
دیواری کوتاه تر از رسانه ها 
پیدا نمی شود 

رونمایی از مجموعه 
»کیارستمی،  سینمای 
شاعرانه و مدرن«

سردار احمدی مقدم و دیدار با اهالی رسانه 

تفاوت »سیاه نمایی« و »  ایجاد اختالف بین مسئوالن« چیست؟

 حال پادشاه سعودی
تأثیرسالمت نیروی  انسانی یک  جامعه  2 یک بار دیگر وخیم شد

برشاخصه های عمومی  استان 7
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ساخت بزرگ ترین تلسکوپ 
5جهان در دروازه بهشت

 دلیلی ندارد 
با همه دنیا بد باشیم 

خودکفایی پاالیشگاه اصفهان 
از واردات

والیتی عضو ائتالف پیش��رفت با بیان این که بخش��ی از اختالفاتی که پیش 
آمده ناشی از تحریم و بخشی دیگر نیز مربوط به مدیریت است، تأکید کرد: با 
مدیریت درست می توان روابط خارجی را حل کرد و دلیلی ندارد با همه دنیا 
بد باشیم. در زمان جنگ بسیاری از کش��ورها از صدام حمایت می کردند، اما 

وزرای خارجه کشورها در سازمان ملل برای دیدار با ما صف می کشیدند و ...

 وزنه برداری اصفهان
 در راهی تازه

هیأت وزنه ب��رداری اصفهان در س��ال گذش��ته یکی از 
موفق ترین هی��أت های ورزش��ی فعال در اس��تان بود 
 که با کس��ب عناوین مختلف کش��وری و افتت��اح خانه 
وزنه برداری، گامی بزرگ در راه پرورش اس��تعدادهای 
این رشته در اصفهان برداشت. مرتضی سیف زاده رییس 
 ای��ن هیأت به هم��راه هم��کاران پر تالش��ش در هیأت 
شهرستان ها، سه شنبه همین هفته در خانه وزنه برداری 
استان اصفهان میزبان پیشکسوتان این رشته و اصحاب 

رسانه بودند تا...
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خلق حماسه سیاسی با  اتحاد مردم 
7

و مسئوالن محقق می شود

مشائی از دو جهت رد می شود 2

 »سیاه نمایی« و »ایجاد اختالف بین مسئوالن«، دو مقوله ای
اس��ت که هیچ ایرانی میهن دوس��تی، ف��ارغ از گرایش های 

سیاسی و فکری اش، دست خود را بدان نمی آالید. 
خروجی »س��یاه نمای��ی«، »ایجاد فض��ای ی��أس و ناامیدی 
در جامعه« اس��ت و ص��د البته هیچ کس دوس��ت ن��دارد در 
جامعه ای ناامید و س��رخورده زندگی کن��د. در واقع هر کس 
به کار ایجاد چنی��ن فضایی بپردازد، خود، خانواده و کس��انی 
که دوستش��ان دارد را نی��ز دچار چنین وضعی��ت نابهنجاری 
کرده اس��ت و این، ش��رط عقل نیس��ت. »ایجاد اختالف بین 
مس��ئوالن« نیز از آنجا که می تواند منجر ب��ه کاهش کارایی 

آنها ش��ود، »س��تم آش��کار« به فرد فرد اعضای جامعه است. 
 در ای��ن میان، نکته ای ک��ه مغفول مانده و کمت��ر بدان توجه 
می شود، این است که برخی گمان می برند که »سیاه نمایی« 
و »ایجاد اختالف بین مس��ئوالن«، صرفا می تواند از رسانه ها 
سر بزند. البته برخی افراد و رس��انه ها ممکن است خواسته یا 
ناخواسته، در این مس��یر حرکت کنند و در درستی این گزاره 
شکی نیس��ت، اما سخن بر س��ر این اس��ت که اینها، اتهامات 
اختصاصی رسانه ها نیستند و ای بسا خود مسئوالن در موارد 

متعددی دچار این عارضه بشوند...

 کاسه چه کنم چه کنم 
برای زلزله اصفهان

 گران شدن نرخ نان
 در اصفهان قطعی است

حداقل دریافتی امسال 
کارگران629هزارتومان

 مدال نقره جشنواره 
آلمانی به عکس اصفهانی

 شرایط سپاهان 
بهتر از  استقالل است
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تلفکس

آگهی مناقصه
موض�وع و ب�رآورد ماهيانه مناقص�ه: عملیات مس��تمر جم��ع آوری و حمل و دف��ن زباله 
 و نظاف��ت و رف��ت و روب مح��دوده ش��هرداری منطق��ه پنج ب��دون تعدی��ل و ماب��ه التفاوت 

با برآورد ماهيانه: 245/107/330 ریال
مدت اجرای عمليات: یک سال شمسی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای عمليات: محدوده شهرداری منطقه پنج شهر نجف آباد

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن رتبه الزم متناسب با نوع عملیات و رعایت سقف قرارداد، 
داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات 
شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد )شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع 

مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
مهلت و محل دريافت و تحويل اس�ناد مناقصه و پيش�نهاد قيمت: از شرکت های واجد 
شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 92/2/10 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1392/2/15 به دبیرخانه محرمانه شهرداری 

نجف آباد تحویل نمایند.
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلغ )207/100/000( ریال را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 

بانکی ارائه نمایند.
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

محسن خندان- شهردار نجف آباد

به یک کارمند خانم جهت امور اداری- فروش در یک 
شرکت معتبر نیازمندیم.

تلفن تماس: 6204565-6 

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 بیادی، رییس ستاد انتخابات
 چمران شد

حس��ن بیادی نایب رییس ش��ورای ش��هر تهران به عنوان رییس ستاد 
انتخاباتی مهدی چمران کاندیدای ریاس��ت جمهوری انتخاب شد. این 
انتصاب پس از اتمام ثبت نام نامزدهای انتخابات ش��وراها رس��ما اعالم 

خواهد شد.

باید به تنهایی به ایران حمله کنیم !
موش��ه یعالون وزیر دفاع جدی��د رژیم صهیونیس��تی در س��خنانی به 
مناسبت سالروز تش��کیل رژیم صهیونیستی گفت: اس��رائیل باید خود 
را برای حمل��ه احتمالی یکجانبه)ب��دون کمک آمریکا( به تأسیس��ات 
 هس��ته ای ایران آم��اده کند و اف��زود: برنامه هس��ته ای ای��ران نه تنها 
مهم ترین تهدید برای اس��رائیل بلکه تهدیدی برای خاورمیانه و جهان 

مدرن محسوب می شود.
یعالون با اشاره به این که مسیر هسته ای شدن ایران ممکن است به یک 
فاجعه ختم شود ، افزود: ایران اتمی می تواند به یک مسابقه تسلیحاتی در 
خاورمیانه بینجامد و حتی اتمی شدن ایران ممکن است سبب دستیابی 
گروه های تروریستی به سالح  هسته ای شود که این وضعیت می تواند 

کابوسی برای جهان غرب باشد.

 استمرار مقاومت مردم در سوریه
  به پیروزی منتج خواهد شد

علی الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی با اشاره به مسائل سوریه 
گفت: مقاومت مردم و حکومت سوریه در برابر انواع هجمه ها و نقشه های 
شوم تروریس��ت ها و حامیان خارجی ش��ان موجب کسب دستاوردهای 
بزرگی تاکنون بوده اس��ت. وی افزود: اس��تمرار این مقاومت ها و تقویت 
جبهه مردمی در برابر گروه های تروریس��تی به پی��روزی نهایی مردم و 
مقاومت سوریه منتج خواهد شد.الریجانی همچنین گفت: هدف اصلی 
تالش برای ایجاد نابسامانی در سوریه شکستن خط مقاومت انقالبی مردم 
و حاکمان این کشور در برابر سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی 

و حامیان غربی و منطقه ای آن است.

حکم مرتضوی باطل نمی شود 
حس��ینی معاون حقوقی س��ازمان تأمین اجتماعی  درب��اره اظهارنظر 
برخی اش��خاص و مراجع خاص درخصوص ایجاد ش��بهه ب��رای قانونی 
 بودن تصدی سعید مرتضوی در س��ازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان

کرد: اشتباه افراد مذکور این است که تصور می کنند سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعی با ابالغ معاون اول ریاست جمهوری در تأمین اجتماعی 

ادامه فعالیت می دهد.
وی افزود: آنان با این ذهنیت که رییس مجلس ش��ورای اسالمی مصوبه 
انتقال اختیار وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی را ب��ه معاون اول رییس 
جمهور ابطال کرده است، ادامه مس��ئولیت با ابالغ مذکور را دارای ایراد 
می دانند. حسینی بابیان این که افراد مورد اشاره از ابالغ جدید مرتضوی 
بی اطالع هستند و از روی عدم آگاهی اظهارنظر می  کنند، گفت: پس از 
ابطال مصوبه دولت توسط رییس مجلس، دکتر عباسی سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اس��تناد تبصره ماده14 اساسنامه سازمان 
تأمین اجتماعی، مصوبه20 تیر89 برای مرتضوی حکم سرپرستی صادر 
کرده  اس��ت. وی افزود: به موجب تبصره ماده 14 قانون، وزیر تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی مختار است بدون هیچ گونه قید و شرطی فردی را به مدت 

شش ماه به سمت سرپرستی این سازمان منصوب کند.

انتخابات92، چهار بعدی است
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران ب��ا بیان این که ب��زرگان جریان 
اصولگرایی باید ب��رای معرفی نام��زد واحد چاره اندیش��ی کنند، گفت: 
ثقل رقابت در انتخابات92بین اصولگرای��ان، اصالح طلبان، کارگزاران و 

طرفداران دولت خواهد بود.
علی س��عیدی با اش��اره به برگزاری انتخابات آینده ایران، اظهار داشت: 
امس��ال ملت ایران آزمون بزرگی در پیش رو دارد که حماسه انتخابات 
است. وی افزود: سرنوش��ت کش��ور در این برهه تاریخی با هوشیاری و 
بصیرت تمام مردم در مسیر تعالی، خودکفایی و بهبود شرایط اقتصادی و 

جایگاه بین المللی رقم می خورد.

 چگونگی ورود جامعه مدرسین
 به انتخابات

عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم گفت: ورود جامعه مدرس��ین به 
انتخابات ب��ه صورت تعیین و بی��ان معیارهای کاندیدای اصلح اس��ت و 

جلساتی برای بررسی معیارها صورت خواهد گرفت. 
آیت اهلل حسن ممدوحی در ارتباط با ورود جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
به بحث انتخابات، اظهار داشت: جامعه مدرسین در حال حاضر ورود مصداقی به 
انتخابات ریاست جمهوری سال92 نخواهد داشت. وی بیان داشت: ورود 
جامعه مدرسین به انتخابات  به صورت بیان معیارهای  کاندیدای اصلح است 
که در این مورد جلساتی برای تعیین و  بررسی معیارها تشکیل شده است.

 اخبارکوتاه

مشایی از دو جهت رد می شود
علی مطهری/ نماینده مجلس 

پیشنهاد من به آقای هاشمی برای حضور در انتخابات به دلیل شرایط 
ویژه و اضطراری کنونی کش��ور بود. او توان و تجربه کافی برای اداره 
کشور در این ش��رایط را دارد و قادر به کنار هم نش��اندن گروه های 
سیاس��ی اس��ت. حرمت رهبر انقالب را هم حفظ می کند. در سطح 
بین الملل چهره شناخته ش��ده ای به ش��مار می آید و رابطه خوبی با 
مقامات کشورهای منطقه به ویژه کش��ورهای عربی دارد و می تواند 
در بهبود سیاست خارجی ایران و در نتیجه بهبود وضع اقتصاد کشور 
مؤث��ر باش��ند. ظاه��را نامزد 
دولت، آقای مشائی است که 
به احتمال ق��وی از دو جهت 
ردصالحیت می شود؛ یکی از 
جهت رجل سیاس��ی نبودن 
و دوم از جه��ت گرایش های 
فک��ری غیراس��المی. اگ��ر 
ش��ورای نگهبان صالحیت او 
را تأیید کند مشروعیت خود 

را زیر سؤال می برد.
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اصالحطلباندرانتخابات»شورا«لیستمیدهند

محمد علی نجفی فعال اصالح طلب درباره فعالیت اصالح طلبان در انتخابات ش��ورای ش��هر 
گفت: تا آنجایی که من اطالع دارم اصالح طلبان در تهران و شهرهای دیگر فهرست می دهند 

و افراد با تجربه ای از اصالح طلبان اعالم آمادگی کرده اند که در انتخابات حضور داشته باشند.
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 چمران کاندیدای
 ریاست جمهوری می شود

 غنی سازی 
باالی 20درصد نداریم 

مهدی چمران رییس شورای شهر با اشاره به ثبت نام برخی از اعضای شورای 
شهرفعلی برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسالمی تهران اظهارداشت: 
برخی از دوستان تصمیم به ثبت نام کرده اند که با حضور در فرمانداری، مدارک 

خود را تحویل و مراحل ثبت نام خود را طی کرده اند.
وی تصریح کرد: به زودی و با برگزاری جلسات معین، لیست اعضای شورای 
ش��هر برای چهارمین دوره انتخابات ش��وراها اعالم خواهد ش��د. چمران در 
خصوص برنامه های شورا و کاندیداها اظهارداشت: در این زمینه نیز همزمان با 
سالروز تشکیل شوراها، مفصل صحبت خواهم کرد. وی در پاسخ به این پرسش 
که سرانجام شما در انتخابات ریاس��ت جمهوری شرکت خواهید کرد یا خیر، 

گفت: در این زمینه در زمان خودش مفصل صحبت می کنم.

فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در همایش »انرژی هسته ای؛ 
هزینه یا فرصت« ب��ا بیان این که برنامه ای برای غنی س��ازی باالی20 درصد 
نداریم، گف��ت: مصارف20 درصد برای اورانیوم در س��اخت آشکار س��ازهای 
هسته ای و تحقیقات راکتور است و هرچه آشکار سازها به سمت نترونی پیش 

بروند، جزء محدودیت فروش به ایران است که در حال ساخت آنها هستیم. 
 وی ادامه داد: فعال برنامه ای برای غنی سازی باالی20 درصد نداریم، ولی در 
برخی موارد نظیر مصارف خاص مثل کشتی و زیردریایی اگر محققان ما نیاز 
به حضور بیشتر در زیر دریا داشته باشند باید موتور های کوچکی را بسازیم که 

برای ساخت آن، سوخت 45 تا 56 درصد غنی سازی شده نیاز است. 
 وی افزود: در این صورت ممکن است به این سوخت نیاز داشته باشیم. 

باهنر  نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سخنان 
رییس جمهور در22 بهمن که سه بار شعار »زنده باد بهار« 
را مطرح کرد، گفت: اگر منظور وی ش��عار انتخاباتی باشد 

اوج سوءاستفاده از امکانات دولتی است.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین برای چندمین بار در یک 
ماه اخیر به هاشمی توصیه کرد که نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری نش��ود. او با بیان این که آقای هاشمی پدیده ای 
ویژه در کش��ور و انقالب هس��تند و خدمات بسیار زیادی 
داش��ته اند که قطعا در این خدمات نقدهایی نیز به ایشان 
وارد است، گفت: اگر آقای هاشمی وارد میدان رقابت شود، 
مجددا مورد نقد قرار می گیرد و شاید برخی حرمت شکنی 
کنند، چرا که در این هشت سال خیلی ها نان رقابت با آقای 
هاشمی را خوردند و شاید مجددا این روند ادامه پیدا کند. 
من به عنوان یک مش��اور، صالح نمی دانم آقای هاشمی به 
عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری وارد ش��ود، البته نباید 
فراموش کرد ایشان بیش��ترین ضربه ها را از اصالح طلبان 
تندرو خورده است که حرمت ایش��ان توسط آنها شکسته 
شد و باید گفت که آقای هاشمی می توانست در سال88 در 
جلوگیری از فتنه نقش پررنگی ایفا کند، اما سکوت معنادار 

ایشان اشتباه بزرگی بود که مرتکب شدند.

حمیدرضا ترقی مع��اون بین الملل حزب مؤتلفه اس��المی 
گفت: شورای نگهبان قطعا بر اساس مر قانون عمل خواهد 
کرد، خصوصا این که شاخصه های مربوط به رجال سیاسی، 
مذهبی و مدیریت را در این دوره تدوین کرده که بر اساس آن 
همه نامزدها فارغ از وابستگی سیاسی و گروهی مورد ارزیابی 

قرار خواهند گرفت.
وی تأکید کرد: بنابراین من فکر نمی کنم اصوال فضاسازی و 
جوسازی های سیاسی در کشور موجب تحمیل صالحیت 
فردی بر شورای نگهبان شود. وی تصریح کرد: انتظار همه از 
دولت این است که در انتخابات بی طرف باشد تا بهانه جویان 
نتوانند حماسه سیاسی پیش رو را زیر سؤال ببرند. ترقی با 
تأکید بر این که همچنان معتقد اس��ت نامزد مورد حمایت 
احمدی نژاد در انتخابات پیش رو، مش��ائی نیس��ت، گفت: 
من معتقدم نامزد اصلی دولت فرد دیگری است و بعید است 
روز پنج شنبه آقای مش��ائی به عنوان کاندیدا معرفی شود. 
ترقی با بیان این که طبیعتا فرد مورد نظر احمدی نژاد برای 
انتخابات باید از کسانی باشد که در طی این مدت در دولت 
و افکار عمومی مطرح بوده گفت: مطرح بودن فرد به عنوان 
یکی از ضرایب رجال سیاسی مهم اس��ت و باید حداقلی از 
بُرد تبلیغاتی را داشته باشد، لذا قطعا فرد مورد نظر از داخل 

کابینه دولت خواهد بود.

والیتی عضو ائتالف پیش��رفت ب��ا بیان این که بخش��ی از 
اختالفاتی که پیش آمده ناش��ی از تحریم و بخش��ی دیگر 
نیز مربوط به مدیریت است، تأکید کرد: با مدیریت درست 
می توان روابط خارجی را حل کرد و دلیلی ندارد با همه دنیا 
بد باشیم. در زمان جنگ بسیاری از کشورها از صدام حمایت 
می کردند، اما وزرای خارجه کش��ورها در سازمان ملل برای 
دیدار با ما صف می کش��یدند و در واقع ما در س��ازمان ملل 
پیروز شدیم و رییس سازمان ملل گفت صدام متجاوز است 
و15عضو شورای امنیت نیز این مسأله را تأیید کردند. وزیر 
اسبق امور خارجه گفت: ما با مسئوالن همه کشورها به جز 
آنهایی که نمی خواستیم رابطه داش��ته باشیم رفیق بودیم. 
آقای میتران رییس جمهور فرانسه در مالقاتی به بنده گفت 
هر وقت از اینجا عبور می کنید گزارشی را به ما ارایه کن که آیا 
رابطه با ایران خوب است یا خیر. وی اظهار عالقه کرد که در 
ماه سپتامبر به ایران بیاید و چون بنده در سفر سازمان ملل 
بودم، اکتبر را پیشنهاد دادم که میتران هم آن را قبول کرد. 
میتران فرد برجسته ای بود و به راحتی با هر کسی نشست و 

برخاست نداشت، اما تا پله های الیزه برای بدرقه ما می آمد.
وی با بیان این که اگ��ر ما با زبانی که دنی��ا می فهمد حرف 
نزنیم، نه آنها زبان ما را متوجه خواهند شد و نه ما زبان آنها را 
می فهمیم، اظهار داشت: زبان بین  المللی زبان خاص خود را دارد.

حجت االسالم و المسلمین غرویان  از اس��اتید بنام حوزه، 
 ط��ی مصاحبه ای ب��ه بی��ان نح��وه تعام��ل اصولگرایان با 

احمدی نژاد پرداخته که درادامه خالصه ای از آن می آید: 
 اصولگرایان از همان روزی که دولت احمدی نژاد را دولت 
امام زمان)عج( خواندند و او را معجزه هزاره س��وم نامیدند و 

برایش کتاب نوشتند، باید فکر این روزها را می کردند.
  وقتی یکی از بزرگان می گوید که برای من مسجل شده 
اس��ت که نظر امام زمان)عج( رأی به احمدی نژاد است این 
روزها را می توانستیم پیش بینی کنیم. عقالی قوم اصولگرا 
در قصه دولت داری آق��ای احمدی نژاد از هم��ان ابتدا باید 
احتیاطاتی را در نظر می گرفتند که نگرفتند و از هول کنار 
گذاش��تن اصالح طلبان به ش��وق آمدند، در حالی که آقای 
احمدی نژاد تازه به ریاس��ت جمهوری رس��یده بود و هنوز 

امتحان خود را در بزنگاه ها پس نداده بود.
 من دو سال پیش هم درباره نس��بت آقای احمدی نژاد و 
مش��ائی تعبیری را به  کار بردم که باز هم می گویم ترکیب 
احمدی نژاد با مشائی تعبیری فلسفی، مثل ترکیب ماده و صورت 
در فلسفه است که از هم جداشدنی نیست و  این آقایان عالقه 

دارند تا در قدرت باقی بمانند، اما بعید می دانم موفق شوند.
  اصولگرایان مدت هاست از احمدی نژاد عبور کرده اند.

