
افزایش حق مسکن کارگران جدی تر شد

 برپایی عدالت سخت است و
نیازمند ایستادگی 

اهالی شکرستان 
 در شبکه 
نمایش خانگی 

توقف 10 ساله افزایش حق مسکن

احمدی نژاد به کسانی که می خواهند »گلوگاه سیاست« را در اختیار بگیرند، هشدار داد 

زباله، یک کاالی اقتصادی 
به شمار می رود  3

همه»ترین های« سینمای 
هند در جشن صد سالگی  58

4

 10 هزار نفر متقاضی 
5سفر بی برگشت به مریخ!

 کشور را با دروغ 
نمی توان اداره کرد

تاکسی مترها خیابان های اصفهان را 
متر  می کنند 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی در دی��دار با اعضای کمیته وحدت 
فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس با بیان این که رییس 
جمهور باید به فکر چگونگی اداره کردن جامعه باشد، گفت: مردم را 
با دروغ و پول دادن و روش های کمیته امدادی نمی توان اداره کرد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

هر وقت به اصفهان می آیم 
6

خورش ماست می خورم!

افسانه بایگان  
نماینده ریاست جمهوری5

 رییس جمهور با بیان این که برخی می گویند نشسته ایم و برای 
انتخابات نقشه کشیده ایم، گفت: کار ملت ایران نقشه ها را نقش 
بر آب کردن اس��ت. محمود احمدی نژاد در جمع مردم اصفهان 
در می��دان نقش جهان اصفه��ان اظهار ک��رد: همان طور که در 
اقتصاد برخی می خواهند گلوگاه را در دس��ت خ��ود بگیرند، در 
عرصه سیاس��ت نیز برخ��ی می خواهند گلوگاه سیاس��ت را در 
 اختیار خود بگیرند. وی افزود: نمی دان��م این ها از کجا آمده اند

و خود را اصل نظام و انقالب می دانند و می گویند رهبری متعلق 
به ماس��ت، در حالی که رهبری متعلق به 75 میلیون ملت ایران 
است و همه عاشق ایران، نظام و رهبری اند.احمدی نژاد همچنین 

با بیان این که برپایی عدالت سخت اس��ت و نیازمند ایستادگی 
اس��ت، ادامه داد: زیاده خواهان می گویند که رها کن، کسی که 
500 میلیارد تومان برده و سراغ او می رویم، می گویند به او دست 
نزن چون اقتصاد خراب می شود. وقتی می خواهیم پنج میلیون یا 
15 میلیون به جوانان وام بدهیم، صدای همه شان بلند می شود. 
رییس جمهور همچنین گفت: اجرای عدال��ت نیازمند مراقبت 
و حضور دایمی اس��ت، اما امروز کس��ی که بر عدالت پافشاری 
می کند، خود او را متهم می کنند. این ها تکرار تاریخ است. باید 
مراقب باشیم و در به پا داشتن عدالت پافشاری کنیم و خدا نیز 

ما را یاری خواهد کرد.
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کاروانسرایی با قدمت 
بیش از 1000سال 

یک مجموعه کاروانس��رایی تاریخی با وس��عتی بیش از 
یک هکتار با قدمتی در حدود یک هزار و 100 س��ال در 
استان چهارمحال و بختیاری در نزدیکی شهر فرخشهر 

کشف شده است.
به گزارش مهر، اس��تان چهارمحال و بختی��اری یکی از 
استان هایی است که در دل خود آثار تاریخی فراوانی را 

جای داده است.
مطالعات باستان شناسان داخلی وخارجی اهمیت منطقه 

چهارمحال وبختیاری را از دیدگاه...

 ولخرجی های سیاسی
 با شعارسال منافات دارد

بهره برداری از تونل سوم 
کوهرنگ  تا ۴۵ روز دیگر 

 سونامی عمرانی 
با حضور رییس جمهور

 قیمت زمین، عامل اصلی 
بی نظمی بازار مسکن

 موزه علم و فن آوری استان 
راه اندازی می شود 

2
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3
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7
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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چهره روزیادداشت

 سفر اعضای کمیسیون امنیت 
به جزایر سه گانه

عضو هیأت رییسه کمیس��یون امنیت ملی مجلس از سفر یک روزه 
اعضای این کمیس��یون به جزایر س��ه گانه خبر داد و گفت: اعضای 
کمیس��یون امنیت ملی ته��ران را به مقصد اس��تان هرمزگان ترک 
کردند.  محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و عضو هیأت رییسه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی با اشاره به سفر اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به جزایر سه گانه، 
اظهار داش��ت: برخی از اعضای این کمیسیون برای حضور در جزایر 
سه گانه به اس��تان هرمزگان س��فر کرده اند. این عضو هیأت رییسه 
کمیسیون امنیت ملی هدف از این سفر را بررسی آخرین وضعیت و 

اقدامات توسعه ای این مناطق برشمرد.

اولویت اصلی اصالح طلبان 
عضو ش��ورای مرکزی ح��زب کارگ��زاران س��ازندگی ب��ا تأکید بر 
این ک��ه احتم��ال کاندیدات��وری اش در انتخابات جدی تر ش��ده، 
 گفت: اولویت اول اص��الح طلبان خاتمی اس��ت و اولویت دوم آنان 
هاشمی. اسحاق جهانگیری در پاسخ به این سؤال که گفته می شود 
اجماع اصالح طلبان بر روی شما جدی شده است، اظهار کرد: بنده 

اطالعی ندارم و بهتر است از آنهایی که اجماع کردند بپرسند.

دولت وارد بازی خطرناکی شده است
معاون نظارت رییس مجلس شورای اس��المی با بیان این که قانون 
انتخابات تا کنون توسط وزارت کش��ور اجرایی نشده، گفت: دولت 
بازی خطرناکی را انجام می دهد و این رفتار زمینه س��از ایجاد فتنه 

قبل از برگزاری انتخابات است. 
 حسین مظفر، معاون نظارت رییس مجلس شورای اسالمی در گفتگو 
با مهر اظهار داشت: متأسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا 
کنون اجرا نشده و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در 
اجرای قانون تعلل ورزیده شده است. نماینده مردم تهران با بیان این 
که اگر این وضع بخواهد به این ص��ورت ادامه پیدا کند انتخابات که 
عرصه تجلی و شکوه کشور ماست خدش��ه دار خواهد شد، گفت: به 
نظر می رسد هر گونه تعلل و تأخیر بیشتر کمک به فتنه گرانی است 
که می خواهند در کشور تشنج ایجاد کرده و اثرات مثبت انتخابات را 
خنثی کنند.  مظفر در ادامه افزود: این که گفته می شود شاید فتنه 
جدید قبل از انتخابات باشد، آثارش همین است که دولت در اجرای 
قانون کوتاهی می کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می دهد.

 دور چهارم سفرهای استانی 
تبلیغاتی است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از آغاز دور 
چهارم سفرهای استانی رییس جمهور، از الریجانی خواست با تشکیل 
جلسه فوق العاده از مسئوالن دولتی بخواهند راهکارهای خود را برای 
کاهش قیمت کاالهای اساسی مردم در مجلس ارایه دهند. نادر قاضی 
پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس با اعالم اخطار قانون  اساسی از 
آغاز دور چهارم سفرهای استانی رییس جمهور انتقاد کرد.   قاضی پور 
اظهار داشت: رییس جمهور به جای سفرهای زاید خارجی و سفرهای 
اس��تانی دور چهارم که هنوز مصوبات س��فرهای دور اول و دوم و به 
خصوص سفر دور سوم اجرا نشده است، مشکالت مردم را حل کنند. 
وی ادامه داد: سفرهای استانی دور چهارم رییس جمهور معنایی جز 

تبلیغات انتخاباتی برای برخی افراد خاص ندارد.

 برخی افراد با شبهه افکنی 
خط دشمن را دنبال می کنند

س��ردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که شبهه افکنی 
در خصوص این که دیگ��ران برای مردم تصمی��م می گیرند خطی 
است که دشمن دنبال می کند، گفت: نامزدها باید از سیاه نمایی و 
تخریب دیگران خودداری کنند.  س��ردار رادان با بیان این که امروز 
 جامعه ما در درک مسائل سیاسی بالغ شده است، تأکید کرد: نامزدها 
وعده هایی که شدنی نیس��ت را ندهند؛ چرا که مردم با درک باالی 
سیاس��ی می فهمند که کدام وعده ها شدنی نیس��ت و آیا این فرد 
می تواند این وعده ه��ا را اجرایی کند ی��ا نه. نامزدها بای��د با رفتار 

صادقانه در جهت حضور پرشورتر مردم تالش کنند. 

ائتالف ۱+۲ شکست نخورده است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این که ائتالف 
۱+۲ به قوت خود باقی است، برخی اظهارنظرها درباره شکست این 

ائتالف را رد کرد. 
غالمعلی حداد عادل درب��اره برخی اظهارنظرها مبنی بر شکس��ت 
ائتالف۱+۲، گفت: قاعدتا این حرف، باید از سوی کسانی باشد که از 
ائتالف ناراحت هس��تند و از آن احساس خطر می کنند؛ در حالی که 

۱+۲ برای اصولگرایان خطر نیست، بلکه وسیله وحدت است.

اخبار کوتاه

 برخی فقط شعار می دهند
محمدباقر قالیباف

نامزد ریاست جمهوری

من معتق��دم برخی رویکرده��ا صرفاً آرمانگرایی اس��ت ک��ه مدعیان آن 
بیشتر شعاری هستند و شعار می دهند، بدون این که به اقتضائات عملی 
سیاست خارجی موفق توجه داشته باش��ند. عده ای هم در دستگاه های 
دیپلماسی ما از گذشته تا امروز معتقد بوده و هس��تند که ما برای داشتن 
یک سیاس��ت خارجی موفق باید واقع گرا باشیم و از سیاست خارجی مان 
آرمان زدایی کنیم. متأس��فانه تعبیرش��ان از واقع گرایی هم  تسلیم شدن 
بود به واقعیت های عرصه جهانی. مرعوب ش��دن در برابر غرب و بیگانگان 
و وادادگی سیاس��ی و ارزش��ی 
 نتیجه مس��تقیم  واق��ع گرایی 
بی آرمان است. اگر از منظر این 
 دوگانگی به آس��یب شناس��ی

عملک��رد دس��تگاه سیاس��ت 
خارجی م��ان در طی دهه های 
گذش��ته بنگریم، می بینیم که 
هم با رویک��رد انق��الب و هم با 
گفتمان امام و رهبر تطابق ندارد.
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۲
معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس

نامه رییس جمهور برای معرفی اسداهلل عباسی به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس 
اعالم وصول شد. در این نامه آمده: »در اجرای اصول 87 و ۱34 قانون اساسی، جناب آقای اسداهلل عباسی را 

به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می نمایم.«

 تأکید  هاشمی
بر ائتالف این سه نفر

پرونده فساد بزرگ 
بانکی سنگین تر شد

یونس��ی، وزیر اطالعات دولت اصالحات در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر 
پیش��نهاد هاش��می برای ائتالف جهانگیری، روحانی و خاتمی گفت: ما 
امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد و هنوز برای این اتفاق دیر نش��ده است و 

آقای هاشمی هم تأکید دارند که چنین اتفاقی رخ دهد.
حجت االسالم والمس��لمین علی یونسی در نشس��تی که با عنوان »حماسه 
سیاسی، حماسه اقتصادی« برگزار شد، با بیان این که به کار گرفتن روش های 
قانونی، عقالنی و کارشناسی برای اصالح مدیریت و حکومت به تحلیل آقای 
روحانی نزدیک اس��ت، گفت: درک چنین تحلیلی ب��رای تصمیم گیری های 
سیاس��ی مهم اس��ت. آقای روحانی نزدیک ترین گفتمان به دوره اصالحات 
محسوب می شود؛ اگرچه ویژگی هایی که ایشان دارند، برای اصولگرایان و برای 

اشخاصی همچون برخی روحانیون تنگ نظر قابل تحمل نیست.

قاضی پرونده فس��اد بزرگ بانکی از س��نگین تر ش��دن پرونده فساد بزرگ 
خبر داد.  ناصر س��راج در مورد کش��ف اس��ناد جدی��د از گم��رک و برخی از 
منابع دیگ��ر مرتبط با پرونده فس��اد بزرگ بانکی گفت: پرونده فس��اد بزرگ 
 بانکی ه��ر روز س��نگین تر می ش��ود و این اس��ناد به دس��ت آمده نش��ان 
می دهد که فس��اد بزرگ بسیار س��نگین تر این ها بوده اس��ت که در حال 
بررسی این اسناد هس��تیم. وی با بیان این که در مورد پرونده مهدی هاشمی 
مجاز به بیان اطالعات نیس��تم، گفت: این پرونده ۱۱روز دیگ��ر وارد دادگاه 
 ش��ده و بررس��ی آن آغاز می ش��ود. گفته های س��راج در حالی اس��ت که 
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم پیش از 
این اعالم کرده بود که گزارشاتی از گمرک به ما رسیده که اگر ثابت شود تخلفی 

صورت گرفته، ممکن است میزان جرایم افزایش یابد.

آیت اهلل غروی با بی��ان این که طرح هایی ک��ه دولت برای 
اهداف مختلف اقتصادی اجرا می کن��د باید اولویت بندی 
ش��ود، تصریح کرد: طرح های زیادی به تصویب رسید که 
برخی از آنها کارآیی نداش��ت و نیاز به مجوز اس��تخدام و 
به کارگیری امکانات داشت که زمینه های آن فراهم نشد، 

بنابراین نباید کشور از آشفتگی طرح ها و لوایح رنج ببرد.
 عضو ش��ورای عال��ی حوزه ه��ای علمی��ه با بی��ان این که 
هم اکنون پول ملی برای اهداف سیاسی هزینه می شود و 
خیلی ها نمی دانند این ولخرجی چه نتیجه ای دارد، تصریح 
کرد: این اقدامات با حماس��ه سیاس��ی و اقتصادی منافات 
دارد. آیت اهلل س��ید محمد غروی با اش��اره ب��ه نامگذاری 
امسال به نام حماسه سیاس��ی و حماسه اقتصادی از سوی 
رهبر معظم انقالب،  اظهار امیدواری کرد که امس��ال رشد 
و بالندگی نظام اسالمی در عرصه های سیاسی و اقتصادی 
تحقق یابد. وی ادامه داد: مس��ئوالن برای تحقق این شعار 
تنها به برگزاری همایش ها و س��مینارها بس��نده نکنند تا 
شعار امسال به فراموشی سپرده نشود. به اعتقاد این عضو 
ش��ورای عالی حوزه های علمیه، نامگذاری های ابتدای هر 
سال وجهه موس��می ندارد؛ یعنی اختصاص به همان سال 
ندارد بلکه در هر سال به فراخور اهمیتی که دارد، نامگذاری 

انجام می شود.

