
حضور رییس جمهور در مجلس، 
فاز دوم را کلید خواهد زد؟

 چرا
 چشم قهوه ای ها 
قابل اعتمادترند؟

با یک سال تأخیر در پرونده خرس های قهوه ای سمیرم

اما و اگرهای هدفمندی در گزارش جوان آنالین

 کدام کشور 
سلطان فیلترینگ است؟ 8

 نخست وزیر سوریه 
به تهران می آید 26

 قضاوت برای داوران 
8تفریح شده است

 اهمیت منابع طبیعی
 نباید نادیده گرفته شود

آغاز عملیات طرح آبرسانی با 16 میلیارد ریال  اعتبارصورت گرفت 

آب، مجلس مجلسی ها را گرم می کند

الزم اس��ت بیش��تر از هر زمان دیگری به موضوع منابع طبیعی 
بپردازیم و تمرکز ما در س��ال های اخیر بر حفظ محیط زیست و 
منابع آبی، فعالیت های ترویجی و تبلیغی، حفظ و ترویج اشتغال 
در بخش کشاورزی و س��ایر بخش ها بوده و هس��ت. طبق نظر 
محققان داخلی و خارجی دهه های آینده دنیا با شرایط بحران...

رکوردهای شکسته و 
نشکسته  در داربی!

شهرآورد فوتبال اصفهان باز هم به مانند دور رفت با 
برتری سپاهان به پایان رس��ید تا با ماندن سه امتیاز 
در فوتبال اصفهان، الاقل یکی از دو نماینده اصفهان 
بتواند با بهره گی��ری از حداکثر امتیاز این مس��ابقه 
همچنان در مس��یر قهرمانی لیگ برت��ر باقی بماند؛ 
چون همان ط��ور که قباًل هم اش��اره ک��رده بودیم، 
 ی��ک امتیاز این ب��ازی ب��ه کار هیچ ک��دام از دو تیم 
نمی آمد و سوختن یک امتیاز از این شهرآورد، فقط 

موجبات خوشحالی رقبای سپاهان و ذوب آهن را...

3
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ترخیص دو دانش آموز شین آبادی 
3

از بیمارستان

3 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان:

درآمد دانشگاه کافی نیست

ماج��رای ف��از دوم هدفمندی، از هم��ان روزه��ای تحویل قانون 
دیرهنگام بودجه به مجلس آغاز شد؛ بودجه ای که به گفته مجلس 
هشتمی ها کلی گویی بود و به جزییات فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
نپرداخته بود. بعد از آن بود که تنش ها بین مجلس و دولت شدت 
گرفت.دولت، خالف قانون مجلس، ۲۸ ه��زار تومان مابه التفاوت 
یارانه نقدی را به حس��اب گروهی از سرپرستان خانوار واریز کرد و 
پیامک انصراف برای عده ای فرستاد تا به این ترتیب اولین قدم در 
اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی را بر خالف میل مجلس بردارد. 
این اقدام دولت، اعتراض وکالی ملت را درپی داشت تا جایی که علی 
الریجانی، رییس مجلس دست به قلم شد و برای رهبر معظم انقالب 
نامه ای گالیه آمیز درباره هدفمندی یارانه ها نوش��ت. حاال نیز اما 

ظاهرا مصوبه قانونی مجلس مبنی بر ممنوعیت اجرای فاز دوم قانون 
یارانه ها هم نتوانسته باعث انصراف دولت از اجرای این قانون شود و 
آن گونه که وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت خبر داده اند، مباحث 
مربوط به فاز دوم قانون هدفمندی در دولت در دس��ت بررس��ی 
 است. حاال حتی رییس جمهور نیز که به سختی در مجلس حاضر 
می ش��د و خاطره آخرین حضورش در مجلس در جلس��ه سؤال 
برای نمایندگان، چندان دلچسب نبود و جلسه سؤال، چیزی جز 
توهین و اس��تهزا نصیب نمایندگان نکرد، این بار خود در نامه ای 
 خواس��تار حضور در مجلس و س��خنرانی در صحن علنی مجلس 

شده است...
2

هرم آموزشی کشور
معکوس است 

 60  اکیپ نظارتی  بر
 قیمت کاالها نظارت دارند

 دهه فجر باید  به یک 
رخداد تاریخی تبدیل شود

 خبر خوب برای
 طلبکاران ذوب آهن

بیضایی؛ فیلمش هست، 
خودش نیست
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یک سال پیش وقتی خرس مادر و بچه هایش سردی چاقو را برتن گرمشان قاتالن زیر تیغ قانون 3
حس می کردند، شاید هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که باالخره دادگاه شکارچیان 
بی رحم برگزار شود. همان روزها سرنوشت خرس مادر و دو کودکش به آخرین شلیک 
دو شکارچی گره خورد تا ساده ترین حق هر جاندار، یعنی حیات، دوباره زیر سؤال برود...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 759/ ش ب مورخ 1391/7/15 شورای محترم اسالمی شهر 
بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی موارد ذیل و واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اقدام نماید. 
- واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل بازیافت سطح شهر بهارستان به مدت یک سال برمبنای قیمت پایه کارشناسی 

ماهیانه 35/000/000 ریال
)شرایط شرکت در مزایده(

1. واریز وجه نقد معادل 29/400/000 ریال به حساب سپرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان نزد بانک 
ملی بهارستان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار حداقل سه ماه بابت سپرده شرکت در مزایده واگذاری عملیات 

جمع آوری مواد قابل بازیافت
 2. پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه های نوبت اول و دوم و هزینه کارش��ناس دادگس��تری به عهده برنده مزایده 

می باشد.
3. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/11/11 به جز روزهای تعطیل.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/11/21 

محل دریافت اسناد مزایده: شهر بهارستان- خیابان آزادی- شهرداری بهارستان، قسمت امور قراردادها 
)تلفن: 03116811920(

زمان بازگشایی پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1391/11/23 رأس ساعت 15 بعدازظهر
احمدرضا پری - شهردار بهارستان

آگهی مناقصه یک مرحله ای 91/20
شرکت مناقصه گذار: شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری

موضوع مناقصه: 1- اجرای 28 س��ایت BTS میکرو BTS و پیکو BTS در شهرس��تان های شهرکرد- فارسان- 
کوهرنگ و اردل

 2- اجرای 29 سایت BTS، میکرو BTS و پیکو BTS در شهرستان های لردگان و بروجن.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/10/24 لغایت 1391/11/3

مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 12 مورخ 1391/11/16
چگونگی دریافت اسناد مناقصه: واریز مبلغ 50000 ریال به حساب 0105985715009 بانک ملی ایران به 
نام شرکت مخابرات استان و ارائه فیش مربوطه به همراه درخواس��ت کتبی به اداره تدارکات این شرکت واقع در 

شهرکرد- خیابان یاسر- امور قراردادها 
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 14 عصر مورخ 1391/11/17

سپرده شرکت در مناقصه: هر مسیر 680/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمینی.
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

شرکت کنندگان در مناقصه باید در )زمینه ساختمانی، نصب و راه اندازی( و لیست پیمانکاران مورد تأیید شرکت 
ارتباطات سیار ایران باشند.

تلفن تماس: 3343020-0381                                نمابر: 0381-3335355
روابط عمومی شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری



چهره روزیادداشت

 تأکید دوباره احمدی نژاد 
درمورد طرح بزرگ استخدامی دولت  
بر اساس نامه ای که دبیر هیأت دولت طی روزهای اخیر به همه اعضای 
کابینه دهم ابالغ کرده، دس��تور جدید احمدی نژاد برای اجرای طرح 
بزرگ استخدامی دولت، مجدد تشریح و تأکید شده است که بر اساس 
آن، همه اعضای هی��أت دولت باید تالش کنن��د در اجرای این مصوبه 
فرصت های برابر برای کلیه افراد متقاضی واجد شرایط، مبنای عمل قرار 

گیرد و کوچک ترین تبعیض یا تضییع حقی ایجاد نشود.

نماز جمعه، تریبون کاندیداها نشود  
 یک عضو هیأت رییس��ه مجلس خبرگان رهبری اظه��ار کرد: یکی از 
مهم ترین وظایف ائمه جمعه در زم��ان برگزاری انتخابات، تالش برای 
برپایی باش��کوه انتخابات با حضور حداکثری م��ردم پای صندوق های 

رأی است.
سیداحمد خاتمی با بیان این که  حضور باشکوه مردم پای صندوق های 
رأی نش��انه بیعت مجدد آنها با نظام اسالمی اس��ت، گفت: ائمه جمعه 
نمی توانند در این ارتباط بی طرف باشند، چراکه موضوع انتخابات مربوط 
به اصل نظام است و باید از تریبون نماز جمعه معیارهای کاندیدای اصلح 

را برای مردم تبیین و در واقع مردم را در این ارتباط راهنمایی کنند.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد:  البته در هیچ انتخاباتی تریبون 
نماز جمعه نباید به تریبون ستادهای انتخاباتی یا ابزار این کاندیدا و آن 

کاندیدا تبدیل شود.

دیدار دبیرکل جبهه مردمی اصالحات 
با الریجانی

حجت االسالم زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصالحات از دیدار خود 
با علی الریجانی رییس مجلس خبر داد و گفت: در این دیدار، گزارشی 
از فعالیت های این جبهه، به الریجانی ارایه کردم. وی گفت: بنده در این 
دیدار بر نقش و جایگاه اعتدال گرایان در فضای سیاسی کشور تأکید و 
الریجانی نیز نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص مس��ائل داخلی، 
بین الملل��ی و انتخابات مطرح کرد. دبیرکل جبه��ه مردمی اصالحات، 
دیدار  خود با رییس قوه مقننه را امید بخش دانس��ت و گفت که جبهه 

متبوعش دیدارهای خود با شخصیت های شاخص را ادامه خواهد داد.

 مناسب ترین نامزد اصالح طلبان 
از دید عبدی

 عب��اس عبدی فع��ال سیاس��ی اص��الح طلب درب��اره نحوه ش��رکت 
اصالح طلبان در انتخابات  گفت: اگر اصالح طلبان به حدی از انسجام 
و برنامه برای بازسازی خود برسند، نامزدشان را باید خودشان معرفی 
کنند، نه آن که کس��ی نامزد ش��ود و انتظار حمایت از اصالح طلبان را 
داشته باشد. اگر ایده و اراده اصالح طلبان شکل بگیرد، آقای دکتر نجفی 
مناس��ب ترین نامزد احتمالی اصالح طلبان خواهد بود. عبدی درباره 
رکود بی س��ابقه در جبهه اصالحات و این که عالوه ب��ر عوامل بیرونی، 
اختالفات درونی نیز در آن مؤثر بوده، گفت: علت این اختالفات آن است 
که این ارکستر، فاقد رهبری و اراده و ایده روشنی است، لذا هیچ کس 
 نمی داند خود را با چه آهنگی تنظیم کند و هر کس نت خود را می نوازد.

وقتی سیاست اصالح طلبانه در جریان و بطن جامعه جاری نباشد، هر 
نیروی هر چند ضعیفی هم مسیر خود را می رود و این مسیرها با یکدیگر 

انطباق ندارد.

 واکنش به همایش ضد ایرانی 
در قاهره

رییس دفتر حفاظ��ت از منافع ایران در مصر درب��اره برگزاری همایش 
ض��د ایرانی در قاه��ره همزم��ان با س��فر صالحی گفت: ه��دف اصلی 
برگزارکنندگان این همایش، هدف قرار دادن نزدیکی ایران و مصر بوده 
است و لذا تالش داشتند این به اصطالح همایش، همزمان با سفر وزیر 
خارجه کشورمان برگزار شود تا ش��اید به هدف خود که برهم زدن این 

سفر بود نائل شوند. 
مجتبی امانی رییس دفتر حفاظت منافع جمهوری اس��المی ایران در 
قاهره اظهار داشت: سفر آقای دکتر صالحی به قاهره با منظوری دوجانبه 

انجام شد که علیرغم زمان کوتاه آن، بسیار پربار و با اهمیت بود.

احضار استاندار تهران به مجلس
کمیس��یون امور ش��وراها طی نامه ای از مرتضی تمدن استاندار تهران 
دعوت کرد تا در جلس��ه روز یک ش��نبه هفته آینده کمیس��یون برای 
پاسخگویی به پرسش متقاضیان تحقیق و تفحص حضور یابد. موضوع 
نحوه عملکرد استانداری تهران از جمله محورهای این تقاضاست.اسامی 
امضاکنندگان تقاضای تحقی��ق و تفحص از اس��تانداری تهران بدین 
 شرح است: حجت االس��الم س��یدعلی طاهری نماینده گرگان، عباس 
قائد رحمت نماینده دورود و ازنا، سیدحس��ین نقوی نماینده ورامین، 

روح اهلل بیگی نماینده میاندوآب و شاهین دژ و یک امضای ناخوانا.

ماجرای فاز دوم هدفمندی، از همان روزه��ای تحویل قانون 
دیرهنگام بودجه به مجلس آغاز ش��د؛ بودجه ای که به گفته 
مجلس هش��تمی ها کل��ی گویی ب��ود و به جزئی��ات فاز دوم 

هدفمندی یارانه ها نپرداخته بود.
بعد از آن بود که تنش ها بین مجلس و دولت ش��دت گرفت.

دولت، خالف قانون مجلس، ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت یارانه 
نقدی را به حس��اب گروهی از سرپرس��تان خانوار واریز کرد و 
پیامک انصراف برای عده ای فرس��تاد تا به ای��ن ترتیب اولین 
قدم در اجرایی کردن ف��از دوم هدفمندی را ب��ر خالف میل 

مجلس بردارد. 
این اقدام دولت، اعتراض وکالی ملت را درپی داشت تا جایی 
که علی الریجانی رییس مجلس دست به قلم شد و برای رهبر 
معظم انقالب نامه ای گالیه آمیز درب��اره هدفمندی یارانه ها 

نوشت.
حاال نیز اما ظاهرا مصوبه قانونی مجل��س مبنی بر ممنوعیت 
اجرای فاز دوم قانون یارانه ها هم نتوانسته باعث انصراف دولت 
از اجرای این قانون شود و آن گونه که وزرای اقتصاد و صنعت و 
تجارت خبر داده اند مباحث مربوط به فاز دوم قانون هدفمندی 

در دولت در دست بررسی است. 
 حاال حتی رییس جمهور نیز که به س��ختی در مجلس حاضر 
می شد و خاطره آخرین حضورش در مجلس در جلسه سؤال 
برای نمایندگان، چندان دلچسب نبود و جلسه سؤال، چیزی 

جز توهین و اس��تهزا نصیب نمایندگان نکرد، این بار خود در 
نامه ای خواستار حضور در مجلس و سخنرانی در صحن علنی 
مجلس شده اس��ت؛ س��خنرانی که از لحاظ قانونی بی مشکل 
اس��ت، اما مجلس گفتگوی دوسویه را پیش��نهاد داده که در 
آن، هم مجلس و ه��م رییس جمهور س��خن بگویند و تبادل 

نظر کنند.
 البته گفته ش��ده که رییس جمه��ور به دلیل مش��غله کاری 
نمی تواند اظهارات نمایندگان را بش��نود، اما وکالی ملت این 

خبر را تکذیب کرده اند.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس درباره این جلسه گفته: جلسه 
مجلس با رییس جمهور به مدت ۴ ساعت و علنی خواهد بود و 

به صورت مستقیم از رادیو پخش می شود.
عبدالرض��ا مصری در جم��ع خبرن��گاران در خصوص حضور 
رییس جمهور در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: جلسه ای 
که قرار است رییس جمهور به مجلس بیاید، روز چهارشنبه و 
به صورت علنی برگزار خواهد شد که این جلسه مستقیما هم 
از رادیو پخش می ش��ود، مگر این که درخواستی در این رابطه 

به مجلس برسد.
وی افزود: قرار اس��ت در این جلس��ه تع��دادی از نمایندگان 
مجلس هم صحبت کنند و مسائلش��ان را با رییس جمهور در 

میان بگذارند.
مصری ادامه داد: البته ما ش��ایعاتی ش��نیده ایم که قرار است 

رییس جمهور یک ساعت گزارش دهد و برود، اما این موضوع 
تاکنون به صورت رسمی به ما اعالم نشده است.

وی گفت: اگر درخواس��ت رییس جمهور این اس��ت که فقط 
خودش صحبت کند، انتظ��ار تعامل وجود ن��دارد. مجلس و 
دولت باید در فضای صمیمی با هم صحب��ت کنند و اگر فقط 
رییس جمهور صحبت کند برای مردم عائدی ندارد و این جلسه 

مفید نخواهد بود.
از سوی دیگر، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت 
نیز از برگزاری نشست مشترک مجمع عمومی دو فراکسیون 
رهروان والیت و اصولگرایان مجلس در روز س��ه ش��نبه خبر 

داده است.
اسماعیل جلیلی با اعالم این 
خبر اعالم کرده: با هماهنگی 
هیأت رییسه فراکسیون های 
رهروان والیت و اصولگرایان 
مجلس مق��رر ش��د مجمع 
عموم��ی مش��ترک ه��ر دو 
فراکس��یون روز س��ه شنبه 
۹۱/۱۰/۲۵ رأس س��اعت ۴ 
بعد از ظهر به مناسبت حضور 
ریی��س جمهور در جلس��ه 
علنی روز چهارشنبه برگزار 

شود.
نماینده مس��جد س��لیمان 
گفت: موضوع جلس��ه بحث 
و تب��ادل نظ��ر در خصوص 
هدفمندی یارانه هاست تا به 
این ترتیب احتمال سخنرانی 

یارانه ای رییس جمهور در مجلس قوت بگیرد.
گفتنی است، ش��خص رییس جمهور در حاشیه جلسه هیأت 
 دول��ت در جمع خبرن��گاران در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری 
درباره حضور ریی��س جمهور در ۲۷ دی در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: ما کش��ور بزرگی هس��تیم و اقتصادی درحال 
پیش��رفت داریم، اما بدخواه��ان به دنبال آس��یب زدن به آن 

هستند.
وی افزود : سال هاست که اقتصاد ما اشکاالت ساختاری دارد 
و طراحی های دشمنان ما نیز بر این اساس صورت می گیرد، 
بنابراین به مجلس می رویم تا بتوانیم از این مراحل عبور کنیم 

و رشد کشور با سرعت ادامه پیدا کند.

اما و اگرهای هدفمندی در گزارش جوان آنالین

 مخالفت روسیه با حضور رییس جمهور در مجلس، فاز دوم را کلید خواهد زد؟
پیش شرط مخالفان سوری

سرگئی الوروف گفت: مشروط کردن گفتگوی داخلی سوریه 
به برکناری بشار اسد رییس جمهوری سوریه امکان ندارد.

وزیر امور خارجه روس��یه، کناره گیری بش��ار اسد از صحنه 
سیاسی سوریه به عنوان پیش شرط گروه های مخالف برای 
انجام گفتگوی داخلی را غیرممکن دانست. به گزارش شبکه 
روسیا الیوم، سرگئی الوروف گفت: مشروط کردن گفتگوی 
داخلی سوریه به برکناری بشار اسد رییس جمهوری سوریه 
امکان ندارد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین مخالفان را به 

ارایه پیشنهادهایی برای گفتگو دعوت کرد.

 نخست وزیر سوریه 
به تهران می آید

وائل الحلقی نخست وزیر سوریه س��ه شنبه)امروز( به ایران 
سفر خواهد کرد. به گزارش ش��بکه المیادین، وائل الحلقی 
نخس��ت وزیر س��وریه امروز در رأس یک هی��أت بلندپایه 
اقتصادی سیاس��ی وارد تهران می ش��ود. قرار است که وی 
با مقامات ایرانی در خصوص مس��ائل سیاس��ی و اقتصادی 
مذاکراتی  داشته باشد. به نظر می رسد که تحوالت منطقه و 
طرح سه ماده ای بشار اسد از محورهای گفتگوی نخست وزیر 

سوریه با مقامات کشورمان باشد.

