش دانگ ملک با کلیه عوامل مؤثر به مبلغ 930/000/000 ریال و ارزش سهم هر یک 
از ش��رکاء را به شرح زیر معین نموده است. ارزش سهم فاطمه پریشانی شش و یک 
6(حبه مشاع 73/230/560 ریال ارزش سهم ثمنیه اعیانی فاطمه پریشانی 

50
1 پنجاهم )

به مبلغ 50/000/000 ریال ارزش س��هم شهربانو جعفری به میزان پنج و نود هشت 
100 5( حبه مشاع بدون ثمنیه اعیانی 76/896/760 ریال ارزش سهم مرتضی 

98 صدم )
17( حبه مش��اع بدون ثمنیه اعیانی 208/535/040 ریال  7

1 واثق که هفده و یک هفتم )
17( حبه مش��اع بدون ثمنیه اعیانی  7

1 ارزش س��هم مصطفی واثق هفده و یک هفتم )
8( حبه  7

4 208/535/040 ریال ارزش س��هم خانم نسرین واثق هشت و چهار هفتم )
مش��اع بدون ثمنیه اعیانی 104/267/520 ریال ارزش سهم خانم فریبا واثق هشت و 
8( حبه مش��اع بدون ثمنیه اعیانی 104/267/520 ریال ارزش س��هم  7

4 چهار هفتم )
3( حبه 

14000
7461 شکوفه واثق سه و هفت هزار و چهارصد و شش و یک چهار هزارم )

مش��اع بدون ثمنیه اعیانی 42/976/470 سهم ش��کوفه واثق به محمدحسین ماهوش 
 واگ��ذار گردیده ارزش س��هم مهری کمالی دو و دو هزار هفت��اد و هفت چهارهزارم

2( حبه مشاع بدون ثمنیه اعیانی 30/645/530 ریال ارزش محسن خسروی  4000
2077 (

 2( حبه مش��اع بدون ثمنیه اعیانی 
4000
2077 دو و دو هزار و هفتاد و هفت چهار هزار )

30/645/530 ریال را از طریق مزایده به فروش رس��اند. لذا جلسه مزایده روز شنبه 
91/11/7 س��اعت 9 در محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر 
به نش��انی: خمینی ش��هر بلوار پاس��داران روبروی بس��یج خواهران مجتمع قضای 
ش��ماره یک برگزار می گ��ردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی: 
اعالم ش��ده فوق مراجعه و از مح��ل و کم و کیف وضعیت مزای��ده بازدید نموده و 
خریدار کس��ی است که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار بایستی 10 درصد 
قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب 
س��پرده دادگس��تری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. مدیر اجرای احکام حقوقی ش��عبه 

