
 پایانی برای 
همه تزریق های دردناک 8

سبک زندگی فرهنگ عامه 
منطبق با سیره نبوی است 75

 خداحافظ،
شبکه نمایش خانگی

ایران سانتریفوژهای 
پیشرفته تر نصب می کند

انتقادهای مغرضانه به سود 
تیم ملی نیست

گیرنده به فرستنده نرسید
 

ورزشی ترشدن فوالد و نورد 

پل های تاریخی اصفهان 
مشکل سازه ای ندارد

تأثیر ارز در قیمت رایانه 
ناچیز است

2

6

5

4

3

3

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه  14 بهمن  1391 | 21 ربیع االول  1434 
شمار ه  972   / 8  صفحه  |    قیمت : 200 تومان

No. 972,  Fabrury    2   ,2013
8 Pagesفرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی وبا فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.  
برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره 

20/500/000407/602/685جاریترمیم آسفالت ترانشه در منطقه پنج اصفهان91-4-363

10/500/000204/636/183جاریاصالح و توسعه شبکه آب منطقه چهار اصفهان91-4-364

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 دوشنبه مورخ 1391/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح سه شنبه مورخ 1391/11/24

 WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
 www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
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مرد مصنوعی زندگی هایی که به مرگ پیوند می خورند  
یک میلیون دالری!

8اهدای عضو؛ موهبتی که در اصفهان کمرنگ است

 662  و احد مسکونی 
 مددجوی کمیته امداد 

گازرسانی شد

کمیت��ه امداد اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ای��ن روزها در 
 سرمای استان هم دست از خدمت رسانی برای مردم محروم و 
خانواده های تحت حمایت خود برنداشته و با انجام برنامه های 
متعددی که برخی از آنها رسانه ای شده است، رسالت خود را 
انجام می دهد. 662   واحد مسکونی مددجوی تحت حمایت 

کمیته امداد گاز رسانی شد.
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زاینده رود در آستانه نوروز زنده می شود
 ش��هردار اصفهان گفت: در آس��تانه نوروز آب به صورت تدریجی در رودخانه 
 زاینده رود جاری می ش��ود. مرتضی س��قائیان نژاد با تأکید بر این که حدود 
۹۹ درصد از خواسته های مردم اصفهان جاری شدن آب در زاینده رود است، 
اذعان داشت: در خواست اولیه مردم این کالن شهر زنده شدن رودخانه است، 
این در حالی است که برخی برآشفته می شوند که من به عنوان یک شهروند در 

خصوص حق آبه زاینده رود صحبت می کنم. 

4افق نفت پایتخت روشن است
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تکه دیگری از پازل تاریخ انقالب 
ملکوتی شد

سوگنامه ای برای حسن حبیبی

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود با مدیرعامل نفت پایتخت

حس��ن حبیبی رفت و امروز دیگر کسی نیس��ت که هنوز این خبر را 
نشنیده باشد. واکنش ها هم متفاوت بوده؛  خیلی ها البد نگاهی به تیتر 
خبر کرده اند و بی اعتنا گذشته اند. برخی هم شاید سری از روی تأسف 
تکان داده و لبی گزیده باش��ند. بوده اند کس��انی که پیام های تسلیت 
داده اند و کسانی که به خانه مرحوم سر زده اند، اما این که شبکه مجازی 
از ابراز تأس��ف ها پر نشده، نش��ان می دهد که احتماالً الزم است هنوز 

هم »از شمار دو چش��م یک تن کم، از ش��مار خرد هزاران بیش!« ها 
 نوشته شود. مردی که پنجش��نبه،  تنها یک ساعت بعد از ورود به فجر 
سی و چهارم به خاطر ایست قلبی درگذشت. او یکی از اندک بازماندگان 
هیأت نویسندگان قانون اساسی انقالب بود که حتما تکه های زیادی از 

پازل تاریخ انقالب را در سینه داشته است.
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چهره روزیادداشت

ایران سانتریفوژهای پیشرفته تر 
نصب می کند

خبرگزاری رویترز ادعا کرده اس��ت که ایران با ارس��ال نامه ای به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده که قصد دارد به زودی مدل جدیدی از 
سانتریفیوژهایش را در سایت نطنز نصب و راه اندازی کند. یک دیپلمات 
ادعا کرده اس��ت که ای��ران اعالم کرده ک��ه قصد دارد از نس��ل جدیدتر 
سانتریفیوژها استفاده کند. به نوشته رویترز در صورت صحت این خبر، 
ایران قادر خواهد بود با سرعت بیشتری غنی سازی اورانیوم را ادامه دهد. 
در نامه ارسالی ایران به آژانس آمده است که این کشور قصد دارد از نسل 
جدید سانتریفیوژهایش موسوم به ۲m-IR در یکی از واحدهای نطنز 
استفاده کند. در این واحد، اورانیوم تا ۵درصد غنی می شود. ایران در حال 

حاضر از سانتریفیوژهای مدل IR-۱ استفاده می کند.

اشتباه انگلیس 
درتعطیل کردن سفارت خود درتهران

»دیوید میلیبند« در انتقاد از دولت انگلیس گفت: تعطیل کردن سفارت 
انگلیس در تهران موجب شد تا لندن قدرت درک ایران را از دست بدهد. 
وزیر خارجه سابق انگلیس معتقد است که تعطیل کردن سفارت این کشور 
در تهران موجب شد تا بریتانیا نفوذ خود در ایران را از دست بدهد. میلیبند 
ادامه گفت: تعطیل کردن سفارت در تهران برای آنها مایه تأسف نیست 

بلکه این اقدام برای انگلیس زیانبار بود.

حس��ن حبیبی رفت و امروز دیگر کس��ی نیس��ت ک��ه هنوز این 
خبر را نش��نیده باش��د. واکنش ها ه��م متفاوت ب��وده؛  خیلی ها 
الب��د نگاه��ی ب��ه تیت��ر خب��ر کرده ان��د و بی اعتنا گذش��ته اند. 
 برخی هم ش��اید س��ری از روی تأس��ف ت��کان داده و لبی گزیده 

باشند. 
بوده اند کسانی که پیام های تس��لیت داده اند و کسانی که به خانه 
مرحوم س��ر زده اند، اما این که ش��بکه مجازی از ابراز تأسف ها پر 
نشده، نش��ان می دهد که احتماالً الزم اس��ت هنوز هم »از شمار 
دو چش��م یک تن کم، از ش��مار خرد هزاران بیش!« ها نوش��ته 
 شود. مردی که پنجش��نبه،  تنها یک س��اعت بعد از ورود به فجر 
س��ی و چهارم به خاطر ایس��ت قلبی درگذش��ت. او یکی از اندک 
بازماندگان هیأت نویسندگان قانون اساسی انقالب بود که حتما 

تکه های زیادی از پازل تاریخ انقالب را در سینه داشته است.
گفتن این که حبیبی مرد سیاست بوده است یا فرهنگ،  کار مشکلی 
است؛  اگر بدانیم که او در کابینه بازرگان تا آخر دولت اول خاتمی،  
وزارت ارشاد، علوم و آموزش عالی و دادگستری را اداره کرده است 
و در س��ه دولت بعدی هم مع��اون اول رییس دولت س��ازندگی و 

اصالحات بوده است.
تحصیالتش البته جامعه شناسی بود و مدرکش را از سوربون فرانسه 
گرفته بود که خیلی ها فکر می کنند بهشت جامعه شناسی دنیاست،  
اما به سابقه اش که نگاه می کنی بیشتر رنگ دغدغه های فرهنگی و 

حقوقی دارد تا جامعه شناسی.

یکی از این سابقه ها حتما نویسندگی قانون اساسی در شلوغی های 
یک ملت انقالب زده است؛ وظیفه ای که هر کسی نمی توانست در 
آن مشارکت کند و می گویند وقتی امام)ره( هنوز در پاریس ساکن 

بود این وظیفه را داد به حبیبی.
متنی که حبیبی آماده کرد، اولین پیش نویس قانون اساسی ایران 
بود که توسط امام)ره( به ایران آورده شد، مرجعش اما قانون اساسی 
رژیم قبلی بود و برخی قوانین اساس��ی رژیم ه��ای اروپایی، اما در 
بازگشت به کشور، شورای دیگری برای نوشتن قانون اساسی ایجاد 

شد که باز هم حبیبی در آن عضو بود.
نه شورای قانون اساس��ی و نه وزارت در دولت بازرگان و موسوی،  
پایان کار سیاس��ی حبیبی نبود، س��مت معاون اولی در دو دولت 
هاشمی رفسنجانی و دولت اول خاتمی حتما مهم ترین سمت های 
سیاسی حبیبی بوده اند؛ کارهایی که حبیبی جامعه شناسی خوانده 
عضو نهضت آزادی را فعال سیاسی حزب جمهوری اسالمی و بعدش 
از کارگزاران س��ازندگی کرد. مردی با این همه س��ابقه سیاسی را 
خیلی ها هنوز هم با صفت »خوشرو« توصیف می کنند. چندان هم 
بیراه نرفته اند اگر یادمان مانده باشد که در سال های اوج کار مجله 
»گل آقا« حبیبی هر هفته سوژه بود و هر سال هم میهمان جشن 

تولد مجله، اما سیاست همه زندگی حبیبی نبود.
حبیبی، عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان،  مدت��ی هم عضو دیوان 
داوری بین المللی یا همان الهه بوده است و تا همین یک سال پیش 
هم عضو حقیقی ش��ورای عالی انقالب فرهنگی.کفه فعالیت های 

فرهنگی حبیبی باز هم سنگین تر از این می شود وقتی بدانیم که 
او از اعضای پایه گذاران کتابخانه مجلس شورای اسالمی بوده، در 
کمیسیون ملی یونسکو فعالیت داش��ته و مدتی هم عضو و رییس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده اس��ت. در فهرست کارهای 
فرهنگی آقای حبیبی شاید یکی از مهم ترین ها تالش موفقیت آمیز 
برای برگرداندن بخش هایی از شاهنامه طهماسبی بود که از کشور 
خارج شده بود و به قیمت معاوضه با تابلوی »زن سوم« اثر ویلیام 

دکونینگ تمام شد.
وی البته دغدغه علم بومی را هم داش��ت وقت��ی در مقدمه کتاب 
»یک گام فراتر در برخی از حوزه های سیاس��ت علمی کشور« که 
توسط انتشارات مؤسسه اطالعات چاپ ش��ده نوشت که »اوراق 
پیش روی خواننده گرامی، حاصل بی حاصلی های دو س��ه س��ال 
اخیر راقم این سطور و دلمشغولی های مستمر سالیانی دراز است 
که بر پایه یک طرح کلی منسجم و هماهنگ درباره سیاست علمی 
کشور و نشیب و فرازها و موانع و دشواری ها و چارچوب ها و مبانی و 
اصول این سیاست استوار است و بنای آن براین است که بیش و کم 
فارغ از کلی گویی های مرسوم به بحث درباره چند مفهوم بنیادین 
علم بومی، به ویژه در قلمرو علوم انس��انی، اولویت های پژوهشی، 
سیاس��تگذاری و برنامه ریزی در برخی از زمینه های پژوهش��ی و 
آموزشی،وظیفه دستگاه های سیاستگذار و برنامه ریز، زبان فارسی 
به عنوان رکن مهم هویت ملی و وحدت ملی، روش های تحقیق و 
سطح بندی در مراحل و سلسله مراتب بررسی ها و ارایه نمونه هایی 
از اولویت های پژوهشی بپردازد.«آخرین فعالیت فرهنگی اش هم 
همین ریاست بنیاد ایران  شناسی بود. یک ساعت بعد از نیمه شب 
پنج شنبه،  حسن حبیبی 76 ساله در حالی که سال ها درگیر دیابت 
 و ناراحتی قلبی بود،  در بیمارس��تان درگذش��ت. صبح پنجشنبه

بعد از این که قائم مقام بنیاد ایران شناسی خبر فوت آقای حبیبی را 
تأیید کرد،  سیل پیام های تسلیت به راه افتاد.

علی الریجانی رییس مجلس،  صادق آمل��ی الریجانی رییس قوه 
قضا و محموداحمدی نژاد رییس دول��ت،  در پیام های جداگانه ای 
فوت حبیبی را تسلیت گفتند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی،  آیت اهلل 
هاش��می ش��اهرودی،  محمدرضا عارف،  محمدرضا باهنر،  س��ید 
حسن خمینی، شورای نگهبان قانون اساسی،  اتحادیه انجمن های 
اسالمی مستقل دانشجویی، محمدرضا رحیمی و سردار محمدرضا 
 نقدی هم پیام داده و با ابراز تأسف از فوت حبیبی،  برای خانواده اش

صبوری آرزو کرده اند.او که مرده حتما خاطرات و ناگفته های زیادی 
را به خود برده است،  خاطراتی که اگر زودتر به اهمیتشان فکر کرده 
بودیم حاال شاید می توانس��تیم به حفظ بخش��ی از آن که حتما 

تکه هایی از پازل تاریخ انقالب هم بوده افتخار کنیم.

سوگنامه ای برای حسن حبیبی

بان کی مون دبیر کل س��ازمان ملل »نگرانی شدید« خود را تکه دیگری از پازل تاریخ انقالب ملکوتی شد
از گزارش های تهاجم هوایی جنگنده های اسرائیل به خاک 
س��وریه ابراز کرد. جنگنده های رژیم صهیونیس��تی با نقض 
حریم هوایی سوریه، یک مرکز تحقیقاتی در اطراف دمشق 
را هدف حمله قرار دادند. در این حمله دو نفر کش��ته و پنج 
تن زخمی شدند، ضمن آن که خسارت سنگینی به این مرکز 
وارد آمد. وزارت خارجه س��وریه در نامه ای به رییس شورای 
امنیت و دبیر کل سازمان ملل خواستار اتخاذ اقدامات الزم 
برای مقابله با این تجاوز اسرائیل شده است که نقض آشکار 
منشور س��ازمان ملل و قوانین بین المللی است. بان کی مون 
ضمن ابراز تأسف ش��دید از این واقعه خواس��تار احترام به 

حاکمیت ارضی کشورها شد.

 یک فلسطینی 
کاندیدای شورای شهر نیویورک

»زیاد رمضان« ش��هروند فلس��طینی االصل ایاالت متحده 
برای عضویت در ش��ورای ش��هر نیویورک اع��الم آمادگی 
کرده اس��ت. به این ترتیب او اولین فلس��طینی بلکه اولین 
عرب  مس��لمانی اس��ت که در آمریکا کاندیدای یک چنین 
 مسئولیتی می ش��ود. زیاد رمضان در مصاحبه با سی ان ان

تأکید ک��رد دلیل کاندیداتوریش، مقابله با کس��انی اس��ت 
 که مسلمانان را به تروریس��م و دوری از جامعه مدنی متهم 
 می کنند. وی افزود: به عنوان کس��ی که می تواند نمونه ای

از یک مس��لمان خدمتگزار و اجتماعی را ارایه دهد به خود 
افتخار می کنم. او در ادامه بر مظلومیت فلسطینیان تأکید 
کرده و اظهار داشت: با مقاومت در برابر رژیم اشغالگر نهایتا 

باید سرنوشت ملت فلسطین به دست خود آنها رقم بخورد.

سوریه در خطر است
اخضر االبراهیمی فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه 
عرب به سوریه عنوان داش��ت: هیچ راهی برای حل و فصل 
بحران سوریه جز از طریق شورای امنیت باقی نمانده است. 
وی در ادامه اف��زود: باید ابهام های موج��ود در بیانیه ژنو در 
خصوص نقش بشار اس��د رییس جمهور سوریه از بین برود. 
االبراهیمی همچنین تأکید کرد: تش��کیل هی��أت انتقالی 
دارای اختیارات کامل اقدام مشکلی نیست و این هیأت باید 
با مشارکت نمایندگان دو طرف و شخصیت های مورد قبول 
دولت و مخالفان تش��کیل ش��ود. وی در ادامه افزود: بحران 
س��وریه در این حجم نمی تواند تنها در مرز مشخصی باقی 
بماند و به دیگر کش��ورهای از جمله لبنان سرایت می کند. 

سوریه در خطر است و در شرایطی سختی به سر می برد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 پیام رهبر انقالب
 در پی درگذشت دکتر حبیبی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت آقای دکتر حسن حبیبی 
 را تس��لیت گفتند. متن پیام رهبر انقالب اس��المی به این ش��رح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. با دریغ و تأسف خبر درگذشت یار دیرین انقالب 
و دانشمند متعهد مرحوم مغفور آقای دکتر حسن حبیبی رحمه اهلل علیه 
را دریافت کردم. ایش��ان مؤمنی صادق و پارس��ا و خدوم ب��ود. تاریخچه  
خدمات وی به نظام جمهوری اسالمی از پیش از انقالب و به هنگام تدوین 
پیش نویس قانون اساس��ی آغاز ش��ده و در طول س��ال های متمادی در 
عضویت شورای انقالب و سپس بر عهده گرفتن مسئولیت های بزرگ دیگر 
ادامه یافته است. بیماری جانکاه و طوالنی وی، صبر و تسلیم و توکل او را 
نیز بر فهرست مزایای شخصیتی 
وی اف��زود و امید اس��ت رحمت 
و مغفرت و رضوان الهی ش��امل 
حال ایش��ان گردد. الزم می دانم 
به همسر گرامی و باوفای ایشان و 
دیگر بازماندگان و نیز به همکاران 
و عالقه مندان به آن فقید سعید 

تسلیت خویش را تقدیم نمایم.
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طرح هدفمندی یارانه ها درفضای ملتهب انتخابات عقیم می ماند

رییس سازمان بازرسی کش��ور گفت: اجرای فاز دوم هدفمندس��ازی یارانه ها در فضای 
هیجانی انتخابات عقیم می ماند. مصطفی پورمحمدی فضای امن برای اجرای دقیق را از 

شروط اجرای هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد.
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واکنش ایران به حمله  اسرائیل  به  سوریهحمایت ایران از سوریه؛یک حمایت اصولی
احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو 
کرد.جلیلی در این دیدار با بیان این که سوریه امروز خط مقدم جهان اسالم در مقابله با 
رژیم صهیونیستی است و امت اسالمی اجازه تعرض به آن را نمی دهد، اظهار داشت: رژیم 
صهیونیستی از تجاوز به سوریه همچون جنگ های 33 روزه،۲۲ روزه و 8 روزه پشیمان 
خواهد شد. نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی  با اشاره به نقش مهم 
علما در آگاه سازی آحاد مردم نسبت به توطئه های دشمنان، هدف دشمن از اعمال فشار 
بر جبهه مقاومت اسالمی را مقابله با تقویت روزافزون تمدن نوین اسالمی عنوان کرد و 
گفت: حمایت جمهوری اسالمی ایران از س��وریه و جریان مقاومت یک حمایت اصولی 
است. مفتی اعظم سوریه نیز تعرض رژیم صهیونیستی به خاک کشورش را باعث افشای 