ماجرای توافق محرمانه مصر 
با امارات

حدود دو هفته پیش رسانه های اماراتی از بازداشت اعضای 
یک گروه از فعاالن سیاسی به اتهام تالش برای براندازی نظام 

در امارات، خبر دادند.
چند روز پس از انتشار آن خبر، مقامات اماراتی فاش کردند 
که افراد بازداشت شده از اعضای جنبش اخوان المسلمین 
بوده  و قصد داش��ته اند با براندازی نظ��ام امارات، حکومتی 
ش��بیه به حکومت جدید مص��ر روی کار بیاورند. در همین 
راستا روزنامه »الشروق« چاپ الجزایر از توافق محرمانه مصر با 
امارات متحده عربی خبر داد. الشروق افزود: بر اساس توافقات 
انجام ش��ده، مقرر ش��د که امارات، » احمد شفیق« آخرین 
نخست وزیر دوران رژیم حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر 
که پس از انتخابات ریاست جمهوری به امارات گریخت را به 
مصر تحویل دهد و در عوض، اخوان المسلمین هم فعالیت 

نیروهای خود در امارات را متوقف کند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

احمدی نژاد بعد از سخنرانی
به صحبت نمایندگان گوش دهد 
محمدرضا باهنر/ نایب رییس مجلس  

رییس جمهور توس��ط مع��اون پارلمانی خود نام��ه ای به مجلس 
شورای اسالمی نوشت و درخواس��ت کردکه فرصتی داده شود تا در مجلس 
حضور یابد، ما نیز مطابق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس،پذیرفتیم و 
 از رییس جمهور درخواست کردیم که بعد از سخنرانی خود به صحبت ها و یا 
س��ؤال های نمایندگان گوش دهد تا جلسه مفیدتری باشد. ما شرطی برای 
حضور رییس جمهور نداریم، اما به ایش��ان اطالع دادیم که نمایندگان هم 
قصد دارند در این جلس��ه صحبت 
کنن��د. اگر احم��دی ن��ژاد بگوید 
 من تحمل ش��نیدن صحبت های

 نماین��دگان را ن��دارم، ما تس��لیم 
می شویم.  البته آنچه که تا کنون درباه 
حرف های احتمالی ایشان گفته شده 
اس��ت، عمدتا اقتصادی است، اما در 
هر صورت ما نسبت به حضور رییس 

جمهور نظر مثبت داریم.
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موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق ابالغ شد

رییس جمهور قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین عراق و ایران را برای اجرا ابالغ کرد. به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی دولت، قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و عراق که از سوی 

مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، ابالغ شد.

 مجلس 
 گفتگوی 

دوسویه را 
 پیشنهاد داده 
که در آن، هم 
 مجلس و هم 

رییس جمهور 
 سخن بگویند 

 و تبادل نظر 
کنند

 مالک 2+1
 نظرسنجی است

 حضور ۹۰ دقیقه ای
 احمدی نژاد در مجلس

حجت االس��الم احمد سالک عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان 
مجلس در پاسخ به این سؤال که با توجه به ریاست حداد عادل بر فراکسیون 
اصولگرایان، آیا این فراکسیون از ائتالف ۱+۲ حمایت می کند، اظهار داشت: 

حضور آقای حداد عادل در ائتالف ۱+۲ تصمیم شخصی خود آقایان است.
وی افزود: آنها به این نتیجه رسیده اند که جمع اصولگرایی در کشور باید حفظ 
ش��ود، البته جامعه مدرس��ین و جامعه روحانیت مبارز هم این اقدام را انجام 
دادند و در این رابطه پیشقدم شدند و جامعتین را تشکیل دادند. این نماینده 
اصولگرای مجلس با تأکید بر این که هدف آقایان حداد، قالیباف و والیتی این 
بوده که وحدت میان اصولگرایان را حفظ کنند، افزود: طی صحبت هایی که 
با آقای حداد داشتم، وی گفت که قرار بر این شده که اگر هر کداممان در نظر 

سنجی ها رأی اول را آوردیم، دو نفر دیگر به نفع آن فرد کناره گیری کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور، در نامه ای خطاب به رییس مجلس، نحوه حضور 
رییس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی را اعالم کرد. 

متن این نامه به این شرح است: 
جناب آقای دکتر الریجانی / ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

س��الم علیکم؛ احتراما پیرو نامه ش��ماره ۲۰3۸۰۵ م��ورخ ۱3۹۱/۱۰/۱۸ و 
در اجرای اصل هفتادم قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران، به استحضار 
می رس��اند ریاس��ت محت��رم جمه��ور در نظ��ر دارد روز چهارش��نبه مورخ 
۱3۹۱/۱۰/۲۷ از ساعت۱۰:3۰ لغایت ۱۲ ضمن حضور در جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی مطالبی را درخصوص مسائل جاری کشور به استماع نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی برسانند، خواهش��مند است دستور فرمایید 

هماهنگی الزم صورت و نتیجه  را به این معاونت اعالم فرمایند.

مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی به دعوت معاونت 
پارلمانی رییس جمهور، دیداری با رییس جمهور داشته اند و 

درباره مباحث مطرح شده به بحث وگفتگو پرداختند.
 غالمرض��ا ن��وری نماین��ده م��ردم بس��تان آب��اد گف��ت: 
احمدی ن��ژاد در این دی��دار درباره هدفمن��دی یارانه ها با 
نمایندگان اس��تان صحبت کرد و با تأکید بر این که باید فاز 
دوم اجرا ش��ود، گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
درآمد حاصل از این کار، صرف هزینه های جاری خواهد شد 
و در نتیجه می توان پول نفت را صرف توسعه عمرانی کشور 
کرد و این در شرایط حاضر، بهترین راه حل بحران است. وی 
افزود: همچنین احمدی نژاد به صورت سربس��ته مدیریت 
نوین در بهره برداری از معادن کشور را عنوان کرد و به صورت 
تلویحی به مصرف درآمد نفتی به این بخش پرداخت. عضو 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی 
گفت: احمدی نژاد در این دیدار گفته اس��ت حضور من در 
مجلس بدون قید و شرط خواهد بود و اگر مجلس شرایطی 
را برای حضور من در مجلس تعیین کند، به مجلس نخواهم 
آمد و محوریت صحبت ها در مجلس، درباره اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها خواهد ب��ود. همچنین وی تأکید کرده 
است بعد از اتمام س��خرانی، صحن را ترک خواهد کرد و به 
صحبت های نمایندگان در این خصوص پاسخگو نخواهد بود.

 چاک هیگل وزیر دفاع پیش��نهادی اوبام��ا برخالف برخی 
گمانه زنی ها از مخالفان سرسخت ایران است.

نش��ریات مختل��ف آمری��کا در ای��ن ب��اره گ��زارش هایی 
را منتش��ر کرده اند. روزنام��ه یو اس ای ت��ودی در گزارش 
خود نوش��ت: محاف��ل طرف��دار اس��رائیل مدع��ی اند که 
چاک هیگل ب��ا تحریم ای��ران مخالف ب��وده، ولی حقیقت 
ماج��را ای��ن اس��ت ک��ه وی در دوره نمایندگی خ��ود در 
مجلس س��نا با تحری��م ی��ک جانبه آمری��کا علی��ه ایران 
 مخالفت، ول��ی از اقدامات مش��ترک بین الملل��ی از جمله 
تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت کرده است. 
هیگل در سال ۲۰۰۱ با تمدید تحریم ها علیه ایران به مدت 
 پنج سال مخالفت و به جای آن تمدید دو ساله این تحریم ها

را در مجلس س��نا پیش��نهاد کرد که در نهایت تصویب و به 
سیاست رسمی دولت جورج بوش بدل شد. وی در اکثر این 
موارد از جمله مباحث مربوط به تمدید تحریم علیه ایران در 
سال ۲۰۰۱ می گفت که با اقدامات تنبیهی و تحریم ایران 
 مخالف نیست.خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: وی حامی 
تحریم های سخت علیه ایران است. مقامات ارشد دفاعی که با 
هیگل مالقات کرده اند به نقل از وی می گویند تصویر درستی 
 از دیدگاه های وی درباره ایران ارایه نش��ده و وی از دیرباز از 

تحریم های بین المللی حمایت کرده است.

علی الریجانی در دیدار با اعضای فراکسیون دانشگاهیان، 
تصریح کرد: درباره وضعیت آموزش کش��ور، چند نکته 
مهم وج��ود دارد و مهم ترین آن، اصالح هرم آموزش��ی 
کش��ور اس��ت که بحث آن از س��ال های قبل و در زمان 
 تأسیس دانشگاه آزاد و به دنبال آن دانشگاه های پیام نور

 و علم��ی -کارب��ردی وجود داش��ته اس��ت و هم اکنون 
به صورت معکوس قرار دارد.

نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، افزود: 
افزایش نرخ بیکاری از آنجا ناش��ی ش��ده اس��ت که در 
 کشور فارغ التحصیالن به ویژه در رشته های علوم انسانی 
به شدت افزایش یافته و نرخ آمار در سطح فوق لیسانس 
و دکترا هم قابل توجه است، اما بازار کار برای آنها وجود 
ندارد که این امر به طور حتم موجب واگرایی سیاس��ی 
و فرهنگ��ی در جامعه می ش��ود. الریجان��ی ادامه داد: 
نکته مهم دیگر مربوط به نقش��ه علمی کش��ور است که 
هم اکنون تدوین و به تصویب ش��ورای انقالب فرهنگی 
رسیده است اما نیاز به تهیه مواد؛ یعنی همان قانون دارد. 
وی با یادآوری ضرورت اجرایی ش��دن هر چه س��ریع تر 
نقشه علمی، از اعضای فراکسیون خواست تا با همکاری 
کمیسیون آموزش و تحقیقات، پیش نویس قوانین نقشه 

علمی را تهیه کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
اعالم ک��رد که طبق مصوب��ه امروز کمیس��یون متبوعش، 
زنان مجرد باالی هجده س��ال ب��رای خروج از کش��ور باید 
 اذن ولی داش��ته باش��ند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه 

ندارند.
سیدحسین نقوی اظهار داشت: در این جلسه، مواد دیگری از 
الیحه گذرنامه بررسی و تصویب شد. وی افزود: مطابق ماده 
۱۵ این الیحه، همه اشخاصی که هجده س��ال تمام دارند، 
می توانند تقاضای گذرنامه کنند. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مشمولین وظیفه 
عمومی با اج��ازه اداره وظیفه عموم��ی، می توانند گذرنامه 
دریافت کنند. زنان متأهل در هر س��نی ب��ا موافقت کتبی 
شوهر، می توانند گذرنامه دریافت کنند و زنان مجرد باالی 
هجده سال برای خروج از کشور باید اذن ولی داشته باشند، 

ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند. 
وی همچنی��ن تأکید کرد: در این جلس��ه تصویب ش��د در 
صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور، حادث ش��ود 
یا کس��انی که به موجب ماده ۱۵ این قانون، صدور گذرنامه 
موکول به اجازه آنان است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج 
 دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه وی تا رفع مانع، ضبط 

می شود.

بین المللی مجلسمجلس مجلس

حضور احمدی نژاد در مجلس 
بدون قید و شرط است 

در ضد ایرانی بودن هیگل 
شک نکنید  

هرم آموزشی کشور
معکوس است 

نظر مجلس درباره 
گذرنامه بانوان مجرد
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یادداشت

 اختصاص بودجه های دولتی 
برای مناسب سازی شهر ها

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران آس��یب نخاع��ی اصفهان به فارس 
گفت: بودجه های دولتی ویژه باید برای مناسب س��ازی کامل ش��هر ها 
اختصاص داده شده و مناسب س��ازی باید به دغدغه دولتمردان تبدیل 
ش��ود. محمود نقیب زاده نائینی با اش��اره به این که معلوالن برای تردد 
در سطح شهر نیاز مند مناسب س��ازی اماکن عمومی و فضا های شهری 
هستند، اظهار داشت: در حال حاضر هماهنگی بسیار قوی میان مجموعه 
استانداری، شهرداری، بهزیستی و این انجمن در راستای مناسب سازی 
اماکن عمومی و فضا های ش��هری اصفهان وج��ود دارد. وی تأکید کرد:  
استفاده از معلوالن به عنوان مش��اوران مناسب سازی در راستای اجرای 
طرح های مناسب س��ازی در ش��هر ها از اهمیت باالیی برخوردار است و 
تمام شهر داری های فعال در سطح کشور باید از وجود معلوالن به عنوان 

مشاوران مناسب سازی استفاده کنند.

 ارائه آموزش های نظام مند ایمنی 
به 200 هزار دانش آموز

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان 
گفت: هر س��اله آموزش ه��ای نظام من��د و برنامه ریزی ش��ده ایمنی به 
حدود 200 ه��زار دانش آموز در اصفهان ارایه می ش��ود. به��زاد بزرگزاد 
با اش��اره به این که اگر چه طی س��ال های اخیر آمار حریق و حوادث در 
 مدارس و مراکز آموزش��ی به دلیل عدم رعایت نکات پیشگیرانه افزایش 
چند برابری یافته است، اظهار کرد: اما فعالیت های آموزشی این سازمان 
در راستای تأمین ایمنی مدارس س��بب کاهش آمار حریق و حوادث در 
مدارس اصفهان شده است. وی تأکید کرد:  در حال حاضر دانش آموزان 
اصفهان به دلیل قرار گرفتن در یک سیستم آموزش ایمنی دارای توانایی 
شناسایی و کنترل حوادث شده اند و همچنین این افراد می توانند به عنوان 
یک آتش نشان یار به خود و افراد حادثه دیده کمک های الزم را ارایه کنند. 

 مردم اصفهان در تولید امنیت 
نقش برجسته ای دارند 

رییس پلیس پیش��گیری فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: با 
تش��کیل ش��ورای پیش��گیری از جرم در هر محله، مردم اصفهان نقش 
برجس��ته ای را در تولی��د امنیت محله خ��ود ایفا می کنند. س��رهنگ 
 هوش��نگ انصاری با اش��اره به تشکیل ش��ورای پیش��گیری از جرم در 
محله های شهر اصفهان اظهار داشت: امروز بدون مشارکت مردم، پلیس 
نمی تواند از بروز جرم و آسیب درجامعه جلوگیری کند و مأموریت هایش 
هم به سختی پیش می رود. وی افزود: رویکرد پلیس تأمین امنیت مردم 
توسط خود مردم است و به همین منظور شورای پیشگیری از جرم برای 
اولین بار در محله های شهر اصفهان تشکیل شده که با استقبال خوبی از 

سوی ساکنان محله ها نیز مواجه بوده است. 

 100 درصد تولیدات گلخانه ای 
سالم است

مدیر حفظ نباتات جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان با تأکید بر این که 
اولویت ما در اصفهان باال بردن میزان تولیدات س��الم است، گفت: تولید 
محصول سالم پیش نیاز دستیابی به محصوالت ارگانیک است. حسنعلی 
رحیمی ب��ا اعالم این مطلب ک��ه در حال حاض��ر صددرصد محصوالت 
گلخانه ای را تحت پوشش قرار داده ایم و موفقیت هایی را در زمینه تولید 
سه هزار سیب درختی سالم به دست آورده ایم، افزود: زمانی که صحبت از 
محصول ارگانیک می شود؛ یعنی هیچ گونه ماده شیمیایی مورد استفاده 
قرار نگیرد و آب و خاک منطقه عاری از آلودگی ها باشد، اما محصول سالم 
 فرآیندی را طی می کند که بر اس��اس آن از مواد ش��یمیایی کم خطر یا 
بی خطر استفاده شده و بعد از برداشت محصول بقایای سموم و کودهای 
شیمیایی یا از بین رفته و یا به حداقل رس��یده، به طوری که مورد تأیید 

استاندارد است.

 طرح نوین استاد و شاگردی 
در نایین اجرا می شود

معاون فرمان��دار نایین گفت: همانند س��نت های قدیم��ی، طرح نوین 
 اس��تاد و ش��اگردی توس��ط س��ازمان فنی و حرفه ای در نایی��ن اجرا 
می شود. علی اکبر نوابی در جلس��ه ای در این رابطه در محل فرمانداری 
این شهر، اظهار داشت: طرح استاد و  شاگردی یکی از روش های آموزش 
اس��ت که از دیرباز در صنوف مختلف به صورت س��نتی اجرا می شده و 
امروز به دلیل کارآیی باال در سال های اخیر، مورد توجه و تأکید سازمان 
 آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته است. وی ادامه داد: از مزایای این طرح 
می توان به کسب تجربه و آش��نایی کارآموز با محیط کار واقعی، ایجاد 
انگیزه و ارتقای خودباوری وی، افزایش توانمندی های حرفه ای معطوف 
 به نیاز بازار کار، هماهنگ بودن آموزش ه��ای مهارتی با تحوالت بازار و 

عدم وجود هزینه های آموزش برای شاگرد اشاره کرد.

گشتی در اخبار

اهمیت منابع طبیعی نباید نادیده 
گرفته شود

استاندار اصفهان/ علیرضا ذاکر اصفهانی

الزم است بیش��تر از هر زمان دیگری به موضوع منابع طبیعی بپردازیم و 
تمرکز ما در سال های اخیر بر حفظ محیط زیست و منابع آبی، فعالیت های 
ترویجی و تبلیغی، حفظ و ترویج اش��تغال در بخش کش��اورزی و س��ایر 
بخش ها بوده و هست. طبق نظر محققان داخلی و خارجی دهه های آینده 
دنیا با شرایط بحران و خشکسالی مواجه خواهد بود. توجه به منابع طبیعی 
باعث خواهد شد که در آینده شرایط نسبتاً خوبی را برای استان حفظ کنیم. 

 در حال حاضر ب��ه برنامه ریزی
ب��رای س��ال های آین��ده در 
راس��تای حفظ منابع ارزشمند 
طبیعی می اندیش��یم و همین 
ام��ر، دلیل��ی ب��رای تمرکز بر 
موضوع آب در استان است. این 
چالش نه تنها بخش کشاورزی، 
بلکه کلیت اس��تان را محدود و 

تهدید می کند.
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چهره روز
واژگونی اتوبوس مسیر اصفهان – زاهدان 

 یک دستگاه اتوبوس اس��کانیا که از اصفهان عازم زاهدان بود، نیمه ش��ب گذشته در کیلومتر 
17 محور رفس��نجان – باغین از اتوبان منحرف و واژگون ش��د. بر اثر این واژگونی تعدادی از 
مسافران مجروح شدند که سه نفر از آنان به علت شدت جراحات به بیمارستان انتقال یافتند. 
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رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان:

درآمد دانشگاه کافی نیست
شهردار  اردستان خبر داد؛

شش میلیون تومان، باقیمانده حساب شهرداری 

رییس نمایندگی اوقاف و ام��ور خیریه بادرود گفت: یک بانوی اهل اس��تان 
آذربایجان شرقی 10 هکتار زمین زراعی و باغی خود را وقف امامزاده آقا علی 
عباس )ع( در این شهر کرد. حجت االس��الم والمسلمین ولی اهلل روان به ایرنا 
گفت: عدالت گل محمدی پس از سفر سال گذش��ته خود به آستان مقدس 
امامزاده آقا علی عباس )ع(، تمامی درآمد10 هکتار زمین زراعی و باغ سیب 
خود را وقف امامزادگان آقا علی عباس )ع( و شاهزاده محمد )ع( کرده است. وی 
افزود: این موقوفه که در روستای ذاکرکندی، ا زتوابع شهرستان هشترود قرار 
 دارد با سه نیت انجام شده و مقدار 75 درصد آن وقف حضرت آقا علی عباس )ع(

 و بقیه نیز وقف دو امامزاده دیگر در تبریز ش��ده اس��ت. وی خاطر نشان کرد: 
هم اکنون 22 موقوفه و 126 رقبه در بخش امامزاده آقاعلی عباس )ع( وجود 

دارد که رقم بسیار پایینی است.

رییس بیمارستان س��وانح س��وختگی اصفهان گفت: دو نفر از دانش آموزان 
شین آبادی روز گذشته از بیمارستان مرخص شدند.

فریدون عابدینی در خصوص آخرین وضعیت دانش آموزان شین آبادی که در 
بیمارستان امام موسی کاظم )ع( اصفهان تحت درمان قرار دارند، اظهار کرد: 
تاکنون س��وختگی های دو نفر از این دانش آموزان کامال بهبود یافته و چهار 
دانش آموز دیگر نیز 70 تا 80 درصد بهبودی داشته اند. وی با بیان این که امروز 
دو نفر از این دانش آموزان از بیمارستان مرخص شده اند، افزود: درمان ترمیمی 
دانش آموزانی که از بیمارستان مرخص شده اند به وسیله لباس های ضد اسکار 
انجام می شود. رییس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان افزود: تهیه این نوع 
لباس برای دانش آموزان شین آبادی توسط دو طرح در اصفهان و تهران انجام 

می شود و هر کدام که مناسب تر بود، در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

احمدعلی فروغی ابری، رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراسگان با اذعان بر این که 26 سال قبل محل فعلی دانشگاه 
خوراس��گان زمینی برای تجمع و تخلیه زباله ه��ا بوده  و حال، 
بعد از 26 س��ال این زمین به دانش��گاهی تبدیل ش��ده که در 
بین دانشگاه های آزاد نمونه اس��ت، اظهار داشت: دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد خوراسگان در سال 86 برای نخستین بار در بین

۴۳0 دانشگاه آزاد حائز رتبه اول شد و این مهم در حالی به دست 
آمده که اختالف امتیاز با دانشگاه رتبه دوم، 600  امتیاز بود. 

رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان در خصوص 
دس��تاوردهای اخیر این دانش��گاه، تصریح کرد: حوزه معاونت 
پژوهشی این دانشگاه در س��ال ۹0 رتبه اول و معاون پژوهشی 
دانشگاه در سال ۹1 به  عنوان یکی از سه مدیر برتر انتخاب  شده 
و در هفته  گذشته نیز مرکز رشد فناوری دانشگاه خوراسگان در 

ایران مقام اول را به دست آورد. 
فروغی ابری با بیان این که دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد خوراس��گان برای 15 س��ال متوالی مقام 
اول آزمون جامع علوم پایه را در کش��ور کسب کرده اند، گفت: 
از بین10رش��ته تخصصی دندان پزش��کی در دانش��گاه های 
درجه یک، دانشگاه آزاد اس��المی واحد خوراسگان در ۹ رشته 
دانش��جو می پذیرد که این مه��م از لحاظ حرف��ه ای، موفقیت 
باالیی محسوب می ش��ود. وی با اش��اره به کافی نبودن درآمد 

دانشگاه، خاطرنشان کرد: درآمد دانشگاه آزاد اسالمی در سال 
جاری2۳ میلیارد تومان بوده که از این مقدار،70 درصد صرف 
حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی، 20 درصد صرف عمران 
و ساخت وس��از و 10 درصد باقیمانده صرف امور خدماتی شده 

 است. 
رییس دانش��گاه آزاد اسالمی واحد خوراس��گان افزود: بودجه 
این دانشگاه یک پنجم دانشگاه های دولتی هم تراز است و این 
موضوع برای دانشگاه آزاد خوراس��گان  مشکل ایجاد کرده، به 
طوری که باید بودجه خود را از محل دریافت تسهیالت بانکی 
تأمین کند. فروغی ابری گفت:1500 نفر از دانشجویان دانشگاه 
واحد تحقیقات اصفهان در حال حاضر در این دانشگاه مشغول 
به تحصیل هستند که به این دانشجویان بدون پرداخت شهریه 

خدمات ارایه می شود. 

108 رشته تحصیلی در دانشگاه خوراسگان
معاون آموزش��ی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد خوراس��گان 
همچنین با بی��ان این که پذیرش دانش��جو در این دانش��گاه 
 از بهمن ماه س��ال1۳66 با510 نفر دانش��جو در چهار رش��ته 
)سه رش��ته کارشناس��ی و یک رش��ته کاردانی( ش��روع شد، 
 اظهارک��رد: بع��د از گذش��ت 26 س��ال، در ای��ن دانش��گاه 
 1۴ هزار دانش��جو مش��غول ب��ه تحصی��ل هس��تند و بالغ بر 
۳5 هزار نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی در این دانشگاه درس 
 می خوانند. مهران هودجی گفت: دانش��جویان این دانشگاه در 
108 رش��ته )۳2 رش��ته کارشناس��ی، چه��ار رش��ته 
کارشناس��ی ناپیوس��ته، 5۳ رش��ته کارشناس��ی ارش��د، 
18 رش��ته دکت��رای تخصص��ی و ی��ک رش��ته دکت��رای 
حرفه ای( مش��غول ب��ه تحصی��ل هس��تند. وی با اش��اره به 
 این ک��ه دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د خوراس��گان بالغ بر

۹2 نفر رزیدنت دندان پزشکی دارد، افزود: در سال جاری 11 نفر 
دانشجویان دندان پزشکی در بورد تخصصی قبول شده  که از این 

میان چهار نفر حائز رتبه های برتر گردیده اند.

شهردار اردستان گفت: شهرداری اردس��تان با توجه به بضاعت 
مالی، تنها شش میلیون تومان در حساب خود ذخیره دارد.

احمدعلی بخشایش در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران 
ضمن معرفی اجمالی از شهرستان اردستان، به معرفی شهرداری 

اردستان و ارایه عملکرد پرداخت که در ادامه می خوانید: 
    این شهرستان 12 محله و پنج شهرک جدیداالحداث که پس 

از انقالب تأسیس شده، دارد. 
    شهرستان اردستان از نظر موقعیت جغرافیایی شمال شرق 
اصفهان و در مسیر کریدور شمال به جنوب کشور و نقش بسیار 
حساس��ی به واس��طه قرار گرفتن هفت کیلومتر از ضلع شرقی 

مسیر ترانزیت دارد. 
    هنوز از قابلیت های این شهرس��تان به خوبی استفاده نشده 
است. مسجد جامع اردس��تان دومین مس��جد جامع دو طبقه 
و چهار ایوانه کش��ور، قنات دوطبقه مون به ط��ول دو کیلومتر 
و قدمت هزار س��اله و بی نظیر در جهان، قنات مع��روف ارونه از 
یادگاری های تقسیم آب شیخ بهایی از جمله مهم ترین آثار این 
شهر است. در این شهرس��تان نزدیک به چهار هزار آثار تاریخی 
ثبت شده که قنات دو طبقه و نیز مسجد جامعه آن به ثبت ملی 

و جهانی رسیده است. 
    در سال 85 بودجه شهرداری اردستان بالغ بر 850 میلیون 
تومان بود و این رقم هر س��اله بین ۳0 تا ص��ددر صد افزایش و 

 اس��تحصال پیدا کرد. بودجه این دو س��ال اخیر رشدی معادل 
۴0 درصدی داشته و این در حالی اس��ت که این رقم بودجه در 
برآرود س��ال جاری به یک میلیارد و 850 میلیون تومان رسیده 

است.

50 درصد بودجه ش�هرداری اردس�تان صرف امور 
عمرانی شده است

    بیش��ترین درآمد ش��هرداری اردس��تان از عوارض محلی، 
فروش تملک و دارای��ی و کمک های دولت بوده اس��ت. بودجه 
کلی شهرداری اردستان 12 میلیارد تومان است،۴0 درصد این 
بودجه صرف حقوق و 50 درص��د این بودجه صرف امور عمرانی 

شده است. 
    از زمان تصدی شهردار و انتخاب اینجانب به عنوان شهردار 
این ش��هر، به اتفاق شورای ش��هر س��ه نگرش حفظ پروژه های 
شهرداران قبلی، تکمیل و بازسازی پروژه های نیمه تمام دوره های 

قبلی و ایجاد پروژه های جدید را مد نظر قرار دادیم. 
    احداث خیابان حکیم الملک، گلزار شهدای راهمیان، تکمیل 
جایگاه س��وخت CNG از پروژه های نیمه تمام دوره های قبلی 
بوده که تکمیل شده است. احداث زمین ورزشی روباز در محالت 
قدیمی کبودان، راهمیان، بازار و محال اردستان از جمله ابتکارات 
دولت دهم در سراسر کشور و جزء مصوبات اول و دوم شورای شهر 

بود که احداث شد.

ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین
-مرکز معاینه فنی خودرو در این شهرستان فعال و درآمد خوبی 
دارد، چنان که درصدد هستیم که مجوز مرکز معاینه فنی خودرو 

سنگین را بگیریم. 
    تخمین زده می شود با توجه به این که روزانه 12 هزار خودرو 
س��بک و س��نگین از این راه ترانزیت عبور می کند ک��ه با ایجاد 
 معاینه فنی خودرو سنگین روزانه دو میلیون تومان کسب درآمد 

شود.

10 هکتار زمین وقف 
امامزاده آقا علی عباس 

دو توله خرس با مادرشان آخرین نفس ها را کشیدند 
تا دوباره تشکل های حمایت از حیوانات بسیج شوند 
و بگویند که ش��کار، جنایتی بزرگ است، گرچه به 
گفته ش��کارچیان عمل ش��کار از روی خیرخواهی 
 است؛ زیرا مرگ ناشی از تیر خوردن بسیار راحت تر

و با درد و ترس و اس��ترس کمتری نسبت به مرگ 
طبیعی حیوانات صورت می گیرد.

 ام��ا ن��وک پی��کان انتق��اد در آن زمان به س��مت 
دستنوشته ها و قوانینی رفت که حقوق حیوانات را 
به عنوان بخشی ازخلقت کاماًل نادیده گرفته بود، اما 
از همان زمان نمایندگان انجمن حمایت از حیوانات 
سکوت نکرده و پیگیر این مسأله شدند تا سرانجام 

گناهکاران روبه روی قانون قرار بگیرند.

شهریور ماه س��ال قبل فیلمی در گوشی های تلفن 
همراه منتشرش��د که در آن صحنه ه��ای فجیعی 
 از کش��ته ش��دن یک قالده خرس قهوه ای مادر و 

دو توله اش توسط دو نفر مرد نشان داده می شد.
با انتش��ار این فیلم و اعتراض نهادهای حمایتی از 
محیط زیس��ت و حیوانات، دستگاه قضایی نیز وارد 
عمل شد و با همکاری مردم محلی در سمیرم یکی از 
متهمان شناسایی و سپس دستگیر شد، اما چیزی 

نگذشت که متهم دیگر این پرونده متواری شد.
دادس��را تحقیقات مقدماتی از تنها متهم دستگیر 
 ش��ده پرونده را آغاز کرد که ای��ن تحقیقات حبس 
دو ماه��ه وی را به دنبال داش��ت و پ��س از دو ماه 
حب��س، این مرد ج��وان که معلم یک��ی از مدارس 

س��میرم نیز بود، با تودیع وثیقه20 میلیون تومانی 
آزاد شد.

پرونده دردادسرای این شهرستان تکمیل و با صدور 
قرار مجرمیت برای رس��یدگی و صدور حکم راهی 
دادگاه این شهرستان شد و قاضی پرونده با حضور 
یکی از متهمان و در غیاب متهم متواری، محاکمه 
 این افراد را آغاز ک��رد؛ محاکمه ای ک��ه انگار باید 
بارها و باره��ا اتفاق بیفت��د تا در بازنگ��ری قوانین 
باالخ��ره بتواند به ش��کل ت��ازه ای در برخ��ورد با 
شکارچیان صورت گیرد، چرا که قوانین مربوط به 
شکار به دهه 50 برمی گردد؛ قوانینی که در سال70 
مقداری بازنگری ش��د، اما آنچنان به روز نیس��ت و 
به گفته مدیر کل س��ابق محیط زیس��ت اصفهان 

»قوانین فعلی جوابگوی شرایط فعلی نیست و وقتی 
یک شکارچی حاضر است تا 20 میلیون تومان برای 
حمل اس��لحه ش��کاری پول بدهد و با خودرو 80 
میلیونی به شکار می رود، دیگر برای پرداخت560 
یا 800 هزار تومان جریمه مش��کلی ن��دارد و فردا 

دوباره به کارش ادامه می دهد«.
مدیر کل س��ابق س��ازمان محیط زیس��ت استان 
اصفه��ان در همان زم��ان طی اظهارنظ��ری اعالم 
کرده بود که تعدد ش��کار جرم این اف��راد را اضافه 
نکرده و در قانون چنین پیش بینی نش��ده است و 
به همین خاطر بود که الهیج��ان زاده تأکید کرده 
بود:»بازنگری در قوانین شکار صید، امری ضروری 
 اس��ت که باید س��ازمان محیط زیس��ت کشور به 
قوه قضائیه پیشنهاد دهد و قوه قضائیه هم آن را به 

مجلس ببرد«.
ش��اید به همین خاطر اس��ت که اتفاقات مختلف 
مش��ابه این جنایت دیگ��ر تبدیل به تکرار ش��ده و 
فعالیت محیط زیس��ت به کاری فرسایشی تبدیل 
شده اس��ت که منتهی به دستگیری ش��کارچی با 
هزاران مشقت و پرداخت جریمه از طرف او و دوباره 
رها شدنش می شود؛ چرا که این ر«وند ادامه دارد و 
شکارچی خالفکار بعد از 2۴ ساعت، دوباره به کارش 

ادامه می دهد.
این تناقض های قانونی و نقص های اجرایی در حالی 
اس��ت که بیش از112 ش��هید در ۳0 سال گذشته 
و۴00 مصدوم و جانباز، امری نیست که به راحتی 
بتوان از آن گذشت؛ شهدایی که تنها به خاطر حفظ 

و نگهداری حیوانات انجام وظیفه می کرده اند. 
در این میان حقیقت این است که شکارچیان برای 
تقویت حس ترقی، رضایت و لذت دست به این عمل 
می زنند. این عقیده شکار را تبدیل به تفریح می کند 
و حیوانات را موضوعی برای لذت بردن انسان؛ لذتی 
که به گفته انصاری، مدیر کل دادگستری اصفهان 
»ممنوع است«، چرا که خرس قهوه ای از لحاظ تنوع 
زیست محیطی جزء حیوانات کمیاب است که باید 

از آنها برای نسل های آینده حراست شود.
جالب این که برخی مقام ه��ای قضایی با اعالم این 
که» این حیوان با وجود برخی از باورهای ذهنی از 
حیوانات کم آزار است و تا کنون مرسوم نبوده که به 
کسی آسیب برساند مگر در صورتی که اسباب اذیت 

و آزار آن ایجاد شده باش��د و از طرفی اگر خسارتی 
نیز وارد کند، این خسارت پرداخت می شود«، رویه 

تازه ای را از خود نشان دادند.
طبق آمار رس��می، س��االنه بیش از 250 میلیون 
حیوان از طریق ش��کار کش��ته، فلج یا یتیم شده و 
میلیون ها حیوان مجروح می شوند. استرسی که از 
صدای اسلحه، ترس و فرار در حیوان ناشی می شود 
قابلیت تغذیه درست و ذخیره انرژی در حیوان برای 
زمستان را از آن می گیرد و همچنین در مهاجرت و 

خواب زمستانی حیوانات اثر بدی می گذارد. 
کمپ ها و آتش و وس��ایل نقلیه و مس��ائل جانبی 
نیر اثرات مخربی بر طبیع��ت می گذارد و این برای 
حیوانات زیادی مانند گرگ ها که به صورت گروهی 
زندگی می کنند و روابط تنگاتنگ فامیلی بین آنها 
وج��ود دارد مصداق بارزت��ری پیدا م��ی کند؛ زیرا 

کشتن یکی از آنها زندگی دیگران را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد.

ش��کارچیان مدعی هس��تند که از طریق پرداخت 
پول برای خرید جواز به س��ازمان محیط زیست و 
متقابال محیط زیس��ت کمک می کنند، اما شکار و 
زمینی که ش��کارچیان بر روی آن ش��کار می کنند 
با مالیات م��ردم نگه��داری می ش��ود و مبلغی که 
ش��کارچیان می پردازند، بخش بس��یار ناچیزی از 
هزینه راه سازی و ساختن ایستگاه های استراحت، 

پاکسازی و... است.

با یک سال تأخیر در پرونده خرس های قهوه ای سمیرم

قاتالن زیر تیغ قانون

الدن  یک سال پیش وقتی خرس مادر و بچه هایش سردی چاقو را برتن گرمشان حس می کردند، شاید هیچ کس فکرش را 
هم نمی کرد که باالخره دادگاه شکارچیان بی رحم برگزار ش�ود. همان روزها سرنوشت خرس مادر و دو کودکش به ایرانمنش 

آخرین شلیک دو ش�کارچی گره خورد تا س�اده ترین حق هر جاندار، یعنی حیات، دوباره زیر سؤال برود؛ هر بار در 
نقطه ای و این بار در منطقه ونک شهرستان سمیرم.

 قوانین مربوط به ش�کار به دهه 
50 برم�ی گ�ردد؛ قوانینی که در 
س�ال70 مقداری بازنگری شد، 
اما آنچنان به روز نیست و به گفته 
مدیر کل س�ابق محیط زیس�ت 
اصفهان »قوانین فعلی جوابگوی 
ش�رایط فعلی نیست«، به همین 
خاطر بود که الهیجان زاده تأکید 
کرده بود:»بازنگ�ری در قوانین 
شکار صید، امری ضروری است«

ترخیص دو دانش آموز 
شین آبادی از بیمارستان



چهره روزیادداشت

با کاهش مصرف نسوز پاتیل 

دستیابی به رکورد بی سابقه درکشور
با دستیابی به رکورد بی سابقه کاهش مصرف نسوز در پاتیل های فوالد 
مبارکه، مقدار مصرف نسوز در این پاتیل ها با کارخانجات فوالدسازی 

مشابه در کشورهای اروپایی و ژاپنی یکسان شد.
رییس مرکز نسوز شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر گفت: کاهش 
مصرف نس��وز در پاتیل های ش��رکت فوالد مبارکه و رسیدن به مقدار 
مصرف 1/87 کیلوگرم بر تن مذاب )یک و هشتاد وهفت صدم کیلوگرم 
بر تن مذاب( رکورد بی س��ابقه ای در ایران اس��ت که به دست پرتوان 
کارکنان این ش��رکت در آستانه س��الگرد افتتاح  فوالد مبارکه  محقق 
شد. غالمرضا صوفیان در همین رابطه به سیر نزولی  کاهش کل مصرف 
نس��وز در فوالد مبارکه اش��اره کرد و گفت: مصرف کل نس��وز شرکت 
درس��ال1380، به میزان 22 کیلوگرم بر تن مذاب بوده است که از آن 
زمان تاکنون با اجرای 38 پروژه مختلف ب��ه 8/7 کیلوگرم برتن مذاب 

رسیده است.
وی در یک مقایسه اجمالی تصریح کرد: با نسوز کاری 12 عدد پاتیل و 
کسب رکورد عمرنسوز 175 ذوب در پاتیل، توانستیم از میزان مصرف 
2/87 ص��دم کیلوگرم بر تن م��ذاب در پاتیل ها در س��ال90 به 1/87 
کیلوگرم برتن مذاب در آذرماه سال جاری برسیم که این کاهش مصرف 
 نس��بت به ماه قبل س��ال جاری حدود دو میلیارد تومان صرفه جویی 
دربر داشته است که البته چنانچه بخواهیم همه  کاهش مصارف در این 

سنوات را لحاظ نماییم، به رقم های قابل توجهی دست خواهیم یافت.

خبر ویژه

4
کاهش قابل توجه میزان خرید آجیل در بازار

 مصطفی بحق رییس اتحادیه خوار و باراصفهان از کاهش قابل توجه میزان خرید آجیل در اصفهان خبرداد 
وگفت: هیچ نرخ غیرواقعی دربازار وجود ندارد و درحالی که آجیل در بازارفراوان است، اما با توجه به چندبرابر 
شدن نرخ ها، قدرت خرید مردم آنقدر پایین آمده که به هیچ وجه قابل مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نیست.

 60  اکیپ نظارتی 
بر قیمت کاالها نظارت دارند

سرپرست سازمان صنعت و معدن و 
تجارت اصفهان/ مظفر انصاری

روزانه 60 اکیپ در اصفهان بر روند قیمت کاالها نظارت دارند، چرا که 
نظارت و رسیدگی وظیفه عمقی سازمانی ما برای کنترل قیمت هاست.

به همین منظور برای این که رفع تن��ش قیمتی کاهش پیدا کند، تمام 
انبارها و سردخانه رس��می استان رصد می ش��ود و درحال حاضر370 
انبار و س��ردخانه موجود استان مورد نظارت و بازرس��ی قرار می گیرد، 
که کاالیی به صورت غیر مجاز 
ذخیره نش��ود. در صورتی که 
ذخیره س��ازی به این سازمان 
گزارش نشود، نگهداری کاالی 
غیرمجاز و کاالی خارج شبکه 
تلقی می شود، به همین دلیل 
ه��م درح��ال حاض��ر قیمت 
 بسیاری از اقالم روند کاهشی 

داشته اند.
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 هشت شهرستان 
اداره منابع آب دارند 

 مدی��ر هماهنگ��ی مناب��ع آب شهرس��تان های ش��رکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: این ش��رکت ب��رای رفاه حال 
مردم در هشت شهرستان این استان، اداره منابع آب ایجاد 

کرده است.
فره��اد س��لیمانی اظهار ک��رد: در راس��تای اص��ل تمرکز 
زدای��ی، تکری��م ارب��اب رج��وع و رف��اه ح��ال م��ردم و 
جلوگی��ری از ت��ردد متقاضی��ان ب��رای انجام ام��ور اداری 
ب��ه مرک��ز اس��تان، ای��ن دفات��ر نمایندگ��ی ایجاد ش��ده 
 اس��ت. وی اف��زود: ش��رکت آب منطق��ه ای اصفه��ان در 
شهرس��تان های مبارکه، فالورج��ان، نجف آب��اد، فریدن، 
شهرضا، اردستان، خوانسار و شاهین ش��هر اداره منابع آب 
دارد. به گفته وی، حفاظت و نظارت از آب های س��طحی و 
زیرزمینی، انجام بازدیدهای کارشناس��ی از حریم آب ها و 
برخورد با تخلفات تجاوز به این حریم ها از مهم ترین وظایف 
اداره منابع آب شهرستانی است. س��لیمانی تأکید کرد: این 
ادارات بر بستر رودخانه ها و بهره برداری از سدها و تأسیسات 
آب نظارت می کند و درخواست های مردم مربوط به صدور 
مجوز بهره برداری از منابع آب س��طحی و زیر زمینی برای 
مصارف کشاورزی، ش��رب، بهداش��ت و صنعت را پیگیری 

خواهد کرد. 

افتتاح 1700 واحد مسکونی 
شهر مجلسی

 مدیرعامل ش��هر جدید مجلس��ی از افتت��اح 1750 واحد 
مسکونی این شهر توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

علی ابراهیمی دستگردی که با ایسنا سخن می گفت، اظهار 
کرد: روز یازدهم دی ماه امسال با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
 این واحدها افتتاح ش��ده و آم��اده واگذاری ب��ه متقاضیان 
اس��ت. وی افزود: از این می��ان حدود هزار واحد مس��تقر و 
باقی واحدها نیز در حال استقرار هس��تند که تا پایان سال، 
متقاضیان در واحدهای خود س��اکن می شوند. ابراهیمی با 
بیان این که مش��کلی در تأمین مدرس��ه، درمانگاه، مسجد 
 و دیگر خدمات مورد نیاز وجود ندارد و تأس��یات زیر بنایی 
ش��هر جدید مجلس��ی نیز فراهم ش��ده اس��ت گفت: کلیه 
زیرساخت ها در واحدهای مس��کونی فراهم است و تاکنون 
ساخت مسجد، اسکلت و سقف کاری یک مدرسه و ساختمان 
تجاری نیز انجام ش��ده که در حال تکمیل خدمات روبنایی 

هستیم.