انتخابات انتخاباتانتخابات دولت

انتقاد به سوءاستفاده های 
انتخاباتی از امکانات دولت

 کاندیدای  دولت
مشایی نیست 

 دلیلی ندارد 
با همه دنیا بد باشیم 

 اصولگرایان مدت هاست
 از  احمدی نژاد  عبور کرده اند

 »س��یاه نمایی« و »ایجاد اختالف بین مس��ئوالن«، دو مقوله ای
است که هیچ ایرانی میهن دوستی، فارغ از گرایش های سیاسی و 

فکری اش، دست خود را بدان نمی آالید. 
خروجی »سیاه نمایی«، »ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه« 
اس��ت و صد البته هیچ کس دوس��ت ندارد در جامعه ای ناامید و 
سرخورده زندگی کند. در واقعهر کس به کار ایجاد چنین فضایی 
بپردازد، خود ، خانواده و کس��انی که دوستش��ان دارد را نیز دچار 
چنین وضعیت نابهنجاری کرده اس��ت و این، شرط عقل نیست. 
»ایجاد اختالف بین مس��ئوالن« نیز از آنجا که می تواند منجر به 
کاهش کارایی آنها شود، »ستم آشکار« به فرد فرد اعضای جامعه 
 اس��ت. در این میان، نکته ای که مغفول مانده و کمتر بدان توجه 
می شود، این اس��ت که برخی گمان می برند که »سیاه نمایی« و 
»ایجاد اختالف بین مسئوالن«، صرفا می تواند از رسانه ها سر بزند. 
البته برخی افراد و رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته، در 
این مسیر حرکت کنند و در درس��تی این گزاره شکی نیست، اما 
سخن بر سر این است که اینها، اتهامات اختصاصی رسانه ها نیستند 
و ای بسا خود مسئوالن در موارد متعددی دچار این عارضه بشوند. 
نکته دیگر آن است که کارویژه رسانه ها، انعکاس وقایع اتفاقیه است. 
از این رو، اگر اتفاقات ناگواری در عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، 
 اجتماعی و ... در جامعه رخ دهد و رس��انه ه��ا آن را بازتاب دهند، 
نمی توان مسئولیت رخ دادن آن اتفاقات را متوجه رسانه ها دانست 
و متهم به سیاه نمایی شان کرد. مثال اگر زلزله ای مرگبار رخ دهد 

 و رس��انه ها خبرش را منتش��ر کنند، آیا باید زلزله را به رسانه ها
منتسب کرد و آنها را متهم به س��یاه نمایی نمود؟ یا اگر رسانه ای 
از واقعیتی به نام آلودگی هوا و علل آن سخن بگوید، خودش علت 
آلودگی بوده و س��یاه نمایی کرده اس��ت؟  و نظای��ر اینها. مخلص 
کالم این که، اگر خبر س��یاهی واقعا وجود داش��ته باشد و منتشر 
شود، نام این، »سیاه نمایی« نیس��ت؛ »واقع نمایی« است. لذا اگر 
بنا بر برخورد باش��د، باید با عامل آن س��یاهی )مانند مسئولی که 
مرتکب فساد مالی شده( به خاطر کار س��یاهش برخورد شود، نه 
 با رس��انه به اتهام سیاه نمایی. س��یاه نمایی، وقتی تحقق می یابد

که خبری به دروغ س��اخته و منتشر ش��ود و در آن، اوضاع بی آن 
 که بد باش��د، بد جلوه داده ش��ود؛ مثال گرانی نباش��د و رسانه ای

دم از گرانی بزن��د و نظایر این ک��ه طبیعتا باید جلوی آن را س��د 
کرد. اما اختالف بین مس��ئوالن نیز حکایت خاص خ��ود را دارد. 
اگ��ر اختالفی بی��ن دو یا چند مس��ئول وجود نداش��ته باش��د و 
 رس��انه ای بخواهد ش��یطنت کند و با تیترها و مطالب نادرست، 
»دو به هم زنی« کند ، حتما به جامعه س��تم کرده اس��ت چون - 
 همان طور که گفته شد- این کار باعث می شود انرژی مسئوالن، 
 ب��ه ج��ای انج��ام وظایفش��ان، مص��روف پرداختن به مس��ائل 
حاش��یه ای ش��ود. در این میان اما اگر دو یا چند مسئول یا نهاد و 
 قوه، با یکدیگر اختالفات آشکار داش��ته باشند، نسبت به یکدیگر 
بی احترامی های مدام داشته باشند، علیه همدیگر موضع بگیرند و 
خالصه آن که یک جنگ سرد بین خودشان راه بیندازند، اینجا نمی 

توان عهده مسئوالن اهل دعوا را خالی از تقصیر دانست و کاسه کوزه 
ها را بر سر رسانه ها شکست و توبیخشان کرد که چرا فالن سخِن فالن 
مقام رسمی ارشد را درباره فالن مطلب بازنشر کردی؟ یا چرا جواب 
مجلس به دولت را منتشر کردی و بدین ترتیب بین مسئوالن و قوا 
ایجاد اختالف نمودی؟! نکته بعدی آن که به فرض که رسانه ای پای از 
حریم میهن دوستی و پره یزکاری فراتر نهد و بخواهد بین دو مسئول 
ایجاد اختالف کند، قطعا چنین حرکتی مذموم و محکوم است، اما 
آیا نباید مسئوالنی که هدف این اختالفزایی هستند، آنقدر هوشیار 
باش��ند که مقاله ای در یک روزنامه یا خب��ری در یک خبرگزاری 

نتواند بینشان را به هم بزند؟! 
متأس��فانه، در شرایط کنونی 
 از دو تعبی��ر »س��یاه نمایی«

و »ایج��اد اخت��الف بی��ن 
اس��تفاده  مس��ئوالن«، 
ابزاری م��ی ش��ود و گروهی 
ب��رای تخریب رس��انه هایی 
ک��ه دوستش��ان ندارن��د، 
 دس��ت به دامان این واژگان 
می شوند و  منتقد خودشان را 
متهم می کنند که »دارند به 
منظور ایجاد یأس و ناامیدی 
 بی��ن م��ردم، س��یاه نمای��ی

م��ی  اخت��الف  ایج��اد  و 
ای��ن  از  وقت��ی  کنن��د!« 
کوبی��دن  ب��رای  تعابی��ر 
همه، اس��تفاده اب��زاری می 

 ش��ود، رفت��ه رفت��ه کارای��ی ای��ن دو تعبی��ر ه��م از بی��ن 
 م��ی رود و بعده��ا اگ��ر واقع��ا رس��انه ای دس��ت ب��ه کار 
سیاه نمایی و اختالف زایی هم بشود و س��پس متهم بدان گردد، 
کسی چنین اتهام »نخ نما شده« ای را باور نخواهد کرد. بنابراین، 
دوس��تانی که مدام ای��ن و آن را به ای��ن تعابیر مته��م می کنند، 
اندکی تقوا پیش��ه کنند و قبل از آن که اتهام س��یاه نمایی بزنند، 
از وجدان خود بپرس��ند که آی��ا »واقعیتی س��یاه«، بازتاب داده 
شده یا سفیدی، سیاه جلوه داده شده اس��ت؟ قبل از ایراد اتهام و 
ایجاد اختالف هم، بنگرند که آیا خبِر »اختالف آش��کار موجود« 
 منتشر می شود یا اختالفی بین دو یا چند مسئول و نهاد نیست و 

می خواهند بینشان اختالف زایی کنند؟
فراموش نکنیم که محروم کردن مردم از دانستن یعنی، نفی اصول 

دینی که دانایی از ارکانش است.

تفاوت »سیاه نمایی« و »ایجاد اختالف بین مسئوالن« چیست؟

جانشین اخضر ابراهیمی دیواریکوتاهترازرسانههاپیدانمیشود
کیست؟

منابع دیپلماتیک نزدیک به االبراهیمی اعالم کردند، نماینده 
سازمان ملل در سوریه جانش��ین االبراهیمی خواهد شد. به 
دنبال انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص احتمال استعفای 
اخضر االبراهیمی، منابع دیپلماتیک بلندپایه نزدیک به وی به 
روزنامه االخبار لبنان گفتند، االبراهیمی قصد دارد روز19ماه 
جاری میالدی و در نشس��ت ش��ورای امنیت در نیویورک 
اس��تعفای خود از س��متش را اعالم کند و تأکید کردند که 
استعفای االبراهیمی حتمی است. پیش تر اتحادیه عرب خبر 
استعفای االبراهیمی را تکذیب و تأکید کرده بود که این اخبار 

تنها با هدف ایجاد جنجال مطبوعاتی منتشر شده است.

 حال پادشاه سعودی
 یک بار دیگر وخیم شد

این اولین باری نیست که در یک سال گذشته حال پادشاه89 
ساله عربستان سعودی وخیم می شود. او طی یک سال اخیر، 
دو بار به ایاالت متحده آمریکا س��فر کرد و زیر تیغ جراحی 
رفت. اخبار رس��یده از ریاض پایتخت عربس��تان سعودی 
حاکی از آن اس��ت که ح��ال »ملک عبداهلل ب��ن عبدالعزیز 
آل سعود« پادشاه س��عودی یک بار دیگر وخیم شده است. 
گفته می ش��ود پس از وخیم ش��دن حال وی، تیم پزشکی 
او فورا درم��ان و مراقبت ویژه از او را آغ��از کردند. در همین 
راستا یکی از ش��اهزادگان آل س��عود که به دالیل امنیتی 
خواسته نامش فاش نشود، گفته: خطر رفع شده و حال ملک 
 عبداهلل کمی بهبود یافته، اما تیم پزشکی توصیه کرده اندکه 

به طور24ساعته زیر نظر باشد.

کمک 400 میلیون دالری آمریکا 
به گنبد آهنین صهیونیستی

با وجود کاه��ش بودجه آمریکا، قرار اس��ت که چاک هیگل 
 در س��فر هفته آت��ی خود به س��رزمین ه��ای اش��غالی از 
سرمایه گذاری220 میلیون دالری ایاالت متحده در سامانه 
موشکی گنبد آهنین در سال2014 و سرمایه گذاری176 
میلیون دالری در س��ال2015 خبر دهد. این اولین س��فر 
هیگل به سرزمین های اشغالی از زمان تصدی پست وزارت 
دفاع آمریکاس��ت. وی روز 5 مارس در دی��دار با وزیر جنگ 
 رژیم صهیونیس��تی اعالم ک��رد که واش��نگتن همچنان به 

سرمایه گذاری خود در این سامانه ادامه می دهد.

اخبار بین الملل

  سیاه نمایی،
  وقتی تحقق 

 می یابدکه 
خبری به دروغ 

 ساخته 
 و منتشر شود 

 و در آن، اوضاع 
بی آن که بد باشد، 

 بد جلوه
 داده شود



یادداشت

گشتی در اخبار

دکتر والیتی نیاز به تبلیغات ندارد
 رییس حوزه علمیه اصفهان

آیت اهلل العظمی حسین مظاهری
 دکتر والیتی در طول 34 س��ال امتحان خود را به خوبی پس داده و نیاز 
به تبلیغات ندارد. من نمی خواهم که برای شما تبلیغ کنم، بلکه تقاضای 
من این است که برخی افراد به اسم اصولگرایی برایتان کارشکنی نکنند. 
تقاضایی که از کاندیداهای اصولگرایان دارم، این اس��ت که متحد شوند، 
وگرنه شکست می خورند که این وحدت باید پیش از آغاز ثبت نام رسمی 
کاندیداها ش��کل بگیرد. معنای اصولگرایی این اس��ت که همه برای یک 
هدف واحد و یک نف��ر متحد ش��ویم، در حالی که اکنون تع��داد زیادی 

کاندیداها را در صف اصولگرایان 
ش��اهد هس��تیم. من از برخی 
رفتارهای انتخاباتی اصولگراها 
می ترس��م؛ چرا که برخی برای 
خواسته های نفس��انی و برخی 
با نیت قربه الی اهلل جلو آمدند، 
در حالی که باید ب��ا هم متحد 
شوند تا به نتیجه مطلوب مردم 

و نظام برسیم.

چهره روز
هر روز شاهد تخریب خانه های تاریخی اصفهان هستیم

مریم قاسمی، استادیار دانش��کده معماری دانشگاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان با بیان این که 
متأس��فانه کمتر به حفظ و نگهداری خانه های تاریخی اصفهان توجه ش��ده، گفت: معماری این 
خانه ها می تواند در طراحی مسکن های امروزی با حجم و فضایی محدودتر، بسیار تأثیر گذار باشند.
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اصفهان با ۱۶ گسل فعال 
در معرض خطر زلزله 

رییس شورای اسامی شهر اصفهان از پیاده راه شدن محور چهارباغ عباسی 
تا سه ماه آینده خبرداد و اعام کرد: ش��هروندان در این محور با درشکه ها 
جابه جا می شوند و فرهنگ سنتی و تاریخی خیابان چهارباغ عباسی دوران 

قدیم برای شهروندان تداعی می شود.
به گزارش ایمنا، عباس حاج رسولیها با بیان این که پیاده راه کردن چهارباغ 
عباسی به تأیید استاندار رس��یده است، اذعان داش��ت: با ممنوعیت تردد 
 خودروها در این محور، مس��یر ویژه درشکه رانی امس��ال در این محدوده 

راه اندازی می شود.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان یادآورشد: با بهره برداری از این خیابان، 
ترافیک سواره از محور چهارباغ به عنوان یکی از گنجینه های تاریخی شهر 

اصفهان حذف می شود.

گسل هایی که از اصفهان نیز دور هستند ممکن است برای این شهر خرابی هایی 
به بار آورد؛ چرا که در زلزله بلداجی هر چند شدت آن کم بود، اما در اصفهان 
احس��اس ش��د و اگر ش��دت این زمین لرزه زیاد بود به طور حتم در اصفهان 

خساراتی را در برداشت.
رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهرس��ازی ش��ورای اس��امی شهر 
اصفهان با اش��اره به این که ۱۶ گسل در این کان ش��هر فعال است، اعام 
کرد: حرف هایی که گفته می شود اصفهان در معرض خطر زلزله نیست، غیر 
 علمی و غیر کار شناسی است، لذا باید ساختمان های اصفهان مقاوم سازی 

شود.
به گزارش ایلنا، مصطفی بهبهانی افزود: زلزله را باید در کل کشور ایران از جمله 

اصفهان جدی بگیریم.

شهروندان با درشکه
 جابه جا می شوند

افزایش خود سرانه کرایه تاکسی ها 
امکان پذیر نیست

سخنگوی شورای اس��امی شهر اصفهان گفت: ش��ورای شهر به صورت 
خود سرانه نمی تواند نسبت به افزایش کرایه تاکسی های اصفهان اقدام کند. 
ابوالفضل قربانی در گفتگو با فارس با بیان این که روز گذشته مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی اصفهان در خبری عنوان کرده بود که الیحه افزایش 
کرایه های تاکسی به میزان40 درصد به شورای اسامی شهر ارسال شده 
اس��ت، اظهار کرد: با تکذیب این موضوع اعام می کنم از ابتدای امس��ال 
تاکنون هیچ الیحه ای مبنی بر افزایش کرایه تاکس��ی ها به شورای شهر 
ارسال نشده است. وی ادامه داد: تا زمانی نیز که افزایش کرایه تاکسی ها 
در استانداری اصفهان مطرح نشود، شورای اسامی شهر حق رسیدگی به 

آن را ندارد و از لحاظ قانونی نیز مجاز به رسیدگی به این موضوع نیست.

احداث جاده، بدترین نوع تخریب 
زیستگاه های طبیعی است

 ریی��س اداره محی��ط زیس��ت اردس��تان ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه منطقه 
شکار ممنوع خارو یکی از مناطق بکر و دس��ت نخورده شهرستان است، 
گفت: با وجود زیستگاه های طبیعی بکر این منطقه خطرات بسیار زیادی 
گونه های جانوری حیات وحش را تهدید می کند. پرویز پاکزاد در گفتگو 
با ایس��ناگفت: یکی از بدترین نوع تخریب زیس��تگاهی را احداث جاده از 
وسط مناطق امن و حفاظت شده دانست و ادامه داد: عبورو مرور خودروها 
در مناطق حفاظت ش��ده باعث قطع ارتباط زیستگاه ها با یکدیگر شده و 
دسترسی ش��کارچیان به حیوانات موجود در این زیستگاه ها را راحت تر 
نموده و همچنین با احداث جاده در این زیستگاه ها خطر برخورد وحوش با 

خودروهای عبوری نیز افزایش پیدا خواهدکرد.

 بانوی اصفهانی منزلش را 
با نیت ساخت کتابخانه وقف کرد

سرپرس��ت اوق��اف و ام��ور خیریه ناحی��ه یک شهرس��تان اصفه��ان از 
 وقف یک منزل مس��کونی در خیابان جاب��ر انصاری اصفه��ان به ارزش 
250 میلیون تومان وقف کرد. به گزارش مهر، حجت االسام رضا صادقی 
اظهار داشت: خانم مومنی منزلش را به نیت ساخت کتابخانه وقف کرده 
است. وی افزود:  مساحت این منزل مسکونی که در خیابان جابر انصاری 

قرار دارد، ۱02 متر مربع است.

پلمب دو کارگاه بسته بندی 
شیرخشک در اصفهان 

گروه ش�هر- دو کارگاه غیربهداشتی بس��ته بندی پودر شیرخشک در 
اصفهان کشف و پلمب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، 
حدود 50 تن پودر شیر خشک صنعتی غیربهداشتی و پودر آب پنیر غیر 

بهداشتی از این دو کارگاه و انبار در حومه شهر اصفهان کشف شده است.

کمبود دارو در اصفهان موقتی است
مدیر اداره نظارت بردارو و مواد مخدر دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان 
کمبود برخی اقام دارویی در اس��تان را مقطعی دانست و گفت: از هفته 
آینده محدودیت های ایجاد شده به دلیل تعطیات و یا تغییر خط تولید 
کارخانه ها برطرف ش��ده و روند توزیع دارو به مسیر عادی و طبیعی خود 

باز می گردد.

ارسال 200 بسته غذایی به سیستان 
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: 200 بسته غذایی از اصفهان 
به مناطق زلزله زده سیستان و بلوچستان ارسال شد. منصور شیشه فروش 
در گفتگو با ایرنا افزود: مدیریت بحران استان اصفهان آمادگی خود را برای 

ارایه خدمات به زلزله زدگان این مناطق اعام کرده است.

س: ایمنا [
]عک
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یادداشت

 کاسه چه کنم چه کنم 
برای زلزله اصفهان 

 الدن ایرانمن�ش- زلزل��ه تم��ام ش��د و پس ل��رزه ها هم 
ضعیف تر از آن هس��تند که باز قربانی بگیرن��د، اما قربانیان 
درمناطق زلزله زده، حاصل بدعهدی و بی مسئولیتی مسئوالن 
هستند؛ مسئوالنی که همواره فقط داد و بیداد راه می اندازند 
 و از مقاوم س��ازی س��اختمان ها و بافت های فرسوده حرف 
می زنند، بافت هایی که بدون زلزل��ه هم لرزانند. اگر چه علم 
زلزله شناسی هنوز قادر به پیش بینی زلزله نیست، اما بسیاری 
از کارشناسان می گویند می توان با اقداماتی پیشگیرانه، آثار 
ناخوشایند آن را کاهش داد. مقاوم سازی ساختمان ها در برابر 
زلزله یکی از اقداماتی است که می تواند کمک بسیاری کند. 
 اگرچه از سال ۷0 به بعد سازندگان موظف به رعایت آیین نامه 
2۸00 ش��دند، اما همچنان نامقاوم بودن س��اختمان ها در 
 برابر ای��ن س��انحه طبیعی، از دغدغ��ه های مردم به ش��مار 
می رود. این ها هم��ه در حالی مطرح می ش��ود که اصفهان 
 هم از این وادی به دور نیس��ت. خطر آمدن زلزله به اصفهان 
سال هاس��ت که مطرح ش��ده و با وجود ش��ش هزار و 400 
بافت های لرزان، معلوم نیس��ت قربانیان این کانشهر چند 

نفر باشند؟ 
بافت فرسوده صورت مسأله ای اس��ت که به دلیل مشکات 
جانبی ناشی از وجود آن در ش��هر اصفهان، قابل پاک کردن 
 نیس��ت و از همین رو مسئوالن و مدیران ش��هری اصفهان و 
به ویژه شهرداری اصفهان را به صرافت انداخته تا تسهیاتی 
را برای کمک به بازس��ازی بافت فرس��وده در ش��هر اصفهان 
قرار دهد. اما این تس��هیات تنها در صورتی م��ی تواند مؤثر 
باشد که مالک بتواند از آنها اس��تفاده کند. اما جدا از مشکلی 
که درنقشه بافت فرس��وده اصفهان قراردارد، نبود سند برای 
بسیاری از واحدهای فرسوده ش��هر اصفهان معضل دیگری 
برای متقاضیانی شده که خواستار دریافت وام بانکی هستند، 
 اما به ای��ن دلیل با مانع��ی بزرگ س��ر راه بانک ق��رار دارند. 
به هر روی، بافت فرسوده به غیر از مشکاتی که در نمای شهر 
به وجود آورده ، سبب تشدید ناامنی در محاتی شده است که 

بافت فرسوده را بر دوش خود یدک می کشند.
گشت و گذاری در بافت فرسوده شهر اصفهان نشان می دهد 
که اصفهانی ها بنا به هر دلیلی تمایل چندانی برای بازسازی 
خانه های فرس��وده خ��ود ندارن��د و باید منتظر مان��د و دید 
تصمیمی کارآمد برای اس��تفاده بهتر از بافت فرسوده ایجاد 
خواهد شد و یا باید نشست و منتظر ماند تا زلزله بیاید و بعد 
کاسه چه کنم چه کنم به دس��ت بگیریم و بگوییم با قربانیان 

چه کار کنیم ؟

 اولین صبحگاه مشترک ناجا در آغازین 
دریا 
قدرتی پور

 
روزهای به��ار در حالی برگزار ش��د که 
باالترین مقام فرماندهی نیروی انتظامی 
رنگ انتخاباتی به آن داد. این رنگ آنقدر غلیظ بود که رسانه های 
اصفهان را دور هم جمع کند تا در س��اعات اولیه صبحی سرد در 
فصل گرم انتخابات، عطای رفتن به مهم ترین جلسه این روزها را 

به لقایش ببخشند.
 مراس��م از حدود هفت صبح آغاز ش��د؛ گرچه مدعوین دیرتر به 
حرف های سردار اس��ماعیل احمدی مقدم رس��یدند، اما سعی 
کردند تا آنجا که م��ی توانند گفته ه��ای این مق��ام انتظامی را 
که مح��ور اصل��ی آن برپایه انتخاب��ات چرخ می خ��ورد با قلم و 
تکنولوژی ضبط کنند؛ حماسه ای که به گفته این مقام انتظامی 
در تمامی کشور قرار است رقم بخورد و مهم ترین مظهری است 
 که در سخنان رهبری در نامگذاری س��ال 92 به آن استناد شد:

» انتخابات مظهر حماسه سیاسی یک ملت است. یازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری هم به جهت این که به عنوان اولین 
انتخابات ریاست جمهوری بعد از فتنه سال ۸۸ به شمار می آید، 
هم از نظر داخلی و هم بین المللی بسیار حساس است و باید مردم 
و مسئوالن با همدلی، وحدت و انس��جام بیشتر بین خود امسال 
در این انتخابات یک حماس��ه بزرگ را بیافرینند. هیچ مش��کل 
خاص امنیتی برای برگزاری باش��کوه انتخابات خرداد 92 وجود 
ندارد. نیروی انتظامی تمام توان خود را برای تحقق شعار حماسه 

سیاسی و اقتصادی به کار بسته و انتظار دارد که مردم و مسئوالن 
و نخبگان جامعه از این فرصت و زمینه ای که برایشان فراهم شده 
بهترین استفاده را ببرند. توصیه ما این است که کاندیداها از ایجاد 
تنش در جامعه و برگزاری مراس��م ها و میتینگ های فاقد مجوز 

قانونی پرهیز کنند.« 
گرچه او سعی داشت در حین صحبت هایش از افتخارات نیروی 
انتظامی و خدمات شایس��ته آنها در ایام نوروز ه��م یاد کند، اما 
 ادامه صحبت های او در مقامی انتظامی، ش��کلی سیاس��ی تر به

خود گرفت تا اشاره ای هم به سال ۸9 کند و خطاب به سبزپوشان 
نیروی انتظامی بگوید: »وظیفه ماست که آرامش را به مردم هدیه 
دهیم؛گرچه در این سی سال و اندی هر بار در هر انتخابات آرامش 

بهتری برقرار بوده است.«
بماند که او باز هم در مقام انتظامی، اصفهان را به عنوان اس��تانی 
امن نسبت به پنج استان آرام کشور عنوان کرد و دلیلش را وجود 
مردمانی مؤمن و والیتمدار، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، 
ایثارگران، علمای فرهیخت��ه، نخبگان و مس��ئوالن خدمتگزار 

عنوان نمود.
 او همچنین اصفه��ان را از دیگر اس��تان ه��ا متمایز ک��رد و در 
حرف هایش صریحا اعام نمود که در این استان هیچ گونه دغدغه 
امنیتی وجود ندارد و مش��ارکت باالی م��ردم در تأمین و حفظ 
امنیت اس��تان یکی از ویژگی های بارزی اس��ت که آن را از سایر 

استان های کشور متمایز می کند.