توطئه های دشمن و آشکار شدن دست صهیونیست ها در حوادث سوریه عنوان کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را به 
ش��دت محکوم کرد و این اقدام تجاوزکارانه را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی 
سوریه دانست. علی اکبر صالحی افزود: تردیدی نیست که این تجاوز آشکار در راستای 
سیاست غرب و صهیونیست ها برای فرار رو به جلو و سرپوش نهادن آنان در برابر توفیقات 
دولت و مردم سوریه در تثبیت حاکمیت و بازگرداندن ثبات و امنیت به این کشور است. 
وی گفت: این اقدام حقانیت دولت و مردم س��وریه در حمایت از مقاومت و دشمنی با 
صهیونیست ها را اثبات و همسویی گروه های تروریستی و بر هم زننده ثبات و آرامش 
در این کشور را با اهداف صهیونیس��ت ها بیش از پیش نمایان می سازد. وی با اشاره به 
فتنه افروزی صهیونیست ها علیه ملت ها و کشورهای مسلمان بر لزوم حفظ هوشیاری 

در کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

حس��ین ش��ریعتمداری اظهار کرد: امام خمین��ی)ره( خطاب ب��ه آمریکا و 
همدستانش جمله ای روشن داش��تند و می فرمودند اگر می گویید مشکلی 
پیش نیامده پس چرا این قدر به جنب و جوش و تکاپو افتاده اید؟ این مسأله ای 
است که امروز هم باید مورد توجه همه اقشار قرار گیرد. مدیر مؤسسه کیهان با 
اشاره به خودداری دشمن از حمله نظامی به ایران به دلیل ناامید بودن از نتیجه 
آن بیان داشت: تهدیدی که عملیاتی نشود به ضرر دشمن است، ضمن این که 
غرب، امروز در جایگاه حمله به ایران نیست.وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب 
در سندی هوشمندانه دخالت ایران در جنگ های33 و۲۲روزه را مطرح کردند 

و با این سخن به دشمنان فهماندند که توان حمله به ایران را ندارند.
شریعتمداری با اشاره به گزارش دویچه وله طی جنگ 33 روزه اظهار کرد: در 
این گزارش خطاب به کشورهای غربی آمده بود که وقتی سیدحسن نصراهلل 
دس��ت رهبر ایران را می بوس��د، باور نکنید که بدون اجازه ایران کاری انجام 
می دهد. وی افزود: حریف امروز ما قدرتمند است، اما ضعیف تر از گذشته ها 
شده و جمهوری اس��المی ایران نیز در قدرتمندانه ترین حالت به سر می برد. 
امروز نگاه دش��من به داخل کشور دوخته ش��ده و بازی هایی چون انتخابات 
آزاد را مطرح می کند زی��را امید دارد که بتواند در داخل کش��ور جریاناتی را 
ساماندهی کند. وی گفت: اینها عمدتا در فضای سایبری حضور دارند و خبری 
از پیش بینی های آنها نیست. مشکل اصلی آنها این است که نگاه ها دیگر مانند 

گذشته به خواص نبوده و همه توجهات به رهبری است.

محمود احمدی نژاد با بیان این که تق��ارن میالد پیامبر)ص( با دهه فجر انقالب 
اس��المی را لطف ویژه ای از طرف خداوند ب��ه خدمتگزار کوچ��ک و همکارانم 
می دانم اظهار کرد: روزها می گذرد و تاریخ ورق می خورد، اما کسانی که خارج از 
دایره زمان به جامعه انسانی می نگرند، نقاط برجسته و مقاطع تاریخ را مشاهده 
می کنند. وی با اشاره به تعبیر امام)ره( برای برخی روزها با عنوان یوم اهلل گفت: 
همه روز یوم اهلل اس��ت و همه لحظات و هس��تی متعلق به خداست، اما برخی 
مقاطع به دلیل لبیک مردم ب��ه پیام های رحمت الهی آنچن��ان روزی در عالم 
هستی می شود که همه عالم را روش��ن می کند و آن روز برجسته می شود. وی 
با بیان این که در تاریخ بشریت لحظاتی هست که مسیر تاریخ را تغییر می دهد 
و آینده را رقم می زند، اظهار کرد: ۱۲ فروردی��ن و دهه فجر از جنس این روزها 
بود و در فضایی که همه دشمنان برای حفظ حاکمان جدا از مردم و ناشایست 
بسیج شده بودند. امام)ره( در ش��رایطی به ایران آمدند که کسی باور نمی کرد.

احمدی نژاد با اشاره به این که وقتی امام)ره( وارد ایران شد، مسیر حرکت تاریخی 
ملت ایران تغییر کرد،گفت: همه جریانات سیاس��ی و تبلیغاتی با ورود امام)ره( 
به ایران دگرگون شد. مثل آبی که بر آتش بریزند و طی7 روز نظامی که اربابان 
آن، آن را پوالدین می دانستند، آنچنان محو شد که گویی از اول نبود. وی با بیان 
این که ۱۲ بهمن از روزهای زیبا و شیرین و ماندگار برای ملت ایران است، تصریح 
کرد: کسانی این شیرینی را بیشتر قدر می دانند که سختی دوران فشار را بیشتر 

تحمل کرده اند و مردم آبادان و خوزستان از این دسته هستند.

دفاع انقالب

غرب 
در جایگاه حمله به ایران نیست

 با ورود امام)ره( 
حرکت تاریخی ملت  ایران تغییر کرد 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی اصالحی 
شماره 91/11/7-43137

پیرو آگهی شماره 5993-53/4/18 سرجنگلداری کل اس��تان اصفهان در خصوص اجرای 
 قس��مت اول ماده 56 قانون حفاظت و به��ره برداری از جن��گل ها و مراتع کش��ور در مورد 
پالک های متعدد بخش 18 و 16 موسوم به محدوده فرودگاه بین المللی سگزی بدینوسیله 
به اطالع می رساند پالک های ذیل داخل در محدوده آگهی فوق الذکر بوده که از قلم افتاده 

است که بدینوسیله اصالح می گردد. 

شماره نام پالک
پالک

شماره نام پالکبخش
پالک

شماره نام پالکبخش
پالک

بخش

26 9- شاه کرم1418 اصلی1- الها
اصلی

16- رحمت 18
آباد

 377
اصلی

16

2- جوق 
آباد

 24
اصلی

10- میاه 18
آباد

 48
اصلی

378 17- سیدآباد18
اصلی

16

25 3- دوراهه
اصلی

11- زمان 18
آباد

18- علی 2218 اصلی
آباد چی

43016 اصلی

4- علی آباد 
سه پله

 49
اصلی

12- کلک 18
آباد

19- نصرت 2118 اصلی
آباد

 446
اصلی

16

5- مزرعه 
نورا

13- 1318 اصلی
اسدآباد

1916 اصلی20- نجم آباد2918 اصلی

6- حسن 
آباد کچلی

21- قاسم 1218 اصلی14- ریزآباد818 اصلی
آباد

1416 اصلی

7- حسین 
آباد کچلی

15- 718 اصلی
دستجرد 
بودجان

فاقد پالک 22- کویر5118 اصلی
ثبتی

16

----1018 اصلی8-  سلیمانیه

محمدحسین شاملی
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف/ 17767 



یادداشت

 لزوم جلسه مشترک 
اوقاف و میراث فرهنگی 

اس��تاندار اصفهان گف��ت: اوق��اف و امور خیری��ه و می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری برای رس��یدگی به مش��کالت مربوط به 
آثار تاریخی، جلس��ه مش��ترک برگزار کنند. علیرضا ذاک��ر اصفهانی 
در مهمانس��رای ک��وه صف��ه گف��ت: همایش��ی در آین��ده نزدیک با 
 حضور مسئوالن،کارشناس��ان نخبه می��راث فرهنگ��ی، انجمن های 
میراث دوس��ت اصفهان برای بررس��ی راهکارهای مدیری��ت بهتر آثار 
تاریخی این اس��تان برگزار خواهد ش��د. وی برانگیختن حس تاریخی 
مردم اصفه��ان و ایجاد تعهد در نگهداری آث��ار تاریخی را یک ضرورت 
بیان کرد و افزود: باید خیران و مردم در این زمینه وارد عرصه ش��وند. 
استاندار اصفهان با بیان این که نباید با عدم اطالع رسانی زمینه فعالیت 
س��ودجویان را فراهم کنیم، گفت: برخی به دنبال ساختن یک معضل 

سیاسی از مشکالت فرهنگی هستند. 

خسارت های شهرداری به دلیل نبودن 
مدیریت واحد شهری است

شهردار تودشک گفت: مدیریت واحد شهری آن چیزی است که ما به آن 
نیاز داریم و خسارت هایی که در طول چند سال اخیر به شهرداری وارد 
شده، بیشتر در اثر عدم وجود مدیریت واحد شهری است. رسول یوسفی 
با اش��اره به این که اگر مدیریت واحد ش��هری وجود داشته باشد دیگر 
زیان های ناشی از نبودن مدیریت واحد شهری پیش نخواهد آمد، تأکید 
کرد: زیرا ابتدا برنامه های زیربنایی را اجرا می کند و سپس به برنامه های 
دیگر می پردازد و شوراهای اس��تان برای تحقق این امر پیگیر هستند. 
وی اظهار کرد: شهر تودشک چون در مس��یر ترانزیت قرار دارد، دارای 
استعداد تولیدی است و به لحاظ کاهش هزینه ها، امکانات بیشتر و آب و 
هوای مناسب تر و برخورداری از معافیت های مالیاتی اگر سرمایه گزار در 

تودشک فعالیت کند، نتیجه مطلوبی را دریافت می کند. 

دولت مکلف به باز گرداندن حق آبه 
کشاورزان شرق اصفهان است

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان به فارس گفت: 
خواس��ته ها و مطالبات حق آبه داران اس��تان مشخص اس��ت و دولت 
باید حق آبه کش��اورزان شرق اس��تان اصفهان را باز گرداند و دیون آنها 
را پرداخت کند. اس��فندیار امینی با اش��اره به این که در سال گذشته 
کش��اورزان تنها برای باز گو کردن مشکالت خود به گوش مسئوالن در 
مسیر رودخانه زاینده رود تجمع کردند، اظهار کرد: مقامات استان نیز 
به این افراد وعده دادند که مشکالت کشاورزان شرق استان را برطرف 
کنند. وی با تأکید بر این که این کش��اورزان به وعده های ارایه شده از 
سوی مسئوالن اعتماد کردند، افزود: تجمع کشاورزان شرق استان در 
مسیر رودخانه زاینده رود برای ایجاد اغتشاش نبوده و این افراد تنها به 
دنبال رساندن مشکالت خود به گوش مسئوالن با صدای رسا تر بوده اند.

دو مدیریتی، مهم ترین چالش   
بهارستان  است

 ش��هردار بهارس��تان به فارس گفت: یک��ی از چالش های بهارس��تان 
دو مدیریتی بودن آن است که سبب بروز مشکالت بسیاری شده و باید 
به س��متی حرکت کنیم که ش��هرداری به عنوان مدیریت واحد شهر، 
بهارستان را اداره کند . احمدرضا پری با اشاره به رونمایی از کتاب جامع 
فناوری اطالعات حوزه شهرداری افزود: کتاب جامع فناوری اطالعات 
حوزه شهرداری  برای نخستین بار در کشور انجام می شود و همچنین 
افتتاح پروژه محوطه سازی شهرداری بهارستان روز 12 بهمن با حضور 
معاون عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر امور ش��هری، فرماندار و دیگر 

مسئوالن شهر صورت گرفت.

گشتی در اخبار

پل های تاریخی اصفهان مشکل 
سازه ای ندارد

سرپرست سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری استان اصفهان   

                            محسن مصلحی
آثار تاریخی به مرمت و نگهداری دائم نیاز دارد. فرو ریختن چند آجر 
در بدنه پل شهرس��تان در زمستان به دلیل رس��وخ آب باران در درز 
آجرها امری طبیعی بود که پس از مش��اهده، مرمت شد. نم کشیدن 
پل خواجو کذب و اطالعات منتشر ش��ده در این باره غلط است. در 
 گذشته پل ها را به صورت یکدست می ساختند و این موضوع سبب

می ش��ود ک��ه بر اث��ر عوامل 
طبیعی این گونه پل ها ترک 
بردارد، ول��ی ام��روزه پل ها 
یکدست س��اخته نمی شود 
و بین آنها از موادی اس��تفاده 
می شود. شیوه جدید ساخت 
پل سبب می شود تا انقباض 
و انبساط بر اثر گرما و سرمای 

محیط مانع ترک شود.
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چهره روز
راه اندازی دومین پایگاه امداد و نجات بین شهری نایین 

 رییس جمعی��ت هالل احمر نایی��ن گفت: در آینده نزدی��ک دومین پایگاه ام��داد و نجات 
بین ش��هری نایین در انارک، در محور مواصالتی ش��رق به غرب و جنوب به ش��مال کشور 

راه اندازی خواهد شد.
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زاینده رود در آستانه 
نوروز زنده می شود

مدیر نظارت بر اج��رای ضوابط شهرس��ازی معاونت شهرس��ازی و معماری 
شهرداری اصفهان به ایس��نا  گفت: دفترچه یا شناسنامه الکترونیکی تاکنون 
وجهه قانونی پیدا نکرده و شناسنامه فنی ساختمان در دادگاه ها و سازمان های 
بازرسی مالک عمل است. وحید مهدویان اظهار کرد: طی فرآیندی که از سال 
83 به منظور مکانیزه شدن سیستم شهرسازی در مناطق چهارده گانه شهر 
اصفهان انجام شد،پروانه تک برگی الکترونیکی ساختمان نیز صادر می شود. 
وی اضافه کرد: به منظور پرهیز از موازی کاری ه��ا پروانه الکترونیکی باید به 
صورت قانونی تأیید و شناسنامه دستی کنار گذاشته ش��ود. مدیر نظارت بر 
اجرای ضوابط شهرسازی ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: بخش عمده ای از 
 سامانه سیس��تم های مکانیزه تحت وب در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان 

راه اندازی شده است.

ش��هردار اصفهان گفت: در آس��تانه ن��وروز آب به ص��ورت تدریجی در 
رودخانه زاینده رود جاری می ش��ود. مرتضی س��قائیان نژاد با تأکید بر 
این که حدود ۹۹ درصد از خواس��ته های مردم اصفهان جاری شدن آب 
در زاینده رود است، اذعان داشت: در خواست اولیه مردم این کالن شهر 
زنده شدن رودخانه است، این در حالی است که برخی برآشفته می شوند 
 که من به عنوان یک ش��هروند در خصوص حق آب��ه زاینده رود صحبت 

می کنم. 
شهردار اصفهان با بیان این که آب برای اصفهانی ها بسیار حیاتی است، 
افزود: بنا به قول های داده ش��ده، مقرر ش��د امس��ال در نوروز به صورت 
تدریجی آب در زاینده رود جاری ش��ود، لذا روح تازه ای در نصف جهان 

دمیده می شود.

وقت طالست 
یکی از مهم ترین چالش ها در مس��یر گسترش و 
عدم انجام به موقع پیوند عضو در ایران، مس��أله 
زمان است. ش��اید بهترین جایی که بتوان برای 
ض��رب المثل » وقت طالس��ت« مص��داق یافت 
همین جا باش��د؛ چرا که خانواده ه��ای داغدار به 
ای��ن راحتی برای اه��دای عضو متوف��ی رضایت 
نمی دهند و فرآیند رضای��ت گرفتن از آنها گاهی 
تا چهار روز طول می کشد که در این زمان، وقت 
طالیی برای اهدای برخی اعضای حیاتی از جمله 

ریه از بین می رود.

شاید به همین دلیل اس��ت که علی رغم گذشت 
چندین سال از تصویب قانون پیوند اعضا در ایران 
به دلیل پاره ای از مشکالت، آنچنان که باید از این 

مسأله استقبال نشده است.
بد نیس��ت بدانید طبق آم��ار جهان��ی از هر صد 
تصادف یک نفرکشته می شود، در حالی که اینجا 
در ایران از هر 10 تصادف یک مورد منجر به فوت 
می ش��ود و از هر صد مرگ نیز یک مرگ مغزی 
اتفاق می افتد. به اس��تناد این آمار، ما در کش��ور 
شاهد بیش��ترین آمار مرگ مغزی نسبت به سایر 
کشورها هستیم، این در حالی است که آمار اهدای 

عضو از بیمار مرگ مغزی در جهان 34 نفر به ازای 
یک میلیون نفر و در ایران 1/7 در میلیون است.

اعدادی که پر رنگ نیست 
این آمار در کالن ش��هرها نمود بارزتری دارد. در 
شهری مثل اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان 
خردادماه 10 مورد اهدای عضو به انجام رسیده که 
با پیش بینی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، این آمار قرار اس��ت تا پایان سال جاری 
از 40 تا 45 مورد افزایش یابد؛ اعداد و ارقامی که 

چندان چشمگیر نیست.

مجتبی رحیمی با اعالم این که » در سال گذشته 
33 مورد اهدای عضو در سطح استان اصفهان به 
انجام رسید که تالش ها برای افزایش این آمار در 
سال جاری ادامه دارد«، به نوعی تلویحی خبر از 

پایین بودن این آمار می دهد. 
گرچه او آم��ار رضایت از اهدای عضو در اس��تان 
 اصفهان به نس��بت دیگر اس��تان های کش��ور را 
»3 درصد بیش��تر« عنوان می کن��د، اما این آمار 
 نسبت به نمونه های جهانی چندان رضایت بخش

نیس��ت، به خصوص برای ش��هری مثل اصفهان 
که قرار اس��ت در بس��یاری از زمینه ها در کشور 

سرآمد باشد.
جالب این که، طی یک دهه گذشته تنها اعضای 
بدن120بیم��ار مرگ مغ��زی به اف��راد نیازمند 
 پیوند زده شده است. دلیل این تعداد محدود، از 
 یک ط��رف خان��واده ه��ا هس��تند ک��ه رضایت 
نمی دهند و از طرف دیگر به گفته معاون درمان 
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان، دالیلی از جمله 
»عدم مراقبت صحیح بیمار مرگ مغزی شده در 
بیمارستان مبدأ به منظور سالم نگه داشتن ارگان 
حیاتی برای اهدا، یا طوالنی شدن مراحل گرفتن 
رضایت از خانواده و عدم تشخیص مناسب توسط 
بیمارستان ها« و ... بوده است؛ مسائلی که تفاوتی 
فاحش را بین تعداد بیماران مرگ مغزی شده با 

تعداد اهداکنندگان به وجود می آورد.