دوم دادگستری خمینی شهر

ابالغ رأی
6656 شماره دادنامه: 9109970352401101، شماره پرونده: 9009980352401103، 
شماره بایگانی شعبه: 901112، خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت 
آقای حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر س��اختمان بهشت طبقه سوم واحد 
34، خواندگان: 1- س��میه درویش��ی به نش��انی خ رباط خ عادل پور کوچه ندا مجتمع 
ندا طبقه اول، 2- آقای حس��ین صادقی 3- آقای مس��لم رفیعی 4- آقای امید درویشی 
همگی به نش��انی دستگرد برخوار سه راهی س��جاد مرکز توانبخشی میثاق، خواسته 
ها: 1- مطالبه طلب، 2- تأمین خواس��ته، گردش��کار: با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص دع��وی آقای حبیب محمدی ب��ه وکالت از بانک ملت به طرفیت بانو س��میه 
درویش��ی فرزند محمد و آقایان حس��ین صادقی فرزندعبدالعلی و مسلم رفیعی فرزند 
محمد علی و امید درویش��ی فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه 
دو فقره سفته به شماره های 703339 و 129448 به سررسیدی 90/1/28 و خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه و هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و 
مالحظه تصویر مصدق س��فته های مستند دعوی و واخواست های آن ها و قرارداد 
تنظیمی فی مابین و اینکه خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان ایراد و اعتراضی به 
عم��ل نی��اورده و دلیلی بر برائت ذمه خوی��ش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به 
م��واد 249 و 307 و 309 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون عملی��ات بانکی بدون ربا خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و خسارت دادرسی 
و حق الوکاله بمیزان مقرره قانونی و هزینه واخواس��ت بمیزان 2 درصد خواس��ته و 
خس��ارت تأخیر تأدیه س��الیانه 18 درصد از تاریخ 90/1/26 لغایت تاریخ اجرای رأی 
در ح��ق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د.  قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352401081 دادنام��ه:  ش��ماره   6657
9109980352400046، شماره بایگانی شعبه: 910046، خواهان: بانک ملت مدیریت 
علی دیواندری با وکالت آقای حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر ساختمان 
بهشت طبقه سوم واحد 34، خواندگان: 1- خانم مریم محمدباقری، 2- آقای مرتضی 
ارش��ادی، 3- آقای امید خرم زاد همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبی��ب محمدی به وکالت از 
بان��ک ملت به طرفیت بانو مریم محمد باقری فرزن��د اصغر و آقایان امید خرم زاده 
فرزند حسین و مرتضی ارشادی فرزند محمدحسن وفرزاد خرم زاده فرزند حسین 
به خواسته مطالبه مبلغ 70 میلیون ریال وجه 2 فقره سفته به شماره های 27579 و 
1264 به سررسیدی 90/4/22 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینه واخواست 
نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق سفته های مستند 
دعوی و واخواس��ت های آن و قرارداد تنظیمی ف��ی مابین طرفین و اینکه خواندگان 
نس��بت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده فلذا دادگاه مس��تنداً به م��واد 249 و 307 و 309 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا، خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرر قانونی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه سالیانه 20 درصد از تاریخ 90/4/22 لغایت تاریخ اجرای رأی 
و هزینه واخواست بمیزان 2 درصد خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 

باشد. قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یک شنبه  17 دی  1391 | 23 صفر   1434
شماره 956 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 956  , January   6     ,2013
8 Pages

 راز طول عمر
 کامپیوترهای خانگی

وس��ایل الکتریکی از جمله وسیله های حس��اس خانگی هستند که 
نگهداری درست از آنها می تواند عمری طوالنی تر از هدف کارخانه به 
آنها بدهد، البته چشم پوشی و تنبلی نیز آفت همه این وسایل است.

 یکی از وس��ایل پرکاربرد که این روزها در بس��یاری از خانه ها دیده 
می ش��ود کامپیوترهای ش��خصی اس��ت. این کامپیوترها وسایلی 
هستند که ممکن است در برخی شرایط گره از بسیاری از کارها باز 
کنند و البته این روزها نبود آن در خانه ها می تواند مشکالتی را نیز 

ایجاد کند.
همان طورکه می دانید کامپیوترهای خانگی از بخش های مختلفی 
مانند مانیتور، کیس و اسپیکر درست شده اند که هر بخش آنها نیاز 
به ش��رایط خاصی برای نگهداری دارد. در این مطلب نگاهی داریم. 

به مهم ترین نکات برای نگهداری درست از کامپیوترهای شخصی:
    نکته اول درمورد هر کامپیوتر، محل قرار دادن آن است. بیشتر 
سعی کنید از میزهای مخصوص کامپیوتر استفاده کنید، چرا که این 
میزها دارای محل های مخصوص برای هر بخش کامپیوتر است و از 

آن محافظت می کند.
   محل قرار دادن میز نیز بسیار مهم است. سعی کنید میز کامپیوتر 
را در محلی که گرد و خاک و یا تابش نور مستقیم آفتاب وجود دارد 
نگذارید. این شرایط باعث می شود عمر رایانه شما کاهش پیدا کند.

    کیس کامپیوتر به مغز اصلی آن تش��بیه می شود، پس آن را در 
محلی قرار دهید که کمتر با آن تماس داش��ته باش��ید. سعی کنید 
کیس را روی زمین نگذارید، چرا که ممکن است پا با آن اصابت کرده 

و قطعات داخلی از جای خود خارج شوند.
    نکته دیگری که باید درمورد کیس بدانید تمیزی آن است. تمیز 
کردن داخل کیس یکی از نکاتی اس��ت که هر از چند گاهی نیاز به 
انجام آن دارید. با اس��تفاده از هواهای فشرده می توانید گرد و خاک 
داخل آن را خارج کنید. این گرد و خاک در طوالنی مدت دس��تگاه 