نکات عمده س��خنان احم��دی مق��دم همچنین ب��ه مطالبات 
مردمی هم گ��ره خ��ورد؛ مطالباتی ک��ه از دغدغه ه��ای مردم 
طبق نظر سنجی در اس��فندماه سال 9۱ نش��أت می گرفت و بر 
 چهار موض��وع توزیع مواد مخدر و معتادان، هنجارش��کنی های

 اخاق��ی، س��رقت ه��ای خ��رد و تصادف��ات تأکید م��ی کرد. 
پدیده هایی ک��ه در توضیحات بعدی او ه��م در رابطه با کاهش 

جرایم خشن در سال گذشته به چشم می خورد.
س��خنرانی در فضای��ی ب��زرگ انجام ش��د و س��پس نیروهای 
ویژه،کانتری ها، نیروهای پلیس پیشگیری،پلیس راهور،پلیس 
نوپو و آموزش��گاه پلیس هر کدام با لباس های متحد الشکل رژه 
رفتند تا از چشم شیشه ای دوربین ها در امان نمانند و لحظاتی 

ثبت شد تا در تمامی خبرگزاری ها تصویر شود.
 بع��د از ای��ن مراس��م، فرمان��ده ناج��ا ای��ن ب��ار در مق��ام یک 
مصاحبه ش��ونده در مقابل خبرن��گاران قرار گرفت ت��ا باز هم به 
گفته هایش رنگ سیاس��ی بدهد، اما ابعاد پرس��ش ها آنقدر بود 
که به حوادث بی آبی و خشکس��الی رودخانه و کشاورزان شرق 
اصفهان بینجام��د؛ اعتراضاتی ک��ه گرچه از ش��ایعات محکم و 
 غیر رسمی در مورد کشته ش��دن تنی چند از کشاورزان سخن 
می گفتند، اما در زبان فرماندهی ناجا به شکل تکذیب درآمدند. 
احمدی مقدم در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران که رنگ و بوی آب 
داشت، مشکل اصلی را به گردن نیامدن باران انداخت ولی با پایین 
آمدن از موضعش گفت، نظام هم باید کم��ی در مقابل مطالبات 
مردم کوتاه بیاید:»در اعتراضات شرق اصفهان در جایی لوله آب 
 را قطع کرده بودند. این اعتراضات کش��ته ای نداشت و چند تن 
به صورت جزئی مجروح ش��دند که با وس��اطت ریش سفیدان، 
نیروی انتظامی و غی��ره اوضاع تا حدی آرام ش��د. البته مردم ما 
بسیار فهیم هس��تند و مدیران نیز باید آنها را قانع و بهتر اوضاع 
را مدیریت کنند. به نظر من ما به عن��وان نیروی انتظامی طرف 

شکایت نخواهیم بود.«
س��ؤاالت خبرنگاران همچنین ب��وی عید و تجلی��ل از خادمان 
نوروزیی ه��م گرفت؛ چ��را ک��ه آنها به مراس��می ک��ه حرف و 
حدیث های بس��یاری را در موردش وجود داش��ت و دارد، اما او 
با بیان این که در مقامی نیست که از برگزاری مراسم جلوگیری 
کند فقط به پیشنهادهایی اکتفا کرد که در مورد بهتر انجام شدن 

مراسم و کم شدن هزینه ها بود.
سؤاالت دیگر حول محور دوستی هایی بود که مقام قضا و انتظامی 
 باهم دارند؛ س��ؤاالتی ک��ه پاس��خ های آن از محدودیت هایی 
می گفت که در مجموع با هماهنگی این دو ارگان رفع می شود و 

نتیجه قطعی اش، همان کم شدن آمار جرایم خشن است.

سردار احمدی مقدم و دیدار با اهالی رسانه 

انتخابات، سرمای صبحگاه مشترک را گرم کرد 

خدمت به محرومین و نیازمندان،توفیقی الهی است

در راستای آشنایی مس��ئولین اس��تانی با فعالیت های اداره 
کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان طی هماهنگی های به عمل 
آم��ده، این ب��ار مدی��ر کل، معاونی��ن و کارشناس��ان دیوان 
 محاسبات استان اصفهان از مراکز تحت نظارت این اداره کل

» خانه نوزادان و نو نهاالن نرجس، مرکز توانبخش��ی ش��هید 
بهش��تی، مرک��ز اورژانس اجتماع��ی، خانه س��امت ومرکز 
 نورالمهدی« بازدی��د کردن��د و از نزدیک ب��ا چگونگی ارایه 
 فعالیت ه��ا و خدمات به اقش��ار آس��یب پذیر جامعه آش��نا 

شدند.

دهرویه، مدیر کل دیوان محاسبات استان ضمن قدردانی از 
تاش ها و زحم��ات مدیران و کارکنان اداره کل بهزیس��تی 
اس��تان اصفهان گفت: به راستی س��ازمان بهزیستی یکی از 
دستگاه هایی اس��ت که در امر خدمت رسانی به محرومین و 

نیازمندان نقش مؤثر و بسزایی در استان بر عهده دارد.
 وی ابراز امیدواری نم��ود در حیطه کاری خود بتواند بیش از 

پیش یاری گر و همراه بهزیستی استان باشد.
در ای��ن بازدید، محم��ود محم��د زاده، مدیرکل بهزیس��تی 
 استان اصفهان ضمن ارایه گزارش��ی از چگونگی فعالیت ها و 
برنامه ه��ای اجرایی در س��ازمان بهزیس��تی، توضیحاتی در 
خصوص نحوه خدمات رس��انی به جامعه هدف بهزیستی در 

مراکز و واحدهای تابعه داد. 
محمدزاده، با بیان این که خدم��ت به محرومین و نیازمندان 
توفیقی اله��ی اس��ت، کار در بهزیس��تی را از افتخارات خود 
و همکارانش برش��مرد و خواس��تار تعامل و همکاری بیشتر 
مس��ئوالن با مراکز بهزیستی در راس��تای خدمت رسانی به 

اقشار ضعیف جامعه شد.

هالل احمر اصفهان، یاری گر زلزله زدگان بوشهری 

 جمعی��ت هال احمر اس��تان اصفهان ب��ه یاری زلزل��ه زدگان
بوشهری شتافت. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی جمعیت ه��ال احمر اس��تان 
اصفهان،  مدیرعام��ل جمعیت هال احمر اس��تان اصفهان در 
 تش��ریح فعالیت های امدادی، فرهنگ��ی و اجتماعی جمعیت 
هال احمر استان اصفهان در زلزله بوشهر گفت: با اطاع از وقوع 
زمین لرزه ای با قدرت ۶/۱ ریشتر در استان بوشهر و آسیب دیدن 
تعدادی از هموطنان عزیز در این منطقه، هال احمر استان در 
اولین ساعات وقوع حادثه با اعزام نیروها و تجهیزات امدادی به 

یاری آسیب دیدگان شتافت.
محسن مومنی افزود: ۱5نفر از پرس��نل و20 نفر از امدادگران 
هال احمر اس��تان در اولین مرحله به هم��راه تیم های نجات 
 و جس��تجو در آوار، تیم ارتباط��ات رادیویی و تیم س��گ های 
زنده یاب )آنس��ت( به مناط��ق زلزله زده اعزام ش��دند. مومنی  
اضافه کرد : ۱۷ خودروی س��نگین و ۱5 خودروی سبک جهت 
ارسال محموله های کمک رس��انی و امدادی و  در مرحله دوم 
نیز ۱0 نفرپرسنل و 30 امدادگر دیگر به روستاهای آسیب دیده 
اعزام شدند. مدیرعامل جمعیت هال احمر استان اصفهان در 
ادامه به اعزام تیم 25نفره مداخ��ات فرهنگی اجتماعی هال 
احمر به همراه معاون جوانان اس��تان اش��اره ک��رد و گفت: تیم 
 مداخات فرهنگ��ی و اجتماعی  به منظورکاهش آس��یب های

روانی ناش��ی از زلزله، متش��کل از دبی��ران کانون ه��ا، مربیان 
پیشاهنگی و روحانیون عضو سازمان جوانان هال احمر استان 
 با استقرار در منطقه زلزله زده شنبه استان بوشهر، فعالیت های

 فرهنگی – اجتماعی خود را جهت عادی سازی فضای زندگی و 
کاهش  آسیب های روانی مردم منطقه انجام دادند.



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

4
حباب 150 هزار تومانی در بازار سکه

احمد وفادار رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر تهران با اشاره به کاهش شدید قیمت طال در بازارهای 
جهانی گفت: قیمت س��که بهار آزادی همچنان در بازار داخلی حباب دارد و در ربع سکه بهار آزادی بیش 

از150هزار تومان حباب دیده می شود. 
 طالفروشان باید 

قیمت را پایین بیاورند
معاون وزیر صنعت،  معدن و تجارت 

سیدجواد تقوی
با توجه به کاهش قیمت جهانی، فروش��ندگان طال در داخل کشور نیز 
باید قیمت ها را کاهش داده و به نفع مصرف کنندگان عمل کنند. البته 
مسئولیت تنظیم بازار و سیاس��تگذاری طال با بانک مرکزی است و این 
بانک آن گونه که تصمی��م گیری کند، عمل خواهد ک��رد. در این میان 
چنانچه بانک مرکزی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برای بازرسی از بازار و نظارت 
درخواستی داشته باشد، حتما 
به آن عمل خواهد شد و برای 
 نظ��ارت ب��ر ب��ازار وارد عمل 
می شویم. بانک مرکزی برای 
احقاق حقوق م��ردم باید وارد 
عمل ش��ده و اجازه ندهد که 
برخ��ی فروش��ندگان از این 

فرصت سوءاستفاده کنند.

حداقل دریافتی امسال 
کارگران629هزارتومان

سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با لحاظ کردن 
تمام مزایای کارگران در س��ال جاری از حداقل دستمزد، حق اوالد 
دوفرزند، کمک هزینه مسکن و بن نقدی، هر کارگر ماهیانه629 هزار 

و550 تومان دریافت خواهد کرد.
 اسداهلل عباس��ی با اعالم این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برنامه های عملیاتی در چارچوب بسته اجرایی برنامه پنجم توسعه 
طراحی کرده است، گفت: اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از 
حق بیمه سهم کارفرمایان به شرط تازه تأسیس بودن واحد و یا عدم 

تعدیل نیرو در سال گذشته، از جمله برنامه هاست.
 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: افزایش 
تش��کل های کارگری و کارفرمایی به8 هزار تشکل و کاهش زمان 
رس��یدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی ب��ه51روز و نیز افزایش 
 تعداد کمیته ه��ای حفاظت فن��ی به بی��ش از13ه��زار کمیته از 
دیگر برنامه های این وزارتخانه در سال حماسه سیاسی و اقتصادی 

است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای سال جاری 
و با لحاظ کردن تمام مزایایی که برای کارگران در نظر گرفته شده، 
حداقل دس��تمزد ماهیانه یک کارگر به عالوه حق اوالد )دو فرزند( 
 به اضافه کمک هزینه مس��کن و نی��ز کمک هزینه اق��الم مصرفی 
)بن نقدی( در مجموع، شش میلیون و 295 هزار و500 ریال است.

بانک مرکزی نرخ 11 ارز 
مبادله ای را افزایش داد

بانک مرکزی نرخ انواع ارز را در مرکز مبادالت ارزی اعالم کرد 
که بر این اس��اس، نرخ 11 ارز مبادله ای افزایش و نرخ دو ارز 
نسبت به قبل با کاهش مواجه ش��ده است. هر دالر آمریکا در 
مرکز مبادالت ارزی با روندی افزایش��ی 24 هزار و746 ریال، 
هر یورو32 هزار و 602 ری��ال و نرخ هر پوند انگلیس37 هزار 
و994ریال معامله می شود. فرانک سوئیس نیز26 هزار و 803 
ریال، کرون سوئد سه هزار و886 ریال، روپیه هند 457ریال و 

درهم امارات متحده عربی شش هزار و736 ریال است. 

افتتاح ساختمان پایانه حمل بار 
هوایی فرودگاه اصفهان 

ریی��س ات��اق بازرگانی و صنای��ع و معادن اصفه��ان گفت: 
نخس��تین پرواز کارگو ترمینال اصفهان اول خرداد س��ال 
جاری با حمل بار هوایی به مقصد دبی انجام می شود. خسرو 
کس��ائیان با اعالم این خبر در جمع اعضای کمیته کارگروه 
توس��عه صادرات اس��تان اصفهان، اظهار داشت: ساختمان 
پایانه حمل ب��ار هوایی فرودگاه اصفهان به همت س��ازمان 
توسعه تجارت ایران و با همکاری استانداری و اتاق اصفهان 
سال گذش��ته افتتاح ش��د. وی افزود: این پایانه با پروازهای 
منظم خود می تواند سهم بسزایی در توسعه صادرات استان 
اصفهان و اس��تان های همجوار داشته باش��د. رییس اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان از سازمان های نظارتی 
 دولتی خواس��ت که با ایجاد پنجره واحد در این پایانه، برای 

آسان سازی مقررات برای صادرکنندگان اقدام کنند.

 گران شدن نرخ نان
 در اصفهان قطعی است

رییس اتحادیه نانوایان اس��تان اصفهان به ایمنا گفت: گران 
شدن نرخ نان در اصفهان قطعی و اجتناب ناپذیر است، اما هنوز 
زمان دقیق و میزان افزایش آن مشخص نیست. علی صابری 
 با اش��اره به این که مقرر ش��ده افزایش نرخ ن��ان در کمیته 
نرخ گذاری بررسی ش��ود، اظهار داش��ت: اتحادیه نانوایان 
اصفهان صورتحس��اب هزینه های خود را به مقامات استان 
داده اند، اما هنوز زمان برگزاری جلسات برای تعیین تکلیف 
نهایی نان مشخص نیس��ت. وی گفت: رش��د 25 درصدی 
دستمزد کارگران و40 درصد گران تر شدن خمیرمایه نان 

زمینه ساز افزایش نرخ نان است.

اخبار کوتاه

 یکی از بخش های تأثیرگذار در عبور 
گروه 
ایران از تحریم ها، صنعت پاالیشگاهی اقتصاد 

کشور است که به فاصله کوتاهی پس از 
تحریم بنزین، توانست ایران را از واردکننده عمده این فرآورده 

استراتژیک به صادرکننده آن تبدیل کند.
 س��ال های گذش��ته ب��ه ط��ور متوس��ط روزانه ح��دود60 
میلیون لیت��ر بنزی��ن موتور )ب��ه هم��راه افزاین��ده اکتان و 
اخت��الط در انبار( در کش��ور تولید و ح��دود 60 میلیون لیتر 
نیز مصرف ش��د که نش��ان می ده��د صنعت نفت ای��ران در 
سال1390توانس��ته اس��ت واردات بنزین کش��ور را به صفر 
برساند؛ وابس��تگی ای که ش��روع آن به واردات11000لیتر 
 بنزین در س��ال1306و همزم��ان با ورود اولی��ن خودروهای 
بنزین س��وز به کش��ور بازمی گردد و قدمتی 85 س��اله دارد. 
 تولید بنزین در ایران تقریبا با ملی شدن صنعت نفت مصادف 

است.
 س��اخت قدیمی ترین واحد بنزین س��ازی دنی��ا در آبادان در 
سال 1945میالدی )1324خورشیدی( از سوی شرکت های 
 انگلیس��ی آغاز ش��د و در سال1951)1330خورشیدی( به 
بهره برداری رسید، اما به دلیل منفی بودن تراز تولید و مصرف، 
ایران در سال های بعدی همواره واردکننده بنزین باقی ماند. 
سال1334مصرف بنزین کش��ور به رقمی معادل یک میلیون 

 و 46 هزار لیتر در روز رس��ید و با گذشت هر دهه، این مصرف 
به طرز چشمگیری افزایش یافت، به طوری که میانگین مصرف 
روزانه در سال 1385به باالترین رکورد خود از ابتدای مصرف 
این فرآورده نفتی در ایران رسید. در این سال میانگین مصرف 
روزانه بنزین73میلیون و600 هزار لیتر بود که با در نظر گرفتن 
تولید روزانه44میلیون و 700 ه��زار لیتر در داخل، از واردات 

روزانه 29 میلیون لیتر بنزین حکایت دارد. 
به دلیل کنترل روند رو به رشد مصرف بنزین کشور و جلوگیری 
از خس��ارت های آتی، موضوع س��همیه بندی بنزی��ن از تیر 
1386 با تخصیص 360 لیتر فصلی )ماهانه 120 لیتر( آغاز و 
به تدریج و در طول چهار س��ال از سهمیه ماهانه کاسته شد تا 
این که س��همیه بنزین از ابتدای سال 1389 از 80 لیتر به 60 
لیتر در ماه کاهش یافت و نتیجه آن افت مصرف روزانه بنزین 
از حدود 73/6 میلیون لیتر در سال 86 به61/3  میلیون لیتر 
در سال 89 بود. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و سپس 
اصالح قیمت بنزین، عوامل مؤثر دیگری بودند که سبب شدند 
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال1390 به کمتر از 
60 میلیون لیتر کاهش یاب��د. افزایش مصرف بنزین و جوابگو 
نبودن تولید داخلی سبب شد تحریم صادرات بنزین، به ابزاری 
برای تحمیل خواسته های غرب به ایران تبدیل شود که البته 
با کنترل مصرف و اجرای طرح های توسعه ای پاالیشگاه های 

کشور با شکست روبه رو شد و امروز شاهد صفر شدن واردات 
بنزین هستیم. 

خودکفای�ی پاالیش�گاه اصفه�ان از واردات مواد 
اکتان افزا

خوش��بختانه به دنبال پیروزی هایی که در صنعت س��وخت 
به دس��ت می آوریم این بار این در اصفهان ش��اهد تأس��یس 
پاالیش��گاهی با محوریت تولید بنزین هس��تیم که با احداث 
 این مجموعه ظرفیت تولید، روزانه س��ه میلی��ون لیتر بنزین 
با اس��تاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا در مدار به��ره برداری قرار 

گرفت.
افزایش ع��دد اکتان، ارتق��ای کیفیت تولید بنزی��ن مطابق با 
اس��تاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا، افزایش 117 هزار بشکه ای 
ظرفیت پاالیش نفت بدون باال رفت��ن حجم خوراک ورودی، 
کاه��ش آالیندگی و توقف مص��رف مواد اکت��ان افزا همچون 
MTBE از مهم ترین اهداف دیگر اقتصادی و زیست محیطی 

اجرای این طرح بنزین سازی است.
علیرضا ضیغم��ی معاون وزی��ر نفت درب��اره آخرین وضعیت 
پیش��رفت اجرایی مجتمع بنزین سازی پاالیش��گاه اصفهان 
به مهر گفت:»این طرح بنزین س��ازی از س��ه واحد فرآیندی 
ش��امل واحد تصفیه هیدروژنی نفت��ا، تبدیل کاتالیس��تی با 
 احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده است. هم اکنون 
 واحد فرآین��دی تصفیه هیدروژن��ی نفتا با ظرفی��ت60 هزار 
 بش��که به طور کامل راه ان��دازی و در مدار بهره ب��رداری قرار 
گرفته اس��ت وپیش بینی می ش��ود تا دو ماه آینده واحدهای 
 تبدی��ل کاتالیس��تی و آیزومریزاس��یون در مجم��وع ب��ا 57 
هزار بش��که ظرفیت فرآوری ه��م در مدار بهره ب��رداری قرار 
بگیرد.« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با ی��ادآوری این که تولید روزانه س��ه میلیون لیتر 
بنزین با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا مهم ترین برنامه اجرای 
این طرح پاالیش��گاهی در نصف جهان اس��ت، می گوید:» در 
حال حاضر واحد تبدیل کاتالیستی از پیشرفتی 95 درصدی و 
واحد آیزومریزاسیون از پیشرفت حدود 90 درصدی برخوردار 
است. درجه آرام س��وزی و عدد اکتان بنزین تولیدی به 98 از 
دیگر ویژگی های این طرح نفتی است و با راه اندازی این طرح 
عمال پاالیشگاه نفت اصفهان از واردات مواد اکتان افزا، خودکفا 
خواهد ش��د. کل حجم مالی طرح، حدود4700 میلیارد ریال 
بوده ک��ه تاکنون چهار ه��زار میلیارد آن ص��رف اجرای طرح 

شده است.«

به دنبال تأسیس مجتمع بنزین سازی در اصفهان صورت گرفت

خودکفایی پاالیشگاه اصفهان از واردات 
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تحدید حدود عمومی
283 ش��ماره: 103/92/124/24 آگه��ی تحدید حدود عمومی نوبت اول س��ال 1392 
اداره ثبت اسناد و امالک میمه. پیرو آگهی های نوبتی قبلی به موجب ماده 14 قانون 
ثبت اس��ناد و امالک تحدید حدود قس��متی از امالک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح 

آگهی می نماید: 
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

9501 آقای مجتبی پژوهنده فرزند حس��نعلی و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور 
به مساحت 1151 مترمربع 

