
نظام بانکی ایران، بدون ِربا نیست

 »خرید قالب ماهیگیری 
برای پدربزرگ« 
منتشرشد 

 خود کرده را تدبیر نیست

عدم رعایت الزامات اقتصاد اسالمی در بانکداری ایران 

 تسهیالت مشاغل خانگی 
30 درصد افزایش داشته است 4

 از ابرخودروها 
تا خودروهای سبز 82
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 وزیر اقتصاد 
5دو کارته شد

احمدی نژاد می توانست شبیه 
یک قدیس باشد 

تنها جشنواره بخش خصوصی استان در گام سوم متوقف شد 

حسنات در ابتدای راه، به انتها رسید 

من آق��ای احم��دی ن��ژاد را درک نمی کن��م، او ویژگی های 
 مثبت زی��ادی دارد. من به خیل��ی از ویژگی های مثبت آقای 
احمدی نژاد غبطه می خورم و فکر می کنم او می توانس��ت در 
پی این هشت سال چیزی شبیه قدیس از خودش بسازد، ولی 

احتماالً با راهنمایی هایی که اطرافیانش به او کردند...

 صدرنشین در مقابل
 ذوب آهن یخ زد

مهم ترین بازی هفته بیس��تم لیگ برتر نتیجه ای به جز 
تس��اوی بدون گل برای تیم های ذوب آهن و اس��تقالل 
به همراه نداش��ت تا هم مدعیان صدر جدول خوشحال 
 شوند و هم فرهاد کاظمی به روند شکست ناپذیری اش با 
ذوب آهن ادامه دهد. تساوی استقالل در اصفهان شاید 
بیش از هر تیم دیگری به سود سپاهانی شد که اگر بتواند 
 در بازی معوقه اش با راه آهن به پیروزی برسد، فاصله اش

رابا استقالل در صدر جدول به چهار امتیاز کاهش...
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ماهان- مهرام ؛
6

جنگ لحظه ها

وزیر بعدی ارتباطات 
چه کسی خواهد بود؟2

ما در طی س��ال ه��ای نظام جمه��وری اس��المی، مؤلفه ها و 
شاخصه های مختلفی را بر اساس مبانی و بایسته های ارزشمند 
خویش تعریف و تدبیر نموده ایم، اما باید پرس��ید در این بین، 
جایگاه اقتصاد در نظام اس��المی ما کجاس��ت و آی��ا اصوالً ما 
توانسته ایم اقتصاد اسالمی را پیاده سازی کنیم؟ البته پیش تر 
از آن، باید پرسید که آیا اقتصاد اسالمی ماهیت کارکردی دارد 
و اگر دارد نسبت آن با جامعه ما چگونه است؟ این پرسش ها را 
با دکتر حسن سبحانی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران 
و نماینده ادوار مختلف مجلس ش��ورای اسالمی و غضنفری، 
وزیر صنعت  مطرح کردی��م  و آنها هریک با بی��ان انتقادات و 
نقطه نظرات خود، موافق این نکته بودند که نظام بانکی ایران 
بر مبنای اقتصاد اسالمی نیست. نماینده ادوار مختلف مجلس 
 ش��ورای اس��المی در تعریف اقتصاد اس��المی در نظام بانکی 

می گوید: در بررسی نظام، یک عنصر انگیزه  وجود دارد. االن 
در داخل کش��ور، فعالیت های اقتصادی که مردم آن را انجام 
می دهند، به انگیزه دریافت دس��تمزد و تحصیل مادیات بوده 
که مورد توصیه دین هم هس��ت، بنابراین ب��ه نظر می آید که 
انگیزه تا حدود زی��ادی منطبق بر دین اس��ت. بخش دیگری 
از نظام اقتصادی، تکنولوژی اس��ت وتکنیک تولید یک مقوله 
خنثی است. دانش و ماشین آالت و تکنولوژی منطبق با دانش 
در گذر زمان تغییرپذیر اس��ت، چون ذات نظام اقتصادی هم 
طوری است که باید تغییرات نظام اصلی را در خودش، درونی 
کند، بنابراین از نظر تکنولوژی هم ما امر غیر اسالمی در نظام 
اقتصادی خودمان، نداریم. پس فقط می ماند آن هسته مرکزی 

که عبارت است از قوانین، مقررات، نهادها، دولت و اموری... 
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 روزنامه نگاران دیگر 
به زندان نمی روند

 سهم فوالد مبارکه اصفهان
 درکشور افزایش یافت

 740واحد مسکن مهر 
در بروجن واگذار می شود

 سمیرم  منطقه 
حفاظت شده ندارد

اصالح طلبان می توانند 
در انتخابات شرکت کنند
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

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

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک
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شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

انتقاد ترکیه از تحریم ها علیه ایران
به گزارش پایگاه »ترکی��ش ویکلی«، ظفر کاگالی��ان، وزیر اقتصاد 
ترکیه روز گذشته به شدت از اتحادیه اروپا به دلیل اعمال تحریم علیه 
تجارت طال میان ایران و ترکیه انتقاد کرد. وی که در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت، عنوان کرد که این تحریم ها ترکیه را نگران نمی کند.

وی در صحبت های روز جمعه خود گفت: اتحادیه اروپا تصمیم گرفته 
تحریم کند، اما من به فروختن ادامه می دهم. اگر تحریم  دیگری وضع 

شود، مایه نگرانی من نیست.
صحبت های کاگالیان در واکنش به تشدید فشارهای اتحادیه اروپا 
به تبادل گاز در برابر طال میان ایران و ترکیه انجام شده است. مقامات 
اروپایی می گویند ترکیه با خرید گاز در برابر طال، به ایران در دور زدن 

تحریم ها کمک می کند.
ترکیه که به شدت به منابع انرژی وابسته است، ساالنه هشت تا 12 
میلیون متر مکعب؛ یعنی حدود 20درصد نیاز گازی خود را از ایران 
تأمین می کند. تحلیلگران می گویند ترکیه در منطقه منبع دیگری 

برای تأمین این حجم از گاز در اختیار ندارد.

دولت آمریکا یک زندانی ایرانی را 
آزاد کرد

مقامات اداره مهاجرت آمریکا امیرحسین صیرفی، بازرگان ایرانی را 
که به اتهام صدور تجهیزات غیرقانونی به ایران مجرم شناخته شده 
بود، به آن کشور بازگردانده اس��ت. به گفته مقامات آمریکایی، این 
تجهیزات در ارتباط با برنامه های هسته ای ایران بوده است. صیرفی 
در س��ال 2010 میالدی به جرم توطئه و تبانی، پولش��ویی و نقض 
تحریم های تجاری تصویب ش��ده علیه ایران، به بیش از س��ه سال 
زندان محکوم شده بود. براساس گزارش های دریافتی، صیرفی روز 
پنجشنبه سه ژانویه )14 دی ( از زندانی در ترا اوت ایندیانا آزاد شد. 
مقامات اداره مهاجرت آمریکا گفته اند که این بازرگان ایرانی سپس 

از شیکاگو به ایران بازگردانده شد.

ارزیابی مثبت سفر جلیلی به دهلی
غالمرضا انصاری، سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند، سفر سعید 
جلیلی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به هند را سفری بسیار خوب 
ارزیابی کرد و افزود: در این سفر مذاکرات گسترده ای برای همکاری 
های منطقه ای و دوجانبه صورت گرف��ت. وی در این باره که آیا در 
این سفر جلیلی با مقامات هند درباره برگزاری دور بعدی مذاکرات 
ایران و 1+5 در هند گفتگو کرد، اظهار داشت: اطالعی در این باره که 
در این مورد صحبتی شده باشد، ندارم. انصاری همچنین از برگزاری 
کمیسیون مش��ترک ایران و هند در ماه آینده میالدی)اواخر بهمن 
ماه( خبر داد و افزود: کمیسیون مشترک در تهران و به ریاست وزرای 

خارجه دو کشور برگزار خواهد شد.

 تقدیر160 نماینده از دستجردی 
و باقر الریجانی

علیرضا مرادی، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز گذشته مجلس  س��ؤاالت و نامه های رس��یده به هیأت رییسه 
مجلس را قرائت کرد. سؤال ملی جعفر قادری، نماینده شیراز از وزیر 
اقتصاد در خصوص علت عدم شرکت وزیر در جلسات شورای گفتگو، 
سؤال ملی موسی الرضا ثروتی از وزیر اقتصاد در خصوص عدم اجرای 
برنامه پنجم و بودجه س��االنه در مورد اختصاص ارز به واردات کاال، 
س��ؤال ملی ایرج ندیمی از وزیر اقتصاد درباره برنامه های راهبردی 
وزارت اقتصاد در خصوص تحریم ها و یارانه ها و همچنین سؤال دیگر 
ملی این نماینده از وزیر اقتصاد در خصوص علت کاهش حمایت از 
کارآفرینان و برخورد نامناسب و آثار خصوصی سازی در کارآفرینی 
اعالم وصول شد. به گفته مرادی،160 نفر از نمایندگان مجلس نیز 
طی نامه ای از زحمات دکتر دستجردی، وزیر سابق بهداشت و باقر 
الریجانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر و تشکر کردند.

اصالح طلبان می توانند در انتخابات 
شرکت کنند

اسحاق جهانگیری درباره ش��رکت اصالح طلبان در انتخابات  گفت: 
به نظر من آقای نبوی درمصاحبه های خود یک خواسته قلبی دارد 
و آن، عدم حضور اصالح طلبان در انتخابات اس��ت. ایش��ان و برخی 
دوستان شان در این چند ماه هم همواره بر این طبل می کوبیدند که 

اصالح طلبان نباید در انتخابات شرکت کنند.
وی ادامه داد: فرض ما بر این است که نظام دارای یک قوه عاقله  بسیار 
فراتر از جریانات سیاسی رقیب است. این آقایان در انتخابات پیشین 
مجلس هم همین مس��ائل را می گفتند. من همان موقع هم در یک 
مصاحبه ای به صراحت گفتم که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با رهبری 
مالقاتی داش��ته اند و در آن مالقات رهبری گفته بودند که حتی در 
انتخابات مجلس نهم اگر اصالح طلبان حض��ور پیدا کنند و اکثریت 

مجلس را هم ببرند، از نظر ایشان مشکلی وجود ندارد. 

طبق قوانین کشور، حضور سرپرست در وزارتخانه ها در نهایت 
برای مدت 100 روز ممکن اس��ت و حال علی نیکزاد در حالی 
به نیمه این مهلت قانونی نزدیک شده که قوانین دیگری مبنی 
بر غیرقانونی بودن سرپرس��تی یک وزیر بر وزارتخانه دیگر به 

تصویب رسیده است.
روز دوازدهم دی ماه امسال شورای نگهبان پس از بررسی های 
خود، قانون جدیدی تصویب کرده و بر اساس آن اعالم کرد از 
تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحالل وزارتخانه های 
موجود و انتزاع و جابه جایی و انحالل مؤسسات و سازمان ها و 
واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون تأسیس 

آنها تصریح گردیده، متوقف می شود.
همچنین اعالم ش��د که هرگون��ه انحالل، ادغام و تأس��یس 
وزارتخانه ها و نیز انحالل، انتزاع، ادغام و تأس��یس سازمان ها 
و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی 
باشد و سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع 
شود و البته در این زمینه به طور صریح هم به وزارت ارتباطات 
اشاره شده و این گونه اعالم شده که این حکم در مورد وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات نیز مجری است.

مروری بر یک ماجرای قدیمی
اما اگر بخواهیم موضوع حضور نیک��زاد در وزارت ارتباطات و 
بحث ادغام این وزارتخانه را مرور کنی��م، این بحث به آخرین 

ساعات 11 آذر ماه می رسد که محمود احمدی نژاد با برکناری 
رضا تقی پور، حکم سرپرس��تی عل��ی نیکزاد را ص��ادر کرد؛ 
تغییری که بعدها با حرف و حدیث ه��ای مختلف همراه و این 
گونه گفته شد که عامل اصلی این جابه جایی وجود اختالفاتی 
میان وزیر س��ابق با مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی 
 فضای مجازی، بوده است؛ نکته ای که خود اخوان آن را تکذیب 
کرده و ای��ن تصمیم را تصمیم چند ماه پی��ش رییس جمهور 

می داند.
اما پس از اعالم این تصمیم، سرپرس��تی وزیر راه و شهرسازی 
بر وزارت ارتباطات این شائبه را ایجاد کرد که آیا قرار است بار 

دیگر بحث ادغام این دو وزارتخانه جدی شود؟!
مدت زیادی از این موضوع نگذش��ت که علی نیکزاد در اولین 
روز دوران سرپرستی خود، در قالب یکی از برنامه های مربوط 
به راه آهن از احتمال ادغ��ام دو وزارتخانه خبر داد و در نهایت 
تا روز معارفه رسمی او، دیگر طرح ادغام وزارتخانه ها بر کسی 

پوشیده نبود.
البته در مراسم معارفه، معاون اول رییس جمهور ادغام وزارت 
ارتباط��ات و فن آوری اطالع��ات با وزارت راه و شهرس��ازی را 
تکلیف مجلس بر دولت برشمرده و اعالم کرد: »اگر این تکلیف 
برداشته شود، ما تمایل داریم که بخش فن آوری اطالعات به 

صورت جداگانه خود را حفظ کند.«
محمدرضا رحیمی در عین حال خاطرنش��ان کرد: »البته در 

این وزارتخان��ه بخش ارتباطات که هم��ان مخابرات خودمان 
است را فروختیم، با این که درآمد بس��یار باالیی داشت، اما به 
هر حال نوش ج��ان آنهایی که آن را خریدن��د، ولی باید برای 
بخش فن آوری اطالعات تدبیری کنیم و بهتر این اس��ت که 
این بخش خود را حفظ کند و همچنین بتواند در حوزه تولید 

ثروت فعال تر باشد«.

تکلیف مبهم رگوالتوری و زیرساخت
اما پس از این اظه��ارات، نمایندگان مجلس ه��م بارها بر این 
نکته تأکید داش��تند که ادغام این دو وزارتخانه بهتر اس��ت از 
اولویت خارج ش��ود و در نهایت چندی پی��ش رییس جمهور 
هم از ادغام این وزارتخانه صحبت ک��رده و از قرارهایی مبنی 
بر پیوستن شرکت های ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم 
 مقررات رادیویی به شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: 
»دولت هر اندازه کوچک تر باش��د بهتر اس��ت و عالوه بر این، 
با توجه به واگ��ذاری بخش های زیرمجموعه ای��ن وزارتخانه 
به بخش خصوص��ی، عماًل آنچ��ه در مجموع��ه اداری وزارت 
ارتباطات باقی می ماند در قواره یک وزارتخانه نیست و باید به 
 شکل یک س��ازمان زیر نظر رییس جمهور و یکی از وزرا اداره 

شود.«
احمدی نژاد همچنین تصریح کرده بود: »دولت به این موضوع 
که ادغام وزارتخانه ه��ا نیازمند ارایه الیحه به مجلس اس��ت، 
اش��راف دارد و با آن موافق اس��ت، اما جابه جایی های وظایف 
وزارتخانه ها طب��ق قانون برنامه و قوانین ع��ادی، از اختیارات 

شورای عالی امور اداری است«.
حال در شرایطی که حدود یک ماه از این صحبت ها می گذرد، 
 ش��ورای نگهبان قانون جدی��دی در این زمین��ه وضع کرده و 
به طور مشخص از شورای اداری نام برده و تأکید کرده است که 
شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین 
نیست. به همین دلیل به نظر می رسد ظرف روزهای آتی باید 
منتظر معرفی گزینه بعدی احمدی ن��ژاد برای تصدی وزارت 

ارتباطات باشیم.
اما در این زمینه وقتی محمدرضا رحیمی در روز معارفه نیکزاد 
با اعتراض کارمن��دان وزارت ارتباطات و تأکی��د آنها بر لزوم 
انتخاب وزیری از دل خانواده ارتباطات مواجه ش��ده بود، این 
وعده را داده بود که اگر قرار بر حفظ وزارت ارتباطات باش��د، 
قطعاً وزیر بعدی فردی از اعضای همین وزارتخانه خواهد بود 
که حال باید دید آیا این سخن معاون اول رییس جمهور عملی 

می شود یا خیر؟

کمتر از 50 روز برای معرفی وزیر جدید زمان باقی است

 قدرت های آسیایی وزیر بعدی ارتباطات چه کسی خواهد بود؟
خریداران نفت ایران

به نقل از سایت دیپلمات، در این گزارش که هفته گذشته 
از سوی واحد اطالعات اقتصادی منتشر شده، عنوان شده 
است که چهار اقتصاد برتر و مهم آس��یا هم اکنون تمامی 
صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده اند که در این 
بین چین با50 درصد واردات پیش��تاز است. در عین حال 
با اشاره به کاهش قابل مالحظه خرید نفت ایران از سوی 
خریداران آسیایی در سال2012، آمده است: تقریباً همه 
صادرات نف��ت ایران به چی��ن، کره جنوب��ی، ژاپن و هند 

می رود.
این گ��زارش عنوان می کن��د که در نتیج��ه تحریم های 
آمری��کا و اروپ��ا بر ص��ادرات نفت ای��ران، ص��ادرات این 
محصول در س��ال 2012 به نص��ف کاهش یافته اس��ت 
و این ص��ادرات که 80 درص��د از درآمده��ای جمهوری 
 اس��المی را تش��کیل می داد، هم اکنون50 تا 60 درصد 
درآمدهای ایران را شامل می شود. واحد اطالعات اقتصادی 
همچنین گزارش می دهد که نفت همچنان به عنوان مهم 

ترین منبع در آمد برای دولت ایران به شمار می رود.

ضربه مهلک به محور ضد سوری
شبکه االخباریه سوریه گزارش داد: آنچه طی روزهای اخیر 
به ویژه پنجشنبه و جمعه در داریا رخ داد، برای شبکه های 
حامی خونریزی و ناامنی در سوریه و حامیان تروریست ها 
غیرقابل پیش بینی بود، به طوری که شمار زیادی از افراد 
مسلح که از بیش از40 روز پیش در ساختمان اداره دارایی 
موضع گرفته بودند، خود را تسلیم نیروهای ارتش کردند 
که میان آنها حدود 800 م��زدور از ملیت های مختلف به 

چشم می خورند. 
ارتش س��وریه می توانس��ت همه این تروریس��ت ها را به 
هالکت برساند، اما به دالیل امنیتی و اطالعات حساس و 
دالیل دیگر  ترجیح داد آنها را زنده دستگیر کند؛ با توجه به 
این که دستوراتی از قطر و ترکیه به افراد مسلح رسیده بود 
که خود را تسلیم نکنند. اما آنچه ارتش سوریه می خواست، 
رخ داد و تروریست ها خود را تسلیم کردند. منطقه داریا به 
مثابه باباعمر و حمص برای تروریست ها به شمار می رود. 
همچنین نیروهای ارتش توانس��تند سه دختر را که قصد 
داشتند س��ه خودرو بمب گذاری ش��ده را در محله های 
شلوغ دمشق منفجر کنند، دس��تگیر کردند و یک خودرو 
دیگر در منطقه کفرسوسه کشف و بمب های کارگذاشته 

در آن خنثی شد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

احمدی نژاد می توانست شبیه 
یک قدیس باشد 

علیرضا مرندی/ نماینده مجلس 

من آقای احمدی نژاد را درک نمی کنم، او ویژگی های مثبت زیادی دارد. 
من به خیل��ی از ویژگی های مثبت آقای احمدی ن��ژاد غبطه می خورم و 
فکر می کنم او می توانس��ت در پی این هشت س��ال چیزی شبیه قدیس 
از خودش بس��ازد، ولی احتماالً ب��ا راهنمایی هایی ک��ه اطرافیانش به او 
کردند، خیلی از ویژگی های خوبش را نتوانس��ت پیگیری کند و شاید در 
رأس آنها فاصله گرفت��ن از والیت بود و این سرچش��مه خطاهای او بود. 
خداوند هم اگر کسی حتی چند 
صدم درجه از راه هدایت فاصله 
 گرفت، او را در همان مسیر قرار 
می دهد؛ بزرگ ترین اتفاق بدی 
که افتاد این بود. امیدواریم دکتر 
احمدی نژاد در این چندماهی 
که فرصت هست نسبت به طرز 
عملکرد خود به خصوص نسبت 
به والیتمداری تجدید نظر کند.
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رشد اقتصادی، منفی 9 دهم درصد است

عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با رد اظهارات رییس 
جمهور مبنی بر نرخ رشداقتصادی 5/2 درصدی گفت: آماری که رییس جمهور می دهد قابل تأمل 

است؛ زیرا کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی ما منفی 9 دهم درصد است.