حیات بیماران در دست پیوندها 
رحیمی با بیان تفاوت��ی که بین میزان مرگ و میر 
در این بیماران با نوع بیم��اری وجود دارد، وقتی 
به لیست انتظار بیماران پیوندی اشاره می کند، 
دیدگاه جالب��ی را مطرح می کن��د: » در اعضای 
قابل پیوند، تنها کلیه است که قابلیت پیوند زدن 
از فرد زنده را دارد، اما ح��دود 25 درصد بیماران 
در لیست انتظار پیوند ریه قبل از پیوند و به دلیل 
نرسیدن عضو مناس��ب فوت می کنند؛ چرا که از 
هر100بیمار مرگ مغزی تنها 20 نفر ریه مناسبی 
دارند، چون ریه عضوی حس��اس است و ممکن 
است در اثر آسیب اولیه دچار له شدگی شده یا این 
که ریه در ابتدا س��الم بوده، اما به علت وارد شدن 
مواد غذایی به ریه، از بین برود یا تعلل خانواده ها 

در اعالم رضایت برای اهدا باعث می شود تا بافت 
ریه دچ��ار عفونت ش��ده و قابلیت پیون��دزدن را 

نداشته باشد«.

مرگ هایی که ثبت و گزارش نمی شوند 
فرهنگ  س��ازی و آش��نا ش��دن هرچه بیش��تر 
خانواده ها با پیوند عضو، از راهکارهای مهمی است 
که می توان امید داش��ت با اس��تفاده از آن تعداد 

بیشتری از بیماران در انتظار پیوند زنده بمانند.
س��االنه 800 مورد اهدای عضو از بیماران مرگ 
مغزی در کش��ور انجام می ش��ود، ام��ا آمارهای 

غیررس��می از 12 هزارمورد بیم��ار مرگ مغزی 
حکای��ت می کند که با وجود تع��داد باالی مر گ 
مغزی در کش��ور، ب��ه دالیل مختل��ف این مرگ 

مغزی ها ثبت و گزارش نمی شود. 
هرسال، 25 درصد بیماران لیست انتظار دریافت 
اهدای عضو در کشور فوت می کنند و این درحالی 
اس��ت که براس��اس بررس��ی های انج��ام گرفته 
 ICU 16 درصد م��رگ و میرها در بخ��ش های
بیمارس��تان ها را بیماران مرگ مغزی تش��کیل 
می دهد که 50 درصد آن می تواند به اهدای عضو 
منجر ش��ود، ولی به دالیلی که ذکر ش��د یا به هر 

دلیل ذکر نشد، زیر خاک فرو می روند. 

اهدای عضو؛ موهبتی که در اصفهان کمرنگ است 

زندگی هایی که به مرگ پیوند می خورند  

پیوند اعضا تنها راه ادامه حیات برای بیماران مبتال به نارسایی پیش�رفته قلب و کبد و ... است، اما آمار وقتی می گوید، »ایران  الدن 
بیشترین مرگ مغزي و کمترین آمار اهدای عضو را نسبت به دیگر کشورهاي جهان دارد« فقط یک »آه« بزرگ را برای ما باقی ایرانمنش 

می گذارد. در طرف دیگر ماجرا و به استناد آمار منتشره سازمان جهانی،  در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در جهان از درمان 
پیوند عضو بهره مند هستند و بقای تعدادي از این بیماران به بیش از 25 سال رسیده است که نشان دهنده تأثیر این فرآیند و بهتر بگوییم موهبت  
است.  در این میان، مدت طالیی برای پیوند عضو تنها چند روز است؛ مسأله ای که با گرفتن رضایت اهدای عضو از خانواده هایی که بیمار مرگ مغزی 

شده و آنها کارت اهدای عضو ندارد، برای اعضای هماهنگ کننده اهدای عضو مشکل است. 

شناسنامه الکترونیکی 
وجهه قانونی ندارد

به دنبال تأثیر نوس��انات ارز در بازار رایانه 
داوود 
ایران و تغیی��ر محس��وس در قیمت های شیخ جبلی

محصوالت رایانه ای در کش��ور و همچنین 

بررس��ی چگونگی نظارت بر جامعه رایانه ای کش��ور به خصوص 
استان اصفهان، نشستی خبری در سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اس��تان اصفهان برگزار شد که در این نشس��ت کاظم آیت الهی، 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه قسمت هایی از این سخنرانی را می خوانید:

   اصفه��ان می تواند ب��ه عنوان قط��ب نمایش��گاهی صنعت 
آی تی کشور معرفی شود. سیاست سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کش��ور گس��ترش پروژه های راهب��ردی کالن در جه��ت تحقق 
اهداف دهکده جهانی اس��ت و امروزه این توان مهندس��ی و فنی 
اس��ت که تعیین کننده توانایی کشورهاس��ت. اس��تان اصفهان 
 زمینه های بس��یار مناس��بی ب��رای توس��عه فن��اوری اطالعات 

دارد. 
   س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بر اساس مصوبه قانونی 
سال 137۹مجلس شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی سال 1383 

دولت تأسیس شد.
   س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای کش��ور اهداف بس��یاری را 
 در نظ��ر دارد؛ نظیر ارایه خدم��ات و اطالع��ات در زمینه آی تی،

نظم دهی به تمامی فعاالن بخش خصوص��ی آی تی و همچنین 
ساماندهی صنوف و زیر شاخه های این سازمان که از شرکت های 

بزرگ تا خدمات رایانه ای کوچک است را شامل می شود. 
   سازمان نظام صنفی کشور در زمینه فناوری، تولید، صنعت، 

خدمات، مدیریت و پژوهش،  فناوری های نوین همچون نانو فعال 
اس��ت و هرکس به نوعی در  این زمینه ها فعالیت داش��ته باشد، 
می تواند در این سازمان عضو شود. سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور همچون سازمان های دیگر، ارایه خدمات و همچنین نظارت 

بر ارایه کنندگان خدمات را در رأس امور خود قرار داده است.
    س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور  با تمام دستگاه های 
اجرایی هم��کاری و تعام��ل دارد و با همکاری با آنها به پیش��برد 
پروژه های بزرگ پرداخته اس��ت؛ ب��ه عنوان مثال پ��روژه کارت 
س��وخت در ایران پروژه ای بود که با همکاری این سازمان و سایر 
نهادهای اجرایی به وقوع پیوست و در سطح جهان زبانزد شد. این 
سازمان در راستای خدمات خود مانند، افزایش قیمت خدمات و 
کاالها افزایش محسوسی نداش��ته و کمترین تأثیر را از نوسانات 

نرخ ارز پذیرفته است.
   مطابق قانون، تمامی س��ازمان های صنفی مربوط در کشور 
اقدام به انتخاب س��ه نفر کاندی��دا از بین اعضا ک��رده و در نهایت 
ش��خص رییس جمهور از بین این س��ه فرد، رییس کشوری این 
سازمان را انتخاب می کند. این س��ازمان ارتباط و تعامل خوبی با 

شورای عالی فضای مجازی در کشور برقرار کرده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

تأثیر ارز در قیمت رایانه ناچیز است

سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور  با 
تمام دستگاه های 
اجرایی همکاری 
و تعامل دارد و با 

همکاری با آنها به 
پیشبرد پروژه های 

بزرگ پرداخته است

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

گرچ�ه  معاون درمان دانش�گاه 
عل�وم پزش�کی اصفه�ان آمار 
رضای�ت از اه�دای عض�و در 
اس�تان اصفه�ان ب�ه نس�بت 
 دیگ�ر اس�تان ه�ای کش�ور را 
 »3 درص�د بیش�تر« عن�وان 
می کن�د، ام�ا این آمار نس�بت 
به نمونه ه�ای جهان�ی چندان 
رضایت بخش نیست، به خصوص 
برای ش�هری مث�ل اصفهان که 
قرار است در بسیاری از زمینه ها 

در کشور سرآمد باشد



چهره روزیادداشت

ورزشی ترشدن فوالد و نورد 
گروه اقتصاد - کلنگ احداث دو مجموعه ورزشی چند منظوره در فوالد 

مبارکه و ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا به زمین زده شد.
 همزم��ان ب��ا ای��ام گرامیداش��ت س��الروز افتت��اح ف��والد مبارک��ه، 
محمد مسعود سمیعی نژاد کلنگ ساخت دو مجموعه چند منظوره در 
فوالد مبارکه و ناحیه فوالدسازی و نورد پیوس��ته را به زمین زد. در این 
مراسم، مدیر عامل فوالد مبارکه س��اخت این دو مجموعه را در راستای 
اجرای راهبردهای کالن فوالد مبارکه در زمینه حفظ و ارتقای سالمت 
جسمی و روحی کارکنان در ش��رکت فوالد مبارکه، ناحیه فوالدسازی و 
نورد پیوسته سبا و فوالد هرمزگان دانس��ت و اظهار داشت: در این رابطه 
برنامه های بس��یار خوبی برای حفظ این سرمایه بی بدیل در دست اجرا 
داریم. وی مجموعه های ورزش��ی درنظر گرفته در فوالد مبارکه و ناحیه 
فوالدس��ازی و نورد پیوسته سبا را از مجهزترین س��الن های موجود در 
 استان دانست و گفت: در س��اخت این مجموعه ها که در هریک بیش از 
دو هزار متر فضای مفید ورزش��ی وجود دارد، زیر ساخت ها به گونه ای 
در نظر گرفته ش��ده که بتوان س��ال آینده در ایام گرامیداش��ت سالروز 
افتتاح فوالد مبارکه و ایام خجس��ته دهه فجر عالوه بر مسابقات داخلی 
فوالد مبارکه، برخی مسابقات بین المللی داخل سالن را در این مکان ها 
برگزار کرد، ضمن این که ب��ر این باوریم، کارکنانی ک��ه بتوانند در کنار 
تولید برنامه های ورزش��ی را نیز دنبال کنند، از سالمتی و شادابی کامل 
تری برخوردارند که تأکید شده است ساخت این مجموعه ها طبق برنامه 

دنبال شود.

خبر ویژه

4
 کشوری که سرمایه گذاران را خیره کرد

پایگاه اینترنتی روزنامه اقتصادی لزاکو اندونزی نوشت: اندونزی در حال تبدیل شدن به کشوری است که 
بیشترین سرمایه گذاری خارجی را به خود جذب می کند. حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال 
2012 با افزایش 26/7درصد روبه رو بوده و پیش بینی می شود در سال جاری این افزایش به 23درصد برسد. 

رونق بخشی به توسعه و پیشبرد 
اهداف واحدهای تولیدی استان

علیرضا ذاکر اصفهانی/ استاندار  اصفهان

  رونق بخش��ی به توس��عه و پیش��برد اهداف واحدهای تولیدی استان 
مهم ترین هدف تشکیل شورای گفتگو است و هدف از تشکیل شورای 
گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان، رونق بخشی به توسعه استان و 
پیشبرد اهداف اقتصادی واحدهای تولیدی است که مسائل و مشکالت 
بخش های کشاورزی، صنعت و بخش خدمات  استان در این شورا مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد. این شورا بر اس��اس ماده 75 قانون برنامه 
پنجم توسعه تش��کیل شده و 
الزم اس��ت هم��ه بخش های 
استان از دس��تگاه های دولتی 
گرفته تا بخ��ش خصوصی در 
مس��یر تولید و اشتغال بیشتر 
گام بردارن��د؛ به ای��ن ترتیب 
همه درآمدهای استان از محل 
فعالی��ت واحده��ای تولیدی 

حاصل می شود.
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به خاط�ر برخ�ی ابهاماتی که ط�ی این 
 مدت به وجود آمده، خیلی زود به سراغ 
 مهم تری�ن مس�أله م�ی رویم؛ مس�أله 
س�رمایه گذاران ش�رکت نفت پایتخت. 
این دغدغه که آیا پایتخت دوباره به روال 
عادی خود بازمی گردد و س�رمایه هایی 
که به این ش�رکت سپرده ش�ده بود چه 

سرنوشتی می یابد؟
به نظر من این شرکت اگر با موانعی روبه رو نمی شد 
اکنون می توانس��ت نه تنها این دغدغه ها را نداشته 
باشد، بلکه سود س��رمایه گذاران را هم تمام و کمال 
پرداخت کند؛ گرچه با تمام ای��ن اتفاقاتی که افتاد 
ما باز ه��م قدرتمند، ب��ه تولید و صنعت بازگش��ته 
ایم و م��ردم می توانند دوباره س��رمایه هایش��ان را 

بازگش��ته تلقی کنند. هم اکنون این شرکت دوباره 
 به چرخه اقتصادی برگشته و درصدد است تا رضایت 
سرمایه گذاران را جلب کند. دفتر این شرکت دوباره 
کار خود را آغاز کرده و قصد راه اندازی مجدد چرخه 
تولید شرکت با رویکرد و چش��م انداز جدید را دارد. 
این ش��رکت بیش از یک هزار و 200 س��رمایه گذار 
دارد که بیش از 60 درصد از س��رمایه گذاران قصد 
ادامه همکاری را با شرکت دارند و افرادی هم که به 
دلیل اس��تطاعت مالی و وضعی��ت کنونی اقتصادی 
نمی توانند همکاری را ادامه دهند، سرمایه های آنها 
طبق زمانبندی مشخص تحویل خواهد داده شد. در 
دادگاه های اخیر که برگزار شد، سرمایه گذاران توافق 
کردند تا طی برنامه ای زمانبندی شده وجوه خود را 
دریافت کنند. در حال حاضر ما هیچ مشکلی نداریم و 

قصد داریم تا چهره خود را بازسازی کنیم و دوباره با 
جذب نیروهای متخصص، اقدام به راه اندازی مجدد 

مجموعه کنیم. 
پس اگر بخواهید این موارد را ش�فاف تر 
 بیان کنید، یعنی این که پول و سرمایه ها
محفوظ اس�ت. راهکار و ش�یوه شما در 

بازپرداخت چگونه است؟ 
بله دقیقا. خبر خوبی برای س��رمایه گذاران شرکت 
نفت پایتخت دارم که با همکاری یک مجموعه مالی 
خصوصی آرامش خاطری برای سرمایه گذاران ایجاد 
کنیم و درصدد هس��تیم با برنامه های��ی که تدوین 
کردیم، با انتخاب یکی از آنها با آس��ودگی خاطر به 
همکاری بپردازیم. سرمایه گذارانی که از یک میلیون 
تا 10 میلیون تومان طلب از شرکت دارند تا شش ماه 

بعد از راه اندازی شرکت، وجوه آنها پرداخت خواهد 
ش��د و عده ای دیگری از س��رمایه گذاران که وجوه 
بیش از 10 میلیون تومان دارند، پس از شش ماه اول 

به مدت 12 ماه وجوه خود را دریافت خواهند کرد.
پس می توان ادعا کرد ش�اهد آینده ای 

بهتر برای نفت پایتخت خواهیم بود؟ 
بله، درست است. پیشنهاد ما به سرمایه گذاران این 
است که سرمایه های خود را از مجموعه خارج نکنند 
و در قالب سهام دار در مجموعه بمانند؛به این شکل 
که مجموعه های خصوصی به عنوان شریک و سهام 
 دار در شرکت نفت پایتخت ورود پیدا کنند. در واقع 
چش��م اندازهای خوبی برای این ش��رکت داریم که 
از جمله آن می توان به راه اندازی پاالیش��گاهی در 
زمینه تولید گازوئیل با اس��تاندارد یورو5 با استفاده 
از گاز طبیعی اشاره کرد و در حال دریافت مجوزهای 

قانونی هستیم.
گویا یکی از م�واردی که باعث ش�د این 
شرکت متوقف شود شکایت بانک مرکزی 
بود، در صورتی که این شرکت طبق روال 
کاری از سال 86 بدون هیچ مانعی به کار و 
تولید مشغول بود و هیچ مشکلی نداشت. 
به نظر ش�ما چرا بانک مرکزی باعث این 

اتفاق شد ؟
ش��رکت نفت پایتخ��ت در نگرش ما یک ش��رکت 
خصوصی خانوادگی نبوده و این امر هیچ گاه محقق 
نخواهد ش��د؛ زیرا همیش��ه به دنبال یک مجموعه 
منسجم اقتصادی که در راستای تبیین اهداف نظام 
و عمل به ش��عار رهبر معظم انقالب با رویکرد تولید 
ملی حرکت کن��د، بوده ایم. یکی از دالیل حس��اس 
شدن بانک مرکزی به ارگان های خصوصی در جذب 
سرمایه های مردم، سوءاستفاده هایی بوده که برخی 
از ش��رکت های خصوصی از پول های مردم صورت 
داده اند که در این صورت بانک مرکزی خود را مسئول 
می داند که از سرمایه های مردم در برابر سودجویان 
حمایت کند، به همین دلیل نمی گذارد تا اشخاصی 
با سوءاستفاده مالی، سرمایه های مردم را از آن خود 
کنند و به نظر من این حرکت از سوی بانک مرکزی 

منصفانه است.
دلیل آنها خلل وارد کردن به نظام اقتصاد 
کشور است، نظر شما در این باره چیست؟

باید یادآور ش��وم که ش��رکت نفت پایتخت به هیچ 
عنوان کار مال��ی انجام نداده و هی��چ خللی در نظام 
اقتصادی کشور ایجاد نکرده است و به همین خاطر 
بان��ک مرکزی نباید نس��بت به فعالی��ت این بخش 

خصوصی حساس عمل کند.

طبق شکایتی که با موضوع اخالل در نظام اقتصادی 
کشور از سوی بانک مرکزی مطرح شد، من دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شدم که در نهایت پس از هشت 
ماه با ارایه وثیقه از بازداشتگاه آزاد و طبق تعهداتی، 
موظ��ف به جل��ب رضایت س��رمایه گذاران ش��دم. 
متأسفانه بانک ها نسبت به فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی سختگیرانه رفتارمی کنند و  مجموعه های 
خصوصی مجبورند برای رسیدن به اهداف اقتصادی، 
به م��ردم روی بیاورند و به صورت مش��ارکتی کار را 
پیش ببرند. دلیل این سختگیری های بانک مرکزی 
اتفاقاتی بود که بعد از موضوع اختالس های زنجیره 
ای ایجاد ش��د.  بعد از آن، بانک مرکزی یک س��ری 
برنامه ها را تدوین کرد تا جلوی حوادث احتمالی مالی 
که در آینده اتفاق می افتد را بگیرد، ولی متأس��فانه 
برای این برنامه، چارچ��وب خاصی در نظر نگرفت و 
خیلی عجوالنه برخورد با مجموعه ها را ش��روع کرد 
که منجر به ضربه خوردن بخش خصوصی مخصوصا 

شرکت نفت پایتخت شد.
اما بازار ش�ایعات این چند م�اه آنقدر 
باال گرفت که خدش�ه بس�یاری به این 
 شرکت وارد کرده است. آیا با این وجود 
می توانی�د اعتماد از دس�ت رفته این 

شرکت را بازگردانید؟
بازار ش��ایعات بعد از دس��تگیری توس��ط عده ای 
 سودجو داغ ش��د و باعث ش��د تا هجمه ای از سوی 
س��رمایه گذاران به دلیل دادن اطالعات نادرست به 
شرکت وارد شود. هیچ خللی در سیستم کاری نفت 
پایتخت ایجاد نش��ده و تنها دفتر به خاطر شکایت 
بانک مرکزی و رفتن مدیرعامل به بازداشتگاه تعطیل 
شده بود، اما خوش��بختانه دوباره دفتر شرکت نفت 
پایتخت به صورت رس��می کار خود را در سیس��تم 

اداری شروع کرد.
پس این شرکت ورشکست نشده بود ؟

به هیچ عنوان این شرکت ورشکست نشده و درصدد 
هس��تیم تا با اس��تخدام جدید، به راه اندازی مجدد 
و پرتوان تر از گذش��ته روی بیاوریم و با ایجاد تغییر 
در هیأت مدیره و شاکله اصلی در مدیریت شرکت، 
مجموعه ای با چشم انداز جدید را راه اندازی کنیم. 
اموال شرکت از بین نرفته و هرگونه شبهه ای در مورد 
زمین خوردن ش��رکت نفت پایتخت غلط است. این 
موضوع که چرا نفت پایتخت تا آستانه ورشکستگی 
پیش رفت و ای��ن اتفاق نیفتاد، به دلی��ل افقی بوده 
که این ش��رکت برای خود تدوین کرده بود و دنبال 
این موضوع بودیم تا در راستای س��ند چشم انداز و 

راهبردهای رهبر معظم انقالب پیش برویم. 