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بی��ان این 
 که مجل��س و ملت ای��ران طومار حق پن��داران منحرف و 
ثروت اندوز را خواهند پیچید،گفت: محصولی در جایگاهی 
نیست که حتی یک جمله مثبت راجع به رییس مجلس 

بگوید. 
 کمال الدین پیرموذن گفت: من به عنوان فردی که در دهه 
7۰ در زمان اس��تانداری احمدی  نژاد در اردبیل، شهردار 
بودم، به نحوه عملکرد و ثروت اندوزی محصولی اش��راف 
کامل دارم.  نماینده مردم اردبیل، نمین، نیرو سرعین در 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که در زمان استانداری 
احمدی نژاد در اردبیل امتیاز حمل مواد س��وختی از باکو 
به نخجوان)طرح سواپ( به محصولی واگذار شد، تصریح 
کرد: رییس جمهور وقت، زمانی که امتیاز سواپ نفت را به 
 اس��تان نوبنیاد اردبیل واگذار کرد، احمدی نژاد به صورت 
غیر قانونی آن را به محصولی س��پرد ت��ا وی از این طریق 
به ثروت اندوزی نامش��روع  بپردازد. وی با تأکید براین که 
حاضرم در یک مناظ��ره رودررو دروغ پردازی محصولی را 
برای افکار عمومی روشن کنم، ادامه داد: افرادی که خود 
را پاک دست معرفی و به رییس مجلس شورای اسالمی و 
نمایندگان آن توهین می کنن��د را در یک مناظره رودررو 

رسوا می کنم. 

آیت اهلل العظمی جوادی آملی در دیدار با اعضای کمیته 
وحدت فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس با 
بیان این که رییس جمهور باید به فک��ر چگونگی اداره 
کردن جامعه باش��د، گفت: مردم را با دروغ و پول دادن 
و روش های کمیته امدادی نمی توان اداره کرد. آیت اهلل 
جوادی آملی ادامه داد: سیاست درست این است که به 
مردم راست بگویید و درس��ت عمل کنید؛ چرا که مردم 
را می توان با حق ب��اال آورد و اگر م��ردم را با تحقیق باال 
نیاورید، دیگران قادرند مردم را ب��ا تقلید پایین بیاورند؛ 
زیرا برای کسی که تحقیق نکرده، تبلیغ به جای تعلیم و 
تکرار به جای تحلیل تلقی می شود، در حالی که برای یک 

محقق تعلیم غیرتبلیغ و تحلیل غیرتکرار ممکن است.
وی توضیح داد: اگر مردم را با رسانه های گروهی از منظر 
داللی اداره کنیم، به جای تعلی��م و تحلیل آنها تبلیغ و 
تکرار می کنند که باعث می شود ماهواره ها بر مردم سوار 
ش��وند و برعکس اگر تحلیل و تعلیم جای تبلیغ و تکرار 
را بگیرد، مردم بیمه می ش��وند، اما اکنون به جای دلیل، 

داللی می کنند و ما خودمان و مردم را فریب می دهیم.
رییس بنی��اد علوم وحیانی اس��را وارد ک��ردن علوفه از 
 خارج کش��ور را ننگ خواند و گفت: قبل از این که کسی 

رییس جمهور شود، باید فکر اداره کردن جامعه باشد.

یکی از مراجع تقلید در قم گفت: تشتت کاندیداها مشکالت 
واضحی به دنبال دارد، اما توجه به خلوص نیت و دلس��وزی 
برای انقالب به عنوان امری ضروری وظیفه همگان است؛ زیرا 
شرایط کشور سنگین و پیچیده بوده و خلوص نیت در حل 

مشکالت راهگشاست.
آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی در دیدار گروه��ی از اعضای 
فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت و کمیته تعیین ساز 
و کارهای وح��دت میان اصولگرایان، اظهار کرد: مش��اهده 
می کنیم برنامه های انتخاباتی با پوش��ش های دیگری آغاز 
شده اند، در حالی که با توجه به ش��رایط کشور که به دنبال 
انتخابات سالم هستیم باید تبلیغات سالم هم داشته باشیم. 
وی افزود: تبلیغات انتخاباتی باید از مسائل کشور جدا باشند؛ 
صداقت شرط اساسی پیشرفت است و اگر این مسأله به طور 
کامل تحقق یابد بسیاری مشکالت کشور حل خواهند شد. 
این مرجع تقلید با بیان این که مجلس در زمینه برخی اخبار 
منتشره اطالع رس��انی کافی نمی کند، خاطرنشان کرد: به 
عنوان مثال، زمانی که بحث یارانه۲5۰ هزار تومانی مطرح 
می شود چنان چه مجلس موافق آن است باید بگوید و اگر هم 
آن را به صالح نمی داند یا عقیده دارد غیر ممکن است، باید 
اطالع رسانی کند؛ مجلس وظیفه شفاف سازی و اطالع رسانی 

کافی را دارد.

مجلس انتخاباتسیاست داخلی انتخابات

 ولخرجی های سیاسی
 با شعارسال منافات دارد

احمدی نژاد به محصولی 
رانت داد 

 کشور را با دروغ 
نمی توان اداره کرد

 توصیه آیت اهلل مکارم 
به اصولگرایان
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ادامه از صفحه یک: احمدی ن��ژاد در ادامه با بیان 
این که ما یک ملت بزرگ هستیم و هزاران سال از فراز 
و نشیب های تاریخ و حوادث گوناگون عبور کرده ایم، 
افزود: از ابتدای تاریخ ملت ایران در آرزوی توحید و 
استقرار حکومت توحیدی و عدالت محور بوده و هر 
جا ندایی از عدالت برخاس��ته، به کمک آن شتافته و 

پای آن ایستاده است.
 رییس جمهور ب��ا بیان این که ملت ای��ران زمانی که 
با خبر شدند حضرت عیسی )ع( می آید، به استقبال 
او رفتند، گفت: زمانی که پیامبر )ص( مبعوث ش��د، 
جمعی از بزرگان و فرهیختگان و اندیشمندان ملت 
ایران حرکت کردند و به استقبال ایشان رفتند و پیام 
ایش��ان که به ملت ایران رسید، ملت ایران با اشتیاق 
آن را پذیرفت و از امانت او و راه او صیانت کرد. عشق 
اهل بی��ت نیز در دل مل��ت ایران نشس��ت و آرزوی 
تحقق عدالت علوی آرزوی قطعی ملت ایران ش��د و 
۱4۰۰ سال به عشق استقرار حکومت علوی تالش 

و ایستادگی کرد.

وی با بی��ان این ک��ه آرزوی اصلی ملت ای��ران برای 
اس��تقرار حکومت علوی در طول تاریخ محقق نشد، 
افزود: اما پس از انقالب، ملت ایران یکپارچه به ندای 
امام خمینی)ره( لبیک گفت و هش��ت سال پای آن 
جنگید و ۲۲۰ هزار ش��هید و چندصد هزار جانباز و 
آزاده را تقدیم کرد و برای اس��تقرار حکومت علوی 
که البته یک آرزوی جهانی است، متحمل سختی ها 

و دشواری شد.
احمدی نژاد ادامه داد: امروز نیز ملت ایران 34 سال در 
پای استقرار حکومت علوی، امامت و والیت ایستاده و 
بداخالقی ها را تحمل کرده است. نکته ظریفی وجود 
دارد و آن این ک��ه برخی تص��ور می کنند، به محض 
این که انقالب پیروز شد و نظام والیت مستقر گردید، 
آخر خط اس��ت و همه چیز تمام ش��ده و خیال مان 
راحت اس��ت، اما من می خواهم بگویم که این گونه 
نیس��ت. رییس جمهور تصریح کرد: حکومت علوی 
نیازمند تالش های مستمر، هوش��مندی و مراقبت 
است؛ چرا که برپایی عدالت دشوار است و سخت ترین 

مرحله حکومت پیامبران بوده است. وی با بیان این که 
شاخصه حکومت علوی، عدالت است، گفت: عدالت 
همان اس��ت که امام علی )ع( به خاطر پافشاری بر 
آن به شهادت رسید و فرمود که اگر برپایی عدالت و 
گرفتن حق مظلومی از ظالمی نبود، افسار خالفت را 
گردن شتر خالفت می انداختم و رها می کردم. عدالت 
ستون است و انعکاس��ی از توحید در جامعه. عدالت 
یعنی عده ای برای خود امتیاز نخواهند و خود را مالک 
مردم و باالتر از آنها ندانن��د. وی ادامه داد: تمایل به 
زیاده خواهی یک تمایل بس��یار قوی و جدی است، 
لذا باید مراقب بود. برپایی عدالت نیازمند هوشمندی 
دایمی و همگانی اس��ت. نباید تصور ش��ود که رهبر 
معظم انقالب و رییس جمهور هس��تند و خودشان 
عدال��ت را انجام می دهن��د. باید همه ب��رای برپایی 
عدالت تالش کنیم و این گردنه ای اس��ت که باید از 
آن عبور کرد. احمدی نژاد اظهار کرد: کار سخت است 
و نیاز به ایس��تادگی دارد. صحنه کشور را می بینید، 
دوزار پول می گذاریم در جیب ملت، همه بلندگوها 

فعال می شوند که این مسأله عامل خرابی های اقتصاد 
است و جالب این که توطئه های دشمنان را هم کنار 
می گذارند و کار دش��من را هم توجیه می کنند. در 
مناط��ق محروم ک��ه کار می کنی��م، می گویند پول 
خرج کرد و اقتصاد خراب شد، در حالی که کمک به 
محرومان و مناطق محروم از جلوه های عدالت است. 
می گویند مسکن مهر اقتصاد را خراب کرده است؛ اگر 
مسکن مهر نبود مردم چطور باید خانه دار می شدند؟

وی با تأکید بر این که اجرای عدالت نیازمند مراقبت و 
حضور دایمی است، افزود: امروز کسی که پافشاری بر 
عدالت می کند، خود او را متهم می کنند. باید مراقب 
باشیم و در به پا داش��تن عدالت پافشاری کنیم. در 
عرصه بین الملل نیز باید عدالت مستقر شود، اما اجازه 
نمی دهند و تا حرکت می کنیم بهانه درست می کنند. 
یک روز مسأله هس��ته ای را و روز دیگر مسأله دیگر 
را پیش می کشند. مهم ترین مشکل مستکبران نیز 
عدالت است؛ چراکه اگر عدالت برپا شود، نمی توانند 

قاره ها را غارت کنند.
رییس جمهور با بیان این که ملت ایران ظرفیتی دارد 
که می تواند به قله ها دست یابد و الگو شود، اظهار کرد: 
امروز مأموریت ملت ایران این است که ایران را بسازد 
و به یک الگو برای تمام دنیا تبدیل کند، اما برخی دائما 
آیه یأس می خوانند و توی دل مردم را خالی می کنند 
و جیب های خود را پر. ایس��تادن و س��اختن ایران و 

پیگیری عدالت شدنی است.
احمدی نژاد تأکید کرد: مسئولیت ملت ایران سنگین 
اس��ت. ما یک امانت داریم و آن سرزمین ایران است 
که پر از ثروت و استعدادهای طبیعی و ملتی مؤمن، 
موحد و ش��جاع اس��ت و مس��ئولیتی داریم که این 
مسئولیت س��اختن ایران و برافراشتن پرچم عدالت 
و زمینه س��ازی برای اس��تقرار عدال��ت و حاکمیت 
موالیمان امام زمان )عج( اس��ت. وی با بیان این که 
امروز ملت ایران نقطه  امید ملت های جهان اس��ت، 
گفت: شعار امسال حماسه سیاسی و اقتصادی است 
که مستلزم حضور ملت اس��ت. وقتی مشکلی پیش 
می آید و مسائل پیچیده و توطئه ها گسترده  می شود، 
نیازمند حرکت بزرگی است که تبلیغات دروغین را 
بشکند و این حرکت نیازمند حضور همه ملت است. 
تمام طراحی های بیگانگان با حضور ملت و تصمیم 
ملت ریشه کن خواهد شد. رییس جمهور با بیان این که 

مقدمه حماسه سیاسی و اقتصادی، اعتماد به ملت و 
اراده آن اس��ت، گفت: امام و رهبری هم بر اعتماد به 
مل��ت و اراده ملت تأکید داش��تند. رهبری فرمودند 
 که من یک رأی بیش��تر ندارم و این معنا دارد؛یعنی

 هیچ کس نبای��د خود را صاحب مل��ت و جای ملت 
بپن��دارد و فکر نکن��د که ب��ه جای مل��ت می تواند 
تصمیم گیری کند. همه س��الیق باید باشند و ملت 
تصمیم بگیرد و آنچه ملت تصمیم گرفت همه باید از 

آن تبعیت کنند.
احمدی نژاد تأکید کرد: من به تمامی دشمنان ملت 
ایران اطمینان می دهم که ملت ایران ریش��ه تمامی 
بدخواهانش را بر خواهد کند. ملت ایران ملتی نیست 
که صحنه را ت��رک کند. در طول تاری��خ آنکه مانده 
ملت ایران بوده و آنکه که به زباله دان تاریخ پیوسته 

دشمنانش بودند.
وی افزود: نظام س��رمایه داری امروز دچار مشکالت 
فراوانی شده که بخشی از آن را از طریق بخش هایی 
مثل بانکداری به ما انتقال داده است. آنها برای جبران 
ضعف خود به دنبال بحران می گردند. من می خواهم 
به کشورهای شرق آسیا پیامی برسانم. ما امروز شاهد 
درگیری هایی میان دو کره و چین هستیم و فضای 
میان آنان، فضای جنگ و تهدید ش��ده است. من از 
آنان می خواهم که همچون گذش��ته هوشیار باشند 
و بدانند که این مس��ائل طراحی دش��منان بشریت 
است و آنها می خواهند جنگ به راه بیندازند که با آن 
کشورهایی را که در حال پیشرفتند خراب کنند و از 
سوی دیگر به آنان پول بدهند و مشکالت خودشان را 
حل کنند.رییس جمهور تأکید کرد: من از مسئوالن 
دو کره، چین و ژاپن خواهش کنم که خویشتنداری و 
حوصله کنند. آمریکا در تالش است تا پایگاه های خود 
را در این کشورها حفظ کند و از آنان می خواهم که 
گفتگو کنند و از همین جا اعالم آمادگی می کنیم که 
واسطه شویم تا با یکدیگر گفتگو کنید. اجازه ندهید 

دشمنان شما را تخریب کنند و خود را آباد.
وی در پایان اظهارات خود گف��ت: ملت ایران با یک 
حضور حماسی در انتخابات و با یک منتخب3۰، 4۰ 
میلیونی، قدرت خود را نشان خواهد داد و از این راه 
تمام مشکالت را حل خواهد کرد. ما نیز تا ثانیه آخر 
و تا آخرین نفس برای ملت و آبادانی کش��ور خدمت 

خواهیم کرد.