اخبار کوتاه

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی استانداری 
     گرچه تحریم های گسترده، اقتصاد کشور را با تنگناهایی مواجه 
س��اخته و تخصیص اعتبارات به پروژه ها را با چالش هایی روبه رو 
نموده، اما به رغم این مشکالت خوشبختانه روند اجرایی پروژه های 

عمرانی در استان اصفهان همچنان ادامه دارد.
     همه پروژه های نیمه کاره در اس��تان اصفهان درحال تکمیل 
شدن هستند و کلنگ زنی بسیاری از پروژه ها هم در این استان در 

دستور کار قرار گرفته است. 
     استان اصفهان بیشترین پروژه های عمرانی درحال احداث را 
درکشور دارد که ازاین تعداد، 53 پروژه جزء پروژه های مهر ماندگار 

محسوب شده است .
     به رغم کمبود اعتبارات دربخش آب و فاضالب، روند اجرایی 
این پروژه ها دراستان باس��رعت درحال انجام است که این مهم با 
اهتمام جدی در شرکت آب وفاضالب استان اصفهان و با درایتی 
که دراین شرکت درخصوص پروژه آبرسانی به شهرمجلسی وجود 

دارد، صورت گرفت.

     زمینه های اجرای طرح به طور کامل فراهم شد که این امرجای 
تقدیروتشکر دارد وتأکید بر این است که اجرای این پروژه تا پایان 

دولت دهم به اتمام برسد .

هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان 

     آبرسانی به شهر مجلس��ی از مطالبات دیرینه مردم این شهر 
بوده است که مقرر شد با اجرای طرح آبرس��انی به شهر مجلسی 
آب شهرهای طالخونچه و دهاقان تأمین شود و هزینه اجرای این 
پروژه از اعتبارات جاری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 

تأمین می شود .
     آبرسانی به شهر مجلسی از تصفیه خانه باباشیخعلی صورت 
می پذیرد و به دنبال اجرای این طرح درمجموع 51 ش��هر و 300 
روستا تحت پوشش طرح آبرسانی به اصفهان بزرگ قرار می گیرند 
 و همچنین درنظر گرفته ش��ده ش��هر طالخونچه و دهاقان هم در 
آینده نزدیک تحت پوشش طرح آبرس��انی به اصفهان بزرگ قرار 

گیرند .
     باتوجه به این که استان اصفهان چندسال پیاپی درگیر پدیده 
خشکس��الی بوده، اما با مدیریتی که در توزیع آب شرب از طریق 
مدیریت استان اعمال شد در این س��ال ها آب شرب مردم استان 
اصفهان در تمام فصول تأمین ش��د و مردم کمبودی در حوزه آب 
 شرب نداش��تند، با این حال در شرایط خشکس��الی قرار داریم و 
بازهم باید برصرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف در استان تأکید 

کرد .
     درش��رایط کنون��ی ک��ه دول��ت در تأمی��ن مناب��ع مالی با 
محدودیت هایی مواجه اس��ت، باید به جز متک��ی بودن به تأمین 

اعتب��ارات از طری��ق مناب��ع 
 دولت��ی، راه ه��ای دیگر مانند 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
را در اج��رای پروژه ه��ا دنبال 

کنیم .
     آبفای اس��تان ب��ه منظور 
اج��رای ش��بکه فاض��الب و 
تصفیه خانه فاضالب شهرهای 
مبارکه و لنجان از منابع مالی 
ش��رکت فوالدمبارکه در ازای 
فروش پس��اب به این مجتمع 
صنعتی بهره مند ش��د و بدین 
ترتیب ش��رکت فوالدمبارکه 
آب مورد نیاز خود را در صنعت 
فوالدس��ازی از طریق پس��اب 

تأمین می کند .
     در اج��رای این پروژه پنج ه��زار و200 مت��ری، لوله هایی به 
قطر500 میلی متر به کار می رود که هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 
و600 میلیون تومان دربر دارد و مقرر ش��د طی 7 ماه اجرای این 
پروژه به پایان برسد که با اجرای این پروژه، س��ی هزارنفر در این 

منطقه از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد. 

علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی 

     از این که اعتبارات موردنیاز این طرح با مساعدت مدیرعامل 
آبفای استان تأمین شده، تقدیر و تشکر می کنیم، زیرا بعد از سال ها 
آب شرب سالم و بهداشتی مردم این منطقه تأمین می شود و انتظار 
می رود زمینه های احداث شبکه فاضالب درشهر کرکوند و دیگر 

شهرها در این منطقه نیز فراهم شود . 

آغاز عملیات طرح آبرسانی با 16 میلیارد ریال  اعتبارصورت گرفت

آب، مجلس مجلسی ها ها را گرم می کند

گروه  چندی پیش و طی مراسمی درشهر مجلسی آرزوی اهالی شهر مجلسی برآورده شد. تحقق 
این طرح با 16 میلیارد ریال اعتبارصورت گرفت. درمراس�م کلن�گ زنی پروژه انتقال آب،  اقتصاد

جمالی نژاد معاون عمرانی استانداری، هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان و علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی سخنرانی کردند. در ادامه، بخش هایی از 

آنچه در این جلسه مطرح شد را می خوانید.

همه پروژه های 
نیمه کاره در استان 

اصفهان درحال 
تکمیل شدن 

 هستند و 
کلنگ زنی بسیاری 

از پروژه ها هم 
در این استان در 
دستور کار قرار 

گرفته است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده
6769 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی شهر در پرونده کالسه )881246 
اج��را( له آقای آرش جعفری علیه خانم ه��ا و آقایان 1- کوروش 2- امیر 3- لیال 4- 
س��هیال 5- مهسا 6- پریس��ا همگی جعفری 7- صدیقه کمالی به خواسته فروش ملک 
مش��اعی 1942 مجزی ش��ده از 1013 از 85 اصلی بخش 14 اصفهان که کارشناس 
رس��می دادگس��تری ارزش آن را معادل 3/660/000/000 ریال ارزیابی نموده را از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 1391/11/18 ساعت 
10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گردد و 
طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی 
مقابل ایس��تگاه اتوبوس مراجعه و از نزدیک مورد مزای��ده را بازدید نمایند. خریدار 
کسی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت 
پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده 
دادگس��تری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزای��ده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و مزایده تجدید می گ��ردد.  مدیر و دادورز 

اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر

ابالغ
6782 ش��ماره: 135/88 ج اول نام اخطار شونده: س��ید مسعود رهنمایی فرزند سید 
محمد مجهول المکان محل حضور: دادگاه اصفهان، ش��عبه اول اجرای احکام حقوقی، 
وقت حضور: ظرف س��ه روز، علت حضور: دعوی هوش��نگ محمدی علیه شما الزم 
اس��ت ظرف مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی ب��ه این اجرا مراجعه 

نمایید. مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6783 شماره دادنامه: 9109970351601742، شماره پرونده: 9109980351600508، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910537، خواهان: خانم فاطمه منصوری به نشانی جرقویه 
نیک آباد خ دانشس��را ک ش قاسم طاوس��ی، خوانده: آقای علیرضا زارعی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: گواهی عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده بش��رح زی��ر مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی فاطمه منصوری بطرفیت علی رضا زارعی به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان سازش با توجه به متن دادخواست تقدیمی خواهان رونوشت مصدق سند 
نکاحیه اظه��ارات وی نظریه داوری و مؤدای اظهارات گواهان تعرفه ش��ده از ناحیه 
خواهان عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده و سایر محتویات پرونده خواسته مطروحه 
مقرون به صحت است لذا باستناد ماده 1130 ق.م.و.م 8 ق.ح.خ.و.م.ق.ا.م.م.ط گواهی 
عدم امکان س��ازش صادر می گردد گواهی صادره تا س��ه ماه پ��س از ابالغ دارای 
اعتبار اس��ت بدیهی اس��ت به محض قطعیت خواهان می تواند در یکی از دفاتر اسناد 
رس��می طالق حاضر ش��ده و خود را براساس بند ب س��ند نکاحیه مطلقه و به ثبت 
برس��اند رأی صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین 

شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. احمدیان- رئیس شعبه 16 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6784 شماره دادنامه: 9109970350301112، شماره پرونده: 9109980350300057، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910057، خواهان: آقای علیرضا زارعی به نشانی اصفهان 
خوراس��گان خ طالقانی پزوه کوچه ش س��ید رضا طباطبایی پ 7، خوانده: آقای علی 
اصغر افراسبی به نشانی مجهول المکان، خواسته: استرداد خودرو، گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای علیرضا زاری به طرفیت آقای 
علی اصغر افراسبی مبنی بر مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال و مطالبه مطلق خسارات 
دادرس��ی دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی و با توجه به مفاد 
ق��رارداد ابرازی و با توجه به قس��مت اخیر قرارداد م��ورخ 87/10/3 که در آن اعالم 
ش��ده )این ماش��ین از آقای زارعی )خواهان( به افراس��بی )خوانده( به مدت یکسال 
کرایه داده ش��ده اس��ت و پس از انجام قرارداد و دریافت پول هیچگونه حقی نس��بت 
به ماش��ین ندارد( و اینکه خواهان با تقدیم دادخواست مطالبه وجه پرداختی را نموده 
اس��ت و خوانده در قبال خواس��ته خواهان دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لهذا خواسته 
خواه��ان را مقرون به صحت دانس��ته مس��تنداً به م��واد 197 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی حکم به محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبل��غ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
2/000/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت دیرکرد از تاریخ مطالبه 
)تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/1/26( لغایت زمان پرداخت براس��اس شاخص اعالمی 

در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس 
از اب��الغ قابل وا خواه��ی در این مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض و 

رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. اسماعیلی- رئیس شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6785 شماره دادنامه: 9109970350301282، شماره پرونده: 9109980350300792، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910792، خواه��ان: خانم رویا گلوس��االری حاج غالمرضا 
با وکالت آقای حس��ن صرامی فروش��انی و آقای علی ناظمی زاده همگی به نش��انی 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی جنب بانک تجارت ک 37 پ 315، خوانده: آقای رضا 
گرامیان به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: نظر 
به اینکه وکالی خواهان باستناد یک فقره چک بشماره 481171-91/7/10 عهده بانک 
ص��ادرات به مبلغ 810/730/000 ریال ط��رح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت و 
اصالت مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده نیز مسلم و وجود اصل چک در ید خواهان 
اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه و 

طل��ب خواهان دارد و با توجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش 
ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف 
ابالغ در جلس��ه دادرس��ی مورخ 91/9/22 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را 
وارد تش��خیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 310 
و 313 و 314 قانون تجارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکالی 
دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 810/730/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ 16/270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان می باشد.  اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
6786 ش��ماره: 140400/35 ب 5 نظر به اینکه آق��ای علی نیکبخت به اتهام خیانت در 
امانت از طرف شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ 
احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجراي 
ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهي در شعبه 5 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر انصاری دادسراي 

ناحیه 4 بازپرسي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر گردد درصورت عدم 
حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانون��ي در این خصوص به عمل خواهد 
آمد. م الف/ 16580 غالم پور- مدیر دفتر ش��عبه 5 بازپرس��ي دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان 

ابالغ
6787 نظر به اینکه آقای مهدی زنگانه به اتهام خیانت در امانت حس��ب شکایت خانم 
اکرم کاویانی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910804 د 32 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 
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 اق��دام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 16581  ش��عبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
6788 نظ��ر به اینکه آقای یوس��ف محمدی فرزند آقاجان به اتهام ترک انفاق حس��ب 
ش��کایت خانم جنت انصاری پ��ور فرزند محمدعلی از طرف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 911433 د 32 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 16583 ش��عبه 32 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6789 ش��ماره: 9110110364900932 نظ��ر به اینکه آقای صم��د حبیب زاده فرزند 
عباس به اتهام خیانت در امانت حس��ب ش��کایت آقای محمد حس��ن جانثاری فرزند 
جمش��ید از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 911463 د/ 30 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اج��رای م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور 
کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 
دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه، دادس��رای ناحیه 2 
اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور 
پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواه��د گردید. م الف/ 
 16587  صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
6790 شماره دادنامه: 9109970353401240، شماره پرونده: 9109980365600816، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910749، 1- آقای منصور یزدانی متهم، با وکالت آقای عین 
اله بیات وکیل به نشانی خ آزادگان سعادت آباد روبروی مالصدرا جنب بانک رفاه پ 
40 طبقه دوم، 2- آقای محمد مومنی متهم به نش��انی متواری، 3- آقای یداله وحدتی 
ش��اکی به نش��انی اصفهان ملک ش��هر خ مفتح ک ش صبوری ک شقایق درب سمت 
راس��ت کهف، اتهام ها: 1- صدمه بدنی عمدی، 2- ش��روع به آدم ربایی، گردشکار: 
دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهمین به نام های آقایان 
1- منصور یزدانی فرزند محمد متولد 1366، 2- محمد مومنی هر دو دائر بر مشارکت 
در صدمه بدنی عمدی نس��بت به طفل به نام آقای علی وحدتی حس��ب ش��کایت ولی 
طف��ل به نام آقای یداله وحدتی و گواهی پزش��کی قانونی و گ��زارش مرجع انتظامی 
و اظهارات مطلعین بزه انتس��ابی محرز و مس��تنداً به مواد 367 و 480 و 484 قانون 
مجازات اس��المی متهمین به صورت تضامنی 1- بابت حارصه سمت راست صورت 
به یک درصد دیه کامل 2- بابت کبودی سمت راست گردن و کبودی روی شانه چپ 
و کب��ودی بازوی راس��ت در مجموع به چهار و نیم هزارم دی��ه کامل 3- بابت ارش 
س��ائیدگی در سمت راس��ت گردن و ارش سائیدگی روی شانه چپ در مجموع به دو 
و نیم درصد دیه کامل در حق آقای علی وحدتی ظرف مدت یک س��ال از تاریخ وقوع 
ضرب و جرح مذکور مورخ 1391/3/2 و من باب جنبه عمومی بزه و جهت جلوگیری 
از بیم تجری مرتکبین با دیگران مس��تنداً به تبصره 2 ماده 269 قانون صدرالذکر هر 
ی��ک از متهمین به تحمل 91 روز حبس محکوم می گردند. و در خصوص اتهام دیگر 
متهمین که مبنی بر ش��روع به آدم ربایی باش��د با عنایت به فقد ادله اثباتی شرعی و 
قانونی مفید علم و یقین و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی 
بر برائت متهمین نس��بت به اتهام ش��روع به آدم ربایی صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان و نس��بت به متهم ردیف 
دوم غیاب��ی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. م الف/ 16589  مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
6791 شماره ابالغیه: 9110100362001179، شماره پرونده: 9009980362001559، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901589، در پرونده کالسه 9009980362001559 و بایگانی 
901589 د/ 1 این ش��عبه بنا به ش��کایت ش��اکیان و گزارش مرجع انتظامی علیه 1- 
عبدالعظیم ش��یبانی فرزند شاکر 2- س��ید طالل آل مناف فرزند سید محمد مهدی 3- 
علی اصغر زرگر فرزند عباس��علی 4- علیرضا خورزوقی فرزند رمضانعلی ح5- علی 
پیرحاجی فرزند اس��ماعیل )اعضا هیئت امنا صندوق قرض الحسنه اهل بیت( به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت، ب��ا عنایت به مجهول المکان 
بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 30 روز پس از نش��ر 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م الف/ 16597  شعبه 

اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
6792  شماره ابالغیه: 9110100362001170، شماره پرونده: 9109980362001562، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911589، در پرونده کالسه 9109980362001562 و بایگانی 
911589 د/1 این ش��عبه شکایت رس��ول انصاری علیه احسان فخری به اتهام ضرب 
و ج��رح عمدی )ایراد صدمه بدنی عمدی( تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت، با عنایت به 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 30 روز 
پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است 
در ص��ورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعم��ل خواهد آمد. م الف/ 

16596 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

افراز پالک 16/1005
6809 ش��ماره: 6035 بموجب رأی افراز ش��ماره 5340-91/9/8 اداره ثبت اس��ناد و 
امالک زواره، مالکیت آقای محمد کش��اورز فرزند حسین به میرازن 12 حبه مشاع و 
خانم پروانه باقری حبیب آبادی فرزند باقر مالک 24 حبه مشاع از پالک 1005 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان افراز و قطعه 
واقع در سمت شرق به مساحت 313/40 مترمربع در سهم آقای محمد کشاورز قرار 
گرفت که حدود آن بدین نحو می باشد: شمااًل دیواریست به پالک 1006 فرعی بطول 
9/60 متر ش��رقًا: اول دیواریست دوم جای درب و دیوار سوم جای درب و جای پی 
اس��ت به کوچه منس��ده احداثی به ترتیب به طول های 2 متر و 13/15 متر و 12/28 
متر )قسمت اول بصورت پخ می باشد( جنوبًا: اول و دوم جای درب و جای پی است 
به کوچه منس��ده احداثی به ترتیب به طول های 1/80 متر و 9/86 متر )قس��مت اول 
بصورت پخ می باشد( غربًا: اول جای پی است به جای پی دوم دیوارست به باقیمانده 
پالک 1005 )س��همیه خواهان پروان��ه باقری( به ترتیب به طول ه��ای 14/78 متر و 
14/45 متر حقوق ارتفاقی ندارد و قطعه مجاور آن به مساحت 420/10 مترمربع در 
س��هم خانم پروانه باقری حبیب آبادی قرار گرفت که حدود آن بدین نحو می باش��د: 
ش��مااًل: به مرز اش��تراکی با پالک 1006 فرعی بطول 14/07 متر شرقًا: اول به دیوار 
دوم جای پی است به جای پی باقیمانده پالک 1005 )سهمیه خواهان محمد کشاورز( 
ب��ه ترتیب به طول های 14/45 متر و 14/78 متر جنوبًا: جای درب و جای پی اس��ت 
به کوچه منس��ده احداثی بطول 14/13 متر غربًا: جای پی اس��ت به جای پی باقیمانده 
پالک 1005 )س��همیه خواندگان( بطول 30/48 متر حقوق ارتفاقی ندارد و قطعه واقع 
در غرب به مس��احت 733/50 مترمربع در س��هم خواندگان آقای داریوش و خانم ها 
هایده و میترا همگی نجف زاده و فرزندان مختار به میزان س��هم مش��اعی آنها قرار 
گرفت که حدود آن بدین نحو می باش��د: شمااًل به مرز اشتراکی با پالک 1006 فرعی 
بطول 21/67 متر ش��رقًا: جای پی اس��ت به جای پی باقیمانده پالک 1005 )س��همیه 
خواه��ان پروانه باقری( بطول 30/48 متر جنوبًا: جای درب و جای پی اس��ت بکوچه 
منس��ده احداثی بطول 21/62 متر غربًا: در س��ه قسمت جای درب و جای پی است به 
خیابان احداثی به ترتیب به طول های 2/47 متر و 28/15 متر و 2/90 متر )قسمت های 
اول و س��وم بصورت پخ می باشد( حقوق ارتفاقی: ندارد. این رأی براساس قانون و 
آیین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 صادر گردیده و از 
 تاریخ آگهی بمدت ده روز قابل اعتراض در دادگستری شهرستان اردستان می باشد. 