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود با مدیرعامل نفت پایتخت 

افق نفت پایتخت روشن است

»افق نفت پایتخت روشن است«؛ این جمله ای است که مدیرعامل ش�رکت نفت پایتخت صراحتا از آن حرف می زند.  الدن 
شرکتی که با گروهی جوان، ترکیبی تازه و نیرویی مضاعف قرار است نگرانی های سرمایه گذاران را به اعتمادی دوباره ایرانمنش 

تبدیل کند. هرچند رضایی، توقف هش�ت ماهه این ش�رکت را ضرری جبران ناپذیر برای صنعت اصفهان می داند، اما 
همچنان معتقد است شرکت نفت پایتخت می تواند با تولدی دوباره در صنعت، پیشرفت دو چندانی داشته باشد. به همه این دالیل، گفتگویی 
داشتیم با مدیری که قرار است سکان این شرکت را باری دیگر به دست گیرد و کشتی نفت پایتخت را به ساحل سالمت صنعت اصفهان برساند.
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احضار
7090 ش��ماره: 140400/129 ب 5 نظ��ر به اینکه آقای مجی��د طحانی فرزند علی به 
اتهام خیانت در امانت از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ی دادسرای ناحیه 4 اصفهان تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده 
بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در شعبه 5 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان 
خ جابر انصاری دادس��راي ناحیه 4 بازپرس��ي 5 جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر گردد درصورت عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانوني در 
ای��ن خصوص به عمل خواهد آم��د. م الف/ 17420  غالمپور- مدیر دفتر ش��عبه 5 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
7091 شماره دادنامه: 9109970352701089، شماره پرونده: 9109980359300026، 
شماره بایگانی شعبه: 910220، شاکی: خانم مرضیه غالمزاده به نشانی خانه اصفهان 
فلکه نوبهار 12 متری گل بهار کوچه گلبرگ بن بست گل نرگس، متهمین: 1- آقای سعید 
رادف��ر فرزند امیرعلی 2- آقای محمد جدی��دی فرزند نبی هر دو مجهول المکان، اتهام: 
ایجاد مزاحمت با چاقو، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص شکایت 
خان��م مرضیه غالم��زاده فرزند فرامرز علیه آقایان 1- س��عید دادف��ر فرزند امیرعلی 
)امیدعل��ی( و دائر بر الف ایج��اد مزاحمت برای نوامی��س ب- تهدید 2- محمد جدیدی 
فرزن��د امیرنبی و دائ��ر بر ایجاد مزاحمت ب��رای نوامیس دادگاه با توجه و بررس��ی 
مجموع اوراق پرونده تحقیق��ات انجام گرفته، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقرار 
متهم ردی��ف دوم در صفحات 3-6-37 و اقرار متهم ردی��ف اول در صفحه 26 و نیز 
اظه��ارات اقرارگونه متهم ردیف اول در صفح��ه 43 و حضور متهمین در محل و مفاد 
کیفرخواست صادره و سایر محتویات پرونده و عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه 
و در نتیجه عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته 
مس��تنداً به مواد 619-669-2-16 قانون مجازات اسالمی و بند دوم ماده سوم قانون 
وصول برخ��ی از درآمدهای دولت هر یک از متهمان موص��وف الذکر را جهت ایجاد 
مزاحمت برای نوامیس به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و نیز تحمل بیس��ت ضربه ش��الق و متهم ردیف اول را جهت بزه تهدید به پرداخت دو 
میلی��ون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
پس از اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می 

باشد. م الف/ 17419 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
7092 شماره دادنامه: 9109970354501583، شماره پرونده: 9009980364701790، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910674، شاکی: آقای خسرو ش��یردم به نشانی پروین شیخ 

طوسی شرقی ک مخابرات ک خمینی روبروی بن ساالر، متهم: آقای مرتضی نادری 
فر به نشانی مجهول المکان، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین کار، گردشکار: 
دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت 
به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آق��ای مرتضی نادری فر 
)ب��دون مش��خصات دیگری( دائر بر بی احتیاطی و بی مباالت��ی و عدم رعایت نظامات 
دولت��ی منجر به حادث��ه حین کار و ایراد صدمه بدنی غیرعم��دی به میزان 40 درصد 
تقصیر موضوع شکایت آقای خسرو شیردم فرزند بهمن با توجه به محتویات پرونده، 
تحقیقات به عمل آمده، گزارش بازرسی اداره کار، گواهی پزشکی قانونی عدم حضور 
و دفاع مؤثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و ام��ارات موجود در پرونده اتهامش را به 
ش��رح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به اس��تناد مواد 495 و 367 قانون مجازات 
اسالمی و بند 5 از ماده 22 همان قانون و مواد 91 و 176 قانون کار و با توجه به میزان 
تقصیر به پرداخت هش��ت صدم دیه کامل )بعنوان ارش شکستگی استخوان پاشنه پای 
چ��پ( و پرداخت هش��ت صدم دیه کامل به عنوان ارش نق��ص عضو مفصل پای چپ( 
ظرف دو س��ال از تاریخ وقوع بزه )حادثه( در حق شاکی و پرداخت پانصد هزار ریال 
ج��زای نقدی در حق صندوق دولت اعالم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین اس��تان اس��ت. م الف/ 17418 رس��تم 

پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
7094 کالسه پرونده: 25/91، شماره دادنامه: 27، مرجع رسیدگی: شعبه 40 شورای 
حل اختالف اصفه��ان، خواهان: محمدرضا معمار نش��انی: اصفهان چهارراه حکیم 

نظامی بن بست مهرداد جنب ماهی فروشی، خوانده: حق نظر ساقیان مجهول المکان، 
خواس��ته: الزام به انتقال پالک شماره 4903/12 بخش پنج ثبتی اصفهان، گردشکار: 

پ��س از ارج��اع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
محمدرضا معمار فرزند عبدالرس��ول به طرفیت آقای حق نظر ساقیان فرزند شباط 
به خواس��ته الزام خوانده به انتقال پالک شماره 4903/12 بخش پنج ثبتی اصفهان با 
توجه به محتویات پرونده و گواهی ش��ماره 30198 مورخ 91/8/27 اداره ثبت اسناد 
و ام��الک جنوب اصفهان که حکایت از مالکیت خوان��ده به ملک مورد دعوی دارد و 
همچنین با مالحظه گزارش هیأت کارشناس��ان رسمی دادگستری مورخ 91/10/16 
که ضمن آن اعالم گردیده که مشخصات مندرج در قباله عادی با محل معرفی شده 
مطابقت دارد و در تصرف آقای محمدرضا معمار )خواهان( می باشد و با عنایت به 
فتوکپی مصدق قرارداد فروش ملک توسط خوانده به خواهان و اظهارات خواهان در 
جلسه رس��یدگی مورخ 91/9/26 و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و الیح��ه ای نیز نفیًا ی��ا اثباتًا در جهت ادعای خواهان ارائه نداده لذا ش��ورا دعوای 
خواهان را به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و مس��تندات ابرازی مضبوط در پرونده 

را وارد و ثابت دانس��ته و مس��تند به م��اده 198، 515 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
و م��واد 10 و 219 و 223 و 376 قان��ون مدن��ی حکم بر محکومی��ت خوانده آقای 
حق نظر س��اقیان به حضور در دفترخانه اسناد رس��می و انتقال رسمی سند پالک 
4903/12 بخ��ش پنج اصفهان به نام خواهان آقای محمدرضا معمار و پرداخت مبلغ 
چه��ل هزار ریال هزینه دادرس��ی و مبل��غ یک میلیون و چهارصد ه��زار ریال بابت 
هزینه کارشناس��ی در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی ش��ورا غیابی و 
در مدت بیس��ت روز پس از اب��الغ واقعی قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از 
مدت مهلت واخواهی در مدت بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاه 
 های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 17719 ش��عبه 40 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100362001389 ابالغی��ه:  ش��ماره   7096
9109980362001542، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911569، در پرون��ده کالس��ه 
9109980362001542 و بایگانی 911569 د/1 این ش��عبه ش��کایت سودابه بدیعی 
و ناهید عمادی به وکالت حس��ن اس��توار علیه علی اصغر بدیع��ی فرزندعبدالوهاب 
به اتهام نگهداری مش��روبات الکل��ی و نگهداری و مالکیت م��واد مخدر و نگهداری 
م��واد روان گردان و اخفای آالت و ادوات اس��تعمال مواد مخ��در تحت تعقیب قرار 
گرفته اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول المکان ب��ودن متهم و در اج��رای مقررات ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
اب��الغ م��ی گردد تا ظرف مهل��ت 30 روز پس از نش��ر آگهی جهت دف��اع از اتهام 
انتس��ابی در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
 مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. ش��عبه اول دادیاری دادسرای عمومی

 و انقالب اصفهان
 

حصر وراثت
7097 آق��ای عل��ی عب��اس ریاحی نی��ا دارای شناس��نامه ش��ماره 512 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 6237/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان راضیه ریاحی نیا بشناس��نامه 
1100005277 در تاری��خ 1391/11/1 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود ندگی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی عب��اس ریاحی نیا ش ش 512 

پ��در، 2- فاطمه ریاحی ش ش 443 مادر، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 17786 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7102 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1575/91 ش 7 خواه��ان مه��دی کربالی��ی 
ورنوس��فادرانی ب��ا وکالت ج��واد رضایی دادخواس��تی مبنی بر ص��دور حکم به 
ال��زام خوان��دگان به حض��ور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می جهت انتقال س��ند 
قطع��ی یکدس��تگاه اتومبیل پژو پارس م��دل 1388 به ش��ماره انتظامی 437 ن 34- 
ای��ران 13 مقوم به 11/000/000 ریال بانضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و هزینه 

دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل ب��ه طرفیت 1- ک��ورش س��ازنده 2- پرویز اکبری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/15 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
 براب��ر ماده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده 
قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمی��م مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

افتتاح شرکت
7103 ش��ماره: 8743 آگهی افتتاح شعبه ش��رکت تولیدی صنعتی کیمیا گاز بادرود 
)س��هامی خاص( ثبت شده به شماره 70 و شناس��ه ملی 10260070946. به استناد 
صورت جلس��ه هیئت مدیره مورخ 1391/10/25 شرکت مذکور: شعبه ای از شرکت 
به آدرس کاش��ان- خیابان مالصدرا )کمربندی( روبروی اداره راه و ترابری افتتاح 

گردید. طویلی- رئیس ثبت بادرود
 

مزایده نوبت اول
7104 دایره اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده 
کالس��ه )910192 اجرا( له آقای محس��ن مفی��دی فرزند علی علی��ه آقای صفرعلی 
عموتقی فرزند عبدالغفار به خواسته مطالبه مبلغ 314/455/000 ریال در حق محکوم 
له و مبلغ 15/000/000 ریال در حق صندوق دولت در نظر دارد پالک ثبتی 120/482 
بخش 14 ثبت اصفهان واقع در: خمینی ش��هر خ ش��ریعتی شمالی نبش کوچه 82 که 
یک مغازه با مش��خصات زیربنایی 394/35 مترمرب��ع، دارای زیرزمین و طبقه اول 
زیربنایی 49/60 مترمربع با سقف شیروانی و سقف کاذب داخلی ورق آلومینیومی، 
کف س��نگ فرش، درب های غربی شیشه سکوریت و درب برقی با انشعابات آب و 
برق سه فاز و تلفن که مغازه مذکور از جنوب عقب نشینی دارد که توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری با توجه به کلی��ه عوامل مؤث��ر مبل��غ 6/305/000/000 ریال 
ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رس��اند. لذا جلسه مزایده روز سه شنبه 
1391/12/1 س��اعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی خمینی 
ش��هر واقع در دادگستری خمینی ش��هر برگزار می گردد. و طالبین می توانند ظرف 
5 روز قبل از مزایده به نش��انی اعالم شده مراجعه و از محل بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت 
پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. رضایی- مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ اجرائیه
7105 شماره اجرائیه: 9110423844800142، شماره پرونده: 9109983844800022، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910025، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110093844800484 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109973844800520 محکوم 
علیه ها 1- ناصر صفدریان نش��انی: شهرکرد خ ملت بعد از فلکه فردوسی کوی 65 
پالک 28. 2- عبداله حس��ن پور 3- گوهر حسن پور 4- ماه سلطان اشرفی 5- علی 
رحم حسن پور 6- پرویز حسن پور 7- مریم اشرفی دهکردی همگی مجهول المکان 
محکوم هستند به تسلیم مبیع به محکوم له کبری حسین پور فرزند محمدعلی نشانی: 
اصفه��ان خ پروین دوم کوی طالقانی پ��الک 24. و همچنین حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند یک باب منزل مسکونی به متراژ 200 مترمربع به شماره 
ثبتی 1/1410 به نش��انی شهرکرد خیابان ملت کوچه 5 پالک 30 به نسبت سهم )سه 
دانگ آق��ای ناصر صفدریان و باقی محکوم علیه ها به جز آقای بهرام غالمی س��ه 
دانگ( در حق  و به نام محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتی بر مبنای مأخذ بهای 
خواسته مقوم به بیست میلیون ریال. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید 

بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي 
مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. قائد امینی- دبیر ش��ورای حل اختالف ش��ماره 

8 شهرستان شهرکرد
 

ابالغ وقت دادرسی
7106 از دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروح��ه کالس��ه 910104 ح/ 5 به خانم مریم طالبی فرزند حس��ن خوانده پرونده 
ف��وق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آق��ای احمدرضا 
یادگاری فرزند کریم س��اکن: خمینی ش��هر اسفریز کوچه ش��هید اصغری بن بست 
12 منزل ش��مس بخواس��ته: فک پالک اتومبیل پراید به شماره ش��هربانی 216 س 
29- ای��ران 23 و در جریان رس��یدگی می باش��د اخطار می نماید که برای جلس��ه 
رس��یدگی روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 ساعت 9:30 صبح در دادگاه شعبه پنجم 
عمومی  حقوقی دادگس��تری خمینی ش��هر مراجعه نماید و ی��ا چنانچه جهات ردی 
داری��د بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نسخه 
ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائ��م آن به دفتر دادگاه مربوط��ه مراجعه نماید این 
آگه��ی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی در یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
 های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. حیدری- مدیر دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

تحدید حدود اختصاصی
7107 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعي مشهوربه ملک جعفرپالک 
ش��ماره 14/139  واقع درمعصوم آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی 
بنام آقاي ناصردهقان زاد فرزند حس��ین درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور 
متقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از م��اده 15 قانون 
ثب��ت وبرطبق تقاض��ای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرق��وم در روز 1391/12/22 
س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د. لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خ��ود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع 
ذیص��الح قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روز تحدید مواجه 
باتعطیل��ی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. 

میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
 

فقدان سند مالکیت
7108 نظ��ر ب��ه اینکه خان��م زهرابیگم مدن��ي فرزند سیدحس��ن باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءش��هود رس��مًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن 
س��ند مالکیت دودانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 2228 / 1 واقع دربخش یک ثبتي 
ش��هرضاگردیده که س��ندمالکیت س��ه دانگ ذیل ثبت 4323 صفح��ه 407 دفتر 27 
بن��ام محمودبحریني صادرگردیده س��پس بموجب س��ند 18914 دفت��ر5 اصفهان 
به س��ید قاس��م بحریني انتقال وس��پس بموج��ب سندرس��مي 40526 – 18 / 3 / 
1355 دفتر 3 ش��هرضا به زهرابیگم مدني فرزند سیدحس��ن مق��دار دودانگ انتقال 
گردیده اس��ت که س��نداولیه درس��هم نامبرده واقع ش��ده اینک درخواست صدور 
س��ندمالکیت المثن��ي نم��وده اس��ت لذا دراج��راي م��اده 120آئین نام��ه اصالحي 
 قان��ون ثب��ت مراتب ی��ک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد 
آگه��ي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت 
نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نمای��د واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
ب��ر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا



یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی

هفت

درخواست پاکستانی ها از شاهرخ خان 
این بازیگر سینمای هند از مشکالتش پس از حادثه یازدهم سپتامبر در مقاله ای به نام »خان بودن« 
پرده برداشت. این بازیگر ۴۷ ساله سینمای هند در ادامه درباره تعدادی از رهبران سیاسی هندی 

اظهار نظر کرد که از او خواسته اند به سرزمین مادری اش که به زعم آنها پاکستان است، برگردد. 
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نمایش شطرنج های تصویر ساز
نمایش��گاه تصویر س��ازی ب��ا عنوان 
 ش��طرنج ه��ای حس��ام فطرت��ی روز

پنج ش��نبه 12 بهم��ن م��اه در موزه 
هنرهای معاصر کارخود را آغاز کرد.

 در این نمایشگاه، ۴۷ اثر تصویر سازی
ش��ده ب��ا موض��وع ش��طرنج، در 
ان��دازه٣۰×۴۰ در گالری ه��ای 2 و ٣ 
به نمایش گذاش��ته می ش��ود. حسام 
فطرتی که از دوس��ال پیش نیز نمایش��گاهی با عنوان حقوق بش��ر 
در موزه هنرهای معاصر برگزار نموده اس��ت، دانش آموخته رش��ته 
 گرافیک است و در کنار تدریس و آموزش با روزنامه ها و مجموعه های

هنری همکاری داش��ته اس��ت. عالقه من��دان جهت بازدی��د از این 
نمایشگاه، می توانند تا 11 اسفند ماه، همه روزه، از ساعت ٩ تا ٣۰:1۷ 

و جمعه ها از 1٥ تا 1۷:٣۰، به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند. 