احمدی نژاد به کسانی که می خواهند گلوگاه سیاست را در اختیار بگیرند، هشدار داد 

برپایی عدالت سخت است و نیازمند ایستادگی 



یادداشت
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 جلوه های اصفهان در سطح ملی 
و بین المللی معرفی شود

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به جایگاه فرهنگی، 
تاریخی و هنری اصفهان در کشور و جهان و پیش بینی این شهر به 
عنوان فرهنگی گردشگری در برنامه های چش��م انداز آینده اظهار 
داشت: جلوه ها و جاذبه های اصفهان باید در سطح ملی و بین المللی 

معرفی شود.
س��ید کریم داوودی به ایمنا گفت: یکی از اهداف برنامه پنج س��اله 
مدیریت شهری، ارتقای جایگاه ملی اصفهان است، از این رو یک روز 
به نام اصفهان نامگذاری شده تا تمامی ظرفیت ها و جاذبه های این 
شهر در کشور و دنیا معرفی شود. وی افزود: با توجه به خدمات ارزنده 
شیخ بهایی، سوم اردیبهش��ت ماه که روز بزرگداشت این عالم فقید 

است، به نام روز نکوداشت اصفهان نامگذاری شد.

 بهره برداری از تونل سوم کوهرنگ 
تا ۴۵ روز دیگر 

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان با اش��اره به این که تا 
به امروز ۹۹ درصد از عملی��ات اجرایی تونل س��وم کوهرنگ انجام 
 شده اس��ت، گفت: تونل س��وم کوهرنگ احتماالً تا ۴۵ روز دیگر به 

بهره برداری می رسد.
محمدمهدی اس��ماعیلی در گفتگو با ایمنا با بیان این که حفر تونل 
سوم کوهرنگ در عمق ۴۰۰ متری زمین صورت می گیرد، تصریح 
کرد: سستی خاک و احتمال ریزش زمین در عملیات حفاری، برنامه 

زمان بندی افتتاح این تونل را به تعویق انداخته است.

 اصفهانی ها در شرایط مطلوب 
آب و هوایی زندگی می کنند!

رییس سازمان محیط زیست گفت: مرکز پایش استان اصفهان باید 
بتواند فعالیت تمام ارگان های زیست محیطی را رصد کند و نظارت 

کامل بر آنها داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، محمدج��واد محم��دی زاده در آیی��ن افتتاحیه 
نخستین مرکز پایش زیست محیطی کشور در اصفهان، اظهار کرد: 
امروز می توانیم با افتخار بگوییم که در کالنش��هر اصفهان، مردم در 

یک شرایط قابل قبول هوایی، آبی و خاکی زندگی می کنند.
وی با بیان این که کالنشهر اصفهان از نظر توسعه از شهرهای صنعتی 
و پر کارخانه کشور به شمار می آید، افزود: کاهش آالیندگی ها و توجه 
به مس��أله مبلمان شهری که در این ش��هر انجام گرفته است، نشان 
از یک سیستم چابک کارشناسی با توان باالی زیست محیطی دارد 
که اصفهان را اداره می کن��د. وی افتتاح این مرک��ز پایش را یکی از 
مأموریت های اصلی سازمان محیط زیست اعالم کرد و گفت: از امروز 
موضوع پسماند، پساب های صنعتی و مسائل مربوط به آزمایشگاه ها 
باید در این مرکز، پایش و مونیتور ش��ود و گزارش های آن هر روز بر 

روی خروجی قرار گیرد.

مدیریت زاینده رود یکپارچه شد
رییس مجمع نماینگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی از تحقق 
مصوبه ستاد خشکسالی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور 
پیرامون اصفهان خب��رداد و گفت: از ابتدای س��ال جاری مدیریت 
زاینده رود یکپارچه شده و تمامی نظرات وزیر نیرو در حوضه آبریز 

زاینده رود اعمال می شود. 
محس��ن صرامی درب��اره چگونگی تحق��ق این مصوب��ه اظهار کرد: 
اواخرسال گذشته، مسئوالن استانی به همراه نمایندگان اصفهان در 
مجلس و اعضای بخش خصوصی در حوزه های صنعت وکش��اورزی 
 در دفتر مع��اون اول رییس جمهور حاضر ش��دند ک��ه ماحصل آن 
 مصوب��ه چن��د م��اده ای ب��ود ک��ه تاکن��ون دو م��ورد آن محق��ق 

شده است. 

گشتی در اخبار 

 برای حفظ هویت اصفهان 
آثار ماندگار خلق کنیم
سردار کریم نصر اصفهانی 

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسالمی شهر 
اقدامات ارزش��مند ش��یخ بهایی اکنون به آثاری بی بدیل تبدیل ش��ده، 
بنابرای��ن باید برای حف��ظ هویت اصفه��ان از این گون��ه اقدامات درس 
گرفت و در شکل گیری آثار ماندگار کوشا بود. با توجه به این که پیشینه 
فرهنگی و تاریخی اصفهان، نامگذاری یک روز برای گرامیداشت این شهر 
 ضروری بود. پیشرفت های معماری و ایجاد آثار بزرگی همچون چهارباغ، 

سی و سه پل و... در زمان صفویه 
و به وسیله ش��یخ بهایی انجام 
شده اس��ت. مکتب اصفهان در 
دوران ش��یخ بهایی به اوج خود 
رسیده، هوش سرش��ار، آینده 
نگری و تسلط ش��یخ بهایی بر 
شهرسازی، مباحث فرهنگی و 
آموزه های دینی اثرات زیادی 

در توسعه شهر داشته است.
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چهره روز
زلزله گلشهر اصفهان خسارت جانی نداشت

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: زلزله ۴/۹ ریشتری گلشهر 
در استان اصفهان جان باخته نداشته است. حیدرعلی خانبازی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی 

اولیه، این حادثه جان باخته نداشته و تنها سبب وحشت مردم شده است.
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 سونامی عمرانی با 
حضور رییس جمهور

اختصاص اعتبارجهت 
روشنایی معابر اردستان

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: حضور ریاست جمهوری 
و هیأت دول��ت در اصفهان، به اجرای پروژه های کالن اس��تان ش��تاب 

می بخشد.
مهدی جمالی نژاد که با ایرنا س��خن می گفت، اظهار کرد: پیشنهادهای 
حوزه معاون��ت عمرانی اس��تانداری اصفهان برای ارایه ب��ه هیأت دولت 

تدوین شده است.
وی اضافه کرد: در دور چهارم سفر، تالش ما اخذ دستورات الزم از سوی 
 رییس جمهوری و هیأت دولت برای تس��ریع در روند اج��رای پروژه ها 
به ویژه در حوزه طرح های مهر ماندگار است. جمالی نژاد خاطرنشان کرد: 
رویکرد ما در ایجاد »سونامی عمرانی« در استان اصفهان با حضور ریاست 

جمهوری و هیأت همراه شدت خواهد گرفت.

در سفر وزیر نیرو و هیأت همراه به شهرستان اردستان، 2۰میلیارد ریال 
جهت روشنایی معابر این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، مجید نامجو در جلسه شورای اداری شهرستان اردستان 
با بیان این که در سال حماسه سیاس��ی و اقتصادی وزارت نیرو عملیات 
احداث بلندترین س��د بتنی دنیا به طول 32۵متر را آغ��از کرده، افزود: 
احداث و بهره برداری از س��د گتوند که خود دارای مسائل پیچیده بود و 
همچنین بهره برداری از آب شیرین قم، از مهم ترین پروژه هایی است که 

امسال به بهره برداری رسید.
نامجو به انتخابات ریاس��ت جمهوری در خرداد ماه اشاره کرد و افزود: با 
حضور گسترده مردم در انتخابات، یک حماسه بزرگ سیاسی رقم خواهد 

خورد و این حماسه کشور را به تراز باالتری خواهد رساند.

دیگرعادتمان شده انگار؛ با 
 دریا 
قدرتی پور

 
ما اخت شده اند باقیمانده 
کرایه تاکس��ی ها دیگر با 
سکوت چنان گره خورده که حتی با مصوبه و الیحه و 
هیچ چیز دیگر شورای ش��هر به سرانجام نمی رسد.

مردم ه��م در این اتفاق، عطای پ��ول باقیمانده را به 
خاطر نبود پول خرد به لقایش بخشیده اند.

حاال دیگردرتعامالت رانندگان تاکس��ی و مسافران 
کمترمی توان س��کانس های آزاردهنده را مشاهده 
کرد. با تمام این ها هنوزهم می توان در گیر و دار نبود 
پول خرد و افزایش کرایه ها نماهایی دید که هر روزه 

دست به گریبان راننده و مسافر است.
از همان ابتدای سال، قبل از این که شوراهای اسالمی 
ش��هر مصوبات کرایه های تاکس��ی و اتوبوس را در 
دس��تور کار قرار دهند، تاکس��یران ها به بهانه های 
 مختلف از جمله گران بودن ل��وازم یدکی و یا بنزین

  و... کرای��ه ها را گ��ران کردن��د. در ای��ن میان 2۵ 
تومانی ها با ارزش ترین چیزی بود که می ش��د پیدا 

کرد تا کرایه ها راه خود را پیدا ک��رده و به نوعی رند 
شوند.

فقط کافی است منظره هر روزه ات را از نظر بگذرانی؛ 
روی شیشه  جلو ماشین یک فهرست نسبتاً بلند باال 
از نرخ کرایه تاکس��ی در خیابان به چشم می خورد. 
1۵۰۰ تومان ب��ه راننده می دهی، در آینه با گوش��ه 
چشم نگاهی می اندازد و می گوید: »خرده نداری؟« 
با قطعیت کامل پاسخ می دهی: »نه ببخشید، از این 
خردتر نداش��تم.« در حالی که رانن��ده دنبال3۰۰ 
تومان برای بقیه پ��ول می گردد، دوب��اره نگاهی به 
فهرست نرخ کرایه تاکس��ی می اندازی و چشمانت 
روی قیمت ها گرد می شود: »کورس اول 22۵تومان، 
8۵3 تومان و...« با خ��ودت فکرمی کنی درحالی که 
راننده صدتومانی و2۰۰ تومانی برای پس دادن بقیه 
پول ندارد، کرایه هایی با خرده چهار و س��ه ریال چه 
معنایی می تواند داشته باشد؟ آیا بانک این سکه ها را 
ضرب می کند و به کسی نمی دهد یا کسانی که نرخ 
تاکسی  را تعیین می کنند، نمی دانند در چه جامعه ای 

زندگی می کنند.
درجامعه ای که سکه پنج  هزار ریالی ضرب و اسکناس 
صد هزار ریالی چاپ می ش��ود، کرایه های��ی به این 

خردی چه معنایی خواهد داشت؟ 
ناگه��ان راننده بقیه پ��ول را به عقب ت��وی صورتت 
می گیرد که آقا ببخشید صدتومانی نداشتم! چیزی 
که دس��تت را گرفته تقریباً یک و نیم برابر کرایه ای 
است که باید پرداخت می کرده ای. تو هم از آنجا که 
اصاًل حوصله بحث کردن های بیهوده را نداری، راهت 

را می کشی و می روی. 
 همین چن��د وقت پی��ش بود ک��ه الیح��ه افزایش

 ۴۰ درصدی کرایه تاکس��ی در اصفه��ان روی میز 
استانداری قرارگرفت و مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
ش��هرداری اصفهان گفت: »تاکنون هی��چ افزایش 
قیمتی ب��ه رانندگان تاکس��ی ابالغ نش��ده و کرایه 
هرکورس تاکسی شهری اصفهان درحال حاضر 22۵ 
تومان است و رانندگانی که بیش از مبلغ مصوب سال 

گذشته کرایه دریافت کنند متخلف هستند.«

 اما با تمام تهدیداتی که در گفته های تاجمیر ریاحی
درباره گرفت��ن بیش از ان��دازه کرایه تاکس��ی بود، 
چون متهم اصلی پول خرد اس��ت، همچنان مفهوم 
مصوبات کمرنگ اس��ت و ش��اید مرهمی برای درد 
مسافران نباش��د؛ گرچه او از الیحه ای هم صحبت 
 کرد ک��ه در الب��ه الی آن از افزای��ش ۴۰ درصدی

 کرایه های تاکسی خبر می داد؛ افزایشی که یکی از 
اعضای شورای شهر را به واکنش واداشت و در برخورد 
با این مسأله گفت: »هیچ کس به جز شورا حق ندارد 
که کرایه های تاکسی را مشخص کرده و در این مورد 

اظهار نظر کند.«
 ابوالفضل قربانی پیشنهاد افزایش نرخ تاکسی ها را به 
شورای اسالمی شهر از قول علیرضا تاجمیر ریاحی 
نادرست خواند و گفت: »این پیشنهاد هنوز در شورای 
عالی تاکس��یرانی که به ریاست اس��تاندار اصفهان 
برگزار می ش��ود مطرح و تأیید نش��ده اس��ت. این 
پیشنهاد در صورت مطرح ش��دن و تأیید در شورای 
عالی تاکس��یرانی باید به تصویب ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز برس��د که این روند حداقل سه ماه 
زمان می برد.« گرچه او هم یکی از کسانی بود که با 
تحکم در مورد گرفتن نرخ بیشتر کرایه ها حرف زد و 

با صراحت گفت که با متخلفان برخورد خواهد شد.
با این که افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در وهله نخست 
بر اساس نرخ تورم صورت می گیرد، اما عالوه بر نرخ 
تورم، افزایش هزینه راننده، خودرو و ۴۰ آیتم دیگر نیز 
در افزایش نرخ کرایه ها نقش دارد؛ آیتم هایی که در 
بررسی های کارشناسانه و یا غیر کارشناسانه مبحث 
پول خرد را فراموش می کند و صفر و یک های خرد 

دردسرساز می شوند.
اینجاس��ت که رضایت مردم ک��ه دریافت کنندگان 
 اصلی خدم��ت هس��تند، به گون��ه ای زیر س��ؤال

می رود؛ نرخ هایی که هیچ بهانه ای جز نبود پول خرد 
برای آن نیست.

