
 پوستر اسکاربنزین گران می شود، اما نه 2500 تومان
 رونمایی شد
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 چند غذای آلوده ای
8 که می خوریم!

پیمان معادی 
درکنار مورگان فریمن   52

 اجرای فاز دوم هدفمندی 
5به روش دولت، بحران ساز است

افتتاح بیش از 143طرح 
عمرانی در استان

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر، 
 بیش از 143طرح عمرانی از جمله طرح های آبیاری قطره ای،

احداث واحدهای تولیدی، گاز و برق رس��انی و راه س��ازی با 
رقمی بالغ بر870 میلیارد ریال افتتاح می ش��ود. علی اصغر 
عنابستانی که در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان س��خن می گفت، افزود: خوش��بختانه در سال جاری 

افتتاح پروژه ها منوط به کامل بودن و...

 روحانی، معتدل است 
نه اصولگرا

بیشترین تخلفات اداری 
مربوط به بانک هاست

تک جنسیتی شدن دانشگاه ها 
ارزنده است 

 روایتی تازه از 
خیانت در سینما

بوی تبانی درلیگ آسیا ویژن

 پاسخ منفی دانیل داوری 
به دعوت کی روش

ه[
 نام

ان
ایر

س: 
عک

[

 88 درصد جمعیت استان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: امسال21 مورد حادثه انفجار، آتش 
سوزی و گازگرفتگی در اس��تان اتفاق افتاده که منجر به فوت 8 نفر شده است. هیبتیان 
مهم ترین عوامل حوادث گاز استان را نصب نامناس��ب دودکش ها و عدم تهویه مناسب 

ساختمان دانست و افزود: ...

 ناهماهنگی دستگاه ها 
3این بار به جان بقعه شهشهان افتاد
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اینجا اخالق را حراج می کنند!
فوتبال با طعم ناسزا

س��پهر کوچولو پسر هشت س��اله آقا ابراهیم با ش��ور و شوقی وصف 
ناشدنی گوشه پالتوی  پدرش را چسبیده  و با دست دیگر پرچم آبی 
رنگش را در هوا می چرخاند تا شاید در آشفته بازار ورزشگاه آزادی 
سهمی در هیجان بخش��یدن به  کری خوانی های طرفداران دو تیم 
قرمز و آبی ایفا کن��د.  بعد از یک هفته التم��اس و قهر که نتیجه اش 
چیزی جز شام  نخوردن های شبانه  ود پدرش را راضی کرده تا برای 
یک بار هم که شده او را برای تماشای بزرگ ترین بازی سال فوتبال 
ایران به ورزشگاه ببرد. فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشی 
در بین مردم ایران ش��ناخته می ش��ود و حضور تماشاگران پرتعداد 

برای تماشای مسابقاتی مثل شهرآورد فوتبال تهران باعث شده تا این 
رشته اعتباری بین المللی البته از لحاظ تعداد تماشاگرانش به ورزش 
ایران بدهد وگرنه بازی مالل آور و خس��ته کنن��ده قرمز و آبی آنقدر 
تکراری ش��ده که حتی تأثیر منفی اش را می توان بر روی سکوهای 
تماشاگران  مشاهده کرد. سپهر بعد از ساعت ها منتظر ماندن و البته 
 چرتی کوتاه در آغوش پدر چش��م های گردش را به مستطیل سبز 
می دوزد تا شاید تفاوت تماشای زنده این بازی را با دیدن فوتبال در 

صفحه 42اینچ تلویزیون خانه شان درک کند. 
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چهره روزیادداشت

شعار شریعتمداری در انتخابات
س��خنگوی س��تاد انتخابات��ی محم��د ش��ریعتمداری با بی��ان این که 
شریعتمداری به طورمستقل وارد عرصه انتخابات خواهد شد، شعار وی را 
دولت اعتدال اعالم کرد. محسن بهرامی سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد 
شریعتمداری با بیان این که برنامه های انتخاباتی محمد شریعتمداری 
با مش��ورت گروه های مختلف فکری و سیاسی تدوین شده است، گفت: 
دولت آینده باید در دو حوزه، فعالیت های خود را متمرکز کند؛ نخست، 
توسعه روابط خارجی و دوم، مس��ائل اقتصادی. شریعتمداری در هر دو 
حوزه توانمندی هایش را به اثبات رس��انده است. وی گفت: براین اساس 
برنامه های شریعتمداری نیز در این دو  حوزه ارایه شده است که در زمان 

معین آن را تشریح خواهد کرد.

نامه الریجانی به احمدی نژاد
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان ای��ن که رییس  مجلس 
از رییس جمهور درخواس��ت ارایه الیحه بودجه یک دوازدهم به مجلس 
را کرده اس��ت، گفت: اگر الیحه یک دوازدهم به مجل��س نیاید، تنخواه 
دو ماه برای دولت تصویب خواهد ش��د. موس��ی الرضا ثروت��ی نماینده 
 مردم بجنورد و عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که

شنیده ها حاکی است دولت تا10 روز آینده الیحه بودجه را به مجلس ارایه 
خواهد کرد، گفت: اگر دولت10 روز آینده بودجه را به مجلس ارایه کند با 
توجه به این که بعد از 22 بهمن زمان زیادی برای بررسی بودجه نیست، 

بررسی الیحه بودجه قطعا به سال آینده موکول خواهد شد.

سید حسن نصراهلل طی سخنانی در مراسم جشنی به مناسبت 
هفته وحدت اسالمی و میالد با س��عادت پیامبر اکرم )ص( در 
مجتمع سید الش��هداء )ع( ضاحیه جنوبی بیروت گفت: قرآن 
کریم ما را به گفتگو و سخن فرا خوانده است، اما توهین و ناسزا 

در رابطه با مقدسات، از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست.
وی گفت: الزم اس��ت ک��ه در برابر ای��ن گونه توهی��ن ها به 
مقدس��ات، خش��م خود را نش��ان دهیم، اما باید دانس��ت که 
 مس��ئولیت ما فعالی��ت مثبت به منظ��ور شناس��اندن پیامبر 

اکرم )ص( و سیره و سخنان ایشان به جهانیان است.
وی اظهار داشت: امروزه برخی مس��ائل از روی ظلم و ستم به 
رسول اهلل )ص( نسبت داده می شود و باید این امور توضیح داده 
شده و از واجبات است که این ش��خصیت استثنایی به جهان 
معرفی شود. س��ید نصراهلل گفت: در ورای توهین هایی که به 
ساحت رسول اکرم )ص( روا داشته شده، جریان هایی قرار دارد 
که هدف آنها فتنه گری میان مس��لمانان و مسیحیان و حتی 

میان مذاهب مختلف اسالمی است.
وی افزود: از مهم ترین چالش های پیش رو این است که میزان 
درگیری و چند دس��تگی ها در بس��یاری از کشورهای جهان 
عرب و اسالم رو به افزایش است. دبیر کل حزب اهلل گفت: این 
مسأله در سطوح طایفه ای میان مسلمانان و مسیحیان وجود 
داشته و این امکان نیز هست که بعد مذهبی میان اهل تسنن 

و تشیع به خود بگیرد.

تمام درگیری های مذهبی وطایفه ای بعد سیاسی 
دارد

سید حس��ن نصراهلل گفت: اغلب درگیری ها و جنگ ها که به 
بهانه مذهب و دین به راه می افتد، پیش زمینه و اهدافی سیاسی 
دارد که تنها به مسأله سلطه و کسب قدرت مربوط می شود و هیچ 
گونه رابطه ای با اسالم، مس��یحیت و همچنین تشیع و تسنن 
ندارد. وی با اشاره به درگیری ها و نزاع های جاری درمنطقه، 
گفت: دامنه این درگیری ه��ا از چارچوب طایفه ای و مذهبی 
فراتر رفته اس��ت و نمی توان به چالش ه��ای منطقه تنها در 
بعد طایفه ای یا مذهبی نگریس��ت. وی افزود: باید به بررسی 
تحوالت و چالش های منطقه بپردازیم، چرا که لبنان جزئی از 
منطقه بوده که بیشترین تأثیر را ازپیامدهای آنها داشته است.

سید حسن نصراهلل تصریح کرد: درگیری های مذهبی در طول 
تاریخ جاری بوده اس��ت، ولی مشکل اساس��ی این است که به 
شکل دقیق مشخص نیست که چگونه با آنها باید برخورد شود.

دبیر کل حزب اهلل تأکی��د کرد: خطر وقتی اس��ت که ما زمام 
 امور را برای حل درگیری ها از دس��ت بدهی��م، ولی اگر با این 
درگیری ها با روح مس��ئولیت برخورد کنی��م، در آن صورت 
بسیاری از مش��کالت که ممکن اس��ت در اثر درگیری ها رخ 
دهد از بین خواه��د رفت. دبیر کل ح��زب اهلل افزود: حتی در 
کش��ورهایی که در آن تع��دد ادیان و مذاهب وج��ود دارد نیز 

دائما درگیری میان اتباع این آیین ها وجود ندارد. سید حسن 
نصراهلل افزود: از بزرگ ترین جنگ ها درتاریخ اس��الم، جنگ 
میان بنی امیه و بنی عباس بوده که هیچ رابطه ای با تش��یع و 

تسنن نداشته و تنها بر سر مسأله سلطنت بوده است.
وی اظهار داشت: به جنگی که صدام حسین )دیکتاتور معدوم 
عراق( علیه ایران به راه انداخت، به هیچ وجه نمی توان بعدی 
مذهبی داد، چرا که بخش بزرگی از افسران و نیروهای ارتش 
 عراق از ش��یعیان بودند. دبی��ر کل حزب اهلل گف��ت: برخی از 
نظام های عربی که هیچ توجهی به مس��أله فلسطین ندارند، 
مس��أله درگیری با ایران و نزاع میان اهل تس��نن و شیعیان را 

جایگزین این قضیه فلسطین کرده اند.
وی اف��زود: نکته مه��م این 
اس��ت که باید نگاه ما به این 
درگیری ها، سیاسی باشد، نه 
دینی و باید از بروز پیامدهای 
این گون��ه مس��ائل درقالب 
دینی ومذهب��ی جلوگیری 

به عمل آید.
س��ید حس��ن نصراهلل ادامه 
داد: ما باید هوش��یار باشیم 
و مش��کالت را در منطق��ه 
خود رفع کنیم و مشکل هر 
کش��وری را به همان کشور 
منحص��ر کنیم و مش��کالت 
کش��ورهای مختل��ف را ب��ه 

یکدیگر ربط ندهیم.
دبی��رکل ح��زب اهلل گفت: 
گفتگو همراه با س��عه صدر 

وشکیبایی و تحمل، بی شک بهتر از ایجاد درگیری و زد و خورد 
است و حتی هنگامی که زد وخورد هم وجود داشته باشد، باید 

برای حل مشکالت به گفتگو پناه بیاوریم.

تأکید حزب اهلل بر برگزاری گفتگو در منطقه
نصراهلل گفت: ما برای جلوگیری از بروز درگیری در کشورهای 
 منطقه از جمله س��وریه، یم��ن، تونس، لیبی، مص��ر، عراق و 
 لبن��ان همواره ب��ر گفتگو تأکید داش��ته ایم، چ��را که گفتگو 
بدون تردید بهتر از ایجاد تنش، زد وخورد، درگیری و نابودی 
ملت ها و کشورهاس��ت و آمریکا و اس��رائیل نیز در این میان 

تماشاگرند.

سید حسن نصراهلل:

نظرآیت اهلل  یزدی  درباره  ایران هیچ گاه نگاه شیعی و سنی نداشته است
ائتالف  سه گانه  اصولگرایان

رییس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با بیان این که 
خوب است کسانی که می خواهند کاندیدا شوند به ائتالف 
سه گانه اصولگرایان، اضافه شوند، گفت: بهتر است کسانی 
که کنار می روند هم��کار یا وزیر ش��وند. آیت اهلل محمد 
یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پاسخ به 
سؤالی درباره ائتالف سه گانه اصولگرایان، گفت: باید دید 
در آینده وضعیت چگونه خواهد بود، اما این که کس��انی 
که در انتخابات موقعیت خوب��ی دارند با یکدیگر ائتالف 
کنند تا در آینده فردی که ش��رایط بهت��ری دارد نامزد 
شود و باقی به نفع او کنار بروند و با دولت آینده همکاری 

کنند، کار خوبی است.

 اجرای فاز دوم هدفمندی 
به روش دولت، بحران ساز است

یک تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: قوه مقننه باید 
جلوی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی را بگیرد، زیرا 
اجرای شتابزده مرحله دوم به شکلی که دولت قصد انجام 
 آن را دارد، بحران های سیاس��ی، اجتماع��ی و فرهنگی 
به وجود می آورد. عم��اد افروغ درباره ت��الش دولت به 
منظور اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: 
هدف دولت از اج��رای هدفمندی یارانه ها حل مس��أله 
تولید و پر کردن شکاف طبقاتی نبود، بلکه تالشی برای 

حل کردن مشکل پولش بود.

 روحانی، معتدل است 
نه اصولگرا

کرباس��چی عضو حزب کارگزاران اس��المی در پاس��خ 
به این س��ؤال که آی��ا ممکن اس��ت از ی��ک کاندیدای 
 اصولگرا حمایت کنید،گفت: بس��تگی دارد که مجموعه 
اصالح طلبان به چه نتیجه ای برس��ند ک��ه درمورد این 
موضوع تاکنون بحث جدی صورت نگرفته است و البته 
بس��تگی دارد چه اصولگرایی منظورتان باشد، چراکه از 
مشائی تا س��ردار قاسمی اصولگرا محس��وب می شوند.

دبیرکل حزب کارگزاران در پاس��خ به خبرنگار مهر که 
پرسید آیا ممکن است این اصولگرا حسن روحانی باشد، 
گفت: من بعید می دانم آقای روحان��ی خودش را به آن 

معنا اصولگرا بداند، ایشان معتدل است.

 اخبار ویژه

اخبار کوتاه

 با آمریکا 
مذاکره نکرده ایم 

علی اکبر والیتی 

  بنده هیچ مذاک��ره ای با آمریکایی ها ن��ه در عمان و ن��ه در غیر از عمان 
نداش��ته ام. تا آنجایی که بنده اطالع دارم با توجه به این که این جور امور 
مبنایی و اساسی و اصولی سیاست خارجی، در اختیار رهبر معظم انقالب 
است و ایشان نیز تاکنون چنین مجوزی را به هیچ کس نداده اند و بر این 
اساس مذاکره ای که مبنای قانونی داشته باشد و با اجازه رهبری باشد، هیچ گاه 
صورت نگرفته اس��ت. ممکن اس��ت فردی که تنها یک شناسنامه ایرانی 
دارد، با آمریکای��ی ها صحبت 
 کن��د و آنه��ا در رس��انه های

 خارج��ی ای��ن موض��وع را 
بزرگ نمایی کرده و بگویند که 
ایران و آمری��کا در حال مذاکره 
هستند. این موضوع هیچ ربطی 
به حکومت ن��دارد. در این باره 
هم م��ن اطالعی ن��دارم که چه 
کسی مذاکره کرده یا نکرده است.
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2
رهبر انقالب هیچ تأکیدی بر تسریع فاز دوم هدفمندی یا زمان آن ندارند
الریجانی رییس مجلس در پاسخ به این ادعا که گفته شده است درجلسه برخی از نمایندگان 
 دولت و مجلس با حضور رییس قوه مقننه و در حضور رهبر انقالب، معظم له بر اجرای سریع تر

فاز دوم هدفمندی یارانه ها تأکید کرده اند، گفت: خیر، ما چنین چیزی را تأیید نمی کنیم.

 از مهم ترین 
 چالش های 

پیش رو این است 
که میزان درگیری 

 و چند دستگی ها
 در بسیاری از 

کشورهای جهان 
 عرب و اسالم 
 رو به افزایش 

است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام رقبه
مشخصات ثبتی

شهرستان
مساحت به هکتارحدود اربعه

کالسه پرونده
پالک 
اصلی

پالک 
جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخشفرعی

مراتع چشمه زکی 1
خارج از حوزه شهر 

سمیرم

سمیرمسمیرم-102
آبریز تپه های مجاور به مراتع چشمه موسی 

پالک 101 اصلی
به حد اراضی حریم شهر سمیرم و اراضی داخل حریم 

شهر در پالک 102 موسوم به چشمه زکی
به حد اراضی پالک 108 موسوم به دره 
اژدهایی موضوع آگهی شماره 26768-

72/8/30

آبریز ارتفاعات کوه پشمکان و خوشمکان 
پالک های 14 و 15 موضوع آگهی شماره 

74/6/29-22350
-130/0729130/072991-51-333

مراتع چشمه موسی 2
خارج از حوزه شهر 

سمیرم
سمیرمسمیرم-101

به حد مراتع و مزارع پالک 100 موسوم به چشمه 
شاه قلی موضوع آگهی شماره 85/5/22-27654

به حد حریم شهر سمیرم و حد اراضی داخل حریم 
شهر در پالک 101 موسوم به چشمه موسی

آبریز تپه های مجاور به مراتع پالک 102 
موسوم به چشمه زکی

به آبریز ارتفاعات کوه پشمکان و خوشکان 
پالک های 14 و 15 موضوع آگهی شماره 

74/6/29-22350
-67/378067/378091-51-334

3
باقیمانده دره 

سمیرممرکزی-78محمودشاه
به اراضی اجرای قانون پالک 77 موسوم به کته ور 

موضوع آگهی شماره 63/6/4-12427
به اراضی اجرای قانون ماده 2 اولیه پالک 78 موسوم به 
دره محمودشاه موضوع آگهی شماره 88/6/2-21242

به اراضی اجرای قانون ماده 2 اولیه پالک 
78 موسوم به دره محمودشاه موضوع آگهی 

شماره 88/6/2-21242

به اجرای قانون ماده 2 اولیه پالک 78 
موسوم به دره محمودشاه موضوع آگهی 

شماره 88/6/2-21242
1/63442/51564/150091-51-332

4
مرتع و مزرعه گره 

سمیرمسمیرم-89گیجک
به جاده آسفالته سمیرم- شهرضا و جاده خاکی 

قدیم

به حد اراضی پالک 88 موسوم به مراتع و مزرعه میل 
موضوع آگهی شماره 90/10/10-39539

به حد اجرای قانون پالک 433 موسوم به 
پشت کوه سیاه موضوع آگهی شماره 27654-

85/5/22 و جاده آسفالته سمیرم- شهرضا

به حد اجرای قانون پالک بهرز موضوع آگهی 
شماره 4277-36/3/18 و حد اجرای قانون 
پالک 91 موسوم به چشمه عالی موضوع 

آگهی شماره 68/11/30-28651

12/182412/430224/612489-51-322

5
مراتع غرب مسجد 

قسمتی از الحسین )ع(
159 اصلی

کاشان4-
از ماهوری در دامنه کوه زرد تا برسد به مظهر 

قنات تسمیه جان محدود است به مراتع و مزارع 
غرب سن سن- مشکان موضوع آگهی شماره 

79/8/2-26571

از مظهر قنات مذکور تا رودخانه درم محدود است به 
مراتع حدفاصل درم- مشکان موضوع آگهی شماره 

73/12/13-44320

از رودخانه درم تا ماهوری محدود است 
به مراتع نیق و درم آگهی شماره 5361-

84/12/12 و مراتع نیزار و گله گوران موضوع 
آگهی شماره 82/10/7-41848

از انتهای حد جنوبی تا برسد به ابتدای حد 
شمالی محدود است به مراتع شریف آباد و 

 نصرآباد موضوع آگهی شماره
29562-70/9/30 مراتع روستای قه آگهی 

شماره 85/11/21-59795

0/46392375/01172375/475690-55-277

6
مراتع و مزارع پوزنه

قسمتی از 
285 اصلی

کلیه مزارع 
داخل 
محدوده

کاشان6
ازفاصله 217 متری غرب جاده امامزاده رقیه 

خاتون نشلج تا نقطه A محدود است به مراتع و 
مزارع نشلج موضوع آگهی شماره 44320-

73/12/23

از انتهای حد شمالی تا ابتدای حد جنوبی محدود است 
به حریم شهر نیاسر

از انتهای حد شرقی تا ابتدای حد غربی 
محدود است به مراتع و مزارع روستای اسحاق 
آباد موضوع آگهی شماره 74/11/14-39895 

و مراتع ییالقی اسحاق آباد موضوع آگهی 
شماره 83/6/31-30668

از انتهای حد جنوبی تا ابتدای حد شمالی 
محدود است به مراتع ییالقی نشلج و 

مراتع و مزارع روستای نشلج آگهی شماره 
73/12/23-44320

11/7419487/0060498/747991-55-281

مراتع و مزارع ییالقی 7
قسمتی از ازوار

285 اصلی
کاشان6-

در دو قسمت از نقطه D در امتداد جاده آسفالته 
کاشان- ورکان و درم بطور اعوجاج تا برسد به 
نقطه A محدود است به جاده آسفالته مذکور و 