انقالب به روایت تصویر 
نمایش عکس انقالب ب��ه روایت تصویر 
همزمان با آغاز دهه فجر پنج ش��نبه 12 
بهمن سال جاری در موزه هنر های معاصر 
وابسته به س��ازمان فرهنگی- تفریحی 
شهرداری اصفهان کار خود را آغاز کرد. در 
این نمایش��گاه بیش از2۰ قطعه عکس 
سیاه و سفید و رنگی از ۴ عکاس در گالری 
٥ به نمایش گذاش��ته می شود. مرتضی 
اکبری، علیرضا جلیلی فر، مهدی جانی پ��ور و احمد خرم نژاد هنرمندانی 
هستند که این عکس ها را در سال پیروزی انقالب و سال های بعد از آن در 
راهپیمایی ها و... عکاس��ی کرده ان��د. عالقه مندان جه��ت بازدید از این 
نمایشگاه، می توانند تا٣۰ بهمن ماه از ساعت ٩ تا 1۷:٣۰ و جمعه ها از 1٥ 

تا 1۷:٣۰ به موزه هنرهای معاصر مراجعه کنند.

از مکتب تا مدرسه
نمایش موزیکال »از مکتب تا مدرسه« به 
نویس��ندگی و کارگردانی حس��ن وحید 
دستجردی به روی صحنه خواهد رفت.در 
این نمایش، مهشید علیرضایی، مرتضی 
ش��اه بندری، مرتضی علی اکبری، احمد 
سالخورده، پویا پرهیزکار و... نقش آفرینی 
کرده اند. این نمایش ک��ه کاری از گروه 
تئاتر نق��ش هنر اس��ت، رون��د تاریخی 
تحصیل در ایران را برای کودکان و نوجوانان بازگو خواهد کرد. گفتنی است 
نمایش »از مکتب تا مدرسه« از دهم لغایت هفدهم بهمن ساعت ٣۰:18 

در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی صائب به روی صحنه خواهد رفت.

انقالب از دیروز تا امروز
عکس ها و پوسترها و نش��ریات قدیمی 
برجای مان��ده از روزهای خاط��ره انگیز 
 انق��الب اس��المی ای��ران از 1۴ ت��ا 1٩

بهمن ماه در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان به نمایش گذاش��ته می شود. به 
مناس��بت دهه فجر کتابخانه مرکزی و 
مرکز اطالع رسانی شهرداری اصفهان به 
منظور تجدید خاطره و به تصویر کشیدن 
گوشه ای از تالش های یک ملت برای نیل به آرمان های انقالبی اش، اقدام 
به برگزاری نمایشگاه عکس، پوستر، کتاب و نشریات قدیمی نموده است. 
این نمایش��گاه از 1۴ لغایت 1٩ بهمن ماه در نگارخانه شماره ٣ کتابخانه 
مرکزی از ساعت 8 تا 12 و 1٣ تا 1٩ برای بازدید عالقه مندان دایر است. 

 »صدام کن« 
در صف بازار موسیقی

چنگیز حبیبیان از آماده شدن آلبوم خود خبر داد. این خواننده ترک 
زبان قرار را بر این گذاش��ته  که یازدهمین آلبوم خود را تا پایان سال 
٩1 روانه بازار موسیقی کند. عنوان این آلبوم فعال »صدایم کن« نام 
دارد، اما ممکن است  تغییر کند. بیشتر قطعات این آلبوم، ضبط شده 
که شامل 8 قطعه فارسی و دو قطعه ترکی است. از میان این قطعات 
می توان به »صدام کن«، »یاد رفتنت می افتم« و»مهروبان« اش��اره 
کرد که مهروبان یکی از قطعاتی با ملودی ترکی فولکور ترکیه است و 

شعر آن را استاد اصغر فردی از شاگردان 
استاد شهریارسروده است. آهنگ های 
آن را بابک زرین س��اخته و راشا آنها را 

تنظیم کرده است.
گفتنی اس��ت، چنگی��ز حبیبیان یک 
آلبوم مذهبی در دس��ت تولید دارد که 
انتخاب اش��عار آن را ش��هرام شکیبا به 
عهده دارد و به گفته خودش این آلبوم، 
آلبومی کامال معنوی و ارزشی است که 

خبر آن به زودی اعالم خواهد شد. 

 خداحافظ،
شبکه نمایش خانگی

گروه فرهن�گ -  در روزهایی که ش��بکه نمایش خانگی 
همانند سینما حال و روز خوشی ندارد و حاشیه های مربوط 
به آن برای مخاطبان بیش��تر جلب توجه می کند، مؤسسه 
ویدئو رسانه با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته و فانوس 
 به دست با شک و تردید به ادامه کار در این صنف می نگرند.

در ابتدای س��ال مخاطب��ان و عالقه مندان ش��بکه نمایش 
خانگی همانند س��ینما س��الی پررونق را طی می کردند، اما 
با گذشت چند ماهی از سال، مش��خص شد که پیش بینی ها 
درس��ت نبوده و صحبت های مس��ئوالن درمورد مشکالت 
شبکه که چند س��الی است ش��نیده می ش��د امسال رنگ 
 و بوی ت��ازه ای به خود گرفت��ه و این معضالت کمرش��کن 

می تواند منجر به نابودی کامل شبکه خانگی شود.
صحبت درمورد نسخه های غیر مجاز محصوالت، مطلب تازه ای 
نیست و آنقدر این چند ساله درمورد آن صحبت شده که به 

بحثی کلیشه ای تبدیل شده است.
یکی دیگر از دالیلی ک��ه درمورد آن می توان س��اعت ها به 
صحبت نشست بحث بی اعتمادی مخاطب نسبت به محصولی 
اس��ت که قصد خری��داری آن را دارد. در وضعیت اقتصادی 
کنونی که مخاط��ب با امید مش��اهده ی��ک کار فرهنگی و 
تماش��اگر پس��ند اقدام به خریداری محصول م��ی کند و با 
مش��اهده نیمی از فیلم عط��ای آن را به لقایش می بخش��د 
 و نس��بت به تمام محصوالت دل��زده می ش��ود، فیلم های 
به اصطالح ش��انه تخم مرغی که با به کار گیری چند بازیگر 
طنز س��طح پایین و بودجه بس��یار ان��دک و کمترین زمان 
ممکن کمدی س��خیفی به وجود می آورند از دسته همین 
 محصوالتی هس��تند که خریدار تمایلی به خری��د آن ندارد.
 یک نوع دیگر از عناوینی که باعث قهر تماش��اگر می ش��ود

مجموعه هایی هستند که به پایان نمی رسند و نافرجام باقی 
می مانند. از نمونه بارز آن می توان به سریال هایی  اشاره کرد 
که مخاطب را با خود همراه می کند، ام��ا در پایان به دالیل 
نامعلومی به پایان نمی رسد و یا به هر طریقی قصد به اتمام 
رساندن آن را دارند ولو ریزش مخاطب. در شرایطی که تورم 
 به صورت لجام گس��یخته باال می رود، مؤسس��ات چاره ای

جز افزایش بهای محصوالتش��ان ندارند و بهتر این است که 
مؤسسات شبکه نمایش خانگی قیمت عناوینشان را نسبت 
به کیفیت آن تنظیم کنند. این اوضاع نابسامان باعث دوری 
مخاطب از سینمای خانگی کش��ور می شود و تنها کاری که 
از دستمان ساخته است امید داشتن به رسیدن روزهایی 

خوشی است که معلوم نیس��ت کی از راه خواهند رس��ید.
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دکلمه خوانی مهناز 
افشار

نیکی کریمی نمایشگاه 
عکسش را لغو کرد

فیلمبرداری فاز دوم مس��تند ش��هرداد روحانی با حضور مهناز افشار بازیگر 
سینما آغاز ش��د. فاز دوم فیلمبرداری این فیلم مس��تند چندی است که در 
تهران شروع شده و ستاره های سینما مقابل دوربین الهام قره خانی و مهرتاش 
 مهدوی رفت��ه اند. این بخ��ش از کار با حضور مهناز افش��ار کلی��د می خورد

و فیلمبرداری از بقیه س��تارگان نیز به زودی انجام می شود. در این بخش از 
مستند چند شعر از س��روده های الهام قره خانی روی تعدادی از مشهورترین 
قطعه های ش��هرداد روحانی با دکلمه و اجرای هنرمندان ضبط خواهد شد. 
حضور دکتر اکبر عالمی منتقد و مدرس س��ینما به عنوان کارشناس در این 
مستند، پایان بخش فیلمبرداری بخش اول آن بود. فیلمبرداری فاز دوم مستند 

سینمایی شهرداد روحانی تا پایان بهمن ماه به پایان می رسد.

نمایش��گاه عکس های جدید نیکی کریم��ی که قرار ب��ود 2۷ بهمن ماه در 
گالری گلستان افتتاح شود، به دلیل مشکالت کاری نیکی کریمی به زمان 

دیگری موکول شد.
او به دلیل این که در س��فر است و در زمان نمایش��گاهش نمی تواند حضور 
 داش��ته باش��د و همچنین به دلیل ای��ن که هن��وز نتوانس��ته عکس های

نمایش��گاهش را آم��اده کند، از ای��ن رو برپای��ی نمایش��گاهش را به زمان 
دیگری موکول کرد. کریمی ک��ه پیش از این به عن��وان بازیگر و کارگردان 
 معرفی ش��ده است، در  س��ال های اخیر عکاس��ی را هم به صورت جدی به 
فعالیت های هنری اش اضافه کرده است. نخستین نمایشگاه وی در گالری 

گلستان برپا شد و او در این نمایشگاه 28 عکس را به نمایش گذاشت.

 غفارزاده به عنوان اولین تجربه سینمایی  
 جمال
خود،»گیرنده« را که چندوجهی، شلوغ،  نوروز باقری

طنز و جاده ای  است در کارنامه خود ثبت 
کرده است. این فیلم توانست جایزه بهترین فیلم اول  را از سی  امین 

جشنواره فیلم فجر را از آن خود کند.
خالصه فیل��م  از این قرار اس��ت که قرار اس��ت ریی��س جمهور از 
ش��هری کوچک که مش��خص نیس��ت در کجای ایران قرار دارد، 
 بازدید کند. به این علت، اکثر مردم شهر شروع به نوشتن نامه برای 

رییس جمهور می کنند و مشکالت خود را در نامه توضیح می دهند. 
داستان از جایی شروع می ش��ود که هیأت دولت پس از بازدید، از 
ش��هر می روند و یک محموله نامه پس از رفت��ن رییس جمهور و 
 همراهانش به فرمانداری می رسد و چون قرار است رییس جمهور

در همان روز به تهران بازگردد نامه ها باید هرچه سریع تر به دستش 
برس��د. در این بین ش��خص کارخانه داری به علت ای��ن که منافع 
شخصیش با رس��یدن نامه ها به دس��ت رییس جمهور در معرض 

خطر قرار می گیرد، برای رسیدن نامه ها مانع تراشی می کند و... .
 از بازیگ��ران ای��ن فیل��م م��ی ت��وان ب��ه س��عید راد، محمدرضا 
شریفی نیا، سیامک اطلس��ی و... اش��اره کرد. اولین چیزی که در 
»گیرنده« خودش را به تماشاگر نش��ان می دهد، ریتم بسیار تند 
آن است. این فیلم سرش��ار از حرکت، موس��یقی، تغییر موقعیت 
 و صداس��ت وتا جایی پیش م��ی رود که مخاطب خود را خس��ته 
می کند و انگار فقط برای سپری شدن زمان و گذران وقت استفاده 
شده، نه برای پیشروی قصه و روایت اثر، که اگر در کنار تمامی عناصر 
به درستی استفاده می شد بی شک می توانست کمکی به پیشروی 
قصه بکند. در »گیرنده« یک شخصیت رییس جمهور وجود دارد که 
به نظر می رسد اگر نامه های مردم به دستش برسد همه مشکالت 
آنها حل می شود. اساس داستان هم بر محور رسیدن همین نامه ها به 

دست اوست، ولی اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا یک رییس 
جمهور از مش��کالت خبر ندارد که با نامه وپیغام باید او را آگاه کرد 
و این ضعف در خط اصلی داس��تان به خوبی مشاهده می شود.  هر 
فیلمی که اسم رییس جمهور در آن بیاید، الزاما فیلم سیاسی نیست. 
درست است که ریاست جمهوری خود به خود بار سیاسی دارد، ولی 
این مقام، ابعاد مختلف دیگری را هم شامل می شود. درواقع حضور 
ناپیدا و نادیده رییس جمهور در »گیرنده« فیلم را سیاسی نمی کند.  
ماجراها باید توان تعریف شخصیت پردازی آدم های فرعی را داشته 
 باشد، ولی »گیرنده« نتوانسته در تعریف و گنجایش شخصیت های

فرعی به خوبی عمل کند و در گیر و دار شخصیت اصلی مانده و در 
پرداخت آن نیز نتوانسته به خوبی از پس خلق آن بر بیاید. در پایان 
باید به نکته ای که در فیلم است اشاره کرد که چرا ما فکر می کنیم 
همه مشکالت با رییس جمهور حل می شود؟ اگر دقت کنید مدیران 
یک کارخانه، مدرسه یا ... وقتی به رییسشان برمی خورند، شروع به 
درد و دل می کنند و از مشکالتشان گالیه دارند، در »گیرنده« نیز 
همین داستان اس��ت، وقتی رییس جمهور از این منطقه دورافتاده 
عبور می کند، همه می خواهند حرف دلشان را به او بزنند. حاال در این 
بین خیلی ها امیدوار نیستند که نامه شان خوانده شود یا مشکلشان 
حل شود، ولی همین تخلیه شدن و درد و دل کردن هم کافی است.

گیرنده به فرستنده نرسید

در »گیرنده« 
یک شخصیت 
رییس جمهور 

وجود دارد که به 
نظر می رسد اگر 

نامه های مردم به 
 دستش برسد 

همه مشکالت آنها 
حل می شود

 »طبقه نهم« اسم ویدئو اینستالیشنی 
نسترن 
مکارمی

است که در روزهای پنج شنبه و جمعه، 
پنجم و شش��م بهمن م��اه ، در گالری 
متن، در برابر عالقه مندان این هنر، به 

تماشا گذاشته شده بود. 
در این ویدئو چیدمان، در کنار مشاهده عناصری که در قالب 
مجسمه های آویخته از سقف که با اس��تفاده از فلز تهیه شده 
بودند، انیمیش��نی س��اخته عس��ل امینی هم بر روی پرده به 
نمایش در آمده بود. این ویدئو اینستالیشن در یک نگاه کلی به 
موضوع زندگی و مرگ پرداخته و عبور انسان از مراحل مختلف 
 زندگی را در کنار المان های زیستی، مثل عادت ها، آموزش ها

و روزمره گی، همراه با ریخت و ترکیبی ماش��ینیزه شده، فاقد 
 هویت و بدون داش��تن پیامی مش��خص، به تصوی��ر درآورده 

بود.
 این اثر که ظاهرا اثری ناموفق در زمینه هنر ویدئو چیدمان به 
شمار می آمد، با تمام س��عی و تالش هنرمندش نتوانسته بود 

آن طور که باید و ش��اید به مخاطب 
در ارتب��اط گرفتن با فض��ای مورد 
نظرش کمکی کن��د. از خصوصیات 
س��ازی فع��ال   اینستالیش��ن، 

یک محیط ب��ا یک مفه��وم یا یک 
مفهوم با برخوردهای ظاهرا هنری 
است که باعث می ش��ود اثر معنا و 
مفه��وم و ارزش هنری پی��دا کند و 

به اعتقاد رس��ول معرک نژاد» آنچه 
در ویدئوآرت مهم جلوه می کند سه مش��خصه ایده یا مفهوم، 
نحوه س��اخت و ارایه اثر اس��ت. نحوه ارایه اثر نیز می تواند به 
صورت منفرد یا ترکیب با دیگر گونه های هنری نظیر هنر اجرا 
یا چیدمان باش��د. در مجموع می توان به این نتیجه رسید که 
ویدئو، یک رسانه در دست هنرمند برای بیان مفهومیست که 
 پرورانده  اس��ت و از آنجایی که با چندین هنر در تعامل اس��ت 
به عنوان یک اثر بس��یار تأثیرگذار بر مخاط��ب می تواند عمل 
کند.« موادی که در چیدمان اس��تفاده می شوند شامل طیف 
وسیعی هستند: از مواد و اشیاء زندگی روزمره و طبیعت گرفته 
تا رسانه های جدید نظیر ویدئو، صدا، پرفورمانس )هنر اجرا(، 

کامپیوتر و حتی اینترنت.
 هن��ر چیدم��ان لزوم��ا در نگارخانه ه��ای هن��ری اج��را 
نمی ش��ود، بلک��ه ممک��ن اس��ت در ه��ر فض��ای عمومی یا 
ش��خصی اجرا ش��ود و بعض��ی از چیدمان ها هم فق��ط برای 
فض��ای خاصی طراح��ی ش��ده اند. هنرمند و منتق��د ایلیاک 
باکوف  ب��ه این پدی��ده اساس��ی در مقدمه س��خنرانی اش با 

 عن��وان »اینستالیش��ن ت��ام گرا«  اش��اره ک��رده اس��ت. او 
می گوید که هر کس��ی در آن واحد »قربان��ی« و »مخاطب« 
اس��ت، که از یک طرف اینستالیشن را مورد بررسی و سنجش 
قرار می ده��د و از طرف دیگر آن تداعی ه��ا و یاد آوری هایی 
که در او بر می خیزد را درک می کند. او مغلوب فضای فشرده  
توهم مطلق می شود. فضای به وجود آمده توسط عسل امینی 
اما،ش��عر گونه ای بود که حتی کلمات به شعر درآمده رسول 
معرک نژاد هم که در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر با فضا،  بر 
دیوار گالری نقش بس��ته بود،  نمی توانست به درستی ارتباط 
میان آن کلمات و این ش��کل چیدمان و ویدئوی ارایه شده را، 
برای مخاطب  روش��ن کند. عس��ل امینی در ارتباط با این اثر 
می گوید: »رش��ته و حرفه اصلی من تصویر سازی و انیمیشن 
است و این نمایش��گاه برایم یک تجربه در این عرصه محسوب 
می ش��ود.« با این که هنر ویدئو چیدمان هنوز نتوانس��ته در 
قالب بایدها و نبایدها و تعاریف مش��خصی بگنجد - و البته که 
مشخصه بارز این دس��ت از هنرها نگنجیدن و حرکت کردن 
فراتر از مرزها و چهارچوب هاست - ولی این اعتقاد وجود دارد 
که القائات هنرمن��د، باید بتواند به س��ادگی در جان مخاطب 
جریان پیدا کند و حتی اگر حس القا ش��ده نتواند به سادگی 
به کلمه درآید ول��ی در مجموع باید بتواند نگاه ملموس��ی به 
او ببخشد. در حقیقت اینستالیش��ن آرت اهمیت بسیاری به 

درگیری تماشاگر در آنچه تماشا می کند، می دهد. 
توقع��ات و عادات اجتماعی ک��ه مخاطب را با خ��ود به فضای 
اینستالیش��ن می برد به همان ش��کلی که وارد می شود با او 
باقی می ماند، خواه به محض ورود در فضای جدید آن عادات 
را حفظ کند و خواه نفی ش��ان کند. »طبقه نهم«  ولی ملغمه ای 
نامفهوم بود از تعبیری که نه با متن پیشنهادی رسول معرک 
 ن��ژاد  هماهنگ بود و ن��ه ارتباطی شایس��ته و بایس��ته میان 
نشان های جس��میت یافته،  با همان نش��انه ها در انیمیشن 
برقرار بود. عسل امینی شاید انیمیشن ساز قابل و باسلیقه ای 
باشد و ش��اید انیمیش��ن او به تنهایی و بدون نیاز به قیاس آن 
با فضای چیدمان، می توانس��ت ارتباطی نسبتا معقول و قابل 
قبول با مخاطب برق��رار کند، ولی چیدمان س��هل انگارانه در 
فضای گالری که گویا به روش تیتراژ آغاز و پایان فیلم ها و تنها 
برای معرفی المان های موجود در انیمیشن ساخته و پرداخته 
 شده بود، هیچ بار دیگری در جهت مفهومی کردن اثر بر دوش 
نمی کش��ید و حتی به س��ادگی می توان گفت که بیشترین 

آسیب را به »طبقه نهم« و هنرمند آن زده بود.
 گالری متن واقع در خیابان دانشگاه، کوچه خوشاب، ارایه این 

اثر را بر عهده گرفته بود.