 در ای��ن می��ان، گویی ق��رار اس��ت این مش��کل با 
تاکس��ی مترها رفع ش��ود. بعد از دعواه��ای لفظی 
مقامات تاکسیرانی با اعضای شورای اسالمی شهر، 
حاال چشم انتظار همه به تاکس��ی مترهایی دوخته 
شده که سالیان سال اس��ت از آن صحبت می شود؛ 
سامانه ای که قرار اس��ت وجه المصالحه رانندگان و 
مسافران ش��ود. با این که خیلی ها می گویند سالی 

که نکوست از بهارش پیداست و نصب تاکسی مترها 
قرار بود از فروردین ماه آغاز ش��ود، تاکسی مترهایی 
که به گفته مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان یک��ی از مطالبات و از خواس��ته های اصلی 
شهروندان و تاکس��یرانان اصفهانی بوده، از مدت ها 
پیش در دس��تور کار مدیران ش��هری ق��رار گرفته 

بوده است.

گویی قرار است این س��امانه هوشمند کرایه تاکسی 
را به صورت متمرکز تعیین کرده و به دعواها خاتمه 
دهد:»با مجهز شدن تاکسی ها به دستگاه تاکسی متر 
پرداخت کرایه برای مس��افران راحت تر می ش��ود و 
با تجهیز تاکس��ی ها به این دس��تگاه کرایه دریافتی 
از مس��افران بر اس��اس مس��افت و زمان طی شده 
محاسبه  می شود. سامانه تاکسی متر شامل دستگاه 
کارت خوان، تابلوی س��قفی اع��الم وضعیت و یک 
رایانه کوچک به ش��کل LCD هفت اینچی است.

با این روش پرداخت الکترونیکی، کرایه به وس��یله 
کارت خوان و به کمک اصفه��ان کارت و یا از طریق 

کارت های شتابی انجام می شود.«
تاجمیر ریاحی با اشاره به این که در حال حاضر کرایه 
دریافتی از مسافران بر اس��اس مصوبه شورای شهر 
است، اضافه کرد: »ارایه فاکتور یا کاغذ خرید خدمت 

به مشتری یکی از مزایای تاکسی متر است.« 
با اج��رای این طرح، قیمت ه��ا و کرای��ه دریافتی از 
مس��افران قابل کنترل اس��ت؛ کرایه هایی که دیگر 

مقصر را پول خرد نمی دانند...

متهم اصلی، پول خرد  است 

تاکسی مترها خیابان های اصفهان را متر می کنند 

بعد از دعواهای لفظی مقامات 
تاکس�یرانی با اعضای شورای 
اس�امی ش�هر، حاال چش�م 
انتظار همه به تاکسی مترهایی 
دوخته شده که س�الیان سال 
اس�ت از آن صحبت می شود؛ 
 س�امانه ای ک�ه ق�رار اس�ت 
وج�ه المصالحه رانن�دگان و 

مسافران شود

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان 
گروه
اصفه��ان در همایش اهمی��ت مدیریت  شهر

پس��ماند که همزمان با روز جهانی زمین 

پاک در اصفهان برگزار شد، با اشاره به این که زباله باید به عنوان یک 
کاالی اقتصادی مد نظر ق��رار  گیرد، گفت: زبال��ه به عنوان کاالی 
اقتصادی به شمار می رود و بنابراین باید با نگاهی دیگر به این مقوله 

فصل تازه ای را در این رابطه باز کرد. متن زیر مباحث کاملی است 
که کیومرث کالنتری در رابطه با طالی کثیف به آن پرداخته است.

- 7۰ درصد پسماندهای کشور قابلیت کمپوست و 2۵ درصد قابلیت 
 بازیافت ش��دن دارد و با نهایت تأس��ف باید گفت که در کشور تنها 

1۰ درصد پسماندها کمپوست و 3 درصد بازیافت می شود.
- زمین امروز از س��ه پدیده گرم ش��دن کره زمی��ن، تخریب الیه 
 ازن و نابودی تنوع زیس��تی رنج می برد که هر س��ه این تخریب ها

دستاورد انسان است.
- آلودگی زمین نتیجه ای جز به خطر افتادن حیات انسان ها ندارد 
و این در حالی اس��ت که مسائل زیس��ت محیطی مرز جغرافیایی 
نمی شناس��د. افزایش ی��ک درجه دم��ای هوای ک��ره زمین نظم 
پدیده های جویی مانند بارندگی و برف را بر ه��م زده و امروز تمام 

جهان از این افزایش یک درجه ای دمای هوا رنج می برند.
- روز زمین پاک نزدیک به ۴۴ سال است که در دنیا مطرح شده، در 
حالی که ما یک هزار آیه محیط زیستی در قرآن کریم و شش سوره 

در مورد حیوانات داریم.
- پسماند و پساب، دو تهدید جدی برای کره زمین هستند و قطعاً 
پس��ماندهای تولید ش��ده در آینده ای نزدیک اثرات خود را اعمال 
می کنند و ناهماهنگی در تولید پس��ماند و توان خود پاالیی زمین 

نتیجه ای جز تخریب  محیط زیست به دنبال ندارد.
-  امروز زباله دیگر مزاحم نیس��ت و از آن با عنوان طالی کثیف نام 
می برند. ما نیز باید به سمتی برویم که از زباله به عنوان یک کاالی 

اقتصادی استفاده کنیم.
- مص��رف کنن��ده تنه��ا مقصر تولی��د پس��ماند نیس��ت، نقش 
تولیدکنندگان در تولید پسماند مهم تر از مصرف کننده است؛ چرا 
که این تولید کننده است که باید بسته بندی کاالهای خود را با تفکر 

تولید کمترین میزان پسماند انجام دهد.
 - کش��ور تا قبل از س��ال 83 قانون مدونی برای مدیریت پسماند 
نداشت. با تصویب قانون مدون پس��ماند در سال 83، همه موظف 
هستند بر اساس این قانون مدیریت پسماندهای شهری را اعمال 

کنند.
- بر اساس این قانون، سازمان محیط زیست مدیریت پسماندهای 
ویژه و نظارت بر کارهای ارگان های تحت مدیریت پسماند را به عهده 

دارد که در انجام این قانون کوتاه نخواهد آمد.
- ش��هرداری وظیفه ای برای جمع آوری پسماندهای بیمارستانی 
ندارد. مسئولیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی متوجه دانشگاه 
 علوم پزشکی است و مس��ئوالن این دانشگاه باید به محیط زیست 

در خصوص پسماندهای بیمارستانی پاسخگو باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

زباله یک کاالی اقتصادی به شمار می رود 

 پسماند و پساب، 
دو تهدید جدی 
برای کره زمین 
هستند و قطعًا 

پسماندهای تولید 
شده در آینده ای 

نزدیک اثرات خود 
را اعمال می کنند

زیر پوست شهر/محمود احمدی نژاد در اصفهان
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

صنعت توريسم
راهكار قطع وابستگى به نفت

عضو هيأت رييسه كميسيون اقتصادى، با اشاره به كسب درآمد 400 
ــايه ايران از مسافرت توريست هاى  ميليون دالرى كشورهاى همس
ايرانى در ايام تعطيالت نوروز، گفت: جغرافيا و فرهنگ ايران زمينه 

مطلوبى براى جذب ساالنه چندين ميليون توريست را دارد. 
ابراهيم نكو ضمن بيان اين كه كشورهاى همسايه ايران در ايام نوروز 
قريب به 400 ميليون دالر به واسطه مسافرت ايرانيان به اين كشورها 
سود بردند، توضيح داد:  واقعيت آن است كه امروز همه كشورها بايد 
از طريق گردشگرى و توريسم با يكديگر در ارتباط بوده تا از اين روزنه 
از پتانسيل هاى فرهنگى يكديگر استفاده كنند و گريزى هم از اين 
مطلب نيست. نماينده مردم رباط كريم و بهارستان در مجلس شوراى 
اسالمى، تصريح كرد:  مسئوالن كشور و افرادى كه در حوزه صنعت 
توريسم و جذب گردشگر فعاليت مى كنند، بايد به فكر راه حلى براى 
ــت به صورت انبوه به كشور كنند؛ چرا كه  معضل عدم جذب توريس
ــاالنه چندين  جغرافيا و فرهنگ ايران زمينه مطلوبى براى جذب س
ميليون توريست را دارد. عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت 
ــيارى از افرادى كه به كشورهاى خارجى  در مجلس نهم، افزود: بس
سفر مى كنند، مناطق توريستى و گردشگرى ايران را نديده اند، ولى 
به دليل جذابيت هاى كاذبى كه به صورت دهان به دهان شنيده اند 
به كشورهاى همسايه و حتى برخى از مناطق مثل نخجوان و يا اربيل 

مى روند كه هيچ اصالت و جاذبه خاصى ندارند. 

محدوديت عرضه روغن در 
برخى فروشگاه هاى زنجيره اى

عرضه روغن نباتى در برخى فروشگاه هاى زنجيره اى محدود 
شد. به دنبال حذف ارز مرجع روغن نباتى و افزايش30 تا 35 
ــن محصول در برخى  درصدى قيمت انواع روغن، عرضه اي
فروشگاه هاى زنجيره اى محدود شد، به طورى كه در فروشگاه 
ــش روغن يك ليترى  ــهروند، هر خانوار تنها مى تواند ش ش
خريدارى كند. بنا بر تصميم جديد دولت، واردات روغن خام 
به كشور از اين پس مشمول دريافت ارز مرجع 1226 تومانى 
نمى شود و واردات اين محصول بايد با ارز مبادله اى صورت 
ــعود موحدى، قائم مقام وزير صنعت روز گذشته  گيرد. مس
دليل اصلى قطع ارز مرجع روغن نباتى را قاچاق صادراتى اين 

محصول عنوان كرده بود. 

وجود 375 هكتار 
بافت فرسوده شهرى در شهرضا

ــاس مطالعات انجام گرفته،  ــهرضا گفت: بر اس ــهردار ش ش
ــهرى شهرضا وجود  ــوده در حوزه ش 375 هكتار بافت فرس
ــى از مهم ترين  ــهريار خان احمدى اظهار كرد: يك دارد. ش
سياست گذارى هاى مجموعه شهردارى و شوراى شهر شهرضا 
در طول دو سال گذشته تقويت،نوسازى و بهسازى بافت هاى 
ــت. وى ادامه داد: بر اين اساس،  ــهرى بوده اس ــوده ش فرس
ــهرى در حوزه بافت  ــازى هاى ش حدود 70 درصد از آزادس
فرسوده انجام گرفته كه نقش بسزايى در توسعه و پيشرفت 
ــهردار شهرضا بيان داشت:طرح  اين مناطق داشته است. ش
احداث خيابان هاى امام على(ع)، سردار كشورى، برج عسگر، 
ارديبهشت و اتمام عمليات خيابان حكيم اسداهللا از مهم ترين 

طرح هاى اجرا شده در بافت فرسوده شهرى است. 

قيمت زمين، عامل اصلى 
بى نظمى بازار مسكن

رييس انجمن صنفى توليدكنندگان، فناوران و صنعت سازان 
گفت: مهم ترين عامل افزايش قيمت مسكن در سال گذشته 
ناشى از افزايش قيمت زمين بوده و قيمت مصالح و ساخت 
ــت. عبدالرضا فريد  در اين زمينه چندان تأثيرگذار نبوده اس
ــت مصالح در افزايش  ــن رابطه اظهار كرد: قيم نائينى در اي
قيمت  مسكن كمترين تأثير را داشته و مى توان گفت حدود 
20 تا 40 درصد افزايش قيمت ها مربوط به خدمات و مصالح 

ساختمانى بوده است. 

اخبار ويژه

اخبار كوتاه

4
توزيع 100 هزار تن روغن نباتى از امروز

حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: در حال حاضر روغن 
خام آماده در اختيار واحد هاى توليدى قرار گرفته و از امروز 100 هزار تن روغن تسويه شده توزيع مى شود. 

سياست كشور حركت به سمت تك نرخى شدن ارز است و ما بايد در اين مسير قدم بر مى داشتيم.
قيمت گذارى كاالهاى اساسى 

بر اساس ارز 1800 تومانى 
 معاون توسعه بازرگانى داخلى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت/حسن رادمرد

ــع، واردات كاالهاى اولويت اول (به جز چهار  با توجه به حذف ارز مرج
كاال) و اختصاص ارز مباد له اى به اين كاالها، طى پيشنهادى قرار است 
ــه اى با رقمى در  ــق ارز مرجع و مبادل قيمت گذارى اين كاالها با تلفي
ــود. درواقع تصميم بر اين شده است كه  حدود 1800 تومان انجام ش
كاالهايى مثل روغن، برنج و شكر كه پيش از اين در اولويت اول بودند 
از اين پس، هم ارز مبادله اى و 
ــع دريافت كنند.  هم ارز مرج
ــا با ارز  ــد اين كااله 50 درص
ــد آنها  ــه اى و 50 درص مبادل
ــور وارد  ــع به كش با ارز مرج
ــن دو  ــه ميانگي ــوند ك مى ش
نرخ مرجع و مبادله اى مبناى 
قيمت گذارى اين كاالها قرار 

مى گيرد.
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توقف 10 ساله افزايش حق مسكن
ــكن  ــن افزايش حق مس ــه از آخري ــر يك ده ــال حاض در ح
ــود افزايش  ــته با وج ــال گذش كارگران مى گذرد و در10س
صد درصدى قيمت مسكن و اجاره آن، اما حق مسكن كارگران 
ــى نداشته است. با  در عدد10 هزارتومان ثابت مانده و افزايش
وجود افزايش قيمت ها در بخش مسكن، امروز ديگر پرداخت 
ــان به همراه  ــوى كارفرماي ــكن 10 هزارتومانى از س حق مس
ــود و اساسا  ــوخى و طنز تلقى مى ش حقوق ماهيانه نوعى ش
ديگر چنين ارقامى هيچ تأثيرى در كمك به تأمين هزينه هاى 
مسكن كارگران ندارد. هرچند پرداخت مبالغى به عنوان حق 
ــنوات و حق اوالد جزء مزاياى  مسكن، حق بن نقدى، حق س
ــوند و نقش تقويت  ــوب مى ش جانبى حقوق نيروى كار محس

ــغ مربوط به حق  ــران را دارد، اما پايين بودن مبل درآمد كارگ
ــكن و ثابت ماندن آن در يك دهه اخير باعث تالش جدى  مس
ــراى افزايش آن  ــوراى عالى كار ب ــدگان كارگرى در ش نماين
شده است.  در مورد حق بن نقدى نيز هرچند رقم سال گذشته 
ــه نيروهاى خود  ــه كارفرمايان ب ــى ماهيان ــال پرداخت و امس
ــت كه از  35 هزارتومان و به صورت نقدى به همراه حقوق اس
حق مسكن رقم باالترى محسوب مى شود، اما در اين بخش نيز 
ــت اقدامى براى افزايش مبلغ در سال  شوراى عالى كار نتوانس

جارى به نسبت سال گذشته داشته باشد. 