شما را نابود می کند.
    مانیتور اگر نباش��د رایانه ش��ما به هیچ دردی نمی خورد، پس 
باید از آن با دقت محافظت کنی��د. مانیتورها به گرد و خاک و ضربه، 
حساسیت دارند، همچنین هنگام تمیز کردن آنها دقت داشته باشید 

که دستمال خیس یا نم دار را روی صفحه نکشید.
    م��وس و کیبورد از جمله وس��یله ه��ای جانب��ی و پرکاربرد در 
کامپیوتر هستند. از فشار آوردن به صفحه کلید و همچنین از ریختن 

آب  بر روی آن جدا خودداری کنید.
    اس��پیکرهای کامپیوتر یکی دیگر از نقاطی اس��ت ک��ه باید به 
 آن توجه داشته باش��ید. بسیاری از اس��پیکرها با سیم به هم متصل 
می شوند، از همین رو به سیم های آنها توجه داشته باشید که منظم 

و مرتب قرار گرفته باشند.
   بسیاری از قطعات کامپیوتر با س��یم به یکدیگر متصل شده اند. این 
سیم و کابل ها اکثرا در پشت میز جمع می شوند. یکی از بهترین راه های 

طوالنی کردن عمر این کابل ها، مرتب کردن و تمیز کردن آنهاست.
   جریان های ناگهانی برق نیز می تواند تأثیر بسزایی در خراب شدن 
قطعات رایانه داشته باشد. یک USB برای کامپیوتر خود خریداری کنید 

تا از این اتفاقات ناگهانی به دور باشید.

 احیای شنوایی
 با کاشت زیرپوستی

یک مرد جوان که شنوایی یک گوش خود را به طور کامل در اثر حمله 
اوریون از دست داده بود، به عنوان اولین فرد در انگلیس از یک درمان 
پیشگامانه برای احیای شنوایی برخوردار شده است. آالستیر وایت که 
در سال 2006 شنوایی یک گوش خود را از دست داده بود، در فرآیندی 
90 دقیقه ای در درمانگاه رویال منچستر، از یک گوش بیونیک برخوردار 

شد که در زیر پوست قرار می گیرد.
دستگاه »کاش��ت Bonebridge« صداها را از گوش ناشنوا گرفته و 
آنها را به گوش سالم منتقل می کند. وایت پس از چند ساعت، شنوایی 
کامل خود را به دس��ت آورد. همچنی��ن در این فرآیند که به ش��کل 
 سرپایی انجام ش��ده، برای اولین بار در جهان این کاشت در همان روز

 فعال شده است.
ناش��نوایی یکی از عوارض جانبی حمله اوریون بوده که معموال موقتی 
است، اما پزش��کان، مورد وایت را دائمی تش��خیص داده بودند، از این 
رو، وی به عنوان داوطلب برای اس��تفاده از این دستگاه اعالم آمادگی 
 کرده بود. این دس��تگاه از دو بخش تشکیل شده که شامل یک کاشت 
زیر پوستی است که در پشت گوش قرار گرفته و همچنین یک پردازشگر 

صوتی که امواج صوتی را دریافت می کند.
عالئم صوتی از میان پوست و پردازشگر صوتی گذشته و از طریق کاشت 
وارد استخوان و گوش میانی می شود که ش��نوایی کامل را برای کاربر 
به ارمغان خواهد آورد. اگرچه کاشت های شنوایی با پیچیدگی کمتر 
نیز در بازار وجود داشته، اما به ادعای شرکت MED-EL سازنده این 

کاشت، هیچ کدام به این اندازه حساس و کارآمد نیستند.

رقابت ها و مسابقه های مختلفی ساالنه در نقاط مختلف 
دنیا برگزار می ش��ود که افراد زیادی را به خود مش��غول 

می کند. 
این مسابقات همچنین دارای شرایط و قوانین خاصی است 
که آنها را جالب و در ش��رایطی خطرناک می کند. برخی 
از رقابت هایی که در نقاط مختلف دنیا برگزار می ش��ود 
 دارای شرایط خاصی است که باعث می شود این رقابت ها

از حالت مسابقه سالم خارج ش��ده و بیشتر به خودکشی 
شباهت داش��ته باشد. این مسابقه ها بس��یار خطرناک و 

نفسگیر هستند.