 نگاهی به ویدئو اینستالیشن عسل امینی 

سقوط از طبقه نهم در گالری متن 

ویدئو، یک 
رسانه در دست 

هنرمند برای بیان 
مفهومیست که 
پرورانده  است و 
به عنوان یک اثر 
بسیار تأثیرگذار 

 بر مخاطب 
 می تواند 
عمل کند



بکام، آرسنال را دور زد و به پاری سن ژرمن رفت دیدار تیم های بسکتبال مهرام و دانشگاه آزاددیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و نفت تهرانطلبه کوهنوردی که کلیمانجارو را فتح کرد

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فوالدماهان؛  قهرمان مسابقات 
مینی بسکتبال استان 

تیم مینی بس��کتبال فوالدماهان عنوان قهرمانی اولین دوره مسابقات 
مینی بسکتبال استان را به خود اختصاص داد. این رقابت ها به مناسبت 
میالد باسعادت پیامبراکرم)ص( و امام جعفرصادق )ع( و با حضور تیم 
پایگاه های اس��تعدادیابی شهرس��تان مبارکه، خمینی ش��هر، فریدن 
و آکادمی بس��کتبال فوالدماهان و در خانه بس��کتبال اصفهان برگزار 
شد. در این مس��ابقات، هر پایگاه با سه تیم س��ه نفره به همراه یک نفر 
یار تعویضی، در وقت های پنج دقیقه ای به رقابت پرداختند. آکادمی 
و پایگاه های استعدادیابی ماهان با هدف کشف و پرورش استعدادهای 
بسکتبال استان از مهر ماه سال جاری فعالیت خود را در پنج نقطه استان 

اصفهان آغاز کرده است.

 پیروزی باریج اسانس 
و مات شدن عمو جبار

 تیم والیب��ال باریج اس��انس کاش��ان در ادامه پیروزی ه��ای خود در 
نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال، میزان خراسان را شکست داد.

هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با برگزاری شش دیدار 
در شهرهای مختلف پیگیری ش��د. در یکی از این دیدارها در کاشان، 
باریج اسانس موفق به شکست سه بر یک میزان خراسان شد. شاگردان 
حسین معدنی که چهار هفته پیاپی پیروز میدان بودند، توانستند روند 
پیروزی های خود را ادامه دهند و پنجمین برد متوالی در نیم فصل دوم 
را جشن بگیرند. باریج اسانس در حالی موفق به شکست میزان شد که 
شاگردان جبار قوچان نژاد هنوز خوش��حال از پیروزی هفته قبل برابر 
کاله بودند! اما شادی آنها دوام چندانی نداشت و کاشانی ها نوار بردهای 

این تیم را پاره کردند. 

 منصور  ابراهیم زاده 
تندیس اخالق گرفت

شش��مین همایش فرزندان آفتاب به منظور معرفی چه��ره های برتر 
اخالقی ورزش کش��ور برگزار ش��د. در این همایش که ب��ا حضور وزیر 
ورزش و جوانان و جمعی از مس��ئوالن و پیشکسوتان ورزش کشور در 
هتل المپیک تهران برگزار شد، منصور ابراهیم زاده سرمربی سابق تیم 
فوتبال ذوب آهن و کنونی نفت تهران، عنوان مربی برتر اخالق کش��ور 

را به خود اختصاص داد.

شروع شیرین راکت  به دستان ماهان
هفته اول رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ بانوان باش��گاه های کشور 
با دیدار تیم های فوالد ماهان سپاهان و فرشتگان تهران پیگیری شد. 

در این دیدار، بانوان ماهانی با ارائه یک بازی برتر موفق شدند با نتیجه 
قاطع پنج بر صفر فرشتگان تهران را در هم بکوبند و لیگ را با پیروزی 
ش��روع کنند. فوالد ماهان در این دیدار که در مجموعه انقالب تهران 
برگزار شد، با ترکیب ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی و 

منصوره رضایی برابر حریف خود به برتری رسید.

بهداد سلیمی بهترین وزنه بردار سال 
جهان شد

به نقل از روابط عمومی فدراس��یون وزنه برداری، اگر چه لیونل مسی با 
بردن چهارمین توپ طالی خود در دنیای فوتبال جاودانه شد، اما بهداد 
سلیمی هم در اوج جوانی در مس��یر جاودانگی در وزنه برداری قدم بر 
می دارد. پوالدمرد شایسته کشورمان که در رقابت های المپیک لندن با 
اقتدار موفق به کسب یکی از با ارزش ترین مدال های طالی بازی ها شد، 
در نظرسنجی سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری باالتر از ایلین ایلیا، 
وزنه بردار سرشناس قزاقستانی ها ایستاد و عنوان بهترین وزنه بردار سال 

۲۰۱۲ را از آن خود کرد.

انتقادهای مغرضانه به سود تیم 
ملی نیست 

مهرداد پوالدی/هافبک تیم ملی فوتبال
خوشبختانه در حال حاضر شرایط تیم ملی خوب است. بازیکنانی که 
به اردو دعوت شده اند از بهترین های فوتبال ایران هستند. انشاءاهلل 
آماده می شویم برای بازی حساس مقابل لبنان 
که برای جام ملت های آسیا با یک سه امتیاز 
استارت محکم بزنیم. لبنان تیمی است که ما 
در مرحله مقدماتی جام جهانی نیز باید یک بار 
دیگر در تهران میزبان آنها باشیم و مطمئن 
باش��ید با این پیروزی می توانیم شرایط را 
برای نتیجه خوب در بازی بعدی هم مهیا 
کنیم. وی در پاسخ به سؤالی که برخی ها 
دوست دارند از لبنان انتقام بگیریم، گفت: 
شکس��ت تیم ملی ایران که در لبنان اتفاق 

افتاد یک حادثه بود. 

6
عواقب رانندگی با یک دست

زمانی که ایکر کاسیاس دستان خود را در بیمارستان گچ گرفت و به خانه برمی گشت، عکسی از او منتشر 
شد که او را در حالت رانندگی با یک دست نشان می داد. رییس امور حمل و نقل ترافیک اسپانیا در این باره 
گفت: مشخص نیست کاسیاس در سطح شهر در حال رانندگی است یا بزرگراه و نمی شود او را جریمه کرد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 972 |  شنبه  14 بهمن  1391 | 21 ربیع االول 1434

 »یاغی« در »روسونری«
ماریو بالوتلی به میالن پیوست. بالوتلی چندی پیش با روبرتو مانچینی، 
سرمربی منچسترسیتی در تمرین درگیر شد. او که در این فصل لیگ 
برتر نتوانس��ته بود عملکرد خوبی داشته باش��د، در میالن جانشین 
الکساندر پاتوی برزیلی خواهد شد که به کورینتیانس پیوسته است. 

جریمه 30 هزار پوندی فرگوسن
کمیته  انضباطی اتحادیه فوتبال انگلیس آلکس 
فرگوس��ن را به دلی��ل اظهاراتش پ��س از بازی 
منچس��تریونایتد و تاتنهام که با تساوی یک بر 

یک به پایان رسید، 3۰ هزار پوند جریمه کرد.

رئال  متکی به یک تن نیست
هافبک آلمانی رئال مادرید در آس��تانه ال کالسیکو 
تأکید کرد، تیمش متکی به یک تن نیست. مسوت 
اوزیل صحبت ها درباره تأثیر زیاد کریستیانو رونالدو 

در رئال مادرید را رد کرد. 
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هواداران حق دارند 
ناراحت باشند

افشین مالیی آمد 
جمشیدی  رفت

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن گف��ت: هواداران ذوب آهن ح��ق دارند از نتایج 
ضعیف تیم ناراحت باشند. سینا عشوری اظهار کرد: در هر دو نیمه بازی برابر 
نفت تهران موقعیت های گل بسیاری داشتیم که استفاده نکردیم، اما تنها روی 
یک اش��تباه در آخرین دقایق پایانی بازی نتیجه را به تیم نفت واگذار کردیم. 
وی تصریح کرد: باید بگویم ابراهیم زاده، سرمربی تیم نفت تهران هم در این 
بازی شانس آورد که توانست سه امتیاز دیدار را کسب کند. بازیکن تیم فوتبال 
ذوب آهن با بیان این که تنها انجام ب��ازی خوب به کار تیم ذوب آهن نمی آید، 
تأکید کرد: امیدوارم در بازی های آینده بتوانیم سه امتیاز را بگیریم و به رتبه های 
باالی جدول صعود کنیم. وی با اشاره به ناراحتی هواداران از نتایج ذوب آهن، 
افزود: موقعیت تیم در جدول بسیار بد است و ما هم باید به این عزیزان احترام 

بگذاریم و نتایج ضعیفمان را جبران کنیم. 

افش��ین مالیی، معاون سابق توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان شد. مالیی که پیش از 
حضور محمد جواهری به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان یکی 
از گزینه های مدیرکلی ورزش و جوانان استان بود،  به عنوان رییس اداره ورزش 

و جوانان استان اصفهان انتخاب شد. 
مالیی پس از خداحافظی رش��ید خدابخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، از معاونت توسعه ورزش این اداره کل کنار گذاشته شد تا جای وی را 
غالمعلی ابراهیمی بگیرد. با گذشت شش ماه از این تغییرات، روز چهارشنبه 
افشین مالیی به عنوان رییس اداره تربیت بدنی شهرستان اصفهان معرفی شد. 
با حضور مالیی در اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان،  علی جمشیدی که 

پیش از این ریاست این اداره را بر عهده داشت، از کار خود برکنار شد.

رییس فدراسیون کبدی در چند روز اخیر به 
 گروه 
ورزش

خاطر مسائلی که از آن به عنوان کم کاری و 
یا ضعف در عملکرد ریی��س هیأت کبدی 
استان اصفهان نام برده اس��ت، بدون اطالع و یا هماهنگی، ریاست 
منطقه دو کبدی ای��ران را که پیش از این ب��ا هدایت رییس هیأت 
اصفهان اداره می شد به رییس هیأت استان فارس سپرده است که 
این امر اعتراض س��ید اصغر حس��ینی نژاد، ریی��س هیأت کبدی 

اصفهان را به دنبال داشت. از طرفی مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
استان اصفهان هم در گفتگو با خبرنگار ما از حمایت صریح و رسمی 
خود از »حس��ینی ن��ژاد« رییس هی��أت کبدی اس��تان خبر داد. 
محمدجواهری در این باره اظهار داشت: از زمانی که کبدی انجمن 
 بود و هنوز فدراسیون نشده بود تا همین س��ال گذشته، به عنوان 
نایب رییس فعالیت این رشته را در سطح کالن زیر نظر داشتم و به 
صورت کامل از اقدامات هیأت های اس��تانی آگاه هستم، به همین 

دلیل براس��اس کارنامه، برنامه و اقدامات ص��ورت گرفته در هیأت 
استان اصفهان نمی توانم از حق یک هیأت موفق بگذرم و به عنوان 
مدیرکل اس��تان وظیفه دارم نه از هیأت، بلکه از هیأت موفق و کاًل 
هیأت های اس��تان دفاع کنم. از همه مهم تر، براساس رخدادهای 
مثبتی که در کبدی اصفهان به وقوع پیوسته، انتظار برخورد مدبرانه 
تری را از سوی آقای مقصودلو)رییس فدارسیون( داشتم، نه آن که 
ایش��ان نیز به راحتی موفقیت های ای��ن هیأت را ب��ا بیان برخی 
اظهارنظرها که واقعاً در ش��أن ورزش اس��تان اصفهان نیز نیست، 
ملتهب کند. به گفته وی، واگذاری مسئولیت منطقه دو کبدی کشور 
به رییس هیأت کبدی اس��تان اصفهان بدون ش��ک نشان دهنده 
توانایی های این هیأت اس��ت، بنابراین ضعی��ف جلوه دادن هیأت 

کبدی استان اصفهان در شرایط کنونی  کار درستی نیست. مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان تصریح ک��رد:  بنابراین عملکرد رییس هیأت 
کبدی استان جای تقدیر دارد، نه انتقاد و برخوردهای شخصی نباید 

به جای پاسخ های منطقی قرار گیرد. 
انتقادات را به باج خواهی تفسیر نکنید

محمدجواهری با اعالم این که با آمار و مستندات موجود نمی توانم 
موفقیت های این هیأت را نادیده بگیرم، گفت: به صورت رس��می و 
با صراحت کامل از آقای حس��ینی نژاد حمایت م��ی کنم و از آقای 
مقصودلو هم انتظار دارم که در پاسخ به انتقادات یا اختالفاتی که به 
وجود آمده، گرچه آنها را هم درست نمی دانم، برخورد منصفانه تری 

داشته باشند و اظهارات یا انتقادات را به باج خواهی تفسیر نکنند. 

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

عملکرد هیأت کبدی اصفهان جای تقدیر دارد، نه انتقاد! 
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 اعالم لیست ۲6 نفره تیم ملی فوتبال ایران 
 گروه 
ب��رای ب��ازی در مقابل لبن��ان در مرحله ورزش

مقدماتی ج��ام ملت های آس��یا مطابق 
 معمول باز هم با انتقاداتی از س��وی باش��گاه ه��ای فوتبال ایران 
روبه رو ش��د تا کی روش و همکارانش بدانند حت��ی در بهترین 
شرایط هم باید پاسخگوی مربیان فوتبال ایران باشند. بدون شک 
مهم ترین حاشیه این لیست، عدم دعوت از سید مهدی رحمتی 
 اس��ت که ده روز قبل خداحافظ��ی موقتی از تیم ملی داش��ت و 
کی روش هم ب��رای این که در مقاب��ل دروازه بان اول تیمش کم 
نیاورد، نام رحمتی را از لیس��ت خ��ارج کرده تا ش��هاب گردان 
بازگشتی دوباره به لیست تیم ملی داشته باشد. دانیال داوری هم 
اعالم کرده در این اردو حضور نخواهد داشت و در مراحل بعدی اگر 
کی روش صالح بداند می تواند جای رحمتی را بر روی خط دروازه 
تیم ملی پ��ر کند. نکته مثبت این لیس��ت، دعوت ک��ی روش از 
بازیکنان��ی مث��ل امی��د ابراهیمی، ج��الل رافخای��ی، غالمرضا 
رضایی،یعقوب کریمی و فرزاد حاتمی است که در این چند هفته 
 اخیر در لیس��ت بهتری��ن بازیکنان تیمش��ان بوده ان��د  و اگر با 
کج سلیقگی کادر فنی تیم ملی برای اعالم لیست نهایی بازیکنان 
روبه رو نشوند، باید گفت که تیم ملی فوتبال ایران بعد از مدت ها 
نیم نگاهی به لیگ داخلی و بازیکنان آماده اش داشته است. اتفاق 
دیگر این لیست، دعوت از هادی عقیلی بوده که در دوره قبلی به 
تیم ملی دعوت نش��د و این بار کی روش با دعوت از مدافع سابق 
س��پاهان قصد دارد تا از کیفیت فنی او در خ��ط دفاعی تیم ملی 

نهایت استفاده را ببرد. سپاهان هم بعد از مدت ها به حقش رسیده 
و حضور چه��ار بازیکن ش��امل خلعتبری،گ��ردان، حاج صفی و 
ابراهیمی پاداشی به عملکرد زردها در لیگ برتر بوده؛ هرچند که 
س��ال هاس��ت جای محرم در لیس��ت تیم ملی خالی است. اما 
مدیرعامل پرسپولیس که از همان ابتدای فصل رابطه ای تیره و تار 
با کی روش داشت، ادعا کرده که کادر فنی تیم ملی حق قرمزها را 
نداده و بازیکنان��ی مثل انصاری فر، محمد ن��وری و رضا حقیقی 
شایستگی دعوت به تیم ملی را داشته اند، در حالی که در همین 
 لیس��ت نام چهار بازیکن از تی��م یازدهم جدول لیگ به چش��م 
 می خ��ورد و توق��ع ب��االی رویانی��ان غیر قاب��ل قبول ب��ه نظر 
می رسد. استقاللی ها هم مدعی شده اند که چرا با وجود در اختیار 
داش��تن بهترین خط دفاع لی��گ تا هفته ۲4، فق��ط منتظری و 
حیدری به تیم ملی دعوت شده اند و بازیکنانی مثل امیر حسین 
صادقی و حتی حنیف عمران زاده باید به تیم ملی دعوت می شدند. 
البته ایراد اصلی این لیست را می توان در بی توجهی کی روش به 
دو تیم شگفتی س��از لیگ، یعنی فوالد خوزس��تان و نفت تهران 
دانست که با وجود عملکرد فوق العاده ای که در لیگ داشته اند، از 
هر تیم فقط یک بازیکن به تیم ملی دعوت شده و حسین فرکی در 
کنار منصور ابراهیم زاده حق دارند نسبت به نحوه انتخاب بازیکنان 
تیم ملی معترض باشند. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که 
کی روش برای لیست نهایی تیم ملی آیا دست به ریسک خواهد 
زد و بازیکنان آماده را به نام ها ترجیح می دهد یا باز هم باید شاهد 

بازی بعضی ازستاره های میلیاردی باشیم.