)در روز پنج شنبه 1392/2/19(
شماره فرعی از شماره 12 اصلی واقع در رباط آغا کمال

300 آق��ای رضا عاب��دی فرزند علی اصغر و غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعی 
مشهور به چاه محمدیه به مساحت 156162/80 مترمربع

)در روز شنبه 1392/2/21(
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده

3993 آقای رضا حمزه یی فرزند عباس��علی ششدانگ یک باب خانه در کوی باال به 
مساحت 300 مترمربع 

4035 خانم نجما تقوی فرزند حس��ن ششدانگ قطعه زمین در کوی باال به مساحت 
300 مترمربع

)در روز یکشنبه 1392/2/22 (
شماره فرعی از شماره 30 اصلی واقع در قریه زیاد آباد

474 آق��ای محمدرضا طالبیان فرزند یداله شش��دانگ یک درب باغ مزروعی دش��ت 
لورک به مساحت تقریبی 1364 مترمربع

)در روز دوشنبه 1392/2/23(
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان

115 آقای بابک امامی نیکو فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه و انبار وصل به آن 
و فضای جلوی انبار در ده ازان

309 آقای علی عرب فرزند اس��فندیار ششدانگ دو باب اطاق مخروبه در جنب قلعه 
به مساحت 50/16 مترمربع

310 آقای علی عرب فرزند اس��فندیار شش��دانگ قطعه زمین محصور جنب قلعه به 
مساحت 64/73 مترمربع

709 آقای علی عرب فرزند اسفندیار ششدانگ یک باب خانه در دشت چاله خندق به 
مساحت 250/17 مترمربع

)در روز سه شنبه 1392/2/24(
710 آقای علی عرب فرزند اس��فندیار شش��دانگ قطعه زمین مزروعی دش��ت چاله 

خندق به مساحت تقریبی 418 مترمربع
852 آقای غالم رضا جباری فرزند وحی اله و غیره شش��دانگ قطعه زمین مزروعی 

سه قفیزی لب رودخانه به مساحت تقریبی 200 مترمربع
852 آق��ای غالم رضا جباری فرزند وحی اله شش��دانگ قطعه زمین مزروعی س��ه 

قفیزی لب رودخانه
993 بانو فاطمه بیگم ارش��ادی فرزند غالمحسین ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی 

متصل به هم دشت پروند به مساحت تقریبی 435 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1392/2/25(
1014 آقای حمیدرضا غازان فرزند اکبر ششدانگ یک باب خانه در دشت سر استخر 

به مساحت 399/46 مترمربع
3947 آقای محمد صمدیان فرزند علی جان و غیره شش��دانگ قطعه زمین محصور 

محل خانه به مساحت تقریبی 1163 مترمربع
4268 آقای داوود ابراهیمی فرزند علی ششدانگ قطعه زمین محصور در ده ازان به 

مساحت 394/16 مترمربع
4788 آقای مصطفی طهری فرزند یداله شش��دانگ قطعه زمین محصور در ده ازان 

به مساحت 300 مترمربع
)در روز شنبه 1392/2/26(
4744 آقای حسین محمودی فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی 

مصال به مساحت 650/20 مترمربع
4746 آقای تقی خدادوس��ت فرزند حسن شش��دانگ قطعه زمین ساده در کوی باغ 

کهنه به مساحت 147/60 مترمربع
4792 آقای قاسم مشهدی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی باغ کهنه 

به مساحت 300/07 مترمربع
)در روز شنبه 1392/2/28(
4798 خانم نسرین اقدامی فرزند اصغر ششدانگ قطعه زمین در ده ازان به مساحت 

100 مترمربع

4799 آقای براتعلی کریم دوس��ت فرزند حیدرآقا شش��دانگ یک باب سوله در کوی 
باغ کهنه به مساحت 198/35 مترمربع

4810 آقای محمدرضا خدادوست فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین محصور در 
کوی باغ کهنه به مساحت 37/84 مترمربع

4811 آق��ای قدرت اله رمدان فرزند عبداله و غیره شش��دانگ یک باب خانه در کوی 
باغ کهنه به مساحت 298/40 مترمربع

)در روز یکشنبه 1392/2/29(
4813 آقای حیدرعلی کس��ایی فرزند باقر و غیره ششدانگ یک باب خانه در ده ازان 

به مساحت 379/77 مترمربع
4814 خانم شکیبا اقدامی فرزند عبداله ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی باغ کهنه 

به مساحت 251/78 مترمربع
4815 آق��ای علی رمضان پور فرزند عقیل شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوی 

باال به مساحت 131/50 مترمربع
4818 آقای حمزه محمودی فرزند علی اکبر و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی 

مصال به مساحت 912/52 مترمربع
)در روز دوشنبه 1392/2/30(

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قریه خسروآباد
69 آق��ای جعفر خ��ان پاکزاده فرزند غالم رضا خان شش��دانگ ی��ک باب خانه در 

خسروآباد به مساحت 200 مترمربع
70 آقای فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم و غیره ششدانگ یک باب خانه در خسروآباد 

به مساحت 477 مترمربع
96 آقای فریدون جداری عطاری فرزند حبیب و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی سرچشمه به مساحت 363/60 مترمربع
)در روز سه شنبه 1392/2/31(
170 آقای بهزاد پاکزاده فرزند خدارحم و غیره شش��دانگ یک باب بهاربند در کوی 

قلعه به مساحت 230/90 مترمربع 
222 خانم نس��رین زندی فرزند رضاقلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی که قباًل باغ 

بوده در کوی لب رودخانه به مساحت 1376/60 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1392/3/1(

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط
758 آق��ای حس��ن امیری فرزند امیر شش��دانگ یک باب بهاربند به مس��احت 321 

مترمربع
766 آقای عباس��علی زارع فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه در کوی سرچشمه به 

مساحت 446/25 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1392/3/2(
767 آق��ای علی بابای��ی فرزند ابوطالب و غیره شش��دانگ یک ب��اب خانه در کوی 

سرچشمه به مساحت 703/62 مترمربع
772 آقای حس��ن امیری فرزند امیر شش��دانگ یک باب خانه در  ده حسن رباط به 

مساحت 226 مترمربع
)در روز شنبه 1392/3/4(

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب
480 آق��ای رجبعلی گرامی فرزند عرب شش��دانگ یک باب خانه در ده لوش��اب به 

مساحت 1470/10 مترمربع
491 آقای حس��ین عربستانی فرزند محمدتقی ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 2123/55 مترمربع
513 آقای یداله گرامی فرزند علی ششدانگ یک باب مغازه در ده لوشاب به مساحت 

32/70 مترمربع
)در روز یکشنبه 1392/3/5(

514 آقای جواد علی هادی فرزند اله بخش ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به 
مساحت 1074 مترمربع

515 آقای عبداله میرزایی فرزند حس��ین شش��دانگ یک باب خانه در ده لوشاب به 
مساحت 793/44 مترمربع

516 آق��ای محمدعلی علی هادی فرزند اله بخش شش��دانگ قطعه زمین محصور به 
مساحت 1438/60 مترمربع

)در روز دوشنبه 1392/3/6(
517 آق��ای حس��ن فصاحت فرزند اکبر شش��دانگ یک باب خانه در ده لوش��اب به 

مساحت 639/21 مترمربع
518 خانم جانی بیگم حبیبی فرزند حس��ین ششدانگ یک باب خانه در ده لوشاب به 

مساحت 718/80 مترمربع
525 آق��ای رمضان ش��بانی فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه در ده لوش��اب به 

مساحت 1850 مترمربع
526 آقای زین العابدین روزه دار فرزند باقر شش��دانگ یک باب خانه در ده لوشاب 

به مساحت 1341/12 مترمربع
)در روز سه شنبه 1392/3/7(

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا
364 آقای مسیح اله توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام در کوی باغ 

طاهر به مساحت 442 مترمربع
365 آقای جمش��ید توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به 

مساحت 762/70 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1392/3/8(
366 آقای علی اکبر کریمی فرزند یوسف و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 1060 مترمربع
367 آقای جمش��ید توکلی فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ طاهر به 

مساحت 762/70 مترمربع
376 آق��ای بهرام زارعی فرزند علی محمد و غیره شش��دانگ ی��ک باب بوم کن در 

صحاری الی بید به مساحت 200 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1392/3/9(

شماره های فرعی از شماره 90 اصلی واقعات در قلعه بلند الی بید
230 آقای جمش��ید زارع فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوی قلعه 

بلند به مساحت 1269/80 مترمربع
231 آقای جمش��ید زارع فرزند محمد شش��دانگ قطعه زمین محصور در کوی قلعه 

بلند به مساحت 3177/23 مترمربع
232 آقای جمش��ید زارع فرزند محمد و غیره ششدانگ یک باب خانه در قلعه بلند به 

مساحت 1203/34 مترمربع
)در روز شنبه 1392/3/11(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قریه موته
457 آقای روح اله ذاکری فرزند محمد و غیره شش��دانگ یک باب خانه در ده موته 

به مساحت 438/10 مترمربع
458 آقای علی اکبر ذاکری فرزند محمدباقر شش��دانگ قطعه زمین ساده در ده موته 

به مساحت 449 مترمربع
)در روز یکشنبه 1392/3/12(

تحدید حدودپالک های فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود 
که در روز مقرر در محل حضور به هم رس��انند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
ی��ا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د. 
اعتراض��ات مجاورین و صاحب��ان امالک که در موقع مقرر حاض��ر نبودند مطابق 
مق��ررات ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجل��س تحدید حدود فقط تا 
30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبت ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم 
دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: پنج شنبه 1392/1/29

م الف/ 827                                    نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

ابالغ وقت دادرسی
245 کالس��ه پرونده: 911931 ح/ 26، وقت رس��یدگی: 92/3/6 س��اعت 9/30 صبح، 
خواهان: فیروزه ش��ادمان فرزند امیرش��اه، خوانده: محمدحکیم نورمحمدی فرزند 
عبدالحمید، خواس��ته: طالق. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. ارژندی- مدیر دفتر 

شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460352100005 درخواس��ت:  ش��ماره   267
9109980352101422، شماره بایگانی ش��عبه: 911483، خواهان شهرزاد صادقی 

فرزند حسین دادخواس��تی به طرفیت خوانده سید امجد غروی نیسیانی فرزند سید 
نورالدین به خواس��ته مطالبه مهریه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 459 ارجاع و به کالسه پرونده 
فوق ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن مورخه 1392/3/5 و ساعت 9:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/ 16260 دفتر ش��عبه بیس��ت و یکم دادگاه عموم��ی حقوقی )خانواده( 

اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100354204237 ابالغی��ه:  ش��ماره   271
کیف��ری  محاک��م   ،911214 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9009980365500120
 دادگس��تری شهرس��تان اصفه��ان به موج��ب کیفرخواس��ت ش��ماره در پرونده 
کالس��ه 9009980365500120 ب��رای آرش یوس��فی به اتهام ای��راد صدمه بدنی 
غیرعم��دی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی ب��ه موضوع به این ش��عبه ارجاع و 
وقت رس��یدگی ب��رای مورخه 1392/3/5 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت 
ب��ه مجهول الم��کان بودن و عدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای مق��ررات مواد 
115 و 180 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری 
 مراتب یک نوبت منتش��ر ت��ا متهم جهت دف��اع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی بعمل خواهد آمد. م الف/ 19243 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
272 شماره ابالغیه: 9110100350407001، شماره پرونده: 9109980350401174، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911190، خواه��ان الهه باق��ری دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان مصطفی فقیه��ی و محمدرضا صف��ری و حیدر جعف��ری خورزوقی و 
مرتض��ی مطاع به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک تقدی��م دادگاههای 
عموم��ی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
 نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980350401174 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/3/5 
و س��اعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مصطفی 
فقیه��ی و مرتضی مطاع و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
ی��ک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوان��دگان مجهول 
المکان پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی کام��ل خ��ود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت 
 مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گردن��د. دفتر ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
304 شماره دادنامه: 9109970353001869، شماره پرونده: 9009980362600452، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900560، متهم: آقای س��عید س��لیمیان به نشانی مجهول 
الم��کان، اتهام: ع��دم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از س��وی مرد، گردش��کار: 
دادگاه ب��ا بررس��ی محتوی��ات پرون��ده خت��م رس��یدگی را اع��الم و بش��رح زیر 
مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام س��عید س��لیمیان 
 فرزند حس��ن فع��اًل مت��واری دایر بر ع��دم ثبت واقع��ه ازدواج موض��وع گزارش 
ش��عبه محترم 16 خانواده با توجه به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواس��ت 
صادره به نظر دادگاه اتهامش محرز اس��ت و به اس��تناد م��اده 645 قانون مجازات 
اس��المی و رعای��ت بن��د 2 م��اده 3 قانون وص��ول برخ��ی از درآمده��ای دولت 
نامب��رده را ب��ه پرداخت مبلغ یک میلی��ون ریال جزای نقدی در ح��ق دولت محکوم 
م��ی نمای��د. رأی صادره غیاب��ی و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قاب��ل اعتراض در 
 ای��ن دادگاه می باش��د. م الف/ 216  کاظم��ی- دادرس ش��عبه 104 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

 نمایش بهاره رهنما برای کمک به زلزله زدگان 
»چشم هایی که مال توست«، با بازی بهاره رهنما و کار نسیم ادبی به نفع زلزله زدگان بوشهر اجرا 
می شود.  ابتدا قرار بود این نمایش به نفع زلزله زدگان خراسان جنوبی به صحنه برود، اما بعد از زلزله 

در بوشهر، قرار شد درآمد حاصل از فروش بلیت این نمایش به زلزله زدگان بوشهری اهدا شود.

5

صندلی خالی در انجمن نقاشان   
اکبر میخک، نق��اش و رییس انجمن 
نقاش��ان اصفهان با اعالم اس��تعفای 
خود گفت: من پیش از عید اس��تعفا 
کردم و اکنون انجمن نقاشان اصفهان 
 توسط هیأت مدیره این انجمن اداره 

می  شود.
وی با اش��اره به دلیل اس��تعفای خود 
گف��ت: متأس��فانه در انجمن  ه��ا و 
تش��کل  های ما همزیس��تی و تعامل وجود ندارد. با وجودی که من 
از مؤسسین انجمن بودم و برنامه  های زیادی برای آینده این تشکل 
داشتم، اما عدم احترام متقابل و همکاری باعث استعفای من شد. این 
هنرمند در ادامه خاطر نشان ساخت: انجمن نقاشان از نظر اقتصادی 
ضعیف است و س��ازمان  ها و نهاد های مربوط هم  همکاری و کمکی 

نمی  کنند تا هنر این شهر جان بگیرد. 
حمایت  های��ی ک��ه س��ازمان  ها در ته��ران از هنرمن��دان دارند، در 
شهرستان  ها و شهرهای دیگر انجام نمی  شود و متأسفانه همه چیز در 

پایتخت متمرکز شده است. 

  مدال نقره جشنواره آلمانی 
به عکس اصفهانی 

عکاس اصفهانی در جشنواره عکاسی 
کش��ور آلمان موفق به کسب مدال 

نقره شد.
ریی��س انجم��ن س��ینمای ج��وان 
اصفه��ان در ای��ن خص��وص گفت: 
 در مجموعه جش��نواره عکاس��ی که 
۱۴ فروردین امسال در آلمان برگزار 
ش��د، اصغر صامت��ی از اعض��ای این 
انجمن توانس��ت در بین ۱۳۹۲ عکاس از سراس��ر جهان مدال نقره 

را کسب کند. 
محمد طباطبایی با اش��اره به این که اصغر صامتی عضو فدراسیون 
بین المللی هنر عکاسی است، افزود: در این جشنواره، در مجموع ۱۲ 
اثر این عکاس اصفهانی منتخب هیأت داوران شد و وی توانست مدال 
نقره UPI )انجمن بین المللی عکاسان متحد جهان( را برای عکسی 

از طبیعت زیبای ایران از آن خود کند.  
گفتنی است، ۶۰ کش��ور جهان با هش��ت هزار و ۶۲۱عکس در این 

مجموعه جشنواره شرکت داشتند .

»پدر و دختر« در یک نمایشگاه
گالری کوثر پس از پایان نمایش��گاه 
 ن��وروزی  اش از ۳۱ فروردی��ن ت��ا 
۵ اردیبهش��ت ماه میزبان آثار نقاشی   
رئالیستی محمد  علی حدت و دخترش 

سپیده حدت خواهد بود.
محمد علی حدت گفت: این نمایشگاه 
۳۰  اثر با تکنیک رنگ و روغن و گواش 
را در مع��رض دی��د مخاطب��ان قرار 
می  دهد، که بیش��تر همچون آثار قبلی من سوژه   هایی مثل فضاهای 
س��نتی اصفهان، ابنیه تاریخی و مردم عش��ایر بختی��اری در فضای 
طبیعت را ش��امل می  ش��ود. وی در ادامه افزود: دخت��رم نیز آثارش 

واقع  گرایانه و رئالیستی است و نزد خود من آموزش دیده است. 
عالقه مندان ب��ه بازدی��د از این نمایش��گاه می توانند از ش��نبه ۳۱ 
فروردین تا ۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح و ۱۷ تا ۱۹:۳۰بعد 
 ازظهر به نگارخانه کوثر اصفه��ان، واقع در میدان نقش جهان، جنب 

عالی قاپو مراجعه نمایند. 

بازار موسیقی»نقطه چین« شد
آلبوم »نقطه چین«با صدای بهرام بیات از س��وی انتشارات تک نواز 

روانه بازار موسیقی شد.
بهرام بیات که تا به امروز قطعات زندگی، دلس��پرده، رویا، از پش��ت 
دیوار غروب و برای آخرین دفعه با ترانه هایی از رضا هاش��می فرزاد، 
بابک صحرایی و نازیال ش��جاعیان را از او ش��نیده ایم، س��رانجام در 
اوایل س��ال جاری آلبوم  »نقطه چین« را که هش��ت سال تولید آن 
به طول انجامید منتش��ر کرد که طی دو ماه به تکثیر مجدد رس��ید.

این آلبوم شامل ۹ قطعه به نام های ماه و ستاره، معنی، غروب پاییز، 
دلس��پرده، عاش��ق بی افاده، مرگ پنجره، خوب م��ن، نقطه چین و 

مشق وفاس��ت. رضا هاش��می فرزاد، 
 یغما گلرویی و افش��ین س��یاهپوش 
به عنوان ترانه س��را در این اثر حضور 
داش��ته اند.همچنی��ن س��ید بهن��ام 
ابطحی، مازی��ار عطاریان، کیان مقدم 
و معراج طبس��ی آهنگسازی و تنظیم 
این اثر را بر عهده داش��ته ان��د. آلبوم 
»نقطه چین« در دو اس��تودیو تهران 
و بیک��ران آبی صدا ضب��ط، میکس و 

مسترینگ شده است.

هفته های هنر 
گروه فرهنگ - سوم اردیبهشت هر ساله هفته اصفهان 
برگزار می شود. روند برگزاری هفته های هنری، نشان از 
ممارست در اشاعه فرهنگ  اقوام دارد و تداوم برگزاری این 

رویداد، به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شده است.
هفته فرهنگی اصفهان اقدامی مؤثر در تقویت ارتباطات 
فرهنگی است و باید اظهار امیدواری کرد که این رویداد 
فرهنگی در گسترش مناسبات و ایجاد فضای مفاهمه و 
فراهم آمدن زمینه های همکاری بیشتر در ابعاد گوناگون 

مؤثر واقع می گردد.
تأکید بر قابلیت ها و پتانسیل های جهانی موجود در شهر 
تاریخی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی، با سابقه تاریخی چندین هزار ساله در روزگاران 
و اعصار خود در فرهنگ و تمدن ایرانی، جهان اس��الم و 
بشریت، نقش مهمی ایفا کرده است و در این راستا  باید 
درصدد معرفی و تقویت نقش و جایگاه تاریخی و فرهنگی 
اصفهان در جهان  باشیم. توجه به این امر ناگزیر است که 
هنر و تمدن ایران به عنوان هنر و تمدنی عالی در عرصه 
جهانی شناخته شده اس��ت، بنابراین وظیفه هنر معرفی 
ایران اسالمی است؛ زیرا زبان هنر، بی بدیل و بی واسطه و 

ماندگار بوده و خواهد بود.
تأثیرات چنین اقدامی در رش��د و اعت��الی آگاهی های 
هن��ری عالق��ه من��دان و حت��ی مخاطبان ع��ام چنین 
 رویدادهای��ی، ج��ای تردید ن��دارد. همچنی��ن تعامل و 
بده بس��تان ه��ای فرهنگی هن��ری برقرار ش��ده میان 
هنرمندان شرکت کننده در بخش های مختلف و متنوع 
اتفاقات هنری، از مواردی اس��ت که جایگاه مهمی را در 
ایجاد پیوندهای حرفه ای ت��ر و کارآمدتر جامعه هنری 

کشور به دنبال خواهد داشت.
ما بیش از پیش و بیش از گذشته نیاز داریم تا سنت های 
خود را بشناسیم. عالوه بر این، بخش اعظم این شناخت 
از طریق متعهد بودن ب��ه آداب و عادت های اقوام فراهم 
می شود. شناخت این پیشینه به ما کمک خواهد کرد که 
از آنچه که به عنوان حافظه تاریخی ذکر می شود، صیانت 
کنیم. حفظ و حفاظت از این پیشینه، تعهدی خواهد بود 
که ما در قبال آین��دگان و فرزندان ف��ردای ایران داریم. 
همان طور که گذشتگان و پدران ما این تعهد را نسبت به ما 
داشتند. طبیعتا بخشی از این پیشینه تاریخی، ریشه در 
فرهنگ اقوام ما دارد که این فرهنگ بسیار هم غنی است 
و اساسا این فرهنگ های خرد، غنا و عمق بسیاری دارد. 
خوشبختانه در حال حاضر روند هفته های هنری، نشان 

از این ممارست در اشاعه فرهنگ  اقوام دارد.