 وزیر اقتصاد
 دو کارته شد

محرومیت اجتماعی 
به جای زندان

نمایندگان مجلس پاس��خ های وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت 
عدم اخذ معوقات بانکی از برخی افراد را قانع کننده ندانستند و برای دومین بار 
با توضیحات وی در صحن علنی مجلس مخالفت کردند. در نشست علنی امروز 
)یکشنبه، 1۷ دی( مجلس شورای اسالمی پس از طرح سوال احمد امیرآبادی 
فراهانی نماینده مردم قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علل عدم 
اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیالت سنگینی دریافت داشته 
اند و توضیحات شمس الدین حسینی در این باره، نماینده سوال کننده  از وزیر 
قانع نشد و توضیحات وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد.از میان 228 نماینده 
حاضر در صحن علنی نمایندگان با 81 رای مواف��ق، 10۳ رای مخالف و ۳0 
رای ممتنع پاسخ های حسینی را قانع کننده ندانستند.این کارت زرد مجلس 

دومین کارت زرد قوه مقننه به وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

عضو هیأت رییسه کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس با اش��اره به بررسی 
تغییرات ماده دو قانون محکومیت های مالی، گفت: در این اصالحیه اصل بر 
معسر بودن محکومان دیه و مهریه قرار گرفته و آنها زندانی نمی شوند. ابوالفضل 
ابوترابی افزود: یکی از دس��تور کارهای کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس 
بررسی اصالح ماده دو قانون محکومیت های مالی است. گروهی از کارشناسان 
معتقدند این ماده نیاز به تغییراتی دارد و در آن باید بین معس��ر و غیر معسر 
تفکیک قائل بود. این نماینده مجلس ادامه داد: در این تغییرات، بین محکومان 
مهریه و دیه و محکومان چک تفاوت وجود دارد. درباره محکومان مهریه و دیه 
اصل بر اعسار است و محکوم، به زندان نمی رود. البته برای او محرومیت های 
اجتماعی درنظر گرفته می شود، حال آن که شاکی نیز می تواند ایسار محکوم 

را ثابت کند. در مورد محکومان چک نیز اصل بر ایسار است.

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
مالقات خانواده س��تار بهش��تی با خود، گفت که بر اساس 
اظهارات خانواده وی و تحقیق های انجام ش��ده توسط این 
جانب، شخصا به این نتیجه رسیدم که بازداشت ستار بهشتی 
با حکم قضایی نبوده است. علی مطهری در تذکری مستند 
به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، حفظ ش��أن و 
اقتدار مجلس را وظیفه هیأت رییسه و رییس مجلس دانست 
و تصریح کرد: در مالقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و 
خواهر وی گفتند زمانی که او را دستگیر کردند، حکم قضایی 
نبوده و وقتی ما حکم خواستیم،  اس��لحه بیرون آوردند، در 
حالی که در گزارش گفته شده بود بازداشت با حکم قضایی 
بوده، لذا الزم اس��ت این بخش از گزارش اصالح ش��ود. وی 
اضافه کرد: من تحقیق کردم و شخصا به این نتیجه رسیدم 

که بازداشت با حکم قضایی نبوده است. 
 نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از اقدام مجلس و 
تالش کمیس��یون امنیت ملی و مهدی دواتگری برای تهیه 
این گزارش تش��کر کرد و در عین حال گف��ت که پاراگراف 
مورد نظر در این گزارش وجود نداشته است. علی الریجانی، 
رییس مجلس در واکنش به این تذکر گفت: برای ما گزارش 
کمیسیون مبناست و آقای دواتگری به این مسائل رسیدگی 

کردند. 

در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجل��س، عبدالرضا مصری 
عضو هیأت رییسه کمیس��یون اجتماعی مجلس به عنوان 
ناطق مواف��ق در جریان بررس��ی کلیات ط��رح ممنوعیت 
کارمن��دان و مدیران دس��تگاه ه��ای اجرای��ی از عضویت 
در هی��أت های مدی��ره و مدیری��ت عامل اظهار داش��ت: از 
دوس��تان خودم در مجلس س��ؤال م��ی کنم چن��د نفر را 
در اط��راف خودت��ان می شناس��ید که تصدی پس��ت های 
 دولتی و غیر دولتی را دارند؟ وزیر س��ابق رفاه اظهار داشت: 
 180 نفر در کش��ور هس��تند که عضویت اکث��ر هیأت های

مدیره را در اختیار دارند و به عنوان عضو موظف، غیر موظف 
و یا هیأت مدیره هس��تند. مصری اظهار داش��ت: این افراد 
به صورت اختاپوسی هیأت مدیره س��ازمان ها و دستگاه ها 
را بر عهده گرفته اند و هر چند وقت یک بار ش��اهد فس��اد و 
رانت بزرگی هس��تیم و امروز وقت اس��ت که مجلس جلوی 
این گونه اقدامات را بگیرد. وی با بیان این که اگر نمی توانیم 
جلوی افراد را بگیریم باید سیستم را اصالح کنیم، گفت: مثال 
فالن شخص متخصص شیمی اس��ت، اما عضو هیأت مدیره 
هواپیمایی است. نماینده کرمانشاه با انتقاد از اخذ پاداش های 
چند ده میلیونی توسط اعضای هیأت مدیره ها به عنوان عضو 
موظف و غیر موظف گفت: من دو سال سعی کردم در تأمین 
اجتماعی این جریان اختاپوسی را از بین ببرم اما موفق نشدم. 

نماینده مردم ته��ران با اش��اره به مصوب��ه دولت برای 
اس��تخدام 1500 نفر از کارکنان این نهاد بیان داش��ت: 
مصوبه ای در هیأت دولت تصویب ش��ده بر این اس��اس 
که 1500 نفر بدون قید و شرط توس��ط آقای بقایی در 
نهاد ریاست جمهور استخدام شوند؛ این زیبنده دولتی 
که بحث قانون و احترام به آن را مطرح می کند، نیست. 
اسماعیل کوثری افزود: مشاهده می کنیم که دولت یک 
س��ری اختیاراتی به معاون اجرایی می دهد، در صورتی 
 که معاونت نیروی انس��انی خود دولت م��ی گوید که با

 یک سری شرایط و از طریق آزمون باید استخدام صورت 
گیرد و در نهایت این مراحل باید طی ش��ود؛ به هر حال 
این تناقض در داخل دولت منطقی نیست.وی با بیان این 
که چرا ارایه چنین تس��هیالتی در ماه های پایانی دولت 
مطرح می ش��ود، گفت: به هیچ وجه از دستگاه اجرایی 
چنین مس��أله ای قابل قبول نیست؛ چراکه آقای رییس 
جمهور خودشان از دولت های پیش��ین همین انتقاد را 
داشتند که چرا بی ضابطه چنین اس��تخدام هایی را در 
ماه های پایانی دولتش��ان انجام داده اند. نماینده مردم 
تهران افزود: منطقی نیس��ت که این چنی��ن اختیاراتی 
 به یک فرد برای استخدام داده ش��ود، این نشان دهنده 

بی قانونی است. 

دولت مجلسقضایی دولت

بازداشت  بهشتی  با 
حکم قضایی نبوده 

روزنامه نگاران دیگر به 
زندان نمی روند

180 نفر، اعضای اکثر 
هیأت های مدیره در کشور

ارائه تسهیالت نامتعارف 
دولت، منطقی نیست
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به گفته مدیرکل دفت��ر حقوقی وزارت ارش��اد، در آخرین 
چکش کاری ه��ای الیح��ه جدید نظ��ام جامع رس��انه ای 
در کمیس��یون لوایح هی��أت دولت، مج��ازات حبس برای 
روزنامه نگاران حذف ش��ده و احتمال تصویب آن در هیأت 
دولت زیاد اس��ت. احمدعلی محس��ن زاده درب��اره آخرین 
وضعیت بررسی الیحه نظام جامع رسانه ای در هیأت دولت، 
گفت: تمام مراحل مربوط به این الیحه هم در کمیس��یون 
اصلی و هم در کمیسیون فرعی بررس��ی و در هیأت دولت 
مطرح شد و پس از بررسی در کابینه، پیشنهاد شد که برخی 
از مواد آن دوباره بررسی شود. وی افزود: در جلسه ای با حضور 
تعدادی از اعضای هیأت دولت در وزارت ارش��اد، مواد مورد 
بحث دوباره و این بار به طور ویژه، مورد بررسی قرار گرفت و 
تکمله های الزم به آنها اضافه شد که به زودی به هیأت دولت 
فرستاده می شود. محس��ن زاده ادامه داد: این موارد عموماً 
درباره گستره حمایت از رسانه ها بوده و به عنوان مثال بعضی 
از مواد ای��ن الیحه را که درباره حب��س روزنامه نگاران بوده، 
حذف کرده ایم. وی در توضیح بیشتر این مسأله گفت: ماده 
مذکور با توجه به رویه حبس زدایی دستگاه قضایی و در واقع 
کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین تا 
جایی که امکان دارد، در الیحه نظام جامع رسانه ای آمده که 

البته هنوز در هیأت دولت به تصویب نهایی نرسیده است.



یادداشت

درآمد شهرداری های فالورجان 
ناکافی است

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: شهرداری های شهرستان 
فالورجان از درآمد و منابع مالی بسیار کمی برخوردار هستند. 

مهدی جمالی نژاد در جریان بازدید از شهرستان فالورجان افزود: با توجه 
به درآمد سرانه شهرداری های کشور، شهرداری های این شهرستان از نظر 

سرانه درآمد در ردیف آخر شهرداری های کشور قرار دارند.
 وی، تکاپ��و و تالش برای توس��عه خدمت رس��انی را از ش��اخص های 
یک ش��هرداری پوی��ا برش��مرد و تصری��ح کرد: ش��هرداران ب��ه دنبال 
اتمام پروژه ه��ای عمرانی تا پایان م��دت باقیمانده از مس��ئولیت خود 
باش��ند. نماین��ده م��ردم فالورج��ان در مجل��س ش��ورای اس��المی 
 ه��م در این بازدی��د ع��دم تخصیص اعتب��ار برای پ��روژه ه��ای باالی 

80 درصد را از مشکالت عمده این شهرستان برشمرد. 
حجت االسالم والمس��لمین سید ناصر موس��وی افزود: دیگر مشکالت 
فالورجان را نبود ورودی مناسب برای این شهرستان، وجود نقاط حادثه 
خیز، همکاری نکردن دستگاه ها برای اجرای طرح های عمرانی بیان کرد 

و خواستار رسیدگی به این مشکالت شد.

 کاهش آلودگی هوا  
نیازمند همکاری مردم است

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان با گالی��ه از عدم توجه مردم 
به هش��دارهای پلیس و س��ازمان های ذی ربط گفت: تا مردم همکاری 
و مشارکت نکنند و برای چند روز خودروهایشان را بیرون نیاورند وضع 

هوای اصفهان به حالت عادی نمی رسد. 
سرهنگ حس��ین غالمی افزود: از روز دوشنبه هفته گذشته وضع هوای 
شهر اصفهان و چند شهر همجوار به حالت هش��دار و بحرانی رسید که 
متعاقب آن روزهای سه شنبه و چهارشنبه در اصفهان و چند شهرستان 
دیگر استان مدارس تعطیل شد. وی افزود: اما این تعطیلی تأثیر چندانی 
بر کاهش آلودگی هوا نداشت؛ زیرا هر چند صبح ها با کاهش بار ترافیک 
و آالینده های ج��وی مواجه بودیم، اما از س��اعات بعدازظه��ر به بعد، با 
 حضور خودروهای ش��خصی در معاب��ر عمومی بر آالین��ده های جوی

 افزوده شد. 

 کشف 455 کیلو مواد مخدر 
در عملیات های پلیسی اصفهان

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان در 12 روز گذشته 
 موفق ش��دند چندین عملی��ات پلیس��ی را ب��ه اج��را درآورده و تعداد 
18 نفر قاچاقچ��ی و مقدار 455کیل��و گرم انواع مواد مخدر را کش��ف و 

ضبط کنند. 
سرهنگ حس��ین رضایی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار این پایگاه، 
اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با ماده افیونی و دستگیری سوداگران 
و قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران انتظامی پلی��س مبارزه با مواد مخدر 
 این فرماندهی در محورهای مواصالتی استان چندین عملیات ویژه را در 
12 روز گذش��ته به اجرا گذاش��تند. وی افزود: در این ط��رح که با هدف 
برخورد با تهیه و توزیع کنندگان ماده افیونی در تمامی محورهای ورودی 
و خروجی استان به اجرا گذاشته ش��د، تعدادی از قاچاقچیان و باندهای 

بزرگ منهدم و دستگیر شدند. 

 حضور کارشناسان اورژانس 
بر بالین2101 بیمار

در هفته دوم دی ماه 1391 تکنس��ین های مرکز فوریت های پزش��کی 
اورژانس استان اصفهان با حضور بر بالین دو هزار و101بیمار و مصدوم به 

آنان خدمات فوریت های پزشکی  ارایه کردند. 

گشتی در اخبار

غالمرضا شیران
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

راه اندازی تور ایس��تگاه دهم یاخدمت از سوی ش��هرداری یک فعالیت 
انتخاباتی زودرس اس��ت. ما در قبال وجوهی که از مردم گرفته می شود 
مسئول هس��تیم و نباید با تبلیغات زودرس، کاندیداهای خوب را از ورود 
به شورای شهر مأیوس کنیم. اقدامات پرخرج تبلیغاتی با نزدیک شدن به 
انتخابات لزومی ندارد و نباید با این گونه کارها فضای انتخابات را ناسالم 
کنیم. معلوم نیست این تصمیمات کجا و توسط چه کسانی گرفته می شود. 

 درحالی که مردم در ایستگاه ها
منتظر اتوبوس هس��تند، نباید 
اتوبوس ها را برای انجام کارهای 
غیرضروری از خط خارج کنیم. 
فعالیت ایستگاه دهم تا نزدیکی 
انتخابات سال آینده ادامه دارد 
و هزینه این تبلیغات باید صرف 
تکمیل ایستگاه های فلج شده 

قطار شهری شود. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 957 |  دوشنبه  18 دی  1391 | 24 صفر 1434

چهره روز
اعضای بدن یک نوجوان 16 ساله اصفهانی اهدا شد

محمد محمدی دهسوری، نوجوان 16 ساله ای که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی 
شده بود، پس از طی مراحل قانونی، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( تحت عمل جراحی 

برداشت اعضا قرار گرفت.

3

زیر پوست شهر/ دهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی
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تشکیل گروه »اصالح 
سبک زندگی« درجهاد

سمیرم  منطقه 
حفاظت شده ندارد

سرپرس��ت معاونت آموزشی جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان از تشکیل 
گروه »اصالح س��بک زندگی« خبر داد. هومن س��راج با اشاره به اهمیت 
آسیب شناسی سبک زندگی در ایران گفت: گروه »اصالح سبک زندگی« 
در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به دنبال ارایه تعریفی 
از سبک زندگی بر مبنای الگوی اسالمی- ایرانی، برای پیشرفت کیفیت 
زندگی مردم اس��ت. وی افزود: تحقق پیش��رفت همه جانبه که در واقع 
همان تمدن اس��المی است، نیازمند پیش��رفت در دو بعد ابزاری و شیوه 
زندگی اس��ت. س��راج بیان کرد: این گروه سعی دارد ش��یوه های کنونی 
زندگی خانواده های ایرانی در تمام ابعاد از جمله اخالق و رفتار، ارتباطات، 
تغذیه، اقتصاد و... را بررسی کند و سپس راهکاری برای حرکت به سمت 
فرهنگ ایرانی- اسالمی که  همان فرهنگ جمع گرایانه است، ارایه دهد.

مدیر اداره محیط زیست شهرستان سمیرم به ایسنا گفت: ارتقای مناطق 
شکار ممنوع این شهرستان به مناطق حفاظت شده نیاز به مصوبه مجلس 
شورای اس��المی دارد. ضیایی، با اش��اره به این که در شهرستان سمیرم 
به جز دامنه های رش��ته کوه دنا هیچ گونه منطقه حفاظت شده ای وجود 
ندارد، گفت: منطقه حفاظت شده دنا نیز زیر نظر اداره کل محیط زیست 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد اداره می ش��ود. وی افزود: مناظق طبیعی 
شمس آباد، چشمه ناز، جسیر، اسفراهان و قلعه سفید در منطقه ونک و 
حنا این شهرستان شکار ممنوع هستند، اماحفاظت شده نیستند. ضیایی 
بیان کرد: برای این که این مناطق از شکار ممنوع به مناطق حفاظت شده 
ارتقا پیداکنند، سازمان محیط زیست کشور باید الیحه ای را در این زمینه 
آماده کرده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی ارسال کند. 

گزینه های مختلفی همچون سید مهدی سیدین نیا 
رییس حوزه هنری، حس��ین اژدری مدیرکل اداره 
اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان، س��ید حامد 
عس��گری فر رییس کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، عب��اس مقتدایی عض��و هیأت علمی 
دانشگاه اصفهان، هادی زاده فرماندار شاهین شهر، 
قاس��م زاده رییس اس��بق مرکز فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری و منصور گلناری دبیر خانه مطبوعات 
اس��تان اصفهان از جمله افرادی بودن��د که در آن 
زمان در بوت��ه آزمای��ش قرارگرفتن��د و آزمون و 

خطاهایی در مورد آنها وجود داشت.

نماین��دگان دورقبل��ی مجلس نیزمانند همیش��ه 
درچنین مواقعی و برای انتخ��اب کاندیدای مورد 
نظربه منظور مدیریت اداره فرهنگ و ارشاد عقب 
نمانده و آنها نی��ز گزینه هایی را برای این س��مت 

معرفی می کردند. 
اما در بین این دریای مواج انتخاب های سیاس��ی 
و گزینه هایی که هر کدام یکی پ��س از دیگری به 
دالیلی از دایره انتخاب کن��ار می رفتند، باالخره با 
حمایت و پشتیبانی های اس��تانداراصفهان، کسی 
بر مس��ند این قدرت فرهنگی اس��تان نشست که 
در ابتدای امر نیز چشم ها و ذهن ها را نشانه رفت و 

نوع بیان، گفتار شیوا، کلمات نغز، شعرهای شیوا و 
پرمسمایی که در هر جلسه و همایشی در خور آن 
بیان می کرد، گویی حلوایی بود در دهان اهل هنر 
که این همانی اس��ت که اصفهان نصف جهانی که 
همه به هنر و هنرپروری می شناسندش نیاز داشته 
و این مرد اس��طوره ای آمده اس��ت تا این فرهنگ 

خفته را زنده کند.
از طرف دیگر، یادمان نرفته ک��ه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی با فرهیختگان، دست به قلمان، 
هنرمندان و فرهنگیان در ارتباط است و هر ازگاهی 
که گذرخبرنگاران، نویسندگان وشعرا و هنرمندان 

به این اداره کل می افتد، گالیه های بسیاری نسبت 
به این اداره داش��تند و گاه شرایط به گونه ای پیش 
می رفت که برای رفع مشکل خود به دستگاه های 

دیگر مراجعه می کردند.
از یاد نمی بری��م ذاکراصفهانی درس��خنرانی های 
متعددی ک��ه درمحاف��ل مختلف ای��راد می کرد 
اصفهان را شهر شهیدان، با فرهنگی فاخر دانست و 
اندیشه شیعی و مکتب اصفهان را همواره زبانزد عام 
وخاص  معرفی کرده بود، اما با تمام این ظرفیت ها 
عملکرد ضعیف مسئوالن در این حوزه، توانمندی ها 
و سرمایه های هنری و فرهنگی را هدر داده و همین 
گالیه ها و صحبت ها دس��ت به دس��ت ه��م داد تا 
اس��تاندار اصفهان درصدد یافتن مدیری بنا برنظر 
و مبنای فکری خ��ود بر مس��ند اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد اس��المی اصفهان باش��د و همین شد که 
سید علیرضا حسینی را بدون در نظر گرفتن فردی 

دیگر، از سمت خود برکنار کرد.
این حرکت عجوالنه ب��ه گونه ای بود که تا مدت ها 
اصغر مخت��اری به عنوان سرپرس��ت این اداره کل 

منصوب شد.
این انتصاب ادامه داشت تا این که پس از پنج ماه و 
در اردیبهشت ماه سال جاری، زمزمه آمدن محمود 
شالویی به اصفهان برای تکیه بر مسند فرهنگی به 

گوش  رسید.
هم��ان روزها ب��ود ک��ه رس��انه ها آم��دن وی را 
مس��رتی برای کش��تی فرهنگی اصفهان دانستند 
که هنرمندان این اس��تان به ویژه ش��هر اصفهان، 
می توانند چشم انتظار خبرهای خوبی در این عرصه 
باشند و با خیال راحت به فعالیت های هنری خود 
بپردازند؛ چرا که شالویی کار خود در حوزه فرهنگ 
و هنر دست توانایی داشته و مدیریت فرهنگی را در 

کارنامه خود دارد.
همان زمان و با نگاه کردن به سوابق علمی و اجرایی 
این مدیر، دریافتیم که حساس��یت های اس��تاندار 
فرهنگی اصفهان نسبت به این کرسی وتعلل های 
وزارتخانه بی نتیجه نبوده و انتخاب ش��الویی برای 
سکانداری ارشاد اصفهان نتیجه خرد سید محمد 

حسینی و علیرضا ذاکراصفهانی بود.
همه آن رویاها درحالی بود که امروز پس ازگذشت 
هش��ت ماه از مدیریت ش��الویی، درکمال ناباوری 
حرکت��ی را از اس��تاندار اصفهان آن ه��م درجمع 
دیگر مدیران استانی در ش��ورای اشتغال دیدیم و 
 شنیدیم که گذر این چند ماه بر این برخورد و رفتار 

180 درجه ای استاندار هضم شدنی نیست.
علیرضا ذاکراصفهانی گویی حرف هایی نگفتنی در 

این چند ماه داش��ت؛ چرا که باور نمی کرد مدیری 
 را که خود حتی برای رایزنی هایش تا تهران رفته،

ای��ن چنی��ن هدف های��ش را ب��رای فرهن��گ و 
هنراصفهان بدون نتیجه بگ��ذارد؛ به همین دلیل 
بود که او  با انتقاد از این که شالویی برای فرهنگ و 
هنر اصفهان مدیر ناقابلی است و »عدم حضور وی و 
معاونانش درجلسات کارگروه اشتغال استان نشان 

بی احترامی است« اوج ناراحتی اش را بیان کرد.
وی بر این باور ب��ود که اگرمدیری مس��ئولیتی را 
قبول می کند، باید به صورت کامل به وظیفه خود 
عمل کند و این که عدم حضور وی در شورای اداری 
و دیگرجلس��ات و حتی جلسه کارگروه اشتغال که 
 قرار بود در آن گزارش��ی از نحوه فعالیت و عملکرد 
 در ح��وزه اش��تغال ارایه ده��د را م��ورد نکوهش 

قرار داد.
اس��تاندار اصفهان در این بین همچنین اش��اره ای 
به سه هفته گذش��ته داشت؛ اش��اره به جلسه ای 
 که رحیم��ی، معاون اول ریی��س جمهوردرحضور

13 نفر از نمایندگان اس��تان در مجلس ش��ورای 
اسالمی خواستار عزل ش��الویی از سمت مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان شده بود.
ذاکراصفهانی دلیل این س��کوتش را »احترامی که 
برای وی و مجموعه فرهنگ و ارش��اد استان قائل 

است« عنوان کرده بود.
جالب تر این که عدم پاس��خگویی وی به گوش��ی 
تلفن استاندار را نشانه بی توجهی شالویی به مسائل 
و مش��کالت حوزه فرهنگ، هنر و ارش��اد اس��تان 
دانست و این کار را نوعی فرهنگ سوزی عنوان کرد.