دوچرخه سواری درکوچه های تنگ
یکی از مسابقات خطرناکی 
که هر ساله درشیلی برگزار 
 »Valparaiso« می شود
نام دارد.  این مس��ابقات در 
محله ای به همی��ن نام که 
نوعی زاغه نش��ین اس��ت 
برگزار م��ی ش��ود. در این 
رقابت، دوچرخه سوارها باید از باالی این محله که در دامن 
کوه قرار دارد با نهایت سرعت به سمت پایین حرکت کنند. 
در میان مسیر، پیچ های بسیار تند، پله های مرتفع و حتی 
گودال های مختلف وجود دارد.این مس��ابقات از س��ال 
2003 آغاز شده است و البته تا به حال صدمات بسیار زیاد 
و گاه جبران ناپذیری را به ش��رکت کننده ها وارد کرده 

است.

کایت بازی با تیغ
یکی از مس��ابقات بس��یار 
خطرناک دنیا هر س��اله در 

پاکستان برگزار می شود.
در این رقابت ها که شاید به  

نظر بسیار جالب باشد مردم 
با کایت های خود به رقابت 
می پردازند، اما نکته اصلی 
در این مورد این است که تمامی کایت ها با تیغ های برنده 
پر شده اند و رقبا باید با کمک آنها رقیب خودشان را از بین 
ببرند. این درحالی است که این کایت ها در هنگام سقوط، 
هیچ محافظی نداشته و ممکن است با مردم برخورد کنند.  
تا به حال 11 نفر جان خودشان را به خاطر این مسابقات 

از دست داده اند.

بوکس با شوکر
یکی از ورزش های بس��یار 
 خطرناک ک��ه ب��ه تازگی 
به طور کامل در آمریکا که 
زادگاه اصلیش است ممنوع 
شده، بوکس با شوکر است.  
در این ورزش دو ش��رکت 
کننده وارد رینگ شده و با 
یکدیگر شروع به بوکس بازی می کنند. تا به اینجا موردی 
در این ورزش نیست، اما آنها دستکش های مخصوصی به 
دست دارند که در اصل شوکرهای قوی برقی هستند.  هر 
ضربه از این مشت ها می تواند برقی تا سه هزار ولت به بدن 
افراد وارد کند و تا به حال افراد زیادی جانشان را این گونه 

از دست داده اند.

کشتی با تمساح
یک��ی از رقاب��ت های��ی که 
به تازگی به وجود آمده است 

کشتی با تمساح نام دارد.
در ای��ن رقاب��ت ک��ه از  

س��ال 2010 ب��ه ط��ور 
ش��ده  ش��روع  رس��می 
 اس��ت،  ش��رکت کننده ها

  وارد آب ش��ده و ش��روع به رقابت با یک تمساح وحشی 
می کنند. آنها باید 10 دقیقه در این مهلکه دوام بیاورند 
 تا بتوانند جای��زه این بازی را که در انتهای آن مش��خص 
می ش��ود دریافت کنند. تا به حال چندین نفر تبدیل به 

غذای خوشمزه برای تمساح ها شده اند.

رقابت پنیری
یکی از وحش��تناک ترین و 
همچنی��ن خطرناک ترین 
رقابت های سنتی انگلستان 
که هیچ وقت نیز جلوی آن 
گرفته نشده است، رقابت بر 
س��ر یک پنیر اس��ت که از 
باالی کوه به پایین انداخته 
می شود. در این رقابت، شرکت کننده ها باید سراشیبی 
مهیب کوه را به پایین بدوند. افراد شرکت کننده در این راه 
ممکن است زمین خورده و تا پایین حتی جان خودشان را 
ازدست بدهند. این در حالی اس��ت که باز هم این رقابت 

انجام شده و هیچ کس مانع آن نمی شود.

به تاخت با گاو
گاودوانی مسابقه خطرناکی 
اس��ت ک��ه ه��ر س��اله در 
پاکستان برگزار می شود و 
حدود 50 س��ال از عمر آن 
می گذرد. در این مس��ابقه 
نزدیک ب��ه 40 ت��ا 50 گاو 
 ش��رکت داده می ش��وند. 
هر گاه صحبت از مسابقات گاودوانی می شود صدها نفر 
برای تماشای این مسابقه دور هم جمع می شوند. شرکت 
کنندگان این مسابقه می بایست مقابل خط شروع صف 
کشیده و با آغاز مسابقه، طنابی را در دست بگیرند تا بتوانند 
گاوهای عصبانی را که این طناب را می کشند کنترل کنند.