س��ینمای کم��دی ای��ران برمبن��ای 
  جمال 
نوروز باقری

 
 پیش داده های س��الیان اخیر، یک ژانر 
نه چن��دان قابل دف��اع از نظر مطلوب 
بودن ساختاری درنظر می آید و  چندسالی است که گرایش به 
ساخت فیلم های کمدی در این س��ینما، به گرایش غالب بدل 
شده اس��ت. تهیه کنندگان س��ینما در این فضای ایجاد شده، 
 عمدت��ا ترجی��ح م��ی دهن��د روی فیلمنام��ه ه��ای کمدی 
 س��رمایه گذاری کنند و روی خوش��ی به س��ایر ژانرها نش��ان 

نمی دهند.
تناقض در فرم روایت، مطلوبیت گیش��ه، باور عمومی نس��بت 
 به آموزه های ژانر و خواس��ته های اجتماع��ی از ژانر کمدی، 
مهم ترین نکات و مسائل را پیرامون آثاری که با رویکرد کمدی 
به جهان اطراف می نگرند پدید آورده اس��ت.  ب��ه واقع، اگر از 
اوایل انقالب به این سو را در نظر آوریم، آنچه سینمای کمدی را 
به یک ماندگاری در اذهان عمومی رسانده است: ساختار شکیل 
روایی، شخصیت پردازی، فضاسازی درست این نمونه آثار است 

که تصویری دقیق از جامعه و رفتارهایش را نشان می دهد.
»رژیم طالیی«، عنوان فیلمی است که برای اکران درروزهای 
 آغازین س��ال انتخاب ش��ده تا ش��اید به واس��طه آن کمی از 
 دغدغه های مردم به واس��طه خنده فراموش ش��ود و به گفته 
تهیه کننده آن، حسین فرحبخش این اولین وآخرین کمدی در 
سال ۹۲ است. این فیلم که مضمونی طنز در فضای اجتماعی 

دارد، موضوع مهریه های س��نگین و غیرمعق��ول را خط اصلی 
قصه خود قرار داده و با حفظ  این مضمون، به روایت قصه خود 
در قالب کمدی می پردازد. فیلم قصه زن و شوهری است که به 

اندازه وزن مرد و زن مهریه در نظر گرفته شده است و... .
مهدی هاش��می، مری��ال زارعی و امی��ن حیای��ی  از بازیگران 
اصلی »رژی��م طالیی« هس��تند. کارگردانی این اث��ر بر عهده 
رضا س��بحانی اس��ت و تهیه کنندگی آن  را عبداهلل علیخانی 
و حس��ین فرحبخش برعهده دارند که  مدیریت س��ر گروهی 
عصر جدید نیز در پس��ت مدیریتی آنها قرار دارد. آنچه که در 
ابتدا در باره سینمای کمدی به آن اشاره شده، خود به تنهایی 
گویاست، ولی اگر بخواهیم طبق نمونه به آن بپردازیم،»رژیم 
طالیی« تنها هدفش ارایه یک پیام ی��ا مضمون برای مخاطب 
اس��ت و صرفاً قصد خود را س��پری کردن لحظات شاد در کنار 
 مخاطب می داند. ساختار شکل روایی این اثر آنچنان که نشان 
می دهد از یک ایده نش��أت گرفته و در ادام��ه  آنچه به تصویر 
درآمده، اضافه کردن بذله گویی های ش��خصیت های اصلی و 
محوری این فیلم است که سعی دارد خوب یا بد را متمایز کند.

آنچه که می توان��د به یک داس��تان ضعیف و ی��ک فیلمنامه 
غیرمنس��جم وحدت و ارزش ببخشد، شخصیت پردازی دقیق 
 و حساب شده است که گاهی بر اس��اس ذهنیت بازیگر شکل 

می گیرد نه فیلمنامه. 
مهدی هاشمی و مریال زارعی س��عی خود را برای ایفای این دو 

کارکتر انجام داده اند، ولی آنچه که گاهی بیننده را به عدم باور 
پذیری سوق می دهد، فاصله ای است که بین شخصیت بازیگر 
و ش��خصیت فیلمنامه وجود دارد که سعی ش��ده با دیالوگ و 

موقعیت های کالمی آن را پوشش دهند.
فضاسازی هایی که ش��کل می گیرد و به وجود می آورد، برای 
شکل گیری یک موقعیت کمدی است، اما آیا این موقعیت در 
جهت و راستای پیش برنده داس��تان و روایت  صورت گرفته یا 

تنها برای پرکردن وقت فیلم 
در نظر گرفته شده است؟

و  درام خالقان��ه  فق��دان 
ارزشمند فیلمنامه، ضعف بارز 
دیگری اس��ت که در این ژانر 
بیداد می کند. خطوط قرمز 
 سینما عرصه را برای ساخت 
فیلم هایی با مضامین انتقادی 
تنگ می کند؛ چ��را که وارد 
ش��دن به حیطه های خاصی 
ب��رای فیل��م س��ازان قدغن 
ب��وده و آنه��ا گاه ناگزیرند به 
موارد سطحی و گاه بی ارزش 
بپردازند که اساسا در جامعه 
وجود خارجی ندارند و همین 
ورود، خود عاملی می ش��ود 

برای گفتن همه چیز. اما در واقع هیچ چیز گفته نش��ده و تنها 
انباشته ای می شود از حرف های نامربوط و بی علت که سعی 
دارد جای خود را در فیلم به هر نحوی بازکند و »رژیم طالیی« 

نیز از این قاعده مستثنا نیست.
به دلیل فضای طنز، موس��یقی فیلم انتخابی است و تنها برای 

تیتراژ ابتدایی و پایانی موسیقی ساخته و استفاده شده است.
آنچه که می تواند به اثر ارزش ببخش��د، هویتی است که خود 
سازنده اثر به آن می دهد و تا زمانی که سطحی نگری در یک اثر 
به چشم بخورد، نش��ان از آن دارد که  خود خالق، اثر را نه برای 
یک روشن گری یا بستری برای ارایه راه کارهایی مناسب بلکه 

صرف تولید اثر، مدنظر بوده است. 
»رژیم طالیی« تنها در صورتی می تواند یک رژیم کامل و سالم 
برای مخاطبین خود باش��د که  هم جانب  مضمون و محتوا را 
رعایت کند و ه��م جانب  قوانین ژانر کمدی، ت��ا بتواند توصیه 
مفید برای افرادی باشد که قصد دارند در سال جدید با سینما 

وسالن های خالی آن آشتی کنند.

درباره فیلم کم ادعای این روزها

»رژیم طالیی« سینمای ایران در سال جدید

الماس ها ابدی اند 
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برگزاری جشنواره  
فصلی مطبوعات 

جیمز باند »تنها« 
شد

مدیر س��رای روزنامه نگاران ایران از برگزاری جش��نواره  فصلی مطبوعات ، 
خبرگزاری ها و سرپرستی های روزنامه های سراسری در استان ها خبر داد.

مجید امرایی با بیان این که برگزاری جش��نواره  فصلی در استان ها با تأیید 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی صورت گرفته است، 
 اظهار کرد: شیوه نامه  چگونگی برگزاری این جشنواره امروز به ۱۰ نمایندگی 
س��رای روزنامه نگاران در اس��تان های کشور ابالغ ش��د. وی ادامه داد: این 
جشنواره در شش بخش تیتر ، گفتگو ، گزارش خبری و گزارش ، سرمقاله و 
مقاله و یادداشت ، عکس و صفحه آرایی به صورت فصلی و هر سه ماه یک بار 
برگزار می شود. مدیر سرای روزنامه نگاران ایران توضیح داد:  این جشنواره 

در دو مرحله برگزار خواهد شد. 

ویلیام بوید اعالم کرد رمان جدید مجموعه جیمز باند »تنها« نام دارد.
ویلیام بوید در رمان »تنها« مأمور مخفی بریتانیایی را در س��ه قاره جهان به 

دنبال مأموریت می فرستد و در آفریقا بیشتر از دو قاره دیگر وقت می گذراند.
 داستان این رمان در سال ۱۹۶۹ می گذرد و در آن مأمور ۰۰۷ حدودا ۴۵ ساله 
 )Solo( »است و به تنهایی راهی مأمورتی سری می شود. قرار است رمان »تنها
سپتامبر امسال منتشر ش��ود.  بوید درمورد رمان جدید گفت: »در رمان من، 
وقایع به ش��کلی پیش می رود که باند را مجبور می کند به تنهایی راهی انجام 
مأمورتی شود، بدون این که به کسی بگوید یا از کسی برای این کار اجازه بگیرد. 
او کاماًل آماده تمامی عواقب این کار خطرناک است.«  بوید،  سومین نویسنده ای 

است که پس از فلمینگ، رمانی جیمز باندی نوشته است.

»رژیم طالیی« تنها 
 در صورتی 

 می تواند یک 
رژیم کامل و سالم 

برای مخاطبین 
خود باشد که  هم 
جانب  مضمون و 
محتوا را رعایت 
کند و هم جانب  

قوانین ژانر کمدی
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جدید ترین اثر احمد بیگدلی در نمایشگاه کتاب تهران

احمد بیگدل��ی از چاپ مجموعه دیگری از داس��تان هایش و 
عرضه آن در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

این داس��تان نویس گف��ت: مجموعه  داس��تان »مگر چراغی 
بسوزد« دربرگیرنده  ۱۱ داس��تان از سوی نشر روزنه به چاپ 

رسیده و در نمایشگاه کتاب عرضه می شود. 
او در توضیحی عنوان کرد: این کتاب دربرگیرنده داستان هایی 
از کتاب »من ویران ش��ده ام« و داس��تان های تازه  اس��ت. از 
آن جایی که کتاب یادشده پیش تر درست توزیع نشد، تصمیم 
گرفتم داس��تان های آن مجموعه و داس��تان های تازه را در 

کتاب »مگر چراغی بسوزد« منتش��ر کنم. این کتاب مدت ها 
پیش مجوز داشت، اما به دلیل گرانی کاغذ با تأخیر یک ساله 
منتشر شد. او همچنین افزود: مجموعه نمایشنامه »دالو و چند 
نمایشنامه دیگر«، مجموعه  داستان »ارواح ماه مهر« و رمان 
»بی تردید سه شنبه بود« از سوی نشر افراز در نمایشگاه کتاب 

تهران عرضه می شود. 
بیگدل��ی پیش ت��ر نی��ز از تدوی��ن مجموع��ه  دیگ��ری از 
داستان هایش خبر داده و گفته بود که »همه ساکت بودند« 
را آماده چاپ دارد که قرار است از سوی نشر آگه منتشر شود. 
این مجموعه ۱۲ داس��تان دارد.  احمد بیگدلی بیست وششم 
فروردین ماه سال ۱۳۲۴ در اهواز به دنیا آمده، ولی سالهاست 

که در اصفهان زندگی می کند.
کتاب های »ش��بی بیرون از خان��ه«، »من ویران ش��ده ام«، 
»اندکی سایه«، »آنای باغ س��یب«، »آوای نهنگ«،  »زمانی 

برای پنهان شدن« از جمله  آثار این نویسنده است. 
 بیست وشش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب ته��ران از 

۱۱ اردیبهشت ماه در مصالی تهران برگزار می شود. 

رونمایی از مجموعه »کیارستمی، سینمای شاعرانه و مدرن«

منتقد سینمای کش��ورمان از چاپ و انتش��ار کتاب» عباس 
کیارس��تمی، س��ینمای ش��اعرانه و مدرن« به زبان آلمانی 

خبر داد.
زاون قوکاسیان افزود: این کتاب برای نخس��تین بار به زبان 
آلمانی نوش��ته شده و به بررسی ۴۰ س��ال خدمت سینمایی 
عباس کیارستمی پرداخته است. به گفته قوکاسیان، نویسنده 
این کتاب سعید منافی از مستندس��ازان ایرانی مقیم اتریش 
است و همزمان با بررسی کارهای کیارستمی به نوعی تاریخ 

سینمای کشورمان را نیز مرور کرده است.

قوکاس��یان با بیان این که عباس کیارس��تمی ب��دون اغراق 
معروف ترین فیلمساز ایرانی در جهان است، تصریح کرد: این 
فیلمساز عمری در تجس��س درد های اجتماعی  و به تصویر 
کشیدن حقایق بوده اس��ت. وی ادامه داد: کیارستمی بیشتر 
عالم کودکان، چه رنجشان در مدرسه و چه مظالم دنیای کار 
را کاویده و به دغدغه های تکراری انس��انی  همچون ناکامی، 
عشق مرگ و رفتن نگاهی ژرف دارد. استاد دانشگاه فرهنگ و 
هنر اصفهان با بیان این که شاید غیرایرانی ها قدر این فیلمساز 
و هنرمند را بیش��تر می دانند، تصریح کرد: انتشار این کتاب 
به زبان آلمانی برای معرفی عمیق این هنرمند بنام کشورمان 
ارزش زیادی دارد. قوکاسیان با تقدیر از سعید منافی  به سبب 
تدوین این مجموعه، گفت: وی خود فیلمساز و کارگردان است  
و سال ها به    جمع آوری  اسناد و مدارک در باره تاریخچه و کار 

کیارستمی  پرداخته است.
به اعتقاد وی،  این کتاب برای عالقه مندان هنر سینما و تاریخ 
س��ینمای ایران و به ویژه برای پژوهشگران آینده فیلم و هنر 

صحنه، مرجع بسیار با اهمیتی است. 

گروه فرهنگ - جالل مقدم، متولد ۲۹ فروردین س��ال ۱۳۰8در نیشابور 
 است که  فعالیت هنری خود را ازسن ۱۵س��الگی باکار تئاتر آغاز کرد. وی از

۱۵ سالگی تئاتر را و فعالیت حرفه ای درزمینه سینمارا از سال ۱۳۳۷بانوشتن 
فیلمنامه »جنوب ش��هر« آغاز ک��رد. اولین بار برای بازی درفیلم »خش��ت 
وآیینه« ابراهیم گلس��تان ۱۳۴۴جلوی دوربین قرارگرفت.  پیش از انقالب 
عمده فعالیت او در زمینه کارگردانی ونوش��تن فیلمنام��ه بود. وی تعدادی 
فیلم کوتاه مستند نیز ساخته، امادر سال های آخر عمر کمتر به کارگردانی 
می پرداخت و بیش��تر به بازیگری روی آورد. برخی از فعالیت های شاخص 
کارنام��ه او در مقام بازیگ��ر، کارگردان یا نویس��نده فیلمنامه ش��ب قوزی،  
آشیانه مهر، بانو، بدل، بلندی های صفر، پنجره،  جنوب،  چمدان، خانه خدا 

کارگردان، خشت وآیینه، دلشدگان،  دندان مار و... است. 

»تله«»دلشدگان«»شب قوزی«حامی سینمای غیرمتعارف



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اخراج صادقی و حاتمی از استقالل
گالیه قلعه نویی از امیرحسین صادقی و فرزاد حاتمی به قبل از بازی 
 س��پاهان برمی گردد، اما با اتفاقات رختکن در این بازی حس��اس، 
پر سرمربی استقالل به این دو گرفت و حاال امیرحسین و فرزاد باید 

انفرادی تمرین کنند تا نوبت شان بشود. 
میرش��اد ماجدی درباره منع امیرحس��ین صادقی و ف��رزاد حاتمی 
از حضور در تمرینات استقالل گفته اس��ت: امیرحسین صادقی در 
نیمه نخست عصبی شده بود و ممکن بود با ادامه این روند، در نیمه 
دوم کارت زرد دوم را بگی��رد. قبل از بازی، کادر فن��ی گفته بود که 
بازیکنان وارد جنگ های حاشیه ای نشوند، اما صادقی احساسی شد. 
 فرزاد حاتمی هم در پایان بازی مورد انتق��اد قلعه نویی  قرار گرفت.

به هر حال آنها چن��د روزی در تمرینات حضور نخواهند داش��ت تا 
تکلیفشان روشن شود. 

پرونده  بازی های کشورهای اسالمی 
بسته شد

دبیر س��تاد تدارکاتی کمیته ملی المپیک می گوید، بعید اس��ت که 
اندونزی بازی های همبستگی کشورهای اسالمی را میزبانی کند.

اصغر رحیمی در پاس��خ به این پرسش که شنیده ش��ده بازی های 
کشورهای اسالمی کاماًل لغو ش��ده و اندونزی امکان برگزاری ندارد، 
اظهار کرد: نامه تعویق بازی ها به دست ما رسیده است. اندونزی ماه 
اکتبر را زمان جدی��د برگزاری این رقابت ها معرف��ی کرد، ولی بعید 

می دانم این مسابقات را برگزار کنند.
وی افزود: به احتمال فراوان دوباره این بازی ها را به تعویق می اندازند 
تا سال جدید میالدی آغاز شود. ما این بازی ها را از دستور کار خارج 
کردیم و به دنبال برنامه ریزی برای بازی های داخل س��الن آس��یا و 

المپیک نوجوانان هستیم.

 الریان خواستار تعویق دیدار 
با استقالل شد

باش��گاه قطری به خاطر وقوع زلزله در ایران، خواستار تعویق دیدار 
با استقالل شد.

مدیرعامل باش��گاه الریان قطر با اعالم این خبر افزود: در نامه ای، از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کردیم به خاطر زلزله اخیر در 
ایران که منجر به مرگ ده ها تن شده است دیدار با استقالل از هفته 
پنجم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تعویق یا به کشور دیگری منتقل 
شود. این دیدار قرار است طبق برنامه سه شنبه، سوم اردیبهشت به 

میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار شود. 

 پیشنهادهای اروپایی 
برای انصاری فرد

از ابتدای فصل جاری بحث ترانسفر کریم انصاری فرد در پایان فصل 
مطرح ش��د، اما عملکرد نه چندان خوب وی باعث شد خیلی ها این 

قضیه را منتفی بدانند.
فاضلی، مدی��ر برنامه بازیکن��ان ایرانی در اروپا که نفرات بس��یاری 
 را ب��ه تیم های اروپای��ی منتقل ک��رده، پیش��نهادهای خوبی برای 
 انصاری فرد دارد و به احتمال زیاد این مهاجم فصل آینده ترانس��فر 
می ش��ود. مهاجم قرمزها در این فصل هفت گل در لیگ برتر به ثمر 
رساند، س��ه بار در جام حذفی گلزنی کرد و ش��ش پاس گل داد که 
برای آقای گل فصل گذشته و مهاجم اول سابق تیم ملی آمار جالبی 

محسوب نمی شود.

 لیگ های ووشو از آبان ماه 
آغاز می شود

سازمان لیگ فدراسیون ووشو اعالم کرد که لیگ های ووشو در سال 
92 از آبان ماه آغاز می شود. بر این اساس، فدراسیون ووشو چهار لیگ 
که عبارتند از: لیگ جوانان، لیگ دسته اول، لیگ بانوان و لیگ برتر 

را برگزار می کند.
برنامه شروع این رقابت ها به این شرح است:

9 آبان: آغاز سومین دوره لیگ ووشو جوانان مردان
16 آبان: آغاز سومین دوره لیگ دسته یک ووشو مردان

30 آبان: آغاز ششمین دوره لیگ ووشو بانوان
7 آذر: آغاز هفتمین دوره لیگ برتر ووشو مردان

مرحله نیمه نهایی، رده بندی و فینال ششمین دوره مسابقات لیگ 
برتر ووشو روز پنجشنبه 24 اسفندماه با حضور چهار تیم در آکادمی 
ووشو برگزار شد که در بازی های نیمه نهایی پرشین و نفت تهران با 

غلبه بر خراسان رضوی و دانشگاه آزاد فینالیست شدند.
در دیدار نهایی، پرشین نایب قهرمان فصل قبل با برتری برابر مدافع 
عنوان قهرمانی جام شش��م را به خانه برد. در مس��ابقات رده بندی 
هم دانش��گاه آزاد با شکست خراسان رضوی س��کوی سوم را کسب 
کرد. در دسته بانوان نیز تیم ووش��و فوالدماهان با غلبه بر حریفان، 
عنوان قهرمانی پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر ووشو را به خود 

اختصاص داد.

شرایط سپاهان بهتر از  استقالل 
است

رسول کربکندی/ کارشناس فوتبال  
لباس قهرمانی را باید بر تن سپاهان یا استقالل ببینیم. اکنون وضعیت خیلی 
از تیم ها مشخص ش��ده، ولی هنوز تکلیف س��ه تیم ذوب آهن، آلومینیوم 
 و داماش برای ماندن در لیگ یا س��قوط به دس��ته پایین تر روشن نیست. 
ذوب آهن با نفت آبادان س��قوط کرده و ملوان بازی می کند، آلومینیوم با 
سپاهان دیدار دارد و داماش با سپاهان و استقالل باید بازی کند. امسال، 
فصل سختی برای تیم ها بود. روز به روز حساسیت 
لیگ بیشتر ش��د و همان طور که تیم هایی از این 
وضعیت آس��یب دیدند، برخی تیم ها هم س��ود 
بردند. اکنون شرایط سپاهان بهتر از استقالل 
است؛ چون آبی پوش��ان نیاز دارند که 
امتیازه��ای الزم را ب��رای صعود به 
مرحله بعدی لیگ قهرمانان آس��یا 

کسب کنند. 

6
هکرها،فرمول یک بحرین را تهدید کردند

گروه هکرهای Anonymous تهدید کردند، مسابقه فرمول یک در بحرین را به هم می ریزند. درگیری 
بین اکثریت شیعه بحرین با اقلیت س��نی که حکومت را در دس��ت دارد، همچنان ادامه دارد و معترضان 

خواستار این هستند که هفته آینده گرندپری بحرین برگزار نشود. 

مخالفت فلسطینی ها با پیشنهاد راسل
ساندرو راسل، برای پایان دادن به جنگ و خشونت رژیم اشغالگر قدس 
با فلسطین پیشنهاد برگزاری دیدار دوستانه بارسلونا با تیمی متشکل 
از فلسطین مظلوم و رژیم صهیونیستی را داد که این پیشنهاد توسط 

فلسطینی ها رد و مهر بطالن بر آن زده شد. 

کمک بکام به بیمارستان کودکان
ب��ه نق��ل از روزنام��ه  ال پاریس��ین، دیوی��د بکام  
بیمارستان کودکان بیماری های خاص در پاریس 
را برای ص��رف قراردادش به ام��ور خیریه،انتخاب 
کرده و مبلغ نیم میلیون یورو را به آن اهدا می کند.