اراضی موات پالک 121/2 بخش 6 کاشان

از نقطه A تا B محدود است به مراتع بزرگ و مراتع 
شمال آزران موضوع آگهی شماره 69/11/23-38753 

و 85/2/12-64253

از نقطه E تا C محدود است به مراتع شمال 
آزران موضوع آگهی شماره 38753-

69/11/23

از نقطه C تا ابتدای حد شمالی محدود 
است به مراتع ازوار موضوع آگهی شماره 

68/2/20-3586
4/32962700/61642704/946090-55-276

 مراتع و مزارع 8
67 و قسمتی حسین آباد حسکویه

کاشان4-از 159 اصلی
از نقطه A تا B محدود است به روستای سن سن 

موضوع آگهی شماره 63/12/29-1671
از انتهای حد شمالی تا نقطه D محدود است به مزرعه 
صاحب آباد و مزرعه حسکویه فاقد اجرای قانون و مراتع 
شمال مشکات موضوع آگهی شماره 86/12/4-53470

از انتهای حد شرقی برسد به نقطه F محدود 
است به حریم شهر مشکات و اراضی موات 

پالک 67/13 بخش 4 کاشان

از انتهای حد جنوبی تا ابتدای حد شمالی 
محدود است به اراضی موات پالک های 5 و 

159/6 و 67/11 بخش 4 کاشان
136/336631/8108168/147491-55-282

تقی آباد سگزی و 9
اصفهان19-25اراضی خارج پالک آن

به اجرای قانون شرق سگزی موضوع آگهی شماره به جاده آسفالته اصفهان- نائین
56/3/18-4277

به اجرای قانون شرق اصفهان موضوع آگهی 
شماره 55/3/2-3094

به اجرای قانون مراتع قهاب موضوع آگهی 
شماره 56/3/18-4277

81/4327186/4251267/857891-45-39

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی 
مصوب 71/12/16 هیئت محترم وزیران براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وس��یله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و 
سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان های مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده 
می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات 

قانونی به شعبه بیست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمدحسین شاملی-  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره: 42191
تاریخ:1391/11/1

م الف/ 17491

ف
ردی



یادداشت

هر تدبیری در حوزه حمل و نقل بار 
سبب تغییر در زندگی مردم می شود

فرماندارشهرستان مبارکه گفت:هر تدبیری که در حوزه حمل و نقل 
بار اتخاذ گردد، زندگی اقتصادی بخش عمده ای از مردم شهرستان 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهدی س��لیمانی با اش��اره به این که 
شهرس��تان مبارکه بعد از اصفهان، قطب حمل و نقل اس��تان است، 
گفت: حدود 17 درصد از شرکت های حمل و نقل بار استان در این 
شهرس��تان مس��تقر بوده و حدود 25 درصد حمل و نقل بار استان 
توسط این شرکت ها پوشش داده می شود. وی گفت: با توجه به این 
که زندگی بیش10 ه��زار خانوار از مردم شهرس��تان با حمل و نقل 
بارگره خورده اس��ت، هر تدبیری در حوزه حمل و نقل اتخاذ ش��ود 

زندگی اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.

 احداث پارکینگ معاونت ها 
در ضلع شرقی پل چمران

شهردار منطقه 7 گفت: پارکینگ معاونت ها در ضلع شرقی پل چمران 
با هزینه ای بالغ بر60 میلیارد ریال به بهره برداری می رس��د. احمدرضا 
مصور با اشاره به این که سایت اداری شهید چمران در ضلع شمال شرقی 
پل شهید چمران واقع شده است، افزود: سایت اداری شهید چمران که 
در ضلع شمال شرقی پل شهید چمران واقع شده، شامل نظام مهندسی 
س��اختمان اس��تان اصفهان، معاونت شهرسازی ش��هرداری اصفهان، 
سازمان طراحی شهرداری و معاونت ترافیک شهرداری اصفهان است. 
وی ادامه داد: افراد زیادی روزانه جهت انجام ام��ور خود به این ادارات 
مراجعه می کنند و نبود پارکینگ مناس��ب به معضلی در این س��ایت 
تبدیل شده بود که در این راس��تا تصمیم بر احداث پارکینگ طبقاتی 

معاونت های شهرداری اصفهان شد.

 شهرداری اصفهان خدمات خود را 
با تخفیف ویژه ارایه دهد

رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��امی اس��تان اصفه��ان گفت: 
ش��هرداری اصفهان در ای��ام مبارک دهه فج��ر به م��ردم تخفیف ویژه 
بدهد. جعفر عس��گری روز ش��نبه در جلس��ه علنی ش��ورای اس��امی 
ش��هر اصفهان اظهار داشت: چش��یدن شیرینی دس��تاوردهای انقاب 
 تنها نبای��د به برگزاری جش��ن ها محدود ش��ود. وی اف��زود: راه اندازی 
بازارچ��ه ه��ای ف��روش محص��والت ارزان قیم��ت و رای��گان ک��ردن 
برخی خدم��ات در دس��تگاه های خدمت رس��ان می تواند م��ردم را به 
 دس��تاوردهای انقاب امیدوارت��ر کند. وی ب��ا بیان این ک��ه باید نقاط 
تأثیر گذار شهر اصفهان در انقاب اس��امی بازسازی و احیا شود، اظهار 
داشت:میدان انقاب این شهر از نمادی متناسب با نامش برخوردار نیست. 
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی اصفهان با اشاره به مشکات 
مهندسی میدان امام )ره( برای برگزاری راهپیمایی ها افزود: شهرداری، 
میدان امام علی )ع( را به عنوان نقطه دوم برای گردهمایی های مردمی 

آماده کند و پیش بینی الزم را انجام دهد.

برگزاری جشن های بزرگ 
در محالت شهر 

 ب��ه مناس��بت والدت پیامب��ر اک��رم )ص(، والدت حضرت ام��ام جعفر 
ص��ادق )ع ( و دهه مبارک فجر، جش��ن های بزرگی همراه ب��ا مردم در 
محات و مناطق مختلف شهری برگزار خواهد شد. معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به این که افزایش کیفیت زندگی در شهر ازمهم 
ترین موضوعات و دغدغه همیشگی ساکنین شهرهاست، گفت : مسئولین 
شهرها سعی و تاش وافر خود بر این مهم را همیش��ه نشان داده اند، اما 
چگونه می توان در زمانی کوتاه تر و با هزینه کمتر به این مهم دست یافت؟ 
سؤالی که پاس��خ آن می تواند مس��یری صریح برای دستیابی به شهری 
پایدار که زمینه ساز مدینه فاضله مهدوی باشد را برای ما مشخص نماید. 
محسن رنجبر افزود: با توجه به این که شهر به لحاظ جغرافیایی و در ادبیات 
شهرسازی از مناطق و محاتی تشکیل شده است که قطعا چنانچه این 
اجزا به بخش هایی پایدار تبدیل شوند، می توان انتظار داشت که شهر به 
عنوان یک مجموعه تشکیل شده از این اجزا به سمت پایداری حرکت کند.

ارتقای کیفیت اسانس نعناع فلفلی 
 رییس پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان، از ارتقای کیفیت 
اسانس نعناع فلفلی تولیدی کش��ور جهت استفاده در صنایع داروسازی 
در این پژوهش��کده خبر داد. دکتر ابراهیم آبادی، با اش��اره به سطح زیر 
کشت100 هکتار نعناع فلفلی در کشور تصریح کرد: شهرستان کاشان 
یکی از مراکز تولید نعناع فلفلی به شمار می رود. وی افزود: از این میزان 
سطح زیر کشت، اسانس خام به دست می آید که بخشی از آن در صنایع 
غذایی و بخشی نیز به صورت صادراتی استفاده می شود. رییس پژوهشکده 
اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح اصاح 
و ارتقای تقطیر مستقیم گیاه در این پژوهشکده، سعی بر این است که از 

این محصول در صنعت داروسازی استفاده شود.

گشتی در اخبار

شرایط را برای ارتقای فرمانداری 
خمینی شهر  فراهم می کنیم

معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان   
محمدمهدی اسماعیلی

به رغم مکاتبات و پیگیری های انجام ش��ده، وزارت کشور با ارتقای 
فرمانداری این شهرس��تان در زم��ان حاضر موافقت نکرده اس��ت. 
شهرستان خمینی ش��هر به لحاظ همجواری با مرکز استان شرایط 
تبدیل ش��دن به فرمانداری ویژه را ندارد و صدور ای��ن مجوز نیاز به 
دس��تور ش��خص رییس جمهوری دارد. از نظر تقس��یمات کشوری 

پیش��نهادهای مختلفی برای 
حل مشکل ارتقای فرمانداری 
خمینی شهر مطرح شده که 
کارشناس��ان درحال بررسی 
آنها هس��تند. یک��ی از موانع 
موج��ود، فاصل��ه ک��م ای��ن 
شهرس��تان با مرکز استان و 
همچنین کم بودن وس��عت 

سرزمینی است.
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چهره روز
مدارس در برگزاری جشنواره شهرآیین پیشگام شوند

مهدی بقایی دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره شهر آیین با هدف 
ترویج مفاهیم آموزشی برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود که مدارس می توانند برای اجرای 

این نمایش ها پیشگام شوند. اجرای دوباره شهر آیین از روز پنج شنبه آغاز شده است.
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 آموزش احیای
 قلبی ریوی 

تصفیه خانه آب باباشیخعلی به عنوان بزرگ ترین تصفیه خانه آب کشور با هدف 
تکمیل سامانه های نوین مدیریتی با استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 
حرف��ه ای OHSAS  2007-18001 اقدام به اس��تقرار سیس��تم مدیریت 
یکپارچه در این تصفیه خانه کرد. س��یدمحمدرضا س��جادی فر معاون منابع 
انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضاب استان اصفهان ضمن اعام این 
خبر اظهار داشت : تصفیه خانه  باباشیخعلی به عنوان یکی از پیشگامان استقرار 
 سیستم های مدیریتی از بدو توسعه این سیستم ها درکش��ور با پیاده سازی

 سیستم مدیریت کیفیتISO9000  و سیس��تم مدیریت زیست محیطی 
ISO14000 جهت بهره گیری از این سیستم  های نوین گام برداشت که با این 
مهم، موفق به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS در این تصفیه خانه شد. به 
گفته وی این تصفیه خانه  از استرات ژیک ترین منابع تأمین آب استان اصفهان است.

به همت مرکز فوریت های پزشکی اصفهان، بیش از1000 نفر از پرسنل 
ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دوره های آموزش همگانی طرح 
بها شرکت کردند. مرتضی قادری مسئول آموزش استان گفت: با توجه به 
اهمیت آماده س��ازی حاضران در صحنه حادثه و یا اولین کسانی که وارد 
صحنه می شوند و نقش بس��زایی که این افراد می توانند در حفظ حیات 
مصدوم ایفا کنند، این مرکز در راس��تای طرح کشوری آموزش همگانی 
احیا )طرح بها( نس��بت به آموزش کلیه پرسنل دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان به صورت رایگان اقدام کرده است. قادری افزود: طی هماهنگی 
به عمل آمده با سرپرست محترم گروه توس��عه آموزش و بهسازی منابع 
انس��انی دانش��گاه، مجوزهای الزم جهت اجرای ای��ن دوره اخذ و امتیاز 
بازآموزی برای کلیه پرسنل شرکت کننده در دوره ها در نظر گرفته شد.

امروزه ای��ن اثرتاریخی به دنب��ال ناهماهنگی بین 
س��ازمان اوقاف، س��ازمان میراث فرهنگی و بخش 
خصوصی به حال خود رها ش��ده، متولی مشخصی 
ندارد و به خاطرعدم مراقبت ومرمت، روند تخریب 
 آن شتاب یافته است. بخش��ی از این بقعه تاریخی 
فرو ریخته و چن��دی پیش نیز یک��ی از درب های 

چوبی این بنای تاریخی به سرقت رفت.
دراین باره ش��هرام امیری مس��ئول روابط عمومی 
س��ازمان می��راث فرهنگی ب��ا اعام ای��ن که اصل 
این س��اختمان مربوط ب��ه اوقاف اس��ت و مرمت 
و جلوگی��ری از تخری��ب آن نیازمن��د همدلی این 
 دو دس��تگاه اس��ت،درباره مرم��ت، ح��رف ه��ای 
امیدواران��ه ای زد:» کارگاه مرمت این بقعه درحال 
حاضر تهیه شده و به زودی درمحل مستقر خواهد 

ش��د، اما درهرصورت تنها مرمت این بنا مشکل را 
حل نمی کن��د و باید درب این بقعه باز باش��د تا در 

آن تردد باشد.«
اما مش��کل اینجاس��ت که این بنا تحویل سازمان 
میراث فرهنگی نیس��ت و باید کس��انی ک��ه آن را 
تحویل گرفته اند در خص��وص این بنا تدبیر کنند و 

باید برای این بنا یک کاربری تعریف شود. 
درسوی دیگرماجرا مدیرکل س��ازمان اوقاف وامور 
خیریه به عن��وان یک��ی از طرفین دع��وا پیرامون 
این اثر تاریخی با یک جمله، خیال همه را آس��وده 
کرد:»بقعه شهش��هان متعلق ب��ه میراث فرهنگی 
است و ما مسئولیتی در قبال این بقعه و بقاعی از این 
دس��ت نداریم«. گویا دلیل این اظهارنظر این است 
که زمین پشت بقعه شهشهان متعلق به اوقاف است 

که ساخت آن به یک حوزه علمیه اختصاص یافت.

تفاهم هایی که حاصل نمی شود
اما شاهین س��پنتا که همواره چهره ای منتقد و از 
دلسوزان میراث است نظر متفاوتی دارد:» در حال 
حاضر امکان بازدید گردش��گران و پژوهش��گران و 
خبرنگاران از بقعه شهشهان بس��یار دشوار است و 
س��ازمان اوقاف که متولی اصلی بناست و سازمان 
میراث فرهنگی، در زمینه مرمت و نحوه اداره این بنا 
به تفاهم الزم دست نیافته اند. همین موضوع باعث 
ش��ده که اهالی محل به بهانه این ک��ه از قدیم حق 
تردد از محوطه بقعه را داش��ته ان��د، به بخش هایی 
از بنا دست اندازی کرده و آس��یب هایی به آن وارد 

ساخته اند«.

جالب این که خانواده »هوای��ی« که بخش هایی از 
بقعه شهش��هان را به عنوان انباری مورد اس��تفاده 
ش��خصی قرار داده اند، مدعی هستند که به واسطه 
مجاورت، حق ت��ردد در این بنا را دارن��د و تنها در 
صورتی مایل ب��ه واگ��ذاری این حق هس��تند که 

سازمان اوقاف این حق را از آنان خریداری کند.
طبق کتیبه موجود در بنا، بقعه شهشهان در زمان 
ش��اه عباس اول صفوی مورد مرمت ق��رار گرفت، 
س��ال ها بعد و در اوایل دوره پهلوی نی��ز گنبد آن 
مرمت ش��ده اس��ت، اما در حال حاضر هیچ برنامه 
مشخصی از سوی س��ازمان اوقاف و سازمان میراث 
فرهنگی برای مرمت و اس��تفاده اصول��ی از این بنا 
وجود ندارد. این درحالی است که در سال 89 پس 
از فروریختن بخشی از داالن ورودی این بنا، یکی از 
مسئوالن اداره میراث فرهنگی اصفهان به رسانه ها 
گفته بود که در این خصوص با اداره اوقاف به توافق 
رس��یده ایم و به زودی مرمت این بقعه آغاز خواهد 
شد، اما از آن زمان تاکنون نه تنها کار مرمتی جدی 
در این بنا آغاز نش��د، بلکه به خاطر عدم رسیدگی، 
آس��یب های اساس��ی به بنا وارد ش��ده و به دنبال 
بارندگی ه��ای اخی��ر بخش هایی از گنب��د این بنا 
فروریخته، نم و رطوبت به ج��ان بنا افتاده و به نظر 
می رس��د که اگر برای محافظت از ای��ن بنا اقدامی 
صورت نگیرد به زودی بخش های بیش��تری از آن 

تخریب خواهد شد.
پس از انتش��ار خبر فروریختن بخش��ی از س��قف 
هشتی ورودی بقعه شهشهان، در ایران نامه، میراث 
فرهنگی اصفهان به تازگی خبر داد که مرمت هشتی 

ورودی بقعه شهشهان اصفهان آغاز شد.

مرمت آغاز شد
اما دیدگاه منصورزیرک سرپرست گروه مرمت بقعه 
شهش��هان هم دراین مورد خواندنی است:»مرمت 
این پروژه ش��امل سامان بخشی هش��تی ورودی و 
همچنین مرمت سقف هشتی که در اثر فرسودگی 
اندود پش��ت بام و  نفوذ نم و رطوبت ب��ه الیه های 
زیرین و در نتیجه فرو ریختن بخش��ی از پشت بام 
شده، می باشد. زیرک با اعام این که برای مرمت این 
پروژه اعتباری بالغ بر یکصد میلیون ریال پیش بینی 
شده است، زمان اجرای مرمت این بنای تاریخی را 

دو ماه دانست.

 شهش�هان از چهره های پرنفوذ مردمی 
اصفهان در عهد تیموری

بقعه شهشهان که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده، در چند قدمی آزمایشگاه حفاظت و مرمت 
س��ازمان میراث فرهنگی و پژوهش��کده هنرهای 

سنتی و صنایع دستی واقع شده است.
 این بنا، آرامگاه »شاه عاء الدین محمد حسینی« 
معروف به » شهشهان« از چهره های پرنفوذ مردمی 
اصفهان در زمان نواده امیر تیمور است که در نتیجه 
اختاف بین دو شاهزاده تیموری »سلطان محمد 
بایسنقر« و »شاهرخ تیموری« پس از تسلط شاهرخ 
به اصفهان به فرمان او به ساوه تبعید و در آنجا کشته 
ش��د و پس از مرگ شاهرخ، »س��لطان محمد« بر 
اصفهان مسلط شد و به دس��تور او پیکر شهشهان 
به اصفهان بازگردانده  و در حس��ینیه و خانقاهش، 
بقعه ای برایش بنا ش��د و موقوفاتی نیز برای مزار او 
تعیین گردید. از آن زمان، برای س��ال ها این بنای 
وقفی محلی برای درس و بحث، عب��ادت و درمان 

بیماران بود.
بقعه شهش��هان، به دلی��ل ویژگی ه��ای معماری 
همچون درچوبی زیب��ا، گنبد تاریخ��ی، تزئینات 
گچ بری، کاش��ی کاری معرق نفیس ای��وان غربی، 
کتیب��ه مزی��ن به خ��ط ثل��ث »محم��ود نقاش« 
خوشنویس مشهور قرن نهم هجری، کتیبه گچ بری 
شده با خط یکی از خوشنویس��ان و کتیبه نویسان 
زبردست دوره  صفوی  بر دیوار شمالی داخل بقعه، 
یکی از نمونه های ارزشمند میراث فرهنگی اصفهان 

به شمار می رود.
این بنا تا چند دهه قبل به عنوان مسجد و درمانگاه 
وقفی مورد اس��تفاده ق��رار می گرف��ت و دو نفر از 
پزش��کان قدیمی اصفهان )دکتر خرازی و ابطحی( 
در این محل ب��ه معاینه بیماران مش��غول بودند و 
مدتی نیز حجره های آن در اختیار کتابخانه انجمن 
خیریه حمایت از کودکان بی سرپرست قرار داشت، 
اما اکنون نه تنه��ا از درس و بحث علوم دینی خالی 
 شده و به عنوان مسجد و درمانگاه مورد استفاده قرار 
نمی گیرد، بلکه به پناهگاه معتادان و انباری اهالی 

محل تبدیل شده است.

به بهانه فروریختن بقعه 580 ساله

ناهماهنگی دستگاه ها این بار به جان بقعه شهشهان افتاد

 الهه زیبایی های معماری اصفهان کم نیس�ت، آنقدر که در هر کوچه پس کوچه ای پا می گذاری رد پای یک نوستالژی، چشم نوازی 
می کند،  اما متأسفانه این روزها هویت بومی اصفهان تحت تأثیر بی خیالی و بی تدبیری، رنگ می بازد و بدین ترتیب بقعه شهشهان  راستین

یکی ازاین بناهای باشکوه عهد تیموری که در آستانه 580 سالگی است تخریب را به نظاره می نشیند.