 خطرناک ترین
10+3- رقابت های دنیا 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

فناوری

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

غیب شدن برخی از اجسام به طور ناگهانی 
به نظر ما بسیار عجیب و غیر قابل باور است 
 و بیش��تر به نظر می رس��د که در فیلم ها و 

قصه ها وجود داشته باشند.
این موضوع البته درمورد دریاچه »لوگارما« 
که در منطقه کوچکی از یکی از ش��هرهای 
ایرلند به همین نام اس��ت، صدق نمی کند، 
چرا که این دریاچه هر از چندگاهی ناپدید 

می شود.
این دریاچه ایرلندی را تنها افرادی که واقعا 
به چش��م دیده اند باور می کنن��د، چرا که 
ممکن اس��ت یک روز از کنار آن عبور کنید 

که پر از آب و زیبا باشد، اما روز بعد تنها کویری خشک را در آن منطقه مشاهده کنید.
دلیل اصلی این ناپدید شدن را محققان این گونه برداشت کرده اند که دریاچه بر روی یک 
بستر گچی قرار گرفته است که این بستر، مانند یک دریچه تخلیه عمل می کنند. در این 
صورت گاهی اوقات این دریچه بس��ته اس��ت و آب های مختلف که به این منطقه می آید 
 در آن جمع می ش��ود. در صورتی که محل عبور آب از این دریاچه ها مسدود نباشد، آب 
به سرعت خالی شده و دریاچه خیلی سریع ناپدید می شود و این باعث شده تا این دریاچه 
یکی از عجیب ترین مکان های دنیا به شمار آید. البته این دریاچه به دلیل همین بستر که 
تقریبا حالت ثابتی ندارد بسیار خطرناک نیز هست، به طوری که مسئولین منطقه به مردم 

برای بازدید از آن هشدارهایی داده اند.

زکام )س��رماخوردگی( یک��ی از بیماری های 
رایج و فراگیر فصل های پاییز و زمستان است. 
گرچه به نظر می رس��د که یک بیماری ساده 
باش��د، اما اگر در درمان آن سهل انگاری شود 
امکان دارد ع��وارض ناگواری در پی داش��ته 

باشد.
ضرورت دارد ک��ه اف��راد و خانواده ها راه های 
پیش��گیری و درمان زکام در طب اسالمی که 
بسیار ساده و کم هزینه و مؤثر است را بدانند 
و با به کار بس��تن آن از مراجعه به پزش��ک و  
مصرف داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها 

بی نیاز شوند.
امام رضا)ع( در سفارشی برای ایمنی از زکام 
می فرمایند:»ه��ر ک��س می  خواه��د در همه 
زمس��تان از زکام ایم��ن بماند، هر روز، س��ه 

 لقمه عسل با موم آن بخورد... و نرگس ببوید، 
چرا که از زکام، ایمنی می  دهد. س��یاه دانه نیز 
چنین است، اما اگر زکام در تابستان پیش آید، 
در هر روز، یک خیار بخورد و از نشس��تن در 

آفتاب، خودداری ورزد.«
امام صادق)ع( نیز درباره این که زکام چگونه 
درمان می شود، فرمودند: »پنبه  ای را به روغن 
بنفشه آغش��ته می  کنی و به هنگام خفتن در 
نشیمنگاهت می  گذاری، به خواست خداوند، 

برای زکام، سودمند است.«
همچنین در کتاب طب االئم��ه)ع(  به نقل از 
ابراهیم بن ابی  یحیی، از امام صادق)ع( آمده 
است: از زکام نزد امام )ع( اظهار ناراحتی کردم.