م الف/ 311  عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالكيت
6810 نظ��ر به اینکه ورث��ه خانم زهره گیوه چي باس��تناد دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده و باارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 
مالیاتي مربوطه مدعي مفقود ش��دن سند مالکیت بیست ودوسهم ودونهم سهم مشاع 
از 2762 س��هم شش��دانگ پالک 2/1080 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا گردیده اند 
که س��ندمالکیت مذکور ذیل ثبت 27733 صفح��ه 217 دفتر 208 بنام زهره گیوه چي 
صادرگردیده اس��ت اینک ورثه زهره گیوه چي درخواست صدور سندمالکیت المثني 
را نم��وده اند که دراجراي ماده 120آئین نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگهي معامل��ه اي کرده که در آن 
اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
م��دت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجع��ه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه 
 تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 
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»گذشته«  فرهادی درکنار »جانگو«  تارنتینو
وب سایت فرانسوی زبان آلوسین در گزارشی به پیش بینی10 فیلم برتر سال 2013 سینمای جهان 
پرداخته که در میان فیلم های حاضر در این فهرست، فیلم »گذشته«، اصغر فرهادی در کنار آثاری 

چون »استاد« و »جانگوی آزاد شده« به چشم می خورد.
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یک اصفهانی درجشنواره تئاتر فجر
نمایش »1+1« کار مش��ترکی از ایران و 
ایتالیا و به کارگردانی امید نیاز، کارگردان 
کودک و نوجوان تئاتر اصفهان در بخش 
بین المل��ل س��ی و یکمین جش��نواره 

بین المللی تئاتر فجر به اجرا در می آید.
نیاز در ای��ن خصوص گفت: ای��ن تئاتر، 
کار مش��ترکی بی��ن م��ن و گوگیلم��و 
پاپ��ا، از کارگردان��ان سرش��ناس تئاتر 
ایتالیاست که تابس��تان امس��ال در اصفهان تمرین آن کلید خورد. وی 
ادامه داد: ای��ن کار بدون کالم اس��ت و فقط دو بازیگ��ر دارد که خودم و 
پاپ��ا بازیگران کار هم هس��تیم و می توان��م بگویم که یک ق��درت باالی 
کارگردانی و بازیگ��ری را در این کار خواهید دید. سرپرس��ت گروه تئاتر 
»نان و عروسک« خاطرنشان کرد: این اولین بار است که اثری از اصفهان 
به بخش بین الملل جش��نواره تئاتر فجر راه می یابد و امیدوارم گشایشی 
 برای حضور کار های بیش��تر از اصفهان در این بخش جش��نواره باش��د. 
وی تصریح کرد: در حال رایزنی هستیم تا در صورت امکان این نمایش پس 

از جشنواره، سه روز نیز در اصفهان به روی صحنه برود. 
گفتنی است، سی  و یکمین جش��نواره بین المللی تئاتر فجر از 2۶ دی تا 
12 بهمن به دبیری سعید کشن فالح در تهران و پنج استان کشور برگزار 
خواهد شد و 2۴ نمایش در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره شرکت 

خواهند داشت.

 »بندگی و زندگی«
 با هم��کاری مؤسس��ات قرآنی اس��تان 
 اصفهان مس��ابقه »بندگ��ی و زندگی« 
1۶ بهمن ماه س��ال جاری در این استان 

برگزار می شود. 
حجت االسالم و المسلمین حسن بابایی، 
عضو هی��أت مدیره اتحادیه مؤسس��ات 
قرآن��ی � مردمی اس��تان اصفه��ان در 
خصوص این مس��ابقه گفت: با همکاری 
مؤسسات قرآنی، کمیته انجمن های اسالمی و هیأت های مذهبی استان 
اصفهان مسابقه »بندگی و زندگی« 1۶ بهمن ماه سال جاری در این استان 
برگزار می شود. دبیر کمیته انجمن های قرآنی استان اصفهان در رابطه با 
نحوه برگزاری این مسابقه افزود: این مسابقه با طرح ۴0 سؤال به صورت 
تستی با حضور ثبت نام شدگان برگزار می شود. وی با اشاره به منابع در نظر 
گرفته شده برای این مسابقه استانی، تصریح کرد: از منابع در نظر گرفته 
ش��ده برای این دوره می توان به مفاتیح الجنان تألیف شیخ عباس قمی و 

مفاتیح الحیات تألیف آیت اهلل جوادی آملی اشاره کرد. 
 مدیر مسئول مؤسسه علقمه کاشان اظهار کرد: در پایان به 10 درصد از 
شرکت کنندگان طی مراسمی جوایزی اهدا می شود.  عضو هیأت مدیره 
اتحادیه مؤسسات قرآنی � مردمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: سؤاالت 
این مسابقه در بین هیأت های مذهبی، مؤسسات قرآنی، مدارس ابتدایی 

و راهنمایی توزیع خواهد شد.

»پریشانه ها« منتشر می شود
مجموعه ش��عرهای عاشقانه و اجتماعی 
محس��ن نیکنام، ش��اعر جوان خمینی 
شهری با عنوان »پریش��انه ها« به زودی 
توس��ط انتش��ارات س��وره مهر به چاپ 
می رسد. این شاعر این مجموعه را کتابی 
متشکل از ۴0 غزل معرفی کرد و گفت: 
این کتاب در ابتدا نام دیگری داشت و بعد 
به »پریش��انه  ها« تغییر نام داد و بیشتر 
شعرهای عاشقانه و اجتماعی مرا دربرمی گیرد که اکنون در دست ناشر و 

در مرحله مجوز است. 

»یهودیان، جهان و پول« منتشر 
شد 

کتاب »یهودیان، جهان و پول« با ترجمه علی اصغر سرحدی از سوی 
مؤسسه انتشارات امیر کبیر منتشر شد.

تاریخ پیوندهای قوم یهود با جهان و پول جلوه ای کفرآمیز دارد. این 
قوم درباره ای��ن پیوند، جنجال های قلمی زیادی را فراهم س��اخته  و 
کشتارهای بس��یاری را هم به وجود آورده اند تا از آن تابویی بسازند 
که با هیچ دس��تاویزی نتوان به آن ایرادی وارد کرد و جرأت نوشتن 

درباره آن را یافت.
ژاک آتال��ی در کت��اب »یهودیان، جهان 
و پول« با یکی از خطره��ا و چالش های 
بزرگ قرن معاصر که برآورد نسبت میان 
پول در تاریخ معاصر یهود با اداره جهان 
است، به گفتگو پرداخته و نشان داده که 
قوم یهود چگونه با باور یکتایی و توانگری 
خود و با تص��ور فرمانده��ی متمرکز در 
راهبری جهان، به فکر اداره آن به واسطه 
پول اس��ت. کتاب »یهودی��ان، جهان و 
پول« در ۶57 صفح��ه و قیمت 21هزار 

و300 تومان منتشر شده است.

این تنها یک یادداشت است
گروه فرهنگ - این یادداش��ت با بخش��ی از کتاب »ترس 
و لرز« س��ورن کی یر ک هگور تمام می شود؛ وقتی از پشت 
کلماتش فریاد می کش��د: »آدم باید جلوتر ب��رود، آدم باید 
 جلوتر برود.« و بعد به جمله هایی از هراکلیتوس پیچیده گو 
 می رس��د که می گوید: »آدم دوب��ار از ی��ک رودخانه عبور 
نمی کند.« و نگارنده با لحن تأسفباری می نویسد:» چرا، ما 
چند بار در مقاطع مهم تاریخی این مرز و بوم از یک رودخانه 
عبور کردیم و انگار که هیچ وقت به رودخانه بعدی نخواهیم 
رسید.« یادداشت به آخر می رسد و الی روزنامه را می بندیم 
و می پرسیم که چه بر سرمان آمده اس��ت؟ مهم نیست که 
چقدر سینما و فرهنگ در حال توسعه از این حوادث متضرر 
 خواهند ش��د؛ چون آنها فقط احساس��ات درونی س��ازمان 
یافته ای هستند که روی حرف هایشان می ایستند؛ همین...؟! 
در حقیقت این ش��یوه مبارزه با اخالق مداری با اهداف اولیه 
به تناقض می رسد و هجو نامه هایی می شود علیه خودش. 
 حکایت پدری است که فرزند را به تندرستی تشویق می کند

 و ه��ر از گاه��ی می��ان ح��رف هایش س��یگار می کش��د. 
پیامد بی اخالقی و تهدیدهای این چنینی، هرج و مرج محض 
 است. نهادها و سازمان های تصمیم گیرنده فرهنگی تضعیف 
می شوند و هر کس سینما را به سمتی می کشاند که گمان 
می برد با ارزش های��ش مطابقت دارد و اصل��ی که »کی یر 
ک هگور«  فریاد می زن��د )انگیزه جلوتر رفت��ن آدمی( زیر 
پا گذاشته می ش��ود.  سینماگر احس��اس ناامنی می کند و 
از  سرمایه گذاری در س��ینمایی که جهت فکری مشخص و 
مدیریت باثباتی ندارد ناامید می شود و... . احساسات درونی 
سازمان یافته همیشه با پای پیاده تا ساختمان وزارت ارشاد 
یا جام جم نمی روند. بعضی وقت ها نیز دست به قلم می برند 
و مدی��ر کل صدا و س��یمای جمهوری اس��المی را به حذف 
 تنها برنامه س��ینمایی حد اقل موقت ترغیب می کنند و چه 
گزاره هایی روش��نفکرانه تر از احترام ب��ه نظر مخاطب برای 
توجیه عقب نشینی س��ازمان بزرگی همچون صدا و سیما؟ 
ویرانی آسان است. یک کلنگ و یا ماشین مکانیکی برای خراب 
کردن بنایی قدیمی کافی ست، اما آیا بازسازی چندین سال 
سینما و هزاران سال فرهنگ به همان آسانی ممکن می شود؟ 
برای رسیدن به قله چاره ای جز جمع شدن همه سلیقه ها و 
تفکرها زیر چتر قدرتی واحد نیست. تحمل یکدیگر و پذیرش 
اصول و خط قرمزهای گروه های مختلف. نویسنده در بخشی 
از کتاب ترس و لرزاش مینویسد: »آدم باید جلوتر برود، آدم 
باید جلوتر برود. انگیزه جلوتر رفت��ن در جهان چیز قدیمی 
است. هراکلیتوس پیچیده گو گفته است آدم دوبار از یک رود 

خانه عبور نمی کند...

 اقتباس از آثار ادبی به خصوص رمان، دیرزمانی اس��ت که در عمر 
نه چندان بلند سینما به عنوان یک ژانر مستقل تعریف شده و حتی 
در جایزه س��ینمایی بزرگی مانند اس��کار، بخش جایزه فیلمنامه 
اقتباسی ایجاد می شود. بر کسی اهمیت ادبیات در سینما پوشیده 
نیست. از زمانی که سینما ناطق شد، کلمه و زبان و به تبع آن ادبیات 

و آثار ادبی به سینما راه یافتند.
نکته بسیار مهم در این میان، پیوند فیلم س��ازان ایرانی با ادبیات 
است. به راستی میزان تسلط فیلم سازان به حوزه ادبیات کالسیک 
یا ادبیات نوی��ن و مدرن تا چه حدی اس��ت؟ آیا در این س��ال ها 
 هیچ اثر ادبی در دنیا قابلیت تبدیل ش��دن به ی��ک فیلم ایرانی را 

نداشته است؟ 
بسیاری معتقدند که تمایل فیلمسازان به نگارش فیلمنامه توسط 
خود فیلم ساز زمینه ساز کمرنگ شدن اقتباس سینمایی از ادبیات 
 می اس��ت. از س��وی دیگر، نباید فراموش کرد که اوضاع ادبیات و 
به خص��وص ادبیات داس��تانی ایران نی��ز روزهای درخش��انی را 

س��پری نمی کند. آثار کمی هس��تند که بنا به نظ��ر منتقدان و 
 کارشناسان قابلیت تبدیل شدن به یک اثر ماندگار و کالسیک شدن 
را دارند. اما این نکته قابل ذکر اس��ت که با توجه به ادبیات غنی و 
آثار کالسیکی که در فرهنگ ما یافت می شود، توجه به این آثار و 
اقتباس از آنها می تواند به غنای سینما و نمایاندن فرهنگ ایرانی 

کمک بسیار کند. 
مهم ترین اصل در یک اقتباس س��ینمایی از آث��ار ادبی خارجی، 
آداپتیاسیون یا تبدیل به شرایط فرهنگی محل اقتباس است که در 
مورد سینمای ایران، وقوع نوعی ایرانیزه کردن امری واجب به نظر 

می رسد، البته این موضوع نیز خود دارای شرایطی خاص است. 
مهم ترین نکته در تبدیل یک اثر ادبی خارجی به مدل ایرانی آن، 
توجه به نکات فرهنگی و بومی در کش��ور ایران است؛ تفاوت های 
فرهنگی که در نوع پوشش، گویش، انتخاب مواد غذایی، شوخی و 

مزاح های مورد نظر باید مورد توجه اقتباس گر قرار گیرد.
شوخی، مزاح و تکیه کالمی که دال و مدلول آن در فرهنگ اولیه 

مشخص است، برای ورود به فضای فرهنگی کشور ما باید تبدیالت 
فرهنگی روی آن صورت گیرد. بس��یاری از نش��انه ها و سمبل ها 
که در یک اقلیم زبانی یا جغرافیایی معمول و دارای ارزش اس��ت، 
 چه بسا در فرهنگی دیگر تبدیل به امری غیر معمول و ضد ارزش 

می شود. 
در یک تبدیل ادب��ی، نگاه به م��کان های محل اتفاق داس��تان و 
 اندیش��یدن تمهیدی ب��رای تصویر ک��ردن آن مکان ب��ا واجبات 

درون متنی آن باید هماهنگ 
باش��د و غفلت از آن، موجبات 
یک اث��ر ب��ی ریش��ه و بدون 
باورپذیری را ب��رای مخاطب 
درون فرهنگی پدید می آورد.

در یک اقتباس ادب��ی، توجه 
به روح زمانه، امری بی تردید 
است. چه بسیار آثار گرانقدری 
در حوزه ادبیات کالسیک که 
به علت عدم اقتباس درس��ت 
آن، حتی در اقلی��م فرهنگی 
اثر ادبی مورد نظر هم نتوانسته 
نظر مخاطب��ان و منتقدان را 
به خ��ود جل��ب کن��د و یک 
 فرصت مغتنم هن��ری، بی اثر 

می شود. 
اقتباسی موفق خواهد بود که 

عالوه بر حفظ عناصر اصلی داس��تان و خط مش��ی نویسنده اثر، 
بتواند با اندک تغییراتی خود را تبدیل به یک اثر وطنی کند. فارغ از 
این که جریانات فرهنگی موطن اصلی اثر ادبی چه مکان یا زمانی 
 بوده اس��ت، باید بتواند خود را به عنوان یک شاخصه ادبی موطن 

بعدی اش معرفی کند.
با هر رویکردی که به س��ینمای اقتباس��ی و اقتباس از ادبیات در 
سینمای ایران از آثار ادبی خارجی نگاه کنیم، نمی توانیم به راحتی 

از چند نام و اثر ادبی بگذریم.
»ناخ��دا خورش��ید« و »آرامش در حض��ور دیگ��ران« دو فیلم از 
ناصر تقوایی، فیلم های »پری« و »س��ارا«  از داریوش مهرجویی 
و »ش��ب های روش��ن« از  فرزاد مؤتمن نمونه های اقتباسی در 
سینمای ما هستند که گرچه تعداد آنها بس��یار اندک است، اما از 
نمونه های درخش��ان در ایران هستند که با حفظ خط مشی کلی 
داستان، ش��اهکاری را خلق کرده اند که کمتر در سینمای ایران 

دیده شده است.  

اقتباس سینمایی یا سینمای اقتباسی 

آسیب شناسی سینمای اقتباسی 

جمال در چند سال اخیر، کسانی که عالقه مند به سینمای اقتباسی هستند، با اندکی تأمل به سادگی 
در می یابند که بعد از آثار درخشانی همچون»ناخدا خورشید« و »هامون« سینمای اقتباسی  نوروز باقری

ایران رو به زوال رفته و این گونه از سینما که در دنیا به آن توجه شایانی می شود، در کشور ما 
به محاق رانده شده است.

  پای فیلم های اقتباس�ی که وس�ط کش�یده ش�ود، تو می مانی و فیلم هایی که از تعداد انگش�تان دستت تجاوز 
نمی کند و این یعنی فاجعه !
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»  پذیرایی ساده «ترانه ای برای همیشه شنیدن »   من ترانه 15 سال دارم « »   درباه الی  «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – ترانه علیدوستی متولد25 دی ماه سال 1362 تهران است.پدرش 
حمید علیدوستی، ازفوتبالیست ها ومربیان خوب فوتبال و مادرش سنگتراش 
 و مجسمه ساز است. درکودکی به بازیگری عالقه نداش�ت، اما به سینما رفتن 
عالقه مند بود و فیلم زیاد می دید. دردوران کودکی به بازیگرخاصی هم عالقه 
 نداشت، اما بعدها به بازی پرویز پرس�تویی، عزت اهلل انتظامی و آتیال پسیانی 
عالقه مند ش�د. دوره بازیگری را درکالس های آزاد بازیگری زیرنظرحس�ین 
محجوب، امین تارخ، آتیال پسیانی و مهدی فتحی گذرانده است. اولین حضورش 
در سینما درسال 80 و با بازی در فیلم سینمایی »من ترانه پانزده سال دارم« بود. 
حبیب رضایی برای انتخاب این نقش از 600 نفر تست گرفت و از میان آنها ترانه 
پذیرفته شد. به خاطر بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از 

آن خود کرد.
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 روایت تازه پناهی 
از خرس برلین 

بیضایی؛  فیلمش 
هست، خودش نیست 

فیلم سینمایی »پرده« فیلم جدید جعفر پناهی که همراه با کامبوزیا پرتوی و با 
حضور این کارگردان و خودش ساخته شده، در بخش مسابقه جشنواره برلین 

روی پرده خواهد رفت. 
»پرده« با عنوان انگلیس��ی Closed Curtain فیلم  داس��تانی و تجربی 
جعفر پناهی پس از مستند »این یک فیلم نیست« است که همراه با کامبوزیا 
پرتوی و با حضور این کارگردان و خودش ساخته شده است. سینمای ایران در 
 چند دوره گذشته  حضور چشم گیر و موفقی در جشنواره برلین داشته است. 
دو فیلم »درباره الی« و »جدایی نادر از سیمین« در دو دوره متوالی خرس نقره 
کارگردانی و گروه بازیگری  و خرس طالیی  بهترین فیلم را دریافت کرد. جعفر 

پناهی و اصغر فرهادی هر کدام یک دوره داور مسابقه برلین بودند.

مجموعه مس��تند »فرش ایرانی« که مرکب است از 15 مستند پیرامون 
فرش ایرانی که 15 کارگردان شناخته شده سینمای ایران در تولید آن 

نقش داشته اند، به تازگی به شبکه نمایش خانگی عرضه شد. 
این مجموعه شامل مس��تندهایی به کارگردانی بهروز افخمی، رخشان 
بنی اعتماد، بهرام بیضایی، جعفر پناهی، کمال تبریزی، س��یف اهلل داد، 
مجتبی راعی، نورالدین زرین کلک، خس��رو س��ینایی، بهمن فرمان آرا، 
عباس کیارستمی، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، داریوش مهرجویی و 

محمدرضا هنرمند است. 
نکته شگفت آوردرباره این مستند، آن است که نام تمامی کارگردانان کار 

بر روی اینسرت فیلم آمده، به جزنام بهرام بیضایی! 

 

با اعالم اسامی فیلم های دو بخش رقابتی جشنواره سی ویکم فیلم 
فجر، نام های حذف ش��ده یا جا مانده و کنار رفته مختلفی به ذهن 
می آید و ش��نیده می ش��ود. این 10 فیلم مهم و مطرحی است که 
رسانه ها پیش از انتشار فهرست نهایی، درباره شان حرف می زدند 
و نقل محافل سینمایی ش��ده بودند.  در این مطلب سعی داریم با 
دالیل و گمانه زنی های فشرده و کوتاه، چرایی و علت اصلی حذف 
یا غیبت این 10 فیلم را در جش��نواره امس��ال بررسی کنیم. پس 

همراهمان باشید:
»چ«  ساخته   ابراهیم حاتمی کیا 

کامل نشدن مراحل فنی به خاطرحجم زیاد جلوه های ویژه تصویری 
و صداگذاری فیل��م و تمایل کارگردان و گ��روه تولید برای کنترل 
کیفیت فیلم در فضایی آرام و بی تنش/ غیبت فیلم در جش��نواره 

امسال قطعی ا ست.
»رستاخیز« ساخته احمدرضا درویش

ش��نیده ها حاکی ا س��ت، امکان آماده کردن فیلم برای نمایش در 
فجر بود، اما کارگردان و گ��روه تهیه عالقه ای به حض��ور و رقابت 
 در این جش��نواره را نداش��تند/ غیبت فیلم در جش��نواره امسال 

قطعی است.
»آینه شمعدون« ساخته  بهرام بهرامیان

به دلیل توقف فیلمبرداری به قصد اعمال اصالحات اساس��ی روی 
فیلمنامه، هنوز راش های الزم برای تدوین فیلم گرفته نشده است / 

غیبت فیلم در جشنواره امسال قطعی است.
»آشغال های دوست داشتنی« ساخته محسن امیریوسفی

طوالنی ش��دن مراحل فنی به دلیل حجم زیاد تروکاژ و جلوه های 

بصری که نقش اساس��ی در فرم و روایت فیلم دارد/ غیبت فیلم در 
جشنواره امسال قطعی ا ست.