***
گویی باید بازهم  باید نشست و منتظر سکانداری 
فرد دیگری براین مس��ند بود. نمی دانیم فرهنگ و 
ارشاد مرکب خوب و همواری برای مدیرانش نیست 
یا سواران کاربلد و آزمون دیده انتخاب نمی شوند 
که هیچ کدام نمی توانند این فرهنگ و هنری که به 
قول خود هنرمندان این شهر به گل نشسته است 
را سروسامانی بدهند. البته باید دید آقای استاندار 
نیز اقدامات اواخر س��ال گذش��ته و اوایل امسال و 
تالش برای آوردن این ف��رد را از یاد برده و آیا واقعاً 
وزیرفرهنگ و ارشاد نیز این ش��خص را با توجه به 
همه توانایی ها برای اصفهانی ک��ه باید مهد هنر و 

فرهنگ و تمدن باشد انتخاب کرده است؟
 این ها س��ؤال هایی اس��ت ک��ه گویا بازه��م بنا بر 
صالح دید مدیران باید فاش نشود. درهرحال باید 
صبر کرد و منتظر بود تا این بره��ه ای از تاریخ هم 

بگذرد. 

 خود کرده را تدبیر نیست

دست استاندارازفرهنگ سوخته اصفهان، سوخت

 گروه یادمان نمی رود پس از گذشت پنج ماه از خداحافظی مدیرکل ارش�اد اصفهان، سکانداری فرهنگ و ارشاد هنوز در 
تالطم آزمون و خطا بود و هر روز و هر دم از این باغ بری برای این مس�ئولیت خطیر در شهری که اسوه فرهنگ و هنر  شهر

نامیده می شود، می رسید. زمانی که حدود ده ها روز از کناره گیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
می  گذشت و همچنان باالترین مرجع فرهنگی هنری استان بدون مدیر به سر می برد و مسئوالن کشوری و استانی در تالطمی برای واگذاری 
این کرسی مدیریتی به فردی بودند که لیاقتش را داشته باشد. آن وقت ها بیش از همه گویی علیرضا ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان که 

همواره خود را فردی فرهنگی و دوستدار هنر معرفی می کرد، داعیه و دغدغه این امر مهم را داشت.

روابط عمومی ها به شیوه جزیره ای    
کار  می کنند

انجمن روابط عمومی های اس��تان اصفهان دس��ت به تحرکات تازه ای زده 
و در یک اقدام »س��ید رسول حس��ینی«، مدیر بازرگانی حوزه هنری استان 
 اصفهان را به عنوان دبیر انجمن صنفی روابط عمومی های اس��تان اصفهان 
منصوب کرد. حس��ینی که پیش از این با حضور 25 س��اله در فعالیت های 
فرهنگی و هن��ری درعرصه ه��ای مختلف جش��نواره ها و فس��تیوال های 
سراسری و استانی سابقه ای فرهنگی، هنری از خود به جای گذاشته، درباره 
روابط عمومی ها دراس��تان اصفهان به مهر گفت: اس��تان اصفهان با وجود 
پتانس��یل ها وقابلیت های فراوانی که در زمینه ه��ای مختلف دارد، آن طور 
 که باید و شاید درخصوص اطالع رس��انی وآگاه سازی مردم کارکند؛ چرا که 
روابط عمومی های استان معموالً به شیوه جزیره ای کار می کنند، درحالی که 
 می توانند با همگرایی و برنامه های مدون و به کارگیری خرد جمعی سختی ها

را آسان کنند. وی تش��ریح کرد: این انجمن با س��ابقه و قدمتی که دارد، در 
 ایران بی نظیر است و با اس��تفاده از ابزار هنر و به کارگیری خالقیت می توان 

روابط عمومی ها را پرنشاط و کارآمدترکرد. 

 از چانه زنی با اوقاف 
بپرهیزید!

نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان خطاب به مس��ئوالن 
ارگان های دولتی گفت: اگر مجموعه ش��ما از موقوفات اس��تفاده می کند، 
بدانید که موقوفه از آن خداس��ت و اداره اوقاف صرفاً یک کارگزار اس��ت، لذا 
تالش کنید که آنچه موقوفه است را ادا کنید و از چانه زنی با اوقاف بپرهیزید؛ 
چرا که برای کم کردن هزینه های اداره  ای که متعلق به دولت اس��ت، ش��ما 
خودتان را مدیون بیت المال می کنید. آیت اهلل س��ید یوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار با اعضای قرارگاه وقف استان اصفهان، احیای فرهنگ وقف را امری 
ضروری دانست و گفت: برای تشویق مردم به وقف، باید ثمرات آن در جامعه 
 مشهود باشد و این امر جز با حفاظت و حراست از موقوفات محقق نخواهد شد. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان این که وقف همان صدقه جاریه است و خداوند 
تضمین کرده که چنین صدقه ای به دست خودش می رسد، تصریح کرد: آمار 
وقف در اصفهان باالست و این نشان از حسابگری و زیرکی مردم اصفهان در 
امور معنوی است؛ چرا که با این کار پرونده نیکی های خود را مفتوح می گذارند 

و تا سال های سال از برکت این باقیات و صالحات بهره می برند.

رییس ثب��ت احوال شهرس��تان اصفهان با بیان این که س��امانه  آرش��یوی 
ثبت احوال پشتوانه ای محکم برای طرح کارت شناسایی هوشمند ملی است، 
عنوان کرد: از ابتدای س��ال 90 تاکنون، بیش از دو میلیون و 450 هزار سند 
والدت و فوت در شهر اصفهان آرش��یو شده است.  حسین غفرانی کجانی به 
ایمنا گفت: از س��ال 90 تاکنون، بیش از دو میلیون و 450 هزار سند سجلی 
والدت و فوت در شهر اصفهان آرشیو ش��ده که دو میلیون و 168 هزار و 99 
سند مربوط به واقعه والدت و 290 هزار و ۷8 برگ مربوط به فوت بوده است. 
وی اجرای طرح آرشیو اسناد ملی را با هدف حرکت به سوی دولت الکترونیک 
و یکپارچه سازی بایگانی های ثبت احوال کشور دانست و افزود: پس از تکمیل 
بایگانی اسناد ثبت احوال استان، ش��هروندان اصفهانی می توانند بخشی از 
خدمات ثبت احوال را در تمام استان های کشور و نیز محل اقامت خود دریافت 
کنند. غفرانی تصریح کرد: کاهش ترددهای خارج شهری، کاهش هزینه های 
ادارات و مردم، افزایش سرعت در امور مراجعان و ارایه خدمات دقیق، با کیفیت 

و سرعت باال از فواید اجرای طرح آرشیو اسناد ملی است. 

 سامانه آرشیو ثبت احوال
پشتوانه  کارت های ملی هوشمند

فعالیت انتخاباتی زودرس شهرداری، 
راه اندازی تور ایستگاه دهم

س ایمنا[
]عک



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

4
ضرورت تشکیل خوشه های صنعتی با مسئولیت بخش خصوصی

عضوهیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: اگر تش��کل ها و بخش خصوصی، 
متولی خوشه های صنعتی باشند، بس��یاری از نیازهای بالقوه خوشه ها رفع می شود. محمدرضا برکتین 
گفت: سپردن خوشه ها به تشکل هایی مانند خانه صنعت و معدن یک درخواست نیست بلکه ضرورت دارد.

سهم فوالد مبارکه اصفهان 
درکشور افزایش یافت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
 محمدمسعود سمیعی نژاد

این شرکت در 9 ماه سال جاری توانست عالوه بر رشد تولید به میزان20 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سهم خود را از کل تولید فوالد 
کش��ور از 46 به 50 درصد افزایش دهد و هم اکنون با استفاده از تمامی 
ظرفیت تولید، بیش از 15 درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده تولید 
 می کند. در 9 ماه سال جاری شرکت فوالد مبارکه با احتساب شرکت های

اقم��اری ف��والد هرم��زگان و 
فوالد سبا با تولید پنج میلیون 
و 52 ه��زارو 945 تن، حدود 
50 درصد فوالد کش��ور را به 
خود اختصاص داده است که 
این میزان تولید حاکی از 17 
درصد رشد نسبت به برنامه و 
11درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته است.
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 تسهیالت مشاغل خانگی 
30 درصد افزایش داشته است

مدیر صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا)ع( استان اصفهان گفت: امسال 
حدود500 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه، برای ایجاد فرصت های 
شغلی در استان اصفهان در نظر گرفته شده است.سید جالل قریشی افزود: 
از این مبلغ حدود یک صد و90 میلیارد ریال برای پرداخت تس��هیالت 
خاص مشاغل خانگی در نظر گرفته شده اس��ت که به شش هزار و۳00 
متقاضی پرداخت می شود. وی از افزایش۳0 درصدی تسهیالت مشاغل 
خانگی و خود اشتغالی نسبت به سال گذشته در استان اصفهان خبر داد 

و بیان داشت: امسال این مبلغ به21 میلیارد تومان افزایش یافته است.

 تولید 5 تن ماهی 
از هر استخر آب کشاورزی اصفهان

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
تولید سه تا پنج تن ماهی از هر اس��تخر ذخیره آب کشاورزی در استان 

اصفهان امکان پذیر است.
محمدرضا عباسی با اش��اره به این که120 مزرعه تولید و پرورش ماهی 
سرد آبی در سطح استان وجود دارد، اظهار داش��ت: ماهیان سرد آبی در 
مزارع بزرگ و خرد تولید می شوند و مزارع خرد پرورش ماهیان سرد آبی 
استان شامل استخر های دو منظوره است.  وی تأکید کرد:  برای تولید این 

ماهی ها در مزارع خرد، از چاه های کشاورزی استفاده می شود.

نماینده ادوار مختلف مجلس ش��ورای اس��المی در 
تعریف اقتصاد اسالمی در نظام بانکی  می گوید: در 
بررس��ی نظام، یک عنصر انگیزه  وجود دارد. االن در 
داخل کش��ور، فعالیت های اقتصادی که مردم آن را 
انجام می دهند، به انگیزه دریافت دستمزد و تحصیل 
مادیات بوده که مورد توصیه دین هم هست، بنابراین 
به نظر می آید که انگیزه تا ح��دود زیادی منطبق بر 
دین است. بخش دیگری از نظام اقتصادی، تکنولوژی 
است وتکنیک تولید یک مقوله خنثی است. دانش و 
ماش��ین آالت و تکنولوژی منطبق ب��ا دانش در گذر 
زمان تغییرپذیر اس��ت، چون ذات نظ��ام اقتصادی 

هم طوری اس��ت که باید تغییرات نظام اصلی را در 
خودش، درونی کند، بنابراین، از نظر تکنولوژی هم ما 
امر غیر اسالمی در نظام اقتصادی خودمان، نداریم. 
پس فقط می ماند آن هسته مرکزی که عبارت است از 
قوانین و مقررات و نهادها و دولت و اموری از این قبیل 
که به نظرم در این قسمت، ما از آنچه دین می گوید، 

دور هستیم. 
س��بحانی با این مقدمه می گوید: به عنوان مثال، آیا 
کارکرد پ��ول در جامعه ما، کارک��رد مبتنی بر بهره 
نیست؟ بسیار سخت می شود گفت که نیست، حتی 
می توان گفت ش��واهد فراوانی هس��ت که هس��ت! 

آیا انس��ان ها متناس��ب با کار و زحمتشان دستمزد 
دریافت می کنند؟ آیا دولت، اقداماتی را که در جهت 
تحقق نظام اقتصادی انج��ام می دهد، بر پایه عدالت 
اس��ت یا خیر؟ خب، ما گمان می کنیم که این گونه 
نیست، بنابراین، نظام اقتصادی ایران، درست است 
که از حیث تکنیک و از حیث انگیزه، مغایرتی با دین 
ندارد، اما در بخش اصلی که قوانین و مقررات و دولت 
و نهادهاست، به نظر من حتی در مواردی فرسنگ ها 
از آنچه مورد نظر اسالم اس��ت، دور هستیم. روحی 
که اس��الم می خواهد ب��ر جامعه حاکم باش��د، روح 
برادری، روح کار و تولید، پرهیز از ربا خواری، پرهیز 

از معامالت دروغین و غصب و پولشویی و اختالس و 
غیره است که شاید فعال بر جامعه ما حاکم نباشد؛ به 
عنوان مثال، استفاده از معادن در بحث انفال در نظام 
اقتصادی می گنجد؛ آیا اس��تفاده از نفت در کشور، 
آن طوری هست که باید باشد؟ اصل 45 قانون اساسی 
حاکم است؟ بنابراین من معتقدم که نظام اقتصادی 
فعلی ایران تا اسالمی شدن، فاصله  بسیار زیادی دارد. 
وی معتقد اس��ت: همه دولت ها از خصوصی س��ازی 
صحبت کردند، از کوچک کردن دولت، از هدفمندی 
یارانه ه��ا  و از اص��الح تعرفه ه��ای گمرکی صحبت 
کردند. شما در همه دولت ها این ها را می بینید. این ها 
روش هایی اس��ت که به طور طبیعی جامعه ما را به 
س��مت اهمیت دادن بیش از حد به ف��رد ثروت وی 
هدایت کرد. خصوصی سازی تبلور توجه به اهمیت 
ثروت افراد در نظام اقتصادی اس��ت. حتی می توان 
مواردی را یافت که گفته می ش��د س��رمایه ها باید 
مشروع باشد، اما بعد عده ای گفتند بیان همین حرف 
می تواند سرمایه افراد را به خارج هدایت کند؛ یعنی 
نباید صحبت��ی از این که اموال و س��رمایه ها چگونه 
تحصیل ش��ده و از کج��ا آمده کنی، بلک��ه بگذاریم 
هرکسی از هرجایی که می تواند و با هر منشأیی که 
دارد بیاید و س��رمایه گذاری کند. می گفتند امنیت 
سرمایه گذاری یعنی این که از منش��أ آن نپرسیم و 
این یعنی این ک��ه فردگرایی در جامعه رش��د کند. 
فردگرایی همراه خود، اخالق وی��ژه فردگرایانه هم 
می آورد و این همان چیزی است که در نظام اقتصادی 

سرمایه داری حاکم است. 
س��بحانی با تأکید بر این که رویکرد ما به اقتصاد از 
جنس رویکرد نظام س��رمایه داری اس��ت ادامه داد: 
اقتصاد ایران، به خص��وص در دوران پس از جنگ بر 
مدار نظام س��رمایه داری چرخید و در این مدار فقط 
یک تک عنصر به نام بانکداری بدون رِبا وجود داشت، 
اما این تک عنصر در گردون��ه  عناصر فراوان و مقتدر 
نظام سرمایه داری استحاله شد؛ عناصری که از جمله 
آنها حاکمیت س��رمایه بود و این تفکر که پول، پول 
می آورد. وقت��ی در یک مجموعه ای هم��ه عناصر از 
یک جنس باشد و یک عنصر حرف دیگری بزند، این 

تحت الشعاع آنها قرار می گیرد. 
استاد اقتصاد دانش��گاه تهران معتقد اس��ت: امروز 
نظام بانکی ما، نظامی اس��ت که ش��ما می توانید در 
آن پول بگذارید و بدون هیچ ریس��کی تحت عنوان 
سود، بهره بگیرید و بهره شما هم برای شما بهره های 
بعدی می آورد. بعید می دانم کسی این نظام بانکی را 
نظام اس��تثماری نداند؛ نظامی که آن کس که ندارد 
باید دوشیده ش��ود، و آنهایی که پول دارند، پولشان 

مدام افزون گردد. در حالی که در ماهیت نظام دینی، 
نفی استثمار فرد از زحمات فرد دیگری است. چطور 
می شود که شما پول خودتان را بگذارید و روزشمار 
س��ود بگیرید؟ پول ش��ما در چه پروژه ای مشارکت 
کرده اس��ت که س��ود آن را دارید می گیری��د. ما به 
سمت اسالمی کردن مس��ائل، فقط از طریق حذف 
بهره رفته ایم، اما چون سایر عناصر سیستم را مطابق 
موازین دینی تنظیم نکرده ایم، همان یک کارمان هم 

تحت الشعاع قرار گرفت و استحاله شد.«
به گفته وی شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نظام 
بانکی ایران بدون ِربا نیست:  همین روزها مسئوالن 
عالی کشور از هفتاد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی 
صحبت می کنن��د، درحالی که در بانک��داری بدون 
ِربا، ایجاد بده��ی در این اندازه ها معن��ا ندارد، چون 
بانکداری مبتنی بر مش��ارکت است. شما در ساخت 
یک سازه ای مشارکت می کنید و پول، وقتی تزریق 
می شود که این واحد در حال س��اخته شدن است. 
این که امروز کس��انی بدهکارند و پ��ول را گرفتند و 
در جای دیگری خرج کردند، معنایش این است که 
نظام بانکی که باید با پول مردم در س��اخت و سازها 
مش��ارکت و نظارت می ک��رد، اصال ساخت وس��از و 

نظارتی انجام نداده است. 

نظام بانکی دیگر اسالمی نیست
وضعیت تس��هیالت در جامعه همانن��د چهارراهی 
بدون پلیس اس��ت که تردد در آن به س��ختی انجام 
می ش��ود. مه��دی غضنف��ری با بی��ان ای��ن جمله 
نظام اقتص��ادی بانک ها را م��ورد انتقاد ق��رار داد و 
 معتق��د ب��ود ارکان اساس��ی تأمین مالی کش��ور با 
کم کاری های خود، صنعت کش��ور را گرفتار کرده 
اس��ت. به گفته وزیرصنعت و معدن، سپرده گذاران، 
بانک ها و س��رمایه گذاران س��ه رکن اساسی چرخه 
تأمین مالی کشور هستند که با کاستی های موجود 
در رکن دوم، این چرخه دچار مش��کل شده است و 
زمانی که سپرده گذاران به بانک ها مراجعه می کنند، 
بانک وجه آنها را با سود معینی تضمین می کند که این 

نخستین انحراف در حوزه بانکداری است. 
ب��ه اعتق��اد وی در بخ��ش س��رمایه گذاران نی��ز 
سپرده گذاران از توانمندی های فردی خارج شده اند. 
پرداخت سود های ثابت سپرده گذاران موجب شده 
که  آنها وارد ریسک نش��ده و به خاطر همین  است 
که معوقات بانکی افزایش می یاب��د و از طرفی عدم 
دخالت بانک ها در سرمایه گذاری،  مشکل بعدی نظام 
اقتصادی بانک هاست، چرا که سرمایه های موجود به 

سمت کارهای غیرمولد سرازیر می شود. 