رضایت دژآگه از جراحی پایش
محمودرضا فاضل��ی، مدیر برنامه های اش��کان دژآگه 
می گوید، جراحی پای آس��یب دیده این بازیکن ایرانی 
موفقیت آمیز بوده، ولی او حداقل سه ماه دور از فوتبال 
خواهد بود و بازی ها را تا پایان فصل از دست خواهد داد. 
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کی روش قهر نکرده 
است

 غیبت مهاجم کره 
در دیدار با ایران

نایب رییس اول فدراسیون فوتبال با تکذیب ش��ایعه قهر کارلوس کی روش، 
گفت: او هیچ وقت قهر نکرده بود و در جلسه  اخیر با اطمینان از صعود مستقیم 
تیم ملی به جام جهانی حرف می زد. سیدهادی آیت اللهی در این باره می گوید: 
کسانی هستند که موفقیت تیم ملی را نمی خواهند، گزارش می نویسند و مطرح 
می کنند که کی روش مث��ال 222 روز از 700 روز قراردادش را مرخصی رفته 
است، در حالی که نگاه نمی کنند همین بازیکنان دو رگه یا ایرانی االصلی که 
حاضر به بازی در تیم ملی ش��ده اند، روی هوا که به تیم ما نیامدند. وی افزود: 
کی روش بعضی از اوقاتی که ایران نبود در مأموریت به سر می برد و مشغول این 
کارها بود، ضمن این که رصد کردن وضعیت تمام بازیکنان شاغل در خارج از 
جمله تیموریان، عقیلی، شجاعی و بازیکنان جدید نیازمند صرف وقت است 
که سالی چندین مرتبه سرمربی تیم باید از نزدیک شرایط شان را بررسی کند. 

گلزن تیم ملی فوتب��ال کره جنوبی، حریف ای��ران در مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2014 برزیل، در پیکاری دوستانه و باشگاهی مصدوم شد.

تیم هامبورگ که در دهه گذشته ستارگان ایرانی همچون مهدی مهدوی کیا، 
وحید هاشمیان و رس��ول خطیبی را در اختیار داشت، در پیکاری دوستانه 
و تدارکاتی مقاب��ل تیمی آمات��ور به ن��ام اف.ث. زودرالبه به می��دان رفت. 
هامبورگی ها در این مصاف 2 بر صفر برنده ش��دند، اما هوینگ مین س��ون، 

مهاجم ملی پوش کره ای اش دچار مصدومیت استخوان پای راست شد.
مین س��ون در بازی ایران و کره جنوبی در دیدار رفت مقدماتی جام جهانی 
برزیل که در تاریخ 16 اکتبر س��ال گذش��ته میالدی در ورزش��گاه آزادی 
 با پیروزی یک بر صفر ایران به پایان رس��ید،  برای دقایق��ی در ترکیب تیم 

خاور دوری به میدان رفت.

هیأت وزنه برداری اصفهان در سال گذشته 
 گروه
یکی از موفق ترین هیأت های ورزشی فعال  ورزش

در استان بود که با کسب عناوین مختلف 
کش��وری و افتتاح خانه وزنه برداری، گامی بزرگ در راه پرورش 
استعدادهای این رشته در اصفهان برداشت. مرتضی سیف زاده، 
 رییس این هی��أت به هم��راه هم��کاران پر تالش��ش در هیأت 
شهرستان ها سه شنبه همین هفته در خانه وزنه برداری استان 
اصفهان میزبان پیشکسوتان این رشته و اصحاب رسانه بودند تا 
شاید گامی کوچک در راه حمایت از این رشته مدال آور در استان 
برداشته شود. در حاشیه این مراس��م هم از استاد دلوی به عنوان 
رییس سابق این هیأت و پدر وزنه برداری استان و ایران تقدیر ویژه 
به عمل آمد و در ادامه هم چکیده ای از صحبت های س��یف زاده 

رییس هیأت و زغالیان پور دبیر این هیأت را می خوانید.

سال پربار وزنه برداری اصفهان
وزنه برداری اصفهان در س��ال گذش��ته روزهای خوبی را سپری 
کرد و در تمامی رده های سنی موفق به کسب مدال در مسابقات 
کشوری شد. به همت هیأت های شهرستان و مربیان زحمتکش 
اصفهانی تیم نونهاالن اصفهان به عنوان نایب قهرمانی کشور رسید 
و تیم نوجوانان اصفهان هم در مس��ابقات سنندج بر روی سکوی 
سوم قرار گرفت که از این تیم، شاهرخ عقیلی خواه و رسول نادری 
به وزنه برداری ایران معرفی ش��دند. البته تی��م جوانان اصفهان 
هم قهرمان کشور شد و بزرگس��االن اصفهانی هم مدتی قبل به 
 مقام نایب قهرمانی ایران رسیدند. س��هراب مرادی پرامید ترین 

وزنه بردار استان در مسابقات جهانی خرداد 91 به عنوان بهترین 
 وزنه بردار مسابقات شناخته شد و متأسفانه در المپیک به خاطر 
آسیب دیدگی، موفق نش��د اولین مدال المپیکی استان اصفهان 
 را به دس��ت آورد. رشید ش��ریفی هم بعد از چهار س��ال دوری از 
وزنه برداری و در حالی که ورزش را رها کرده و به سراغ شغل آزاد 
رفته بود، بازگشتی قدرتمندانه داشت و در مسابقات بزرگساالن 

کشوری به مقام قهرمانی دسته فوق سنگین رسید.

افتتاح خانه مجهز وزنه برداری
خانه وزنه برداری اس��تان اصفهان به عنوان یک��ی از مجهزترین 
و زیباترین س��الن های موج��ود در قاره آس��یا در ش��هریور ماه 
س��ال گذش��ته توس��ط عباس��ی، وزیر ورزش و جوانان افتتاح 
ش��د و امروز اگر مس��ئوالن حمای��ت کنند، اصفهان با داش��تن 
این س��الن حتی توانایی برگزاری مس��ابقات مهم بین المللی را 
هم دارد. ش��رایط این س��الن به گونه ای اس��ت که حتی امکان 

برگ��زاری همایش ه��ای مختلف غیر ورزش��ی را ه��م دارد تا از 
این طری��ق کمکی به هی��أت وزنه ب��رداری اصفهان ش��ود. این 
مجموعه با 3500 متر زمین در حدود 1500 متر س��اخت دارد 
 و اگر با کم��ک مس��ئوالن خوابگاه و س��الن غذاخ��وری آن هم 
س��اخته ش��ود، حتی می توان اردوهای تیم ملی را هم در اینجا 

برگزار کرد.

مژده بزرگ به وزنه برداری اصفهان
با کمک ریاست فدراس��یون وزنه برداری و مساعدت مدیرعامل 
 شرکت نفت، قرار ش��ده تا دو تیم با ترکیبی از جوانان و نوجوانان 
وزنه برداری اصفهان اردوهایی مش��ترک با هزینه ش��رکت نفت 
را در دو مرحل��ه در اصفهان و خوزس��تان برگزار کنن��د تا از این 
طریق، فرصت برای شناسایی اس��تعدادهای وزنه برداری استان 

به دست آید. 
همچنین قرار ش��د تا اگر وزنه ب��رداران اصفهانی به مانند س��ال 
 گذش��ته به تیم های خوزس��تانی پیوس��تند، مبلغی در حدود 
5 درصد از مبل��غ ق��رارداد آنها به هی��أت وزنه برداری اس��تان 
اصفهان پرداخت ش��ود و ما هم ای��ن قول را می دهی��م که این 
 پول را به هی��أت هایی در شهرس��تان ها پرداخ��ت کنیم که در 
وزنه برداری استان تیمداری می کنند. خبر مهم هم اینجاست که 
با یکی از اسپانسرهای قدرتمند اصفهان توافق کرده ایم تا امسال 
هزینه تیمداری در رشته وزنه برداری را بر عهده گیرد و به احتمال 
زیاد امسال تعدادی از ورزشکاران اصفهانی می توانند در قالب تیم 

اصفهان در لیگ کشوری افتخار آفرینی کنند.

اصفهان صاحب تیم می شود

وزنه برداری اصفهان در راهی تازه
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بازی داماش و س��پاهان را بای��د رقابتی 
مسعود 
سرنوش��ت س��از در تعیی��ن سرنوش��ت افشاری

نماین��دگان فوتب��ال اصفه��ان در لیگ 
دوازدهم دانست که نتیجه آن نه تنها برای شاگردان کرانچار مهم 
 اس��ت، بلک��ه شکس��ت دام��اش در ای��ن مس��ابقه م��ی تواند 
ذوبی ها را به بقای مستقیم در لیگ برتر هم امیدوار کند. سپاهان 
بعد از بازی سنگین هفته گذش��ته در مقابل استقالل، با تیمی با 
انگیزه راهی رش��ت شده تا با شکست ش��اگردان افشین ناظمی 
دوباره به صدر بازگردد و با توجه به بازی سنگین آبی ها در اهواز که 
حدود دو هفته دیگر برگزار می ش��ود، می توان گفت که زالتکو 
کرانچار و بازیکنانش شانس اول قهرمانی خواهند بود. اما شرایط 
داماش هم در جدول رده بندی روبه راه نیست و رشتی ها بعد از 
دعواهای مدیریتی بین مالک و مدیرعامل باشگاهشان، عملکردی 
ناامیدکننده در لیگ داش��ته اند و اگر در دو بازی پایانی لیگ به 
 امتیازات الزم دس��ت پیدا نکنند، ش��اید به ج��ای آلومینیوم یا 
ذوب آهن در لیست تیم های سقوط کننده قرار گیرند. بازی در 
چمن مصنوعی ورزشگاه عضدی رشت مهارت ویژه ای را می طلبد 
و سرعت باالی توپ در این زمین شاید به ضرر بازیکنان کند خط 
دفاعی هر دو تیم باشد، ولی خوشبختانه عملکرد سپاهان در مقابل 
داماش در تاریخ بازی های دو تیم بسیار خوب بوده و همین مسأله 
هواداران زرد را امیدوار کرده تا تیمشان با تکرار پیروزی دور رفت 
در مقابل دام��اش جایگاه خودش را از اس��تقالل در صدر جدول 
بازپس گیرد. داماشی ها در این بازی چیزی برای از دست دادن 

نخواهند داشت و  به همین خاطر با ترکیبی هجومی و با تمام توان 
به دنبال پیروزی در مقابل سپاهان خواهند بود؛ چون بازی هفته 
آخر داماش در ورزشگاه آزادی و در مقابل استقالل خواهد بود و 
این بازی شاید آخرین فرصت برای فرار شاگردان افشین ناظمی 
از منطقه خطر باشد و این یعنی، بهترین فرصت برای سپاهان تا با 
اس��تفاده از بازیکنان با تجربه اش مثل محرم و خلعتبری، ضربه 
نهایی را در ضد حمالت به دام��اش وارد کند. البته تلفات بازی با 
استقالل یکی از مش��کالت کرانچار در بازی فرداست که فرشید 
طالبی را به خاطر اخراج از دس��ت داده و وضعیت بازیکنانی مثل 
سوش��اک، جمش��یدیان و پاپی هم برای حضور در این مسابقه 
مشخص نیست، ولی کادر فنی سپاهان به خوبی می داند که این 
 بازی به نوعی بازی مرگ و زندگی برای س��پاهان اس��ت و هیچ

 نتیجه ای به جز برد، ه��واداران این تیم را راض��ی نخواهد کرد. 
علیرضا جهانبخش در کنار محمدرضا مهدوی در لیست بازیکنان 
خطرناک داماش هس��تند که بای��د به خوبی از س��وی بازیکنان 
سپاهان مهار شوند تا سوکای و محمد غالمی بتوانند با استفاده از 
پاس های خلعتبری، کار داماش را تمام کنند.  گرفتن سه امتیاز 
این مسابقه شرایط روحی و روانی سپاهان را به خاطر صدرنشینی 
در لیگ افزایش می دهد تا شاید در دو بازی آسیایی خودشان که 
در روزهای سوم و دهم اردیبهش��ت ماه در مقابل النصر امارات و 
الغرافه قطر برگزار می شود بازگش��تی دوباره به مسیر آسیایی 
خودشان داشته باشند و بعد از آن هم در فینال جام حذفی اولین 

قهرمانی خودشان در سال 1392 را ثبت کنند.

انتخابات هیأت رییس��ه کنفدراسیون 
 گروه
کش��تی آس��یا و ناکام��ی نمایندگان  ورزش

کشورمان در کس��ب آرای الزم در این 
میدان، یک پیام مهم و زنگ خطری ج��دی برای ورزش ما 

داشت؛ دیپلماسی ضعیف فدراسیون های ورزشی.
در حالی که از مدت ه��ا قبل معلوم بود ک��ه انتخابات هیأت 
رییسه کنفدراسیون کشتی آس��یا قرار است در چه تاریخی 
برگزار شود و مسئوالن فدراسیون کش��تی می دانستند که 
برای حفظ کرسی به این مهمی )حداقل در سطح آسیا( چه 
فعالیت هایی را باید انجام دهند، باز هم به دلیل بی تدبیری، 
یک کرسی  بین المللی دیگر کشورمان در میادین آسیایی و 
جهانی از دست رفت، در حالی که با تدبیری بهتر می شد این 

کرسی را حفظ کرد.
در این بین نباید از کن��ار اختالفات داخلی بین مس��ئوالن 
فدراسیون در معرفی نماینده خود )ابراهیم جوادی( و اکبر 
میری روشن، عضو سابق هیأت رییسه کنفدراسیون کشتی 
آسیا که مورد بی توجهی فدراسیون قرار گرفته بود به راحتی 
گذشت؛ به طوری که بیشتر انرژی فدراسیون نشین ها صرف 
رفع این اصطکاک و درگیری با میری روشن شد و انرژی برای 

تدبیر در این انتخابات نماند.
مصاحبه هایی ک��ه طرفی��ن علی��ه یکدیگر و ب��رای اثبات 
حقانیتش��ان انجام می دادند، گواه این مدعاس��ت به طوری 
که هر کدام از طرفین حضور در این انتخابات را حق مس��لم 

خود می دانستند و حاضر نبودند از موضع خود کوتاه بیایند.
چه بهتر بود که فدراسیون کشتی به جای معرفی کاندیدای 
جدید )موضوعی که در هر فدراس��یون تازه به سرکار آمده 
ش��اهد آن هس��تیم( از نفر قبلی حمایت می کرد تا به جای 
انشقاق و تقسیم آرا، حداقل نفر قبل با حمایت، آرای بیشتری 
را برای رسیدن به این سمت کسب می کرد تا شاهد عضویت 
کش��ورهایی گمنام مانند یمن که ش��اید اندازه انگش��تان 
یک دست هم کش��تی گیر نداشته باش��ند در هیأت رییسه 
کنفدراسیون کش��تی آسیا نباش��یم. به هر صورت و به قول 

ضرب المثل قدیمی»خودکرده را تدبیر نیست«.
 یکی دیگر از میادینی که به ش��دت ورزش ما در آن متضرر 
ش��د، معرفی امیررضا خادم برای عضویت در هیأت رییسه 
فیال و ناکامی نماینده کشورمان بود. خادم با مشقات فراوانی 
خود را به لندن در زمان برگزاری بازی های المپیک رساند و 
در نهایت هم با عدم انتخاب، چیزی به غیر آه و حسرت برای 
ورزش ما در بر نداش��ت تا بار دیگر نمایندگان کش��ورهای 
کوچک عربی ب��ر صندلی های مهم فدراس��یون های جهانی 
تکیه زنند و م��ا نظاره گر باش��یم که چهار س��ال آینده چه 

خواهد شد.
به هر صورت، این فرصت هم از دست رفت و باید چهار سال 
دیگر برای بازپس گیری این کرسی مهم دست به کار شویم 
که امیدواریم تجربه این روزهای تلخ به یاد مس��ئوالن وقت 
فدراسیون بیفتد و اجازه حسرت خوردن چند باره را ندهند.

در حالی که از 
مدت ها قبل معلوم 
بود که انتخابات 
هیأت رییسه 
کنفدراسیون 
کشتی آسیا 
قرار است در چه 
تاریخی برگزار 
شود، باز هم به دلیل 
بی تدبیری، یک 
کرسی  بین المللی 
دیگر کشورمان در 
میادین آسیایی و 
جهانی از دست رفت

تلفات بازی با 
استقالل یکی از 
مشکالت کرانچار 
در بازی فرداست 
که فرشید طالبی 
را به خاطر اخراج 
از دست داده و 
وضعیت بازیکنانی 
مثل سوشاک، 
جمشیدیان و پاپی 
هم برای حضور 
در این مسابقه 
مشخص نیست

دیپلماسی ضعیف فدراسیون کشتی کلید قهرمانی در رشت

خودکرده را تدبیر نیستشاد باش با داماش!



یادداشت

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی   

ورزش يک فعالیت زيرساختی اس��ت، بنابراين اگر قرار باشد جامعه ای 
ساخته شود، بايد عالوه بر توسعه زيرساخت ها، در پرورش نیروی انسانی 
نیز تالش کرد و نبايد بحث ورزش را وظیفه يک دستگاه تلقی کرد، زيرا 
سالمت نیروی انسانی يک جامعه بر شاخصه های عمومی استان بسیار 

تأثیرگذار است.
فضای عموم��ی درحمايت از ورزش ش��کل  گرفت��ه و بخش خصوصی 
نبايد نسبت به فضای اجتماعی استان 
بی تفاوت باش��د و بايد  امیدوار بود که 
با فرهنگ س��ازی بت��وان باعث رونق 
ورزش همگانی و قهرمانی در اس��تان 
ش��د، چرا که هم��ه می دانن��د عقل 
 سالم در بدن س��الم است و جامعه ای

که پیکره جسمانی سالمی داشته باشد 
راه های تعالی را زودتر طی می کند.  

تأثیرسالمت نیروی  انسانی یک  جامعه  
برشاخصه های عمومی  استان

چهره روزیادداشت
ارسال 2 هزار تخته پتو برای کمک به زلزله زدگان سراوان

محمد فروغی مديرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری از ارسال دو هزار 
تخته پتو برای کمک به زلزله زدگان منطقه سراوان در سیستان و بلوچستان خبر داد. 
وی اظهار داشت: نخستین محموله کمک های جمعیت هالل احمر استان، ارسال شد.
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 خلق حماسه سیاسی 
با  اتحاد مردم و مسئوالن محقق می شود

نماينده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: خلق حماسه 
سیاسی و اقتصادی با اتحاد و تعامل سازنده مردم با مسئوالن محقق 

می شود. 
امیرعباس سلطانی اظهار داشت: کشوری که با محوريت واليت فقیه 
اداره می شود هیچ گاه در مقابل دشمنان سر تعظیم فرود نمی آورد و 

شاهد آن 34 سال عمر باعزت و افتخار نظام است.
وی افزود: همان طور که ملت ايران با پیروی از ولی امر مس��لمانان 
جهان توانست در34 سال گذش��ته با وجود تحريم ها و تهديدهای 
مختلف دش��منان، قله های بلند علم و فناوری را فتح کند، بار ديگر 
با حماسه آفرينی خود در عرصه سیاس��ی و اقتصادی، اين مهم را به 

همگان نشان خواهد داد.
س��لطانی با بیان اين که ملت ايران به الگوی وااليی برای ملت های 
جهان تبديل ش��ده اس��ت، تصريح کرد: ملت ايران اسالمی هم در 
سال های جنگ تحمیلی و هم در سال های پس از آن با صدور انقالب 
خود به جهان الگوی وااليی از کشورداری را به ملت های جهان عرضه 

داشته است.
نماينده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به توطئه ها 
و ترفندهای دش��من، تصريح ک��رد: مردم با همدلی و همبس��تگی 
خود با مس��ئوالن می توانند بار ديگر ترفندها و توطئه های دش��من 

را خنثی کنند.

اخبار کوتاه

 46/8 میلیارد ریال 
درآمد ثبتی جمع آوری شد

گروه شهرستان _ سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک 
چهارمحال و بختیاری گفت: حاصل عملکرد واحدهای ثبتی 
استان در سال گذشته،46 میلیارد و 854 میلیون ريال بوده 
است.  محمدحس��ن بهادر اظهار داشت: در سال91 مجموع 
درآمدهای ثبتی اين استان در شش واحد ثبتی،46 میلیارد 
و 854 میلیون ريال جمع آوری شده است. وی افزود: از اين 
رقم مبلغ 25 میلیارد و 953 میلیون ريال درآمدهای وصولی 
در بخش دفاتر اسناد رسمی، مبلغ 7 میلیارد و 415 میلیون 
ريال در بخش اجرای اسناد رس��می و بقیه مربوط به بخش 

امالک است. 

 تمدید مهلت ارسال آثار
 به کنگره ملی سایکوسوماتیک

گروه شهرستان _ معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد از تمديد مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه پنجمین 
کنگره ملی سايکوسوماتیک تا10 ارديبهشت ماه در شهرکرد 
خب��ر داد. محمود مباش��ری درجم��ع خبرن��گاران اظهار 
داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و انجمن بین المللی 
پزش��کی و روان درمانی رازی با هم��کاری مراکز تحقیقاتی 
 و دانش��گاهی داخل کش��ور و انجمن پزش��کی روان تنی و 
روان درمانی ايران پنجمین همايش ملی سايکوسوماتیک را 
در شهرکرد برگزار می کند. وی افزود: اين همايش به مدت سه 

روز از تاريخ هشتم تا 10 خرداد برگزار می شود.

 اهدای تندیس و لوح بلورین
 به  شهرداران برتر  

گروه شهرس�تان _ مديرروابط عمومی سمینار تخصصی 
توس��عه ايران گفت: فرمانداران و ش��هرداران برتر اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همراه با شهرداران و فرمانداران برتر 
ديگر شهرستان های کشور در سمینار تخصصی توسعه ايران 

از ريیس جمهور تنديس و لوح بلورين می گیرند. 
محمد ه��ادی صالحی تصريح کرد: س��رزمین اي��ران تمامأ 
روی کمربند زلزله قراردارد به هیچ وجه نمی توان منطقه ای 
از اي��ران را حتی اگر در مناط��ق کم ارتف��اع، از اين کمربند 
اس��تثنا کرد. وی ادامه داد: برهمین اساس  بايد نیاز به طرح 
علمی - کاربردی مباحث مديريت بحران و مديريت شهری 

احساس شود. 

 قلعه تاريخی شهر فراُدنبه بزرگ ترين قلعه استان چهارمحال 
و بختیاری به علت بی توجهی در حال تخريب  بوده و به محلی 
 برای ش��ب نش��ینی معتادان و زندگی حیوانات تبديل ش��ده 

است.
فراُدنبه يکی از شهرهای شهرستان بروجن، استان چهارمحال 
و بختیاری است که درهفت کیلومتری غرب بروجن قرار دارد 

و نام اصلی آن فرادامنه است.
شهر فرادنبه دارای آثار تاريخی  بسیاری است که يکی از اين 
آثار تاريخی، قلعه تاريخی اين ش��هر اس��ت که در میان شهر 

قرار دارد.
قلعه فرادنبه مربوط به سال 1279 هجری قمری است. اين اثر 
در تاريخ 18 اسفند 1387 با شماره ثبت 25367 به عنوان يکی 

از آثار ملی ايران به ثبت رسیده است.
 علي داد )ايل پی��گ( پدر ضرغام در زم��ان حکومت خود در 
اين محل قلعه اي مي س��ازد که به قلعه کهنه معروف اس��ت، 
پس از علي داد پسرش ابراهیم خان ملقب به ضرغام السلطنه 
 خان فرادنبه،  قلعه اي در کنار قلعه کهنه مي سازد که به قلعه 
ضرغام السلطنه خان معروف است و زمان ساخت اين قلعه به 

س��ال 1279 هجری قمری بازمي گردد.
بررس��ی های خبرنگار مهر از  اين قلعه تاريخی نشان می دهد 
که مرمت رها شده و به گفته تعدادی از اهالی شهر، به محلی 

جرم خیز و محلی برای اعتیاد تبديل شده است.