 بیانیه پش��ت بیانیه و جوابی��ه به دنبال 
مسعود 
جوابیه، مهم ترین دستاورد این روزهای افشاری

فوتبال باشگاهی و ملی ماست که بزرگ 
ترین تیم های لیگ برتری اش در نمایش��ی کسل کننده فقط و 
فقط به دنبال نباختن هس��تند و تیم ملی بزرگساالنش هم در 
رقابت با قدرت های درجه دو فوتبال آس��یا ب��رای صعود به جام 
جهانی فوتبال دچار اما و اگر شده است. اختالف نظر کی روش و 
مربیان فوتبال حاضر در لیگ برتر به اندازه کافی فوتبال باشگاهی 
و ملی ما را دچار حاش��یه ک��رد و این بار انتقال ای��ن اختالف به 
س��طحی باالتر و در بین مدیران ش��اغل در ورزش ایران اوضاع 
فوتبال را به سمت و سویی غیر قابل پیش بینی و بحران زده پیش 
می برد. از یک طرف مدیران دو باشگاه قرمز و آبی پایتخت نشین 
به دنبال تسویه حساب اختالفات گذشته خودشان هستند و در 
سوی مقابل، عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال تمام مکالمات 
خصوصی اش با رییس کمیت��ه داوران را رس��انه ای می کند و 
عملکرد فدراسیون فوتبال را زیر سؤال می برد، آن هم فدراسیونی 
که مدت هاست به واسطه عملکرد رییس همیشه خندانش بر لبه 
تیغ قرار گرفته و در این اوضاع آش��فته فوتبال دیگر حرفی برای 
دفاع از عملکردش ندارد. البته رییس کمیت��ه داوران هم کوتاه 
نیامده و کمتر از ۲4 ساعت بعد با ارسال بیانیه ای شدید اللحن، 
عملکرد عضو سرش��ناس هیأت رییسه را زیر س��ؤال برده و او را 
تهدید به افش��ای صحبت های خصوصی اش در رابطه با حضور 
مهدی تاج در پست سرپرستی س��ازمان لیگ می کند. ماجرای 

اختالف رحیمی با مهدی تاج، جرو بحث رییس کمیته انضباطی 
با مدیران باشگاه ها،کری خوانی مسخره سرپرستان دو باشگاه 
پرطرفدار، انتقاد امیر قلعه نوی��ی از کی روش، صدور بیانیه های 
پشت سر هم دو باشگاه پرس��پولیس و استقالل و مصاحبه های 
رنگارنگ مدیران خصوصی علیه رییس فدراسیون هم که دیگر 
قدیمی شده و هفته ای نیست که شاهد این حرمت شکنی های 
مدیریتی نباشیم. این رفتارشناس��ی مدیرانی است که به عنوان 
ارکان اصلی فوتبال ایران باید محافظان فرهنگ پهلوانی در ورزش 
باش��ند و امروز با این عملکرد، آتش بیار معرکه ای شده اند که 
پایانش چیزی به جز نابودی اخالق در ورزش ایران نیست. پرچم 
زردرنگ انجام بازی جوانمردانه که پیشاپیش تیم ها وارد زمین 
چمن می شود، فقط مربوط به مستطیل سبز نیست و این شعار 
 بای��د عملک��رد مربیان،تماش��اگران و حت��ی مدی��ران را ه��م 
 تحت پوشش قرار دهد، ولی در حال حاضر همه به خودشان اجازه 
می دهند با دیدن کوچک ترین نقطه ضعف باش��گاه یا سازمان 
مقابل، تندترین انتقادات را متوجه مدیر روبه روی خودشان کنند. 
مدیرانی که در اصل باید به دنبال حل مش��کالت زیرس��اختی 
فوتبال باش��ند، این روزها همه چی��ز را رها کرده ان��د تا جواب 
مخالفان خودشان را بدهند و آن وقت انتظار داریم که فوتبال ما 
در این ش��رایط عجیب و غریب به جام جهان��ی هم صعود کند؛ 
انتقاداتی که چیزی به جز تیره و تار کردن روابط در فوتبال ایران 
ندارد و حتی می تواند اسباب خداحافظی آنها را از میز و صندلی 

مدیریت ورزش فراهم کند.

مدیرانی که در 
اصل باید به دنبال 
حل مشکالت 
زیرساختی فوتبال 
باشند، این روزها 
همه چیز را رها 
کرده اند تا جواب 
مخالفان خودشان 
را بدهند

 سپاهان هم بعد از 
مدت ها به حقش 
رسیده و حضور 
چهار بازیکن شامل 
خلعتبری،گردان، 
حاج صفی و 
ابراهیمی پاداشی 
به عملکرد زردها 
در لیگ برتر بوده

 بازار بیانیه داغ استسپاهان به حق خودش رسید

التهاب به صندلی مدیران رسیدباال و پایین های لیست کی روش



یادداشت

همکاری و تعامل مجلس و دولت، 
راهکار حل مشکالت کشور است

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اسالمی همکاری مسئوالن دستگاه های اجرایی با نمایندگان مردم 
در مجلس را راهکار حل مش��کالت کش��ور در بخش های مختلف 

عنوان کرد.
سیدس��عید زمانیان دهکردی اظهار داشت: حرکت کشور بر خالف 
تحریم های دشمن، رو به پیشرفت است و نظام اسالمی در راستای 
آرمان های امام راحل عظیم الشأن، آرمان شهیدان و منویات رهبر 

معظم انقالب گام برمی دارد.
وی با بیان تحریم های دشمن علیه آرمان های مردم و نظام، تصریح 
کرد: وحدت مردم و مس��ئوالن ب��ه معنای واقعی کلم��ه و تالش و 
سیاستگذاری قانونگذاران و مجریان قانون در راستای تحقق اهداف 
اسناد باالدستی توسعه کشور از راه های حل مشکالت کشور و آثار 

تحریم هاست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
همچنین از توس��عه س��رمایه گذاری مولد به عنوان عامل اساس��ی 
در گس��ترش پیش��رفت، عدالت و رفاه عمومی در کش��ور یاد کرد و 
 افزود: همه دس��تگاه ها به ویژه دولت و مجلس در آسان سازی روند 
سرمایه گذاری در کش��ور و حمایت از تولید داخلی مسئولند و الزم 
است در این مسیر، راهکارهای عملی دلسوزان انقالب به کار گرفته 

شود.

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری/حجت االسالم محمدعلی نکونام

ورود امام خمینی)ره( به میهن در12بهمن سرآغاز تحول و تغییر مهمی 
در جهان شد و سیر جدیدی در مسیر انسانیت ایجاد کرد و این مورد را در 
مردم شهر دستنا، مردمی پویا، سرزنده و فعال هستند و نشانه این پویایی را 
می توان در برگزاری مراسمات دینی، مذهبی و انقالبی این مردم مشاهده کرد.

ایران در دوران رژیم طاغوت پهلوی از محرومیت بس��یاری رنج می برد 
و شاخص های توسعه سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور 
در سطح بس��یار پایینی قرار داش��ت و اس��تان چهارمحال و بختیاری 
نیز مانند س��ایر مناطق کشور 
در زمان طاغ��وت چنان مورد 
ظلم حاکمان ق��رار گرفته بود 
که امروز با گذش��ت سال ها و 
خدمات بس��یاری که از سوی 
این نظام به مردم ارایه ش��ده، 
هنوز نتوانسته است به جایگاه 

واقعی خود برسد.

ورود امام خمینی)ره( به میهن 
سرآغاز تحولی مهم در جهان شد

چهره روزیادداشت
 برپایی نمایشگاه عکس »واگویه های ایل « در کتابخانه مجلس

نمایشگاه عکس ایلیات کشور، همزمان با دهه فجر در کتابخانه مجلس شورای اسالمی 
برپا می شود. در این نمایشگاه عالوه بر آثار عکاسی بهزاد پیشکار و مهدی تیرانی،  اثر از 

مریم آل مؤمن عکاس جوان و فعال چهارمحال و بختیاری به روی دیوار می رود.
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اخبار کوتاه

ثبت 11 اثر معنوی چهارمحال و 
بختیاری در فهرست آثار ملی

سرپرس��ت معاونت می��راث فرهنگ��ی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری از ثبت 11 اثر معنوی اس��تان در فهرست آثار 

ملی خبر داد.
وی ادامه داد: این آثار ش��امل مهارت ساخت انبر، چاقو، 
قیچی و قفل چالشتری، مهارت بافت بند تاراق، وریس، 

نمکدان و دوخت لچک در فرهنگ بختیاری هستند.

سبک زندگی فرهنگ عامه 
منطبق با سیره نبوی است

مشاور مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری در نشست صمیمی کارکنان این اداره در بیان 
ویژگی های سبک زندگی ایرانی اظهار داشت: برای تبلیغ 
سیره و س��بک زندگی حضرت رس��ول)ص( نیز باید به 

سبک تبلیغی حضرت محمد)ص( تأسی جست.
حجت االس��الم س��ید رضا عبداله زاده بیان داشت: هر 
حرکت و فعل تربیتی باید بر اعتدال اس��توار باش��د و از 
حد وسط بیرون نرود و به افراط و تفریط کشیده نشود تا 
حرکت و فعلی مطلوب باشد. وی بیان داشت: بر این اساس 
پیامبر اکرم )ص( دینی را برای بشر به ارمغان آورده است 
که آیین تربیتی آن به اعتدال در هر امری فرا می خواند 
و مجموعه قوانین و مقررات و آداب دینی آن به گونه ای 

است که مردمانی معتدل تربیت شوند.

 اجرای طرح مراقبین 
جهت معلولین وسالمندان 

دوره آموزشی مراقبین معلوالن و سالمندان در منزل با حضور 
مدیر کل بهزیستی اس��تان، معاونت توانبخشی و جمعی از 

مربیان به مدت20 روز در بهزیستی استان برگزار می شود.
حس��ین س��عیدی مدیر کل بهزیس��تی اس��تان در مراسم 
 افتت��اح دوره ب��ا تش��ریح فعالی��ت ه��ای بهزیس��تی  در 
عرصه های مختلف به وج��ود29000 معلول تحت حمایت 
بهزیستی استان اش��اره کرد و افزود: از این تعداد تنها3500 
نفر مستمری دریافت می کنند و مابقی از سایر خدمات بهره 
می برند. س��عیدی از اجرای طرح مراقبین جهت معلولین و 
سالمندان، به عنوان یک بازوی بسیار مؤثر در ارایه خدمات 

بهزیستی نام برد .

 662   واحد مسکونی مددجو تحت حمایت کمیته امداد گاز رسانی
ش��د. پرداخ��ت جهیزیه ب��ه نوعروس��ان زی��ر پوش��ش کمیته 
امدادشهرس��تان کیار، کمک پن��ج میلیارد ریالی م��ردم اردل به 
کمیته امداد، پرداخت 15 میلیارد ریال کمک خیران شهرکرد در 
طرح رضوان، اجرای طرح فالح برای500 خانواده مددجو و امضای 
تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد فارسان و ادارات امورمالیات 
و دارایی، برخی از این فعالیت ها هستند که مشروح آنها را در ادامه 

می خوانید. 

662  و احد مس�کونی مددجو تح�ت حمایت کمیته 
امداد، گاز رسانی شد

مدیر کل کمیته امداد اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 622  
واحد مسکونی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد چهارمحال و 

بختیاری گازرسانی شد.
ابوالقاسم رس��تگار با بیان این که 662 واحد مسکونی مددجو در 
چهارمحال و بختیاری تحت حمایت کمیته امداد گاز رسانی شد، 
افزود: هم اکنون خانواده هایی  که در این واحدها مستقر هستند 
از نعمت گاز بهره مند ش��دند. وی ادامه داد: برای اجرای این طرح 

افزون بر یک میلیارد و 666 میلیون ریال هزینه ش��ده است. وی 
بیان کرد: تاپایان امسال نیز واحدهای مسکونی نوساز مددجویان 

و خانواده های بی بضاعت در مناطق محروم گاز رسانی  می شود.

پرداخت جهیزیه به نوعروس�ان زیر پوش�ش کمیته 
امداد شهرستان کیار

 مدیر کمیت��ه امداد شهرس��تان کیار گف��ت: هفت نف��ر از ایتام  
شهرس��تان کیار جهیزیه دریاف��ت کردند. رضا ش��یریان گفت: 
جهیزیه این افراد به همت 9 نفر از خیران طرح اکرام شهرس��تان 
تأمین ش��د. وی بیان کرد: 99 میلیون ریال صرف تأمین جهیزیه  

این نوعروسان شد ه است.

کمک پنج میلیارد ریالی مردم اردل به کمیته امداد  
مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرس��تان اردل گفت : مردم 
خیر این شهرستان امسال تاکنون پنج میلیارد و700 میلیون ریال 

کمک نقدی و غیر نقدی خود را به کمیته امداد پرداخت کردند.
 بهرام صالحی افزود: دراین مدت مردم خیر این شهرس��تان یک 
میلی��ارد و 138 میلیون ریال زکات پرداخ��ت کرده اند که از این 

مبلغ 123 میلیون ریال آن زکات فطره بوده است. وی بیان کرد: 98 
میلیون ریال هم مردم خیر این شهرستان برای کمک به بیماران 

خاص اهدا کرده اند.

 پرداخت 15 میلیارد ریال کمک خیران شهرکرد 
در طرح رضوان

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرس��تان شهرکرد، گفت: 
مردم خیر و نیکوکار این شهرستان امس��ال تاکنون 15میلیارد و 
750 میلیون ریال در طرح رضوان کمک کرده اند. علیرضا اصغرزاده 
اف��زود : این طرح با هدف خانه دار ش��دن نیازمندان و مش��ارکت 
خیرین در تأمین نیاز مددجویان اجرا ش��ده است. وی بیان کرد: 
در این طرح 90 واحد مس��کونی برای نیازمندان ساخته،10 خانه 

خریداری و 29 مسکن مددجویی هم تعمیر و بهسازی شد.

 اجرای طرح فالح برای 500 خانواده مددجو 
  امسال تاکنون500 خانوار معادل چهارهزار و950 نفر در دوره های

 آموزش��ی طرح فالح ش��رکت کردند که 85 درصد آنه��ا جوانان 
بوده اند. به گفته مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان 
دراین طرح تاکنون به بیش ازچهار هزار و650 مسأله شرعی و دو 
هزار ُشبهه توسط مبلغین پاسخ داده شده است. ابوالقاسم رستگار 
افزود: در این مدت بیش از180میلیون ریال برای اجرای طرح فالح 

دراستان هزینه شده است.

امضای تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد فارسان و 
ادارات امورمالیات و دارایی  

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره(شهرستان فارسان گفت : این 
نهاد با ادارات امور مالیاتی و دارایی شهرستان تفاهمنامه همکاری 
امضا  کرده است. محمد رضا فتحی افزود : براساس این تفاهمنامه 
مش��کالت مالیاتی مددجویان با ارایه معرفی نامه از کمیته امداد 
مرتفع یا از تخفیف مالیاتی برخوردار می شود. وی خاطر نشان کرد: 
خیرانی که زکات مال خود را با هماهنگی کمیته امداد برای تعمیر 
و نوسازی مساجد هزینه می کنند با معرفی به اداره مالیات و امور 

دارایی از تخفیف مناسب مالیاتی بهره مند می شوند.

پرداخت11میلیاردریال صدقه در شهرستان شهرکرد    
مدیر کمیته امداد شهرستان شهرکرد گفت : مردم خیر و نیکوکار 
استان در ده ماهه امسال بیش از11میلیارد ریال صدقه پرداخت 
کرده اند. علیرضا اصغرزاده افزود: این مبلغ صدقه از 46هزار و 314 

صندوق صدقات در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری شده است.

کوتاه از کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری 

662  و احد مسکونی مددجو ی کمیته امداد، گاز رسانی شد

 کمیته ام�داد اس�تان چهارمح�ال و بختیاری این روزها در س�رمای اس�تان هم دس�ت از
گروه 
شهرستان 

  
خدمت رسانی برای مردم محروم و خانواده های تحت حمایت خود برنداشته است و با انجام 

برنامه های متعددی که برخی از آنها رسانه ای شده است، رسالت خود را انجام می دهد. 
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ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460350200082 درخواس��ت:  ش��ماره   6125
9109980350201015، شماره بایگانی ش��عبه: 911034، خواهان محمدتقی کامران 
فرزند جعفر دادخواستی به طرفیت سید عباس طباطبایی فرزند سید قوام به خواسته 
انتقال رسمی یک دستگاه خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالس��ه پرون��ده 911034 ح 2 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/12/21 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. 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 نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14113 قربانی- 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6910 شماره ابالغیه: 9110100353404044، شماره پرونده: 9109980358000503، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910871، ش��اکی ناصر پورس��ینا بطرفیت یونس داوودی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ خواندگان به خواس��ته جع��ل و کالهبرداری تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه 
عمومی کیفری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 258 ارجاع و به کالسه 
9109980358000503 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/21 و س��اعت 
10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 16263 دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6918 شماره درخواست: 9110460353600030، شماره پرونده: 9109980360100768، 
شماره بایگانی شعبه: 911167، چون در پرونده کالسه 9109980360100768 چون 
آقای محمدرضا نصراصفهانی فرزند علی برای بابک برهانی فرزند منوچهر به اتهام 
خیانت در امانت به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی ب��رای مورخه 1391/12/19 
س��اعت 12 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول المکان ب��ودن و عدم 
دسترس��ی به متهمین در اج��رای مقررات م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 

ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 16588 شعبه 110 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

مزایده
6919 اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای 
در خصوص کالس��ه اجرای��ی 144/91 ج ح 4 خواهان خانم منیرالس��ادات میرمیران 
ورزنه به نش��انی اصفهان، خ شریعتی، بن بست گلها )15(، مجتمع مسکونی اسپادانا، 
ط همکف، و خواندگان خانم ها و آقایان مینو و عبدالحس��ین و رضا مهین الس��ادات 
ش��هرت همگی میرمیران ورزنه و فرحناز کس��اییان به نش��انی ف��وق و خانم زهرا 
الس��ادات میرمیران ورزنه با وکالت آقای خسرو طباطبایی پور به نشانی خ نیکبخت، 
مقابل دادگستری، ساختمان وکالی ماکان، طبقه اول، واحد 13 مبنی بر دستور فروش 
ب��ه منظور فروش ش��ش دانگ پالک ثبت��ی 3609 بخش 4 ثبت اصفهان به نش��انی خ 
احمدآباد، کوچه نواب، بن بس��ت نواب، پالک 48 با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/11/29 از ساعت 9:30 الی 10:30 
صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار نماید. در 
خص��وص ملک موردنظر اعمال ماده 111 قانون اج��رای احکام مدنی صورت گرفته 
اس��ت. طالبین خرید پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از 
آن خواهند بود وبا تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب سپرده دادگستری 
اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 

و پیش��نهاد دهنده باالتری��ن قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس 
نظریه کارش��ناس: محل مورد بازدید یک باب خانه قدیمی با قدمت بیش از 50 س��ال 