»زندگی مش�ترک آقای محمودی و بانو« س�اخته روح اهلل 
حجازی

فیلم آماده نمایش ش��د، ولی مش��کالت ممیزی جدی و اساسی و 
مخالفت بعضی از اعضای نظارتی هیأت انتخاب با مضمون و داستان 
فیلم باعث شد از فهرست نهایی کنار برود / احتمال پذیرش فیلم در 

روزهای آینده وجود دارد. 
»پرویز« ساخته مجید برزگر 

فیلم مدتی قبل آماده بود، اما به رغم داشتن پروانه ساخت و نمایش 
در جش��نواره های جهانی، از دایره انتخاب ها کن��ار رفت /  احتمال 

پذیرش فیلم در روزهای آینده وجود دارد. 
»لرزاننده چربی« ساخته محمد شیروانی

فیلم مدتی قبل آماده بود، اما با وجود داش��تن پروانه ویدئویی، به 
خاطر مشکالت جدی ممیزی از دایره انتخاب ها کنار رفت / غیبت 

فیلم در جشنواره امسال قطعی ا ست.
»گس« ساخته کیارش اسدی زاده 

فیلم مدتی قبل آماده بود، اما به دلیل نداشتن پروانه ساخت و مجوز 
ویدئویی حتی به رغم انجام ممیزی های جدی برای تعدیل مشکالت 
ممیزی، باز هم به فهرست نهایی راه پیدا نکرد / احتمال پذیرش فیلم 

در روزهای آینده وجود دارد.
»مهمونی کامی« ساخته علی احمدزاده 

فیلم برای نمایش آماده ش��د، ولی با وجود پروانه ساخت ویدئویی 
هم به دلیل اصالحیه های فراوان و مشکل جدی پوشش و مناسبات 
شخصیت ها، پیش از بقیه فیلم اولی ها کنار گذاشته شد / غیبت فیلم 

در جشنواره امسال قطعی است.
»این یک رویاست« ساخته محمود غفاری 

فیلم از مدتی قبل آماده نمایش بود، اما با وجود پروانه تولید ویدئویی 
و به رغم انجام اصالحاتی برای رفع یک مشکل محتوایی، باز هم به 
فهرس��ت نهایی راه پیدا نکرد /  احتمال پذی��رش فیلم در روزهای 

آینده وجود دارد.
عالوه بر این 10 عنوان پر حرف و حدیث این روزها، چند فیلم 
بي سروصداي دیگر هم نامشان در فهرس��ت  نهایي نیست که 

هنوز دالیل و گمانه زني هایش بیرون نیامده است.

 10 غایب اصلی جشنواره سی ویکم  فجر 

بسیاری معتقدند 
که تمایل 

فیلمسازان به 
نگارش فیلمنامه 

 توسط خود 
 فیلم ساز 

زمینه ساز کمرنگ 
شدن اقتباس 

سینمایی از ادبیات 
است



آشتی نصرتی و دایی در یادگار نیمار: با بارسا هیچ قراردادی نبسته ام سجده شکر در داربی 7 گلهمسی و ترتیب دادن 4بازی خیریه در ماه ژوئن

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تاج 
سرپرست سازمان لیگ فوتبال شد

نایب رییس پیش��ین فدراس��یون فوتبال جای غالمرض��ا بهروان را 
در س��ازمان لیگ گرفت و به عنوان سرپرس��ت این سازمان انتخاب 
شد. تاج در ماه های گذشته به عنوان رییس سازمان فوتبال باشگاه 

پرسپولیس و عضو هیأت مدیره این باشگاه فعالیت می کرد.

 محمد کشاورز
 نامزد بهترین بازیکن فوتسال جهان

سایت فوتسال پالنت اسامی کاندیدای بهترین بازیکن و تیم فوتبال 
باش��گاهی جهان را اعالم کرد که در این میان نام محمد کش��اورز، 

علیرضا افضل و باشگاه گیتی پسند دیده می شود.
همه ساله سایت فوتس��ال پالنت اقدام به اعالم اسامی بهترین های 
سال فوتسال دنیا می کند که در این بین، امسال باشگاه گیتی پسند 
س��ه نامزد در بین بهترین های جهان دارد. این سایت تیم فوتسال 
گیتی پسند را به عنوان کاندیدای کسب عنوان بهترین تیم باشگاهی 
دنیا در سال ۲۰۱۲ گنجانده است. همچنین محمد کشاورز به عنوان 
یکی از ۱۰ بازیکن برتر دنیا در س��ال ۲۰۱۲ انتخاب شده و علیرضا 

افضل نیز نامزد کسب عنوان بهترین مربی جهان است. 

 هیچ تیمی در بدمینتون
 دوام نمی آورد

در حالی که هفته اول رقابت های لیگ برتر بدمینتون باش��گاه های 
کشور برگزار شده، پیش از برگزاری هفته دوم رقابت ها تنها نماینده 
اصفهان از حضور در لیگ انصراف داد. لوله پاسارگاد اصفهان که سال 
گذشته در رقابت های دسته یک حضور داشت، پیش از شروع لیگ 
برتر از فدراسیون درخواست کرد تا شرایط این تیم در این رقابت ها 
فراهم شود. با توجه به تعداد محدود تیم های شرکت کننده در لیگ 
برتر، فدراسیون با درخواست این تیم موافقت کرد اما لوله پاسارگاد 
پیش از برگزاری حتی یک دیدار در لیگ برتر انصراف خود را اعالم 

کرد. 
گفته می ش��ود مش��کالت داخلی دلیل این انصراف بوده است. در 
سال های گذشته فوالد ماهان و نفت پایتخت تیم های لیگ برتری 
بدمینتون اصفهان بودند که به دالی��ل مختلف از ادامه فعالیت خود 

در این رشته انصراف دادند.

 خانم گل باشگاهی، 
سر مربی تیم ملی فوتبال! 

یک بانوی گلزن در فوتبال باشگاهی در رده ملی به عنوان سرمربی 
فعالیت می کند. مریم ایراندوس��ت که س��ال ها در تی��م ملوان به 
 عنوان بازیکن حضور دارد و هیچ گاه به عنوان سرمربی روی نیمکت 
ملوانی ها ننشس��ته، در تیم ملی بزرگس��االن و جوان��ان به عنوان 
س��رمربی فعالیت می کن��د.  اردوی تیم ملی بزرگس��االن نیز از روز 
یکشنبه در حالی آغاز ش��ده که هلنا کاستا، س��رمربی پرتغالی تیم 
ملی حضور ندارد و مریم ایراندوست به جای وی بازیکنان را تمرین 

می دهد. 

بدون قرارداد راحت ترم! 
س��رمربی تیم ملی وزنه برداری در پاس��خ به این س��ؤال که به نظر 
می رسد پس از المپیک کمی از کار کردن دلسرد شده است، تأکید 
کرد: چرا باید دلسرد باشم؟ همچنان کوروش باقری دو سال گذشته 
هس��تم و با قدرت به کارم ادامه می دهم.کورش باقری  در مورد این 
که آیا همچنان بدون قرارداد ب��ه کارش ادامه می دهد، گفت: بدون 
قرارداد کار می کنم و به این شکل راحت ترم هستم و در صورتی که 
طرف مقابل از من راضی نباش��د، به راحتی عذرم را می خواهد و در 

صورتی که ما هم راضی نباشیم، به راحتی می رویم.

فکر نمی کردیم روی دو اوت 
دستی گل بخوریم

جراح کار/بازیکن تیم ذوب آهن

بازی را بدش��روع کردیم، اصاًل فکر نمی کردیم روی دو اوت دس��تی 
دروازه ما باز ش��ود. هم��ان دقایق اولیه ب��ازی دفاع ما از هم پاش��ید. 
می دانم که روز پر اشتباهی داش��تم، در این شش، هفت سالی که در 
لیگ بازی می کنم در یک بازی این قدر اشتباه نداشتم. فکر می کنم 
بدترین فوتبال عمرم را در این بازی تجربه ک��ردم.  اگر آقای کاظمی 
بهتر می داند که بعد از این بازی 
ضعیف باید روی نیمکت بنشینم 
قبول می کنم.  قبول دارم عصبی 
بودم،  حساسیت بازی ها باالست 
و نگ��ران هس��تیم، همین باعث 
استرس می ش��ود. در این بازی 
هم روز پراسترسی داشتم، اما با 
محمدرضا دوستم و مشکلی نبود.

6
اصالحات اساسنامه به تأیید وزیر رسید

اساسنامه اصالح شده کمیته ملی المپیک به تأیید وزیر ورزش و جوانان رسید تا این اساسنامه آماده 
ارسال به کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آس��یا شود. بر این اساس، باالخره اساسنامه 

کمیته ملی المپیک برای ارسال به کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا آماده شد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 962 | سه شنبه  26 دی  1391 | 3  ربیع االول 1434

قیمت گرث بیل، 55 میلیون پوند است
سران باش��گاه تاتنهام به مس��ئوالن رئال مادرید اعالم کرده اند 
که اگر به دنبال جذب گرث بیل، بازیکن ولزی این تیم هستند، 
 باید مبلغ 55 میلی��ون پوند روی میز بگذارند. رئال با  پیش��نهاد 

35 میلیون پوندی به دنبال جذب این بازیکن بود.

رکورد پشت رکورد
بارسلونا با پیروزی مقابل ماالگا نیم فصل اول خود 
را با ۱8 پیروزی و فقط یک تساوی به پایان رساند تا 
برای نخستین بار یک تیم در یک نیم فصل اللیگا با 
شکستن 5۲ امتیاز،55 امتیاز به دست آورده باشد. 

فابرگاس به آرسنال برمی گردد
کاپیتان سابق توپچی ها در ۲۰۱۱ پس از هشت سال 
حضور در شمال لندن به بارسلونا – تیم دوران کودکی 
او- برگش��ت. با این حال، ونگر می گوید فابرگاس ۲5 
ساله یک روزی دوباره برای توپچی ها بازی خواهد کرد. 
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ترابیان درگیتی پسند 
کاره ای نیست

خبر خوب برای 
طلبکاران ذوب آهن

پس از جدایی عباس ترابیان، رییس اسبق کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال 
از سمت خود، هفته گذش��ته خبری جالب در یکی از رس��انه های نوشتاری 
توجه همه اهالی فوتس��ال و علی الخصوص باشگاه  گیتی پسند اصفهان را به 

خود جلب کرد.
 در خبر آمده بود که عباس ترابیان مش��اور تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
 ش��ده اس��ت! این خبر اما با واکنش های متع��دد اهالی فوتس��ال اصفهان و 
 به خصوص علیرضا افضل، س��رمربی تیم فوتسال گیتی پس��ند مواجه شد: 
»به هیچ وجه این خبر صحت نداش��ته و ندارد و در تیم فوتسال گیتی پسند 
نیازی به حضور عباس ترابیان نیست.«  علیرضا افضل ضمن بیان این مطلب در 
ادامه گفت: »آقای ترابیان برای ما همیشه بزرگ بوده و خواهد بود، اما حضور 

ایشان در تیم فوتسال گیتی پسند اصاًل صحت ندارد.«

بدهی های کالن باش��گاه ذوب آهن به حدی بود که هر روز افراد و طلبکاران 
مختلفی از سراس��ر اصفهان با تجمع در محل ورودی این باش��گاه، خواهان 
پرداخت مطالبات خود بوده و حتی برخی نیز کار را با دعوا و فحاشی در محل 
این باشگاه ادامه می دادند.  اما روز یکشنبه و  از سوی یکی، دو تن از طلبکاران 
این باشگاه شنیده شد که نیمی از بدهی های معوقه ش��ان از سوی امور مالی 
باشگاه پرداخت شده است. یکی، دو تن از اعضای هیأت مدیره باشگاه، پرداخت 
برخی از بدهی های این باش��گاه را تأیید می کنند. گفته می ش��ود با توجه به 
فروش آهن از سوی شرکت سهامی ذوب آهن و واریز مبالغی به حساب باشگاه، 
بدهی های این باشگاه به ترتیب اولویت و با توجه به رقم های مالی طلبکاران به 
آنها پرداخت می گردد،  این در حالی است که هنوز طلب بازیکنان و کادر فنی 

تیم های ورزشی این باشگاه پرداخت نشده است.

ظاهرا اعتراض ماهانی ها به نحوه داوری دیدار تیمشان مقابل تیم 
بس��کتبال مهرام در هفته دوازدهم به مزاج مهرامی خوش نیامده 
و سرپرس��ت تیم تهرانی را وادار به واکنش کرده است. حمیدرضا 
صمدزاده گفته باش��گاه ماهان ب��ا اهداف از پیش تعیین ش��ده به 
داوری اعتراض کرده و  آنها می خواهند داوران را برای مرحله بعد 
تحت تأثیر قرار دهند. همین جمالت کافی بود تا سرپرس��ت تیم 
فوالدماهان هم در واکنش به این اظهارنظر، در مقام پاس��خگویی 

برآید. امیر عطابخش در گفتگویی که با ایس��نا داش��ته، حس��ابی 
از خجالت همت��ای خود در تیم مهرام در آمده اس��ت. بخش��ی از 

صحبت های او در ادامه به صورت مختصر آمده است.
  ماهان به دنبال جوس��ازی نیس��ت. به نظر م��ن ادبیات آقای 

صمدزاده)سرپرست مهرام( برای بسکتبال مناسب نیست.
   ماهان با س��ند اعتراض کرده و هدفش این اس��ت که داوران 
عادالنه قضاوت کنند. چطور صمدزاده از نتیجه تصمیم فدراسیون 

خبر دارد و باشگاه ماهان به عنوان معترض بی خبر است؟! متأسفانه 
از زمان رفتن آقای بچیروویچ به کادرفنی این تیم، شائبه هایی ایجاد 
شده و این رفتارها شائبه ها را نیز افزایش می دهد. مهرام با فدراسیون 
بسکتبال ارتباط دارد که این حرف ها نیز از همین ارتباطات نزدیک 
نشأت می گیرد و به نظر من باید به این مس��أله پاسخی داده  شود. 
در هر حال در بسکتبال کسی به دنبال تأثیرگذاری نیست، اما اگر 
این اشتباه های داوری بخواهد روی نتایج تأثیر بگذارد، باید کسی 

پاسخ بدهد.
   به نظر من اشتباه های داوری در این فصل بیشتر شده و من این 
موضوع را از دو جنبه نگاه می کنم؛ یکی این که لیگ بسیار جذابی 
داریم که هر مسابقه اش حکم فینال دارد. تیم ها جدال های نزدیک 

و دشواری دارند. این موضوع خشونت را در بسکتبال بیشتر کرده 
و داوران نیز به این خش��ونت دامن می زنند. محمدرضا اکبری در 
دیدار برابر مهرام مصدوم شد، اما داور خطایی نگرفت. دست محمد 

جمشیدی در گرگان شکست، اما داور سوت نزد.
   موضوع دیگر بی تجربه  و کم تجربه بودن داوران اس��ت. داوران 
ایران تجربه کافی برای رقابت های حساس ندارند و فدراسیون باید 
فکری به حال آنها کند. از طرف دیگر، فدراسیون بسکتبال هم پول 
ندارد برای داوران خرج کند. هم اکنون ی��ک داور برای قضاوت در 
مسابقه ای حساس75  تا ۱۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد. آیا با 
این دستمزد می تواند تمام زندگی اش را برای داوری بگذارد؟! قطعاً 

خیر. قضاوت برای داوران تفریح شده است.

سرپرست تیم بسکتبال ماهان:

 قضاوت برای داوران تفریح شده است
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گلباران در زمستان
دیدن هفت گل در یک مس��ابقه مثل ش��هرآورد 
قدیمی و با س��ابقه فوتب��ال اصفه��ان آن هم در 
 س��رمای زمس��تان، آنقدر برای هواداران دو تیم

جذاب بود که ش��اید س��ال ه��ا طول بکش��د تا 
 ماکتی از این بازی در ش��هرآورد فوتبال اصفهان

 تکرار ش��ود. چهار گل در نیمه اول و سه گل در 
نیمه دوم، نشان از نمایش تحسین برانگیز فوتبال 
استانی است که در طی سالیان اخیر پرچمداری 
شایسته برای فوتبال باش��گاهی ایران در عرصه 
بین المللی بوده و مقایس��ه جذابیت این بازی با 

بازی های سرد و بی روح پرسپولیس و استقالل 
در طی سال های قبل، نشان از پایتختی فوتبال 
 اصفهان در ای��ران دارد. چهار گل از س��پاهان و 
س��ه گل از ذوب آهن نام داربی بیست و چهارم را 
به عنوان پرگل ترین ش��هرآورد فوتبال اصفهان 
از اولین بازی دو تیم در ج��ام آزادگان تا به امروز 
به ثبت رس��اند تا رکورد بردهای چه��ار بر صفر 
سپاهان در لیگ برتر هم شکسته شود. البته با گل 
 سوکای در دقیقه هفت، رکورد بسته ماندن دروازه 
ذوب آهن در طی پنج ب��ازی قبلی اش در لیگ و 

جام حذفی هم شکسته شد. 

نقطه تاریک شهرآورد
مه��م ترین نقطه تاری��ک ش��هرآورد را باید عدم 
استقبال تماشاگران از این بازی حساس بر شمرد 

که شاید در تاریخ این بازی بی سابقه بود. 
حضور حداکثر دو هزار تماش��اگر در ورزش��گاه 
فوالدشهر برای تماش��ای بازی تیم های سپاهان 
وذوب آهن به هیچ وجه شایسته فوتبال اصفهان 
نیس��ت و دالیلی مثل دوری راه، س��رمای هوا و 
برگزاری بازی در روز وس��ط هفته هم نمی تواند 
آن را توجیه کند. البته ش��اید خیل��ی ها اعتقاد 
داشته باشند که قهر تماشاگران از ورزشگاه های 

فوتبال یک مس��أله سراس��ری اس��ت، ولی این 
بازی یک رقابت خ��اص بود و اگ��ر بخواهیم آن 
را با ش��هرآوردهایی مش��ابه مثل ب��ازی ملوان و 
داماش و یا رقاب��ت فوالد و نفت آبادان مقایس��ه 
کنیم، باید گفت که حضور دوهزار تماش��اگر در 
 ش��هرآورد اصفهان هرگز س��نخیتی با ش��رایط 
دو تیم سپاهان و ذوب آهن ندارد و هواداران این 
تیم ها اگر می خواهند شاهد موفقیت زرد و سبز 
فوتبال اصفهان باش��ند، بایس��تی بیش از این ها 

برای تیم هایشان وقت و هزینه بگذارند.

قضاوت قهرمانی
محسن قهرمانی در حالی برای اولین بار قضاوت 
شهرآورد فوتبال اصفهان را بر عهده گرفت که از 
قبل هم پیش بینی می شد که با توجه به شرایط 
دو تیم در ج��دول رده بندی این ب��ازی قضاوتی 
سنگین را به دنبال داشته باشد. اعالم سه پنالتی 
صحیح و دو اخراج مستقیم و قضاوتی بدون کارت 
زرد، نام قهرمانی را هم در تاریخ شهرآورد فوتبال 
اصفهان به ثبت رس��اند و جالب اینجاس��ت که با 
وجود این همه اتفاق��ات داوری در جریان بازی، 
هیچ کدام از سرمربیان ذوب آهن و سپاهان نسبت 

به قضاوت این مسابقه معترض نبودند.

رکوردشکنی رجب زاده
سال ها بود که رکورد گلزنی در شهرآورد فوتبال 
اصفهان دس��ت نخورده باقی مانده بود و ادموند 
بزیک با چهار گلی که در سه دوره اول لیگ برتر 
وارد دروازه ذوب آهن کرده بود، در صدر بهترین 
گلزنان این مس��ابقه حضور داشت، ولی دو گل از 
مهدی رجب زاده باعث شد تا هافبک ذوب آهن 
به مرد پنج گله شهرآورد فوتبال اصفهان تبدیل 
شود و جای بزیک را در صدر جدول بگیرد. البته 
رجب زاده در حال��ی به این رکورد رس��ید که از 
سوی محرم چهار گله تعقیب می شود و باید دید 
که در فصل آینده و ش��اید هم فینال جام حذفی 
 امسال چه کسی می تواند این رکورد را از دستان 

رجب زاده خارج کند.

کرانچار، متخصص شهرآورد

زالتکو کرانچار در حالی با تیمش به س��ه امتیاز 
این مسابقه رس��ید که چهارمین شهرآورد بدون 
شکستش را به ثبت رساند تا رکوردش همچنان 
دس��ت نخورده باقی بماند. س��پاهان ب��ا هدایت 
 کرانچ��ار در طی ۱4 م��اه گذش��ته دو پیروزی و 
دو تس��اوی در مقابل ذوب آهن به دس��ت آورده 
 و در س��وی مقابل هم فرهاد کاظم��ی در نهمین 
تجربه اش در شهرآورد اصفهان، به عنوان سرمربی 
بر روی نیمکت ذوب آهن نشست و با وجود انجام 
یک بازی خوب از سوی تیمش، پنجمین شکست 

در این مدل بازی فوتبال اصفهان را تجربه کرد.

دروازه بانی عشوری
 جال��ب تری��ن نکت��ه ب��ازی در دقای��ق پایانی، 
دروازه بانی عشوری در مقابل ضربه پنالتی محرم 

بود و شیرجه صحیح و بلند او نشان داد که کاظمی 
می توان��د در روزهای محرومیت کاس��پاروف بر 
روی هافبک دفاعی تیمش هم حساب ویژه ای باز 
کند. البته ضربه پنالتی محرم هم آنقدر محکم و 
دقیق زده شد که شاید دروازه بانی مثل کاسپاروف 
هم توانایی گرفتنش را نداشت، ولی جرأت باالی 
عش��وری در آن دقایق و عکس العملش بر ر وی 
ضربه پنالتی، یکی از حاش��یه ه��ای جذاب این 

بازی بود.

شهرآورد  از نگاهی دیگر

رکوردهای شکسته و نشکسته  در داربی!