تکمیل سامانه های 
نوین مدیریت در آبفا

 

هیأت رییسه دانش��گاه آزاد اسامی خمینی شهر در راستای 
 بیان و معرفی دستاوردها و اقدامات صورت گرفته با حضرت 
آیت ا... العظمی مظاهری مرجع عالی قدر جهان اسام دیدار 

کردند. 
 رییس دانش��گاه در این دیدار ب��ا بیان این که در 24 س��ال 
 فعالی��ت، دانش��گاه آزاد اس��امی خمینی ش��هر افتخارات 
بزرگی به دس��ت آورده، گفت: کس��ب مقام س��وم جهان در 
مس��ابقات هواپیماهای بدون سرنش��ین هلن��د از جمله این 

موفقیت هاست. 
 وی با اش��اره به ای��ن که دانش��جویان در بخ��ش روباتیک و 
 علوم دریایی به دس��تاوردهای بزرگی دس��ت پی��دا کردند، 
 بی��ان داش��ت : در ح��وزه فرهن��گ نی��ز در چن��د س��ال 
 گذش��ته دانش��گاه در بخش ه��ای مختلف حائ��ز رتبه های 
 برتر فرهنگی ش��ده که کس��ب رتبه برتر در امر اقامه نماز در 
 بی��ن دانش��گاه ه��ای سراس��ر کش��ور، کس��ب رتب��ه اول 
مس��ابقات قرآن و نهج الباغه، کس��ب رتبه برتر قرآن توسط 
اساتید و کسب نوزده رتبه برتر توس��ط کانون قرآن و عترت 
نمونه هایی از افتخارات فرهنگی و دینی در دانشگاه است که 
همه در پرتو مدیریت مدبرانه و رهنمودهای ارزش��مند دکتر 
مظاهری مشاور ریاس��ت دانش��گاه و رییس منطقه چهار به 

دست آمده است. 
خلیفه س��لطانی ادام��ه داد: همایش مل��ی مهدویت جهت 

گسترش مبانی اس��ام با مشارکت س��ازمان ها و ارگان های 
دولتی و تخصصی با موضوعات گوناگون انتظار، فرهنگ بیعت 
و مهدویت و نقش دانشگاهیان در زمینه سازی ظهور در سال 
جاری با حضور اندیش��مندان و صاحبنظران از سراسر ایران 

برگزار خواهد شد.
 حجت االس��ام موس��وی رییس دفت��ر فرهنگ اس��امی 
دانش��گاه نیز در این دیدار گفت: مهدویت از ضروری ترین و 
با اهمیت ترین امور جامعه اسامی است و همایش مهدویت 
 با مش��ارکت بیش از11 دانش��گاه از سراس��ر کش��ور برگزار 

می شود. 
 در ادامه حضرت آی��ت ا... العظمی مظاه��ری گفت: در زمان 
 ما که دش��من با جن��گ نرم به می��دان آمده بهترین ش��یوه 
و  اس��ت  فرهنگ��ی  فعالی��ت  تهدی��دات،  ب��ا   مقابل��ه 
 برگ��زاری همایش ه��ای دین��ی و مذهب��ی بج��ا و خ��وب 

است. 
 وی در بخش دیگری از سخنان خود دانش��گاه آزاد اسامی 
 را افتخ��ار جمه��وری اس��امی خوان��د و بی��ان داش��ت: 
 در دانش��گاه آزاد اس��امی کاره��ای خوب��ی در زمین��ه 
علمی و از نظر دینی صورت گرفته اس��ت ک��ه مورد تصدیق 

من است. 
وی اف��زود : دانش��گاه آزاد اس��امی خمین��ی ش��هر 
 به نس��بت دانش��گاه های دیگر، امتی��ازات زی��ادی دارد که 
 مره��ون  فعالیت های خوب ریی��س دانش��گاه و مدیران آن 
است و بنده از زحمات شما تش��کر می کنم. حضرت آیت ا... 
مظاه��ری ادامه داد: حجاب برتر در دانش��گاه آزاد اس��امی 
بسیار خوب اس��ت و تک جنسیتی شدن دانش��گاه ها بسیار 

ارزنده است.
 زعیم حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسامی 
با نام اس��ام کار خود را شروع کرده اس��ت. مسائل اسامی، 
حجاب و عفت را در دانش��گاه ها همچنان ادامه دهید تا برای 

همه باقیات الصالحات شود. 

رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: الزم نیست دولت 
برای تأمین بودجه ش��هرداری ها به خود فش��ار بی��اورد، بلکه با 
اعام میزان توان خ��ود تأمین مابق��ی بودجه ش��هرداری را در 
کنار واگذاری برخی اختیارات خود به ش��ورای اس��امی شهرها 
واگذار کند. عباس حاج رس��ولیها در جلسه شورای اسامی شهر 
اصفهان با بیان این که تمام دستاوردهای انقاب اسامی حاصل 
فعالیت ه��ای شایس��ته10 دولت فع��ال در جمهوری اس��امی 
 بوده اس��ت، اظهار کرد: می��زان نفوذ رییس جمه��ور در بین مردم 
نشان دهنده رابطه خوب مردم با بدنه دولت است. وی با بیان این 
که دولت باید رویک��رد مردمی خود را تقویت کن��د، اضافه کرد: 
درحال حاضر دولت و مجلس در حال بررس��ی بودجه س��ال92 
کشور هستند و به نظر می رسد دولت توان پرداخت بودجه تعیین 
شده را ندارد. رییس شورای اسامی شهر اصفهان با بیان این که 
الزم نیست دولت برای تأمین بودجه ش��هرداری ها به خود فشار 
بیاورد، ادامه داد: چنانچه دولت برای مردم ش��فاف س��ازی کند 
 که توان پرداخت چه میزان اعتبار مورد نیاز ش��هرداری را دارد و 
به ص��ورت پایلوت20 درص��د از اختیارات خ��ود و تأمین مابقی 
بودجه را به شورای اسامی ش��هر اصفهان واگذار کند، این نهاد 
 می تواند بودجه باقی مانده را از محل کمک های مردمی تأمین کند. 
حاج رس��ولیها با اش��اره به حض��ور خی��ران فع��ال در اصفهان 
گف��ت: اصفه��ان از ظرفی��ت ب��االی خی��ران مدرسه س��از، 
مس��کن س��از، بیمارس��تان س��از و خی��ران فعال در س��اخت 

ورزش��گاه برخوردار اس��ت و به راحتی می ت��وان از ظرفیت این 
اف��راد ب��رای توس��عه فعالیت ه��ای عمران��ی و رف��ع نیازهای 
 ض��روری م��ردم اس��تفاده ک��رد. وی ب��ا تأکی��د ب��ر ای��ن که

اعضای ش��ورای اسامی شهرها و بس��یاری از افراد فعال در بدنه 
دولت با انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسامی شهر و روستا 
تغییر خواهد کرد، افزود: باید در نظر داشته باشیم که افرادی که 
در این کشور به پست و مقامی می رس��ند باید همراه و همگام با 
مردم فعالیت های خود را انجام دهند. رییس شورای اسامی شهر 
اصفهان در ادامه با بیان این که هنوز شورای اسامی شهر اصفهان 
بودجه شهرداری را تأیید نکرده است، افزود: حاال که دولت توان 
تأمین بودجه را ندارد ما معتقدیم که مردم می توانند کمک قابل 
توجهی برای تأمین بودجه داش��ته باشند و در این راستا احتمال 
افزایش بودجه سال 92 شهرداری اصفهان تا 1434 میلیارد تومان 

به مناسبت سال 1434 قمری وجود دارد.

دریچه های فاضالب اصفهان وضعیت مناس�بی 
ندارد

علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای اسامی شهر اصفهان  به افزایش 
تردد در شهر اصفهان با توجه به نزدیک ش��دن به ایام عید نوروز 
اشاره کرد و گفت: سازمان حمل و نقل عمومی باید برنامه ریزی های 
الزم را برای کنترل حمل و نقل داشته باشد و پلیس راهور نیز باید 
نسبت به تردد ش��هروندان دقت الزم را به کار بندد. عضو شورای 
اسامی ش��هر اصفهان بابیان این که واگذاری مراکز فرهنگی به 
بخش خصوصی در حال عملیاتی ش��دن اس��ت، گفت: البته باید 
نظارت های جدی بر روی فعالیت های انجام ش��ده در این مراکز 
دنبال شود. نصر اصفهانی به وضعیت نامناسب فاضاب های سطح 
ش��هر اصفهان اش��اره کرد و گفت: دریچه  های فاضاب اصفهان 
وضعیت مناسبی ندارد و عاوه بر نشت بوی بد، آلودگی صوتی نیز 
بر اثر عبور خودروها بر روی این دریچه ها ایجاد می شود. وی ادامه 
داد: متأسفانه قیمت بیمه های ساختمانی روز به روز افزایش می یابد 
اما مسئوالن توجهی به فشارهایی که به مردم وارد می شود، ندارند.

رییس حوزه علمیه استان اصفهان:

تک جنسیتی شدن دانشگاه ها ارزنده است 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

دولت تفویض اختیار کند، خودمان بودجه را تأمین می کنیم



چهره روزیادداشت

 تأیید صالحیت آزمایشگاه های
 پکیج های گازسوز

گروه اقتصاد-با توجه به اجباری شدن استاندارد معیار مصرف انرژی 
در پکیج های گازسوز، دو آزمایش��گاه همکار در استان اصفهان جهت 

تست پکیج های گازسوز،  تأیید صالحیت شدند.
 به گفته مدیرکل استاندارد استان اصفهان، اجباری شدن این استاندارد 
با هدف حفظ حقوق مصرف کنندگان و اص��الح الگوی مصرف انرژی 
انجام شده اس��ت. غالمحسین ش��فیعی گفت: تولیدکنندگان داخلی، 
واردکنندگان و صادرکنندگان نیز موظفند از تاریخ 1392/2/1 برچسب 
انرژی را بر روی این محصول الصاق کنند. وی با اشاره به این که پکیج 
گازسوز، بیس��ت و هفتمین محصولی اس��ت که برای آن معیار مصرف 
انرژی تعیین ش��ده، افزود : مشخص کردن حداقل ش��رایط کارکرد و 
اس��تفاده منطقی از انرژی در پکیج  های گازسوز، از دیگر دالیل تدوین 
و تصویب این اس��تاندارد است. ش��فیعی ادامه داد : دستگاه های پکیج 
یونیت تهویه مطبوع از جمله دستگا ه های پرمصرف انرژی هستند که 
در کاربردهای خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و با توجه به 
این موضوع، مصرف باالی انرژی این دستگاه  ها مورد بررسی قرار گرفته 
و در نهایت برای آنها اس��تاندارد مصرف و برچسب انرژی با شماره ملی 
استاندارد 1۰3۰۶ در نظر گرفته شده است. مدیر کل استاندارد استان 
اصفهان همچنین از تأیید صالحیت دو آزمایشگاه همکار استاندارد در 
استان، جهت آزمون پکیج گازسوز بر اساس استانداردهای ملی شماره 

1215۶ – 53۶3 – 11۰۰5 خبر داد. 

خبر ویژه

4
قیمت خودرو ترمز بریده است

 بازار خودرو در هفته ای که گذشت ش��رایط تقریبا نا مساعدی  داش��ت، چرا که از یک سو کاهش 
تولید خودرو و از سوی دیگر شیوه قیمت گذاری خودرو زمینه این بی نظمی با ایجاد کرد؛ پراید در 
آستانه 1۶ میلیون تومان شدن، 2۰7 نزدیک به5۰ میلیون و... . گویا این قصه همچنان ادامه دارد. 

بیشترین تخلفات اداری 
مربوط به بانک هاست

 مصطفی   پورمحمدی / رییس سازمان بازرسی کل کشور

 هرجا که پول هس��ت تخل��ف زیادی به چش��م می خورد و بیش��ترین 
 پرونده های س��ازمان بازرسی کل کش��ور نیز، مربوط به تخلفات اداری 
بانک هاست. مسئولیت رسیدگی به بدهکاران بانکی بر عهده دادستانی 
کشور است و مقرر ش��ده بانک ها گزارش��ی از بدهکاران را به دادستانی 
ارایه دهند. در این راس��تا دادستانی از س��ازمان بازرسی تقاضای کمک 
کرده و سه پرونده بزرگ مربوط به اخاللگران بازار ارز از دادستانی به این 
سازمان ارجاع شده است و در 
مرحله بررس��ی قرار دارد، اما 
آن چیزی که مربوط به اعداد 
و ارقام ب��زرگ و ارتباط آنها با 
دس��تگاه های اداری گسترده 
اس��ت را تعقیب خواهیم کرد 
و موارد خاص و متعدد توسط 
دس��تگاه امنیتی و بازپرس��ی 

بررسی می شوند.
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بنزین گران می شود 
اما نه 2500 تومان

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توافق های 
جدید دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه ها، گفت: 

قیمت بنزین به هیچ وجه25۰۰ تومان نمی شود.
ارس��الن فتحی پور درب��اره س��ناریوهای جدید قیمتی 
برای تعیین بهای جدید آب، ب��رق، گاز طبیعی، بنزین و 
گازوئیل در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفت: مذاکرات 
بین مجلس و دولت ب��رای نحوه اجرای ف��از دوم قانون 
هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی 

آغاز شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با 
تأکید بر این که در شرایط فعلی هیچ گونه توافقی بر روی 
سناریوهای قیمتی دولت در خصوص حامل های انرژی 
حاصل نشده است، تصریح کرد: بر این اساس هیچ یک از 
قیمت های مطرح شده درباره افزایش قیمت حامل های 

انرژی را تأیید نمی کنیم.
 نماینده مردم نماینده مردم کلیبر در خانه ملت در پاسخ 
به سؤال مهر مبنی بر شانس ظهور بنزین25۰۰ تومانی 
و گازوئی��ل15۰۰ تومانی در ف��از دوم قانون هدفمندی 
یارانه ها، اظهار داشت: بنزین گران خواهد شد، اما قطعا 
این افزایش قیمت بنزین به25۰۰ تومان به ازای هر لیتر 
نمی رسد. وی در پاسخ به سؤال دیگر مهر مبنی بر توافق 
دولت و مجلس بر روی زمانبن��دی اجرای فاز دوم قانون 
هدفمندی یارانه ها، توضیح داد: قطعا تا پایان سال جاری 

فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی نخواهد شد.
 فتحی پور تأکید کرد: بدون شک اجرای فازهای جدید 

قانون هدفمندی یارانه ها در کشورمتوقف نخواهد شد.
  رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بی��ان این که 
به منظور حمای��ت از صنایع و تولیدکنن��دگان، قیمت 
سوخت و انرژی به صورت ترجیحی در فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها افزایش می یابد، اظهارداشت: افزایش ترجیحی 
قیمت، عالوه بر حمایت از بخش ه��ای مختلف تولیدی 

کشور، مانع رونق اقتصادی نخواهد شد.

گزارش خبری

 بر این اس��اس فعاالن در این صنعت با تالش شبانه روزی درصدد 
پاسخگویی به نیاز متقاضیان در اقصی نقاط استان هستند و درصدد 
هستند تا با آغاز عملیات یا بهره برداری از طرح های زیربنایی خود 
در حوزه آب و فاضالب، هر روز خدمات بهت��ر و مطلوب تری را به 

مردم ارایه دهند.
این موارد درحالی اس��ت که حج��م خدامات ارایه ش��ده و میزان 
مطالبات مردمی از این اداره انتظ��ارات را هر روز افزون تر از دیروز 
می سازد. به همین دالیل و با توجه به نزدیکی به روزهای مبارک 
دهه فجر که به نوعی روزهایی پر از پروژه های روبنایی و زیربنایی 
است، گفتگویی با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

انجام شد. 
جالب این که در این گفتگو هاش��م امینی ادعا می کرد دهه فجر 
امسال برای اس��تان و آبفا متفاوت خواهد بود. در ادامه اثبات این 
مدعا را در پاس��خ های مدیر جوان و پاس��خگوی خیابان مرداویج 

می خوانیم.  
   درابتدا درخصوص طرح هایی که طی دهه فجر توسط 
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به بهره برداری

 می رسند و یا کلنگ زنی آنها صورت می گیرد توضیح 
دهید.

  ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 88 پ��روژه از مهم ترین 
طرح های بخش آب و فاضالب را در دهه فجر س��ال جاری افتتاح 
کرده و یاکلنگ زنی آنها را در دس��تور کار قرار می دهد که اجرای 
این طرح ها با اعتباری بالغ بر8۰میلی��ارد تومان انجام می گیرد، 
همچنین  در پروژه نصب انشعابات آب و فاضالب از بهمن ماه سال 
گذشته تا پایان دی ماه س��ال جاری حدود33۰۰۰ فقره انشعاب 
آب و حدود 227۰۰ فقره انشعاب فاضالب با هزینه ای بالغ بر 12 

میلیارد تومان در استان اصفهان اجرایی شده است.
به نظر شما شاخص ترین پروژه هایی که در این دهه به 

بهره برداری می رسند چه طرح هایی است؟
کلنگ زنی پروژه فاضالب لنجان، کلنگ زنی پروژه فاضالب مبارکه 
و کرکوند که با استفاده از ظرفیت صنعت استان صورت می گیرد. 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب داران، شروع عملیات احداث 
شبکه فاضالب قهجاورستان، کلنگ زنی طرح فاضالب شهرهای 
گلپایگان و گوگد، س��اخت مخزن  پنج هزارمترمکعبی ش��هرضا 

 و اج��رای خط انتق��ال آب و احداث مخزن پنج ه��زار مترمکعبی 
خمینی شهراز شاخص ترین طرح های اجرایی هستند.

  گر چه خود ش�ما بارها و بارها با این موضوع روبه رو 
بوده اید، اما می دانید که اساسی ترین خواسته های 
مردم در اقصی نقاط اس�تان، اصوال دسترسی به آب 
شرب س�الم و بهداشتی اس�ت، به همین دلیل بیش 
از هر مورد الزم است مردم تش�نه استان در این باره 
بدانند که در این دهه، آب بیشتری خواهند نوشید؟ و 

این روال ادامه دارد یا خیر؟
  ش��رکت آب و فاضالب اس��تان با آن که با محدودیت منابع مالی 
مواجه است، اما همه ما در این شرکت با تمام تالش درصدد رفع نیاز 

مردم در زمینه تأمین آب شرب 
هستیم و در دهه فجر سال91، 
72 پروژه دربخش آب که شامل 
آبرس��انی به واحدهای مسکن 
مهر، حفرچاه، س��اخت مخزن، 
اصالح شبکه آبرس��انی، اجرای 
خط انتقال آب است در دستور 

کار قرار دارد.
 مس�کن مه�ر چطور؟ 
برای مردمی ک�ه قرار 
است در مس�کن مهر 
ساکن ش�وند و برخی 
را  آنه�ا  منتق�دان، 
فراه�م  درخص�وص 
 نبودن زیرس�اخت ها
حس�اس ک�رده ان�د 

خبری دارید؟
    در این ایام آبرسانی به واحدهای مسکن مهرخوراسگان، نجف آباد،

محمدآباد، س��فرآباد، دولت آباد، خورزوق، چرمهین، خوانس��ار، 
اردس��تان، مهاباد، زواره، نایین، انارک، شاهین شهر، طالخونچه و 

اجرای شبکه داخلی مسکن مهر فوالدشهر صورت می گیرد.
  آیا در بخش فاضالب هم اخبار، همین قدر خوب است؟

  بله، به جز طرح های مهم فاضالب که بدان اش��اره کردم،ارتقای 
تصفیه خانه فاضالب نایین، طرح فاضالب مزرعه امام نایین، طرح 
فاضالب مس��کن مهر نایین  فاضالب مس��کن مهر انارک، اجرای 
شبکه  فاضالب داخلی و خط انتقال فاضالب مسکن مهر شهرضا، 
از دیگر طرح های اجرایی در بخش  فاض��الب در ایام مبارک دهه 

فجر است.  

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

دهه فجر امسال برای استان و آبفا متفاوت خواهد بود 

 گروه  شرکت آب و فاضالب  اس�تان اصفهان ازجمله شرکت هایی اس�ت که با ارایه خدماتی همچون تأمین آب 
شرب سالم و بهداشتی، حیاتی ترین نیازمردم را پاسخ می دهد و با جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضالب، اقتصاد

تضمین کننده سالمت جامعه است. این رسالتی است که آنها از ابتدای تأسیس تاکنون بر عهده داشتند.