عدم رعایت الزامات اقتصاد اسالمی در بانکداری ایران 

نظام بانکی ایران، بدون ِربا نیست

ما در طی سال های نظام جمهوری اسالمی، مؤلفه ها و شاخصه های مختلفی را بر اساس مبانی و بایسته های ارزشمند  گروه 
خویش تعریف و تدبیر نموده ایم، اما باید پرسید در این بین، جایگاه اقتصاد در نظام اسالمی ما کجاست و آیا اصوال ما اقتصاد

توانسته ایم اقتصاد اسالمی را پیاده سازی کنیم؟ البته پیش تر از آن، باید پرسید که آیا اقتصاد اسالمی ماهیت کارکردی 
دارد و اگر دارد نسبت آن با جامعه ما چگونه است؟ این پرسش ها را با دکتر حسن سبحانی استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده 
ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی  و غضنفری وزیر صنعت  مطرح کردیم  و آنها هریک با بیان انتقادات و نقطه نظرات خود، موافق این 

نکته بودند که نظام بانکی ایران بر مبنای اقتصاد اسالمی نیست.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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احضار متهم
6111 شماره ابالغیه: 9110100353503629، شماره پرونده: 9109980362100517، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910551، محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست در پرونده کالس��ه 9109980362100517 برای حمید فصیحی 
پور به اتهام ضرب و جرح عمدی نس��بت به قاس��م فصیحی و تخریب و قدرت نمایی 
و ورود به عنف و فحاشی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/11/25 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. 
ب��ا عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد. م الف/ 13912  رس��تمی- منش��ی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6137 آگهی ابالغ وقت دادرسی به محمد قناعت پیشه موضوع دادخواست امیر ادیب 
زاده مبنی بر پرداخت وجه دو فقره چک که تحت کالسه 910917 ح 9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد. بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/11/25 س��اعت 9 صبح جهت رس��یدگی در 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی 

صادر خواهد نمود. م الف/ 14511 دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6643 کالس��ه پرونده: 506/91، ش��ماره دادنامه: 1079، مرجع رس��یدگی: شعبه 39 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسی نشانی: اصفهان خیابان پروین 
دوم جنب بانک انصار، خوانده: علی س��یالوی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چ��ک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا، 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای جواد الماس��ی به 
طرفیت علی س��یالوی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک شماره 
166310 م��ورخ 90/12/17 عهده بان��ک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی 
ب��ا عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره 
از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی و مصون 
ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 

و تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 
519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم 
ب��ر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
118/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر مبن��ای تعرفه قانونی 
و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغای��ت تاریخ وصول که 
محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 39 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6670 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1451/91 خواهان والوری��ا بغوزیان غرغنی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت وحید توسلی فرزند خسرو تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/12/21 ساعت 11/30 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6671 شماره: 91-560 به موجب رأی شماره 859 تاریخ 91/8/10 حوزه 18 شورای 

حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه محمدرضا 
شرافت مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت چهل میلیون و سیصد هزار ریال 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدی��ه دو فقره چک از 
تاریخ سررسید 89/11/30 و سررسید سفته از تاریخ تقدیم دادخواست 91/6/12 در 
حق خواهان غالمعلی بهاری با وکالت فرهاد نیک نس��ب نشانی محل اقامت: خ حکیم 
نظامی جنب خیابان حس��ین آباد روبروی بانک کش��اورزی. صادر گردید. پرداخت 
نیم عش��ر. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6672 ش��ماره: 568/91 بموجب رأی شماره 746 تاریخ 91/7/24 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبداله هادی پور 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی و خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ واخواست 91/4/28 تا زمان وصول در حق خواهان امید شیرانی به وکالت 
فرهاد نیک نس��ب نشانی محل اقامت: اصفهان خ فردوسی مجتمع کیمیا موبایل جلفا 
و همچنین نیم عش��ر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6673 در خصوص پرونده کالس��ه 1672/91 خواهان سیامک جعفری دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه 9/000/000 ریال به طرفیت جهانبخش مرادی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/11/18 س��اعت 9/30 صبح تعیی��ن گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروی 
مدرس��ه نیلی پور مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6674 ش��ماره: 861/91 ش 8 بموجب رأی شماره 1333/91 تاریخ 91/7/30 حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
بابانژاد فرزند رمضانعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: مس��تنداً به مواد قانونی 
حکم بر محکومیت خوانده به ش��رح دادخواس��ت به الزام به حض��ور در دفتر ثبت 
ش��رکت عمران آبشار اسپادانا جهت انتقال امتیاز قرارداد 2598-102 مورخ 77/3/5 
و براس��اس بیع نامه و وکالتنام��ه0419 82/8/18 در حق خواهان احمد مفیدی نژاد 
فرزند حس��ن نش��انی محل اقامت: اصفهان خ نظر غربی کوچه شاخه نبات کوچه 

آرم��ان پالک 29 صادر و اع��الم می دارد. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6675 کالس��ه پرونده: 310/91، ش��ماره دادنامه: 1655، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
7 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدحس��ین محمدی نش��انی: اصفهان 
خ گلس��تان ش��هرک کاوه، خوانده: امید ایزدپرست نش��انی: اصفهان حسین آباد خ 
پیروزی جنب مدرس��ه ش��هید نوری فعاًل مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سی 
میلیون ریال بابت یک فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمدحسین محمدی به 
طرفیت آقای امید ایزدپرس��ت به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه چک به 
شماره 918549 مورخ 90/3/20 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 
قانون��ی، با توج��ه به محتویات پرون��ده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواه��ی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��یزده هزار و 
شش��صد ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/3/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 7 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6676 شماره دادنامه: 9109970350901449، شماره پرونده: 8909980350901675، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891676، خواهان: آقای سید جالل سنادی به نشانی تهران 
تهران پارس خ فرجام خ 119 ش��مالی پالک 75، خوان��ده: آقای علیرضا بیان الحق، 
خواس��ته: الزام به ایفای تعهد )مالی(، گردش��کار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: دعوی خواهان آقای سید جالل سنادی به طرفیت خوانده آقای علیرضا بیان 
الحق به خواس��ته الزام به انجام تعهد مبنی ب��ر تحویل 700 تن ضایعات مایع گازی 
وفق قرارداد 83/12/24 و ضرر و زیان وفق وجه التزام تعیین ش��ده در قرارداد به 
انضمام خسارات دادرسی می باشد با توجه به قرارداد مورخه 83/12/24 که حسب 
آن خوان��ده میزان 700 تن ضایعات مایع گازی متعلق به پاالیش��گاه گازی مس��جد 
سلیمان را به آقای سید جمال عالقبند فروخته است و حسب اعالم آقای سید جمال 
عالقبند در نامه ارائه ش��ده کاالی مذکور برای خواهان خریداری شده و ثمن توسط 
وی پرداخت ش��ده و کلیه حقوق مربوط به قرارداد متعلق به خواهان می باشد و با 
توجه به اینکه در قرارداد مقرر گردیده فروش��نده ب��ه ازاء هر روز تأخیر 500 دالر 
پرداخت نماید و تاریخ تحویل 5 روز پس از دریافت بیعنامه 83/12/29 بوده اس��ت 
و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و 
توجه به اصل ل��زوم و صحت قراردادها و تکلیف متعهد به انجام تعهدات قراردادی 
دادگاه دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی 
و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع 
ش��امل 700 تن ضایعات مایع گازی پاالیشگاه گازی مسجد سلیمان و پرداخت مبلغ 
1/272/500 دالر باب��ت وجه التزام )خس��ارات تأخیر در انجام تعهد وفق قرارداد( و 
مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می کند. 
با توجه به صدور حکم اعس��ار خواهان مکلف اس��ت در زمان اجرا نسبت به ابطال 
تمبر اقدام نماید. رأی صادره ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است. 

اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420351000282 اجرائی��ه:  ش��ماره   6677
9009980351001238، شماره بایگانی شعبه: 901238، بموجب درخواست اجرای 
حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000777 محکوم 
علیه علی ابراهیمی فرزند رضا نش��انی: اصفهان رهنان خ هاش��می نژاد خ شهیدان 
عاملی کوچه ش��ماره 8 سمت راس��ت کوچه مغازه عمده فروشی ابراهیمی محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 226/360/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 4577200 
ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها در 
حق محکوم له ش��رکت زمزم اصفهان نشانی: اصفهان چهارباغ باال و پرداخت مبلغ 
11/318/000 ریال به عنوان نیم عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 

به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد 
باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6678 شماره دادنامه: 9109970351000765، شماره پرونده: 9009980351001274، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901274، خواهان: تعاونی ثامن االئمه با وکالت آقای احمد 
انصاری به نشانی اصفهان میدان آزادی ابتدای هزارجریب ساختمان فراز ط 1 واحد 
5، خواندگان: 1- خانم زهرا خلیلی به نش��انی اصفهان ملک شهر خ شهید صادقیان 
پ 14 روبروی هزاردس��تگاه، 2- آقای مجید حسینی به نشانی اصفهان ملک شهر خ 
شهید صادقیان پ 14 روبروی هزاردستگاه، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( به طرفیت محمد جهانگیری- سید 
مجید حس��ینی کمال آبادی- زهرا خلیلی- سید حسین حس��ینی به خواسته مطالبه 
مبلغ 94/000/000 ریال به موجب یک فقره چک به ش��ماره 185732 بانک ملت نظر 
به اینکه رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و بقاء اصول 
مدارک در ید خواهان مؤید صحت ادعای خواهان می باش��د و خواندگان با وصف 
اب��الغ در محضر دادگاه حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان 
ثابت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون چک خوانده به پرداخت اصل 
خواسته به انضمام مبلغ هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت 
تأخی��ر تأدیه برمبنای قرارداد طرفین تا وص��ول محکوم به در حق خواهان محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی است. 

اصالنی- رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
 6679 شماره دادنامه: 9109970350100704، شماره پرونده: 9009980350101324،

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901334، خواهان: آقای مهرداد مصباح به نشانی خ رباط 
اول ک��وی ش��هید جب��ار زارع مجتمع آرش واحد 10، خوانده: آقای س��ید اس��داله 
سادس��ی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با 
عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: آقای مهرداد مصباح فرزند محمدعلی به طرفیت 
آقای سید اس��داله سادسی فرزند سید محمد دادخواس��تی به خواسته مطالبه مبلغ 
س��یصد و بیست میلیون ریال به انضمام خس��ارات دادرسی تقدیم نموده و مدعی 
اس��ت به موجب قرارداد اجاره ش��ماره 89/29152 م��ورخ 89/7/16 یک باب منزل 
مس��کونی واقع در اصفهان خیابان رباط اول، کوی شهید جبار زارع، مجتمع آرش، 
طبق��ه پنجم را از خوان��ده اجاره با مبلغ 320 میلیون ریال وج��ه الرهانه و ده هزار 
ریال اج��اره ماهیانه تا تاری��خ 90/9/6 با توجه به انقضاء مهل��ت اجاره خوانده از 
پرداخت مبلغ س��یصد و بیست میلیون ریال اس��تنکاف می نماید. خوانده علی رغم 
ابالغ از طریق انتش��ار آگهی در جلس��ه رسیدگی ش��رکت ننموده است. با توجه به 
ق��رارداد منعقده فی مابین که مص��ون از ایراد مانده و اینکه در قرارداد ذکر گردیده 
 مبل��غ 320 میلیون ریال از طرف مس��تأجر به عنوان قرض الحس��نه نقداً به موجر 
پرداخت و چون برای اداء قرض اجلی معین ش��ده اس��ت )90/9/6( و بعد از انقضاء 
آن مطالبه نموده اس��ت خوانده دلیل��ی بر پرداخت آن ارائه ننموده خواس��ته ثابت 
مس��تنداً به مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدن��ی و 10 قانون مدنی و توجهًا به م��اده 651 همان قانون خوانده را به 
پرداخت س��یصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات 
دادرس��ی از جمله هزینه دادرسی و نش��ر آگهی در حق خواهان محکوم می نماید. 
ضمنًا دریافت وجه از ناحیه خواهان منوط به تخلیه عین مس��تأجره می باشد. رأی 
صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 
 محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. راجی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

هدیه تهرانی رضایت داد 
ماه گذش��ته هدیه تهرانی بازیگر زن س��ینمای ایران به عنوان شاکی به س��ازمان تعزیرات 
حکومتی مراجعه و شکایت نامه ای را علیه یک فروشنده تابلوهای هنری تنظیم کرد، اما در 

  نهایت، پرونده به دلیل جلب رضایت شاکی مختومه شد.

5

کمیسردرگذشت 
سرگئی نیکوالیسکو کارگردان، بازیگر 
و سیاس��تمدار رومانیایی در س��ن 82 

سالگی درگذشت. 
نیکوالیسکو حدود پنجاه فیلم ساخت 
که به بخش عم��ده ای از آنها به عنوان 
تبلیغات ب��رای رژیم کمونیس��تی این 
کشور که در سال 1989 سرنگون شد، 
نگریسته می شود. نیکوالیسکو در دوره بعد از کمونیسم هم به ساخت 

فیلم ادامه داد.
نیکوالیسکو از سال1990 تا زمان استعفا در آستانه انتخابات پارلمانی 
ماه دس��امبر به عنوان نماینده پارلمان از حزب سوسیال دموکراسی 

فعالیت می کرد.
از فیلم های مشهور او که در ایران هم به نمایش درآمده است می توان 

به »کمیسر متهم می کند«، »انتقام« و »دوئل« اشاره کرد.

جنباندن منارجنبان ممنوع شد 
سرپرست گروه مرمت منارجنبان گفت: 
بخش اس��تحکام بخشی منارجنبان به 
پایان رس��یده اس��ت و گروه مرمت در 
مرحله تحقی��ق و پژوهش برای مرمت 

اصولی مناره ها و کل سازه هستند.
وی بیان داش��ت ک��ه در ح��ال حاضر 
وضعیت موجود مناره ها و سازه تثبیت 
شده و گروه مرمت درحال تحقیق و پژوهش برای مرمت کل سازه و 
مناره ها هستند تا کاری ماندگار و اصولی انجام شود. وی درباره زمان 
 شروع مرمت تصریح کرد: در حال آس��یب شناسی کلی و علت یابی

ریزش ها و ترک های س��ازه هس��تیم و نمی دانی��م کار تحقیق چه 
زمانی به پایان می رس��د. معاون میراث شهرستان اصفهان در ادامه 
خاطرنشان کرد: تا کنون مرمت های زیادی بر روی منارجنبان انجام 
شده است که بیش��تر، موردی و موضعی بوده است ومربوط به ظاهر 
سازه بوده، اما ما به دنبال این هس��تیم که آسیب شناسی کلی انجام 

بشود و راه مرمت درست را انتخاب کنیم. 
وی در خصوص این س��ؤال که آیا پ��س از مرمت، مناره ه��ا باز هم 
جنبانده می ش��ود،گفت: از نظر کارشناس��ی می گویم که جنباندن 
منارجنبان به صالح س��ازه نیس��ت و اصال در این موضوع اضطراری 
وجود ندارد و به نظر من بهتر اس��ت که این کار پس از مرمت متوقف 

بشود.

پریشانه ها منتشر می شود
مجموعه شعرهای عاشقانه و اجتماعی 
ج��وان  ش��اعر  نیکن��ام   محس��ن 
خمینی شهری با عنوان »پریشانه ها« 
به زودی توسط انتشارات سوره مهر به 

چاپ می رسد.
این ش��اعر، ای��ن مجموع��ه را کتابی 
متشکل از۴0 غزل معرفی کرد و گفت: 
این کتاب که در ابتدا نام دیگری داشت و بعد به »پریشانه  ها« تغییر 
نام داد، بیشتر شعرهای عاشقانه و اجتماعی مرا دربرمی گیرد و اکنون 
در دست ناشر و در مرحله مجوز اس��ت. وی با اشاره به این که اشعار 
مذهبی اش را در مجموعه دیگری چ��اپ خواهد کرد، افزود: درمورد 
این کتاب ترجیح دادم فضا از نظر واژه ها و موضوع، هماهنگ باش��د 
و مخاطب با فضای یکدست تری مواجه شود، از این رو این مجموعه 

شعرهای آئینی و مذهبی مرا دربر نمی گیرد. 
گفتنی است محس��ن نیکنام کتاب دیگری نیز در سال 8۵ با عنوان 
»مزامیر« توسط نشر قلمستان )وابسته به سازمان فرهنگی-هنری 

شهرداری اصفهان( به چاپ رسانده است. 

 »خرید قالب ماهیگیری 
برای پدربزرگ« منتشرشد 

مجموعه داس��تان»خرید قالب ماهیگیری برای پدربزرگ« نوشته 
گائوزینگ جیان، نخستین نویسنده چینی صاحب جایزه نوبل ادبیات 
درایران منتشرشد. مجموعه داستان »خرید قالب ماهیگیری برای 
پدربزرگ« نوش��ته گائوزینگ جیان، اولین نویسنده چینی برگزیده 

جایزه نوبل ادبیات با ترجمه مهسا ملک  مرزبان منتشر شد.
این کتاب دربرگیرنده داستان هایی با عنوان معبد، درپارک، چنگه، 

حادثه، خرید ق��الب ماهیگیری برای 
پدربزرگ و دریک لحظه، است.

متن اصلی این مجموعه داس��تان که 
به اعتقاد نویس��نده هم��ان چیزی را 
 بیان می کند که او در داس��تان نویسی

 ب��ه دنب��ال بی��ان ک��ردن آن اس��ت، 
دربرگیرنده 17 داستان کوتاه  است که 
ناشران چینی حاضربه انتشار آن نشده 
و وی در نهایت آن را در تایوان منتشر 
ک��رد. این کتاب ازس��وی نش��ر آموت 
درش��مارگان1100 نس��خه و قیمت 

شش هزار تومان منتشر شده است.

 موسیقی 
همراه با تم روشنفکری 

ماجرا چیس��ت؟ چه اتفاقی افتاده که فیلمس��ازان احساس 
کرده اند دیگر فیلم هایش��ان به موس��یقی احتیاجی ندارد؟ 
چرا نمی توانن��د آن موس��یقی هایی را ک��ه می خواهند در 
می��ان آث��ار آهنگس��ازان داخلی پی��دا کنند؟ چ��را حس 
کرده اند آهنگس��ازانی ک��ه االن در عرصه موس��یقی فیلم 
مش��غول به فعالیتند نمی توانند به خواس��ته موس��یقایی 
فیل��م آنه��ا جام��ه عم��ل بپوش��انند؟ البته ممکن اس��ت 
برای فیلمس��ازان اتفاق عجیبی نباش��د، وقت��ی می بینند 
 آث��ار موس��یقی فیل��م را در ای��ران، تنه��ا س��ه -چه��ار

آهنگ ساز مشخص می سازند و آنها هم ترجیح داده اند روی 
آثارشان موسیقی گذاشته نشود.

 با این حال به نظرم عجیب می آید که طی همین چند وقت 
اخیر این روند حذف موس��یقی اینقدر صعودی بوده است تا 
آنجا که بازتاب این اتفاق را می شود در شبکه های اجتماعی 
هم دید. نمی دان��م چند درصد ای��ن اتف��اق برمی گردد به 
فیلمسازان و چند درصد آن به آهنگسازان، اما این را خوب 
می دانم که بی شک فعالیت برخی آهنگسازان طی سال های 
اخیر، روی این روند حذف موس��یقی بی تأثیر نبوده اس��ت. 
آهنگسازانی که طی یک سال، س��اخت بیش از پنج- شش 
فیلم را به عهده می گیرند و نه کار خودشان را درست انجام 
می دهند و نه اج��ازه بروز اس��تعدادهای جدید را می دهند، 
تهیه کنندگان را بدعادت می کنند، کارگردانان را سرگردان و 

آهنگسازان جوان را هم ناامید.
به اسامی آهنگس��ازانی که در جشنواره س��ی ام فعال بودند 
 نگاهی بیندازید؛ هرکدام از این آهنگسازان فعال، دست کم

ساخت پنج موس��یقی فیلم را بر عهده داش��تند، آن هم در 
ش��رایطی که همه  خوب می دانیم موسیقی، آخرین چیزی 
است که روی فیلم گذاشته می ش��ود و باز همه  می دانیم که 
فیلم ها خودش��ان در دقیقه نود به جشنواره می رسند. همه 
اینها تنها نشان از عجله ای است که در ساخت موسیقی این 
 فیلم ها به خرج داده شده اس��ت؛ عجله ای که خیلی وقت ها

نه تنها با خالقیتی همراه نیست بلکه ناچارا منجر به کپی کاری 
است.  اصوال ما همیش��ه از یک طرف بام افتاده ایم وگرنه، نه 
سینمای آوانگارد فرانسه با چنین اتفاقی به این کثرت مواجه 
بوده و نه سینمای صنعتی هالیوود! به هر روی امیدوارم که این 
اتفاق نامیمون که نام استعاری اش شده »بی نیازی از موسیقی 
همراه با تم روشنفکری« هر چه زودتر دست از سر سینمای ما 
بردارد و اوضاع به حالت عادی دربیاید. هنوز برای بازنشستگی 

این همه آهنگساز سینما خیلی زود است. 

این جذابیت نه به خاطرجوایزیا ش��یوه میزبان��ی، که به دلیل 
وجود آدم های مهم و کاربلد سینمای مستقل بود؛ کسانی که 
 گرچه به لطف زاون قوکاس��یان به اصفهان می آیند ولی پربار

می آیند تا آنچه درچنته دارند را به دوستداران سینما بیاموزند. 
از طرفی مدیران این کانون، عالوه بر همه دغدغه های فرهنگی، 
دغدغه های معن��وی نیز دارن��د و به همین دلیل جش��نواره 
حس��نات را با موضوع محوری حس��نات برپا کردن��د. اکنون 
کانون حسنات با محوریت نش��ر وترویج فرهنگ اسالمی و با 
عنوان حسنات، توانست ضمن س��ال ها فعالیت در اصفهان و 
با گسترش فرهنگ همیاری ازطریق حمایت از صندوق های 
خودجوش و مردمی، جایگاه ویژه ای را برای خود در این استان 

کسب کند.
البته کارهای فرهنگی - هنری این مؤسسه به همین جا ختم 
نمی ش��ود، چرا که دراین بی��ن، می توان ب��ه برپایی همایش 
ملی خوشنویسی س��یره نبوی، برگزاری مسابقات کتابخوانی 
در راس��تای افزایش س��طح آگاهی مردم، چاپ وی��ژه نامه ها 

ونشریات مختلف و تولید و انتشار فصلنامه دریچه اشاره کرد.