ديوارهای اصلی قلعه در بسیاری از نقاط در حال تخريب است 
و برج اصلی آن نیز به  واس��طه از بین رفتن تعدادی از آجرها 

تخريب  و حفره ای در آن ايجاد شده است.
يکی از درب های ورودی آن بدون قفل است و ورود به داخل 
قلعه به آسانی انجام می گیرد و برای بستن اين درب از يک تکه 

چوب استفاده شده است.
يکی از شهروندان شهر فرادنبه در گفتگو با خبرنگار مهراظهار 
داش��ت: قلعه تاريخی فرادنبه بزرگ ترين قلعه تاريخی استان 
 چهارمحال و بختیاری اس��ت که هم اکنون در اثر بی توجهی 
 و عدم حفاظ��ت، روز ب��ه روز در حال تخري��ب و از بین رفتن 

است.
 وی ادام��ه داد: مس��ئوالن در بس��یاری از ش��هرهای کش��ور

 از قلعه های تاريخی ب��ه عنوان يکی از جاذب��ه های تاريخی 
اس��تفاده می کنند و مس��افران بس��یاری را برای ديدن قلعه 
 ها به اين شهرها می کش��انند و از اين طريق ش��هر را توسعه 

می بخشند.
وی با اش��اره به وجود اين قلع��ه بزرگ تاريخی در اين ش��هر 
عنوان کرد: متأسفانه با وجود اين ظرفیت بزرگ در اين شهر، 
تاکنون اين قلعه تاريخی در جذب مسافر و توريست هیچ نقشی 

نداشته است.
وی تأکید کرد:  تملک قلعه، مرمت و معرفی آن به عنوان يک 

اثر تاريخی بزرگ توسط ادارات مربوطه ضرورت دارد.

ريیس شورای اسالمی شهر فرادنبه در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اش��اره به اين که اين قلعه بزرگ ترين قلع��ه چهارمحال و 
بختیاری است،  اظهار  داشت: اين قلعه دارای چهار برج بوده 

اس��ت که بیش��تر از يکی از آنها باقی نمانده اس��ت.
 عبد الواحد رئیسی ادامه داد: اين قلعه از آجر و خشت ساخته 
 ش��ده و دارای دو قس��مت اندرون��ی و بیرونی اس��ت و دارای 
قسمت های مختلف شاهنشینی، اتاق آينه، پاگردهای منقوش 

و... است.
وی تأکید کرد: قسمت بیرونی قلعه تخريب و به منازل مسکونی 
با سبک معماری جديد تبديل ش��ده است و از قلعه يک برج و 

بارو و ديواره های آن باقی مانده است.
وی گفت: اي��ن قلعه با وس��عت1/1 هکتار ب��زرگ ترين قلعه 
تاريخی استان چهارمحال و بختیاری است که نزديک به هشت 
س��ال پیش مصوب شد که تملک و بازس��ازی شود و اعتباری 
برای آن در نظر گرفته شد، ولی در اين خصوص دستگاه هايی 
همچون میراث فرهنگی که بايد می آمدن��د و بحث تملک را 

انجام می دادند، اقدامی انجام ندادند.
وی تأکید کرد: بخشی از قلعه متعلق به تعدادی از مردم است 
که ضرورت دارد در راس��تای جلوگیری از تخريب و حفظ اين 

بنا، اين قسمت ها از مردم خريداری و تملک شود.
رئیس��ی تأکید کرد: پیگیری های بسیاری از سوی شورا برای 
حفاظت و تملک قسمت های مختلف قلعه تاکنون انجام شده 
اس��ت، اما تاکنون اقدامی جدی از سوی ادارات مربوطه انجام 

نشده است.
 ريیس ش��ورای اسالمی ش��هر فرادنبه اذعان داش��ت: از سال

86 تاکنون يک قس��مت)برج و بارو( از سوی میراث فرهنگی 
 تملک شده و  برای بازس��ازی در حدود60 میلیون تومان نیز 
به پیمانکاری داده ش��د که بازسازی توس��ط اين پیمانکار در 
حدود آجر کاری مختصری بیش��تر نبوده اس��ت و الزم است 
يک حرکت جدی ب��رای حفاظت و تملک اي��ن بنای تاريخی 

انجام شود.

شروع انقالب مشروطه از قلعه شهر فرادنبه
ريیس شورای اسالمی شهر فرادنبه با اشاره به اين که استارت 
 انقالب مش��روطه از اين منطقه آغاز ش��ده، گفت:  بر اس��اس 
 اسناد تاريخی در آن زمان،110 س��وار از اين قلعه به نیت نام  
حضرت علی)ع( به س��مت اصفهان حرکت کرد و پس از فتح 
اصفهان به همراه مش��روطه خواهان به س��مت تهران حرکت 

کرده اند.

بزرگ ترین قلعه تاریخی چهارمحال و بختیاری در حال تخریب

محلی برای شب نشینی معتادان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده
295 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجرائیه کالس��ه 900368 له آقای اصغر 
ش��ریفیان بطرفیت آق��ای مجید ترابی با وکالت آقای محمد نیکونهاد به نش��انی خانه اصفهان 
میدان ماه فرخی جنب بانک صادرات پ 7 مبنی بر مطالبه مبلغ 526/591/872 ریال بابت اصل 
خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله، کارشناسی و تأخیر تأدیه و مبلغ 80/000 ریال بابت حق 
الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 526/671/87 ریال و مبلغ 18/850/000 ریال بابت نیم عش��ر 
دولتی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز یک شنبه مورخ 92/2/15 از ساعت 9 صبح الی 
10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 358 
به منظور فروش اموال ذیل برگزار نماید: 1- تعداد هفت دس��تگاه یخچال ایس��تاده سفیدرنگ 
با طبقات قرمزرنگ به ابعاد 2 متر طول و 2/30 متر ارتفاع و 1/1 متر عرض- س��اخت ارژنگ 
س��رما با موتور 1/5 اسب مارک کوپلند ساخت کش��ور هلند که تمامی آنها بصورت مستعمل 
ب��وده و چهار ع��دد از یخچالها فاقد پرده هوا می باش��د جمعًا به مبل��غ 227/850/000 ریال. 
2- تع��داد چهارده دس��تگاه یخچ��ال و فریزر خوابیده به ابعاد 2 متر ط��ول و یک متر طول و 
یک متر عرض و 90 س��انتی متر ارتفاع ساخت شرکت ارژنگ سرما- سفیدرنگ که هر یک از 
فریزرها دارای موتور و به قدرت 3/4 اسب با مارک و هر یک از یخچالها نیز دارای یک موتور 
با 3/4 اسب فرانسوی که همگی آنها مستعمل و دو عدد یخچالها شکسته و بدنه چهار عدد نیز 
جدا گردیده جمعًا به مبلغ 359/520/000 ریال. جمع کل بیس��ت و یک دس��تگاه یخچال به مبلغ 
587/370/000 ریال )پانصد و هش��تاد و هفت میلیون و س��یصد و هفتاد هزار ریال ارزیابی 
گردیده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی اصفهان جاده انرژی اتمی 
بعد از شهرک حاج میرزایی خ صنعت پ 21 انبار کیش چوب مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 
10 درصد قیمت پایه کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود. امینی- مدیر اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
305 ش��ماره دادنامه: 9109970352802014، شماره پرونده: 9109980364800361، شماره 
بایگانی شعبه: 910609، شاکی: آقای حسن فاتحی پیکانی به نشانی خ زینبیه خ آیت اله غفاری 
ک طالقانی پ 103، متهمین: 1- آقای علیرضا علی اکبر نیش��ابوری به نشانی مجهول المکان، 
2- آقای محمدعلی جندقیان به نشانی اصفهان مسجد سید بانک تجارت، اتهام ها: 1- تحصیل 
مال از طریق نامش��روع، 2- مش��ارکت در تحصیل مال از طریق نامش��روع یا سوءاستفاده و 
تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمدعلی جندقیان فرزند محمود 34 س��اله 
و علیرضا علی اکبر نیش��ابوری دائر بر مشارکت درتحصیل مال از طریق نامشروع )وصول 
نمودن دو فقره چک مفقودی جمعًا به مبلغ ششصد هزار تومان( موضوع شکایت آقای حسن 
فاتحی با عنایت به اظهارات شاکی، مدارک تقدیم شده از ناحیه وی و اقرار تلویحی متهم ردیف 
اول در دادس��را و عدم حضور وی در دادگاه و ارائه دفاع و عدم حضور متهم ردیف دوم در 
هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی و ارائه دفاع علیرغم ابالغ مجرمیتشان 
محرز اس��ت و دادگاه مس��تنداً به ماده دوم قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس 
و کالهب��رداری ه��ر یک از متهمین را به تحمل 91 روز حبس تعزی��ری و متضامنًا به رد مبلغ 
ششصد هزار تومان به شاکی محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان است. م الف/ 217 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
306 ش��ماره دادنامه: 9109970354501894، شماره پرونده: 9109980359500560، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910929، ش��اکی: خانم شب چراغ عیدی وندی به نش��انی رهنان خ سجاد ک 
س��لمان فارسی پ 13، متهم: آقای سهراب طبیبی زاده به نشانی مجهول المکان، اتهام: خیانت 
در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای س��هراب طبیبی زاده 
)بدون مش��خصات دیگر( دایر بر خیانت در امانت موضوع ش��کایت خانم ش��ب چراغ عیدی 
وندی فرزند بندعلی، بدین ش��رح که شاکیه اظهار داشته یکدستگاه سبزی خردکنی را به طور 
امانت و برای فروش به ایش��ان دادم که بعد از مدتی مغازه را تعطیل و متواری ش��ده است و 
تقاضای رس��یدگی دارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، اظهارات 
گ��واه، گزارش مأمورین انتظام��ی، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده اتهامش را بشرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 
674 و رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اس��المی بپرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی 
در ح��ق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 220 رس��تم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
307 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354701861، ش��ماره پرون��ده: 9009980358100248، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900499، ش��اکی: آقای رضا حبیب الهی با وکالت خانم مریم کریمی 
به نشانی اصفهان دروازه شیراز ابتدای چهارباغ باال مجتمع حافظیه ط 4 واحد 11، متهمین: 

1- آقای مجید هادی به نش��انی متواری، 2- آقای پرویز هادی با وکالت آقای اکبر امینی به 
نشانی اصفهان س��میرم خ طالقانی مقابل مدرسه امام خمینی، اتهام ها: 1- فروش مال غیر، 

2- تمرد از دس��تور، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 

مجید هادی فرزند پرویز دائر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی 
و انق��الب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت آقای رضا حبیب الهی ب��ا وکالت خانم مریم 
کریمی و مالحظه مفاد قرارداد عادی مورخه 88/3/18 و وکالت نامه رس��می تنظیم شده در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 72 نجف آباد و مالحظه مفاد دادنامه های صادره از شعبه 7 
حقوقی اصفهان و شعبه دوم تجدیدنظر اصفهان که مؤید فروش ملک موضوع قرارداد عادی 
مذکور در تاریخی قبل از تاریخ 88/3/18 به آقای محس��ن دباغی می باش��د و نظر به اینکه 
به موجب دادنامه ش��ماره 910686 شعبه دوم حقوقی اصفهان ادعای متهم مبنی بر صوری 
بودن قرارداد بیع و وکالت منعقده با شاکی رد شده و حکم صادره قطعیت یافته است و نظر 
به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده 
یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختالس، ارتشاء و کالهبرداری متهم مذکور را عالوه 
بر رد مبلغ پانصد میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس تعزیری و 
پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. در خصوص اتهام 
متهم پرویز هادی دائر بر تمرد نسبت به مأمورین انتظامی با توجه به دفاعیات متهم و نظر 

به اینکه به صرف باز نکردن درب بر روی مأمورین تمرد محسوب نمی گردد مستنداً به ماده 
177 از قانون آیین دادرس��ی کیفری حکم بر برائت متهم موصوف صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره در قس��مت محکومیت غیابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف/ 221 مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
308 شماره دادنامه: 9109970352901717، شماره پرونده: 9109980359200586، شماره 
بایگانی شعبه: 910783، ش��اکی: خانم زهرا آخوندی به نشانی براآن شمالی روستای کاج، 
متهم: آقای محمد عابدی ش��اه آبادی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد عابدی شاه آبادی فرزند عباسعلی 30 
ساله ش��غل آزاد اهل و مقیم اصفهان روستای جوزدان براآن شمالی، متأهل و فاقد پیشینه 
محکومیت کیفری فعاًل متواری و مجهول المکان دائر بر ترک انفاق موضوع ش��کایت مورخ 
91/4/13 همس��رش خانم زهرا آخوندی کاجی فرزند حس��ن، از توجه به مفاد کیفرخواست 
صادره و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و گزارشات مأمورین انتظامی و اظهارات 
ش��هود مطلعین و س��ایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله گواهی ترک محل کار 
مته��م و عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی و نش��ر 
آگهی، ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده 642 
قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل پنج ماه حبس محک��وم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 213 حاجی 

زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
309 نظر به اینکه خانم اکرم نفری به اتهام فحاش��ی حس��ب شکایت 1- آقای جالل موسوی 
فرزند س��ید عباس 2- خانم ش��هرزاد گلچین فرزند رضا از طرف ای��ن دادیاری در پرونده 
کالس��ه 912035 د/30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وی ممکن نگردیده اس��ت بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای 
ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ 210 صادقی- 

دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
310 شماره دادنامه: 9109970354501963، شماره پرونده: 8909980359401015، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910979، شکات: 1- خانم مریم عباسی به نشانی فوالدشهر محله B5 بلوک 
65 ورودی 465 پ 213، 2- آقای روح اله کارگران به نش��انی بلوار کشاورز ک ارغوان بن 
محمد پ 33، متهم: آقای مجتبی آقاگلی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- جعل امضاء 
یا مهر، 2- تحصیل مال از طریق نامش��روع یا سوءاس��تفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجتبی 
آقاگل��ی فرزند غالمرضا دائر بر جعل، اس��تفاده از س��ند مجعول و تحصی��ل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت خانم مریم عباسی فرزند علیمراد و آقای روح اله کارگران فرزند 
عل��ی اکبر ب��ا توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، اظهارات ش��کات در مرحله 

تحقیقات مقدماتی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، عدم حضور 
و دفاع مؤثر از ناحیه متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرون��ده و با اصالح عن��وان اتهامی از تحصیل مال از طریق نامش��روع به کالهبرداری، 
اتهامش را دایر بر جعل و کالهبرداری محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 536 و 
رعایت ماده 47 از قانون مجازات اسالمی و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبرداری به تحمل ش��ش ماه حبس در خصوص جعل به تحمل یک سال حبس 
و پرداخ��ت ده میلیون ریال بعنوان رد مال در ح��ق آقای روح اله کارگران و پرداخت همین 
مبل��غ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و درخصوص اتهام دیگر 
متهم دایر بر اس��تفاده از س��ند مجعول چون بزه مذکور جزئی از جرم کالهبرداری اس��ت 
اعمال مجازات جداگانه منتفی اس��ت و در این قس��مت با اس��تظهار از اصل برائت حکم به 
برائت مشارالیه صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. م الف/ 222 رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
311 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 5691/30100/106 ک 11 ای��ن دادیاری آقای مجید 
میرزاخان��ی به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید حس��ب ش��کایت س��عید قربانی 
از ط��رف ای��ن دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقام��ت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری مص��وب 1378 مرات��ب به نامب��رده ابالغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ نش��ر آگهی 
در ش��عبه 28 دادی��اری ب��ه آدرس اصفه��ان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع ش��ماره 2 
دادس��رای اصفه��ان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود. در ص��ورت عدم 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 189

شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
312 نظ��ر به اینک��ه در پرون��ده کالس��ه 91/200200/19 ک 18 این دادی��اری آقای جعفر 
خ��وش اخالق به اتهام تخلیه زباله در معابر حس��ب ش��کایت ش��هرداری منطقه 1 اصفهان 
از ط��رف ای��ن دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل 
اقام��ت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری مص��وب 1378 مرات��ب به نامب��رده ابالغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ نش��ر آگهی 
در ش��عبه 28 دادی��اری ب��ه آدرس اصفه��ان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع ش��ماره 2 
دادس��رای اصفه��ان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود. در ص��ورت عدم 
 حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 190

شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
313 نظر به اینکه در  پرونده کالسه 90/5687/30100/262 ک 24 این دادیاری آقای مهرداد 
عیدی زاده به اتهام ضرب وجرح عمدی فحاشی و تهمت و افترا حسب شکایت محسن بابایی 
از طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به 
آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 191 شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
346 عطف به ارجاع کارشناس��ی پرونده کالس��ه 1470/91 موضوع دعوی خانم نس��رین 
صالحان به طرفیت آقای مهدی رامی نماینده ش��رکت مینو س��اخت پرنیان خواس��ته الزام 
به انجام تعهدات، اینجانب کارش��ناس منتخب پس از حضور در ش��ورا و مطالعه پرونده در 
معیت خواهان از محل موردنظر بازدید و طی بررس��ی مدارک ارائه ش��ده چگونگی گزارش 
به استحضار عالی می رس��د: در تاریخ 89/8/15 مابین خواهان و خوانده قرارداد واگذاری 
یک واحد آپارتمان مجتمع مس��کونی واقع در کنار گذر اتوبان خیام- خیابان نهر فدن- کوی 
ش��هید مهدی فرقدانی روبروی مجتمع خاتون منعقد گردیده است. خوانده متعهد نموده یک 
واحد آپارتمان به مس��احت حدوداً 80 مترمربع ب��ر روی پالک ثبتی 4862 و 4863 واقع در 
بخش 14 اصفهان واقع در طبقه همکف، ش��امل دو خواب و سالن و آشپزخانه و سرویس و 
حمام و تراس و یک واحد پارکینگ همراه با آسانس��ور و انشعابات شهری و انباری را طی 
مدت 15 ماه براس��اس مترمربع 12/000/000 ریال در تاری��خ 90/11/2 به خواهان تحویل 
نماید. با توجه به صورت جلسه تنظیمی در تاریخ 89/12/13 و ارائه جدول زمانبندی پروژه 
پیمانکار )خوانده( متعهد نموده است تا تاریخ 90/12/15 آپارتمان مذکور را به صورت تمیز 
شده تحویل خواهان دهد، ولی با توجه به مراجعه به محل مشخص گردید هیچگونه فعالیتی 
روی این پالک انجام نگردیده اس��ت و در موق��ع بازدید )91/12/19( هنوز به صورت زمین 

می باشد و هیچگونه اعیانی بر روی آن احداث نگردیده بود. م الف/ 793 شعبه هشتم حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
347 مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: میدان قدس 
خیابان دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم کوچه شهید محمد )محسن( صادقی، کالسه پرونده: 
545/91 حل 4، وقت رس��یدگی: س��اعت 5 بعدازظهر روز چهارش��نبه مورخ��ه 1392/2/4، 
مش��خصات خواه��ان: محمدرضا بهرامی نام پ��در: هرمز مقیم: اصفه��ان خ کاوه خ عارف 
بن بس��ت رز، مجتمع رز، واحد 8، منزل بهرامی، مش��خصات خوانده مجهول المکان: مهدی 
مشتاقی فر نام پدر: کرمعلی، خواسته و بهای آن: مطالبه طلب یک فقره حواله قرض الحسنه 
باقرالعلوم به شماره 411077 مورخه 91/10/3 به مبلغ 3/500/000 ریال بانضمام خسارات 
دادرس��ی، دالیل خواهان: کپی مصدق حواله قرض الحس��نه باقرالعلوم، کپی عدم پرداخت. 
گ��ردش کار: خواهان خوان��ده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت 
رس��یدگی به وی از طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند 
با مراجعه به این ش��ورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
348 شماره: 1327/91، به موجب رأی شماره 2103 تاریخ 91/11/11 حوزه اول شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید عماد اصغری محکوم 
است به: پرداخت نفقه محکوم له پریا امینی نشانی: شهرک منتظری منازل کارمندی خط لوله 
بل��وک 7 آپارتمان 3. از مورخ 91/1/1 لغایت 91/11/15 یک میلیون و هش��تصد هزار ریال، 
هزینه دادرس��ی چهل هزار ریال. ماده 34 قانون اج��راي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
349 ش��ماره: 103/92/171/24 آقای به��زاد خانعلی وکالتًا از ط��رف رحیم محمدی فرزند 
عباس��قلی به موج��ب وکالت نامه ش��ماره 3755 مورخ 92/1/21 دفترخان��ه 208 وزوان به 
استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که 
س��ند مالکیت تمامت پنجاه سهم و چهاردهم سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ یکباب 
مرغداری پالک ش��ماره 3016 فرعی از یک اصلی واقع درمیمه جزء بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 433 دفتر 7 امالک ذیل ش��ماره 1347 به نام بانو حاجیه حدادی فرزند حسین ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 28907 مورخ 1385/8/20 دفترخانه 
14 میمه مع الواس��طه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نش��ده و در قید رهن و 
بازداشت نیز نمی باش��د به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
س��ند مالکیت المثنی نموده اس��ت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نس��بت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه

تحدید حدود اختصاصی  
350 چون تحدید حدود شش��دانگ قس��متي از یک قطعه زمین محل راه متروکه پالک شماره 
23/2440 واقع در سود آباد بخش یک ثبتي شهرضا که به انضمام قسمتي از پالکهاي 408 و 
1265 جمعًا تش��کیل یک قطعه زمین محصور را داده است طبق پرونده ثبتی بنام آقاي مهدي 
عموه��ادي فرزند رضاقلي در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1392/3/18 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا 
به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به 
این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 
حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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»آلرژی به بهار« دردسری بزرگ!
افراد مستعد آلرژی با چند راهکار س��اده می توانند آلرژی بهاری خود را 

مهار کنند.
 فصل بهار آلرژی بهاری هم با خود می آورد. بیش��تر مردم بر این باورند 
که آلرژی های فصلی تنها در فصل بهار اتفاق می افتد و ش��دت می یابد، 
اما در عین حال پژوهش های جدید نش��ان می دهد التهاب مخاط بینی 
ارتباطی به فصل خاصی ندارد و به خصوص در افراد مبتال به آس��م نباید 

نادیده گرفته شود.