 فعاالن در شرکت 
آب و فاضالب با 

 تالش شبانه روزی
 درصدد پاسخگویی 
به نیاز متقاضیان در 

اقصی نقاط استان 
بوده و درصددند تا 

 هر روز خدمات 
 مطلوب تری را 

ارایه دهند

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

احضار
5741 چون خانم فاطمه قربانی ش��کایتی علیه خانم زهرا جنتی معروف به سارا مبنی 
بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910835 ک 
121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/12/19 س��اعت 8/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع 
و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف/ 13821 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

ابالغ
6106 شماره ابالغیه: 9110100351202544، شماره پرونده: 9009980351201300، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901306، خواهان عب��اس رحیمی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان داود ش��اهرخی و فریبا بهروز و س��عید اس��عد و سعید عکاف به خواسته 
مطالب��ه وجه چک تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالس��ه 9009980351201300 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/12/15 و س��اعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13778 دفتر شعبه 

دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6139 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به متین، برزین، ش��اهین، ش��یرین، نسیرن، سیمین 
دخ��ت و جمیله همگ��ی طباطبائی مقدم فرزن��دان حاجی آقا و قدس��یه محیط فرزند 
مرتضی موضوع دادخواس��ت حس��ین گندم��کاران فرزند غفار مبنی بر ابطال س��ند 
رس��می 48439-84/12/27 تنظیم ش��ده در دفترخانه 78 اصفهان که تحت کالس��ه 
910645ح 9 ثب��ت ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت 
نامعل��وم بودن محل اقامت خواندگان درخواس��ت ابالغ بوس��یله نش��ر آگهی ش��ده 
اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی درج و منتش��ر می گردد. بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می شود که در تاریخ 
91/12/15 س��اعت 11 صبح جهت رس��یدگی در ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر ش��وید. در صورت ع��دم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و 

م یا ع��دم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی ص��ادر خواهد نمود. 
الف/ 14512 دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
6898 شماره: 11156 آقای سبزعلی خواجه فرزند شمسعلی باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود 
از ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام پالک شماره 309/288 واقع در قریه مورک بخش ثبتی 
س��میرم که در صفحه 60 دفتر 595 امالک ذیل ثبت 11917 بنام آقای سبزعلی خواجه 
فرزند شمس��علی ثبت و صادر گردیده چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی 
نم��وده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میش��ود که هر کس 
مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

اخطار اجرایی
6939 ش��ماره: 805/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1244 تاری��خ 91/7/16 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سعید 
شاهنشاهیوند فرزند محمد جواد مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه 
ثبت اسناد رسمی و انتقال سند موتورسیکلت فوق الذکر در حق خواهان منوچهر بت 
ش��کن نش��انی: اصفهان خ زینبیه خ دکتر مفتح کوی نرگس پالک 181. صادر و اعالم 

می نماید. در ضمن حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 34/000 ریال هزینه 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/5/7 در حق خواهان صادر و 

اعالم می گردد. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری 

اعالم می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7018 آقای مهدی قاس��می دارای شناس��نامه ش��ماره 1767 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 6142/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضاقلی قاسمی بشناسنامه 60 در تاریخ 91/10/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: ش��ش 
پس��ر و دو دختر به نام های ذیل: 1- محمدعلی قاس��می ش ش 16 )پس��ر متوفی(، 
2- رمضانعلی قاس��می ش ش 1034 )پسر متوفی(، 3- حیدرعلی قاسمی ش ش 544 
)پسر متوفی(، 4- غالمعلی قاسمی ش ش 349 )پسر متوفی(، 5- مهدی قاسمی ش ش 
1767 )پسر متوفی(، 6- حسین قاسمی ش ش 12498 )پسر متوفی(، 7- زهره قاسمی 
ش ش 1616 )دختر متوفی(، 8- فاطمه قاسمی ش ش 2492 )دختر متوفی( و الغیر. 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 17544 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7019 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1787/91 خواه��ان آق��ای س��یدعلی عاملی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی به طرفیت آقای علی سلحشوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 91/12/16 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه نهم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7020 در خصوص پرونده کالس��ه 1878/91 خواهان داریوش شریفی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ملک حس��ین قلی پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
ب��رای مورخه 91/12/15 س��اعت 8/30 تعیین گردیده. با توجه ب��ه مجهول المکان 

بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی 
پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان- ش��عبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7021 در خصوص پرونده کالس��ه 1788/91 خواهان آقای سید علی عاملی با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 

فقره چک به انضمام مطلق خس��ارات قانونی به طرفیت آقای علی سلحش��وری تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7022 ش��ماره: 612/91 بموج��ب رأی ش��ماره 1169 تاری��خ 91/6/30 ح��وزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رضا 

ش��اه س��نایی نام پدر: عباس ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ س��یزده میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار 
ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ه��ا 659982/59-90/5/15 و 659994/48-

90/7/5 لغای��ت تاریخ اجرای حک��م در حق محکوم له میالد ترک��زاد فرزند مرتضی 
ش��غل: آزاد با وکالت آقای علی شیرزاد نش��انی محل اقامت: اصفهان خ مسجد سید 
روب��روی هتل طوطیا پارچه مبل��ی ارمغان. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محکوم علیه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت 
 های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7023 ش��ماره: 611/91 بموجب رأی شماره 1170 تاریخ 91/6/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی دانش��مند 
دیزیچه نام پدر: محمد شغل: آزاد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی و هشت هزار ریال بابت خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
440872-90/9/25 لغای��ت تاریخ اجرای حکم در ح��ق محکوم له میالد ترکزاد فرزند 
مرتضی شغل: آزاد با وکالت علی شیرزاد نشانی محل اقامت: اصفهان خ مسجد سید 
روب��روی هتل طوطیا پارچه مبل��ی ارمغان. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محکوم علیه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7024 ش��ماره: 613/91 بموجب رأی شماره 1159 تاریخ 91/6/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مجید صوفیان 
فرزند: رمضان شغل: آزاد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها 
834202-90/11/30 و 380770-91/2/31 لغای��ت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له میالد ترکزاد فرزند مرتضی شغل: آزاد با وکالت علی شیرزاده نشانی محل اقامت: 
اصفهان خ مس��جد س��ید روبروی هتل طوطیا پارچه مبلی ارمغ��ان. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از 
وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7025 ش��ماره: 1102/91 ش/11 بموجب رأی ش��ماره 1436 تاریخ 91/8/17 حوزه 
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما 
عل��ی صالح��ی- محمد صالح��ی هر دو مجه��ول الم��کان محکومند ب��ه: خواندگان 
متضامن��ًا به پرداخ��ت مبلغ 18/600/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 52/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نش��ر آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 90/6/15 براس��اس نرخ اعالمی اجرای احکام در حق خواهان صمد مستأجران 
نش��انی محل اقامت: با وکالت علی شیرزاد اصفهان نبش س��ه راه سیمین ساختمان 
کاش��ی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علی��ه محک��وم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای ذینفع 
و دس��تور قاضی مرات��ب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت ه��ای مالی به 
 اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7026 شماره: 1106/91 بموجب رأی شماره 1427 تاریخ 91/8/17 حوزه 11 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه یزدان آهنگ 
هفشجانی فرزند اس��داله مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/700/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
و نش��ر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 87/6/10 تا تاریخ وصول 

که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان میالد ترکزاد نشانی محل اقامت: با وکالت علی شیرزاده آدرس 
اصفهان نبش س��ه راه س��یمین ساختمان کاشی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از 
وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 11 

حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7027 ش��ماره: 1105/91 بموجب رأی شماره 1428 تاریخ 91/8/17 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه روح اله کمالی 
زاده نام پدر: موسی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 43/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 90/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر 
آگهی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/2/8 و 91/2/16، 91/3/15، 91/3/5، 91/4/5، 
91/4/15، 91/5/5، 90/11/7، 90/12/3، 91/1/28 تا تاریخ وصول آن براس��اس نرخ 
اعالمی اجرای احکام در حق خواهان ناصر اشرفی با وکالت علی شیرزاده به آدرس: 
نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای 
ح��ل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محک��وم به را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به 
دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 11 حقوقی 

مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
7030 ش��عبه س��وم اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفهان در خصوص پرونده 
کالس��ه 900152 و 900154 ج ح/3 لها خانم فاطمه موس��ویان به نشانی اصفهان خ 
ب��اغ دریاچه کوی مهرگان پ 8، علیهما فریده ریاحی و دانیال قاس��میان به نش��انی 
اصفهان خ 15 خرداد )آپادانا دوم( کوی شاداب بن بست چمن آرا پ 9 با وکالت آقای 
محمد عبدالهی به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر خ هش��ت بهشت غربی ساختمان وکال 
طبقه اول مبنی بر فروش یک دس��تگاه آپارتمان به ش��ماره پالک ثبت 5000/15277 
بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی چهارراه آپادانا جنب نمایشگاه اتومبیل کوچه شاداب 
انتهای بن بس��ت چمن آرا پ 9 در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز چهارش��نبه 
مورخ 91/11/25 از س��اعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه حقوقی 
اصفهان واقع در دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه سوم اتاق 307 برگزار نماید. 
طالبی��ن خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزایده از ملک به نش��انی صدرالذکر بازدید 
نماید و کس��انی حق ش��رکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناس��ی را 
نقداً همراه داش��ته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد یا افرادی می 
باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی: 
1- آپارتمان مزبور دارای پالک ثبت 5000/15277 مجزی ش��ده از 5000/693 بخش 
5 ثبت اصفهان و به مس��احت 235/59 مترمربع می باش��د. 2- مجتمع مزبور در سه 
طبقه )60- و طبقات فوقانی( با اس��کلت بتنی و نمای آجری احداث گردیده به طوری 
که در دو طبقه یک واحد مس��کونی قرار گرفته و جمعًا مش��تمل بر 3 واحد مسکونی 
می باش��د ک��ه آپارتمان موردنظر در طبقه اول واقع ش��ده اس��ت. 3- کف آپارتمان 
س��رامیک بدنه آن و دیواره��ای داخلی آن گچ و رنگ آمی��زی و درب و پنجره های 
بیرونی آلومینیومی و دربهای داخلی چوبی می باش��د آشپزخانه اوپن، کف سرامیک، 
کف س��رویس های بهداشتی حمام و توالت سرامیک و بدنه کاشی می باشد. سیستم 
گرمایش��ی س��اختمان ش��وفاژ با رادیاتورهای آلومینیومی و موتورخانه مرکزی و 
سیس��تم سرمایشی آن کولر بوده و همچنین دارای انش��عابات آب و گاز مشترک و 
برق مجزا می باشد. 4- حسب استعالم شماره 2/7154-87/4/1 و 91/5/14-17615 
خانم فاطمه موس��ویان 3/318 حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ آپارتمان مذکور را 
مالکیت دارد و دانیال قاس��میان به میزان 68/682 نسبت به عین و خانم فریده ریاحی 
نس��بت به منافع آن مالکیت دارند. 5- ارزش روز شش��دانگ آپارتمان مذکور حسب 
نظریه کارشناس��ان که مصون از اعتراض باقی مانده 6/360/930/000 ریال برآورد 
گردیده است و بر این اساس ارزش ریالی 3/318 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ آن 
به مبلغ 293/132/860 ریال برآورد گردیده است و بر این اساس ارزش ریالی 3/318 
حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ آن مبلغ 293/132/860 ریال می باشد. 6- آپارتمان 
مذکور در حال حاضر خالی از س��کنه می باشد و توس��ط اجرای احکام دادگستری 
اصفه��ان از آن خلع ید به عمل آمده و در تصرف هیچ یک از مالکین نمی باش��د. 7- 
مطابق ماده 10 آئین نامه فروش امالک مش��اع هزینه های اجرایی و انتقال به نس��بت 
 س��هم مالکیت هر یک از مالکین کسر خواهد ش��د. مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

این دو سه تاس آخر است... 
بهرام رادان که چند ماه پیش، نخس��تین آلبوم موس��یقی اش را راهی بازار کرده بود، حاال اولین 
کلیپ تصویری اش را به نام »این دو سه تاس آخر« منتشر می کند. این کلیپ پرخرج، که توسط 

رضا بهرامی نژاد کارگردانی شده، اجرای خاصی دارد و با فضایی غریب و وهم آلود اجرا می شود. 

5

هیأت انتخاب جشنواره فیلم حسنات 
معرفی شدند

دبیر جش��نواره ملی حسنات، اعضای هیأت 
انتخاب و بررسی سومین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات را اعالم کرد. علی اکبر بکتاشیان، 
امیرهوشنگ جمشیدیان، امیرحسین عشاقی، 
آرش رنجبر و ف��رزان معظ��م، پنج عضوی 
هستند که کار بررس��ی آثار رسیده در قالب 
مستند و داستانی سومین جشنواره را انجام 
خواهند داد. ضمن آن که سید علی نکویی، محسن عالمه و عطیه سلطانی 
به بررسی و انتخاب فیلمنامه های بخش مسابقه جشنواره خواهند پرداخت. 

قوکاسیان تعداد آثار  ارسالی به دبیرخانه را نزدیک به۹۰۰ اثر عنوان کرد.

تیغه اصفهان به لهستان رسید
فیلم پویانمایی »تیغ��ه« به تهیه کنندگی و 
کارگردانی حسن علیرضایی به بخش مسابقه 
جشنواره زوم کشور لهستان راه یافت. فیلم 
»تیغه« اوایل امس��ال به هم��ت هنرمندان 
اصفهانی تولید ش��د و چندی پی��ش نیز در 
اولی��ن جش��نواره پویانمایی صدا و س��یما 
توانس��ت رکورد پرمخاطب ترین اثر بخش 
 مس��ابقه را از آن خود کند. »تیغه« با س��اختاری که اص��ل غافلگیری و 
گزیده گویی را به خوبی رعایت کرده، هش��داری جدی نسبت به نابودی 
 مناب��ع طبیع��ی ب��ه مخاطب��ان داده اس��ت. ش��انزدهمین جش��نواره 

بین المللی زوم از  3 تا 6 اسفند13۹1 درکشور لهستان برگزار می شود.

 درخشش اصفهانی ها 
در جشنواره »آیات«

از میان۲۷  اثر برگزیده  جشنواره  خوشنویسی  آیات، 
آثار چهار نفر اصفهانی نیز به چشم می خورد. از 
میان ای��ن برگزیدگان، چهار خوش��نویس 
اصفهانی برگزیده در این جش��نواره حمید 
جعفری  از نفرات برتر بخش نستعلیق،  رسول 
آقا میری  از نفرات برگزیده بخش نستعلیق، 
مصطفی رضایی نفر اول بخش نسخ و استاد 
علی مقارن عسگری حائز رتبه برتر بخش جنبی نستعلیق هستند. از میان 
۴33 اثر که از س��وی ۲6۲ هنرمند خوش��نویس به دبیر خانه جشنواره 
خوشنویسی »آیات« ارسال شده، در مرحله داوری اولیه3۰۰ اثر انتخاب 
شد که در مرحله نهایی جشنواره نیز ۲۷ اثر از سوی داوران برگزیده شده 
است. نفرات برتر جشنواره در آیین اختتامیه جش��نواره »آیات« که 1۹ 

بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار می شود، مورد تجلیل قرار می گیرند. 

اصفهان ظرفیت میزبانی از جشنواره 
تئاتر فجر را دارد

سرپرست گروه تئاتر»خوابگرد های صحنه« 
از گروه های اصفهانی حاضر در سی و یکمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت: اصفهان 
امکانات مناسب برای میزبانی از این رویداد 
فرهنگی دارد، ولی متأسفانه در بخش استانی 
جش��نواره تئاتر فجر نماینده ندارد. حسین 
عبداللهی که با نمایش »آفس��اید« در سی و 
یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور دارد، در خصوص این نمایش 
تصریح کرد:  اجرای »آفساید« به دلیل تازگی ایده و طرح و فضای فانتزی 

با استقبال قابل توجه مخاطب و داوران مواجه شد. 

 پوستر اسکار
 رونمایی شد

بع��د از اما واگرهای ف��راوان باالخره تکلیف مجری مراس��م اس��کار 
۲۰13مشخص شد. »مک فارلن« که در مراس��م رونمایی از پوستر 

خود غافلگیر شد، در مرکز تصویر قرار دارد.
شاید مجسمه کوچک و طالیی که دس��ت مک فارلن در این پوستر 
به چشم می خورد، عالوه بر جنبه پوس��تری اش، بتواند واقعی شود، 
چرا که مک فارلن امس��ال عالوه بر مجری گ��ری، در بخش بهترین 

موس��یقی اصلی برای فیلم »تد« 
با آهن��گ »همه به یک دوس��ت 
 خوب نیاز دارند« نامزد شده است.

مک فارلن چند روز پیش به همراه 
»اما استون« نامزدان اصلی جوایز 
 آکادمی امس��ال را معرفی کردند.

همان طور که در این پوستر ذکر 
شده اس��ت، هش��تاد و پنجمین 
 مراس��م س��االنه اس��کار، روز 
یک شنبه ۲۴ فوریه برگزار خواهد 

شد.

حذف دوبله در یک شب
گروه فرهنگ - هر وقت که به بهمن نزدیک می شویم 
یاد سال های دور جش��نواره فیلم فجر هم زنده می شود؛ 
سال هایی که فیلم دوبله شده معنایش فقط فیلم خارجی 
نب��ود و فیلم های ایران��ی هم دوبله می ش��دند. آن موقع 
کلی انتقاد داش��تیم نس��بت به این که  حتی روی چهره 
 بازیگران مس��لط و خوش صدا ه��م دوبله م��ی گذارند. 
در این س��ال ها البته آنقدر بازیگران بدصدا یا کم تسلط و 
بی تس��لط بر فن بیان دیده ایم که دوبله های آن س��ال ها 
روی فیلم های ایرانی، ش��ده خاطره، گرچ��ه دیگر وفور 
فیلم های خارجی ب��رای دوبله، نه انگی��زه مالی می دهد 
به دوبلور ها که س��راغ دوبله فیلم های ایران��ی بروند، نه 
پس��ند مخاطبان و ذائقه ش��ان مجال این کار را می دهد. 
ب��ا این هم��ه، فرام��وش نکنیم ک��ه ح��ذف دوبلور ها از 
س��ینمای ایران با بخش��نامه صورت گرف��ت و الاقل به 
 بخشی از این س��ینما صدمات جبران ناپذیری وارد کرد. 
به گمان وقت آن شده که ببینیم چرا آن روند روی بعضی 
از آثار س��ینمای ایران خیلی خوب جواب می داد و روی 
 بعضی دیگر اصال ج��واب نمی داد یا کم ج��واب می داد. 
واقعیت امر این اس��ت ک��ه دوبله هم مث��ل همه عوامل 
دیگر روند تجارتی به نام سینما با صرف بودجه و سلیقه 
و رویک��رد حرفه ای در ارتباطی مس��تقیم اس��ت و مدیر 
دوبالژ و دوبلور ه��ا و صدابردار ه��ا و صداگذار ها اگر گیر 
تهیه کننده ای باری به هرجهت بیفتند یا گیر کارگردانی 
که برای مخاطب و کار خودش ارزش باالیی قائل نیست، 

آنها هم سری سازی و بسازبفروشی می کنند.
اما آی��ا درب��اره کارهای حاتم��ی هم همی��ن را می توان 
گفت؟ درمورد کارهای کیمیایی چطور؟ تصور سینمای 
حاتمی بدون دوبله واقعا دش��وار اس��ت. دوبله پشتوانه 
سینمای اوست، همچنان که پشتوانه سینمای کیمیایی 
بود، با ای��ن همه کیمیای��ی در گذر از س��ینمای صامت 
دوبله ش��ده به س��ینمای ناط��ق، موفق ب��ود. فیلم های 
کیمیایی از جنس روز هس��تند و فیلم های حاتمی مثل 
 فضا ها و قصه ه��ا و دلمش��غولی های اش از جنس دیروز. 
امروز صدا ها واقعی ترند، اما لزوما گوش نواز تر نیس��تند. 
امروز اگر با صدابرداری س��ر صحنه روبه رو می شویم در 
یک فیلم، وقتی که سراغ تیتراژ می رویم   همان اسم های 
قدیمی را بازمی شناس��یم که نخس��تین بار با فیلم های 
دوبله ش��ده کالس��یک های س��ینمای ایران، نامشان را 
شناختیم؛ همان ها که در آن سینما آموختند که واقعیت، 
هنر نیست،بلکه هنر است که واقعیت را می سازد و به آن 

شکل می دهد. 
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آلمانی مورد عالقه هالیوود »  بودن یا نبودن  «» ارنست لوبیچ در پشت صحنه فیلم رژه عشق  «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – ارنست لوبیچ فیلمس��از آلمانی متولد ۲5 ژانویه 18۹۲ 
در برلین است.