همه این موارد درحالی اس��ت که س��وای برخ��ی برخوردها 
 ب��ا خبرنگاران اس��تانی و کش��وری درای��ن جش��نواره، همه 
مطبوعاتی ه��ا همواره س��عی کردند سیاستش��ان را در قبال 
 جش��نواره حمایتی پی��ش ببرن��د، چ��را ک��ه امیدواربودند 
جش��نواره ای که در بدنه بخش خصوصی متولد شده یکسره 
ادامه داشته باش��د و درگیر بروکراس��ی ها یا رانت بازی های 

جشنواره های دولتی نشود. 
این آرزومندی درحالی بود که امس��ال درحال��ی که قراربود 
حسنات، سومین گامش را بردارد، شایعه ای مبنی بر توقف آن 

منتشر شد و بدین ترتیب در سومین ایستگاه ماند. 
با این اتفاق ش��اید ب��ر و بچ��ه های»عمار« حق داش��تند که 
جشنواره شان را با همه ایرادهایی که به آن وارد است درمساجد 
و به دور از مدیران ارشد فرهنگی - هنری استان برگزار کنند. 
همه این موارد وپیگیری های تلفنی یا حضوری به امیرحسین 
عشاقی دبیراجرایی جشنواره حسنات ختم شد؛ کسی که تمام 
تالشش را کرد تا حرف ها وحقایقی که می گوید سربسته باشد. 
» ما آمادگی کافی در زمینه اقتصادی داریم، ولی عدم همکاری 

دستگاه های دولتی موجب شد  تا یک دوره، جشنواره تعطیل 
شود و به این ترتیب شاید این نیاز از سوی فرهنگی ها احساس 
شود، ولی تا وقتی دس��تگاه های دولتی احساس نکنند وجود 
چنین جشنواره هایی الزم است، این برنامه ها به همین عاقبت 

دچار می شود«.
وی با اعالم ای��ن که  حتی دوره های بعدی جش��نواره ممکن 
اس��ت در هاله ای از ابهام قرارگی��رد، آینده این جش��نواره را 

زیرسؤال برد. 
البته همان طور که عشاقی ادعا کرده، دلیل این تعطیلی  مالی 
نیس��ت، اما نبود آن هرگز به مصلح��ت فرهنگ و هنرمحتضر 

اصفهان نیست.  
جالب تراین که عشاقی خبر داده که نامه تعطیلی جشنواره را 
به تمامی ارگان های دولتی و ذیربط ارس��ال کرده ایم، ولی تا 
این ساعت، هیچ گونه واکنشی از آنها دریافت نکرده ایم وحتی 

هیچ ابراز نظری درباره بود یا نبود آن به ما ارسال نکرده اند«.
خب شاید این هم ازمحسنات مدیران پروازی استان اصفهان 
است که با بادی می آیند و با فوتی می روند و نمی دانند اینجا 

کجاست.
دبیراجرایی برای این که ش��ائبه لج و لجب��ازی را درخصوص 
این مس��أله از بین ببرد چنین ادعایی کرد: م��ا داوطلبانه این 
جش��نواره را منحل کردیم تا حاش��یه س��ازی نش��ود و وارد 
حاش��یه ها نش��ویم و زمانی  که متولی فرهنگی دولتی وجود 
ندارد، دیگران درصدد برمی آیند تا با به وجود آوردن مشکالتی 
برای یک جش��نواره خصوصی، آن را ازمسیرش بازدارند، ولی 
ترجیح بر ای��ن بود تا کلیت کاررا به دورازحاش��یه ها داش��ته 

باشیم.
گویا دس��ت اندرکاران، تصمیم گرفته اند تا قب��ل از به وجود 
آمدن مش��کلی بزرگ تر، آن را تعطیل کنند تا شاید درادامه 
مسیردرسال آینده دوباره ش��اهد تجلی این جشنواره وحضور 
آن باشیم. فراموش نکنیم جشنواره حسنات نخستین جشنواره 
سینمایی استان است که با همت ودلسوزی بخش خصوصی 
متولد ش��د و درحال حاضردرحال بسته شدن است و این یک 
زنگ خطر است برای کسانی که داعیه مادری برای فرهنگ این 
شهر را داشته وسعی می کنند این ش��هر را پایتخت فرهنگی 
ایران معرف��ی کنند. آقای��ان مدیران ومتولیان ریز و درش��ت 
فرهنگ وهنر اس��تان بدانند که بی ش��ک قربانیان اصلی این 
دعوای بچگان��ه  بزرگ ترها، کوچک ترهایی هس��تند که یک 
 روزنه امید را درشهرخودش��ان یافته بودند ودرتالش بودند تا 

به وسیله آن خودشان را اثبات و هنرشان را تثبیت کنند. 

تنها جشنواره بخش خصوصی استان در گام سوم متوقف شد 

 حسنات در ابتدای راه، به انتها رسید 

گروه  سه سال پیش بود که جشنواره ای با نام »جشنواره حسنات« با شکل و شمایلی حرفه ای آغاز 
به کار کرد؛ جشنواره ای که بر خالف بسیاری ازجشنواره های دولتی، رفتارهای حرفه ای داشت فرهنگ

و توانست ازهمان آغاز، سینماگران جوان و کوتاه سازان را به خود جذب کند.
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کتایون ریاحی 
درسمت خوانندگی

 پائولو مالدینی 
به کتاب رسید

کتایون ریاحی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که حدود ۴ سال پیش و پس از 
نقش آفرینی در قامت زلیخا در سریال »یوسف پیامبر)ع(«  از عرصه بازیگری 
خداحافظی کرد، یک پکیج کتاب- موسیقی منتشرمی کند. او در گفتگویی 
با ماهنامه »زندگ��ی ایرانی« این خب��ر را اعالم کرده اس��ت. وی همچنین 
اظهارداشت: قرار است همراه با خانم ژاله علو، این کتاب را به صورت صوتی 
دربیاوریم. همزمان پسرم پوریا، ضبط یک آلبوم و همچنین موسیقی متن 
این کتاب صوتی را به سرانجام رسانده است. نهایت به این نتیجه رسیدیم که 
این دو کار را به صورت پکیج آماده انتشار کنیم. این پکیج، شامل یک کتاب 
صوتی است که موس��یقی متن آن، کار پوریاست و سی دی دیگری که فقط 

موسیقی است و قرار است سه قطعه آن هم خواننده داشته باشد. 

پائولو مالدینی کاپیتان اسبق تیم ملی ایتالیا و باشگاه آ.ث. میالن که اخیرا شرح 
زندگی اش را به  صورت پاورقی درنشریه پرتیراژ »الریوبلیکا« به چاپ می رساند، 

ازتصمیم خود مبنی برانتشاراین نوشته ها به صورت کتاب خبرداد.
به گزارش ایبنا دربخش��ی ازاتوبیوگراف��ی مالدینی درباره بح��ران تیم مورد 
عالقه اش نوشته است: پس ازسال ها زندگی درآ.ث.میالن زمان خداحافظی 
فرا رسیده بود و این س��خت ترین دوران زندگی ام به حس��اب می آمد. پائولو 
مالدینی یکی از تأثیرگذارتری��ن بازیکنان دهه 90 ه��زاره دوم میالدی بود. 
وی با آ.ث.میالن به پنج جام قهرمانی باش��گاه های اروپا و هفت جام قهرمانی 
باشگاه های ایتالیا دس��ت یافت. مالدینی همراه با این تیم، در 1990 به مقام 

سومی جهان و در 2000 در جام ملت های اروپا به مقام نایب قهرمانی رسید. 

 در بخ��ش بازیگران مرد س��ی و یکمین 
گروه 
جشنواره فیلم فجر با تعداد بیشتری نسبت فرهنگ

به زنان هنرپیشه مواجهیم که با توجه به 
 ش��رایط س��ینمای ایران و محدودیتی که در خیل��ی از نقش ها و 

فیلم ها برای زنان وجود دارد، طبیعی است. 
اکب��ر عبدی ب��ا حض��ور در چه��ار فیلم »رس��وایی«، »داس��تان 
عوض��ی«، »عملی��ات مه��د ک��ودک« و »جاب��ه ج��ا« حضوری 
پررن��گ و متف��اوت در جش��نواره فجر امس��ال خواهد داش��ت. 

 صابر اب��ر این بار با حضور در »آش��غال های دوس��ت داش��تنی«،
»هم��ه چیز ب��رای ف��روش«، »آس��مان زرد کم عم��ق« و »هیچ 
 کج��ا، هی��چ ک��س« ب��ه جش��نواره س��ی و یک��م آمده اس��ت. 
همای��ون ارش��ادی و محمدرضا داوودن��ژاد هم هر ک��دام با چهار 
 فیلم از پرکارترین مردان جش��نواره فجر امس��ال ب��رای بازی در 
نقش های غیر اصلی هستند. ارشادی بازیگر بین المللی سینمای 
ایران اس��ت که فیلم های »چه خوبه برگش��تی«، »گناهکاران«، 
»روز روش��ن« و »یک، دو، س��ه،... پنج« را در جش��نواره امس��ال 
دارد. محمدرض��ا داوودنژاد ب��ا »کالس هنرپیش��گی«، »ترنج در 
ترنج«، »دنیای پرامید« و »شهر فرش��تگان« به فجر امسال آمده 
اس��ت. حمید فرخ نژاد با »زندگ��ی خصوصی آق��ای محمودی و 
بانو«، »استرداد« و »بشارت به یک ش��هروند هزاره سوم«، شهاب 
حسینی با »هیس،دخترها فریاد نمی زنند«، »آشغال های دوست 
داشتنی« و »حوض نقاشی«، محمدرضا فروتن با »هیچ کجا،هیچ 
کس«، »فصل ان��ار« و »دلتنگی های عاش��قانه«، مصطفی زمانی 
با »برلی��ن -7«، »جیب بر خیاب��ان جنوبی« و »تول��د«، کوروش 
تهامی با »دل بی قرار«، »غریب��ه« و »گناهکاران«، امید روحانی با 
»قاعده تصادفی«، »گناهکاران« و »فصل انار«، محمدرضا شریفی 
نیا با »غریبه«، »تولد« و »جابه جا« و محمدرضا غفاری با »قاعده 

تصادفی«، »گس« و »فرش��تگان قصاب«، هش��ت بازیگر مردی 
هس��تند که با حضور در س��ه فیلم در رده دوم پرکاری جش��نواره 
 فجر سی و یکم قرار دارند. فرهاد اصالنی امسال تنها در» به خاطر

پونه« حضور دارد، سعید راد بازیگر امسال با احتمال عدم شرکت 
فیلم چمران، حضورش هنوز در جشنواره فجر قطعی نیست. حامد 
بهداد با »فرزند چهارم« و »چه خوبه برگشتی«، مهدی هاشمی با 
»فرزند چهارم« و »خواب های طالی��ی«، حبیب رضایی با »همه 
چیز برای فروش« و »آشغال های دوست داشتنی«، رامبد جوان با 
»نیکان و بچه غول« و »گناهکاران«، پوریا پورسرخ با »استرداد« و 
»آقای الف« و کامبیز دیرباز با »مواظب خودت باش« و »خاکستر و 
برف« با دو فیلم از ستارگان نسبتا کم کار این دوره از جشنواره فجر 
هستند. رضا کیانیان با »هیچ کجا، هیچ کس«، رضا عطاران با »چه 
خوبه برگشتی«، ابوالفضل پورعرب با »پرسیاوشون«، امین حیایی با 
»خواب های طالیی«، فریبرز عرب نیا با »چمران« و فرامرز قریبیان 
با »گناهکاران« هم تنها با یک فیلم به جشنواره فجر امسال خواهند 
آمد. از غایبان مهم مرد امس��ال بهرام رادان، پرویز پرستویی، علی 
مصفا، پارسا پیروزفر، پژمان بازغی، مانی حقیقی، محسن طنابنده، 
محمدرضا گلزار و پیشکس��وتانی چون ع��زت اهلل انتظامی، داوود 

رشیدی، جمشید مشایخی و علی نصیریان  هستند.

بازیگران مرد غایب وحاضر در جشنواره سی ویکم فیلم فجر

اکبر عبدی با 
حضور در 4 فیلم 

»رسوایی«، 
»داستان عوضی«، 

»عملیات مهد 
 کودک« و »جابه جا«

 حضوری پررنگ 
در جشنواره فجر 

خواهد داشت

گروه فرهنگ – آنتونی مینگاال در۶ ژانویه 19۵۴ درجزیره وایت انگلستان زاده شد. 
خانواده او اس��کاتلندی- ایتالیایی بوده و درصنعت تولید بستنی مشهوربودند. مینگال 
در21 سالگی اولین نمایش��نامه خود را روی صحنه برد و ده سال بعد با اجرای نمایش 
»موسیقی نهنگ« نظرها را به خود جلب کرد. در1990 نخستین فیلم خود »حقیقی، 
دیوانه وار، عمیق« را س��اخت که برنده جایزه بفتا ش��د، اما س��ومین فیلمش »بیمار 
انگلیسی« در 1997 با نامزدی در 12 جایزه اسکار و برنده شدن 9 اسکار، تمام نظرها 
را به خود جلب کرد. سال 200۵فیلم »کوهستان سرد« با بازی جود الو، نیکل کیدمن، 
رنه زلوگر، برندن گلیسان و فیلیپ سیمورهافمن اسکاردیگری برای اوبه ارمغان آورد. 
اودریک فیلم)تاوان( بازی کرد وتهیه کننده چند فیلم ازجمله »مترجم« ساخته سیدنی 
پوالک بود. این فیلمساز نابغه انگلیس��ی که عالوه برکارگردانی سینما و اپرا درزمینه 
فیلمنامه نویسی، نمایشنامه نویسی وتهیه کنندگی نیزفعال بود، براثرخونریزیی، یک 

هفته پس ازعمل جراحی گردن برای برداشتن تومور سرطانی در لندن ُمرد.



ورزش به روایت تصویر / بهترین عکس های ورزشی در سالی که گذشت

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گیتی! بدو تا به صبا برسی
با پایان هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، اختالف 
چهار امتیازی تیم های صبای قم و گیتی پسند اصفهان در صدر جدول 

رده بندی باز هم حفظ شد.
با وجود برتری پرگل روز ش��نبه  گیتی پس��ند مقابل ارژن شیراز و به 
دلیل ب��رد خوبی که صبا در دی��دار با فرش آرا به دس��ت آورد، باز هم 
با چهار امتیاز اختالف نس��بت به صب��ا در جایگاه دوم ق��رار گرفت.  
گیتی پسندی ها فعاًل باید منتظر این باشند که شاید صبا در بازی های 

آینده خود امتیاز از دست دهد! 

آندرانیک به پرسپولیس نزدیک شد
روزنامه الرای قط��ر از احتمال جدای��ی آندرانیک تیموری��ان از تیم 

الخریطیات خبر داد.
باشگاه الخریطیات قصد دارد بار دیگر جسی جون آکوانی را به خدمت 
بگیرد. این بازیکن که اصالتا اهل نیجریه است اما در تیم ملی بحرین 

بازی می کند، سال گذشته هم پیراهن الخریطیات را به تن داشت.
 با بازگشت جسی جون، باشگاه الخریطیات به احتمال زیاد آندرانیک 
تیموریان، هافبک ایرانی خود را از لیست کنار خواهد گذاشت. دو هفته 
پیش اخباری مبنی بر مذاکرات باشگاه پرسپولیس با تیموریان منتشر 
شده بود و با این اتفاق، پیوستن تیموریان به پرسپولیس قوت گرفت.

هیأت های ورزشی کم کاری می کنند
سرپرست هیأت تنیس روی میز اصفهان گفت: هیأت های ورزشی این 
اس��تان نباید اختصاص نیافتن بودجه را بهانه ای برای کم کاری قرار 
دهند و از راه های مختلفی که وجود دارد، برای درآمدزایی بهره ببرند.

مهدی تکابی اظهار کرد: در مدتی که سرپرس��تی هی��أت را بر عهده 
گرفته ام، هیچ بودج��ه ای از اداره کل ورزش و جوان��ان به این هیأت 

اختصاص پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: با این حال مش��کلی از لحاظ مالی نداشته و هیچ گونه 
بدهی نیز نداریم، ضمن این که ورزش��کاران تنیس روی میز اس��تان 

اصفهان نیز مشکلی از بابت بی پولی هیأت احساس نمی کنند.
سرپرست هیأت تنیس روی میز اس��تان اصفهان به نحوه درآمدزایی 
هیأت اش��اره ای نکرد و افزود: دیدگاه هیأت های ورزش��ی نسبت به 
بودجه باید تغییر پیدا کند و به جای این که رؤس��ای هیأت ها منتظر 
اختصاص بودجه از سوی فدراس��یون های مربوطه و اداره کل باشند، 

باید از راه های مختلف نسبت به درآمدزایی اقدام کنند.
وی ادامه داد: برای درآمدزایی رؤس��ای هیأت ها بای��د از توانمندی و 
ارتباطات خود استفاده کرده و مشکالت مالی و نبود بودجه را مشکلی 
برای اجرای برنامه های هیأت عنوان نکنند. تکابی به برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیأت تنیس روی میز استان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: 
بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، قرار است اواخر ماه جاری و یا 

اوایل ماه آینده مجمع هیأت برگزار شود. 

 صعود ۱۴ پله ای پریسا صمدی
 در رنکینگ جهانی

در آخرین رنکینگ پینگ پنگ بازان جهان، پینگ پنگ باز اصفهانی با 
صعودی ۱۴ پله ای مواجه شد. 

فدراسیون جهانی پینگ پنگ اولین رنکینگ برترین راکت به دستان 
جهان را در س��ال ۲۰۱۳ اعالم کرد که در بخش بانوان پریسا صمدی 
پینگ پنگ باز اصفهانی با ۱۳۶۱ امتیاز از جای��گاه ۶۷۶ به رده ۶۶۲ 
نقل مکان کرده و صعود ۱۴ پله ای داشته است.  ندا شهسواری، پینگ 
 پنگ باز المپیکی با ۱۵۴۳ امتیاز در حالی که در دسامبر جایگاه ۵۰۹ 
جهان را به خود اختصاص داده بود، حاال در رتبه  ۴۷۱ قرار گرفته تا در 
بین بانوان ایران بهترین جایگاه را داشته باشد. در بخش مردان نوشاد 
عالمیان که نفر اول ایران محسوب می شود، سقوط ۱۴ پله ای داشته و 
از رده ۴۰ به رتبه ۵۴ نقل مکان کرده است. نیما عالمیان نفر دوم نیز 
در این رده بندی چهار پله سقوط داشت و در جایگاه ۲۸۶ قرار گرفت. 
محمدرضا اخالق پس��ند، کاپیتان تیم ملی در این رده بندی ۲۶ پله 

نزول داشته و در رده ۲۸۸ دنیا قرار گرفته است.

برای تحریک استقاللی ها 
قرمز  نپوشیدیم

سرمربی تیم ذوب آهن / فرهاد کاظمی

باید بگویم ما از نظر تاکتیکی تنها به ۳۰ درصد از آنچه به بازیکنان 
گفته بودیم، رسیدیم. البته این به معنای آن نیست که بازیکنان ما 
بد بودند، اما بازیکنان اس��تقالل با تجربه خود و مربی باهوش��ی که 
داشتند، موفق ش��دند خود راه های نفوذ ما را بسته و فضاهای بازی 
را از ما بگیرند. این که بازیکنان تیمم با کاور قرمز در نیمه دوم بازی 
گرم کردند هم برای تحریک استقاللی ها نبود. من اصاًل از 
حاشیه خوشم نمی آید و اگر این طور است، باید یقه 
بارسلونا را بگیرید که چرا آبی اناری می پوشد یا رئال 
سفید می پوشد. به هر حال اگر اصرار شما این 
اس��ت، بازیکنان در بازی های آینده از کاور 
سبز اس��تفاده می کنند. تغییر بازیکنان 
ذوب آهن ربط��ی به کربکن��دی ندارد و 
او با بضاعت اندک خود و بودجه محدود 

تیم را بست.