نشست ويژه شوراى عالى كار
ــالمى كار  ــوراهاى اس اولياء على بيگى، رييس كانون عالى ش

كشور با اعالم اين كه در اين زمينه طى ارديبهشت تا خردادماه 
امسال نشست فوق العاده اى در شوراى عالى كار برگزار خواهد 
ــده در  ــق و گفتگوهاى انجام ش ــد، به مهر گفت: طبق تواف ش
ــته، قرار است درباره افزايش حق مسكن  اسفندماه سال گذش
ــود. اين  و حق بن نقدى كارگران تصميمات جديدى اتخاذ ش
ــور با تأكيد بر اين كه افزايش حق  مقام مسئول كارگرى كش
ــوى هيأت دولت و تصويب وزرا انجام شود،  ــكن بايد از س مس
ــرى و كارفرمايى به  ــت نمايندگان كارگ افزود: البته قرار اس
ــوراى عالى كار در اين باره مذاكره و نتيجه  همراه دولت در ش
توافقات را در قالب يك پيشنهاد براى تصويب به هيأت وزيران 
ــال كنند. با اين حال، موارد مطرح شده از سوى كارگران  ارس
خيلى زود با واكنش تند مقامات كارفرمايى مواجه شد و برخى 
گروه هاى كارفرمايى اعالم كردند به هيچ وجه افزايش حق بن 
و حق مسكن را نخواهند پذيرفت و در برابر خواسته كارگران 
مقاومت خواهند كرد! آنها اعالم كردند در اين زمينه هيچ گونه 
ــت جديدى  ــت نشس توافقى با كارگران نكرده اند و قرار نيس
درباره موضوعات مطرح شده از سوى شوراى عالى كار در بهار 
امسال برگزار شود. با اين حال، برخى ديگر از مقامات كارگرى 
كشور بر انجام گفتگو درباره برگزارى نشست فوق العاده در اين 

ماه و يا ماه آينده تأكيد كردند.

مذاكره براى دو موضوع كليدى
ــال 92 و در  ــه قبل از آغاز س ــا تأييد اين ك على دهقان كيا ب
ــوراى عالى كار براى تعيين  ــت هاى ش جريان برگزارى نشس
ــال، صحبت  ــتمزد 487 هزار و 125 تومانى امس حداقل دس
هايى در زمينه نشست دوباره براى افزايش برخى مزاياى سال 
ــده بود، گفت: قرار است به زودى نشست فوق  جارى انجام ش
العاده اى درباره حق مسكن و حق بن نقدى برگزار شود. عضو 
ــوراهاى اسالمى كار استان  هيأت مديره كانون هماهنگى ش
تهران اظهار داشت: متأسفانه افزايش حق مسكن كارگران از 
ــه تصميم گيرى  ــده و در اين زمين ــال ها پيش متوقف ش س
ــان كرد:  ــت. دهقان كيا خاطر نش جديدى صورت نگرفته اس
موضوع مربوط به افزايش حق مسكن و حق بن نقدى كارگران 
دو موضوع اساسى و كليدى و از محورهاى مذاكرات كارگران 
ــال جارى بوده است، به  ــتمزد س در زمان تعيين حداقل دس
ــنهاد كرد كه دو  ــوراى عالى كار پيش همين دليل دولت در ش
ــال جديد پيگيرى و  ــكن و حق بن نقدى در س بحث حق مس
ــفندماه ميزان افزايش حداقل دستمزد به  مطرح شود و در اس

تصويب برسد.

توقف 10 ساله افزايش حق مسكن

افزايش حق مسكن كارگران جدى تر شد

 با وجود تأييد و تكذيب ها درباره توافق بر سر برگزارى نشست فوق العاده شوراى عالى كار براى 
گروه
 اقتصاد

افزايش حق مسكن و حق بن نقدى سال جارى، مقامات كارگرى اعالم كردند اين نشست ويژه در 
ماه جارى و حداكثر خردادماه برگزار و تصميمات جديدى در اين باره گرفته مى شود. پس از تعيين 
افزايش حداقل دستمزد 25 درصدى سال جارى در شـوراى عالى كار، برخى نمايندگان كارگرى 
اعالم كردند كه پرونده دستمزد امسال كارگران و مشموالن قانون كار بسته نشده و قرار است به زودى تصميمات 
جديدى درباره افزايش حق مسـكن و حق بن نقدى گرفته شود. همچنين مطرح شـد در اين باره بين نمايندگان 
كارگرى و كارفرمايى و به پيشنهاد دولت توافقاتى مبنى بر موكول شدن مذاكره بر سر افزايش حق مسكن و حق 
بن نقدى صورت گرفته و نمايندگان دولت در نشست تعيين حداقل دستمزد سال جارى اعالم كردند بحث بر سر 

ميزان افزايش حق مسكن و حق بن نقدى به سال جديد موكول شده و در نشست جداگانه اى بررسى شود.

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

تحدید حدود اختصاصی
173 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ دو باب اطاق فوقانی و ایوان وس��ط آنها 
بش��ماره پالک 579/2 فرعی از 34- اصلی واق��ع در مزرعه خطیر جزء بخش 
9 حوزه ثبت��ی نطنز بنام خانم صغری برخورداری فرزند حس��ین و غیره در 
جری��ان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، 
تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/3/30 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور 
بهم رس��انند. ضمن��ا اعتراضات مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 418 مجتبی شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9210100351700005.  ش��ماره   214
9109980351701974. ش��ماره بایگانی شعبه: 912043. خواهان سید فتح اهلل 
امیری عقدائی دادخواس��تی به طرفیت خوانده مارس��یانا کاردناس به خواسته 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هفده��م دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع و به کالسه 
9109980351701974 ثب��ت گردی��ده که وق��ت رس��یدگی آن 1392/03/13 
و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شد تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه 

هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9110100350805370 ابالغی��ه:  ش��ماره   248
9109980350801173. شماره بایگانی شعبه: 911229. خواهان مهرداد براتی 

دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��ید حمید نیکبخت نصرآبادی به خواسته 
مطالبه وجه س��فته و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 
کالسه 9109980350801173 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/03/13 
و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شد تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری-

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   .9110100354003143 ابالغی��ه:  ش��ماره   260
9109980359500808. ش��ماره بایگانی: 911306. محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 91/4244 در پرونده کالسه 
9109980359500808 برای امین پورپش��نگ به اتهام جعل و استفاده از سند 

مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1392/03/12 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت 

به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 
و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
 به عمل خواهد آمد. م الف: 17405 ش��عبه 114 دادگاه عمومی کیفری اصفهان
 

حصر وراثت 
415 آقای کیوان عبدلی دارای شناس��نامه شماره 573 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 390/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم منش��وری بشناسنامه 1836 در تاریخ 
1391/10/24 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- کی��وان عبدلی ش ش 573 )فرزن��د(. 2- گیلدا 

عبدل��ی ش ش 1399 )فرزند(. 3- لیال عبدل��ی ش ش 1292 )فرزند(. 4- ایران 
مش��ایخ ش ش 1383 )مادر(. 5- رضا عبدلی ش ش 30 )همسر( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9210100350600483 ابالغی��ه:  ش��ماره   416
9109980350600997. ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911021. خواه��ان ها ثریا 
کوش��ش و مهدی زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده زیبا زمانی به خواسته 
ورود و تقدیم دادخواس��ت تقابل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به کالسه 9109980350600997 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/04 و س��اعت 09:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان ها و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
417 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2441/91 خواه��ان فریده ابوالقاس��می 
دادخواس��تی مبنی بر مهریه به طرفیت عبداله فیضی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 92/3/20 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 

ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد-اول 
ارباب-روبه روی مدرس��ه نیلی پور-جنب س��اختمان صبا-پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار 
418 چون خانم س��ارا راکی کاظمی فرزند جهانشاه شکایتی علیه آقای حسین 
بهرام��ی و خان��م ثریا احمدآبادی مبنی بر رابطه نامش��روع مط��رح نموده که 

پرونده آن به کالس��ه 911082ک107 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
 دوشنبه 92/3/6 ساعت 9:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان
می باشد، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

وقت دادرسی 
419 آقای حس��ین عموئی فرزند علی – آقای س��عید دوهندو فرزند حسین با 
وکالت آقای داریوش اس��تکی و خانم مریم اسماعیلی دادخواستی به خواسته 
مطالب��ه ضرر و زیان ناش��ی از عقد اجاره م��ورخ 89/7/1 و کلیه هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل بطرفیت شما در دادگستری شاهین شهر تقدیم که 
به کالس��ه 911029ح2 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1392/3/4 ساعت 10/30 
تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج و به شما ابالغ می گردد 
جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این 
دادگاه حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. دفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی شاهین شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
420 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 101/92ش11 خواه��ان مه��دی برقیان 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت ساناز رحیمی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/3/5 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
421 ش��ماره: 91 – 1410 ب��ه موجب رای ش��ماره 1786 تاری��خ 91/10/26 
ح��وزه 7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت 
محک��وم علیه حمیدرضا کیانی نش��انی مح��ل اقامت مجهول الم��کان محکوم 
اس��ت به: حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون 
و ص��د و پنجاه و س��ه هزار ریال به عنوان اصل خواس��ته و س��ی و ش��ش 
ه��زار ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ دادخواس��ت 
91/8/9 در ح��ق خواه��ان غالمرضا تجلی فر فرزند عبدالحس��ین به نش��انی 
اصفه��ان- بزرگ��راه چم��ران – مجتم��ع مس��کونی میثم – ش��قایق 6- پ70 
 صادر و اعالم می نماید. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
422 در خصوص پرونده کالسه 97/92 خواهان محمدرضا زمانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت به طرفیت مجید توسلی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/3/7 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
423 در خصوص پرونده کالسه 98/92 خواهان حمیدرضا زمانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورسیکلت به طرفیت محمدرضا رحمانی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/3/7 ساعت 9/45 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
424 در خص��وص پرونده کالس��ه 111/92ش11 خواهان عل��ی اکبر همایون 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی 
به طرفیت بابک گودرزی نصرآبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز دوش��نبه م��ورخ 92/3/6 س��اعت 9/45 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
425 خانم پری کریوند دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 387/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان مرتض��ی کریوند بشناس��نامه 2 در تاریخ 
1391/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- پری کریوند ش ش 2 )همسر(. 2- الهام کریوند ش ش 
1920204407 )فرزن��د(. 3- فاطمه کریوند ش ش 1920313771 )فرزند(. 4- 
بهرام کریوند ش ش 3942 )فرزند(. 5- شهرام کریوند ش ش 15398 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
426 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1994/91 خواهان ش��رکت بانی چاو به 
مدیریت آقای قیاس��ی و با وکالت آقای عزیزیان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
وجه به طرفیت آقای حمید شاه محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخه 92/3/13 ساعت 09:30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 37 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



 شعر در
 مدح اصفهان

افسانه بایگان،  نماینده 
ریاست جمهوری

هفته اصفهان بیشتر یادآور کسانی است که برای هنر این استان از جان 
مایه گذاشته اند و نامشان را برای همیشه با آثار تاریخی آن گره زده اند.

انجمن ش��عر و ادب در هفت��ه اصفهان، اق��دام به برگزاری بزرگداش��ت 
روز اصفه��ان و تجلیل از مقام ش��یخ بهایی نموده اس��ت. ای��ن انجمن 
ب��ه مناس��بت هفت��ه نکوداش��ت اصفه��ان و تولد ش��یخ به��اء الدین 
عامل��ی ملق��ب ب��ه ش��یخ بهای��ی، روز پنجش��نبه 5 اردیبهش��ت ماه 
را ب��ه بزرگداش��ت اصفه��ان و ش��یخ بهای��ی خواه��د پرداخ��ت. در 
 همین راس��تا ای��ن انجمن ب��ه دع��وت از ش��عرا، اس��اتید دانش��گاه و 
عالقه مندان پرداخته و این مراسم با سخنرانی استاد جهانگیری و استاد 
کتیرایی در ساعت 17 بعدازظهر الی 19 در خانه هنرمندان اصفهان واقع 

در پارک ایثارگران، خیابان آبشار برگزار خواهد شد.

افس��انه بایگان در گفتگویی  ضمن تأیید ثبت نامش در انتخابات شورای 
شهر گفت: من برای ثبت نام در انتخابات شورای شهر تهران اقدام کردم.

وی در پاس��خ به این که از س��وی چه نهاد ی��ا ائتالفی ب��رای این حضور 
انتخابات��ی اقدام ک��رده اس��ت، توضی��ح داد: من از س��وی دفت��ر نهاد 

ریاست جمهوری در انتخابات شوراها شرکت کردم.
این بازیگر درباره برنامه هایی که برای حضورش در ش��ورای شهر تهران 
دارد، توضیح داد:  قطعاً برنامه های��ی در زمینه فرهنگ و هنر دارم اما فکر 
می کنم کمی زود است در این باره صحبت کنم. البته امیدوارم بتوانم در 

بخش های دیگر هم کمک کنم. 
البته پیش از ای��ن نیز هنرمندانی چ��ون امید و امی��ن زندگانی، دانیال 

عبادی، الهه رضایی و... در این انتخابات شرکت کرده اند.

یادداشت

روبان قرمز

اکران خانگی

هفت

جانوو،با»ببرهایپرنده«بازمیگردد
تازه ترین پروژه فیلمس��از هنگ کنگی مانند »رد کلیف« فیلم قبلی او در دو نسخه متفاوت تهیه 
می شود. ش��رکت های س��ایرت اینوس��تمنتز و چاینا فیلم گروپ پروژه »ببرهای پرنده« را تهیه 
می کنند. وو در هنگ کنگ با کالسیک های جنایی مانند»سرسخت« و»فردایی بهتر« شهرت یافت.

5

یک فیلم ایرانی دیگر در کن 2013
فیلم مس��تند »توفقگاه بین راه« ساخته 
کاوه بختی��اری ب��ه بخ��ش دو هفت��ه 
کارگردان های کن 2013 پیوست. فیلم 
که محصول مش��ترک سوئیس و فرانسه 
اس��ت، ب��ه زندگ��ی مهاج��ران ایرانی 
می پردازد که به امید زندگی بهتر راهی 

کشورهای غربی می شوند.
داستان فیلم راجع به محسن، پسرعموی 
کارگردان فیلم است که به آتن وارد می شود و همراه امیر به خانه ای وارد 
می شوند که گروهی از مهاجران در برنامه ریزی برای آینده خود هستند.

شایان ذکر است که سه فیلم ایرانی انتخاب ش��ده برای کن، فیلم های 
اصغر فرهادی، کاوه بختیاری و محمد رس��ول اُف همگ��ی از فیلم های 

سینماگران مهاجر از کشور هستند. 