 او یکی از کارگردان های زبردست و وسوس��ه آفرین دهه1۹۲۰ هالیوود، 
اماباسلیقه ای بسیار باالتر و ظریف تر از سس��یل ب.دومیل بودلوبیچ  یک 
یهودی آلمانی، در اواخر س��ال 1۹۲۲ ب��ه همراه فیلمنامه نویس��ی به نام 
هانس کراکلی)1855-1۹۰5( به هالیوود آمد ت��ا فیلم »ُرزیتا« )1۹۲3( 
را برای م��ری پیکفورد بس��ازد، اما پس از اس��تقرار در هالیوود دس��ت به 
 ساخت یک سلس��له فیلم های کمدی زد که به واسطه ظرافت و زیرکی در 

تصویرسازی هایش مشهور شد. 
با فیلم هایی مانند »چرخه ازدواج«)1۹۲3(، »سه زن«)1۹۲۴(، »بهشت 
 ممنوع��ه«)1۹۲۴(، »پ��س پاریس ای��ن اس��ت«)1۹۲6( و »ش��اهزاده 

 دانش  آم��وز« )1۹۲۷( پیش��اهنگ اس��تفاده کاربردی از دکور و اس��تاد 
اشاره های غیر مستقیم جنسی در سینما ش��د. به زودی در همه هالیوود 
سخن از »سلیقه لوبیچ«به  میان آمد؛ استفاده از جزئیاتی نمادین که سینما 

مجاز به نمایش آن نبود.
 به طور خالصه می توان گفت لوبیچ در دهه 1۹۲۰ نوعی سلیقه  کنایه آمیز 
 اروپایی را به هالیوود آورد که در سطحی گسترده مورد تقلید کارگردان های

دیگر قرارگرفت.
 لوبیچ تا آنجا پیش رفت که در سینمای ناطق اولیه با فیلم هایی چون »رژه 
عش��ق« )1۹۲۹(، »مونت کارلو«)1۹3۰( و »س��توان خندان« )1۹31( 
به عنوان یک نوآور معرفی ش��د، چنانچه در 1۹35 ریاست تولید کمپانی 

پارامونت را به او سپردند.
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گذشته اصغر فرهادی 
به آخر رسید

پیمان معادی 
درکنار مورگان فریمن  

فیلمبرداری فیلم »گذش��ته« آخرین س��اخته اصغر فرهادی در اوایل بهمن 
ماه در حومه پاریس به پایان رس��ید. عالوه بر برنیس بژو )بازیگر امزد اس��کار 
و گلدن گلوب و برنده سزار با فیلم »هنرمند«( و همچنین طاهر رحیم )برنده 
جایزه س��زار با فیلم »پیام آور«(، بازیگران دیگری چ��ون علی مصفا، پائولین 
بورلت، بازیگر بلژیک��ی فیلم معروف »زندگی صورت��ی«، الیس آگویس، ژان 
جستین، س��ابرینا وازانی و بابک کریمی در این فیلم، مقابل دوربین محمود 
کالری رفته اند. فیلمب��رداری این فیلم پس از بیش از س��ه ماه تمرین مداوم 
فرهادی با بازیگ��ران، در تاریخ 1۷ مهر آغاز و دوم بهمن ماه به پایان رس��ید. 
اکنون با پایان فیلمبرداری و تدوین که چندی پس از آغاز فیلمبرداری شروع 
شده بود، »گذشته« پس از ترکیب صدا و آماده سازی نهایی، پایان خواهد یافت. 

 پیمان  مع��ادی در »عدالت کیفری« محصول ش��بکه HBO ایفای نقش 
خواهد ک��رد و حاال ب��رای دومین بار حض��ورش در یک پروژه س��ینمایی 

بین المللی، با مورگان فریمن و کالیو اوون بازی خواهد کرد.
»آخرین شوالیه ها« یک فیلم ماجراجویی فانتزی و محصول مشترک هالیوود 
و سینمای کره اس��ت که اخیرا فیلمبرداری آن در جمهوری چک آغاز شده 
 است. کازائوکی کیریا کارگردان و کلیپ س��از ژاپنی، »آخرین شوالیه ها« را 
بر اس��اس فیلمنامه ای از مایکل کونیوس جلوی دوربین می برد که پیش از 
این، نگارش کمدی موفق »نسخه بارنی« را با حضور پل جیاماتی و داستین 
هافمن را بر عهده داشته اس��ت. فیلم،داس��تان گروهی از مبارزین را روایت 
می کند که برای گرفتن انتقام استاد خود، علیه امپراطور فاسد قیام می کنند.

س��ریال »زمانه« ک��ه این روزه��ا عنوان 
گروه 
پربیننده ترین س��ریال تلویزیون را از آن فرهنگ

خود کرده، علیرغم این که در مقایس��ه با 
 دیگر مجموعه های تلویزیونی این روزه��ا در جایگاه باالتری قرار 

می گیرد، ام��ا در قیاس با آثار قبل��ی فتحی و البت��ه در کنار فیلم 
س��ینمایی س��ال پیش وی »یک روز دیگر«، به منزله عقبگردی 
فاحش در مسیر فیلمسازی کارگردانی است که پیش از این تبحر 
خود را در شخصیت پردازی و خلق موقعیت های جذاب دراماتیک 

نش��ان داده و متن ش��اعرانه فیلمنامه هایش، یاد و خاطره حاتمی 
بزرگ را در اذهان تماشاگران جدی سینما، زنده می کرد.

 »زمانه« ملودرام��ی با پیروی از همان کلیش��ه های همیش��گی 
است؛ دعواهای خانوادگی بر س��ر پول و زمین، عشق دخترعمو به 
 پسرعمو، عشق پسر پولدار به دختر فقیر و مخالفت های خانواده ها

ب��رای ازدواج و... که بی هیچ خالقی��ت و نوآوری در ش��یوه و نوع 
روایت، و با تأکید روی مؤلفه های عامه پس��ند، مخاطب را همراه 
خود می کند.  کافی اس��ت دو نمونه مؤخر و البت��ه موفق فتحی را 
به یاد بیاورید، پرداخت ج��ذاب وی بر موقعیت های انس��انی که 
مفاهیمی چون عشق و سیاس��ت، جنگ و صلح، مذهب و ملیت از 
 آن زاده ش��ده و در قاب ماندگاری به نام تاریخ روایت می ش��دند؛

»مدار صفر درج��ه« را کنار آنچه در »زمانه« می بینید، گذاش��ته 
تا درک بهتری از این تفاوت داش��ته باش��ید، آن پارادوکس های 
چالش برانگیز در »مدار صفر درجه«، عش��ق پس��ر مس��لمان به 
دخت��ر یه��ودی، اثرات جن��گ جهان��ی دوم ب��ر زندگ��ی مردم، 
 موقعیت آبس��ورد سیاس��ت در تاریخ معاصر ای��ران و... کجا و این 
گره افکنی ه��ای از مد افت��اده »زمانه« که معم��وال بعد از حدس 
تماشاگر محقق می شود، کجا؟! اش��اره ظریف و نقادانه فتحی در 
»میوه ممنوعه« به رابطه میان س��رمایه و مذه��ب و چالش میان 

ایمانی که وعده آخرت می دهد با عشقی که فرد را به دنیا می خواند، 
کجا و عشق میان بهزاد و ارغوان که عینا کپی ملودرام های شبانه 
از »نرگس« و »مس��افری از هند« گرفته تا »دلنوازان« و »فاصله« 
است، کجا؟! مشابه همین پسرفت را در س��ینما، سال گذشته در 
جشنواره فجر دیدیم؛ جایی که فتحی بعد از سه تجربه موفق که در 
 هرکدام از آنها ارتقای جایگاه فیلمساز به نسبت فیلم قبلی، به وضوح

آش��کار بود، س��راغ یک موضوع جهانی رفته و با قرار دادن مسأله 
 مهاجرت و پولی که گم می شود و در پایان فیلم به صاحب اصلی اش 
برمی گردد، از مؤلفه های همیشگی س��ینمای خود فاصله گرفته 
و داس��تان کهنه ای را که از همان دقایق ابتدایی می توان پایانش 
را حدس زد، بی هی��چ فراز و ف��رودی به تصویر می کش��د که در 
مقایس��ه با کیفر که نمونه یک ن��وآر موفق و جذاب ایرانی اس��ت 
هی��چ اندوخته ای ب��ه کارنامه حرف��ه ای فتحی اضاف��ه نمی کند 
جز بیان گل درش��ت یک پی��ام عرفانی ک��ه فرم زیب��ای آن را در 
 مثنوی مول��وی خوانده ای��م. »زمانه« همچون اکثر س��ریال های

هم ژان��ر خ��ود، تنه��ا حس��نش داس��تان نس��بتا روانی اس��ت 
که باع��ث همراهی تماش��اگر تلویزیون با آن ش��ده اس��ت، اما در 
 کنار این، همچون تمامی س��ریال ه��ای روتین ش��بانه از ضعف در 
شخصیت پردازی و عدم پرداخت عمیق به روابط کاراکترها رنج می برد.

از مدار صفردرجه تا زمانه

»زمانه« همچون 
 اکثر سریال های

 هم ژانر خود، 
تنها حسنش 

داستان نسبتا 
روانی است که 
باعث همراهی 

تماشاگر تلویزیون 
با آن شده است

 فیل��م س��ینمایی »دوباره ب��ا هم« به 
 جمال 
نوروز باقری

و حی��دری  روزب��ه  ن��ی   کارگردا
تهیه کنندگی جمشید حیدری که در 
جشنواره س��ی ام فیلم فجر به نمایش درآمده بود، با ثبت در 
شورای نمایش اواخر دی در لیست فیلم های اکران قرار گرفت.

»دوباره با هم« در ژانر ملودرام اجتماعی تولید شده و بازیگرانی 
چون حمید فرخ نژاد، سحر قریشی، امیرحسین آرمان، مانی 
کسرائیان، نس��رین نکیس��ا و مریم خدابنده لودر این فیلم به 
ایفای نقش پرداخته اند. داس��تان »دوباره با هم« روایت زن و 
شوهری جوان به نام مریم وسعید است که با حداقل امکانات 
و درآمد، هش��ت ماه اول زندگی را با س��ختی و بدون داشتن 
پش��توانه مالی می گذرانند و به ناگاه س��عید در ش��رکتی که 
فکرش را هم نمی کرده استخدام می شود، اما گویا این انتخاب 
به خاطر خود سعید نیست و مدیرعامل شرکت از این استخدام 

هدف دیگری را دنبال می کند و... .
 زمانی بود که فیلم های ملودرام ما حقیقتا بیننده را س��رگرم 

 م��ی ک��رد ی��ا قواع��د عاش��قانه و 
مثلث ه��ای عش��قی در س��اختار 
فیلمنامه جواب م��ی داد، ولی این 
روزها ش��اید س��ینماگران جوان ما 
قصد ساختار ش��کنی دارند و کلیه 
 قواعد س��ینما را زیر و رو می کنند

ت��ا فیلم��ی را بس��ازند که ن��ه تنها 
بینندگان، بلکه عوامل س��اخت اثر 

هم تاب تحمل دیدن آن را تا پایان نداشته باشند. 
در ابتدای این فیلم فکر می کنید با موضوعی عاشقانه روبه رو 
هستید، ولی بعد از گذشت سکانس های ابتدایی بحث خیانت 
پیش می آید و بعد هم که احقاق حقوق زنان به میان می آید و 
بعد دوباره فیلم عاشقانه می شود. در سینمای ایران فیلم های 
زیادی هستند که ایده جذابی دارند، اما این ایده بعد از این که 
به تصویر تبدیل می شود اثر جذابی از آب درنمی آید، اما فیلم 
»دوباره با هم« نه تنها از این مشکل رنج می برد، بلکه مشکالت 
عدیده دیگری از جمله شخصیت پردازی، ایجاد حس تعلیق 
با دم دستی ترین شکل ممکن و ضعف ش��دید بازیگری را به 
همراه دارد.به همه اینها تغییر لحظه به لحظه رنگ فیلم را هم 
اضافه کنید. ب��ازی حمید فرخ نژاد در این فیلم باعث تأس��ف 
است و بقیه هنرمندان از مانی کسرائیان گرفته تا سحر قریشی 
 حرفی برای گفتن ندارند. فیلم، نه حرفی برای گفتن دارد و نه 

اندیشه ای در پس زمینه تصاویرش نهفته است.
م��وج فیلم هایی که ب��ا محوریت خیانت همس��ران س��اخته 

می ش��ود، س��ینمای ای��ران را ف��را گرفت��ه اس��ت. اگرچ��ه 
مخالفت ب��ا س��اخت فیلم هایی که ب��ه این فاجعه انس��انی و 
س��قوط اخالقی جامع��ه ام��روز می پ��ردازد، کاری بی منطق 
و پاک کردن صورت مس��أله اس��ت، ام��ا این حقیق��ت را هم 
نمی توان کتم��ان کرد که حت��ی طرفداران آزادی س��وژه در 
سینما نیز دوس��ت ندارند فیلمس��از به سبک س��ریال هایی 
که از شبکه ماهواره ای پخش می ش��ود و کانون خانواده های 
 ایرانی را نش��انه گرفته، خیانت را تبلیغ و خائ��ن را تبرئه کند.

متأس��فانه به موازات فیلم های خوبی که با پس زمینه خیانت 
همسران ساخته شده و این عمل را سرزنش کرده، طی یکی ،دو 
سال اخیر با ساخت فیلم هایی مواجه بودیم که در آن، خیانت 
 همسران مثل غذا خوردنشان  یک امر عادی تلقی شده است.

نمی توان خیانت را حذف کر، ولی می توان آن را ریش��ه یابی 
و به حل این مس��أله پرداخت، نه این که  آن را جلوه داد تا یک 
امتیاز برای فیلم به ش��مار بیاید وعوامل را  افرادی جس��ور و 

کارگردان را صاحب فکر واندیشه خواند.
خیانت در فیلم ه��ای ایران��ی تبدیل به یک پُز روش��نفکری 
 شده اس��ت و هر کس��ی که فیلم خود را با چاش��نی خیانت، 
طعم دارمی کند، مصلح اجتماعی لقب می گیرد وفردی است 

که از بطن جامعه درآمده و از آن طرف دولت نیز به او اتهام 
س��یاه نمایی می زند. حاال تکلیف کجاس��ت  ومشکل از کدام 
طرف است؟ آن که سعی دارد حقایق را پنهان کند و یا آن که 

سعی دارد به نفع خود سوءاستفاده کند؟
 این که س��ینمای ایران هربار در بحث محتوا دچار مشکالتی 
می شود امر تازه ای نیست، اما این که هر بار فیلمنامه نویسی 
نسبت به یک موضوع روی خوش تری نشان می دهد، آن مسأله 
را در سینمای ایران بولد می کند باید در مسیر بررسی و چالش 
قرار داد. اگر طی مدت اخیر این مقوله در سینمای ایران تبدیل 
به مسأله ای جدی ش��ده حتما دارای ریشه هایی است که در 
آموزه های تازه مردم ایران جای دارد؛ آموزه هایی که بر اساس 
فرهنگ غنی و کهن ایرانی ش��کل نگرفته است، بلکه ریشه در 
موج سازی هایی دارد که شبکه های ماهواره ای ایجاد کرده اند 
و بسیاری ازناهنجاری های جامعه را به عنوان هنجار به خورد 
مردم داده اند. این مهم می طلبد تا کارشناس��ان سینمایی با 
 کاوش و تحقیق، رویکرد جدی تری نسبت به درونیات فیلم ها

و فیلمنامه ها داشته باشند تا ش��اید آن زمان بتوان فهمید با 
 این رفتارهای نادرس��ت که این روزها عرف شده است چطور 
می شود برخورد کرد، اما باید مد نظر داشت برخوردهای سلبی 
نه این بار و در این خصوص و نه در هر هیچ مورد فرهنگی دیگر 

جوابگو نیست. 

درباره فیلم »دوباره با هم« 

 روایتی تازه از خیانت در سینما

در سینمای ایران 
فیلم های زیادی 

 هستند که 
ایده جذابی دارند، 

 اما این ایده 
 بعد از این که 

به تصویر تبدیل 
 می شود 

 اثر جذابی 
از آب درنمی آید



آقای خاص 50ساله شد گیتی پسند صبا را زمینگیر کرددیه گو لوپس جانشین کاسیاس شدابراز عالقه و ارادت عجیب علی دایی به فرکی!

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تیم مدیریتی خدابخش 
از ورزش اصفهان رفت

پس از خداحافظی محسن ساالری از ورزش اصفهان، نوبت به تغییر 
آخرین بازمانده گروه مدیریتی رش��ید خدابخش رس��یده اس��ت تا 
علیرضا غیور نیز از پست معاونت امور مالی اداره کل ورزش و جوانان 

اصفهان کنار برود.
زمانی که رشید خدابخش از مدیر کلی اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان کنار رفت و محمدرضا جواهری جانشین وی شد، پیش بینی 

می شد تیم مدیریتی مدیر کل سابق نیز کنار برود.
قرار است در روزهای آینده علیرضا غیور از مسئولیت خود کنار رود 
و معاون سابق توسعه ورزش تربیت بدنی اصفهان جانشین وی شود.

غالمرضا مصدقیان که در زمان مدیر کلی غالمرضا شیران معاون وی 
بود، قرار است جانشین غیور شود، اما هنوز ابالغ وی صادر نشده است.

هنوز اداره کل ورزش و جوانان در باره جانشینان احتمالی ساالری و 
غیور اظهارنظری نکرده است، اما مصدقیان در گفتگو با فارس به طور 
تلویحی مسئولیت جدید خود را تأیید کرد. با کنار رفتن قطعی غیور، 
تیم مدیریتی جواهری ب��ه طور کلی از تی��م مدیریتی فعلی ورزش 

اصفهان کنار رفت تا منتظر اتفاقات آتی ورزش اصفهان بمانیم.

بوی تبانی در آسیا ویژن
روز پایانی رقابت های لیگ آسیا ویژن اصفهان،  با اتفاقات عجیب و غریبی 
همراه بود. نیروگاه با امیرکبیر رهنان بازی داشت و شهدای ارتش با طلوع 
گز. نیروگاه و شهدای ارتش مدعی قهرمانی بودند و تا پیش از بازی های 
هفته آخر نیروگاه با امتیاز مشابه با شهدای ارتش و تنها با دو گل تفاضل 
بهتر، صدرنشین لیگ بود. می دانید در روز پایانی چه نتایجی رقم خورد؟ 

نیروگاه ۸- امیرکبیر رهنان صفر  و شهدای ارتش ۱۴- طلوع گز ۳ .
نتایجی که در هفته آخر رقم خورده اس��ت به واقع خود گویای اتفاقات 
شکل گرفته در آن هست! جالب این که نیمه اول دیدار تیم های نیروگاه 
و امیرکبیر صفر بر صفر و نیمه اول دیدار ش��هدای ارتش و طلوع گز ۳ بر 
یک به سود شهدای ارتش شده بود. در این که اتفاقات این بازی ها بسیار 

عجیب بوده، هیچ تردیدی نیست. 

 پاسخ منفی دانیل داوری 
به دعوت کی روش

دروازه بان اینتراخت برانش��وایگ با رد دعوت حضور برای بازی حساس 
با لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ امیدوار به کسب شانس 

حضوری مجدد در تیم ملی ایران است.
دانیل داوری عالقه مند است برای تیم ملی ایران بازی کند، اما در مقطع 
کنونی به علت یک سری موانع، شانس حضورش را برای بازی با لبنان در 
تهران منتفی می داند. وی که برای این بازی در ورزش��گاه آزادی دعوت 
شده، معتقد است در صورت حضور در تهران، فرصت اندکی برای بازیابی 
قوا در بازی اینتراخت برانش��وایگ مقابل آلن پس از ۴۸ س��اعت خواهد 
داشت و  اعالم کرده نمی تواند برای بازی با لبنان خود را به تهران برساند. 

 عذرخواهی مسلمان 
از مردم آذربایجان

بازیکن تی��م فوتبال ذوب آه��ن اصفهان از م��ردم آذربایج��ان و تبریز 
عذرخواهی کرد و اعالم کردقصد بی احترامی به آنها را نداش��ته اس��ت. 
محسن مسلمان که در جریان بازی با تراکتورسازی به دلیل خوشحالی 
بی مورد، مورد عتاب قرار گرف��ت و حتی از س��وی کادرفنی ذوب آهن 
جریمه شد، در گفتگو با فارس اظهار داشت: در جریان دیدار ذوب آهن و 
تراکتورسازی بعد از گلی که زدم سوءتفاهمی پیش آمد که از تمامی مردم 
دالور و خونگرم آذربایجان و تبری��ز عذرخواهی می کنم. منظور خاصی 
نداش��تم. خدمت همه تبریزی ها هم ارادت دارم. وی درمورد جریمه۲۰ 
میلیون تومانی که باش��گاه ذوب آهن برایش در نظ��ر گرفت، گفت: من 
تابع نظر باشگاه و سرمربی تیم هستم و هیچ صحبت و اعتراضی در این 

مورد ندارم.