فرم��ود: »ک��رده  ای از کرده  ه��ای خداوند و 
سربازی از سربازان خداست که خداوند، آن را 

به پیکار با بیمارانی در تن تو برانگیخته، تا آن را 
از جای برَکَند. پس چون آن را از میاْن برَکْند، 
بر تو باد به وزن یک دانگ ش��ونیز و نیم دانگ 
ُکنُدس، که آرد گردد و به بینی رانده شود. این 
کار، زکام را از می��ان می  برد. اگر هم می  توانی 
هیچ درمانی برایش ب��ه کار نگیری، این کار را 

بکن، چرا که آن، منافعی بسیار دارد.
یکی از راه های پیشگیری و درمان این بیماری، 
رعایت س��نت نب��وی در وضو گرفتن اس��ت. 
خصوصا س��نت استنشاق و اس��تنثار. )یعنی 
آب به بینی فرو بردن و به ش��دت آن را بیرون 
ریختن( که رسول اهلل )ص( بسیار به آن تأکید 
نموده و دس��تور مبالغه کردن در آن را داده و 
خودش��ان نیز روزانه چند بار این کار را انجام 
می داده، حتی در غیر از هن��گام وضو گرفتن 

نیز ب��ه آن س��فارش نموده اس��ت. همچنین 
پیامبر)ص( ب��ه مس��واک زدن مخصوصا در 
هنگام وضو گرفتن و پاک کردن دهان توصیه 

کرده است.
امروزه حکمت این توصیه ها و تأکیدات رسول 
اکرم )ص( را بهت��ر درک می کنیم. با توجه به 
این که راه های مهم ورودی بدن دهان و بینی 
است لذا پاک نگهداشتن آن تأثیری جدی در 
پیشگیری از بیماری ها به ویژه سرماخوردگی 
دارد، زیرا بسیاری از میکروب ها و ویروس ها و 
ذرات معلق آالینده از آن طریق وارد می شوند. 
ضمن این که هم اکنون کش��ف ش��ده که در 
بینی میکروب هایی جای می گیرند که با هیچ 
چیز از بین نمی روند به ج��ز با آب، مخصوصا 

آب خنک.

مبتکران ژاپنی یک چنگال سخنگو ساخته 
 اند ک��ه در هن��گام غذاخوردن ف��رد، حرف 
می زند و صداهای عجیب از خود درمی آورد. 
ای��ن چنگال در دس��ته خود ی��ک کنترل 
 کننده میکرویی، اس��پیکر، تقویت کننده

ص��دا و بات��ری دارد و م��ی تواند گس��تره 
وس��یعی از صداها را بس��ته به نوع غذایی 
که خ��ورده می ش��ود، تولید کن��د. ظاهرا 
این صداها به واس��طه میزان مقاومت غذا 
هنگامی ک��ه از چنگال، گاز زده می ش��ود 
تولید می ش��ود؛ مثال وقتی ک��ه فرد ناگت 
مرغ می خ��ورد صدایی که چن��گال تولید 

می کند مانند صدای قدقد مرغ اس��ت. این چنگال نتیجه کارهای تحقیقاتی پژوهشگران 
دانشگاه اوچانومیزو در توکیو است. این دانشگاه یک فیلم ویدئویی منتشر کرده است که در 
آن یک کاربر از خوردن غذاهای متنوع لذت می برد، چرا که این چنگال صداسازی عجیب 
و غریب از خود درمی آورد و حتی با کاربر حرف می زند. ظاهرا خوردن تکه های بزرگ تری 

از غذا موجب می شود تا این چنگال چندین صدا و حرف را تولید کند.
هدف دانش پژوهان ژاپنی ترغیب مردم به مصرف انواع مختلف مواد غذایی و داشتن رژیم 

غذایی متنوع است.
آنها همچنین می گویند از این چنگال می توان ب��ه عنوان یک ابزار ارتباطی برای زوجین 

استفاده کرد.

 iOS سیستم عامل های موبایل که فعال برنده آن اندروئید و
بوده و دیگر سیس��تم عامل ها مانن��د ویندوزفون و بلک بری 
برای رتبه سوم در جنگ هستند. حاال یک سیستم مبتنی بر 
لینوکس دیگر با نام آش��نای اوبونتو) Ubuntu( از شرکت 
Canonical معرفی شده است که قصد دارد تا سال 2014 