 مسی در انتظار 
شب رویایی در زوریخ

مهاجم آرژانتینی تیم بارسلونا اس��پانیا دوشنبه شب برای 
چهارمین بار متوالی به عنوان مرد سال فوتبال جهان انتخاب 
می شود و به این ترتیب بزرگ ترین بازیکن فوتبال در میان 
هم نسالن خود لقب خواهد گرفت. او با این موفقیت باالتر از 

زیدان و رونالدو  قرار می گیرد. 
این بازیکن ۲۵ ساله امشب در زوریخ سوئیس برای انتخاب 
برترین بازیکن سال ۲۰۱۲ جهان با هم تیمی خود آندرس 
اینیستا و همچنین کریستیانو رونالدو رقابت می کند. مهاجم 
آرژانتینی بارسلونا در سال ۲۰۱۲ موفق شد ۹۱ گل به ثمر 
رسانده و رکورد ۴۰ ساله گرد مولر آلمانی را شکسته است. 
هرچند که خودش بر این باور اس��ت رک��ورد گلزنی، زمانی 
اهمیت دارد که وی بتواند با توس��ل به آنه��ا قهرمان اللیگا 
و لیگ قهرمانان اروپا ش��ود. مس��ی در این ب��اره می گوید:  
»رکوردش��کنی خوب اس��ت، اما پیروزی تیم مهم تر است. 
گل های م��ن باعث قهرمانی تی��م بارس��لونا در اللیگا، جام 
حذفی و لیگ قهرمانان اروپا خواهد ش��د و این از هر رکورد 
شخصی مهم تر است. اگر اینیستا این جایزه را ببرد، به خاطر 
همه کارهایی است که او انجام داده و به خاطر رفتار خوب این 

بازیکن در رختکن است. «
 پیروزی برای مس��ی مجدداً بحث بهتر بودن این بازیکن در 
قیاس با دیه گو مارادونا و پله را به میان می کشد. البته اهدای 
این جایزه از سال ۱۹۹۱ آغاز شده و آن دو بازیکن اسطوره ای 
آمریکای جنوبی تا پی��ش از این تاریخ در باالترین س��طح 
فوتبال جهان قرار داش��تند.»پپ گورادیوال«، مربی پیشین 
بارسلونا، سال گذش��ته در خصوص مس��ی گفت: »مایکل 
جوردن در بسکتبال حرف اول را می زد و حاال لیونل مسی 
در فوتبال.« کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۰۸ از سوی مجله 
فرانس فوتبال به عنوان برترین بازیکن سال جهان برگزیده 
شد و به نظر نمی رس��د با توجه به درخش��ش خیره کننده 
 مسی در س��ال ۲۰۱۲، این بار هم شانس��ی برای بردن این 

جایزه داشته باشد.
 ویسنته دل بوسکه، مربی تیم فوتبال اسپانیا، در کنار خوزه 
مورینیو و پپ گواردیوال نامزدهای برترین مربی سال ۲۰۱۲ 
جهان هس��تند. برترین های س��ال جهان از س��وی مربیان 
تیم های ملی، کاپیتان ها و برخ��ی از روزنامه نگاران انتخاب 
می ش��وند. مسی در س��ال ۲۰۱۲ موفق ش��د ۷۹ گل برای 
بارس��لونا و ۱۲ گل برای تیم ملی آرژانتین در همه رقابت ها 
به ثمر برساند. وی با این تعداد گلزنی، رکورد بازیکن پیشین 

تیم های آلمان غربی و بایرن مونیخ را شکست.

گزارش
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روبینیودرمیالنمیماند

پس از ناکامی سانتوس در خرید روبینیو در نقل و انتقاالت ژانویه، باشگاه میالن تأکید کرد مهاجم برزیلی 
حداقل تا تابستان در سن سیرو باقی خواهد ماند. البته روبینیو در صورت تمایل می تواند در تابستان و 

نقل و انتقاالت تابستانی میالن را ترک کند.

کاظمی در حالی تیمش را در هوایی س��رد راهی زمین سفت 
و زرد فوالدش��هر کرد که نیمکت نشینی اس��ماعیل فرهادی 
 عجیب تری��ن نکته لیس��ت ۱۱ نف��ره ذوب آهن ب��ود؛ چون 
بی هیچ تردیدی فرهادی به عنوان بازیکنی پرتالش و دونده در 
طی هفته های گذشته لیگ یکی از خوب های ذوب آهن بوده 
و بازی نکردن او کمی عجیب و دور از ذهن به نظر می رس��ید 
و همان طور ک��ه در نیمه دوم هم دیده ش��د، ورود فرهادی به 
زمین تا حد زیادی خط دفاعی استقالل را تحت تأثیر قرار داد 
 و اگر اسماعیل کمی خوش شانس تر هم بود و شوت ثانیه های 
پایانی اش راه دروازه رحمتی را پیدا می کرد، شاید مهم ترین 

پیروزی ذوب آهن در لیگ دوازدهم رقم می خورد.
البته در سوی مقابل هم امیر قلعه نویی در غیاب فرزاد حاتمی 
بار حمالت تیمش را از سمت راست و جایی که خسرو حیدری 
حضور داشت پی ریزی کرده بود و دوندگی مداوم حیدری در 
این منطقه، در چند مورد خطراتی را بر روی دروازه ذوب آهن 

ایجاد کرد که خوش��بختانه منجر به گل نش��د. ایمان موسوی 
هم بارها س��عی کرد ک��ه از ای��ن ناحیه وارد محوط��ه جریمه 
ذوب آهن شود که خوش��بختانه حرکاتش خنثی شد. محمد 
برجلو به عن��وان مدافع چپ ذوب آهن ه��م تقریباً عملکردی 
قابل قبول از خودش نش��ان داد، ولی تغییرات مداوم کاظمی 
در پس��ت هافبک چپ که در ابتدا با حضور رجب زاده ش��کل 
گرف��ت و بعد با آم��دن بیاتی نیا و مس��لمان ادام��ه پیدا کرد، 
کار را ب��رای خنثی کردن نفوذهای خس��رو حیدری س��خت 
 کرده بود. در هر ص��ورت دف��اع ذوب آهن در مقاب��ل یکی از 
خطرناک ترین و س��رعتی ترین خطوط حمله لیگ س��ربلند 
بیرون آمد تا رکورد بسته ماندن دروازه ذوبی ها در لیگ و جام 

حذفی به پنج بازی برسد.
حمالت استقالل آنقدر به سمت راست منتقل شده بود که در 
 طول نیمه دوم ش��اید نام علیرضا محمد به عنوان بی کار ترین

بازیکن ذوبی ه��ا فقط به تعداد انگش��تان یک دس��ت از زبان 

 گزارش��گر بازی ش��نیده ش��د و بر عکس س��مت چ��پ دفاع 
ذوب آهن یکی از پرکارترین روزهای خودش را س��پری کرد. 
نکته جال��ب در تعویض های ه��ر دو تیم، حض��ور دو هافبک 
 دفاعی مثل س��اموئل و عش��وری در نیمه دوم بود که نش��ان 
می داد هدف ه��ر دو مربی محکم کردن خط میانی تیمش��ان 
اس��ت، به خصوص ذوب آهن که حدادی فر را در میانه میدان 
تنها می دید و حضور عشوری در اوایل نیمه دوم تقریباً جباری 
و نکونام را از کار انداخت. ذوب آهن اگر بتواند در ادامه لیگ هم 
این ساختار دفاعی سروشکل گرفته اش را حفظ کند، می توان 
امیدوار بود که شاگردان فرهاد کاظمی بعد از مدت ها از جمع 

تیم های فانوس به دست لیگ جدا شوند. 
کس��ب یک امتیاز در مقابل صدرنش��ین لیگ حت��ی در یک 
 بازی خانگی هم آنقدر مهم است که خیلی از تیم های لیگ از 
عهده اش بر نیامده بودند و ذوبی ها با تکیه بر همین تک امتیاز 
می توانند بقیه مدعیان لیگ را هم در اصفهان زمین گیر کنند.

دفاع ذوب آه��ن به قدری انس��جام یافته در مقابل اس��تقالل 
بازی کرد که امی��ر قلعه نویی هر دو مهاج��م اصلی اش، یعنی 

برهانی و موس��وی را بیرون 
کش��ید و با تکیه بر سیستم 
استادش علی پروین، دستور 
حضور عمران زاده بلند قد را 
در خط حمله ص��ادر کرد تا 
ش��اید با این سیس��تم سابقا 
علی اصغ��ری، بتواند به گل 
 برس��د ولی یارگی��ری دقیق 
جراح کار با عم��ران زاده به 
خص��وص ب��ر روی ضربات 
ایس��تگاهی، ای��ن تاکتیک 
اس��تقالل را هم خنثی کرد. 
عملکرد درخشان ذوب آهن 
ب��ه خص��وص در ۲۰ دقیقه 
پایانی آنقدر استقالل را تحت 
 تأثیر ق��رار داد که قلعه نویی 

بر خ��الف بازی ه��ای قبل��ی تیمش، ای��ن ب��ار در کنفرانس 
مطبوعاتی ح��ق را به تیم حری��ف داد. البته باید ی��ادی هم از 
بازیکنی مثل فوفانا ک��رد که با وجود دوندگ��ی های بی امان، 
فرصت مناسبی نصیبش نشد و باید دید که بدل ابراهیم توره در 

ادامه لیگ چگونه به داد فرهاد کاظمی می رسد.
ذوب آهن در حالی به پنجمین امتیازش از س��ه بازی ابتدایی 
نیم فصل دوم رسید که در شروع لیگ هر سه بازی را باخته بود 
 و این رشد پنج امتیازی نشان از شرایط متفاوت ذوب آهن در 
نیم فصل دوم دارد. بازی بع��دی ذوب آهن باز هم به مانند این 
هفته سنگین است و شاگردان کاظمی باید یکشنبه هفته آینده 
در دیداری حساس و سرنوشت ساز شهرآورد فوتبال اصفهان را 

در مقابل سپاهان برگزار کنند. 

روند گل نخوردن سبزپوشان ادامه دارد

صدرنشیندرمقابلذوبآهنیخزد

مهم ترین بازی هفته بیس�تم لیگ برت�ر نتیجه ای به جز تس�اوی بدون گل ب�رای تیم های  مسعود 
ذوب آهن و استقالل به همراه نداشت تا هم مدعیان صدر جدول خوشحال شوند و هم فرهاد افشاری

کاظمی به روند شکست ناپذیری اش با ذوب آهن ادامه دهد. تساوی استقالل در اصفهان شاید 
بیش از هر تیم دیگری به سود سپاهانی شد که اگر بتواند در بازی معوقه اش با راه آهن به پیروزی برسد، فاصله اش  

را با استقالل در صدر جدول به چهار امتیاز کاهش می دهد.

کسب یک 
امتیاز در مقابل 

صدرنشین لیگ 
آنقدر مهم است  

که ذوبی ها با تکیه 
بر همین تک امتیاز 

می توانند بقیه 
مدعیان لیگ را هم 

 در اصفهان 
زمین گیر کنند
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 سرنوشت بهداد
 در گرو یک تزریق

 سپاهان
 هنوز شیر است

هر چند پزش��کان متخصص امیدوارند قهرمان المپیک ب��رای مداوای کتف 
آسیب دیده اش نیازی به جراحی نداشته باشد، اما اولین تصمیم قطعی درباره 
بهداد سلیمی این است که فعال یک تزیق روی کتف او انجام شود؛ تزریقی که 
نتیجه اش مش��خص می کند او نیاز به جراحی دارد یا خیر. دکتر پورکاظمی، 
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آخرین شرایط بهداد سلیمی گفت: 
هدف اصلی ما این اس��ت که قبل از جراحی ش��انه راس��ت او اقدام به گرفتن 
تست های تشخیصی کنیم تا با اطمینان بیشتری درباره ارتروسکوپی تصمیم  
بگیریم. خوشبختانه جواب عکس های سونوگرافی او همه را امیدوار کرد. اگر 
بهداد نیازی به جراحی نداشته باشد، از ۲۰ روز دیگر تمریناتش را از سر خواهد 
گرفت، اما اگر تشخیص نهایی جراحی باشد، او ۹ ماه دور از میادین خواهد بود 
که در این صورت در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ دوباره روی تخته ظاهر خواهد شد.

هافبک دفاعی تی��م فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: دارب��ی اصفهان برای ما 
سخت است؛ چرا که سپاهان در هر حالتی قوی و حریفی قدر خواهد بود.

سینا عشوری با بیان این که داربی هفته آینده در اصفهان حائز اهمیت است، 
گفت: حساسیت خاصی در این مصاف وجود دارد. درست است که سپاهان در 
هفته های اخیر چند امتیاز از دست داده، اما شیر همیشه شیر است؛ پیر هم که 
باشد باز هم شیر است و با این حساب کار آسانی برابر سپاهان نخواهیم داشت. 
عش��وری ادامه داد: مدیریت، مربی و بازیکنان س��پاهان شایسته احترامند و 
امید داریم که با یک بازی جوانمردانه سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم. 
بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پیرامون این که در مسابقه با استقالل به 
عنوان بازیکن جایگزین به میدان آمد، تصریح کرد: باید مطیع کادر فنی باشم و 
هنگامی که روی نیمکت نشسته بودم بچه های ذوب آهن را تشویق می کردم.

تیم بسکتبال فوالدماهان 
نجمه 
در حالی ام��روز رودرروی کرمی

شاگردان مهمد بچیرویچ، 
سرمربی اسلوونیایی مهرام قرار می گیرد که با یک 
باخت کمتر نسبت به مهرام و قرار گرفتن در رده دوم 
جدول رده بندی، در شرایط ایده آل تری نسبت به 
 حریف خود ق��رار دارد. البته مهرامی ها به نس��بت 
بازی های دور رفت هماهنگ تر شده و برای این بازی 
س��رمربی و صمد نیکخواه بهرام��ی را هم در اختیار 

دارند.
تمرکز و انس��جام دفاعی ماهانی ه��ا در برابر مهرام 
که هم��واره از مدعیان ط��راز اول قهرمانی در لیگ 
بسکتبال محسوب می شود، می تواند آنها را تا حد 
زیادی پیروز این میدان کند، ضمن این که هوشیاری 
و تمرکز هر چه بیش��تر ماهانی ها می تواند آنها را از 

استرس لحظات و ثانیه های آخر بازی رهایی دهد. 
این ب��ازی به نوعی جن��گ دقایق برای ه��ر دو تیم 
محسوب می شود و هر تیمی که با آرامش بیشتری 
کار را دنبال کند و چه در دفاع و چه درحمله، دقت را 
سرلوحه کار خود قرار دهد قطعاً پیروز میدان خواهد 
 بود. البته به لحاظ مه��ره ای و جنگ میان نیمکت 
دو تیم، فوالدماهان سپاهان برتری قابل مالحظه ای 
نسبت به مدافع عنوان قهرمانی دارد و از طرفی مهره 
ارزش��مندی چون کریس ویلیامز در تیم اصفهانی، 
سختی این دیدار را برای مهرامی های همیشه مدعی 

دوچندان کرده است.
 کریس ک��ه در چند بازی گذش��ته ب��ا هنرنمایی و 
 بازی ه��ای ک��م نقص خ��ود ع��الوه بر کم��ک به 
پیروزی های تی��م ماهان، خود را ب��ه عنوان عصای 
دست محسن صادق زاده در لحظات سخت معرفی 

کرده است و توانایی تغییر هر نتیجه را به سود تیمش 
دارد. این بازیک��ن در این دیدار بای��د به نوعی جای 
خالی نیکوالس را هم برای ماهانی ها پر کند؛ بازیکن 
گرجستانی که در بازی رفت با دوامتیاز خود ماهان را 

از شکست خانگی برابر تیم مهرام نجات داد.
از طرفی ماهانی ها به لحاظ انگیزه ای هم ش��رایط 
بهتری نس��بت به حریف خود دارند؛ آنها با پیروزی 
در دقیقه پایانی مقابل تیم پتروش��یمی بندرامام و 
شکس��تن نوار پیروزی این تیم ع��الوه بر کم کردن 
فاصله خ��ود با صدر، ب��ا انگیزه ه��ای باالتری برای 
شکس��ت دیگر مدعی این دوره، یعنی مهرام تهران 

آماده شده اند.
ماهانی ها در بازی رفت در حالی در ثانیه های پایانی 
موفق به شکس��ت تیم مهرام ش��دند که مهرام این 
آمادگی و انسجام و هماهنگی امروز خود را نداشت. 
اما بازیکنان جوان این تیم ام��روز به مرز هماهنگی 
بیشتری با بزرگ ترهای تیم رسیده اند و هر کدام در 
برابر فوالدماهان از انگیزه های ویژه ای برخوردارند. 

دیدار دو تیم در تاالر بس��کتبال آزادی و از س��اعت 

۱۵ برگزار می ش��ود و ظاهرا قرار است این دیدار از 
شبکه سوم سیما به صورت زنده برای عالقه مندان به 

بسکتبال پخش شود. 

پترو و داربی ماهشهر
تیم پتروش��یمی بندرامام، صدرنشین کنونی لیگ 
هم در مصافی نفس��گیر به مصاف صنایع ماهشهر، 
تیم همشهری خود می رود. شاگردان مهران حاتمی 
متأث��ر از باختی ک��ه در اصفهان تجرب��ه کردند، به 
پیروزی در این دی��دار خیلی امیدوارن��د. از طرفی 
شاگردان علی توفیق هم با پیروزی هفته قبل خود 
مقابل همیاری زنجان، زهر چش��می از همش��هری 
صدرنشین خود گرفته اند و نشان دادند فرسنگ ها 

از تیم دست و پابسته اوایل فصل فاصله گرفته اند.
نکته مهم در ای��ن بازی، مص��اف دو همکار قدیمی 
است. سال گذش��ته مهران حاتمی و علی توفیق هر  
دو بر روی نیمکت کادر فنی دانش��گاه آزاد نشسته 
بودند و امسال دس��ت بر قضا آنها روبه روی هم قرار 

خواهند گرفت.

جدال قدرت در آزادی

ماهان-مهرام؛ جنگ لحظه ها



یادداشت

توسعه 1925 متر شبکه  آبرسانی 
در شهرکرد

مدیر آبفار  شهرکرد از توسعه یک هزار و 925 متر در شبکه های آبرسانی 
بافت های جدید این شهرستان خبر داد.

علی بشتام در نشست بررسی مشکالت آب روستاهای این شهرستان، 
اظهار داشت: وظیفه ذاتی این ش��رکت ارایه خدمات تأمین آب شرب 
س��الم و بهداش��تی به مردم روستاهاست. این مس��ئول از صرف 535 
میلیون ریال هزینه به منظور ارایه خدمات آبرسانی به جامعه روستایی 
این شهرس��تان خبر داد و اف��زود: اصالح، بازس��ازی و تعویض نزدیک 
به10 کیلومتر از لوله های فرس��وده ش��بکه های توزیع در روستاهای 
دزک، سیرک، دس��تنا، بهرام آباد، و انان از جمله خدمات ارایه شده به 
مردم است. بشتام ادامه داد: توسعه یک هزار و 925 متر در شبکه های 
آبرسانی بافت های جدید بر اساس طرح هادی روستاهای چم جنگل، 
سوادجان، دشتی، هوره و بارده با هماهنگی دهیاری ها و رفع یک هزار 
و 762 مورد حادثه، از دیگر خدمات ارایه شده به روستاییان است. مدیر 
آبفار شهرستان ش��هرکرد اضافه کرد: شکستگی لوله شبکه های توزیع 
و خطوط انتقال و انش��عابات با مصرف پنج هزار و 976 قطعه اتصاالت 
مصرفی آبرس��انی و نصب و تعمیر 244 عدد والو در سایزهای مختلف 
از دیگر این خدمات محس��وب می ش��ود. وی اذعان داش��ت: در حوزه 
مشترکین نیز فروش 787 فقره انشعاب آب، تغییر نام 205 نفر مشترک، 
تعویض 570 ع��دد کنتور آب خراب و همچنین شناس��ایی و قطع 41 

مورد انشعاب غیرمجاز از دیگر خدمات به شمار می رود.

خبر ویژه

مدیرکل راه و شهرسازی استان  
علی علیخانی 

740 واحد از واحدهای مسکن مهر شهرک الهیه بروجن آماده واگذاری 
بوده و خدمات زیربنایی این شهرک به طور کامل آماده بهره برداری است.

دراحداث این واحدهای مسکونی از روش های مناسب به منظور استفاده 
بهینه از انرژی در ساختمان سازی استفاده شده است و عالوه بر این باید 
گفت طرح مسکن مهر در کشور به دلیل حذف قیمت زمین از مسکن، 
موفق عمل کرده است و این نمونه به ما نشان می دهد که باید سرمایه های 
کش��ور را حفظ کنیم و از همه ظرفیت های آن بهره گیری��م، چرا که با 
اجرایی شدن این پروژه ، اقشار 
مح��روم جامعه از س��رپناهی 
مطمئن برخوردار خواهند شد 
که البته اقدامی شایسته است. 
همچنین الزم اس��ت تا طرح 
مس��کن مهر با در نظر گرفتن 
امتیازهای مناسب برای اقشار 

نیازمند، همچنان ادامه یابد. 