چشم و امید استقالل و سپاهان 
به ذوب آهن است

محسنبیاتینیا/مهاجمذوبآهن

درست است که ما در هفته های گذشته نتایج نسبتا خوبی کسب کرده ایم، 
اما در جدول هنوز ش��رایط ناامنی داریم و باید باز هم 

امتیاز کس��ب کنی��م. در حال حاضر چش��م و امید 
تیم هایی مثل استقالل، تراکتورس��ازی و سپاهان 

به ذوب آهن است تا تیم های مدعی را متوقف کند و از 
آنها امتیاز بگیرد، زی��را در بین ۸ تیم انتهای جدول، این 

ذوب آهن است که پتانس��یل آن را دارد که تیم های 
مدعی و بزرگ را متوقف کن��د، بنابراین مطمئن 
باشید ما در دو بازی آینده جلوی نفت تهران و فوالد 

می ایستیم. ذوب آهن برنامه ریزی خوبی برای جام حذفی دارد 
و به قهرمانی در رقابت های جام حذفی می اندیشد، بنابراین 

تالش می کنیم که پرسپولیس را از پیش رو برداریم و بعد از آن 
قهرمان رقابت های جام حذفی شویم.

6
مدعی دوپینگی بودن والیبالیست ها برکنار شد

سرمربی تیم والیبال پیشگامان کویر یزد از سوی مسئوالن این باشگاه تغییر کرد و از این پس علی 
محمدی س��کان هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت.گفتنی اس��ت میر حسینی چندی پیش 
در مصاحبه های خود مدعی شده بود که اکثر بازیکنان فعال در لیگ برتر امسال دوپینگی هستند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 970 |  یک شنبه  8 بهمن  1391 | 15 ربیع االول 1434

ثبت نام بازیکنان متأهل چلسی در سایت دوست یابی 
یک سایت دوست یابی که به افراد متأهل سرویس می دهد، فاش 
کرده ۱۲ بازیکن لیگ برتر،۱9 بازیکن چمپیونشیپ )دسته دوم(، 
۸ بازیکن لیگ یک )دسته سوم( و 5 بازیکن لیگ دو در جستجوی 

روابط خارج از عرف در این سایت ثبت نام کرده اند. 

شاید نیمار در سانتوس بماند
در حالی که ش��ایعه پیوس��تن نیمار به بارسلونا در 
تابس��تان همچنان جریان دارد، س��انتوس ستاره 
۲۰ ساله سانتوس گفته ش��اید همچنان در برزیل 
بماند:»امکانش هست که قراردادم را تمدید کنم.« 

کي روش به درد ایران نمي خورد!
فرانکو باره س��ي درمورد حضور ک��ی روش در ایران 
گف��ت: او مرب��ی کامال حرفه ای اس��ت و ب��ه نظرم 
کی روش می خواه��د بهتری��ن کار را در ایران ارایه 

دهد، اما او واقعا به درد فوتبال ایران نمی خورد.
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تبانی  
هنوز محرز نشده است 

فوالد جای ذوب آهن را 
پر نمی کند

رییس هیأت فوتبال اس��تان اصفهان درمورد اتفاق��ات رخ داده در هفته 
پایانی رقابت های لیگ آس��یا ویژن اس��تان اصفهان گف��ت: با هیچ کس 
رودربایستی نداریم و در صورتی که این اتفاقات محرز شود،  با مقصران، 
قاطعانه برخورد می کنیم. علی اکبر ابرقویی نژاد در گفتگو با ایمنا درمورد 
نتایج هفته پایانی رقابت های لیگ آسیا ویژن استان اصفهان و شایعاتی که 
درمورد اتفاقات خاص و رخ دادن تبانی در این مسابقات شنیده می شود،  
اظهار داش��ت: نمی دانم نتایج به وجود آمده عجی��ب و غریب بوده یا نه، 
اما ش��رایطی که اکنون به وجود آمده نیازمند تحقیق و بررس��ی دقیق و 
هوشمندانه است. طبق ماده ۲۶ اساس��نامه هیأت های فوتبال استان ها، 
کمیته موقتی تحت عنوان کمیته حقیقت ی��اب نتایج هفته پایانی لیگ 

برتر آسیا ویژن را بررسی می کند.

لیگ برتر وزنه برداری جوانان از بیس��تم بهمن ماه آغاز می ش��ود و در حالی 
که فوالد ماهان ب��رای حضور در ای��ن رقابت ه��ا و حمایت از وزن��ه برداران 
اصفهانی آمادگی خ��ود را به هیأت وزنه ب��رداری اعالم کرده ب��ود، این رقابت ها 
بدون نماینده ای از اصفهان برگزار می ش��ود.گویا باش��گاه فوالد برای حضور 
در این رشته ش��رط تعیین کرده اس��ت و آن هم مثل همیش��ه قهرمانی در 
کشور و کس��ب سهمیه رقابت های آس��یایی اس��ت. دبیرهیأت وزنه برداری 
 استان می گوید: متأسفانه اسپانس��رها فقط تبلیغات می خواهند و به دنبال 
رشته های جنجالی هستند تا در دید رسانه ها باشد و برای آنها اهمیتی ندارد که این 
وزنه برداران، مدال آوران جهانی هستند. زغالیان افزود: سهم ما از آلودگی هوای 
 اصفهان چیست؟ این آلودگی ناش��ی از این همه صنایع بزرگ است که در همه 
رشته ها هزینه می کنند جز رشته ای که همیشه در المپیک افتخارآفرین بوده است!

 تی��م کاراته س��پاهان که پ��س از ش��ش قهرمان��ی پیاپی در 
سوپر لیگ امسال با رویکردی جدید و با هدف تقویت نیروهای 
بومی با مدیریت حبیب اهلل ناظری��ان در لیگ برتر حضور پیدا 
کرد توانست به عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها دست 

یابد تا جواز حضور در سوپر لیگ را نیز به دست آورده باشد.
تیم فوالد مبارکه س��پاهان اصفهان در آخرین بازی فصل خود 
رو در روی قرض الحس��نه امام س��جاد)ع( قرار گرفت. در این 

پیکار مسیح چیت ساز با اجرای کاتای سوپارین پی 5 بر صفر به 
اولین پیروزی دست یافت. در کاتای تیمی متشکل از حمیدرضا 
زاغیان و برادران محمدعلی و علی ش��اه زیدی با اجرای کاتا و 
بونکای چاتان یارا کوش��انکو 5 بر صفر پیروز ش��د تا شاگردان 

سعید ابراهیمی در کاتا ۸ به صفر از تیم ساوه پیشی بگیرند. 
در بخ��ش کومیت��ه در یک دی��دار بس��یار مهیج، ش��اگردان 
حمید صالحی با ترکیب حمید رضایی، فرزاد قصاب ش��یران، 

 داوود ناظریان، حمی��د حق وردی، مهدی ف��رح بخش، فرزاد 
آقا علی رویا، ایمان گل محمدی و س��عید رضوانی به یک برد 
ش��یرین و قاطع دس��ت یافتند. بدین ترتیب در مجموع کاتا و 
کومیته فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه بسیار خوب ۲۷ بر یک 
به پیروزی رس��ید و نایب قهرمانی خود را که از پیش مس��جل 
 ش��ده بود به عنوان تنها تیمی ک��ه در لیگ برت��ر از بازیکنان 
صد در صد بومی استفاده می کرد، توانست در مجموع امتیازات 
کاتا و کومیته س��کوی نایب قهرمانی لی��گ را برای اصفهان به 

ارمغان آورد. 
اما در بخش کومیته تی��م فوالد مبارکه س��پاهان با مربیگری 
حمی��د صالحی در مجم��وع امتی��ازات پ��س از گاز زنجان در 
 سکوی دوم جای گرفت و شهید ستاری قرچک بر سکوی سوم 

ایستاد. 
در بخش کاتا س��پاهانی ها ب��ه مربیگری س��عید ابراهیمی و 
 با ترکیب برادران ش��اه زی��دی، حمید رضا زاغیان و مس��یح 
چیت س��از عنوان س��ال گذش��ته خود را حفظ کردند و کاپ 
قهرمانی کاتا را ب��رای دومین ب��ار پیاپی از آن ف��والد مبارکه 
سپاهان اصفهان کردند. پس از س��پاهان گاز زنجان در جایگاه 

دوم قرار گرفت و شهید داورزنی قرچک سوم شد. 
 تی��م ف��والد را در ای��ن هفت��ه حمی��د صالح��ی ب��ه عنوان 
 مربی بخ��ش کومیت��ه، س��عید ابراهیم��ی سرپرس��ت کاتا، 
سید مصطفی عماد الس��ادات مربی بدنساز، عباس فیروزیان و 
 علی جوادی پزشکیار و علی برنوسی مسئول تدارکات همراهی 

کردند.

پایان لیگ برتر کاراته

قهرمانی کاتاروهای سپاهان در لیگ برتر
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فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رش��ته ورزش��ی 
در بین مردم ایران ش��ناخته می ش��ود و حضور 
تماش��اگران پرتعداد برای تماش��ای مس��ابقاتی 
مثل ش��هرآورد فوتبال تهران باعث ش��ده تا این 
رش��ته اعتباری بین المللی البته از لحاظ تعداد 
تماش��اگرانش ب��ه ورزش ای��ران بده��د وگرنه 
بازی م��الل آور و خس��ته کنن��ده قرم��ز و آبی 
 آنقدر تکراری ش��ده ک��ه حتی تأثی��ر منفی اش

 را م��ی ت��وان ب��ر روی س��کوهای تماش��اگران 
مشاهده کرد.

س��پهر بعد از س��اعت ها منتظر مان��دن و البته 
چرتی کوت��اه در آغوش پدر چش��م های گردش 
را به مس��تطیل س��بز می دوزد تا ش��اید تفاوت 

تماش��ای زنده این ب��ازی را با دی��دن فوتبال در 
صفحه ۴۲اینچ تلویزیون خانه ش��ان درک کند. 
سر و صدای اطراف، پس��رک را به هیجان آورده 
 و گوش های��ش را تیز کرده تا هیچ ش��عاری را از

 دست ندهد. 
بازی هن��وز به نیمه نرس��یده که تماش��اگران از 
س��وت های داور مس��ابقه عصبانی می ش��وند و 
کلمات��ی ک��ه س��پهر تاکن��ون به گوش��ش هم 
نخورده همچ��ون نقل و نب��ات، بازیکن��ان تیم 
 حریف و البته قاضی س��یاهپوش میدان را نشانه 

می گیرد.
معضل بزرگ بلیت فروشی و بازار سیاه اطراف آن، 
تماشاگران بازی پرسپولیس و استقالل را مجبور 

می کند تا حتی شب قبل از بازی راهی استادیوم 
شوند و بعد از یک معطلی حدودا هشت ساعته و 
نشستن بر روی سکوهای س��رد ورزشگاه آزادی 
خودش��ان را برای تماش��ای این ب��ازی در ظاهر 

بزرگ مهیا کنند.
 تماش��اگران خس��ته از فوتب��ال نتیج��ه گرا که 
صفرهای جلوی رقم ق��رارداد بازیکنانش حقوق 
س��االنه یک کارمند معمولی را هم به مس��خره 
می گی��رد  مانن��د انب��اری پ��ر از ب��اروت آماده 
انفجار هس��تند و برایش��ان هم فرق��ی نمی کند 
 که ای��ن آت��ش ناهنج��اری در نهای��ت گریبان 

چه کسی را بگیرد.
 از کودک هش��ت س��اله گرفته تا پیرمرد هشتاد 

و چند س��اله هم��ه و همه ش��نونده س��مفونی 
تماش��اگرنماهایی هستند که س��ال هاست جو 
اس��تادیوم های ورزش��ی و به خصوص فوتبال را 

آلوده کرده اند. 
کار به جایی رسیده که کمتر خانواده ای رضایت 
می دهد تا فرزند نوجوانش را برای تماش��ای یک 
ب��ازی فوتبال که ش��اید بتواند بخش��ی از اوقات 
فراغت��ش را پر کند به اس��تادیوم های ورزش��ی 

بفرستد.
  ج��وی مس��موم ک��ه ت��ر و خش��ک را ب��ا ه��م 
می س��وزاند و راهی هم به جز ک��م کردن صدای 
 تلویزی��ون در پی��ش پ��ای بیننده ه��ای داخل

 منازل نمی گذارد.
  اگ��ر ورزش را ب��ه عن��وان ی��ک حرفه پولس��از 
 در نظ��ر بگیری��م، پ��س ب��ه ط��ور طبیع��ی 
 همان طور ک��ه بقیه مش��اغل نیاز به پی��روی از 
هنجارهایی دارند، ضرورت پی��روی از هنجارها 
 در  ورزش ه��م ح��س می ش��ود و طبیعت��ا 
 یک��ی از نتای��ج تج��اری ش��دن ورزش بای��د 
کاه��ش فرهن��گ آمات��وری و رش��د حرفه ای 
گ��ری باش��د، اما ب��ه دلی��ل توجه بی��ش از حد 
ب��ه پی��روزی و نتیج��ه گرای��ی دقیق��ا اتفاقاتی 
برعکس ب��ه وج��ود می آی��د که حت��ی در یک 
 ب��ازی آمات��ور ه��م نم��ی ت��وان نمون��ه هایی

 از آن را دید.
ب��ا ورود پ��ول ب��ه ورزش، مربی��ان و ب��ه تب��ع 
آن ورزش��کاران ب��ه فک��ر نتیج��ه گی��ری و 
قهرمانی هس��تند و حت��ی در ای��ن راه اخالق را 
قربان��ی می کنن��د و ب��ه دنب��ال آنه��ا تعدادی 
 از تماش��اگران ه��م پ��ا در ای��ن مس��یر ک��ج 

می گذارند.
 اتفاقاتی در حال وقوع اس��ت که شاید در صورت 
ع��دم توجه به آن طی س��ال های آین��ده به یک 
اپیدمی خطرناک در ورزش تبدیل شود و آنجاست 
که باید گفت نوش��دارو بعد از مرگ سهراب هیچ 
 س��ودی به حال معضالت فرهنگی ورزش��گاه ها

 نخواهد داشت.
 ناس��زاگویی بر روی س��کوها که با هیچ برخورد 
قهرآمیزی هم از س��وی بقیه تماشاگران روبه رو 
 نمی ش��ود معضل بزرگ فوتبالی اس��ت که تیم 

ملی اش آرزوی رس��یدن به جام جهانی برزیل را 
در سر می پروراند.

بازی دو تی��م ب��دون رد و بدل ش��دن گل رو به 
 پایان است که پدر زیر چشمی نگاهی به پسرش 

می کند و ب��ه بهانه جابه جا ک��ردن کاله بر روی 
 سر س��پهر گوش هایش را می پوش��اند تا شاید 
ب��رای لحظه ای هم که ش��ده ذه��ن کودکش را 
به جای ش��نیدن کلماتی دور از قاع��ده ادب، به 
 س��رمای هوا معطوف کند، ولی در دل به خودش 
 نفرین می فرس��تد که چرا اینق��در راحت فرزند 
تش��نه یادگی��ری اش را ب��ه جای��ی آورده 
که ع��ده ای از تماش��اگرانش با عنوان��ی نخ نما 
 ش��ده به نام تماش��اگر نم��ا، درس ب��ی اخالقی

می دهند.
 البته س��پهر هم ب��ا گنجینه ای ب��زرگ از لغات 
جدیدی که ب��ه دای��ره المعارف ذهن��ش اضافه 
 ش��ده از فردا م��ی توان��د س��ر کالس دوم )ب(

 ادعا کند که یکی از صدهزار نفر تماش��اگر بازی 
استقالل و پرسپولیس بوده است و خاطراتش را با 

۲۲ همکالسی دیگرش تقسیم کند. 

فوتبال با طعم ناسزا

اینجا اخالق را حراج می کنند!

سپهر کوچولو پسر هشت ساله آقا ابراهیم با شور و شوقی وصف ناشدنی گوشه پالتوی  پدرش را چسبیده  و با دست دیگر پرچم  مسعود 
 آب�ی رنگ�ش را در ه�وا م�ی چرخان�د ت�ا ش�اید در آش�فته ب�ازار ورزش�گاه آزادی س�همی در هیج�ان بخش�یدن ب�ه افشاری

 کری خوانی های طرف�داران دو تی�م قرمز و آب�ی ایفا کند.  بع�د از یک هفت�ه التماس و قهر ک�ه نتیجه اش چیزی جز ش�ام
 نخوردن های شبانه نبود پدرش را راضی کرده تا برای یک بار هم که شده او را برای تماشای بزرگ ترین بازی سال فوتبال ایران به ورزشگاه ببرد.

با ورود پول به ورزش، مربیان 
و به تب�ع آن ورزش�کاران به 
فکر نتیجه گی�ری و قهرمانی 
هس�تند و حت�ی در ای�ن راه 
اخ�الق را قربان�ی می کنن�د 
و ب�ه دنبال آنه�ا تع�دادی از 
تماشاگران هم پا در این مسیر 
کج م�ی گذارن�د. اتفاقاتی در 
حال وقوع اس�ت که شاید در 
صورت ع�دم توجه ب�ه آن در 
طی س�ال های آین�ده به یک 
اپیدم�ی خطرن�اک در ورزش 
تبدیل شود و آنجاست که باید 
گفت نوش�دارو بع�د از مرگ 
سهراب هیچ س�ودی به حال 
 معضالت فرهنگی ورزشگاه ها

 نخواهد داشت

ت[
س تزیینی اس
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یادداشت

اجرای بیش از 1000 متر مربع 
شیارلرزاننده در جاده ها 

گروه شهرس�تان - معاونت اداره ایمنی و ترافیک راه ها گفت: اجرای 
شیار لرزاننده در کنار و وسط جاده ها ازجمله اقداماتی است که به منظور 
افزایش ایمنی در محورها صورت می گیرد تا س��طح آگاهی رانندگان را 
در مواقعی که از مسیر خارج می ش��وند، افزایش داده و از بروز حوادث و 
تصادفات رانندگی جلوگیری کند. فریدون پیشکار اظهار داشت: این طرح 
با اعتباری بالغ بر550 میلیون ریال از جمله اقدامات ایمنی این اداره طی 
9 ماهه سال جاری اس��ت. وی همچنین به اجرای 14 کیلومتر گاردریل 
در سطح محورهای استان با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و500 میلیون 

ریال اشاره کرد.

آسفالت290کیلومترراه روستایی 
گ�روه شهرس�تان -  مدیرس��اخت و توس��عه راه ه��ای اداره کل راه 
وشهرس��ازی چهارمحال و بختیاری گفت: آس��فالت290 کیلومتر راه 
روستایی استان درقالب طرح مهرماندگار قرار گرفت. حسینعلی مقصودی 
بیان داشت: برآورد هزینه آسفالت این میزان راه های روستایی استان،630 
میلیارد ریال اس��ت که باید تا پایان دولت دهم به اتمام برسد. وی ادامه 
داد: هزینه زیرسازی این راه ها نیز320 میلیارد ریال برآورد شده که باید 
از محل اعتبارات استانی تأمین شود. مقصودی افزود: هشت میلیارد اعتبار، 
ابالغ شده، اما تاکنون مبلغی از آن تخصیص نیافته و این امر پیشرفت فیزیکی 
زیرسازی و نهایتا آسفالت راه های روستایی را با تأخیر مواجه کرده است.

اخبار کوتاه

مدیرکل بنیاد شهید استان 
 علی امیری 

از اول امس��ال تاکنون 8هزار و232مورد سرکش��ی و تم��اس تلفنی با 
خانواده های شاهد و ایثارگر استان چهار محال و بختیاری انجام شده است 
و ما خوشحالیم، چرا که خانواده های شهدا و ایثارگران، ولی نعمتان جامعه 

هستند و خدمت رسانی به این قشر، وظیفه همه  ماست.
باید در اجرای طرح  »سپاس«، بستری مهیا شود تا منویات رهبر معظم 
انقالب درمورد احوالپرسی از ایثارگران با توجه به راهبردهای کالن بنیاد 
شهید و امور ایثارگران و همچنین مفاد »سند چشم انداز10 ساله« بنیاد 
تحقق یابد. این طرح با هدف 
دیدار با خانواده های ش��هدا و 
ایثارگران و شناس��ایی و رفع 
مش��کالت آنها اجرا می شود 
و ب��ه همی��ن دلی��ل اجرای 
ط��رح س��پاس وظیف��ه همه 
دستگاه هاست و اجرای آن از 
سوی سایر ارگان ها الزم است.