شهرآورد فوتبال اصفهان باز هم به مانند دور رفت با برتری سپاهان به پایان رس�ید تا با ماندن سه امتیاز در فوتبال  مسعود 
اصفهان، الاقل یکی از دو نماینده اصفهان بتواند با بهره گیری از حداکثر امتیاز این مسابقه همچنان در مسیر قهرمانی افشاری

 لیگ برتر باقی بماند؛ چون همان طور که قباًل هم اش�اره کرده بودیم، یک امتیاز این بازی به کار هیچ کدام از دو تیم 
نمی آمد و سوختن یک امتیاز از این شهرآورد، فقط موجبات خوشحالی رقبای سپاهان و ذوب آهن را فراهم می کرد. سپاهان با این پیروزی 
34 امتیازی شد تا با توجه به بازی معوقه اش در مقابل راه آهن، شانس زیادی برای نزدیک شده به استقالل داشته باشد و ذوب آهن هم با 

گذر از چهار بازی سنگین هفته های ابتدایی نیم فصل دوم، می تواند در ادامه لیگ به میانه های جدول برسد.

مهم ترین نقطه تاریک شهرآورد 
را باید عدم استقبال تماشاگران 
از این بازی حس�اس بر شمرد که 
 شاید در تاریخ این بازی بی سابقه
ب�ود. حض�ور حداکث�ر دو هزار 
تماشاگر در ورزشگاه فوالدشهر 
برای تماش�ای ب�ازی تی�م های 
 سپاهان وذوب آهن به هیچ وجه
شایسته فوتبال اصفهان نیست و 
دالیلی مثل دوری راه، سرمای هوا 
و برگزاری بازی در روز وسط هفته 

هم نمی تواند آن را توجیه کند



یادداشت

 کمبود پزشک متخصص؛
مشکل بخش بهداشت ودرمان استان

سرپرس��ت ش��بکه بهداشت 
شهرستان ش��هرکرد ازکمبود 
پزش��ک متخصص در استان 
به عنوان مشکل جدی بخش 

بهداشت و درمان یاد کرد.
دکترابراهیم ب��اب الخانی در 
جمع مردم روس��تای هارونی 
شهرس��تان  الران  بخ��ش 
شهرکرد در پاسخ به انتقاد مردم این روستا درمورد کاهش کمی وکیفی 
خدمات بهداش��ت ودرمان، گفت:کمبود پزش��ک متخصص دربخش 

بیماری های دهان و دندان از سایر بخش ها جدی تر است.
وی ادام��ه داد: به دلی��ل نبود دانش��کده دندانپزش��کی درچهارمحال 
وبختیاری، فارغ التحصیالن این رشته حتی در صورتی که بومی استان 

نیز باشند، حاضر به خدمت در مناطق محروم استان نیستند.
 باب الخانی از کمبود پزشک در شهرهای با جمعیت باالی30 هزار نفر 
به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت بخش بهداشت و درمان چهارمحال 

وبختیاری یاد کرد.
وی بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای اختصاص سهمیه استخدام پزشک 

متخصص برای استان تأکید کرد.
روستای هارونی از روستاهای بخش الران شهرستان شهرکرد است. 

خبر ویژه

فرماندار شهرکرد 
مراد کاظمی 

باید با برگ��زاری برنامه های متنوع و دوری جس��تن از برنامه های عادی 
همیشگی، نگذاریم دهه فجر به یک برنامه معمولی برای مردم جلوه گری 

کند و دهه فجر باید به یک رخداد تاریخی تبدیل شود.
انقالب اسالمی ایران یکی از بزرگ ترین و پربرکت ترین رخدادهای جهان 
بوده که دنیا نظیر آن را کمتر به خود دیده اس��ت. عنصر مردمی بودن، 
رهبری و الگوگیری از فرهنگ عاش��ورا از مهم ترین ویژگی های انقالب 
اسالمی ایران به شمار می رود. اگرکشوری خواهان انقالب باشد، عنصر 
مردم��ی انق��الب را می تواند 
همراه خود به خیابان ها بکشد، 
ولی بی ش��ک هرگ��ز رهبری 
مقتدر مانند رهبر کبیر انقالب 
ایران را نخواه��د دید. انقالب 
اسالمی ما نجات بخش کشور 
از دست استکبار بود و دهه فجر 

یادآور این روزهاست.

 دهه فجر باید 
به یک رخداد تاریخی تبدیل شود

چهره روزیادداشت
مجتمعآبرسانیمنجبهبهرهبرداریمیرسد

محمد جلیل مدیر امور آب و فاضالب روستایی لردگان گفت: در صورت تأمین اعتبار، 
پروژه آبرسانی مجتمع 4 روستایی منج از توابع این شهرستان در آینده ای نزدیک تکمیل 

شده و به بهره برداری می رسد.
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پیاده رو خیابان س��عدی ش��هرکرد که به عنوان 
 ش��لوغ ترین پی��اده رو این ش��هر مطرح اس��ت، 
هم اکنون به علت غیر اس��تاندار بودن، مشکالت 

زیادی برای مردم این شهر به وجود آورده است.
پیاده رو در اصطالح شهرسازی محلی است برای 
راه رفتن و قدم زدن و مکانی که در ابتدا با هدف 
آس��ایش و راحتی تردد مردم شهر نشین ساخته 
شده، اما مدت هاست که در میان انبوه مشکالت 

شهری از یاد رفته است.
سطوح ناصاف، چاله های فراوان، عرض کم، سد 
شدن معابر توسط مصالح س��اختمانی و اجناس 
مغازه ها و... از مشکالتی اس��ت که عابران پیاده 
ش��هرکردی و مس��افران، هر روز ب��ا آن روبه رو 

می شوند.
 پیاده رو خیابان سعدی شهرکرد استانداردهای 
الزم را ندارد و فضای پیش بینی شده برای عبور با 

حجم تردد آنان متناسب نیست.
هم اکنون در قسمت های مختلف این پیاده رو به 

علت نشست کردن سنگفرش، چاله های بسیاری 
ایجاد شده و موجب شده اس��ت که سطح صاف 

پیاده رو در بسیاری از قسمت ها ناهموار شود.
 جمع ش��دن آب در چاله ه��ا در اث��ر بارندگی و 
 پاش��یده ش��دن به مردمی ک��ه در پی��اده رو راه 

می روند، یکی از مشکالت در این پیاده رو است.
 وجود ناهواری های بس��یاردر پی��اده رو در کنار 
جمعیتی که در پیاده رو حرکت می کند، موجب 
زمین خوردن بس��یاری از م��ردم تاکنون در این 
پیاده رو شده و پیچ خوردگی مچ پای بسیاری از 
عابران دراثر غیراس��تاندارد بودن این پیاده رو به 

امری طبیعی تبدیل شده است.
 در بس��یاری از نقاط این پیاده رو؛ به عنوان مثال 
نزدیکی رستوران خوزستان، سنگفرش پیاده رو 
کامال از بین رفته و خاک جای آن را گرفته است.

 پیاده روهای خیابان س��عدی شهرکرد به عنوان 
یکی از مهم ترین پیاده روهای استان چهارمحال 
و بختیاری محسوب می ش��وند و به علت وجود 

ب��ازار در ای��ن منطقه، مس��افران بس��یاری وارد 
پیاده روهای این خیابان می ش��وند. جدا از همه 
مشکالت پیاده روهای خیابان سعدی شهرکرد، 
سنگفرش انجام ش��ده در این پیاده روها، زیبایی 

خود را از دست داده و یکپارچگی ندارد.
 در هرقس��مت از این پیاده رو مصالح اس��تفاده 
شده متفاوت اس��ت و به علت حفاری های انجام 
شده، موزائیک، س��یمان، آسفالت و...  سنگفرش 
این پیاده رو را تش��کیل می دهد. از دیگر مسائل 
مطرح در باف��ت پیاده روهای ش��هرکرد با وجود 
فضای کم و غیر استاندارد آنها، استفاده از پیاده رو 
توسط مغازه داران و همچنین استفاده نابجا برای 
 پارک موتور سیکلت است که به کاهش ظرفیت 
پی��اده روها منجر ش��ده، ب��ه طوری ک��ه گاهی 
مشاهده می ش��ود مغازه داران فضای پیاده رو و 
جلوی مغازه خود را ملک اختصاصی می پندارند.

 یکی از م��ردم ش��هرکرد در گفتگو ب��ا خبرنگار 
 مهر با اع��الم نارضایتی ازعدم اس��تاندارد بودن 

پیاده روهای شهرکرد، اظهار داشت: پیاده روهای 
خیابان سعدی شهرکرد شلوغ ترین پیاده روهای 
این شهر محسوب می ش��ود و این در حالی است 

فاقد استاندارد هستند.
وی ادام��ه داد: به علت قرار گرفتن ب��ازار و مراکز 
 خری��د در کن��ار خیابان س��عدی، ت��ردد در این 

پیاده روها بسیار زیاد است.
 این شهروند شهرکردی تأکید کرد: سنگفرشی که 
در پیاده رو این خیابان استفاده شده است به علت 
این که خوب کار نشده، با یک بارندگی کوچک، 
آب زیر آن رفته و موجب لق شدن آن و مشکالت 

فراوان دیگر می شود.
 وی یادآور ش��د: هنگام��ی که پا روی قس��متی 
 از موزائیک بهکار رفته گذاش��ته می ش��ود، آب 

گل آلود به عابر پاشیده می شود.
 یکی از کسبه این خیابان نیز در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیان این ک��ه بارها ش��اهد زمین خوردن 
مردم در اثر وج��ود برآمدگی های ای��ن پیاده رو  
بوده اس��ت، گفت: در این پیاده رو باید با احتیاط 

راه رفت.
وی گفت: با یک بارنگی کوچک و لغزنده ش��دن 
در اث��ر یخ زدگی، زمی��ن خوردن عابران بس��یار 

زیاد می شود.
 وی تصریح ک��رد: باید از مصالح متناس��ب با آب 
و هوای ش��هرکرد برای س��نگفرش این پیاده رو 
استفاده شود. این شهروند شهرکردی ادامه داد: 
شلوغ بودن این پیاده رو از طرفی و غیر استاندارد 
بودن آن موجب شده اس��ت که بسیاری از مردم 
در خیابان ها تردد کنند که آن هم موجب ایجاد 
ترافیک در این منطقه شده است. وی عنوان کرد: 
شهرداری باید هرچه س��ریع تر وارد عمل شود و 

سنگفرش این پیاده رو را اصالح کند.
 معاون عمران و شهر س��ازی شهرداری شهرکرد 
 در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با اش��اره ب��ه این که 
پیاده سازی خیابان س��عدی از چهارراه فردوسی 
به س��مت چهار راه فصیحی در اواسط اسفند ماه 
آغاز می شود، بیان داشت: این مسیر دو سال پیش 
 پیاده س��ازی ش��ده و به دلیل این که پیمانکار، 
کار خوب��ی انجام ن��داده و نظارت خوب��ی در آن 
 زمان بر روی کار پیمانکار صورت نگرفته، موجب 

شده در حال حاضر این پیاده رو دارای مشکالتی 
باشد.

 عبدالصالح نجفی با اشاره به این که پیاده سازی 
این مسیر به دلیل عدم هماهنگی اداره راهنمایی 
و رانندگی اس��تان به پایان س��ال و اوایل س��ال 
92 موکول ش��د، اذعان داش��ت: پیاده سازی در 

این مسیر در حوزه مرکزی س��عدی، ولی عصر و 
فردوس��ی نیاز به عقب نش��ینی دارد که نیازمند 

فرصت زمانی باال برای پیاده سازی است.
 وی با بیان این که در س��ال جاری 150 میلیون 
تومان برای پیاده س��ازی در سطح شهر شهرکرد 
هزینه ش��ده، عنوان کرد: از این میزان اعتبار،40 
میلیون تومان از اعتب��ارات تملک دارایی و 110 
میلیون تومان از درآمدهای عمومی ش��هرداری 

هزینه شده است.
 نجف��ی بی��ان داش��ت: در س��ال ج��اری پیاده 
 س��ازی در مسیر س��عدی، فردوس��ی، شریعتی، 
چه��ار راه دامپزش��کی و تقاطع گودال چش��مه 
انجام ش��ده اس��ت. معاون عمران و شهر سازی 
 شهردار شهرکرد گفت: پیاده سازی میدان معلم، 
جدا سازی فضای س��بز و پیاده رو پارک ورودی 

شهرکرد و... اجرا شده است.
 وی با اش��اره به این ک��ه اعتبارات ش��هرداری از 
درآمد اهال��ی ش��هرکرد تأمین می ش��ود، بیان 
داشت: با توجه به افزایش قیمت ها، شهرداری با 

کمبود اعتبار مواجه است. 

مردم ناراضی اند 

شلوغترینپیادهروشهرکرداستانداردنیست

 از دیگر مسائل مطرح 
در بافت پیاده روهای 

 شهرکرد با وجود 
 فضای کم

 و غیر استاندارد آنها، 
 استفاده از پیاده رو 
 توسط مغازه داران 

 و همچنین استفاده نابجا 
برای پارک موتور سیکلت 

است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
6811 کالس��ه پرونده: 1333/91، ش��ماره دادنامه: 1820، مرجع رسیدگی: شعبه 5 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: حمید عابدی، نش��انی: خ وحید بین رودکی و ارتش 
س��اختمان بعثت طبقه زیرین، خوانده: مس��عود زمانی مجهول المکان، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و 
بش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای حمید عابدی به طرفیت آقای مس��عود زمانی به خواسته 
مطالبه مبلغ دو میلیون و پانصد و هش��تاد هزار ریال وجه چک به ش��ماره 1176-
21794337-90/9/25 ب��ه عه��ده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم 
پرداخ��ت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رس��یدگی حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مق��ام اعتراض نس��بت به دعوی خواه��ان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف )90/9/25( تا تاریخ اج��رای 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 باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه پنجم 

حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6812 کالسه پرونده: 723/91، ش��ماره دادنامه: 1020، مرجع رسیدگی: شعبه 29 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی نش��انی: اصفهان خ پروین 
جنب بانک انصار، خوانده: س��عید مزروعی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 
حواله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا، 
ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای جواد الماس��ی به 
طرفیت س��عید مزروعی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 ریال وجه حواله 
ش��ماره 862567-90/10/30 عهده مؤسس��ه مالی و اعتباری صالحین به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
ع��دم پرداخت صادره که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون 

و مان��دن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب ش��ورا دع��وای مطروحه را وارد 
ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد م��واد 198  و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/7/19 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه بیست و 

نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6813 در خص��وص پرونده کالس��ه 971/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه 1/800/000 ریال، هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخی��ر تأدیه به 
طرفیت غالمعباس عابدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
91/11/21 س��اعت 5 عصر تعیین 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 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 18 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
6814 در خصوص پرونده کالسه 936/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 

بر مطالبه به طرفیت ارس��الن شهسوارنده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/12/5 س��اعت 16 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6815 کالسه پرونده: 483/91، وقت رسیدگی: 91/11/28 ساعت 4 عصر، خواهان: 
حمید عابدی، خوانده: رضا س��خنی، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه نهم ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 

دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرساند. آدرس شورا: خمینی شهر، درچه خ امام خ سجاد روزهای زوج 

6-4. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )درچه(

ابالغ رأی
6816 کالس��ه پرونده: 750/91 ش ح 24، ش��ماره دادنامه: 1051، مرجع رسیدگی: 
شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای حمید عابدی نشانی: خ وحید 
خ بین رودکی و ارتش، ساختمان بنفشه، خوانده: خانم راضیه شهریاری گشنیگانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ س��ه میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار 
ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی و خسارات تأخیر، صدور قرار تأمین 
خواس��ته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حمید عابدی به طرفیت خانم راضیه 
ش��هریاری گشنیگانی به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و چهارصد و چهل و سه 
هزار ریال به عهده بانک صادرات ش��عبه فوالدش��هر به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی 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 و 
نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون و چهارصد 
و چهل هزار ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و هش��ت ه��زار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/10/20( 
ت��ا 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 باشد و 

پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. گازری- قاضی ش��عبه 24 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6817 شماره: 347/91 به موجب رأی شماره 656 تاریخ 91/8/9 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما 1- شرکت 
رهپوی��ان تجارت خلیج فارس 2- بهروز صادق پور فرزند حس��ین هر دو مجهول 
المکان محکومند به: پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 38/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برمبن��ای تعرفه قانونی و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ 90/10/2 لغایت تاریخ وصول 

که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان حمید عابدی فرزند عبداله ش��غل: 
کاس��ب نش��انی محل اقامت: فالورجان خ توحید نبش کوی رسالت فروشگاه مواد 
غذایی محمد و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به 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 مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 39 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
6819 نظر به اینکه در پرونده کالسه 910946 ک 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی 
ش��هر آقای علی نجاتی متهم می باش��د به خیانت در امانت موضوع شکایت آقای 
ماش��اءاله علیرضایی لذا وقت رس��یدگی پرونده برای روز ش��نبه مورخ 92/1/17 
س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر 
با انتش��ار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نمای��د که در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
رس��یدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ رأی
6818 کالس��ه پرونده: 865/91، ش��ماره دادنامه: 1085، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
29 ش��ورای حل اختالف، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان خ س��جاد مقابل 
بانک صادرات بیمه توس��عه، خوانده: قدرت اله ش��یری مجه��ول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای حمید عابدی به طرفیت آقای قدرت اله ش��یری به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 4/300/000 ریال وجه چک به شماره 329114-90/9/9 به عهده بانک 
سینا به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
عل��ی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خ��ود ابراز و ارای��ه 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 حک��م بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبل��غ چهارمیلیون 
و س��یصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف 
)90/9/9( ت��ا تاری��خ اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی 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 بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاک��م عموم��ی حقوق��ی اصفه��ان می باش��د. ش��عبه 29 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6821 خان��م رض��وان رحیمی اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 2431 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 733/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان شکراله رحیمی اندانی بشناسنامه 
82 در تاری��خ 1390/10/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه سلطان کمالی اندانی فرزند محمد ش ش 2513 
)مادر متوفی(، 2- جمیله رحیمی اندانی فرزند یداله ش ش 64 )همسر دائمی متوفی(، 
3- روح اله رحیمی اندانی فرزند ش��کراله ش ش 82 )فرزند(، 4- محمدعلی رحیمی 
اندانی فرزند ش��کراله ش ش 13 )فرزند(، 5- قاسم رحیمی اندانی فرزند شکراله ش 
ش 9-031239-113 )فرزند(، 6- اس��ماعیل رحیمی اندانی فرزند ش��کراله ش ش 
2196 )فرزن��د(، 7- رضوان رحیمی اندانی فرزند ش��کراله ش ش 2431 )فرزند(. و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 

نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6822 به آقایان 1- محمد ش��مس 2- خسرو صالحی که مجهول المکان اعالم شده 
است حسب ش��کایت آقای خان محمد احمدی و به موجب کیفرخواست صادره از 
س��وی دادستان محترم دادس��رای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید 
به س��رقت مقرون به آزار که جلس��ه رسیدگی به اتهام ش��ما روز یکشنبه ساعت 
11 صبح مورخ 91/12/20 تعیین ش��ده اس��ت. لذا به این وس��یله به شما ابالغ می 
گردد که جهت ش��رکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا 
نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل از حلول 
وقت رس��یدگی به دادگاه ارائه نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق 
ماده 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. دفتر ش��عبه 103 

دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ
6823 شماره نامه: 9110113635701082، شماره پرونده: 9109983635701096، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911225، در پرونده کالس��ه 911225 این ش��عبه آقای 
عبدالحس��ین نجفیان ورنوسفادرانی فرزند عباس به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب 
ب��وده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامب��رده به تجویز ماده 15 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور کیفری مرات��ب را در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اتهام 
وارده دفاع نماید. و در صورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهار نظر 
می گردد. غفاریون- بازپرس ش��عبه س��وم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب 

خمینی شهر

ابالغ
6824 شماره نامه: 9110113635701110، شماره پرونده: 9109983635701161، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911301، در پرونده کالس��ه 911301 این ش��عبه آقای 
محمدرض��ا رحمت��ی فرزند ابراهیم به اتهام ایراد جرح عم��دی تحت تعقیب بوده و 
به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اته��ام وارده دفاع 
نمای��د. و در صورت عدم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهار نظر می گردد. 