 740واحد مسکن مهر 
در بروجن واگذار می شود

چهره روزیادداشت
همایش وقف، رسانه و یاران وقف دربروجن 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری گفت: همزمان با هفته وقف، همایش »وقف، 
رسانه و یاوران وقف« در شهرنقنه شهرستان بروجن برگزار می شود. حجت االسالم سیدمحمد 

طباطبایی افزود:  هدف این همایش،تجلیل از فعاالن عرصه وقف و گسترش فرهنگ وقف است.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 957 |  دوشنبه  18 دی  1391 | 24 صفر 1434

 

شهردار بروجن گفت: جاده دسترسی به شهرک 
الهی��ه بروجن ب��ه ط��ول دو ه��زار و500 متر و 
عرض 35 متری در دس��ت احداث است. حمید 
شفیع زاده با اشاره به احداث شهرک الهیه بروجن، 
اظهار داشت: با توجه به نیاز به آماده سازی جاده 
تردد مناسب برای دسترسی به این شهرک، مسیر 
ارتباطی این شهرک با صرف800 میلیون تومان 
اعتبار به طول دو هزار و500  و عرض 35 متر در 

دست احداث است.
این مسئول با اشاره به مکان یابی آرامستان جدید 
این شهر، افزود: مکان یابی دفن اموات با توجه به 
ایجاد مشکالت زیس��ت محیطی و بهداشتی که 
ممکن اس��ت برای مردم به وجود بیاید از جمله 
دغدغه های این شهرداری بود که با تعیین فضای 
جدید، این مشکل برطرف شد. شفیع زاده افزود: 
آرامس��تان جدید ش��هر بروج��ن در فاصله یک 
هزار و500 متری از ش��هر بروجن قرار دارد که با 
توجه به چشم انداز100 س��اله این شهر، احداث 
و از مردادماه سال گذش��ته نیز نخستین مراسم 

خاکسپاری در این آرامستان صورت گرفته است.
شهردار بروجن مساحت آرامس��تان جدید شهر 
بروج��ن را 30 هکتار اعالم کرد و اظهار داش��ت: 
تاکنون16 هکتار از این مجموعه آماده سازی شده 
است. وی از کمک500 میلیون تومانی یک خیر 
برای احداث مجموعه غس��الخانه این آرامستان 
خبر داد و گفت:50 درصد اعتبار مورد نیاز برای 
احداث غسالخانه این آرامستان از سوی این خیر 
نیکوکار تأمین شده اس��ت. این مسئول مساحت 
زمین این غس��الخانه را یک هزار و250 مترمربع 
اعالم و عنوان کرد: قطعات دف��ن زمین در چهار 
بلوک تعبیه شده اس��ت که هر بلوک 13 قطعه را 

دربرمی گیرد.
ش��فیع زاده در ادامه همچنین از احداث یک باب 
حسینیه در جوار این آرامستان خبر داد و اذعان 
داشت: یکی از مش��کالت مردم درباره برگزاری 
مراسم اموات، حضور در مس��اجد شهر و یا محله 
خود بود که با احداث این حس��ینیه این مشکل 
نیز برطرف خواهد شد. شهردار بروجن در پایان 

متذکر شد: احداث حسینیه بهشت فاطمه)س( 
که با کمک خیرین این ش��هر در دس��ت احداث 
است، تاکنون از پیشرفت30 درصدی برخوردار 
اس��ت که البته به دلیل س��ردی هوا فعال متوقف 

شده است. 

مجتمع بین راهی جهاد بروجن سال 92 
بهره برداری می شود

معاون فنی شهردار بروجن گفت: فاز نخست پروژه 
مجتمع بین راهی جهاد بروجن، اوایل سال آینده 
به بهره برداری خواهد رس��ید. رامین ریاحی که 
 در نشست شورای ترافیک این شهرستان سخن 
می گفت، اظهار داشت: بر اس��اس شاخص های 
تعریف شده در سند چش��م انداز20 ساله تالش 
داریم مجموعه ای از فرصت ها را به وجود آوریم که 
یکی از این فرصت های مناسب، احداث مجتمع 

بین راهی جهاد بروجن است.
این مسئول با بیان این که این مجتمع در زمینی 
به مس��احت 7 هزار متر مربع احداث می ش��ود، 

گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، 
احداث30 باب فضای تج��اری، نمازخانه، فضای 
سبز و سرویس بهداش��تی در این مجتمع در نظر 

گرفته شده است.
ریاحی با اش��اره ب��ه پیش��رفت 80 درصدی این 
مجتمع، افزود: هر باب فض��ای تجاری دارای20 
متر مربع مساحت است که احداث این فضاها در 
مرحله تکمیلی قرار دارد و به زودی به بهره برداری 

خواهد رسید.
معاون فنی شهردار بروجن ادامه داد: این مجتمع 
در مجاورت هتل چهار ستاره این شهر جانمایی 
شده ، همچنین دانش��گاه بروجن نیز در نزدیکی 

این پروژه قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: موقعی��ت جغرافیایی این 
مجتم��ع با توجه به ای��ن که در مس��یر ترانزیتی 
ش��مال به جنوب شهر واقع ش��ده و در مجاورت 
آن، مکان های عمومی تعبیه شده، بستر فعالیت 
تجاری را به خوبی برای واحدهای صنفی فراهم 

کرده است.
 ریاح��ی تصریح ک��رد: برهمین اس��اس چنانچه 
عرضه کنندگان صنایع دستی مایل به همکاری 
باش��ند، واحدهای تجاری این مجتمع به صورت 

رایگان در اختیار آنان قرار داده خواهد شد.
این مسئول، اعتبار پیش بینی شده برای تکمیل 
این پ��روژه را800 میلیون تومان اع��الم و اظهار 
داش��ت: تاکنون برای احداث این مجتمع،150 

میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان این که فاز نخس��ت این پ��روژه اوایل 
س��ال آینده بهره برداری خواهد شد، متذکر شد: 
این بازارچه دومین بازارچه ش��هر بروجن اس��ت 
و برهمین اس��اس پس از اتم��ام مراحل اجرایی 
س��اخت این پروژه، برنامه ریزی ه��ای الزم برای 
سرویس دهی و نقل و انتقال مردم به این بازارچه 

فراهم خواهد شد.

در حال حاضر 28 پروژه مهر ماندگار در 
شهرستان وجود دارد

فرماندار شهرستان بروجن گفت: در حال حاضر 
40 درصد صنعت و 43 درصد صادرات استان در 

این شهرستان اتفاق مي افتد.

فتاح کرمي در بازدید خبرنگار از پروژه هاي مهر 
ماندگار شهرس��تان بروجن در جمع خبرنگاران 
افزود: نظام جمهوري اسالمي پس از گذشت بیش 
از30 سال از انقالب اس��المي، همچنان مردمي 
بوده  و هدفش ارتقاي شاخص هاي رفاه عمومي و 

ایجاد اشتغال است.
 وي ادام��ه داد: شهرس��تان بروج��ن یک��ي از

 شهرس��تان ه��اي اس��تان اس��ت ک��ه دارای 
ظرفیت ه��اي وی��ژه اي در حوزه ه��اي مختلف 
علمي، ادبي، فرهنگي و ورزش��ي بوده و مردمي 

قدرشناس،  پیرو والیت و همراه با نظام دارد.
کرمي با بی��ان این ک��ه این شهرس��تان بیش از 
دو هزار ش��هید، جانب��از، اس��یر و ایثارگر تقدیم 
انقالب اسالمي کرده خاطرنشان کرد: مردم این 
شهرستان پس از ایفاي نقش خود در دوران دفاع 
مقدس، در جبهه اقتصادي و جنگ نرم نیز فعاالنه 

نقش خود را ایفا کرده اند.
به گفت��ه وي، در حال حاض��ر40 درصد صنعت 
و 43 درص��د ص��ادرات در س��طح اس��تان در 
 شهرس��تان بروجن اتف��اق مي افت��د، 90 درصد 
 س��رمایه گذاري ها در این شهرس��تان توس��ط 
بخش خصوصي انجام ش��ده و البت��ه دولت هم 
تالش خود را با ایجاد زیرس��اخت ه��ا انجام داده 

است.
کرمي افزود: یکي از تصمیمات جالب این دولت، 
پروژه هاي مهر ماندگار دولت است، به طوري که 
دولت تصمی��م گرفت کمترین دغدغ��ه  را براي 
 دولت پس از خود باقي نگذارد؛ یعني پروژه هایي

که قابلی��ت بهره برداري داش��ته و از پیش��رفت 
 فیزیک��ي مناس��بي برخ��وردار ب��وده ان��د، ب��ه 

بهره برداري برساند.
وي با بیان این که در ح��ال حاضر 28 پروژه مهر 
ماندگار در شهرس��تان وجود دارد، خاطرنش��ان 
 ک��رد: بیمارس��تان220 تختخواب��ي بروج��ن، 
راه آهن مبارکه-سفیددشت، صبافوالد زاگرس، 
 فوالد چهارمحال، آزادتوش��ه س��پاهان، صنایع 
ذوب ریس��ي چهلس��تون، آبرس��اني به شهرها 
و روس��تاهاي بن-بروج��ن و س��الن دو ومیداني 
بروج��ن، از مهم تری��ن طرح هاي مه��ر ماندگار 

شهرستان است.

 کوتاه ازشهردار بروجن:

جاده دسترسی شهرک الهیه بروجن در دست احداث است
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تحدید حدود اختصاصی
6680 ش��ماره: 13464 چ��ون تحدید شش��دانگ دو باب اط��اق متصل در خانه 
علیرضا بش��ماره پ��الک 1271 و 1272 فرع��ی از 284- اصلی واقع در کلهرود 
جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام علی اکبریان کلهرودی در جریان ثبت می 
باش��د بعلت عدم رعای��ت ماده 71 آیین نامه قانون ثبت در آگهي قبلي بایس��تي 
تجدی��د گ��ردد اینکه به موجب دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضاي 
نامب��رده،  تحدی��د حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1391/11/24 
در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آمد. ل��ذا بموجب این آگهي ب��ه کلیه مالکین 
و مجاوری��ن و صاحب��ان امالک اخطار م��ي گردد که در س��اعت و روز مقرر 
در ای��ن آگه��ي در محل حضور بهمرس��انند. ضمن��ًا اعتراض��ات مجاورین و 
صاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظی��م صورت مجلس 
 تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 359 شامان- رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
6682 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1928/91 خواهان خانم مه��ری قربانی 
دادخواستی مبنی بر نفقه به طرفیت آقای پیمان مظفری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/12/24 ساعت 10 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6683 شماره: 357/91 ش 8 بموجب رأی شماره 1174/91 تاریخ 91/7/2 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
متقی فرزند حس��ین مجهول المکان محکوم است به: مستنداً به مواد قانونی حکم 
بر محکومیت و الزام خوانده ردیف )علی متقی( به انتقال مورد خواس��ته نسبت 
به یک دستگاه موتورسیکلت با مش��خصات مارالبیان بشماره 8148- اصفهان 
39 و هزینه های نش��ر آگهی 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
مرتضی سلیمی فرزند اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان خ کاوه خ جابر انصاری 
کوچه ابن س��ینا کوچه شهید رضا سلیمی پ 23. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اخت��الف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به 
دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 

8 اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ قرار
6684 کالس��ه پرونده: 818/91،  مرجع رس��یدگی: ش��عبه هش��ت شورای حل 
اخت��الف، خواهان: رس��ول محمدخان��ی فرزند غالمعلی نش��انی: اصفهان ملک 
ش��هر خ مطهری خ آزادگان روبروی مجتمع ایثار کوی ش��هید حجت آقابابایی، 
خواندگان: 1- اس��ماعیل مصطفی پور فرزند ویس نشانی: اصفهان خ رزمندگان 
خ به��ار کوچه ش��هید یدال��ه رضای��ی پ 42، 2- مهدی نجفی مجه��ول المکان، 
خواس��ته: ال��زام خواندگان به انتقال س��ند س��واری پراید به ش��ماره انتظامی 
812 ج 33 ایران 53 به انضمام مطلق خس��ارات و هزینه دادرس��ی، گردشکار: 
با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
ب��ه صدور قرار م��ی نماید. قرار قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وای خواهان 
به طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواس��ته الزام خواندگان به انتقال س��ند با 
عنای��ت به محتویات پرون��ده و اینکه دعوای مطروحه متوجه ش��خص خوانده 
نمی باش��د لذا ش��ورا به اس��تناد بند 4 م��اده 84 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انق��الب در ام��ور مدنی ق��رار رد دعوی ص��ادر و اعالم می 
نمای��د. قرار صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در 
 دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هش��تم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،8809970351401666 دادنام��ه:  ش��ماره   6685

8809980351400127، ش��ماره بایگانی پرونده: 880127، خواهان: بانک ملت 
با وکالت آقای حس��ن استواری به نشانی اصفهان خ چهارباغ خواجو ساختمان 
ش��ماره 395، خواندگان: 1- آقای علیرضا عزیزی فارس��انی به نشانی لردگان 
دادگس��تری اجرای احکام، 2- خانم پریس��ا مالک به نشانی فارسان فرمانداری 
فارس��ان، 3- آقای حس��ین ارش��ادی فارس��انی به نش��انی اصفهان- مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی م��ی نماید: رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت آقای حس��ن اس��تواری بطرفیت 
 1- آقای حس��ن ارش��ادی 2- خانم پریس��ا مال��ک 3- آق��ای علیرضا عزیزی 
فارس��انی به خواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
وجه س��ه فقره سفته به ش��ماره های 643923، 705521، 459042 و خسارات 
و هزینه دادرس��ی، هزینه واخواس��ت تأخیر تأدیه و ح��ق الوکاله وکیل نظر به 
ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه 
 خوان��دگان دارد و اینکه خوانده ب��ا اطالع از دعوی مطروح��ه هیچگونه ایراد 

و دفاع��ی بعمل نی��اورده و دلیلی ب��ر پرداخت دین و برائت ذم��ه خویش ارائه 
ننم��وده لذا مس��تند دع��وی خواهان محمول ب��ر صحت تلق��ی دادگاه خواهان 
را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مس��تنداً به م��واد 198 و 519 و 522 
 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی خواندگان را 
متضامن��ًا ب��ه پرداخ��ت مبل��غ بیس��ت و هف��ت میلی��ون و پانص��د ه��زار 
ری��ال باب��ت اص��ل خواس��ته و 562/200 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی و 
550/000 ری��ال باب��ت هزین��ه واخواس��ت و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه 
 براس��اس ق��راردادی مابین از تاری��خ سررس��ید 87/8/22 تا زم��ان وصول 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره نس��بت به خوانده اول غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاک��م محت��رم تجدیدنظر اس��تان و نس��بت به خواندگان دوم و س��وم با 
توجه به نحوه ابالغ ظرف مدت بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
 محترم تجدیدنظر اس��تان خواهد بود. عبدالهی- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352601679 دادنام��ه:  ش��ماره   6686
9009980352601998، شماره بایگانی ش��عبه: 902062، خواهان: خانم فاطمه 
نج��ات بخش با وکالت آق��ای رضا علیزاده اق��دام به نش��انی اصفهان میدان 

انقالب س��اختمان امین طبقه س��وم ش��ماره 42، خوانده: آقای حس��ین عباسی 
 بهارانچ��ی به نش��انی مجهول الم��کان- مقیم آمری��کا، خواس��ته: مطالبه نفقه، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی خانم فاطمه نج��ات بخش فرزند 
مه��دی با وکالت آقای علیزاده اقدم به طرفیت آقای حس��ین عباس��ی بهارانچی 
 فرزن��د کاظ��م به خواس��ته مطالبه نفق��ه از تاری��خ 77/4/1 لغای��ت زمان حال 
و ص��دور رأی و اج��رای حک��م و مطالب��ه نفق��ه فرزن��د مش��ترک از تاری��خ 
 تقدی��م دادخواس��ت دادگاه نظ��ر ب��ه محتوی��ات پرون��ده و نظ��ر ب��ه اینک��ه 
خواهان به موجب الیحه پیوس��ت دعوی خود را راجع به نفقه فرزند مش��ترک 
مس��ترد نموده اس��ت مس��تنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی 

قرار رد دع��وی خواهان صادر و اعالم می نمای��د. و در خصوص مطالبه نفقه 
زوج��ه دادگاه نظر ب��ه محتویات پرون��ده و نظر به دع��وی مطروحه خواهان 
و مف��اد مندرج��ات آن از جمل��ه مصدق س��ند نکاحی��ه که مؤید اح��راز رابطه 
زوجی��ت طرفی��ن بوده و اینک��ه به موجب قان��ون نفقه زوجه در ن��کاح دائم به 
 عه��ده زوج می باش��د و اینکه در جهت اح��راز میزان نفقه زوج��ه موضوع به 
کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب نظر مستدل و مشروح خود را که به نظر 
منطبق با عدل و انصاف بوده تقدیم داش��ته و اینکه این نظر مصون از اعتراض 
طرفین واقع ش��ده و اینکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع از طریق نش��ر آگهی 
در هیچ یک از جلس��ات دادرس��ی حاضر نگردیده و دفاع در این خصوص ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان وارد و مس��تنداً به ماده 1106 قانون مدنی خوانده را 
به پرداخت 248678000 ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 77/4/1 لغایت 91/6/31 

و از این تاریخ به بعد تا زمان اجرای حکم ماهیانه 2400000 ریال که می بایست 
از طریق دایره اجرای احکام محاس��به و وصول شود محکوم و اعالم می دارد. 
رأی ص��ادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و بالفاصله ظ��رف همین فرجه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. هاش��می- رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352401376 دادنام��ه:  ش��ماره   6687
9109980352400135، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910137، خواه��ان: آق��ای 
منوچهر خس��روی به نش��انی خ ابوذر نرس��یده به ش��یخ بهایی کوچه ش��هید 
 اخ��وان پ 3 واح��د 3، خوانده: آقای محم��د غفاری به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه طل��ب، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتوی��ات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دع��وی آق��ای منوچهر خس��روی فرزند س��لطانعلی به طرفیت 
آق��ای محمد غفاری فرزند حس��ن به خواس��ته مطالبه مبل��غ 700 میلیون ریال 
وج��ه چک 510/588764-83/5/1 و خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه نظر 
 به مف��اد دادخواس��ت تقدیمی خواه��ان و تصویر مصدق چک مس��تند دعوی 
و گواه��ی ع��دم پرداخ��ت آن و اینک��ه خوانده نس��بت ب��ه خواس��ته خواهان 
 ای��راد و اعتراض��ی ب��ه عم��ل نی��اورده و دلیل��ی ب��ر برائ��ت ذم��ه خوی��ش 
ارائ��ه ننموده اس��ت فلذا دادگاه مس��تنداً ب��ه م��واد 249 و 313 و 314 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی و تبصره الحاقی 
ب��ه ماده 2 قان��ون صدور چک خوان��ده را به پرداخت مبل��غ 700 میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و خس��ارات دادرس��ی به میزان مقرره قانونی و خسارت 
تأخی��ر تأدی��ه از تاری��خ 83/5/1 لغای��ت تاریخ اج��رای رأی در ح��ق خواهان 
محک��وم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
 واخواه��ی در این دادگاه می باش��د. قربانی- رئیس ش��عبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

احضار
6701 نظ��ر به اینکه آقای محس��ن کالنتری فرزند علی ش��کایتی علیه محس��ن 
چراغ��ی مبن��ی بر جعل چک و اس��تفاده از چ��ک جعلی و کالهب��رداری مطرح 
نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 910945 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور 
ظ��رف یک م��اه پس از انتش��ار آگهی می باش��د ب��ا توجه به مجه��ول المکان 
بودن متهم حس��ب م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت 
در یک��ی از روزنام��ه ه��ای کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذک��ور دع��وت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 خواهد ش��د. م ال��ف/ 16591 دفتر ش��عبه دوم بازپرس��ی دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
6702 نظ��ر ب��ه اینکه آقای امی��ر آدم زاده به اتهام فحاش��ی، تهدید، مزاحمت و 
رباخواری حس��ب ش��کایت آقای مصطف��ی مقدور فرزند رس��ول از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 911713 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 16595  ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6703 نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای بهنام ال��ه داری فرزند ال��ه قلی به اته��ام جعل و 
سوءاس��تفاده از س��ند مجعول حسب ش��کایت آقای عباس��علی باقری مورچه 
خورت��ی فرزن��د رجبعلی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910978 ب 

15 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
 او ممک��ن نگردی��ده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیفری مرات��ب به نامب��رده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 بازپرس��ی دادسرای عمومی 
اصفه��ان جهت پاس��خگویی به اتهام خوی��ش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
حض��ور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معم��ول خواهد 
 ش��د. م الف/ 16576  دفتر ش��عبه 15 بازپرس��ی مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6704  نظر به اینکه آقای مصطفی برزگر مالک وانت پیکان 983 ب 46 به اتهام 
ب��ی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی حس��ب ش��کایت 
آق��ای رحی��م جنگجو خوزان��ی فرزند رحیم از ط��رف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 910594 د 34 تحت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده 
اب��الغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت 
ع��دم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
 ش��د. م الف/ 16577 ش��عبه 34 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
6705 نظر به اینکه آقای س��ید رس��ول موس��وی فرزند س��ید جمال به اتهام 
تص��ادف جرحی و فرار از صحنه تصادف حس��ب ش��کایت آقای س��ید طاها 
حس��ینی فرزند س��ید محمد از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 911671 
د 34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
 او ممک��ن نگردی��ده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیفری مرات��ب به نامب��رده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 34 دادیاری دادس��رای عمومی 
اصفه��ان جهت پاس��خگویی به اتهام خوی��ش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
حض��ور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معم��ول خواهد 
 ش��د. م الف/ 16584  ش��عبه 34 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

احضار
6706 چ��ون خان��م مریم باقریان ش��کایتی علی��ه آقای کاظم نظ��ری مبنی بر 
مزاحم��ت تلفنی مط��رح نموده ک��ه پرونده به کالس��ه 911174 ای��ن دادیاری 
ثب��ت گردی��ده لذا نظ��ر به اینکه مته��م مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود واز متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آید 
ظ��رف مدت یک م��اه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اته��ام خود به 
ای��ن مرجع مراجع��ه نماید در صورت ع��دم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 
 اتخ��اذ خواه��د نمود. م ال��ف/ 16585 ش��عبه اول دادیاری دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
6707 نظ��ر به اینکه آقای حجت اله نصر فرزن��د صفر به اتهام خیانت در امانت 
حس��ب ش��کایت آقای محمدرضا مس��عود فرزند مصطفی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 911705 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده 
اب��الغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت 
ع��دم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
 ش��د. م الف/ 16586 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
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با این غذاها به جنگ پیری بروید!
می دانید که خوردن غذاهای مناس��ب، ش��ما را س��الم نگه م��ی دارد. 
 خبرهای بهتری نیز در راه است: رژیم غذایی س��الم همچنین می تواند

باعث شود تا هم احساس جوانی کنید و هم ظاهری جوان داشته باشید. این 
نوع تغذیه حتی می تواند سبب کند شدن فرآیند پیری شود.