بر روی اسمارت فون ها عرضه شود.
به گفته س��ازندگان در آینده با س��وپرفونی مواجه خواهید 
شد که همچنین یک PC کامل نیز هس��ت. سیستم عامل 
موبایلی اوبونتو مانند چیزی ک��ه در MeeGo دیده بودیم 
یک سیستم عامل وابسته به Gesture های لمسی مختلف 
برای عملکردهای مختلف است. از تمامی گوشه های صفحه 
برای استفاده از این Gesture ها بهره گرفته شده تا بتوانید 
با س��رعت هر چه تمام تر بین اپلیکیشن های مختلف سوئیچ 
کرده و به تنظیمات و محتواهای مختلف دسترس��ی داشته 

باشید.
لیست اپلیکیش��ن های مورد عالقه تان از سمت چپ صفحه 
باز می ش��ود و با کشیدن انگش��ت به صورت کامل از چپ به 
راس��ت تمامی اپلیکیش��ن های در حال اجرا و از راس��ت به 
چپ اپلیکیشن قبلی اجرا ش��ده، به سرعت در دسترس شما 
قرار می گیرد؛ حیرت انگیز است، نه؟ تا اینجا جایگزین های 
مناسبی برای دکمه های Back و مالتی تسکینگ اندروئید 

پیدا شده که با کشیدن انگشت از پایین به باال نیز عملکردی 
شبیه به دکمه منو را ش��اهد خواهید بود. اوبونتوی برخالف 
دیگر شرکت ها یک سیس��تم عامل واحد را برای دسکتاپ و 
موبایل در نظر گرفته و قول نهایت اس��تفاده از پردازنده های 
چندهسته ای موبایلی را داده که منجر به تجربه ای آمیخته از 
تجربه موبایلی اندروئید و تولید محتوای اوبونتوی دسکتاپ 
خواهد شد. جالب اینجاست که می توانید با اتصال گوشی به 
موس، کیبرد و مانیتور به طور کامل به نسخه دسکتاپ اوبونتو 
سوئیچ کنید. جس��تجو در اوبونتو به صورت کلی و در میان 
همه چیز صورت می گیرد، به این ترتیب چه بخواهید کانکتی 
را پیدا کنید، چه یک اپلیکیشن و چه یک پیامک یا موزیک، 

تنها ب��ه یکجا مراجع��ه خواهید کرد. همچنی��ن مکالمات و 
مکاتباتی مانند پیامک، ایمیل، تماس و پست های شبکه های 

اجتماعی، همگی در یکجا جمع شده اند.
در اوبونتو در هم��ان لحظه که عکس��ی می گیرید بالفاصله 
عکس در فضای رایگان ابری اوبونتو آپلود ش��ده و همچنین 
از گجت های دیگرتان با سیستم عامل های اندروئید، iOS یا 

ویندوز نیز قابل مشاهده خواهد بود.
اوبونتوی موبایل هم برای گوش��ی های متوسط و رده پایین 
و هم برای پرچمداران هوش��مند، آماده شده است. حداقل 
س��خت افزار مورد نیاز اوبونتو برای گوشی های ارزان قیمت، 
 512 ،Cortex-A9 پردازنده تک هسته ای یک گیگاهرتزی
مگابایت رم و 4 گیگابایت حافظه داخلی اس��ت، در حالی که 
 در پرچمداران اوبونتویی شاهد پردازنده های چهارهسته ای 
A9 یا اینتل اتم، یک گیگابایت رم یا بیش��تر و 32 گیگابایت 
حافظه داخلی خواهیم بود. الزم به ذکر است که تنها در نوع 
دوم قابلیت تبدیل به سیس��تم عامل دسکتاپ وجود خواهد 

داشت.
اوبونتو این وع��ده را به اپراتوره��ا و تولیدکنندگان می دهد که 
بتوانند اوبونتوی موبایلی را به سلیقه خود تغییر دهند و امکانات 
مورد نظرشان را به آن بیفزایند. به نظر می رسد HTC سنس و 

سامسونگ تاچ ویز را نیز در اوبونتو بتوان دید.

دریاچه ای که قایم موشک بازی می کند

راهکار ایمنی از زکام در زمستان

ساخت  چنگال   سخنگو   برای ترغیب  به تنوع

رقیب سرسخت اندروئید و iOS از راه رسید

 مسابقات اسکی پرش
 در جنوب آلمان

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
بهترین بازی ها در پیش خدا اسب دوانی و تیراندازی است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