و عمدتًا مخروبه به ش��ماره پالک ثبتی مذکور و دارای حدود 575 مترمربع عرصه 
موج��ود و حدود 450 مترمربع اعیانی و در حدود 25 مترمربع از س��مت ش��رق در 
تعریض گذر قرار خواهد گرفت. س��ایر مشخصات آن شامل دیوارهای خشت و گل، 
سقف ها تیر چوبی، سطوح بدنه ها اندود گچ، کف سیمان، درب و پنجره داخلی چوبی 
قدیمی، گرمایش بخاری و دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باش��د. در نتیجه با 
توجه به موارد مذکور و موقعیت محلی، قدمت س��اختمان، انش��عابات و سایر عوامل 
مؤثر در قیمت گذاری ارزش ش��ش دانگ پالک مذکور جمعًا بالغ بر 4/500/000/000 
ریال معادل چهارصد و پنجاه میلیون تومان می باش��د. مدیر اجرای احکام ش��عبه 4 

دادگاه حقوقی اصفهان
 

احضار
6921 چون خانم ندا کورنگی فرزند حس��ن شکایتی علیه آقای سعید تندکار بینا مبنی 
بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911265 ک 107 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 91/12/20 ساعت 8 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف/ 16932 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
7028 ش��ماره: 11530 آقای سید کرم اله تقوی فرزند سید امان اله باستناد دو برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند 
145 واقع در ونک بخش 

630
مالکیت س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک شماره

یک س��میرم که در صفحه 167 دفتر 5 امالک ذیل ثبت 808 بنام آقای س��ید کرم اله 
تقوی فرزند سید امان اله ثبت و صادر گردیده و بموجب سند 70595-73/6/20 دفتر 
63 اصفهان نزد ش��رکت سهامی بیمه ایران رهن است. چون درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طب��ق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
در صدور المثنی س��ند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد ش��د. موسوی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک سمیرم
 

تحدید حدود اختصاصی
7029 ش��ماره: 12325 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1441 
واقع در قریه کچومثقال 75 اصلی دهس��تان س��فلی اردس��تان بخش 17 اصفهان که 
طب��ق پرونده ثبتی به نام آقای محمدرض��ا رحمتی فرزند علی و غیره در جریان ثبت 
می باش��د و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود خارج 
گردیده اینک بنا به درخواس��ت متقاضیان و دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخه 91/12/16 رأس س��اعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 

های معترضی ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. م الف/ 317 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

مزایده
7034 اج��رای اح��کام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
پرونده کالس��ه 910362 ج/ 2 مرب��وط به خواهان، مهدی نظ��ری و خوانده: فرامرز 
رزاززاده فرزند مصطفی – اصفهان- اتوبان ذوب آهن دفتر مجتمع گردش��گری ارم، 
به خواسته: مطالبه وجه سفته با احتساب کلیه خسارات شامل هزینه دادرسی- هزینه 
کارشناسی- حق االجرا جمعًا به میزان 249/942/487 ریال، اقدام به برگزاری مزایده 
جه��ت فروش اموال طبق نظریه کارشناس��ی بابت بخش��ی از مطالبات محکوم له در 
ساعت 8 الی 9 روز چهارش��نبه 91/12/2 در محل خ نیکبخت- دادگستری کل استان 

اصفه��ان طبقه س��وم اتاق 302 بنماید. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزایده 
از محل اموال واقع در ش��اهین ش��هر- گرگاب- بلوار امام- خ شهید مطهری- منزل 
شخصی رجبعلی نظری بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )قیمت ارزیابی شده توسط 
کارش��ناس( آغاز و برنده کسی اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را در 
زمان مزایده به حساب سپرده واریز و فیش آن را همراه داشته باشد و باالترین قیمت 
را پیش��نهاد نماید. نظر کارشناسی بشرح ذیل می باشد: 1- کانکس 6×2 یکعدد بمبلغ 
8/500/000 ریال، 2- کالس��که اسب س��واری بمبلغ 20/000/000 ریال، 3- دستگاه 
ترامبولین��گ 8 تایی ب��ه مبلغ 25/000/000 ریال، 4- نرده های کامل ش��هر بازی 80 
متر طول بمبلغ 10/000/000 ریال، 5- تانک آب ده هزار لیتری به مبلغ 15/000/000 
ریال، 6- کانکس 4×2 دو عدد به مبلغ 16/000/000 ریال، 7- پایه نورافکن و پرژکتور 
به مبلغ 3/200/000 ریال، 8- یخچال 6 درب ایس��تاده به مبلغ 4/500/000 ریال، 9- 
یخچال 2 درب اس��تیل به مبلغ 2/500/000 ریال، 10- چرخ گوشت به مبلغ 700/000 
ری��ال، 11- کول��ر آبی برفاب به مبل��غ 800/000 ریال، 12- هواک��ش 3 عدد به مبلغ 
1/500/000 ری��ال، 13- باالبر با کلیه تجهیزات به مبلغ 4/200/000 ریال، 14- ترازو 
دیجیتال بدون کفی به مبلغ 500/000 ریال، 15- نرده های راه فاضالب 10 متر بمبلغ 
500/000 ریال، 16- پوس��ت گیر س��یب زمینی بمبلغ 500/000 ریال، 17- دس��تگاه 
سیمولیش��ن »پتک« بمبلغ 5/000/000 ریال، 18- آبگرمکن بوتان دیواری با کپس��ول 
بمبل��غ 1/000/000 ریال، 19- کانکس دستش��ویی 2/5×2/5 بمبلغ 5/000/000 ریال، 
جمع کل: مبلغ 124/400/000 ریال )یکصد و بیس��ت و چهار میلیون و چهارصد هزار 
ریال تمام(. ضمن��ًا قیمت پایه مزایده 124/400/000 ریال تعیین می گردد. مدیر دفتر 

شعبه 2 اجرای احکام حقوقی اصفهان
 

مزایده اموال غیرمنقول
7075 ش��ماره نام��ه: 9110113835800988 ب��ه موج��ب کالس��ه 91/89 ن اجرای 
اح��کام کیفری دادگاه بخش خانمیرزا به طرفیت محکوم علیه آقای پنجعلی عس��گری 
فرزند طالب س��اکن س��رتنگ دینار عالی به پرداخت مبلغ 600/000/000 بابت وثیقه 
محمد عس��کری محکوم گردیده اند که در این راس��تا یک باب منزل مس��کونی سند 
قطعی غیرمنقول به ش��ماره پ��الک 126-40 صفحه 434 بخ��ش ده دفتر 78 معرفی 
و توقیف گردیده اس��ت و با توجه به نظریه کارش��ناس که قیمت آن را جمعًا به مبلغ 
607/092/000 ری��ال قیمت گ��ذاری و مصون از اعتراض باقیمانده و به ش��رح فوق 
توصیف اجمالی شده اس��ت. لذا مقرر گردیده ملک موصوف در روز دوشنبه مورخ 
91/11/30 رأس س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل دفتر اج��رای احکام کیفری با انجام 
مزایده عمومی و حضوری بفروش برس��د. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و 
به کس��انی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی بایستی فی المجلس توس��ط برنده مزایده به حساب سپرده واریز و فیش 
آن به دفتر اجرا تحویل گردد. خریدار می تواند حداکثر یکماه از تاریخ مزایده نس��بت 
به پرداخت باقیمانده ثم��ن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ واریزی اولیه 
با کس��ر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضب��ط و مزایده تجدید می گردد. 
متقاضی��ان ش��رکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از موع��د به این اجرا مراجعه تا 
اقدامات الزم جهت بازدید ملک مذکور انجام پذیرد. هزینه های مربوط به تش��ریفات 
و برگ��زاری این مزای��ده تمامًا بر عهده محکوم علیه می باش��د. اجرای احکام دادگاه 

عمومی بخش خانمیرزا
 

حصر وراثت
7077 آقای احمدرضا خان محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 5-083550-127 به 
شرح دادخواس��ت به کالسه 6204/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امین اله خان محمدی بشناس��نامه 
28 در تاری��خ 91/4/10 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: چهار پسر و یک همسر به نام های: 1- علی خانمحمدی ش 
ش 12215، 2- امی��ر خان محم��دی ش ش 16767، 3- ابوالفضل خانمحمدی ش ش 
7-041801-127، 4- احمدرضا خانمحمدی ش ش 5-083550-127، 5- مژده کرمی 
حوئی ش ش 565 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 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 17707 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
7084 شماره: 910997 ح 3 کالس��ه پرونده: 9109980350300997، وقت رسیدگی: 
91/12/20 ساعت 11 صبح، خواهان: حیدر قربانی با وکالت محسن نساجی، خوانده: 
حس��ن عزیزی فرزند محمد، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 

عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
7085 شماره: 911229 ح 3 کالس��ه پرونده: 9109980350301221، وقت رسیدگی: 
91/12/21 س��اعت 9/5 صبح، خواهان: س��ید محس��ن رضازاده با وکالت حسین و 
زهره صالحی، خوانده: مهدی بابابیدآبادی، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر 
آخری��ن آگهی ظرف ی��ک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7086 در خصوص پرونده کالس��ه 1846/91 ش 11 خواهان محمدرضا ش��ریف نیا 
دادخواس��تی مبنی بر تقاضای رس��یدگی الزام خوانده نس��بت به نقل و انتقال س��ند 
یک باب آپارتمان با احتس��اب کلیه خس��ارات وارده مقوم ب��ه 50/000/000 ریال به 
طرفیت مهش��ید معماریان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/12/20 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است. 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 رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
7087 ش��ماره: 911251 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350301251، وقت رسیدگی: 
91/12/22 ساعت 8 صبح، خواهان: محمد رافتی، خوانده: بهروز پوراحمد سیاه مذکی 
فرزند رحمت اله، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
7088 شماره ابالغیه: 9110100351703538، شماره پرونده: 9109980351701660، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911713، خواه��ان معصومه محمد رفیعی دادخواس��تی به 
طرفیت خوان��ده کرمعلی محمد رفیعی به خواس��ته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم دادگاه عمومی 
حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980351701660 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/20 
و س��اعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی )خانواده( اصفهان



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه  14 بهمن  1391 | 21 ربیع االول   1434
شماره 972 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 972  , Fabrury 2     ,2013
8 Pages

 مواظب
 این دوستان مهربان باشید

در حال��ی ک��ه م��ا از کت��اب ها 
چیزه��ای زی��ادی م��ی آموزیم، 
اما به درس��تی از آنه��ا نگهداری 
 نم��ی کنی��م و ق��در آنه��ا را 
نمی دانی��م. کتاب ها نی��ز مانند 
هر وسیله دیگری نیاز به مراقبت 
و نگهداری درس��ت دارن��د و باید 
 برای حفظ آنها نکات��ی را در نظر 

داشته باشید:
    اولین نکته محل قرار دادن کتاب است. سعی کنید از یک کتابخانه 
چوبی برای کتاب ها استفاده کنید و آنها را در محلی قرار دهید که به دور 

از تابش نور خورشید باشند.
    از قرار دادن کتاب بر روی زمین خ��ودداری کنید، چرا که ممکن 
اس��ت بر اثر برخورد پا با آن، پارگی و یا زدگی ه��ای مختلفی در کتاب 

ایجاد شود. 
    حشرات از جمله دشمنان اصلی کتاب ها هستند برای این که آنها به 
کتاب شما حمله نکنند، می توانید از روغن میخک استفاده کنید. سطح 
 کتابخانه را با این روغن مرطوب کنید تا دیگر حش��رات به کتاب های

شما آسیب وارد نکنند.
    گردگیری کردن کتاب ها ماهی یک بار می تواند عمر آنها را طوالنی 
تر کند. این کار باعث می ش��ود تا کتاب ها حداق��ل ماهی یک بار ورق 

خورده و پوسیده نشوند، همچنین گرد و خاک نیز از آنها دور می شود.
   در صورت پاره شدن کتاب می توانید از چسب های نواری شیشه ای

برای درس��ت کردن کتاب اس��تفاده کنید. البته دقت داشته باشید که 
ورق ها را به دقت در محل پارگی بچسبانید.

    آب، یکی دیگر از دشمنان اصلی کتاب است و می تواند برگ های
 کت��اب را نابود کن��د. اگر کتاب ش��ما خیس ش��د حتم��ا از برگه های 
خشک کن اس��تفاده کنید. برگه های خش��ک کن را زیر و  روی برگه 

خیس شده قرار دهید و با اتو آن را گرم کنید.
    در انتها لیس��تی از تمامی کتاب هایتان داش��ته باش��ید تا صورت 
امانت دادن و یا گم شدن، بدانید چه کتابی را از دست داده اید. کتاب ها 

همیشه می توانند به کمک شما در مسائل مختلف بیایند.

اندام مصنوعی س��اخته ش��ده این روبات، نشان دهنده 
همگام ش��دن علم با داس��تان های تخیلی و تالش برای 
تعویض اندام بدن با جایگزین های ساخت دست بشر در 

موارد ضروری است.  
البته این روبات 1/8 متری، همچنین باعث بروز معضالت 
اخالقی نیز شده اس��ت، چرا که پژوهش بر روی دست و 
پاهای پروتز و همچنین چش��م، قلب و شش مصنوعی و 
حتی ترکیبات بین تراشه های رایانه ای و مغز زنده به معنی 
تعویض بخش��های بدن انس��ان و ارتقای قابلیت های آن 
است. روبات »رکس« برای برنامه ای در یک شبکه تلویزیونی 
به نام »چگونه یک مرد مصنوعی بسازیم؟« ساخته شده 
که »برتولت میز« روانش��ناس اجتماعی که دست چپ 
خود را در کودکی از دس��ت داده را با دانشمندانی که در 
حال کار بر روی اندام پروتز هس��تند، نش��ان خواهد داد. 
»رکس« با اندام مصنوعی به ارزش یک میلیون دالر که 
از برخی از آزمایشگاه ها و ش��رکت های برجسته جهان، 
وام گرفته شده، توس��ط »ریچارد واکر« و »متیو گودن« 

روباتیک کاران برجسته انگلیس ساخته شده است. 
 اجزای بدن »رکس« شامل یک دست با حرکت 26 درجه 
با یک درجه اختالف با دست انس��ان که خود را برای کار 
آموزش داده، عینکی که تصاویر را به یک ریزتراش��ه در 
شبکیه فرستاده و از آن پالس های الکتریکی به مغز ارسال 
می شود و یک قلب پیل خور است که در حال حاضر برای 

اهداکنندگان موقت مورد استفاده است. 
 این روبات همچنین از مچ پای بیونی��ک برخوردار بوده 
که از یک سیستم موتور و فنر برای تقلید از حرکت عضله 
ساق پای انسان و تاندون آشیل استفاده می کند و توسط 
پروفسور »هیو هر« که هر دو پای خود را در اثر سرمازدگی 

از دست داده، ابداع شده است. 
 یکی از ان��دام هایی که دانش هنوز نتوانس��ته مطابق آن 
را ایجاد کند، مغز انسان اس��ت که از صد میلیون نورون 
ساخته شده و پیچیده ترین ساختار جهان شناخته شده 
است، اما دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در حال 
بررس��ی عالئم الکتریکی درون مغز موش ها برای ایجاد 
ریزتراشه هایی هستند که در آینده ممکن است بتوانند 
حافظه را بازیابی کرده و با کار بر روی مغزهای زنده حتی 

آلزایمر را درمان کنند.

مرد مصنوعی 
یک میلیون دالری! -5+6

-3+6

خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

نوآوری جدید محققان مؤسس��ه فناوری ماساچوست می تواند 
 پایان تم��ام تزریق ه��ای دردناک باش��د، چرا که این دس��تگاه 
می تواند واکسن را چون تاتو بی درد، از طریق سوزن های ریز وارد 

پوست کرده و طی چند روز آن را به بدن منتقل کند.
محققان اظهار می دارند این میکرو سوزن ها می توانند راه بسیار 

ایمن تر و کم دردتری برای انتقال نس��ل جدیدی از واکس��ن ها 
باشد. محققان مؤسس��ه فناوری ماساچوست یادآور شده اند که 
 این سیس��تم می تواند برای انتقال واکس��ن های DNA برای 
بیماری های خطرناکی چ��ون HIV به کار رود. با این س��وزن ها  
واکسن به س��رعت وارد پوست می ش��ود و الیه ای شبیه به تاتو 
در بدن ش��کل می دهد. این میکروس��وزن ها ب��ا هدف مختل 
کردن س��طحی ترین الیه های پوس��ت طراحی ش��ده است تا 
مانع از رسیدن واکس��ن به پایانه های عصبی و رگ های خونی 
ش��ود و تزریق بی درد و ایمن تر از س��وزن های زیرجلدی انجام 
شود. براس��اس اظهارات دارل آیروین اس��تاد مهندسی زیستی 
و علوم مواد مؤسس��ه فناوری ماساچوس��ت، این ن��وع از انتقال 
واکس��ن می تواند پایان بخش نیاز به تزریق واکس��ن با سرنگ 
باش��د. وی افزود: در این روش تنها باید س��وزن ها را برای چند 
دقیقه روی پوس��ت نگه دارید و آن را برداری��د، این امر موجب 

می شود که داروی تزریق شده پشت این ورقه های نازک پلیمر 
وارد پوست شوند. این میکرو س��وزن ها قرار است برای استفاده 
از نسل جدید واکسن های DNA مورد اس��تفاده قرار بگیرند. 
واکس��ن های کنونی با قرار دادن سیس��تم ایمن��ی در معرض 
مهاجمان بالق��وه، به بدن برای توس��عه سیس��تم ایمنی کمک 
 می کن��د. درحال حاضر دانش��مندان روی تولید واکس��ن های

DNA کار می کنند تا انتقال ژن ها تسهیل شود. در آن صورت 
سلول های افراد واکسینه ش��ده مولکول هایی از این مهاجمان 
بالقوه تولید می کنند که می تواند به سیستم ایمنی بدن کمک 
کرده، تهدیدهای خطرناک را شناسایی کند. این فرآیند موجب 
می ش��ود تأثیر واکسن های جدید از واکس��ن های عالی بیشتر 
باشد. این درحالی است که محققان همواره تالش کرده اند راهی 
برای انتقال  مؤثرتر دارو پیدا کنند و تاکنون بهترین راه تزریق و به 

کاربردن یک جریان الکتریکی به پوست بوده است.

نسل جدید واکسن ها

پایانی برای همه تزریق های دردناک

 توفان در
 سواحل سیدنی

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 به راس��تی که دانش، مای��ه حیات دل ها، روش��ن کننده دی��دگان کور و 

نیروبخش بدن های ناتوان است.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
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 سفر مافوق صوت
 به تصویر کشیده شد

گروهی از دانشجویان فیزیک دانشگاه لستر انگلیس با انجام محاسباتی، 
سفر مافوق صوت را به تصویر کش��یدند که با آنچه تاکنون در فیلم های 

علمی - تخیلی نشان داده شده است، کامال متفاوت است.

+15-2

+12-4

خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

یک ش��رکت هلندی در ای��ده ای جالب، قاب 
تلفن همراه آیفون را طراحی کرده که شامل 
نگهدارنده فنجان نیز بوده و به افراد در انجام دو 
کار نوشتن پیام و خوردن قهوه کمک می کند.

 سیارک 130 هزار تنی 
در مسیر حرکت به سوی زمین!

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 خوش اخالقی، گناه را محو می کند، چنان که آفتاب، یخ را آب می کند.

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

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