خوردن غذاهایی مانند میوه، سبزیجات، ماهی، آجیل و غالت سبوسدار 
در برابر بسیاری از ش��رایط مزمن که می  توانند مدت زمان زندگی شما 
را محدود کنند )مانند دیاب��ت و بیماری های قلبی( از ش��ما محافظت 
می  کند. این غذاه��ا رگ های خونی ش��ما را در بهترین ش��کل ممکن 
نگه م��ی  دارد. این ام��ر برای قلب ش��ما و تمام��ی ارگان ه��ای بدنتان 
بس��یار حیاتی اس��ت. برخی از غذاهای خاص می توانند از حس بینایی 
 و ش��نوایی ش��ما مراقبت به عمل آورن��د. خوردن غذاهای س��الم حتی 

می توانند از آلزایمر جلوگیری کرده و حافظه را تقویت نمایند.
 دکت��ر آلیس��ون ت. پوس��تیوس متخصص در ام��ر ضد پی��ری و طب 
احیا کننده در مرکز علمی Williams در التام نیویورک می گوید: »حتی 

پوست شما با خوردن غذای مناسب جوان تر می ماند«.

   میوه ها و سبزیجات رنگی :
آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزیجات 
رنگی مانند س��بزیجات برگدار، گوجه فرنگی ها با 
 رنگ قرمز تی��ره، زغال اخت��ه و هویج، ب��ه توقف 
مولکول  های ناپایدار کمک کرده و از صدمه زدن به 
سلول  های سالم جلوگیری می  کند. زمانی که برخی 
از سلول ها دچار آس��یب ش��ده و یا می میرند، نمی توانید این پدیده را 
احساس کنید، اما در نشانه های پیری مانند چین و چروک پوست این امر 
به وضوح قابل رؤیت است. از این رو، در هر وعده غذایی، نصف بشقاب خود 
را با میوه و سبزیجات پر کنید. هدف، پنج  الی ۹ وعده غذایی در روز است.

      سه آنتی اکس��یدان ویژه )ویتامین C، روی و بتا کاروتین( از حس 
بینایی شما در برابر آب سیاه یا تحلیل ماکوالر که در سالمندان ۶۵ سال 
به باال باعث کوری می شود، محافظت می کند. اگر مبتال به این بیماری 
هستید، خوردن غذاهای حاوی این مواد مغذی ممکن است پیشرفت آن 
را کند سازد. سبزیجات با برگ هایی به رنگ سبز تیره )اسفناج، کلم پیچ، 
کلم، خردل برگی( بیشترین کمک را می کند. اما با خوردن محصوالتی به 
رنگ روشن )مانند ذرت، فلفل ها، مرکبات و طالبی( نیز به چشمان خود 

کمک می کنید.
      آنتی اکسیدان بسیار قوی موجود در انگور و رسوراترول، خطر ابتال به 

سرطان، بیماری قلبی و پیری زودرس را کاهش می دهد.
      آنتی اکس��یدان هایی مانند ویتامینC می توانند پوس��ت شما را 
جوان تر نگه دارند. مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۰ نشان داد که خوردن 
مقادیر زیادی از سبزیجات زرد و سبز رنگ با چین و چروک کمتر پوست 

در ارتباط است.

   غالت سبوس دار
خوردن غالت س��بوس دار غنی از فیبر )جو دوسر، 
کنیوا، جو، گندم و برنج س��بوس دار( احتمال بروز 
دیابت نوع ۲ را کاهش می دهد. رژیم غذایی سالم که 
شامل غالت سبوس دار است، رگ های خونی را در 
شرایط اوج نگه می دارد. هدف شما سه وعده غذایی 

از غالت سبوس دار در روز است.

ماهی   
اسیدهای چرب امگا-۳ موجود در روغن ماهی فواید 
بسیار زیادی برای جلوگیری از پیری دارد. این اسید 
چرب ها از قلب شما محافظت می کند، خطر سکته 
را کاهش داده و حتی احتمال ابتال به بیماری آلزایمر 
را نیز کم می کند. هفت��ه ای دو وعده غذایی ماهی 
چرب مانند ماهی های آزاد، قزل آال یا ماهی تن داشته باشید. در صورتی 
که عموما از کنسرو تن ماهی استفاده می کنید، ماهی آلباکور بسته بندی 
شده درون آب را که دارای بیشترین مقدار امگا-۳ است، انتخاب کنید. در 
صورتی که ماهی نمی خورید، درمورد استفاده از مکمل های روغن ماهی 

با پزشک خود مشورت کنید.

لبنیات   
کلسیم و ویتامین D غنی شده در غذاهای لبنی برای 
استحکام استخوان ها بسیار حیاتی است. این مواد 
 غذای��ی از پوکی اس��تخوان جلوگیری ک��رده و در 
 سال های طالیی عمرتان، شمارا فعال و سرزنده نگه 
می دارد. روزانه س��ه لیوان شیر کم چرب، ماست و 
سایر محصوالت لبنی، استخوان های محکم برای زندگانی را بیمه می  کند. 
با انتخاب نوع کم چرب محصوالت لبنی، خواهید توانست میزان کلسترول 

خود را کنترل کرده و کمتر در معرض بیماری قلبی قرار گیرید.

آجیل   
اسیدهای چرب موجود در آجیل جزء سالم ترین نوع 
 اس��یدهای چربن��د. در صورت��ی ک��ه تص��ور 
می کنید آجیل دارای مقدار زیادی چربی است و از 
آن دوری می کنید، بهتر اس��ت تجدید نظر کنید. 
درواقع پژوهش انجام گرفته نشان داده که استفاده 
از آجیل ها به عنوان میان وعده، خطر فش��ار خون و کلس��ترول باال را به 
میزان۲۰درصد کاهش می دهد. کافی است تا روزانه حدود ۷ گرم آجیل 

مصرف کنید)تقریبا به اندازه ۴ عدد بادام( تا از فواید آن بهره مند شوید.

لوبیا و عدس   
این غذاها مقدار زیادی پروتئین گیاهی به بدن 
 ش��ما تزریق خواهند ک��رد. پروتئی��ن گیاهی 
ضد پیری یک جایگزین مناس��ب برای گوشت 
قرمز اس��ت )این نوع چربی با بیم��اری قلبی و 

دیابت در ارتباط است(.

ب��ا ورود ب��ه س��ال ۲۰۱۳، نگاه��ی اجمال��ی ب��ه تمام 
رویداده��ای س��ال گذش��ته م��ی توان��د نش��انه ای از 
رخدادهایی باشد که قرار اس��ت در سال ۲۰۱۳ رخ دهد.

در همین راس��تا بررس��ی برترین ایده ها برای س��اخت 
خودرو در سال ۲۰۱۲ نش��ان دهنده تولید خودروهای 
 جدی��د در س��ال ۲۰۱۳ خواه��د ب��ود. ط��رح ه��ای

اولیه و ایده های خودروسازان از ابرخودروها تا خودروهای 
سبز که در مصرف س��وخت صرفه جو هستند طرح های 
بزرگی را در س��ال جاری رقم زدند و می توانند نشانه ای 

برای تولیدات و طرح های آینده باشند. 

جذاب ترین مرکب؛  المبورگینی آونتادور  جی    
المبورگین��ی در ای��ن مدل از 
خودرو خود که تحلیلگران آن 
را یکی از جذاب ترین طرح ها 
م��ی دانند، ن��ه تنها اق��دام به 
برداش��تن س��قف کرده بلکه 
شیش��ه جلو را هم حذف کرده 
اس��ت،به طوری که یک تندیس یک تک��ه ای خلق و به 
زیبایی، بدنه اتومبیل را با قسمت راننده ترکیب کرده است. 

مرسدس بنز انر-جی فورس    
این مدل از مرسدس بنز و مبدل   
هیدرو-ت��ک آن ب��ه زودی در 
جاده ها مشاهده نمی شود، اما 
در ش��رایطی ک��ه خودروهای 
شاس��ی بلند به نوع��ی تغییر 
ک��رده و ضعی��ف ش��ده ان��د، 
مشاهده این که یک خودروس��از به آینده یکی از معدود 
اتومبیل های جاده های ناهموار اندیش��یده بسیار جالب 
است. انر-جی فورس از انرژی هیدروژن استفاده می کند 
 چون جی- کالس برای حرکت در ج��اده های ناهموار و 
گل آلود طراحی شده است و تایرهای بزرگ و قوی آن به 
راحتی از این نوع مسیرها عبور می کند. این طرح همچنین 

دربرگیرنده تجهیزات مؤثری چون اسکنر زمین است. 

پ�ژو اونیک�س، رادی�کال تری�ن طراحی     
یک ابرخودرو

باتوجه به تعداد خودروهایی که   
با هدف ابرخودرو بودن طراحی 
شده، طراحی خودرویی که به 
معنای واقعی کلمه، ابرخودرو 
باشد چندان هم ساده نیست. 
طراحی بسیاری از ابرخودروها، 
قدیمی به نظر می رسد و به نظر می رسد همان خودروهای 
قدیمی لباس نو برتن کرده و عالمت ها و نشانه های تازه 
می گیرند، اما پژو در نمایش��گاه اتومبیل در پاریس طرح 
اولیه یک ابرخ��ودرو را ارایه کرد که ش��بیه هیچ کدام از 
ابرخودروهای دیگر نب��ود. ظاهر و بدنه این طرح در عالی 
 تری��ن س��طوح ق��رار داش��ت و رنگ مش��کی م��ات و 
بدنه ای که از فیبرکربن س��اخته شده بود به شدت جلب 
توجه می کرد. هنرمندی کاربردی در بدنه به قدری بود که 
موجب می شد فراموش کنیم یک موتور هیبریدی۶۰۰ 
اسب بخار قرار اس��ت چرخ های آن را به چرخش وادارد. 
درست مثل این که اونیکس نیاز به کمک داشته باشد، پژو 
اقدام به طراحی یک اس��کوتر و یک دوچرخه همراه این 

خودرو کرده است. 

   ج�ذاب تری�ن طرحی ک�ه هرگ�ز تولید 
نمی شود؛ فولکس واگن شناور 

به هم��ان میزان ک��ه ایده یک 
اتومبیل شناور در نظر ما جذاب 
م��ی نماید ب��ه هم��ان میزان 
احتمال تولید آن در آینده دور یا 
نزدیک کم است. این اتومبیل 
 دو نف��ره ش��ناور یک پ��روژه 
 جمع سپاری )برون سپاری به انبوه مردم( است و به نظر 
نمی رس��د که این اتومبیل در خط تولید ۲۰۱۴ فولکس 

واگن قرار گیرد. 

جذاب تری�ن طرحی که تولید می ش�ود؛    
لکسوس ال اف-ال سی 

لکس��وس این مدل از اتومبیل 
خود را در نمایش��گاه اتومبیل 
۲۰۱۲ معرفی کرد. یک واکنش 
مثبت از سوی بازدیدکنندگان 
نمایشگاه دیترویت موجب شد 
 که ای��ن ش��رکت، تولید مدل

 ال اف- ال س��ی را مدنظر قرار دهد. گزارش های منتشر 
شده از طرح های تولید از زمستان گذشته تاکنون ادامه 
 داشته است. این مدل در پس طراحی زیبای خود، دارای 
یک سیستم هیبریدی پیشرفته با قدرت۵۰۰ اسب بخار 

است. 

احیای بهترین طرح مفهومی؛ جیپ مایتی   
اف سی 

جیپ، مدت ها ب��ود که با ایده 
بازگرداندن مدل باربری درگیر 
بود و شاید مدل مایتی اف سی 
یکی از طراحی های مؤثر در این 
رابطه قلمداد شود. این طرح با 
ب��ه چال��ش کش��یدن میراث 
ویلیس ام بی به ادغام کابین رانگلر رابیکون و یک بخش 
باربری با اندازه کامل پرداخته است. ممکن است به نظر 
برس��د که قدرت مانور با این مدل کمتر از رانگلر باشد اما 
ویدئوی ارایه شده از آن نش��ان می دهد که این مدل از 
خودروهای جیپ می تواند به سادگی و با چاالکی درجاده 

حرکت کند. 

 از ابرخودروها 
تا خودروهای سبز
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خواندنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

نتایج بررسی های جدید نشان می دهد در هفته آخر سال ۲۰۱۲، دانلود کاربرد )اپلیکیشن( و 
 ،Flurry فعال سازی وسایل الکترونیکی جدید به رکورد جدیدی رسید. بر اساس اعالم شرکت
بیش از۵۰ میلیون وسیله الکترونیکی همراه بر پایه سیستم عامل iOS اپل و اندروئید گوگل فعال 
و ۱/۷۶ میلیارد کاربرد نیز از ۲۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ دانلود شده اند. بر اساس اعالم Flurry، در 
طول آخرین هفته سال ۲۰۱۱ حدود۲۰ میلیون وسیله الکترونیکی همراه، فعال و ۱/۲ میلیارد 
کاربرد، دانلود شد. این تحقیق جدید همچنین دانلود کاربردها را در طول آخرین هفته سال ۲۰۱۲ 
اعالم کرد. بر پایه این گزارش، ۶۰۴ میلیون کاربرد در آمریکا دانلود شد که این میزان ۳۴/۳ درصد 
کل دانلود کاربردها را در سراسر جهان تش��کیل می دهد. پس از آمریکا، چین با ۱8۳میلیون و 

انگلیس با ۱۳۲ میلیون دانلود کاربرد به ترتیب دوم و سوم هستند.

این روزها هوا اصال اوضاع قابل پیش بینی ای ندارد و الزم است حتما در شرایط خاص چتری را 
 به همراه خود داشته باشید. چتر، یکی از وسایلی است که در زمستان بسیار مورد استفاده قرار 
می گیرد و البته مشکالت کوچکی نیز همیشه به همراه خودش می آورد. از جمله مشکالت چتر 
می توانیم به سخت بودن حمل و نقل و همچنین دیر خشک شدنشان بعد از رسیدن به خانه اشاره 
کرد.گروهی از طراحان کره ای به تازگی چتری را با نام »هوا چتر« طراحی کرده اند که مکانیزم 
جالبی دارد. مکانیزم اصلی این چتر به این صورت است که شما باید دسته آن را سه بار تکان دهید 
تا پوشش باالیی باد شده و یک پوشش محکم باالی سر شما ایجاد شود. این پوشش از هوا پر شده 
است و البته بسیار سخت است. همچنین مشکل دیر خشک شدن نیز در آن وجود ندارد، چرا که 

با زدن یک دکمه سریعا آب آن تبخیر شده و آماده جمع کردن می شود.

ستاره شناسان برای نخستین بار توانستند تولد دو سیاره غول 
پیکر را در حال بلعیدن گاز اطراف خود در هنگامی که به دور 
ستاره مادر خود می گشتند، رصد کنند. این رویداد که توسط 
بزرگ ترین رادیو تلس��کوپ جهان رصد ش��ده است، نشان 
دهنده جریان های بس��یار عظیمی از گاز در سراسر شکاف 
موجود در حلقه ای از ماده اطراف یک س��تاره جوان اس��ت. 
این کش��ف می تواند پش��تیبانی برای نظریه های چگونگی 
رشد سیارات باشد. آرایه تلسکوپی»آتاکاما الرج میلی متر« 
 )ALMA( در بیاب��ان آتاکامای ش��یلی به جای��ی فراتر از 

آسمان هایی دست یافته که بقیه رادیو تلسکوپ های جهان 
موفق به رصد آن ش��ده بودند. محققان، ستاره جوانی به نام 
HD ۱۴۲۵۲۷ را بررسی کردند که در فاصله ۴۵۰ سال نوری 
 از زمین قرار دارد. این ستاره با حلقه ای از گاز و غبار کیهانی 
به جا مانده از ابرهای ش��کل دهنده این س��تاره احاطه شده 
اس��ت. این حلقه غباری با یک ش��کاف ب��ه دو بخش درونی 
و بیرونی تقسیم می ش��ود که این شکاف توس��ط دو سیاره 
عظیم گازی که به تازگی در حال شکل گیری هستند، ایجاد 
شده است. این سیارات در هنگام گشتن به دور ستاره شان، 
مدارهای خود را ش��کل داده اند. بر اساس نظریات، سیارات 
غول پیکر با جذب گاز از حلقه بیرونی رشد می کنند. جذب 
این گازه��ا جریاناتی را ب��ه راه می اندازد که پ��ل هایی را در 
سراسر ش��کاف این حلقه ایجاد می کند. این نخستین رصد 
مس��تقیم از چنین جریان هایی اس��ت که انتظ��ار می رفت 
توسط سیارات غول پیکر در حال بلیعدن گاز در هنگام رشد، 
شکل گیرند. دکتر س��یمون کاساس��وس از دانشگاه شیلی 
 در س��اندیاگو گفت: ستاره شناس��ان وجود این جریان ها را 
 پیش بینی ک��رده بودن��د، اما این نخس��تین بار اس��ت که 

توانسته ایم آنها را به طور مستقیم مشاهده کنیم. به گفته وی 
به لطف داشتن تلسکوپ جدید  ALMA، رصد مستقیمی 
از نظری��ات کنونی چگونگی ش��گل گیری س��یارات ممکن 
 شده اس��ت. دکتر سباستین پرز از دانشگاه ش��یلی گفت: فکر 
می کنیم س��یاره غول پیکری در این حلقه غباری پنهان است 
که هر یک از این جریان ه��ا را ایجاد می کند. این س��یارات با 
جذب برخ��ی از گازهای حلقه بیرونی رش��د م��ی کنند. بقیه 
این گاز به حلقه درونی  و به سوی س��تاره می رود. اندازه حلقه 
درونی معادل فاصله خورشید تا مدار زحل در منظومه شمسی 
اس��ت، در حالی که حلقه بیرونی حدود ۱۴ براب��ر بیش از این 
اندازه است. در حالی که س��تاره مرکزی با جذب مواد از حلقه 
 داخلی، هنوز در حال ش��کل گیری اس��ت. حلق��ه درونی اگر 
 به گونه ای حفظ نشود، از بین خواهد رفت. محققان دریافته اند

میزان باقی مانده از این جریان های گازی در حلقه درونی  فقط 
برای بازس��ازی حلقه درونی  و تغذیه رشد س��تاره کافی است. 
گفتنی است ساخت تلسکوپ ALMA  هنوز کامل نشده و از 
این رو این تلسکوپ هنوز به توانایی های کاملش نرسیده است. 

این داده های جدید در نشریه نیچر منتشر شده است.

یکی از مشکالتی که ممکن اس��ت برای هر انسانی رخ دهد، 
زانو درد است. این مشکل به دالیل مختلف و با توجه به میزان 

کاری که از آن می کشید، رخ می دهد.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق، بسیاری از افرادی که 
روز خود را پش��ت فرمان خودرو می گذرانند و یا از پله زیاد 
 تردد می کنند، دچار مش��کالتی در زانو می شوند. زانو درد 
می تواند به دنبال خود، بیماری های دیگری نیز ایجاد کند و 

به همین دلیل باید آن را جدی گرفت و درمان کرد.

ورزش ه��ای متفاوتی وج��ود دارد که می تواند به ش��ما در 
کاهش درد زان��و کمک کند و ی��ا در ش��رایطی آن را کامال  

بهبود بخشد.
     کشش کف پا و زانو

 این نرم��ش یکی از راح��ت تری��ن و همچنی��ن مؤثرترین 
ورزش هایی است که می توانید آن را انجام دهید. 

روی زمین دراز کش��یده و هر دو پای خودتان را صاف روی 
زمین قرار دهید.

 زانویی که بیش��تر درد می کند را خیل��ی آرام جمع کنید و 
در این حالت چن��د ثانیه ای نگه دارید. س��پس دوباره آن را 
 به حالت اولیه ب��از گردانید. این کار را پنج ب��ار با هر پا تکرار 

کنید.
     کشش با دیوار

در این نرمش هر دو زانوی شما فشاری را تحمل می کند که با 
گذر زمان می تواند برای آنها خوب باشد. به دیوار تکیه دهید 
و س��پس به آرامی زانوهای خودتان را تا۳۰ درجه خم کنید 
و بعد از پنج ثانیه به حالت اول بازگردید. این ورزش یکی از 

بهترین ها برای درمان زانو درد است.
     نرمش با پله

پله ش��اید برای زانو درد خیلی خوب نباش��د، اما اگر درست 
بتوان ب��ا آن ورزش کرد می تواند ب��رای درمان آن مفید هم 
باشد. از تشک های مخصوص نیز می توانید برای این ورزش 

استفاده کنید. 
یک پله کوتاه پیدا کنید و بدون این که فشاری به زانوها وارد 
کنید، یک ق��دم روی پله بگذارید و س��پس دوباره به حالت 

اول بازگردید. 
     کشش پا 

حرکات کششی از جمله بهترین نرمش های مخصوص زانو 
هس��تند. به پهلو، روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را کامال 
صاف و روی هم قرار دهید. سپس پای خود را به باال حرکت 
دهید و آن را در این حالت نگه دارید. این حرکت را ۳ تا ۴ بار 
برای هر پا و به مدت۲۰ ثانیه تکرار کنید. این نرمش بس��یار 
س��خت اس��ت و باید بین هر بار انجام دادن آن اس��تراحت 

داشته باشید.
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کشف چگونگی شکل گیری سیارات

ورزش هایی مخصوص زانو درد
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