غفاریون- بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

حصر وراثت
6825 آق��ای محس��ن حاجی حیدری دارای شناس��نامه ش��ماره 3129 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 828/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن حاجی حیدری ورنوس��فادرانی 
بشناس��نامه 9288 در تاری��خ 1390/1/31 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرودزندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- صاحب حاجی حیدری فرزند 
رضا ش ش 55 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- محس��ن حاجی حیدری فرزند حس��ن 
ش ش 3129 )فرزن��د(، 3- صفرعل��ی حاجی حیدری فرزند حس��ن ش ش 17447 
)فرزن��د(، 4- احم��د حاجی حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 13338 
)فرزن��د(، 5- نعم��ت اله حاجی حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 250 
)فرزند(، 6- حش��مت اله حاجی حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 345 
)فرزن��د(، 7- داریوش حاجی حیدری فرزند حس��ن ش ش 245 )فرزند(، 8- مهدی 
حاجی حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حسن ش ش 3526 )فرزند(، 9- فرشته حاج 
حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 163 )فرزند( وال غیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر



دو دختر نوجوان آمریکایی برای این که بتوانند بعد از نیمه شب 
 هم پای اینترنت بنش��ینند به یکی از والدینش��ان م��واد مخدر 

خوراندند. 
 به گزارش گاردی��ن، این دختره��ا که در کالیفرنیای ش��مالی 
زندگی می کنند به قصد تفریح  و برای این که والدینش��ان مانع 
دسترسی به اینترنت در ساعات اولیه بامداد نشوند، در نوشیدنی 
 یکی از پدر و مادر  قرص مواد مخدر ریختن��د و آنها را به والدین 

خود خوراندند. 
 والدین یاد شده معموال ساعت10 ش��ب دختر 16 ساله خود را 
وادار می کردند تا اس��تفاده از اینترنت را متوقف کند، اما او یک 
 شب به رستورانی مراجعه و با خرید نوش��یدنی و آلوده کردنش 

 به مواد مخ��در، آنها را بیه��وش کرد و تا دیر وق��ت پای اینترنت 
نشست. 

 بررس��ی های پلیس نش��ان می دهد والدین ک��ه متوجه طعم 
غیرعادی این نوشیدنی ش��ده بودند، به طور کامل آن را مصرف 
نکردند، اما همان میزان مصرف برای ب��ه خواب رفتن آنها کافی 
بود. آنها پس از بیدار شدن در صبح با انجام بررسی پزشکی متوجه 
مسأله ش��دند و همراه با دخترشان برای بررس��ی مسأله به اداره 

پلیس مراجعه کردند. 
 در حال حاضر تحقیقات در این زمینه کماکان در جریان است، اما 
پلیس می گوید به علت این که این بزهکاری مربوط به نوجوانان 

است اطالعات بیشتری را افشا نمی کند.
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 رؤیاهای علمی که در 2012 
به واقعیت پیوستند

 بس��یاری از ایده هایی که در کتاب ها و فیلم های علمی - تخیلی مطرح 
شده اند، با توسعه فناوری های مختلف در سال های اخیر محقق شده اند.

ایده جهان بی سیم که در سال 1945 میالدی توسط »آرتور سی. کالرک« 
مطرح شد، با ورود ماهواره ها به فضا محقق شد و ایده »ایزاک آسیموف« 
برای خلق روبات های ش��به انس��انی نیز با طراحی و ساخت روبات های 
iCub، Nao و روب��ات ج��راح BERT2  به واقعیت مبدل ش��دند. در 
این گزارش، برترین ایده های علمی - تخیلی ک��ه در 2012 به واقعیت 

پیوستند، مرور می شود.

اندام بیونیک
 سایبورگ )Cyborg(  به موجودی اطالق می شود که عالوه بر اعضای 

طبیعی بدن، از ارگان های عملکردی مصنوعی نیز برخوردار باشد.
این ایده در سال1960 میالدی به وسیله »مانفرد ای. کالینس« و »ناتان 
اس. کلین« مطرح ش��د و پس از آن در مجموعه ه��ای تلویزیونی مانند 
»پیشتازان فضا« و »مرد شش میلیون دالری« تکرار شد. در سال 2012 
میالدی برای نخس��تین بار یک زن معلول موفق شد با قدرت ذهن، یک 
بازوی روباتیک را کنت��رل کرده و با کمک آن غذا بخورد. این دس��تاورد 
نوید دهنده امکان استفاده از رابط کارآمد مغز - رایانه برای طراحی اندام 

مصنوعی با حرکات طبیعی تر است.

پیشگیری از بیماری های ژنتیکی
مهندس��ی ژنتیک برای داشتن نس��لی س��الم تر، ایده ای بود که توسط 
»آلدوس هوکسلی« در س��ال 1931 میالدی و زمانی که هنوز ساختار 
پیچیده DNA  کشف نشده بود، مطرح ش��د. از هر200 نفر، یک نفر با 
نقص میتوکندری به دنیا می آید و امکان درمان زودهنگام می تواند از به 
دنیا آمدن نوزادان با مشکالت ژنتیکی پیشگیری کند. دانشمندان برای 
نخس��تین بار در س��ال 2012 میالدی موفق به انتقال هسته DNA  از 
یک سلول تخمک انسانی به س��لول دیگر شدند. در این حالت اختالالت 

میتوکندریال پیش از به دنیا آمدن نوزاد درمان می شود.

مترجم جهانی
امکان س��فر به هر نقطه از دنیا و عدم نیاز به آموختن زبان کشور مقصد، 
رؤیایی است که در بسیاری از فیلم های علمی - تخیلی مطرح شده است.

در سال 2012 میالدی نرم افزارهای مختلفی با قابلیت ترجمه همزمان 
گفتار با استفاده از صدای کاربر طراحی شده اند.

عینک واقعیت افزوده
دسترسی سریع به داده های مختلف، برقراری تماس تصویری، امکان تهیه 
عکس و فیلمبرداری با استفاده از عینک، دیگر به فیلم های علمی - تخیلی 
خالصه نمی شود. سال 2012 میالدی نمونه های مختلفی از عینک های 
واقعیت افزوده با کارآیی های مختلف رونمایی ش��دند که برجسته ترین 
آنها عینک طراحی ش��ده توسط محققان ش��رکت گوگل بود که امکان 
دسترسی به اینترنت، دریافت و ذخیره داده ها، چت تصویری و متنی را 

برای کاربر فراهم می کند.

پرواز خصوصی به فضا
در سال 2012 میالدی یکی از مهم ترین رؤیاهای انسان، با پرواز نخستین 
  )ISS( فضاپیمای خصوصی جهان به سمت ایستگاه فضایی بین المللی
 محقق شد.کپس��ول باری دراگون متعلق به ش��رکت اس��پیس ایکس، 
به عنوان نخستین شرکت خصوصی جهان با حمل محموله برای ساکنان 
ISS ، مسیر را برای تسهیل سفرهای تجاری فضایی هموار کرد. این شرکت 
رؤیای بلند پروازانه ساخت نخستین مستعمره انسانی بر سطح کره مریخ را 

تا سال 2020 میالدی در سر دارد.

خطرناک ترین آتشفشان دنیا
س��ازمان فضایی آمری��کا تصویر 
باورنکردنی از ایستگاه بین المللی 
فضایی منتشر کرده که چشم انداز 
جدیدی از یکی از خطرناک ترین 
آتشفشان های دنیا را ارایه می کند.

این تصویر از کوهستان آتشفشانی 
وزوویوس در نخس��تین روز سال 
 جدی��د می��الدی از ایس��تگاه 
بین المللی فضایی گرفته ش��ده 
است.کوه وزوویوس از معروف ترین آتشفشان های فعال ایتالیاست که در 
شرق ناپل قرار دارد و تنها آتشفش��ان قاره اروپاست که در صد سال اخیر 
فعال بوده اس��ت، هر چند اکنون به نظر می  رس��د که خاموش است و از 
آخرین فوران خود در سال 1944 تاکنون فعالیتی نداشته است. شهرت 
وزوویوس به دلیل تخریب شهرهای پمپیی، هرکوالنوم و استابیاست که 
فوران آن موجب شد این شهرها در الیه ای از خاکستر و گل فرورفته و تا 
امروز در همان وضعیت باس��تانی نگاهداری شوند. این آتشفشان امروزه 

یکی از خطرناک ترین آتشفشان های دنیا محسوب می شود.

»اینجا اینترنت فیلتر ندارد!« این جمله وسوسه انگیز یک 
دروغ بزرگ اس��ت که در هر جای دنیا بشنوید، نباید باور 
کنید، حتی در کشورهایی که مدعی دموکراسی و آزادی 
رسانه ها هستند.  فیلترینگ و نظارت بر اینترنت یک قاعده 
جهانی است که کم و بیش در هر کشوری رعایت می شود؛ 

از کانادا و فرانسه گرفته تا امارات و چین و هند.
درس��ت به موازات افزایش دسترس��ی کارب��ران دنیا به 
اینترنت، قوانین نظارتی هم سفت و سخت تر می شوند 
تا محتوای برخط س��ایت ها را کنترل کنند؛ کنترلی که 
البته در بعضی از کشورها به فیلترینگ سایت های خالف 
اخالق یا کالهبرداری محدود می شود و در بعضی دیگر 
 وارد حریم شخصی کاربران ش��ده و هر کلیک آنها را در 

پرونده شان ثبت می کند. 

سلطان تحریم ها 
در حال حاضر شاید بتوان   
گفت که هیچ کشوری به 
ان��دازه چین ب��رای وضع 
قوانی��ن س��ختگیرانه در 
فضای وب عجله نش��ان 
نمی دهد. چینی ها در سه 
سال اخیر مدام دسترسی 
کاربران به اینترن��ت را محدودتر و نظ��ارت بر اطالعات 
شخصی را بیشتر کرده اند. این کشور بیشترین کاربران 
اینترنت را در جهان دارد و هر روز 513 میلیون نفر در چین 
وارد فضای مجازی می شوند که گشت و گذارشان را در 
اینترنت به جای گوگل از »بایدو« شروع می کنند. بایدو 
 موت��ور جس��تجوی چین��ی اس��ت که ای��ن روزه��ا با 
محدودیت های گاه و بی گاه کاربران در دسترسی به گوگل 
 بیش از همیش��ه مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد و در 
س��ایت های رتبه بندی در صدر فهرست پربیننده ترین 

سایت های چین قرار گرفته است. 
 مقامات چینی از سال 2009 شمشیرشان را برای مقابله 
با کاربران در فضای مجازی بیرون کش��یدند و در اولین 
قدم، برای ثبت سایت های شخصی کاربران سنگ اندازی 
کردند. آنها از کاربران نه فقط اطالعات دقیق ش��خصی و 
عکس پرسنلی را مطالبه می کردند، بلکه مالک هر سایت 
باید یک مجوز تجاری ارایه می کرد تا می توانست نام دامنه 
چینی خود را ثبت کنند. نتیجه این سختگیری، مسدود 
شدن نزدیک به130 هزار س��ایت در سال 2010 بود که 

مدرک تجاری یا دولتی نداشتند. 
 حاال مقامات چینی حلقه را از این هم تنگ تر کرده اند تا 
کابران اینترنت را با قوانین سختگیرانه تری کنترل کنند؛ 
س��اخت وبالگ تنها با اس��ناد و مدارک هویتی! کاربران 
چینی از این به بعد حتی برای ساخت یک وبالگ رایگان 
در سایت های سرویس دهنده، باید مدارک شناسایی ارایه 
و هویت واقعی خود را روشن کنند؛ اقدامی که دولت چین 
آن را نظارتی مؤثر برای پیشگیری از اغتشاش در فضای 
وب و حفظ اطالعات شخصی می داند، اما کاربران چینی 

را نگران حریم شخصی شان کرده است. 
 با این تصمیم، چین در محدود کردن خدمات اینترنتی 
برای کاربرانش یک قدم به کره ش��مالی نزدیک تر شده 
است. کره شمالی در حال حاضر بدترین وضعیت اینترنت 
در جه��ان را دارد. در واقع باید گفت که در کره ش��مالی 
ارتباط با اینترنت و دنیای مجازی قطع است، چرا که در 
این کشور فقط 4درصد از مردم به اینترنت دسترسی دارند 
که آن هم تحت نظارت شدید دولت این کشور است. تمام 
وب سایت های این کش��ور تحت کنترل دولت هستند و 
اضافه شدن هر سایت جدید در دامنه های این کشور نیاز 

به مجوز و تأیید و نظارت دولت کره شمالی دارد. 
 

دشمنان اینترنت در جهان 
سازمان مردمی » گزارشگران  
بدون مرز« از چند س��ال 
قبل وضعی��ت اینترنت و 
قوانین حاکم ب��ر آن را در 
 کش��ورهای دنیا بررس��ی 
 م��ی کن��د و ب��ر اس��اس 
تازه ترین دسته بندی هایی 
که داشته، کش��ورهای بحرین، بالروس، برمه، کوبا، کره 
شمالی، عربستان سعودی، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان 
و ویتنام در کنار چین، به عنوان دشمنان اینترنت شناخته 
می شوند که کاربرانشان را به شدت در دسترسی به فضای 
مجازی تحت نظر دارند. بر اس��اس گزارش این سازمان 
مردمی، کشورهای استرالیا، مصر، فرانسه، هند، قزاقستان، 
مالزی، روسیه، کره جنوبی، سریالنکا، تایلند، تونس، ترکیه 
و امارات متحده عربی هم جزء کشورهایی هستند که در 
آنها نظارت شدید بر اینترنت وجود دارد. در فرانسه با وجود 
 تأکی��دی ک��ه ب��ر آزادی رس��انه ه��ا م��ی ش��ود،

خبرنگاران و وبالگ نویسان تحت نظارت دولت هستند و 
در صورتی که محتوای منتشر شده شان دارای مضامین 
 خش��ن یا مغایر با نظم عمومی باش��د، مورد پیگرد قرار 
می گیرند. حفاظت از سالمت عمومی، حفاظت از منافع 
دفاع ملی و یا حفاظت از جسم، جان و آبروی افراد در این 
 کش��ور جزء خط قرمزهای نظارت بر اینترنت به حساب 
می آید. کره جنوبی هم با این که یکی از پیش��تازان ارایه 
خدمات اینترنت و پهنای باند در دنیا به حساب می آید، اما 
 ش��هروندان ای��ن کش��ور در دسترس��ی ب��ه اینترنت با 
محدودیت هایی مواجهند.  در ازبکس��تان دسترسی به 
س��ایت های مرتبط با جنبش های اسالمی، رسانه های 
مستقل، سازمان های مردم نهاد و محتوای انتقادی نسبت 
به دولت غیر ممکن است. ارایه دهندگان خدمات اینترنتی 
در یمن هم از سرویس گیرندگان شان تعهد می گیرند که 
از ارسال و دریافت هر نوع محتوای آزاردهنده غیراخالقی، 
 غیر دینی و سیاس��ی خ��ودداری کنند. در س��وریه هم 
فعالیت های کاربران اینترنت توسط پلیس سایبری این 
کش��ور رصد می ش��ود و تولید محتوای مغایر با اخالق و 

مصالح این کشور مورد پیگرد قرار می گیرد.

 کدام کشور 
سلطان فیلترینگ است؟
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دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

دانشمندان ناسا مدعی کشف شبیه ترین س��یاره به زمین و بهترین نامزد میزبانی حیات، 
توسط تلسکوپ فضایی کپلر شدند.

از فوریه سال 2012 میالدی تاکنون، تلسکوپ فضایی کپلر ناسا موفق به کشف 461 سیاره 
بیگانه با میزبانی احتمالی حیات شده است که تعداد این سیارات را به دو هزار و 740 سیاره 

در مدار دو هزار و 36 ستاره رسانده است.
در نشست اخیر انجمن نجوم آمریکا )AAS(  در النگ بیچ کالیفرنیا، خبر کشف 17 میلیارد 
سیاره بیگانه در ابعاد زمین، همچنین شناسایی س��یاره شبه زمین KOI 172/2 توسط 

تلسکوپ فضایی کپلر منتشر شد.
سیاره ش��به زمین KOI 172/2 با قطری 1/5 برابر زمین در منطقه قابل سکونت ستاره 
میزبان در حال چرخش است که به معنای احتمال وجود آب به شکل مایع و داشتن گرانشی 

شبیه زمین است.
طول یک سال در این سیاره 242 روز اس��ت و همه این ویژگی ها، سیاره KOI 172/2 یا 

دوقلوی جدید زمین را به عنوان بهترین کاندیدای میزبانی حیات معرفی می کند.
»ناتالی باتاال« از اخترشناس��ان ناسا تأکید می کند: این کشف بس��یار حیرت انگیز است، 
چراکه سیاره ای شبه زمین در منطقه قابل س��کونت ستاره میزبان با شباهت به خورشید 

منظومه شمسی شناسایی کرده ایم.
با کمک داده های جدید تلسکوپ های پرقدرتی مانند تلسکوپ کپلر، کشف سیارات بیگانه 
 در ابعاد زمین 43 درصد و س��یارات ابر زمین 21 درصد افزایش یافته اس��ت. این داده ها

نش��ان می دهد که100 میلیارد ستاره کهکشان راه شیری دس��ت کم میزبان یک سیاره 
بیگانه هستند.

محققان درب ضد گلوله ای طراحی کرده اند که با تشخیص سالح یا مواد منفجره، مانع از 
ورود فرد مهاجم به داخل ساختمان می شود.

پس از حادثه تیراندازی خونبار در مدرسه »س��ندی هوک« در ایالت کنتیکت آمریکا که 
منجر به کشته شدن 26 معلم و دانش آموز خردسال شد، محصوالت مختلفی از جمله کوله 

و جلیقه های ضد گلوله سایز کودکان به بازار عرضه شد.
درب روباتیک ضد گلوله توسط شرکت سیستم ایمنی »Barbecan « طراحی شده است 
و مجموعه ای از عملکردهای دستگاه فلزیاب، اسکن اشعه ایکس، موانع ضد گلوله و نیروهای 

امنیتی را به طور همزمان ارایه می کند.
درب روباتیک »Linear Revolving Door « با تش��خیص همراه داش��تن س��الح یا 
دستگاه های منفجره، مانع از ورود افراد مهاجم به داخل ساختمان می شود. محققان مدعی 
هستند که فناوری به کار رفته در این درب روباتیک ضدگلوله، حداکثر سطح ایمنی را در 
ساختمان های عمومی به ویژه مدارس و دانشگاه ها ایجاد می کند. در صورتی که فرد مهاجم 
قصد عملیات انتحاری و خودکشی داشته باش��د، نیروهای امنیتی قادر به متوقف کردن 

وی نخواهند بود، اما سیستم درب روباتیک ضد گلوله از دو در مجزا تشکیل شده است.
درها با کمک حس��گرهای مختلف، به طور خودکار باز می شوند و سرعت باز و بسته شدن 
 آنها با س��رعت ورود و خروج عابران تنظیم می ش��ود. هر دو در، هیچ گاه به طور همزمان

 باز نمی شوند. در این حالت فرد پس از عبور از درب اول در محوطه بین دو در قرار گرفته و 
برای کشف سالح یا دستگاه های منفجره اسکن می شود. در صورت همراه داشتن سالح، 
در دوم که از پوشش کوالر ضد گلوله ساخته شده است، قفل می شود و فرد مهاجم مجبور 

به خروج از در اول می شود.

 پژوهش جدی��د دانش��گاه چارل��ز در پ��راگ نش��ان داده که 
انسان هایی با چشمان قهوه ای از چشم آبی ها قابل اعتمادترند.

در ای��ن پژوهش تصوی��ر40 زن و 40 مرد چش��م قه��وه ای و 
چش��م آبی برای قضاوت درمورد می��زان قابل اعتم��اد بودن، 
جذابیت و تس��لط آنها، در برابر ش��رکت کنندگان قرار گرفت 
 که نتایج نشان داد از نظر ش��رکت کنندگان افراد چشم قهوه ای

 قابل اعتمادترند.
این در حالیس��ت که هنگام نش��ان دادن تصاوی��ر همان افراد 
چشم قهوه ای که رنگ چشمانشان این بار به صورت مصنوعی، 
آبی شده بود، شرکت کنندگان میزان قابل اعتماد بودن آنها را 

برابر تشخیص دادند.
این پژوه��ش نش��ان داده که کلی��د قاب��ل اعتماد ب��ودن در 
ویژگی های مش��ترک چهره افراد دارای چش��م قهوه ای بوده و 

ارتباطی به رنگ چشم آنها ندارد.
برای مثال مردان دارای چش��م قه��وه ای از چهره های گردتر و 
 چانه وسیع تر، دهان عریض تر با گوشه های رو به باال، چشمان 
بزرگ تر و ابروهای نزدیک به ه��م برخوردارند که مردانه تر و از 

این رو قابل اطمینان تر محسوب می شوند.
در مقابل، م��ردان دارای چش��مان آبی بیش��تر از ویژگی های 
صوری مانند چش��مان کوچک تر و دهانی با گوش��ه های رو به 

پایین برخوردارند که ظاهری حیله گر به آنها می دهد.
زنان دارای چشمان قهوه ای نیز مورد اعتماد بیشتری نسبت به 
چشم آبی های جنس خود بودند، اما تفاوت آنها به چشمگیری 

مردان نبود.
این پژوهش که در مجله PLOS ONE منتش��ر شده، چنین 
نتیجه گیری کرده که اگرچه چهره هایی با چشم های قهوه ای 
از قضاوت خوش��بینانه تر مخاطب، در مقایس��ه با چشم آبی ها 
برخوردارند. به خودی خود این رنگ چش��م نیس��ت که باعث 
برداش��ت قابل اعتماد بودن آنها شده، بلکه ویژگی های صوری 

است که در این افراد بیشتر دیده می شود.

ساخت درب روباتیک ضدگلولهکشف شبیه ترین سیاره به زمین تاکنون

چرا چشم قهوه ای ها قابل اعتمادترند؟
 

گاورانی در اندونزی

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست 

دارد.
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