»کسوف« در سینما تک 
س��ینما تک کار خود را ب��ا نمایش فیلم 
»کس��وف« س��اخته آنتونیون��ی آغ��از 

می کند. 
سید محمد طباطبایی با اشاره به شروع 
دوباره س��ینما تک در تاالر فرش��چیان 
اظهار داشت: س��ینما تک سعی بر مرور 
آثار فیلمسازان مطرح جهان و ایران دارد. 
وی افزود: سینما تک چند سالی است که 
در انجمن سینمای جوان اصفهان راه اندازی ش��ده و با استقبال بسیار 

خوب سینما دوستان روبه رو شده است. 
ریی��س انجم��ن س��ینمای ج��وان اصفه��ان ب��ا بی��ان این ک��ه آثار 
پخ��ش ش��ده ش��امل تاری��خ س��ینمای جه��ان می ش��ود، گف��ت: 
فیلم ه��ای خوب��ی ک��ه در ای��ران تولی��د ش��ده و از جای��گاه خوبی 
 برخ��وردار باش��د نی��ز در س��ینما ت��ک ب��ه نمای��ش در می آی��د. 
وی تصری��ح کرد: این ب��ر نامه کم��ک فراوانی به عالقه مندان س��ینما 

می کند تا با نقد و تحلیل فیلم آشنا شده و فیلم ها را بهتر ببینند. 
طباطبای��ی س��ینما ت��ک را مجال��ی ب��رای فهمی��دن نش��انه ها 
و معناه��ای س��ینمایی ب��ه ص��ورت تخصص��ی دانس��ت و تأکی��د 
ک��رد: در ای��ن برنام��ه عالق��ه من��دان س��ینما ب��ا منظ��ور درس��ت 
 ی��ک فیل��م و س��کانس های مختل��ف آن آش��نا می ش��وند. 
گفتنی است برنامه س��ینماتک امروز به بررسی سینمای آنتونیونی می 
پردازد و در س��انس اول فیلم »کسوف« از س��اعت 1۶ تا 1۸:30 پخش 

خواهد شد. 

حلقه نصف جهان 
هفتاد و چهارمی��ن حلقه نصف جهان به 
هم��ت دفتر طنز ح��وزه هنری اس��تان 
اصفهان ب��ا حضور اعضای ای��ن دفتر در 
ساعت 17 بعدازظهر روز چهارشنبه  در 

خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد.
پیام پورفالح، مدیر خانه طنز حوزه هنری 
در این رابطه گفت: این حلقه که به عنوان 
نخستین جلسه از س��ری جلسات حلقه 
نصف جهان در سال جدید برگزار می شود، به بررسی فعالیت های انجام 
شده در سال گذشته و رویکردهای سال جدید این دفتر خواهد پرداخت. 
وی در ادامه افزود:این جلس��ات بیش��تر جنس عمومی دارند و در واقع 
تصمیم گیری ها و رویکردها در دفتر مرک��زی طنز حوزه هنری گرفته 
 شده و در این جلس��ه درباره این رویکردها اطالع رس��انی خواهد شد.

پورفالح تصریح نم��ود: در کنار طنزخوانی در قالب های مختلف ش��عر 
و داستان و کاریکلماتور، نقد و بررس��ی آثار نیز در پایان جلسات برگزار 

می شود.

اهالی شکرستان در شبکه 
نمایش خانگی 

مجموعه انیمیش��ن »شکرس��تان« از تولیدات حوزه هن��ری که از 
تلویزیون هم پخش ش��د، از 15 اردیبهش��ت ماه در ش��بکه نمایش 
خانگی توزیع می شود. مجموعه انیمیش��ن »شکرستان« به صورت 
همزمان در تهران و شهرس��تان ها توزیع می ش��ود. توزیع انیمیشن 
»شکرستان« هر دو هفته در یک بسته بندی پنج قسمتی خواهد بود.

انیمیش��ن »شکرس��تان« که مجموعه ای ش��امل 95 قسمت است، 
حکایت ه��ا و ضرب المثل های قدیمی 
ایران را برای کودکان و نوجوانان روایت 
می کند. شکرستان، شهری است خیالی 
که همه چیز در آن وارونه است. اتفاقاتی 
که در این ش��هر رخ می دهد به قدری 
عجیب و غریب است که گاه حتی مردم 

شکرستان را متحیر می کند.
مجموعه »شکرستان« از تولیدات حوزه 
هنری به کارگردانی بابک نظری برای 
پخش به شبکه دو س��پرده شده که در 
س��اخت آن بیش از 100 نفر مشارکت 

دارند.

کودک در گذر تغییرات
گروه فرهن�گ - قدمت یک کشور به اندازه قدمت فرهنگ 

و پیشینه آن است. 
ماندگاری یک فرهنگ نیز به طور مستقیم به انتقال سینه  به 
سینه  مؤلفه های آن بستگی دارد. بنای یک فرهنگ، اسطوره ها 
و الگوهایی هستند که رفتار و کردار شاخصی داشته اند و باعث 
پویایی و پیش��رفت آن جامعه بوده اند؛ الگوهایی که خود در 
درون آن فرهنگ پرورانده ش��ده اند. تغییرات، خواه ناخواه در 
هر فرهنگی روی می دهد و یکی از ویژگی های آن محس��وب 
می ش��ود. غیرمعقول خواهد بود اگر فرهنگی درها را به روی 
خود ببندد و با دیگر فرهنگ ها به تعامل ننشیند؛ زیرا تعامل 
باعث شکوفایی و ارتقا می شود، اما به شرطی که تأثیرپذیری 
صرف اتفاق نیفت��د. در عصر ف��را ارتباطات، طبیعی اس��ت 
فرهنگی در فرهن��گ دیگر تأثیر بگذارد، ام��ا فرهنگ غنی و 
پویا، پدیده های جدید و نو وارداتی را رنگی خودی می دهد و 
از بن مایه های خود حفاظت خواهد نمود و این است راز بقای 
فرهنگ ها در گذر اعصار. مفاهیمی چون رسانه، مخاطب، پیام، 
انتقال معنی و... در عرصه های فراملی و بین المللی، رقابت در 
بخش فرهنگ را برای انس��ان عصر جدید متبلور می سازد و 
البته نمی توان بخش اقتصادی آن را ندیده گرفت؛ زیرا نوشتن 
و س��اختن در حوزه  مخاطب و به ویژه مخاطب کودک، یکی 
از منابع درآمدزایی برای کش��ورهای سرمایه داری محسوب 
می شود. محصوالت فرهنگی که از یک کاراکتر یا شخصیت 
وارد بازارهای جهانی می شود ، چندین برابر هزینه  صرف شده 
را به جیب صاحبان خود برمی گرداند، ولی در کشور ما به این 
امر توجه کافی نشده است و نمی ش��ود. اصطالح »کشور در 
حال گذار« برای توصیف کش��ورهای جهان س��وم، سخن از 
آدمی آشفته و بی نظم است که با ش��تاب بسیار می دود و در 
رسیدن او نیز تضمینی وجود ندارد. این توصیف، گویای حال 
کشوری است که برای جبران عقب ماندگی چندین ساله  خود، 
با بی نظمی می دود و هنوز برای نقطه  هدف و مقصد خود هیچ 
برنامه  مهندسی شده ای، طرح نکرده است. اما نباید از نظر دور 
داشت که نسخه های پیچیده شده غیربومی، برای کشورهای 
دیگر کارگر نمی افتد و برای هر کشوری باید از درون فرهنگ و 
بستر تجربیات او نسخه نوشت و امید به ترقی داشت. در بحث 
اسطوره سازی برای کودک، مسأله  هم ذات پنداری او در مقابل 
اسطوره ها بسیار حائز اهمیت اس��ت. هم ذات پنداری کودک 
نشان از پذیرش الگو از طرف او دارد. معموالً در هم ذات پنداری، 
فرد با اس��طوره و قهرمان داستان یکی می ش��ود و کاماًل در 
آن ش��خصیت غرق می گردد. حال ب��ا این توضیح��ات، آیا 
هم ذات پنداری کودک ایرانی با اسطوره های کارتونی غیربومی 

به معنای انتقال »معنی« به ذهن او نیست؟ 

 مسعود نمکی این بار وپس از سه گانه »اخراجی ها«، با »رسوایی« به 
سینماها آمد. این چهارمین اثر بلند او محسوب می شود که نه در 
فضای جبهه و نه در گیر و دار منازعات سیاسی سیر می کند. عنوان 
بندی فیلم که اذان معروف موذن زاده اردبیلی همراه با عکس های 
مختلف از مکان های مذهبی را شامل می شود، بیش از هر چیز این 
ذهنیت را پدید می آورد که داستان باید بر محور مذهب و اندرزهای 
دینی استوار باشد. با اتمام عنوان بندی و نقش بستن نام فیلم در 
کنار یک کفش زنانه پاشنه بلند قرمز رنگ، مشخص می شود اثر 
سعی دارد به بیان زنی نه چندان مانوس با آموزه های دینی بپردازد 

و ماجرای تعاملش با دیگر بخش های جامع را مطرح کند. 
این بار روایت »افسانه« است که همراه با خانواده اش در محله ای 

فقرنشین زندگی می کنند. او در محله بسیار بدنام بوده  که بر اثر 
حوادثی با یک روحانی آش��نا می ش��ود و این برخورد زمینه ساز 

حوادث مهمی در زندگی آنان می شود.
سکانس ابتدایی فیلم با دیالوگ های افس��انه )النازشاکردوست( 
شروع می شود. لحن خیابانی و تکیه کالم های خاص او و به ویژه 
جمله هایش،  نشان می دهدخدا آنها را فراموش کرده و تالش دارد 
تا دختری را نشان دهد که می توانیم از واژه خیابانی برای توصیفش 
استفاده کنیم. هرچند فقر مفرط و دریافت حکم تخلیه سریع به 
 بیننده علت روی آوردن دختر ب��ه آن چه فیلم تلکه کردن مردان 

می نامد را روشن می کند.
این فیلم عالوه بر داش��تن المان های عوام پس��ندانه و همچنین 

مؤلفه های فیلم فارسی،  سعی دارد تامخاطب را جذب  کند، اما پیام 
اصلی فیلم در س��طح پایین باقی می ماند. فیلم »رسوایی« ممکن 
 اس��ت ش��ما را مش��عوف کند، ولی هیچ مؤلفه هنری در آن دیده

 نمی شود. این فیلم را نه می توان اجتماعی پنداشت و نه می توان 
عرفانی دانست، بلکه از هر دو این عرصه ها وامدار است.

وقتی همه خوبی ها را در یک شخصیت جمع کنیم و بدی ها را  در 
یک نفر دیگر، یعنی شخصیت ها سفید یا س��یاه باشند این نشان 
می دهد که جامعه خودمان را نمی شناس��یم. این نگاه اغراق آمیز 
به شخصیت ها باورپذیر نیست و یکی از مش��کالت فیلم این نوع 
تصویرگری است که باعث می ش��ود اثر تربیتی نداشته باشد. در 
نهایت اگر با اغماض بتوان یک سوم های ابتدایی و میانی فیلم را 
پایین تر از متوس��ط توصیف کرد، پایان بندی زجرآور آن حقیقتاً 
 آزاردهنده  اس��ت: حاجی متظاهر که جماعت بازارچه را به سمت 
 خانه دخت��ر بد ن��ام گس��یل  ک��رده و حت��ی آنجا را سنگس��ار 
می کنند و در پاسخ دیالوگ های کوبنده افسانه که همه را متنبه 
کرده، حاج یوس��ف که آبروی��ش را باز می یابد ب��ا جماعتی بیش 
از هزار نفر زیر بازارچه به نماز می ایس��تد و برادر افس��انه که سر 
 چهارراه هنگام پاک کردن شیشه ماشین ها تصادف کرده، به کما 
می رود و با دعای حاج یوس��ف به زندگی باز می گردد؛ همه چیز 
تصنعی، غیر قابل باور و ش��بیه فیلم فارس��ی های قبل از انقالب 
 است که آب توبه بر سر فاحش��ه می ریختند و راهی خانه بختش 

می کردند. 
یک��ی ازدیگر نقاط ضع��ف بارز فیلم، ش��خصیت پردازی اس��ت. 
 ب��ا توجه ب��ه ای��ن ک��ه اساس��اً چنین فیل��م های��ی ک��ه دارای 
پیام های اخالقی روشن هستند، باید توجه ویژه تری به شخصیت 
پردازی ها داش��ته باش��ند، اما هم��ه ش��خصیت ها در حالتی 
از بزرگ نمایی، غی��ر واقع��ی و باورناپذیری هس��تند.  یکی از 
انتقادات وارد بر فیلم، اس��تفاده مکرر از ش��وخی ه��ای  تکراری، 
تکیه کالم ه��ای خیابانی و کوچ��ه بازاری و حتی اس��تفاده از 
طنز کالمی دو پهلو با گوش��ه چش��می به محتواهای جنس��ی 
اس��ت که به خودی خ��ود نمی توان��د ایراد بزرگی به حس��اب 
آی��د. رون��دی ک��ه پ��س از موفقی��ت »اخراجی ه��ای 1« به 
 م��ذاق ده نمکی خوش آم��د و به رغ��م لمپنیزه ش��دن آن در 
»اخراجی ه��ای 2 و 3«، در این فیلم نیز به وضوح تکرار ش��د. 
پذیرش فیلم فارسی به عنوان محبوب ترین و بی واسطه ترین 
شکل ابزار سرگرمی در ایران واقعیتی انکارناپذیر است، اما حاال 
بعد از آن سال ها با سینمای عامه پسندی طرف هستیم که فقط 
رنگی شده و متأسفانه اغلب سینماگران ما س��لیقه استفاده از 

آن رنگ را هم ندارند.