خانواده های شهدا و ایثارگران 
ولی نعمتان جامعه هستند

چهره روزیادداشت
 بلداجی  چهارمحال و بختیاری بار دیگر لرزید

فرماندارشهرس��تان بروجن گفت:  زلزله ای به بزرگی 4/7 ریش��تر، »بلداجی« استان 
چهارمحال و بختیاری را لرزاند. فتاح کرمی اظهار داش��ت: پس از وقوع این زمین لرزه، 

اهالی بخش بلداجی، چهار پس لرزه دیگر را هم تجربه کردند.
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خبر ویژه

 88 درصد جمعیت استان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

 مدیرعام��ل ش��رکت گاز چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: امس��ال 21 مورد حادث��ه انفجار، آتش س��وزی و 
گازگرفتگی در اس��تان اتفاق افتاده ک��ه منجر به فوت 8 

نفر شده است.
هیبتیان مهم تری��ن عوامل حوادث گاز اس��تان را نصب 
نامناس��ب دودکش ها و عدم تهویه مناس��ب ساختمان 
دانست و افزود: امسال سه مورد فوتی در اثر آتش سوزی 
و پنج مورد در اث��ر گازگرفتگی در اس��تان رخ داده، این 
در حالی است که ش��ورای فنی در بحث ساخت و ساز و 
طراحی و نظارت با سازمان نظام مهندسی تشکیل شده 
 و باید در نظارت س��اخت و س��ازها دقت زیادی صورت 

گیرد.
وی با بیان این ک��ه در حال حاض��ر 88 درصد جمعیت 
اس��تان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، افزود: تاکنون 
 CNG در اس��تان 38 ش��هر،341 روس��تا،34 جایگاه
 و800 مشترک تجاری صنعتی و کش��اورزی اعم از جزء 
 وعمده و 25 ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی از گاز طبیعی 
استفاده می کنند که 228 هزار مشترک،4450 کیلومتر 
 ش��بکه توزیع و 475 کیلومتر خ��ط انتق��ال گاز وجود 

دارد.
هیبتیان در خصوص صرفه جویی و ذخیره سازی با توجه 
به مصوبه س��ال 85 دولت که به همه ادارات ابالغ ش��ده 
تصریح کرد: باید بحث ذخیره سازی سوخت برای صنایع 
عمده ادارات، س��ازمان ها، بیمارس��تان ها در بحث کار 
س��ازمان مدیریت بحران قرار گیرد تا در شرایط بحرانی، 

سوخت الزم فراهم شود.
وی با اشاره به مصوبه س��ال 85 دولت افزود: باید وسایل 
گرمازا در ادارات یک س��اعت قبل از وقت اداری روشن و 
یک س��اعت قبل از تعطیلی ادارات خاموش شوند و دما 
بین 18 تا 21 درجه تنظیم شود، در حالی که دما در اکثر 
ادارات استان بین 28 تا 30 درجه س��انتیگراد است  که 

باعث اتالف انرژی و هزینه بسیار می شود.
هیبتیان با بیان این که شرکت گاز 65 درصد انرژی کشور 
را تأمین می کند گفت: مصرف انرژی در کشور چهار برابر 

مصرف کل جهان است و معادل مصرف کل اروپاست.
وی بهترین مش��ترکین را مش��ترکین خانگی دانست و 
افزود: مشکل عمده ش��رکت گاز، عدم پرداخت به موقع 
قبوض توس��ط مراکز صنعتی، مرغداری ها و پایگاه های 

CNG است.

تزریق منابع به پروژه های  مهرماندگار تا پایان سال 
وی در خصوص جاده بن – داران  با بیان این که این پروژه با جدیت 
کامل و پیش��رفت فیزیکی قابل قبول در دست انجام است، اظهار 
داش��ت: با توجه به اولویت دار نبودن این طرح در استان اصفهان 
و همچنین عدم اهتمام مس��ئولین اس��تان به اتمام آن، ضرورت 
 اتمام آن در بخش استانی دیده شد و بر همین اساس نام پروژه به 
شهرکرد - بن- آزادگان تغییر داده ش��د، البته با وجود مشکالت 
مالی، تالش الزم برای به پایان ساندن هر چه زودتر آن وجود دارد.

عنابستانی در خصوص پروژه تونل دوم رخ با اشاره به بدهکاربودن 
دولت در حدود شصت میلیارد ریال به پیمانکار طرح گفت: علیرغم 
این بدهی، خوشبختانه پروژه رو به اتمام و آماده آسفالت ریزی است 

که انشاءاهلل در مراسمی  افتتاح می گردد.
وی تصریح ک��رد: پروژه پل زیر قوس��ی کارون چه��ار بدون هیچ 
مشکلی در حال انجام اس��ت و وقفه کوتاه مدتی که در این پروژه 
ایجاد شده، تنها به واسطه ش��رایط دمایی و مسائل فنی درگیر با 

شرایط آب و هوایی اس��ت، نه به دلیل مس��ائل مالی و امید است 
تا قبل از پایان سال، نصب پل به طور کامل انجام گیرد و نهایتا در 
اردیبهش��ت ماه س��ال آینده این پروژه نیز به مرحله بهره برداری 
برس��د. عنابس��تانی با بیان این که امسال متأس��فانه تنها بالغ بر 
18درصد از اعتبارات عمرانی استان تخصیص پیدا کرده گفت: با 
وجود لزوم انجام و اتمام پروژه های دارای اولویت باالتر و باالخص 
پروژه هایی که با عنوان مهر ماندگار تعریف ش��ده اند، امکان عدم 
تزریق منابع به پروژه هایی که دارای اولویت و پیشرفت کمتر نسبت 

به دیگر پروژه ها هستند، در نیمه دوم سال جاری وجود دارد.

فضاس�ازی های اخیر درباره طرح مهرآفرین بسیار 
نامناسب و بی مورد بوده است

 عنابستانی تصریح کرد: در طول هفت س��ال فعالیت دولت نهم و 
دهم حدود800 هزار نفر از بدنه دولت خارج شده اند که در طرح 
مهر آفرین مقرر شد در طی دو سال200 هزار نفر به کارکنان دولت 

اضافه شود، اما متأس��فانه به واس��طه این طرح، فضاسازی بسیار 
شدیدی علیه دولت انجام گرفته، این در حالی است که یکایک این 
استخدامی ها براساس آزمون ورودی، مصاحبه و طی شدن روال 
 قانونی خاص استخدام نیرو در دستگاه های دولتی انجام می گیرد

و فضاسازی های اخیر، بسیار نامناسب و بی مورد بوده است.
عنابستانی با بیان این که سهمیه اس��تان برای جذب و استخدام 
نیرو در قالب طرح مهرآفرین بیش از1200 نفر است که در صورت 
تخصیص یافتن و تأمین منابع مالی الزم تا سال آینده از این سهمیه 
به طور کامل استفاده می شود، گفت: این در حالی است که به دلیل 
فراهم نشدن منابع مالی در سال جاری تنها توانایی جذب و ابالغ 
199 نفر که در آزمون استخدامی خردادماه پذیرفته شدند، وجود 
دارد.  وی همراهی اصحاب رسانه در به سرانجام رساندن پروژه ها 
و امور استانی را بس��یار مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه ها نباید به 
سمتی بروند که حرکت و سمت و سوی آنها میل به سیاه نمایی امور 
کشور و استان داشته باشد، بلکه باید موجبات دلگرمی و همراهی 

مردم با مسئولین نظام را فراهم نمایند.

زیرساخت های گردشگری چهارمحال وبختیاری در 
دولت های نهم و دهم توسعه یافت

عنابس��تانی در ادامه، تأمین زیرس��اخت های گردشگری و ورود 
گردشگر به استان را الزم و ملزوم یکدیگر عنوان کرد و افزود: دولت، 
به س��رمایه گذاران در فراهم شدن زیرس��اخت های گردشگری 
 کمک م��ی کند و برای توس��عه گردش��گری اس��تان، تبلیغات و 

اطالع رسانی رسانه ها و حمایت بخش خصوصی ضروری است.
 وی ادام��ه داد: ب��ا فراه��م ش��دن زیرس��اخت ه��ای الزم و 
اطالع رس��انی جاذبه های اس��تان، مان��دگاری گردش��گران در 
فاصل��ه بی��ن 1388 ت��ا 89 دو براب��ر ش��د؛ یعن��ی مان��دگاری 
گردش��گران در چهارمحال وبختیاری، در س��ال 89 دو برابر سال 
قبل ش��د و این میزان در س��ال90 در مقایس��ه با س��ال 89 نیز 
 دو برابر ش��د. عنابس��تانی اس��تفاده از فرصت های اس��تان های

همجوار به ویژه اس��تان اصفهان در بخش تورگردانی و مس��افر، 
استفاده از فرصت اردوهای راهیان نور، توسعه فرهنگ گردشگری 
 در میان مردم و نهادینه شدن اقتصاد گردش��گری در استان را از 
راه های توس��عه صنعت گردش��گری در اس��تان بی��ان کرد. وی 
همچنین با بیان جزئیات طرح ورود 70 هزار گردشگر خارجی به 
استان تا پایان برنامه پنجم توس��عه، اضافه کرد: این طرح در اداره 
کل گردشگری استان، تهیه شده است و با انعقاد تفاهمنامه هایی 
با فعاالن گردشگری خارج از کشور و همکاری تورگردانان داخلی، 

اجرایی می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

افتتاح بیش از 143طرح عمرانی در استان

 استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر، بیش از 143طرح عمرانی از جمله 
گروه 
شهرستان

 
طرح های آبیاری قطره ای، احداث واحدهای تولیدی، گاز و برق رس�انی و راه سازی با رقمی 
بالغ بر 870 میلیارد ریال افتتاح می شود. علی اصغر عنابستانی که در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان سخن می گفت، افزود: خوشبختانه در سال جاری افتتاح پروژه ها منوط به کامل بودن و 
آماده بهره برداری بودن آنهاس�ت؛ یعنی تنها پروژه هایی در دهه فجر امس�ال افتتاح می شوند که پس از افتتاح 

طرح به طور کامل شروع به کار کنند.

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
7031 آگهی ابالغ نظریه کارشناسی به عید پیوندی فرزند دیدبان و حجت اله محمدی 
عب��ده وند و س��حر محمدی عبده وند و س��پیده محمدی عبده ون��د همگی فرزندان 
ستار مووضع دادخواست آستان قدس رضوی نمایندگی اصفهان در پرونده کالسه 
502/89 ح/9 به دلیل نامش��خص بودن آدرس خواندگان درخواس��ت ابالغ بوسیله 
نش��ر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد بدینوس��یله نظریه کارشناسی به 
نامبردگان ابالغ می ش��ود که ظرف مهلت 7 روز چنانچه نفیًا یا اثباتًا نظری دارند به 
ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اعالم نمایند. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
7032 شماره دادنامه: 9109970352301565، شماره پرونده: 9109980352300081، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910081، خواهان: خانم شیوا سلطانی به نشانی اصفهان خ 
امام خمینی خ خلیفه سلطانی ک 7 ک حافظ پ 15، خوانده: آقای روح اله بهرامیان به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم ش��یوا سلطانی فرزند 
شکراله به طرفیت آقای روح اله بهرامیان فرزند سیف اله به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان س��ازش با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوش��ت مصدق سند 
نکاحیه بش��ماره 4307-80/4/7 دفتر رسمی ثبت ازدواج ش��ماره 66 اصفهان علقه 
زوجی��ت بر عق��د نکاح دائم فیمابین محرز اس��ت از طرفی س��عی و تالش دادگاه و 
داوران جهت اصالح ذات البین و ترغیب به ادامه زندگی مشترک مؤثر در مقام واقع 
نشده است و زوجه مصر بر طالق است زوجه اعالم نموده است خوانده از سال 85 
تابحال معلوم نیست کجا رفته و هیچ اطالعی و آدرسی از وی ندارم و هیچ نفقه ای 
در این مدت پرداخت نکرده اس��ت و مرا س��رگردان کرده است با بذل یک عدد سکه 
به��ار آزادی از مهریه از دادگاه اس��تیذان جهت مطلقه نم��ودن خود را دارم خوانده 
علیرغم وصف ابالغ قانونی در جلسات دادرسی حاضر نشده است و در قبال دعوی 
خواهان دفاعی معمول نداش��ته است دادگاه از توجه به اظهارات خواهان و اظهارات 
ش��هود وعدم دفاع از ناحیه خوانده و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده به 
این نتیجه می رس��د که شرط یک و هشتم از ش��روط ضمن العقد تحقق یافته است 
لذا دادگاه به اس��تناد مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و 
م��اده 9 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان س��ازش به خواهان 
اجازه داده می ش��ود تا با استفاده از وکالت حاصله از تحقق شروط ضمن العقد به 
یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق مراجعه و با توجه به بذل یک عدد س��که از مهریه 
خود را به طالق خلع مطلقه نماید و اس��ناد و دفاتر مربوطه را اصالتًا و به وکالت از 
زوج امضاء نماید رعایت ش��رایط صحت اجرای طالق از جمله مراعات مفاد 1134، 

1135، 1140 و 1141 قانون مدنی حس��ب مورد برعهده مجری صیغه خواهد بود 
مدت اعتبار گواهی س��ه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر می باشد. زارعی- رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7033در خصوص پرونده کالسه 1763/91 خواهان قاسم کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک ش��ماره 616549-82/12/15 و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و 
... به طرفیت اسداله اعتمادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/9 
س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه هش��تم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات
7035 شماره: 12461 آگهی تغییرات حمل و نقل کاالی سینابار اردستان شماره ثبت 
671 و شناس��ه ملی 10860008645. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و 
هیئت مدیره مورخه 91/9/10 ش��رکت حمل و نقل کاالی س��ینابار اردستان که ذیل 

مرقومه شماره 21/25805 مورخ 91/10/13 که به تأیید اداره کل حمل و نقل و پایانه 
های استان اصفهان رسید تغییرات به شرح ذیل بعمل آمد. 1- آقایان محسن احمدی 

و س��عید شیرجزی و محمد خس��روی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب شدند و آقای محس��ن احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای س��عید شیرجزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمودرضا دشتی 
به س��مت مدیرعامل شرکت انتخاب و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و بهادار و تعهدات 
ش��رکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با 
امضاء نائب رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. ضمنًا 
مدیرعامل مج��ری مصوبات هیئت مدیره خواهدبود. 2- آق��ای حمیدرضا نجفی به 
سمت بازرس اصلی و آقای رضا علی صادقیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. 3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. م الف/ 324  فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

حصر وراثت
7036 آقای براتعلی نقدعلی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 11343 به شرح 
دادخواست به کالسه 847/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان رقیه مجیری بشناسنامه 8869 در تاریخ 
1391/3/31 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- حسین نقدعلی فروشانی فرزند عبداله ش ش 11342 )فرزند(، 
2- براتعلی نقدعلی فروش��انی فرزند عبداله ش ش 11343 )فرزند(، 3- زهرا نقدعلی 
فروش��انی فرزند عبدال��ه ش ش 14036 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
7037 کالس��ه پرونده: 1628/90، ش��ماره دادنامه: 279، مرجع رسیدگی: شعبه 22 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی جهدی، وکیل: س��عید قنبری نشانی: 
اصفهان خ بزرگمهر ابتدای خ 22 بهمن س��مت چپ نبش کوچه ششم پالک 24 طبقه 
دوم، خوانده: غالمرضا گودرزی نش��انی: اصفهان خ رب��اط دوم بلوار گل محمدی 
کوی رس��الت پالک 33 فروشگاه ارزانی کیش، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی جهدی با وکالت سعید قنبری به طرفیت 
غالمرضا گودرزی به خواس��ته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه مدرکیه 

با توجه به فتوکپی دو فقره س��فته مدرکیه به ش��ماره خزانه داری کل 0718579-
0870935 ب��ه مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانونی و هزینه 
دادرس��ی با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای که حکایت از رد دین و یا انکار و تکذیب 
دعوی مطروحه باش��د تقدیم ش��ورا ننموده و دفاعی هم بعمل نیاورده لذا شورا با 
توج��ه به محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت تش��خیص داده مس��تنداً به مواد 
307، 309 قان��ون تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حک��م به محکومیت 
خوانده به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه 90/12/3 قابل 
محاس��به در واح��د اجرای احکام در حق خواهان ص��ادر و اعالم می دارد و رأی 

صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. شعبه 22 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

7038 در خصوص پرونده کالس��ه 1765/91 خواهان محمد امین امینی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه 1 فقره چک به ش��ماره 477132 به مبل��غ 10/000/000 ریال 
و هزین��ه دادرس��ی و تأخیر تأدی��ه  به طرفیت حمید ش��فیعی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/12 س��اعت 10/40 صبح تعیین گردیده اس��ت. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 
73 قان��ون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 

ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه هش��تم حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7039 کالس��ه پرون��ده: 413/91، ش��ماره دادنامه: 830، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
25 حقوقی ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: امیرحس��ین مه��رداد امرالهی 
نش��انی: اصفهان اتوب��ان چمران خ 15 خ��رداد کوچه قائم کوچ��ه صاحب الزمان، 
خوانده: مجتبی مرش��دی مجهول الم��کان، با عنایت به محتوی��ات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی 
م��ی نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی امیرحس��ین مه��رداد امرالهی 
فرزن��د احمد به طرفی��ت مجتبی مرش��دی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 2/500/000 
ریال وجه س��فته ه��ای ش��ماره 818309-818310 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت 
 صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توج��ه به ابالغ 91/7/22 
در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده 
بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 
و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
2/500/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 20 
 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه 25 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7040 کالس��ه پرونده: 412/91، ش��ماره دادنامه: 829، مرجع رس��یدگی: شعبه 25 
حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیرحسین مهرداد امرالهی نشانی: 
اصفهان اتوبان چمران خ 15 خرداد کوچه قائم کوچه صاحب الزمان، خوانده: زهره 
هاشمی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دعوی امیرحسین مهرداد امرالهی فرزند احمد به طرفیت زهره 
هاش��می به خواسته مطالبه مبلغ ش��ش میلیون ریال وجه سه فقره سفته به شماره 
042373-042372-042374 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 91/7/22 در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه می باشد. شعبه 25 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7041 ش��ماره: 704/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1354 تاری��خ 91/8/17 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی 
امی��ری فرزن��د حمزه ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/2/15 تا تاریخ وصول آن براس��اس نرخ 
اعالمی برعهده اجرای احکام در حق خواهان احسان رستمی فرزند حسن نشانی: خ 
معراج ک کالنتری 17 ک ش��هید بهشتی پ 9. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های 

مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی 
شورای حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ وقت دادرسی

7046 کالس��ه پرون��ده: 910565 ح 26، وقت رس��یدگی: 91/12/8 س��اعت 9 صبح، 
خواهن: الریس��ا درخش��ش فرزند پیتر، خوانده: بهروز درخشش فرزند سید ناصر، 
خواس��ته: طالق. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7047 در خصوص پرونده کالس��ه 1868/91 ش 11 خواهان محمد هیار س��یچانی 
دادخواس��تی مبنی بر حکم تخلیه جهت تخلیه واحد منزل مس��کونی عین مستأجر به 
لحاظ عدم پرداخت اجاره بها به مدت هش��ت ماه به انضمام خس��ارات مقوم پنجاه 
میلیون ریال به طرفیت نعمت اله مرادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 91/12/9 س��اعت 9/30 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 ش��ورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7049 درخصوص پرونده کالسه 1833/91 ش 11 خواهان سیدعلی عاملی با وکالت 
علی ش��یرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا کیانی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/12/15 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7050 ش��ماره: 373/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1824 تاری��خ 90/10/28 حوزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه کوروش 
م��رادی خولنجانی فرزند مصطف��ی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت س��ی و چهار هزار ریال بعنوان 
خس��ارات دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاری��خ 90/2/1 لغایت زمان 
اجرای حک��م 0649779-90/2/9 در حق محکوم له اکبر ش��اهزمانی فرزند عبدالخالق 
ش��غل: بازنشس��ته نش��انی محل اقامت: اصفهان خ 12 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر 
تعاونی اعتبار حس��نات. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند 
و اگ��ر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت 
مذک��ور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده 
لیک��ن براي ف��رار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا ص��ورت خالف واقع از دارائي 
خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باشد به حبس 
 جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 چند غذای آلوده ای
 که می خوریم!