آلرژی فصلی چیست؟
آمارها نش��ان می دهدگرده هر کدام از گل ها ناقل نوعی آلرژی اس��ت، 
البته باید به این نکته توجه داش��ت که کدام گرده ها موجب بروز آلرژی 
می ش��وند. بر خالف نظر عامه مردم، گل هایی مثل رز و س��رخ به دلیل 
این که گرده آنه��ا بزرگ اس��ت، کمتر در ایج��اد آلرژی نق��ش دارند و 
در مقابل، گ��رده گل های کوچ��ک و گرده درختان س��وزنی برگ مثل 
س��رو در ایجاد آلرژی بس��یار مؤثرند.این بیماری ناش��ی از استنش��اق 
گرده های گیاهی و نیز وارد ش��دن آن به چشم اس��ت. زمان بروز عالئم 
بیماری ممکن است از اوایل بهار تا اواخر تابستان بر حسب گرده گیاهی 
که به آن حساس��یت وجود دارد و زم��ان معین گرده افش��انی آن گیاه 
 متفاوت باشد.گرده افش��انی درختانی مانند نارون، گردو، افرا و چنار در 
 اسفند ماه شروع می ش��ود و تا اواس��ط بهار ادامه می یابد، گرده افشانی 
 علوفه ها از ماه های اردیبهش��ت و خرداد  ش��روع و تا اواس��ط مرداد ماه

 ادامه م��ی یابد و عل��ف های ه��رز در اواخ��ر تابس��تان تا اوای��ل پاییز 
 گرده افش��انی می کنند. دراین میان گل ها و گیاهانی مثل شمعدانی و 
گل سرخ حساسیت زا هس��تند.معموال افراد دارای آلرژی به گرده های 
گیاهی ممکن است همزمان به میوه ها و سبزی های خاص و نیز به بعضی 

آجیل ها و مغزهای خوراکی هم حساسیت داشته باشند.

آیا آلرژی درمان دارد؟
اگر منظور از این درمان، عالج و مداوای قطعی بیماری باش��د، باید گفت 
جز در موارد معدودی این امر امکان پذیر نیست  که البته مدت درمان این 
تعداد محدود نیز طوالنی خواهد بود. ب��روز آلرژی در زمان های مختلف 
متفاوت اس��ت؛ یعنی ممکن اس��ت در طول یک دوره زمانی به اوج خود 
برسد، ولی در مقابل ممکن است چند سال به صورت خفته بماند و بروز 

نکند. در کل ریشه کنی آلرژی بسیار مشکل است.

داروهای درمان آلرژی
 معم��ول تری��ن داروهای��ی ک��ه در ای��ن م��ورد اس��تفاده می ش��وند 
 آنتی هیس��تامین ها هس��تند که در واقع عالئم بالینی آلرژی را کاهش 
می دهند، نه این که آن را درمان کنند و از عوارض مهم این داروها ایجاد 
خواب آلودگی اس��ت.داروهای دیگ��ری که برای درمان آل��رژی کاربرد 
دارند، داروهای استروئیدی هستند که انواع قدیمی آنها عوارض بسیاری 
داشتند، ولی در حال حاضر عوارض آنها بس��یار کاهش یافته است. باید 
به این نکته نیز توجه داش��ت که مصرف داروهای اس��تروئیدی به شکل 
 خوراکی یا تزریقی، به صورت خودس��رانه آثار بدی را می تواند به دنبال

داشته باش��د.برای خالص شدن از ش��ر آلرژی بهاری به توصیه های زیر 
عمل کنید:

  
تغذیه: 

مصرف مواد غذایی و ادویه های حاوی آنتی اکسیدان  مانند لوبیا چیتی، 
لوبیای سویا، گردو، جو، جو دو سر، ادویه میخک، دارچین و پونه وحشی 

توصیه می شود.

طب سوزنی:
اگر نمی خواهی��د دارو مصرف کنی��د، می توانید تح��ت نظر متخصص 
مربوطه، از طب سوزنی اس��تفاده کنید. ثابت شده است که طب سوزنی 
در بهبود آلرژی خیلی مؤثر است. البته حتما در مراکز مجاز و تحت نظر 

افرادی که دارای مجوز قانونی هستند، این کار را انجام دهید.

اسپری بینی:
درمورد اس��تفاده از اسپری های اس��تروئیدی مخصوص بینی از پزشک 
سئوال کنید. ثابت شده است که این اس��پری ها در بهبود آلرژی بهاری، 

کامال مؤثرند.
 

مصرف سبزیجات
 آلرژی های بهاری بیشتر بر اثر گرده افش��انی درختان و موارد دیگر رخ 
می دهد و می توان با خوردن قرص های شیمیایی از آن جلوگیری کرد، اما 
بهتر است بدانیم که چه مواد طبیعی می توانند به ما در پیشگیری و درمان 

این بیماری ها کمک کنند.
   کلم بروکلی:  کل��م بروکلی به خاطر ویتامین C ک��ه دارد می تواند 
به ش��ما بس��یار کمک کند. این ماده می تواند س��ینوس های شما را تا 
حدودی بهبود بخشد و همین می تواند از آلرژی های بهاری شما بکاهد. 
متخصصین پیشنهاد می کنند روزانه مقداری از این ماده در حالت خام 

یا بخارپز استفاده کنید.
    مرکبات: بر حسب تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، روزانه500 
میلی گرم از ویتامین C می تواند موارد ناش��ی از آلرژی را تا حد بس��یار 
زیادی کاهش دهد. یکی از بهترین انتخاب هایی که می توانید داش��ته 
باشید پرتقال و دیگر میوه ها از دسته مرکبات هستند؛ برای مثال نصف 

یک گریپ فروت دارای60 میلی گرم ویتامین C است. 
   کلم پیچ:کلم پیچ از جمله س��بزیجاتی است که ش��ما می توانید به 
راحتی تهیه کنید و استفاده از آن در س��االد بی نظیر است. کلم پیچ در 
کنار طعم و مزه بسیار خوبی که دارد ، می تواند یک ماده بسیار خوب برای 

جلوگیری از آلرژی نیز به حساب آید. 
   خربزه: یکی از مشکالتی که ممکن است  آلرژی های شدید برای شما 
ایجاد کند تب های شدید است. بهترین انتخاب برای این که از این گونه 
موارد جلوگیری کنید خربزه است. البته باید قبل از این که از آن بخورید 
دقت داشته باشید که به خود خربزه آلرژی نداش��ته باشید. این میوه به 
خاطر مقدار زیادی کارتونوئید که دارد می تواند با این بیماری مقابله کند.

اندونزیای��ی ها یک��ی دو روز قب��ل، زنانه ترین مس��ابقه 
 سالش��ان را برگزار کردند؛ مس��ابقه ای به نام»پاشنه دار

بپوش و بدو«!
این ش��اید لذت بخ��ش ترین مس��ابقه زنانه باش��د که 
 هیج��ان دوی��دن و ُس��ر خ��وردن و زمی��ن افت��ادن با 
 کفش ه��ای پاش��نه بلن��د را ی��ک ج��ا در خ��ود دارد؛ 
 مس��ابقه ای که فرصت خوب��ی به ش��رکت کنندگانش 
می دهد تا مهارت خود را در پوشیدن کفش های پاشنه 
بلند به رخ دیگران بکشانند. مسابقه دو با کفش پاشنه دار 
در آوریل هر سال برگزار می ش��ود و حداقل طول پاشنه 
برای دویدن روی آس��فالت، باید 5سانتیمتر باشد. برنده 
کسی خواهد بود که مسیر مسابقه را سریع تر بدود و بدون 

زمین خوردن به خط پایان برسد.
 مس��ابقه دویدن ب��ا کف��ش پاش��نه دار ش��اید یکی از 
خنده دارترین رقابت های دنیا باش��د، اما مس��ابقه های 
دیگری هم هستند که روی دس��ت این مسابقه پر افت و 
خیز بلند شده اند. از مسابقه کول کردن همسر تا فرار از 

زامبی های گرسنه!

دوندگان همسر به دوش  
اما ش��اید جالب ترین رقابت دنیا، مس��ابقه »کول کردن 
همسر« باشد که حتی از یک مسابقه فراتر رفته و حاال به 
چشم ورزش به آن نگاه می ش��ود. در این مسابقه، مردان 
ش��رکت کننده باید زنان خود را به دوش بگیرند و بدوند. 
برنده رقابت کسی است که در کوتاه ترین زمان، از موانع 
بین راه بگذرد و به خط پایان برس��د. معموال مس��یر این 
مس��ابقه250متر تعیین می ش��ود و زنانی که در رقابت 
حمل می شوند باید باالی 16س��ال داشته باشند. موانع 
مسابقه هم شامل برکه گل آلود، استخر کم عمق و مسیر 

سنگالخی می شود.
در بعضی از رقابت ها زن ها باید به شکل واژگون شده روی 
دوش همسرشان قرار بگیرند و در برخی دیگر، زن ها پشت 

همسرشان سوار می شوند.

زره زنبوری چینی ها
 اینج��ا صحب��ت از چند کیل��و زنبور عس��ل اس��ت که 
 ش��رکت کنندگان آنها را روی بدن خود حمل می کنند.

در این رقابت، ش��رکت کننده باید نزدیک چند کندوی 
عس��ل بایس��تد و بدنش را به عطر و طعم م��ورد عالقه 
زنبورها آغش��ته کند. بعد از آن که زنبورها سر تا سر بدن 
او را پوشاندند، رقابت رسما شروع می شود و برنده کسی 
خواهد بود که بتواند در مدت زمان یک ساعت، بیشترین 

تعداد زنبور را روی بدن خود نگه دارد.
  تعداد زنبورها بر اس��اس وزن آنها س��نجیده می شود و 
 هر کس بیشترین افزایش وزن را در حین رقابت داشته 
باش��د، برنده خواهد ش��د. وزن این زنبورها گاهی تا30 

کیلوگرم هم می رسد.

روز زامبی های گرسنه
»جانت را بردار و برو!«؛ این، نام مس��ابقه ای است که هر 
سال در اروپا برگزار می شود و در آن مردم شهر دو دسته 
می شوند. زامبی هایی با سر و صورت خونین و دندان های 
تیز که دنبال طعمه می گردند و آدم هایی که باید در یک 

مسیر 5کیلومتری از دست زامبی ها فرار کنند.
البته زامبی ها ش��رکت کننده های دس��تگیر ش��ده را 
نمی خورن��د. آنه��ا فقط یک��ی از پرچم های س��المتی 
 را که روی کم��ر بند ش��رکت کننده ها نصب ش��ده باز 
می کنند و ش��رکت کننده ای که تمام پرچم هایش را به 

این شیوه از دست بدهد، بازنده است.

پرواز موبایل ها
هرچه نف��رت از گوش��ی موبایلتان داری��د، اینجا خالی 
کنید! اولین بار کریستینا لوند صاحب هتل لوسیرانتال 
در فنالند تصمیم گرفت چنین مسابقه ای را برگزار کند 
تا هم خشم بشر از این تکنولوژی پردردسر خالی شود و 

هم بهترین پرتاب کننده جایزه بگیرد.
 آنه��ا در ی��ک فضای ب��از، دور ه��م جمع می ش��وند و 
گوش��ی های قدیمی خود را به دورتری��ن نقطه ممکن 
پرتاب می کنند. آخرین رکورد پرتاب موبایل را یک مرد 

انگلیسی با۸3متر و۹5سانتیمتر به دست آورده است.

جنگ موشی!
اس��پانیایی ها به برگزاری جش��نواره ه��ای عجیب و 
غریب معروفند، اما این ش��اید از همه جشن هایی که 
شما نامشان را شنیده اید، عجیب تر باشد؛ جشنواره 

پرتاب موش!
آنها در روزی از س��ال دور هم جمع می شوند و جنگ 
 موشی شان را آغاز می کنند؛ یعنی پرتاب موش های

 مرده به ص��ورت همدیگ��ر! در گذش��ته البت��ه این 
موش ه��ای زن��ده بودند که به س��ر و ص��ورت مردم 
 پرتاب می شد، اما کم کم  الشه های موش جایگزین 
موش های زنده ش��د تا از یک هفته مانده به مسابقه، 
مردم تله موش هایش��ان را کار بیندازند و ش��روع به 

شکار موش کنند!

کرم یابی در انگلستان
انگلیسی ها یک مسابقه قدیمی دارند به نام کرم یابی. 
در این مسابقه هر شرکت کننده نیم ساعت زمان دارد 
تا خاک را بگردد و بیشترین تعداد کرم خاکی را پیدا 
کند. این که بیرون کشیدن کرم از خاک چه لذتی دارد 
هنوز مشخص نیست، اما بدون شک ذوق کشف کردن 
را در شرکت کنندگان این مسابقه جوابگو خواهد بود.

پرش از روی شتر  
 در یمن، س��ال هاس��ت که یک رقابت عجیب برگزار 

می شود؛ پرش از روی بیشترین تعداد شتر! 
شرط مسابقه این است که ش��رکت کنندگان از روی 
دو یا س��ه ش��تری که پهلو به پهلوی هم ایستاده اند 
بپرند و برنده کس��ی خواهد بود که از روی بیشترین 

تعداد شتر بپرد.

مسابقات عجیب و غریب
+8+26

+3+19

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

به منظور جذب توریست به جش��نواره گاوبازی کره، تیمی از »مؤسسه روبات و همگرایی کره« 
روبات های گاوباز را برای اجرای این مسابقه طراحی کردند. 

اس��تان چئونگدو در کره جنوبی میزبان این جشنواره گاوبازی مش��هور است. هم اکنون پس از 
گذش��ت یک س��ال و پنج ماه از آغاز پروژه طراحی روبات و با در اختیارداشتن بودجه400 هزار 

دالری، مؤسسه مزبور از این فناوری رونمایی کرده است.
گاوبازی کره ای دارای قدمتی چند صد ساله است و در آن دو گاو که نام هایشان بر روی پوستشان 

نوشته شده، با یکدیگر رقابت می کنند. 
این مسابقه از چند س��اعت تا چند ماه به طول می انجامد و زمانی پایان می یابد که یکی از گاوها 
تسلیم شود. با این گاوها رفتار نسبتا خوبی می شود، زیرا گاو همواره یکی از ارزشمندترین حیوانات 

مزرعه نزد کره ای ها بوده است.
گفته می شود اندازه روبات های گاوباز دو سوم گاو واقعی است )2* 5*1/5متر( و قادرند حرکات 
سر، گردن و پا را انجام دهند.حدود10 هزار نفر در این فستیوال که هر سال در ماه آوریل برگزار 

می شود، شرکت می کنند.

 »پیت��ر دل��ورث« ب��ه تازگ��ی خ��ودکاری را طراح��ی کرده اس��ت ک��ه م��ی تواند به ش��ما 
کمک کند نقاشی های سه بعدی را به راحتی هر چه تمام تر و بدون داشتن وسایل اضافه ایجاد 

کنید.
چند وقتی است که پرینترهای سه بعدی وارد بازار شده اند و بسیاری از دانشمندان، زمان خود را 

صرف کار با آن می کنند، اما دراین میان یک طراح آماتور کار جالبی انجام داده است.
 »پیت��ر دل��ورث« ب��ه تازگ��ی خ��ودکاری را طراح��ی کرده اس��ت ک��ه م��ی تواند به ش��ما 
کمک کند  نقاشی های سه بعدی را به راحتی هر چه تمام تر و بدون داشتن وسایل اضافه ایجاد 

کنید.
این دستگاه که»3Doodler«  نام دارد به شما کمک می کند تا ایده های نقاشی خود را به خارج 

از کاغذ بیاورید و آنها را به صورت سه بعدی ایجاد کنید.
  این دس��تگاه پالس��تیک را گرم می کند و س��پس از انتهای خودکار خارج می کند، با حرکت 
دادن آن وکش��یدن تصویر، این پالس��تیک خارج شده ش��کل می گیرد و به شکل نقاشی شما 

درمی آید. 

»جاسپر هولت« که روز ۸ آوریل ) 1۹ فروردین( متولد شد دارای 
بیماری منحصر به فرد و عجیبی اس��ت که حتی پزشکان نامی 
برای توصیف آن ندارند و آن را به طور موقت س��ندروم جاسپر 

نامیده اند.
 این کودک هشت روزه با کام شکافته، کلیه های متصل به هم و 

کیستی در مغز خود متولد شده است. 
 وقتی که جاس��پر تنها ی��ک روز از تولدش می گذش��ت تحت 
جراحی بازسازی قس��مت های پایینی ش��کم برای جدا کردن 

کلیه ها قرار گرفت. 
جفری هولت پدر جاس��پر گف��ت: در مرحله اول پی��ش از تولد 
به ما گفته ش��ده بود، وی مش��کل رش��د مغ��ز دارد ک��ه به آن 
Lissencephaly گفته می شود،  اما اسکن های بعدی نشان 
می داد که مسأله اصال این نبوده است و مشکل اصلی ناشناخته 

باقی مانده است.
 وی افزود: وقتی که جاس��پر متولد ش��د کلیه ها و قلبش خوب 

کار می کرد، اما بالفاصله به دستگاه های مخصوص منتقل شد. 
او دارای کام شکافته بود و کلیه هایش شبیه یک نعل اسب بود که 

به هم متصل شده بودند. 
جاسپر هشت روزه در بیمارس��تان ویکتوریا رویال اینفیرماری 
شهر نیوکسل در بریتانیا با وزن 2 کیلو  324 گرم متولد شد. پیش 
از تولد در نتیجه  آزمایش های انجام ش��ده توسط پزشکان، به 

جفری هولت و جما موری26 ساله به عنوان والدین جاسپر گفته 
 ش��ده بود که این کودک احتماال از ناهنجاری کروموزومی رنج 
 می برد، اما تولد این کودک از مش��کالت ج��دی تری حکایت 

می کرد. 
پدر جاس��پر اظهار داش��ت: آزمایش های زیادی تاکنون انجام 
شده اس��ت و پزش��کان گفته اند که ش��اید این بیماری کامال 
 منحصر به فرد باشد، از این رو آنها این بیماری را سندروم جاسپر 

نامیده اند.
 وی چند روز پس از تولد از دس��تگاه بیرون آمد، اما یک اسکن 
در همان شب نشان داد که جاس��پر در مغزش کیست دارد، این 

شرایط باعث شد که وی بار دیگر به دستگاه بازگردد.
 پدر جاسپر گفت که یک اسکن عادی پیش از تولد، دنیای آنها 
را وارونه کرد، اما پس از تولد مشخص شد که شرایط وی جدی 
تر از چیزی است که به نظر می رسد و این مسأله برای آنها یک 

کابوس بوده است.

خودکاری که سه بعدی می نویسد رقابت روبات های گاوباز در فستیوال کره

کودکی با یک بیماری ناشناخته 

 »ماسک«؛  اثر هنری 
یک هنرمند استرالیایی 
در نمایشگاهی در پاریس

پیامبر اعظم )ص( :
 آفرین بر مردمی که جهاد کوچک تر را به پایان بردند وجهاد اکبر )جهاد با 

نفس( بر عهده ی آنان باقی مانده است.

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

طرح دو دانشگاه کالیفرنیایی و کانادایی برای اجرا و ساخت 
بزرگ ترین تلس��کوپ جهان بر قله آتشفش��ان مائونا کی در 

هاوایی توسط هیأت زمین و منابع طبیعی تأیید شد.
این تلس��کوپ ق��ادر خواهد ب��ود س��یاره هایی که ب��ر مدار 
س��تاره هایی به جز خورش��ید در حرکتند را مشاهده کند و 
به اخترشناسان امکان مشاهده ش��کل گیری و متولد شدن 
سیاره ها و ستاره های جدید را خواهد داد. این سازه همچنین 
به دانش��مندان کمک خواهد کرد به13میلیارد س��ال پیش 
بازگش��ته و نگاهی به ابتدایی ترین س��ال های شکل گیری 

جهان هستی بیندازند.
هزینه س��اخت این تلس��کوپ عظیم در حدود یک میلیارد 
دالر تخمین زده شده اس��ت. آین��ه اصلی این تلس��کوپ با 
 طولی درحدود 30/4۸ مت��ر، منطقه تحت رصد بزرگ ترین

تلس��کوپ های نوری موجود را ۹ برابر افزای��ش خواهد داد. 
درعین حال تصاویر این تلسکوپ نس��بت به تلسکوپ های 
موجود سه برابر واضح تر و ش��فاف تر خواهند بود. با این همه 

شاید نام بزرگ ترین تلس��کوپ جهان برای طوالنی مدت در 
برابر نام این تلس��کوپ باقی نماند، زیرا گروهی از کشورهای 
اروپایی قصد دارند ابرتلسکوپ اروپایی یا EELT را بنا کنند؛ 
 تلسکوپی که آینه آن طولی برابر42متر خواهد داشت. برخی 
از گروه ه��ای بومی هاوای��ی علیه این طرح ش��کایت کرده و 

شکایتنامه هایی را به امضا رس��انده اند، زیرا بر این باورند این 
تلسکوپ قله مقدس آتشفشان را آلوده خواهد کرد. در سنت 
بومی هاوایی، ارتفاعات، مقدس و دروازه ای به س��وی بهشت 
به شمار می روند. در گذشته تنها افراد بلند مرتبه و کشیشان 
اجازه رفتن به قله مائونا کی داشتند. وجود یک قبرستان در 
این منطقه به تأیید رس��یده و احتمال وجود چهار قبرستان 

دیگر نیز در آن وجود دارد.
فعاالن زیست محیطی نیز به این طرح اعتراض کرده اند، زیرا 
بر این باورند آغاز این طرح زیستگاه نوعی سوسک کمیاب را 
دچار آسیب دیدگی خواهد کرد. با این همه، این طرح با شروط 
و بند های فراوان به تأیید نهایی رس��یده اس��ت، یکی از این 
شروط، آشنایی کارمندان این طرح با فرهنگ و منابع طبیعی 
هاوایی است. دانشگاه کالیفرنیا، مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا 
و انجمن مطالعات نجومی دانش��گاه های کانادا در رأس این 
پروژه قرار دارن��د و چین، هند و ژاپن نی��ز قصد همکاری در 

این پروژه را دارند.

ساخت بزرگ ترین تلسکوپ جهان در دروازه بهشت
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