مؤلفه های فیلم فارسی به قلم  مسعود ده نمکی

درباره»رسوایی«تازهآقایکارگردان

گروه  سینمای فیلم فارسی بر چند پایه استوار است: شتاب در داستان پردازی، قهرمان سازی از 
توده های حاشیه ای، اتکا به حادثه پردازی، عدم تحقق اصل نسبیت در روایت فیلم، نداشتن فرهنگ

اصول علت و معلول روایت، پایان های خوش و بدون دلیل، تحمیق مخاطب به این موضوع که 
فقر خوب است و در فقر می توان زندگی کرد، مذمت ثروتمندان به این موضوع که آنان احساسات و عواطف ندارند، 
عشق های عجیب و غریب، نشان دادن تضادهای احساسی بین سفره های رنگین باالشهری ها و سفره های کوچک 
پایین شهری ها، تضاد بین مبلمان خانه های شیک و قالی و زیلو و متکاهای گرد و پهن، سخن پراکنی قهرمان اصلی 

درباره مذمت ثروت و غصه نخور روزگار می گذرد و... . 
 برای بررس�ی این فیلم ناگزیر هستیم تا سینمای سازنده اثر را بررسی کنیم؛ س�ینمایی که بر پایه فیلم فارسی و

عوام پسند استوار است و طبق نکات ذکر شده آن را بررسی می کنیم وقضاوت را بر عهده مخاطب می گذاریم.
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استاد بازی برون گرایانه 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ- آل پاچینو با نام اصلی آلفردو جیمز پاچینو  متولد25 آوریل 19۴0 
درشهر نیویورک است که همه او را به عنوان بازیگر می شناسند، اما او در کارنامه اش 

نویسندگی و کارگردانی را هم دارد. 
ورود او به عرصه بازیگری را باید س��ال 19۶9 دانس��ت. پاچینو در این سال در فیلم 
»ناتالی و م��ن« بازی کرد و دو س��ال پس از آن نیز ایفای نقش��ی در »وحش��ت در 
نیدل پارک« را پذیرفت. اما ب��ازی در این دو فیلم هرگ��ز او را راضی نکرد تا این که 
فرانسیس فورد کاپوال تصمیم به ساخت یکی از شاهکارهای تاریخ سینما یعنی فیلم 
»پدرخوانده« گرفت و نقش »مایکل کورلئونه« به او واگذار شد. در ابتدا کاپوال، جک 
نیکلسون را برای ایفای نقش در پدر خوانده انتخاب کرد، اما نیکلسون این پیشنهاد 
را رد کرد؛ چراکه به گفته خودش نقش یک ایتالیایی را باید یک ایتالیایی بازی کند و 
با این کار ناخواسته بزرگ ترین شانس زندگی پاچینو را به او بخشید.پاچینو برای این 
فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد که به آن نرسید.

در سال 1973 او در فیلم های »مترسک« و »س��رپیکو« بازی کرد. در »مترسک« 
نقش آدمی سرگشته را داشت که در پی هویت خویش است و در »سرپیکو« نیز یک 
پاچینوی تمام عیار بود. وی در این فیلم نقش فرانک سرپیکو، افسر پلیسی را بازی 
کرد که فساد افسران مافوق خود را افشا می کند. پاچینو در همان سال بار دیگر نامزد 
دریافت اسکار شد، اما باز هم این جایزه نصیبش نشد. اما منتقدان، جایزه گلدن گلوب 
را به سبب بازی در س��رپیکو به وی اهدا کردند. از دیگر بازی های چشمگیر پاچینو 
می توان به حضورش در فیلم های پدرخوانده 2 )197۴(، بعد از ظهر سگی )1975(

و عدالت برای همه )1979( اشاره کرد. پاچینو برای بازی در همه این فیلم ها نامزد 
اسکار شد، ولی بدان دست نیافت. 

او برای بازی در فیلم هایی چون کرامر علیه کرامر )1979(، اینک آخرالزمان و متولد 
چهارم ژوئیه )19۸9( دعوت ش��د، ولی او این پیشنهادها را قبول نکرد. هنگامی که 
کاپوال برای فیل��م »اینک آخرالزمان« او را دعوت کرد، پاچینو در یک جمله پاس��خ 

منفی به او داد: »من با تو به جنگ نخواهم آمد«.
دهه1990 را باید دهه نوینی برای پاچینو دانس��ت؛ زیرا او که پس از بازی در فیلم 
انقالب )19۸5( مبتال به ذات الریه شده و مدت چهار سال نیز از عالم سینما دور مانده 
بود، در فیلم دریای عشق )19۸9( بار دیگر خوش درخشید. از فیلم های معروف او 
در این دهه می توان به دیک تریسی، پدرخوانده 3 )1990(، فرانکی و جانی )1991(، 
گلن گری گلن راس )1992(، راه کارلیتو )1993(، مخمصه )1995(، تاالر ش��هر 
)199۶(، وکیل مدافع شیطان، دنی براسکو )1997( و خودی )فیلم( )199۸( اشاره 
کرد. اما برترین فیلم او در این دهه، »بوی خوش زن« در سال 1992 است که جایزه 
اسکار را برایش به ارمغان آورد. او در این فیلم ایفاگر نقش مرد نابینایی بود که عشق 
به همنوع را به بهترین شکل ممکن بیان می کند. عالوه بر جایزه اسکار، جایزه گلدن 

گلوب نیز برای این فیلم از سوی منتقدان، به او اعطا شد.
در سال 199۶ از سوی انجمن گوتام جایزه ویژه یک عمر فعالیت هنری نصیبش شد.
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 یکصد سال پیش نخستین فیلم هندی به 
گروه 
نمایش درآمد و آغازگر صنعتی سینمایی فرهنگ 

بود که در طول یک قرن گذشته فیلم های 
بی ش��ماری عرضه کرده و امروزه هواخواهان زیادی دارد. بالیوود؛ 

سفری تصویری به همراه سینمای هند و ستارگان بزرگش. با اکران 
فیلم »راجا هاریشچاندرا« در روز 21 آوریل 1913، نخستین سنگ 
بنای بالیوود گذاش��ته ش��د. این فیلم ک��ه داس��تانش برگرفته از 
اسطوره های هند بود، در حضور تماش��اگرانی برگزیده به نمایش 

درآمد. در آغاز قرن بیس��تم میالدی مضامی��ن فیلم های هندی و 
همچنین قطعات نمایش��ی در هند الهام گرفته از اسطوره  های این 
کشور بودند. ناگفته نماند که ایفای نقش زنان را در آن دوران مردها 
برعهده داشتند. داند ایراج گوویند پالکی )19۴۴ − 1۸70( که با نام 
دادا صاحب پالکی نیز ش��هرت یافته، پدر سینمای هند محسوب 
می شود. مهم ترین جایزه س��ینمایی این کشور نیز به نام اوست. او 
نخست در عرصه عکاسی فعالیت داشت تا این که کارل هرتز، یک 
ش��عبده باز آمریکایی آلمانی تبار او را با ب��رادران لومیر )مخترعان 
سینما( آشنا کرد. با این آشنایی بود که تب فیلم پالکی را فراگرفت. 
او بیش از یکصد فیلم ساخت. سال 1931، سال تولد نخستین فیلم 
ناطق هندی است؛ فیلمی به نام »نور جهان« ساخته اردشیر ایرانی 
که موسیقی در آن نقشی مهم برعهده داشت. از همان موقع بود که 
عنصری به فیلم های هندی اضافه شد که هنوز هم نقشی مهم و حتی 

تعیین کننده ایفا می کند: موسیقی و آواز. 
راج کاپ��ور )19۸۸ − 192۴(، بازیگر و کارگ��ردان پرآوازه هندی 
سینمای کشورش را از دهه 50 میالدی به بعد در فراسوی مرزهای 
هند به ش��هرت رس��اند. او در اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق، در 
کشورهای بلوک شرق و چین هم به ستاره ای بزرگ بدل شد؛ چرا 
که فیلم های او ب��ه ویژه فیلم »آواره«، محص��ول 1951، از عناصر 

انتقادی اجتماعی برخوردار بودند.

فیلم »مادر هند« که در س��ال 1957 به پرده س��ینماها راه یافت، 
نخستین فیلم هندی است که نامزد دریافت جایزه اسکار شد. نرگس 
دوت که در بسیاری از فیلم های راج کاپور نیز حضور داشته، در فیلم 
»مادر هند« نقش مادری به نام رادا را ایفا می کند که علیرغم فقر و 
بی عدالتی های اجتماعی، فرزندانش را بزرگ می کند. فیلم »شعله« 
که در سال 1975 اکران شد، نخستین فیلم هندی است که حال و 
هوای فیلم های وسترن را دارد. با این فیلم بود که آمیتاب باچان، دهر 
مندرا، ِهما مالینی و امجد خان به ستارگان بزرگ سینمای هند بدل 
شدند. »شعله« تا به امروز موفق ترین فیلم سینمای هند محسوب 
می شود و اکثر کودکان هندی دیالوگ های این فیلم را از بر هستند.

س��اتیاجیت رای )1992 − 1921( نخس��تین کارگ��ردان 
هندی اس��ت که در س��ال 1992 جایزه اس��کار ب��رای یک عمر 
فعالیت هنری را دریافت کرد. نخس��تین فیل��م او »پاتر پانچالی« 
که اقتباسی ادبی اس��ت و در س��ال 1955 ساخته ش��ده، جایزه 
 ویژه جش��نواره ک��ن را دریافت ک��رد. در س��ال های 195۶ و 59 
دو قسمت بعدی این مجموعه س��اخته شدند که به سه گانه »آپو« 

مشهور است.  
در یک دهه گذشته »ش��اهرخ خان« معروف ترین چهره سینمای 
بالیوود بوده است. تقریباً تمامی فیلم های او با موفقیت و محبوبیت 

روبه رو بوده اند و او در سراسر جهان طرفداران بی شماری دارد. 

همه»ترین های« سینمای هند در جشن صد سالگی 

»شعله« تا به امروز 
موفق ترین فیلم 

سینمای هند 
محسوب می شود 

و اکثر کودکان 
هندی دیالوگ های 

این فیلم را از بر 
هستند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 فدراسیون بسکتبال 
به دنبال خرد جمعی

لیگ برت��ر بس��کتبال ایران ک��ه نام حرف��ه ای را ب��ر روی خ��ود نهاده 
اس��ت، هرس��اله با مش��کالت زیادی مواجه بوده و در ط��ول برگزاری 
مس��ابقات برنامه ها بارها دچ��ار تغییر ش��ده که این موض��وع اعتراض 
مدی��ران و مربیان را در پی داش��ته اس��ت. برگزاری کوت��اه مدت لیگ، 
یکی از مس��ائلی ب��وده که مربیان باش��گاه ها ب��ه آن معت��رض بوده اند. 
 فدراس��یون بس��کتبال هم ک��ه در چند وقت گذش��ته با ای��ن انتقادها 
روبه رو شده، از تمامی مدیران و مربیان باشگاه ها خواسته در جهت هرچه 
بهتر برگزار شدن مسابقات لیگ سراسری، چنان چه در مورد آیین  نامه  
مسابقات، انضباطی و نقل و انتقاالت بازیکنان پیشنهادی دارند، فدراسیون 

را یاری کرده تا آیین نامه کاملی با خرد جمعی تهیه و اجرا شود.

تغییر در میزبانی رقابت های 
بین المللی جام تختی در تهران 

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در صورت عدم 
تمایل و انصراف متولیان سیاسی و ورزشی استان مازندران در تهران برگزار 
خواهد ش��د. طبق تقویم فیال، رقابت های جام تختی قرار اس��ت اواسط 
اردیبهشت ماه به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار شود و ستاد برگزاری 
این رقابت ها نیز با مدیریت رحیم جدی، داور کهنه کار و قدیمی کشتی 
ایران مدت هاست که برای مهیا کردن تدارکات الزم برای برگزاری این 

میدان بین المللی در حال تالش است.

وحید شمسایی/بازیکن سابق تیم ملی

ایران دو،س��ه شهر توریس��تی دارد که همه مردم کش��ور به  آنها افتخار 
می کنند؛ یکی از این شهرها اصفهان اس��ت که قدمت باال و زیبایی های 
بسیاری دارد، به شرطی که آب زاینده رود در آن جاری باشد! چهار سال 
در اصفهان ب��ودم و در این م��دت هیچ وقت زیبایی ه��ای اصفهان برایم 
یک نواخت نش��د. ش��اید هر هفته ۱۰ بار بین پل خواجو و سی وسه پل 
می رفتم، اما ه��ر دفعه برایم 
جذابیت تازه و خاص خودش 
را داشت. در کل شهر خوب و 
زیبایی است. از خورش ماست 
خیلی خوشم می آمد و واقعاً 
غذای بی نظیری اس��ت. هر 
موقع که ب��ه اصفهان می روم 
حتماً به یاد گذش��ته باز هم 

خورش ماست می خورم!

6
حضور داور ایرانی در مقدماتی جام جهانی

دیدار بین تیم های ملی فوتبال استرالیا و عراق از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 28 خرداد 
در استرالیا در حالی برگزار می ش��ود که علیرضا فغانی، داور وسط، حسن کامرانی فر، کمک اول، رضا 
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پنجشنبه هفته گذشته به 
گروه 
معنای واقع��ی یک افتضاح ورزش 

 رس��انه ای در یک��ی از 
ویژه نامه های ورزشی اس��تان اتفاق افتاد که جامعه 
رسانه ای و به ویژه ورزشی نویس��ان استان را در این 

حوزه شرمسار کرد.
با نگاهی اجمالی به این ویژه نامه ورزش��ی استان که 
از قضا از تیراژ باالیی هم برخوردار اس��ت، اشتباهات 
تایپی و ویرایشی زیادی به وضوح نمایان بود که جای 
 هر نوع دفاع را از نویس��نده، مدی��ران و هواداران این 
 ویژه نام��ه گرفت��ه ب��ود.  در آخری��ن ش��ماره این 
ویژه نامه که پنجش��نبه هفته گذشته به چاپ رسید 
»اداره ورزش و جوانان اس��تان« با نام »اداره ورزش 
و حیوانات« به چاپ رسید! واژه ای که خوانند بعد از 
یک بار مرور، به آن چیزی که تا چند ثانیه قبل از نگاه 
گذرانده است ش��ک می کند و دوباره خود را مجاب 
می کند که خط قبل را دوباره و سه باره از نگاه بگذراند 

تا با شرمساری باور کند که یک چنین اشتباه فاحش و 
غیر قابل اغماضی در یکی از معتبرترین ویژه نامه های 

ورزشی استان به عینه رخ داده است!
در س��ایر مطالب این ویژه نامه که ب��ا عناوین »جام 
پر ماجرا«، »جنگ ق��درت در فوتبال نصف جهان«، 
»س��پاهان در یک قدمی فتح دو جام« اش��تباهاتی 
که در باال به آن اش��اره ش��د نیز قابل رویت اس��ت، 
ام��ا عم��ق فاجع��ه را بای��د در البه الی س��طرهای 
یادداشتی با عنوان »دو کلمه حرف حساب در رابطه 
با والیبال نصف جهان« جس��تجو کرد که نگارنده با 
صراحت تم��ام  اداره ورزش و جوانان را »اداره ورزش 
 و حیوان��ات« خطاب نم��وده اس��ت. در مطالب این 
ویژه نامه به قدری اشتباه تایپی، چاپی و در اصطالح 
عامیانه »اش��تباهات لپی« زیاد  اس��ت که محتوای 
مطالب بیشتر مضمون و  رویکرد طنز پیدا کرده است!