کاهویی که داخل ساندویچ همبرگر ش��ما وجود دارد بیشتر از خود 
همبرگر می تواند به بدن شما آس��یب برساند. تحقیقات نشان داده، 
ساالدهای کاهوی از پیش آماده شده حدود40 درصد حاوی باکتری 

کولیفورم هستند.
با وجود باکتری لیستریا در طالبی، E. coli در جوانه گندم و سالمونال 
در گوشت بوقلمون، به نظر می رسد غذاهایی که ما هر روز می خوریم 
یک بمب ساعتی هس��تند که هر لحظه احتمال انفجار دارند. در این 
مطلب،چند غذا را ن��ام برده ایم که آلوده به میک��روب های متفاوت 

هستند و می توانند برای بدن ضرر داشته باشند.
1     گوشت مرغ

آلودگ�ی: نتیج��ه تحقیقاتی ک��ه در س��ال 2010 میالد توس��ط 
 »گزارش مشتری ها« منتشر شد، نشان می دهد 62 درصد از مرغ و 
جوجه های کبابی آلوده به باکتری کمپیالباکتر بوده و 14 درصد نیز 
باکتری سالمونال دارند. تعداد مرغ هایی که به باکتری های دیر مرگ 

آلوده هستند، نسبت به 6 سال پیش30 درصد افزایش یافته است.
در سوپرمارکت:  بهتر است به دنبال خرید مرغ های ارگانیک باشید. 
این مرغ ها در محیط های خلوت تر رش��د کرده اند و کمتر احتمال 

آلودگی دارند. بهتر از آن نیز، خرید مرغ های محلی است.
در خان�ه: وقتی مرغ را در سینک ظرفشویی شس��تید، سریعا آن را 
داخل قابلمه بپزید. م��رغ را کامال بپزید و اجازه ندهید قس��متی از 
آن خام یا نیم پز باقی بماند. هنگام پخت یک مرغ درس��ته نیز برای 
اطمینان از پخته ش��دن آن، دمای قس��مت های ضخیم ران مرغ را 

تست کنید.
2      همبرگر گوشت

تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفته اس��ت، نشان می دهد بیش از 
53 درصد از همبرگرهای گوشت باکتری کلوستریدیوم پرفرینجنز، 

30 درصد استافیلوکوکوس و 12 درصد لیستریا دارند.
در سوپرمارکت: سعی کنید همبرگرهایی که با گوشت گاو تغذیه 
شده با علف تهیه شده اند را بخرید. یافته های علمی نشان داده اند، 

این همبرگرها فقط4/5 درصد باکتری سالمونال دارند. 
در خانه: به تکه ه��ای همبرگر خود پونه کوهی ت��ازه اضافه کنید. 
 در دانش��گاه ایالت کانزاس آزمایش��ی روی ادویه های مختلفی که 
خانم های خانه دار به گوشت اضافه می کنند، انجام شد و نشان داد 
پونه کوهی به خوبی می تواند باکتری های گوشت را از بین ببرد. در 
ضمن بهتر است همبرگرهای ضخیم روی آتش مستقیم کباب شوند.

3     گوشت بوقلمون
آلودگی: بوقلمون یک��ی از آلوده ترین پرنده های خوراکی اس��ت. 
آزمایشات نشان داده اند، گوشت بوقلمون شامل یکی از باکتری های 
لیستریا، کمپیالباکتر، کلوستریدیوم یا هر سه آنها به طور یکجاست.

 در س�وپرمارکت: س��عی کنی��د بوقلم��ون ارگانی��ک خریداری 
 کنید. این بوقلمون ها بدون آنتی بیوتیک رشد می کنند. بسیاری از

 پرورش دهن��ده های تج��اری بوقلمون، ب��ه پرنده های خ��ود دارو 
تزریق می کنند که موجب رشد بیشتر باکتری در بدن آنها می شود. 
در واقع، نتیجه تحقیقات کارشناس��ان دانش��گاه مریلند نشان داد 
بوقلمون های ارگانیک، باکتری کمتری از انواع غیر ارگانیک ندارند، 
اما باکتری های آنها مقاومت کمتری دارند و سریع تر از بین می روند.

 در خانه: س��عی کنید گوش��ت مرغ به ویژه گوش��ت بوقلمون را از 
وعده های ثابت غذایی خود حذف کنید. این گوشت ها بسیار آلوده 
هس��تند، اما در صورت اس��تفاده نیز باید هر س��طحی که با گوشت 
خام بوقلمون در تماس بوده اس��ت را بس��یار تمیز شستشو بدهید 
و ضدعفونی کنید. به جای اس��تفاده از اسکاچ، با دس��تمال یکبار 
مصرف آنها را بشویید. گوشت بوقلمون منبع بزرگی از باکتری های 

مضر است.
4     تخم مرغ

 آلودگی: مرغ یا تخم مرغ، کدام آلوده تر اس��ت؟ مس��لما تخم مرغ. 
تخم مرغ به طور ساالنه منجر به بیماری بیش از660 هزار نفر و مرگ 

300 نفر می شود.
 در س�وپرمارکت: به بس��ته بندی تخم مرغ ها توجه کنید. اصوال

تخم مرغ هایی که توسط مرغداری های بزرگ بسته بندی می شوند، 
احتمال بیش��تری برای آلوده بودن به باکتری دارند. زیرا مرغ های 
زیادی در این مراکز نگهداری می شوند و در نتیجه آلودگی نیز بیشتر 

است. بهتر است از تخم مرغ های رسمی و محلی استفاده کنید.
در خانه: تخم م��رغ را داخل جعبه خودش و در س��ردترین منطقه 
یخچال نگه دارید. پس از شکستن تخم مرغ، حتما دست های خود 
را بشویید. حتما تخم مرغ را کامل بپزید مگر این که جزء مواد غذای 

دیگری باشد.
5      طالبی

آلودگی: تحقیقات نشان داده حدود 3/5 درصد از طالبی ها حاوی 
باکتری های سالمونال و شیگال هستند. ش��یگال، جزء باکتری هایی 

است که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.
در سوپرمارکت: خراشیدگی یا لکه های روی میوه جاهایی هستند 

که عامل های بیماری می توانند به داخل میوه نفوذ کنند.
در خانه: از آنجا که طالبی روی زمین پرورش داده می شود و پوست 
مشبک دارد، نفوذ باکتری هایی همچون سالمونال به داخل آن بسیار 
آسان است. پوست میوه را با مایع ظرفش��ویی برای مدت 15 تا 30 

ثانیه تمیز بشویید.

الم��اس یک��ی از زیباتری��ن و همچنین گ��ران ترین 
جواهرات دنیاست که از آن، در موارد خاص استفاده 
می ش��ود و همچنین ارزش بس��یار زیادی دارد، ولی 
گاهی اوقات برخی با آن دس��ت ب��ه کارهای عجیبی 

می زنند.
برخی از شرکت ها و یا افراد ثروتمند که عالقه خاصی 
به الم��اس دارند، گاهی اوقات کاره��ای جالبی انجام 
 می دهند و وس��یله های عجیبی را ب��ا الماس تزئین 
می کنند. این وس��یله ها از اس��کلت تا یک خودروی 

سواری  را شامل می شوند.
جمجمه انسان    

هنرمندی به نام »دامین هریس��ت« چندی پیش با 
اس��تفاده از بیش از2000 هزار الماس، یک جمجمه 
انس��ان را با الماس تزئین کرد تا یکی از عجیب ترین 
جواهرات دنیا را درس��ت کرده باش��د. این طراح 35 
س��اله برای این جمجمه نزدیک ب��ه20 میلیون دالر 
خرج کرده بود. گفته می ش��ود که این اس��تخوان ها 
متعلق به یک مرد اروپایی در سده1700 بوده است. 
قیمت نهایی این جمجمه نزدیک به101میلیون دالر 

برآورد شد.
ماشین اسباب بازی

یکی دیگر از وس��ایل بس��یار عجیبی که تا به حال از 
الماس درست شده است، یک خودروی اسباب بازی 
کوچک اس��ت. این خودرو با استفاده از2700 الماس 
آبی ساخته شده و همچنین در بدنه آن از طالی سفید 
 نیز اس��تفاده شده اس��ت. این اس��باب بازی که لقب 
گران ترین را نیز به همراه دارد نزدیک به 72 هزار پوند 

به فروش رسید.
هندزفری 

چندی پیش یک ش��رکت جواهرات در اقدامی جالب 
هندزفری هایی را با الماس پوش��اند و برای فروش در 
یک مزایده قرار داد. ای��ن هندزفری ها با الماس های 
 مختلف از صورتی و زرد گرفته تا نایاب ترین الماس ها

 پوش��انده ش��ده بود و البته قیمت هرک��دام آنها فرق 
می کرد. قیمت این هندزفری ها از3500 تا80 هزار 

دالر اعالم شد.
مرسدس بنز

در سال 2008 مرس��دس بنز دست به اقدامی جالب زد 
و یک مدلSL550 را که تماما با الماس پوش��یده شده 
بود را رونمایی کرد. البته هیچ گاه اصل یا بدل بودن این 
الماس ها مشخص نشد، اما به نظر می رسید که تمامی 
آن، الماس های واقعی نباشند. این خودرو با قیمت 4/8 
میلیون دالر برای فروش گذاشته شده بود و عده ای نیز 
به همین علت الماس های آن را تقریبا تقلبی می دانند.

شطرنج 
یکی از س��رگرمی های بس��یار جذاب که نیاز به هوش و 
مهارت باالیی دارد، شطرنج است. برخی از طرفداران این 
سرگرمی حاضرند به هر نحوی منحصر به فردترین شطرنج 
را داشته باشند. »چارلز هوالندر« یکی از همین افراد است 
که البته سررشته ای هم در الماس دارد و به همین علت 
توانسته است یک صفحه شطرنج کامل از الماس درست 
کند. این شطرنج نزدیک به10 میلیون دالر می ارزد و تنها 
مهره شاه آن نزدیک به200 گرم وزن دارد، چرا که با طال 

و 146 الماس نایاب درست شده است.

 شاهی؛ سبزی با خواص 
باورنکردنی

خوردن س��بزی در کنار غذا همیش��ه توصیه شده است 
 و برای هضم غذا و دس��تگاه گوارش بس��یار مفید است. 
سبزی ها انواع مختلف دارند که البته هر کدام از آنها دارای 

خواص متفاوتی نیز هستند.
»شاهی« یکی از سبزی های همیشگی است که در سبد 
سبزی بس��یاری از خانواده ها دیده می شود. این سبزی 
خواص باورنکردنی ای دارد، در حالی که شاید برخی آن 
را دوست نداشته باشند و یا طعم آن را نپسندند. از جمله 

مهم ترین فواید شاهی می توان به این موارد اشاره کرد.
    شاهی یک سبزی بسیار عالی برای درمان کم خونی 
اس��ت، چرا که حاوی مقدار زیادی ویتامین C اس��ت و 
البته میزان زیادی نیز آهن و همچنین اس��ید سولفیک 

در آن قرار دارد.
    میزان قابل توجه ویتامین A که در این سبزی وجود 
دارد باعث شده است که ش��اهی به یک سبزی مبارز در 
مقابل آسم تبدیل شود. این س��بزی می تواند از دستگاه 

تنفسی شما به خوبی محافظت کند.
    خاصیت ضد س��رطانی نیز یکی از مه��م ترین فواید 
شاهی است. شاهی سرشار از آنتی اکسیدان هاست و این 
می تواند تا حد بسیار زیادی در مقابل سرطان ایستادگی 
کند. شاهی می تواند جلوی پیشرفت این بیماری را نیز بگیرد.

    یکی دیگر از مواردی که شاهی می تواند در آن نقش 
بسزایی را ایفا کند کلیه ها هستند. این سبزی را می توانیم 
به عنوان یکی سبزیجات بسیار عالی برای کلیه ها دانست، 

چرا که آنها را خیلی راحت پاکسازی می کند.
    برای داش��تن لثه های محکم و همچنین دندان های 
سالم حتما از شاهی استفاده کنید. مواد معدنی که در این 
سبزی قرار دارد می تواند به راحتی در مقابل بیماری های 

دهان، شما را ایمن کند.

عجیب ترین وسیله های 
پوشیده از الماس  +160

+130

خواندنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک منزل به مساحت350 متر مربع به مبلغ 
ناچیز یک یورو به فروش گذاشته شده است. 
باید خاطرنشان کرد که مالک خانه، عقلش را 
از دست نداده اس��ت. جپیک در ادامه نوشت: 
یک زن فرانس��وی منزل خود را به مس��احت 
350 متر مربع در ش��هر آربروسل در منطقه 
 eBay خوش آب و هوای رون-آلپ روی سایت
به مبلغ یک یورو در مع��رض فروش قرار داده 
است. با این حال، مالک به خریداران احتمالی 
هشدار داده که در خانه فروشی وقایع عجیبی 
رخ می دهد. این خانه بزرگ که نیاز به بازسازی 
دارد، براساس مشخصاتی که مالک در سایت eBay توضیح داده با خانه های دیگر متفاوت 
است. مالک می گوید: در سال های دهه1950 میالدی این خانه صحنه قتل فجیع یک زوج 
بوده اس��ت و دلیل قتل، وجود گنجی پنهان در خانه بود. عامالن قتل، کارگرانی بودند که 
برای کارهای ساختمانی در خانه کار می کردند، اما این مسأله هرگز ثابت نشده، زیرا تمام 
آنها بدون به جاگذاشتن اثری از خود ناپدید شده اند. به گفته مالک، این ماجرا با پدیده های 
عجیبی که وی در این خانه شاهد آنها بوده بی ارتباط نیست. وی تصریح می کند: این خانه 
همواره صحنه حوادثی غیرعادی مانند زدن ضرباتی به پنجره ها، ش��نیده ش��دن صدای 
گفتگو، نفس کشیدن، سرو صداهای نامش��خص و جا به جا شدن اشیای داخل منزل بوده 
است. مالک خانه تأکید می کند: این آگهی یک شوخی نیست. خواهش می کنم اگر تصور 
می کنید که آگهی من یک شوخی است، لطفا از تماس گرفتن خودداری کنید. این خانه 

فقط به افرادی فروخته می شود که معتقد به ماورای این جهان باشند.

مالزی، به عنوان برترین مقصد گردشگری 
برای مسلمانان انتخاب شد.

 Crescentrating مؤسس��ه مطالعات��ی
که در سنگاپور مستقر اس��ت، در تازه ترین 
رتبه بندی خود، مالزی را به عنوان بهترین 
مقصد گردش��گری جهان برای مس��لمانان 

انتخاب کرد.
در این رتبه بندی پس از مالزی کش��ورهای 
مصر، ترکیه، امارات، عربستان و سنگاپور در 
رتبه های بعدی برترین مقاصد گردشگری 
اس��المی جهان قرار گرفته ان��د. مهم ترین 

 فاکت��ور در این رتبه بن��دی امکانات موج��ود در این کش��ورها برای جمعیت رو به رش��د 
مس��لمانان جهان اس��ت که از آن جمله می توان به خدمات و غذاهای اس��المی، امنیت، 
 دسترس��ی به نمازخان��ه و امکان��ات هتل ها برای مس��لمانان اش��اره کرد. این مؤسس��ه 
 مطالعاتی وضعیت خدمات و امکانات گردش��گری اس��المی در حدود50 کشور جهان را 
مورد بررس��ی قرار داده اس��ت و مالزی با امتیاز 8/3 از10، مکان اول را به خود اختصاص 

داده است.
امتیاز مصر که نزدیک ترین رقیب مالزی اس��ت برابر با 6/7 و ام��ارات و ترکیه 6/6 اعالم 

شده است.
»فضل بهارالدین« رییس این مؤسس��ه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه یکی از مهم ترین 
دالیل انتخاب مالزی به عنوان برترین مقصد گردشگری اسالمی را وجود نمازخانه های زیاد 

در اکثر مناطق این کشور از جمله مراکز خرید و فرودگاه ها دانست.

این روزها سخت ترین پس��وردها در کسری از ثانیه شکسته 
می شوند.

کارشناس��ان مؤسس��ه کانادای��ی Deloitte  معتقدن��د 
 پسوردهای ساخته شده توس��ط کاربران، کمترین مقاومت 
 را در براب��ر هکرها از خود نش��ان م��ی دهند.تحقیقات این 

مؤسسه نش��ان می دهد90 درصد از پسوردهای ایجاد شده 
 توس��ط کاربر نهای��ی، فقط چن��د ثانیه از وقت ی��ک هکر را 

می گیرد.
  رمزه��ای عبور ق��وی ب��ه رمزهایی گفت��ه می ش��ود که از

  8 کارکتر، بیشتر باشد. آسیب پذیری های مرتبط با پسورد 
در طول س��الیان دراز همان هایی اس��ت که همیشه وجود 
داش��ته اس��ت؛ به عنوان مث��ال دو رم��ز »password« و 
»123456« رمزهای م��ورد عالقه کاربران چن��د اکانته یا 
کاربران دارای چند اکانت مختلف است. الگوهای پسورد برای 

کاربران چند اکانته اغلب شبیه به هم هستند.
از طرف دیگر س��خت افزار و نرم افزار هکرها در طول سالیان 
اخیر بسیار پیشرفت کرده و قوی تر شده اند. همچنین متد 
موسوم به Crowd-Hacking نیز به هکرها کمک می کند 
تا پسوردها را زودتر به دست بیاورند. این متد هزاران ماشین 

را به هم پیوند زده تا امر محاس��به و حدس در نرم افزارهای 
brute force را تسهیل بخشد.

نکاتی که مؤسس��ه کانادایی بدان ها اشاره کرده همان هایی 
هس��تند که در گزارش خانم مالر در هفته گذشته آمده بود، 
بدین معنا که کاربران نهایی ناعادالنه تحمل بار ایجاد رمزها را 
بر عهده دارند، در حالی که کمپانی ها می توانند به جای فشار 
بر کاربر نهایی، پالیسی های انتخاب پسورد روی سرورهای 

خود را سخت تر کنند.
کمپانی کانادایی با توجه به این موارد پیشنهاد دیگری دارد.

کمپانی Deloitte چند کاناله کردن پسورد را چاره جویی 
مناسبی می داند که در استفاده همزمان از توکن، بیومتریک 
 و ارس��ال رمز از طریق اس ام اس خارج از باند مانیتور ش��ده 
می توان آنها را یافت. همچنین پالیسی و مانیتور کردن کنار 

این رهیافت می تواند مؤثر باشد.

برترین مقصد گردشگری مسلمانان جهانخانه ای بزرگ به قیمت یک یورو!

لو رفتن محکم ترین پسوردها درچندثانیه

 مه گرفتگی شهر 
سانفرانسیسکو در آمریکا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
زکات دانش، آموزش به کسانی  که شایس��ته آنند و کوشش در عمل به 

آن است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

شماره تازه ماهنامه »مدیریت ارتباطات« با پرونده  ویژه ای 
درباره مقایسه ممیزی کتاب و مطبوعات با عنوان »آنچه 
نباید خوانده ش��ود« منتشر شد. س��ی  و سومین شماره 
ماهنامه »مدیریت ارتباطات« با پرون��ده ویژه ای درباره 
ویژگی های علمی و آثار مرحوم مجید تهرانیان و ممیزی 

کتاب و مطبوعات منتشر شد.
در پرونده ویژه مرحوم تهرانی��ان که بخش قابل توجهی 
از مطالب این شماره از ماهنامه را شکل می دهد، مهدی 
محسنیان راد، هادی خانیکی، حسام الدین آشنا، احمد 
میرعابدینی، حسینعلی افخمی و غالمرضا آذری، آثار و 
تفکر علمی ش��خصیتی مرحوم تهرانیان رییس و استاد 
س��ابق واحد ارتباط��ات بین الملل دانش��گاه هاوایی که 
حدود یک ماه پیش چش��م از جهان فروبست را در قالب 
میزگرد مورد توجه و بح��ث قرار داده ان��د. اتوبیوگرافی 
مجید تهرانیان، انتش��ار گزیده ای از یک گفتگوی انجام 

ش��ده با تهرانیان، یادداشت پروفس��ور یحیی کمالی پور 
با عنوان »به یاد مسافر جاده ابریش��م«، انتشارگزارشی 
اختصاصی از مراسم تدفین مجید تهرانیان در کالیفرنیا، 
»نحله فکری تهرانیان« نوشته حمید ضیایی پرور و »مثل 
مجید تهرانیان...« نوش��ته داود آقا رفیع��ی مطالب این 
پرونده را شامل می ش��وند که زیر نظر دکتر حسام الدین 
آشنا منتشرشده است. »سوریه؛ از دیپلماسی بحران سازی 
تا بحران دیپلماس��ی« عنوان یادداش��تی است از حسن 
بش��یر که در آن تحلیل گزارش های خبری 14نش��ریه 
مهم منطق��ه ای و بین المللی همچون نیوی��ورک تایمز، 
نزاویسیمایا گازتا، الوطن، آونیره، الشرق االوسط، الرأیه، 
فیگارو، االتحاد، ایل سوله 24 اوره و آسیا تایمز که از دوم 
تا 28 دسامبر 2012  منتشر ش��ده اند، مورد تحلیل قرار 
گرفته اند. »پس لرزه های رسانه ای کشتارهای جمعی در 
آمریکا؛ از خرید و فروش اسلحه تا بازنمایی معلولیت های 

ذهنی« نیز عنوان یادداشتی است که در آن واکنش ها به 
نامه منتشر شده از سوی مادر عامل جنایت مدرسه سندی 

هوک در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته  است.
این ماهنام��ه در 84 صفحه تمام رنگ��ی، به قیمت چهار 

هزارتومان با سردبیری امیر لعلی منتشر شده است.

 مدیریت ارتباطات پرونده ممیزی کتاب
 در ارشاد را رو کرد
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