این اشتباهات که بیشتر به سهل انگاری در ویرایش 
و ع��دم حساس��یت در فیلترینگ مطال��ب درحوزه 

تحریریه مربوط می شود، کافی بود تا جامعه ورزشی 
و رسانه ای استان راه هر نوع دفاع از عملکرد همکاران 

در این نشریه را در مقابل خود بسته ببیند.
این که این ویژه نامه به مثابه یک ابزار برای اشاعه یک 
تفکرخاص ورزش��ی در بخش تحریریه اقدام به تهیه 
 ویژه نامه ش��ماره 39 خود در تاریخ 29 فروردین ماه

92 نموده هیچ ش��کی نیس��ت، ام��ا در ای��ن که به 
ارگان و یا نهادی هرچند س��هوی توهی��ن نماید و با 
اش��تباهات امالیی و ویرایش��ی اذهان عمومی را به 
تمسخر بگیرد فرس��نگ ها با رسالت رسانه ای خود 
در قالب »ویژه نامه استانی« فاصله گرفته و درتضاد 
است. به نظر می رس��د با این افتضاح رسانه ای حتی 
 انتشار شماره بعدی با چنین وضعیتی با حتی صدها 
 عذر خواه��ی  و پوزش و ی��ا تصحیح در چ��اپ قابل 
چشم پوشی نیست. ویژه نامه استانی باید طوری عمل 
کند که همه اهالی ورزش بی طرف بودن  عملکردن 
آن را احس��اس کنند. ویژه نامه ه��ای این چنینی، 

بایدبلندگوی نظام ورزشی استان باشند، نه تریبونی 
برای توهین  و به تمسخر گرفتن اذهان عمومی. 

در این میان سکوت مسئوالن ورزشی استان در قبال 
این رویداد نیز در نوع خود قابل توجه و تعجب است.

ویژه نامه ای که بنا به سیاس��ت همیشگی خود باید 
 درتمام زمینه ه��ا به دنب��ال انعکاس ب��دون غرض 
واقعیت ها به مردم باشد و از هر نوع کلمه اشتباه تایپی 
و ویرایش��ی پرهیز کند، خود به مثابه سنگری برای 
تخریب شعور و ارزش های مخاطب عمل کرده است. 
از طرف��ی،  بدیه��ی اس��ت ک��ه تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیری های درونی آن بای��د بر مبنای منطق 
تحلیل��ی و جهت گیری های ورزش��ی و فرهنگی در 
عرصه ه��ای  ورزش  داخلی تنظیم ش��ود،  پس الزم 
است که همه مسئوالن ارش��د آن نیز به این منطق 
درونی معتق��د و ملزم به آن باش��ند و در این راه و در 
خصوص راه اندازی ویژه نامه های اس��تانی و اعطای 
نمایندگی ها به اس��تان ها با دقت نظر و حساسیت 
بیش��تر و ویژه ای عمل نمایند و نگاه صرفاً اقتصادی 
آنها را به شکل گیری معضل مطبوعاتی سوق ندهد؛ 
 چرا که ظاه��را عنوان دبیر تحریریه در رس��انه هایی 
این چنینی تنها یک عنوان تشریفاتی است و در حین 

کار چندان جدی گرفته نمی شود.  

استقالل است یا استعدال؟
در مطلب »س��پاهان در یک قدمی فتح دو جام« در 
 این ویژه نامه  ورزش��ی اش��تباهات تایپ��ی و امالیی 
به گونه ای اس��ت که موضوع و محتوای مطلب برای 
 خواننده مجه��ول و غیرقاب��ل خوان��دن می ماند و 
چه بسا خواننده بعد از اولین پاراگرف عطای خواندن 

را به لقایش می بخشد.
یا عنوان» یک امتیاز کمتر نس��بت به استقالل« به 
اشتباه »یک امتیاز کهنه نسبت به استعدال« نوشته 
است. با گذش��ت از دیگر غلط های نگارشی همچون 
» ریاضت ه��ا... مضاعفی« اش��تباهات تایپی در این 
جمالت به اوج خود می رسد: » برابر به جای جنبش 
بزرگ قهرمانی در تیم اردیبهش��ت ماه «،»که غریو 
شادی همسلفانش را شنیدند« و »روزی استقالل آن 

شکست تلخ 4 بر ۱/2 مقالل پرسپولیس«)!(
در همین صفحه مطلب��ی با عن��وان »جنگ قدرت 

در فوتب��ال نصف جهان« نوش��ته ش��ده اس��ت که 
 هیچ خوانن��ده ای حتی کارشناس��ان امر ورزش هم 
نمی توانند به محت��وای این مطلب ب��ا توجه به اوج 
اشتباهات تایپی و چاپی پی ببرند. نگارش این مطلب 
به نوعی است که توضیح دادن اش��تباهات امالیی و 
ذکر آنها در این مقاله نمی گنجد و شاید خود نویسنده 
آن مطب هم نتوان��د به مفهوم و محتوای آن اش��اره 
 کند. تنها می توان به آمار و ارقام خصوصاً تاریخ های

 ناصحیح که جزیی از اشتباهات این مطلب است اشاره 
کرد. به عنوان مث��ال » از مورخه 9۱/۱2/3۱ جوادی 
طی نامه ای به فدراس��یون فوتبال غل��م ابراهیمی 
معاون تربیت بدنی....« این که چطور نویسنده در این 
نوشتار از سال کبیسه هم جلو زده و اسفندماه را 3۱ 
روز تلقی کرده است، از دیگر نکات قابل تعمق و طنز 
این مطلب است. البد منظور از جوادی در این مطلب 
همان جواهری، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان 

است. البد...!

در پایان
در این که روزنامه ها با مش��کل گران��ی کاغذ مواجه 
 هس��تند ش��کی نیس��ت، در این که ش��اید برخی 
پیگیری ها و اقدامات از سوی وزارت ارشاد ناکار آمد 
 بوده و جراید با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم 
می کنند نیز می توان حق را به رسانه های نوشتاری 
داد، اما تمام این ها مجوزی نمی شود که یک روزنامه 
با تیراژ باال در س��طح استان و کش��ور نهاد ورزشی و 
ورزش دوستان را به اس��تهزا و تمسخر بگیرد و حد و 

اندازه خود را رعایت نکند! 
و این که ویژه نامه فوق چطور در تحریریه تهران بدون 
نظارت و عبور از فیلترینگ های معمول به زیرچاپ 
رفته، جای سؤال دارد!  نظارت پررنگ و بیش ازپیش 
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت ارش��اد وهمچنین 
عدم اطاله دادرسی دادگاه مطبوعات در موضوع نشر 
اکاذیب می تواند به س��الم س��ازی مطبوعات کشور 

کمک شایان نماید. 
البته رویه ای��ن روزنامه خبری، ورزش��ی را نباید به 
حساب سایر روزنامه های وزین ورزشی کشور گذاشت 
که با اطالع رسانی صحیح خود به رشد دانش ورزشی 

مخاطبان خود کمک می کنند.

بنویسم اداره ورزش و حیوانات، بخوانیم اداره ورزش و جوانان!

نقدی بر یک نوشتار

هر وقت به اصفهان می آیم 
خورش ماست می خورم!

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مناقصه 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. 

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عمليات مش�روحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار با 
شركت واجد شرايط واگذار نمايد. 

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه شهرداری: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 92/2/19
گشايش پاكات مناقصه: ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1392/2/21

محل دريافت اسناد مناقصه: دولت آباد برخوار – بلوار طالقانی – تلفن: 0312-5822010
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

همكار گرامی 
سرکار خانم سمیه حفیظی 

مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
 تسليت عرض نموده. برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شكيبايی 
مسئلت می نماييم.

محسن خندان- شهردار نجف آبادروزنامه زاینده رود

محمد زارعان – شهردار دولت آباد 
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1/500/000/00075/000/000خريد تونان3-

-4GIS 1/000/000/00050/000/000مميزی و



يادداشت

موزه علم و فن آورى استان 
راه اندازى مى شود 

مديركل آموزش و پژوهش استاندارى چهارمحال وبختيارى گفت: موزه 
علم و فن آورى استان راه اندازى مى شود.

سعادت صادقى در بازديد مديران دستگاه هاى اجرايى استان از دانشگاه 
ــارها و  ــالمى على رغم همه فش ــهركرد، افزود: با پيروزى انقالب اس ش
تحريم هايى كه در كشور وجود داشته، دانشگاه شهركرد در همه زمينه ها 
پيشرفت داشته است. وى ادامه داد: نظام جمهورى اسالمى پس از پيروزى 
انقالب با وجود انواع تحريم هاى اقتصادى، فرهنگى، نظامى به ويژه علمى 
توانسته دستاوردهاى با ارزشى در زمينه هاى مختلف علمى به دست آورد.

ــم با ترور  ــالوه بر ايجاد تحري ــمنان نظام ع ــان اين كه دش صادقى با بي
دانشمندان، از جمله دانشمندان هسته اى مى خواستند جلوى پيشرفت 
ــان كرد: اين ترورها و فشارها نه تنها  ــور را بگيرند، خاطرنش علمى كش
تأثيرى در رشد علمى كشور نخواهد داشت، بلكه هدف و انگيزه جوانان را 
بيشتر مى كند تا با قدم هاى محكم ترى در مسير رشد و توسعه كشور گام 

بردارند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر بيش از 50 هزار دانشجو در30 مركز علمى و 
دانشگاهى با حضور بيش از 800 عضو هيأت علمى در سطح دانشگاه هاى 
ــتند. صادقى از راه اندازى گروه رابطين  ــغول به تحصيل هس استان مش
پژوهش در استان خبر داد و گفت: اين گروه نه تنها در هفته پژوهش، بلكه 
در طول سال با برگزارى جلسات، كارگروه ها و نشست هاى هم انديشى، 

پيگير امور علمى و پژوهشى استان خواهند بود.

خبر ويژه

سرپرست كميته امداد امام خمينى(ره) 
 آيت اهللا اكبرى 

در يك سال گذشته بيش از 51 ميليارد ريال كمك مردمى در اين 
ــد كه اين كمك ها به صورت كمك هاى  ــتان جمع آورى ش شهرس
ــت كه بين نيازمندان توزيع شد. سرمايه  كااليى و صدقات بوده اس
ــت و اميدواريم با  ــاد آنهاس ــداد، مردم و اعتم ــى كميته ام اجتماع
ــتغال و  ــورد بحث مراكز، اش ــال آينده در م ــى كه در س برنامه هاي
ــتر كنيم. جهت  ــاد آنها را بيش ــكن داريم تعداد خيرين و اعتم مس
ــردن محروميت و  برطرف ك
فقر در استان بايد در راستاى  
ــه  ــازى و نهادين توانمندس
كردن فرهنگ نفاق و احسان 
نيز زيرساخت ها ايجاد شود 
ــش از پيش  ــم بي ــا بتواني ت
ــايل معيشتى  مسكن و مس

نيازمندان را برطرف كنيم. 

جمع آورى 51 ميليارد ريال
كمك مردمى در شهركرد

يادداشت يادداشت ياددا چهره روزاددا
چهارمحال و بختيارى امروز ميزبان دو شهيد گمنام است

امروز، همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنين(س)، استان چهارمحال و بختيارى ميزبان 
دو شهيد گمنام است. اين شهيدان گمنام در شهرها و روستاهاى استان با حضور عاشقان 
اهل بيت(ع) و اقشار مختلف مردم استان تشييع و به شهر سودجان انتقال داده مى شوند.
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يك مجموعه كاروانسرايى تاريخى با وسعتى بيش از يك هكتار 
با قدمتى در حدود يك هزار و 100 سال در استان چهارمحال و 

بختيارى در نزديكى شهر فرخشهر كشف شده است.
به گزارش مهر، استان چهارمحال و بختيارى يكى از استان هايى 

است كه در دل خود آثار تاريخى فراوانى را جاى داده است.
ــى اهميت منطقه  ــان داخلى وخارج ــتان شناس مطالعات باس
ــى به اثبات  ــتان شناس ــال وبختيارى را از ديدگاه باس چهارمح
ــتانى دوره هاى پارينه سنگى،  رسانده و آثار و محوطه هاى باس
نوسنگى، مس و سنگ، آغاز تاريخى و تاريخى نشانگر ديرينگى 
حضور بشر در اين منطقه است. گذشتن جاده اصلى عبور مردم 
ــته چهارمحال و  ــتان در تاريخ گذش از منطقه اصفهان به خوزس
ــده بود در منطقه اى  ــهرموجب ش از بختيارى از منطقه فرخش
ــتراحتگاه، آغل، نعل  ــامل كاروانسرا، اس به نام رباط مجموعه ش
ــهر پايين تر  ــود. هم اكنون در نزديكى فرخش بند و...  احداث ش
ــمت  ــتان چهارمحال و بختيارى از س ــه رخ(ورودى اس از گردن
ــعتى بيش  ــرايى در وس اصفهان) يك مجموعه تاريخى كاروانس
ــف شده است. باستان  از يك هكتار توسط باستان شناسان كش
شناس  اداره ميراث فرهنگى استان چهارمحال و بختيارى در اين 
خصوص در گفتگو با مهر با اشاره به كشف مجموعه كاروانسرايى 
يك هكتارى، اظهار داشت: آثار تاريخى اين منطقه پراكنده هستند 
و به صورت متمركز نيستند. على اصغر نوروزى ادامه داد: وسعت 
اين منطقه تاريخى بيش از يك هكتار است و اين منطقه بر اساس 
مطالعات متون و منابع دوره اسالمى همواره به عنوان يك مجموعه 

كاروانسرايى مطرح بوده است. وى گفت: اين مجموعه تاريخى در 
راه ارتباطى منطقه اصفهان به منطقه خوزستان قرار داشته و اين 
مجموعه كاروانسرايى يكى از معروف ترين كاروانسراهاى كشور 
در آن زمان در اين جاده ارتباطى بوده است. باستان شناس اين 
ــته هاى خاكى اين منطقه  منطقه تأكيد كرد: آثار تاريخى و پش
نشان از كاروانسراهايى دارد كه در دوره هاى زمانى بسيار تخريب 

شده است.

بيرون آوردن يك قسمت از مجموعه تاريخى 
ــرايى  ــت: يك بخش از اين مجموعه كاروانس نوروزى بيان داش
بيرون آورده شده و كاوش در آن انجام شده است. تحقيقات نشان 
مى دهد كه معمارى و بخش هاى كه از پى هاى ساختمان بر جاى 
مانده،  كاروانسرا در دسته كاروانسراهاى كوهستانى طبقه بندى 
مى شود. وى تأكيد كرد: اين كاروانسرا از هندسه خوب و مصالح و 
سنگچين هاى خيلى خوش ساخت برخوردار است و بسيار خوب 

كار شده است.

منطقه مجموعـه كاروانسـرايى يك هكتـارى در 
زير خاك

اين باستان شناس تأكيد كرد: بر اساس نوشته ها و اسناد تاريخى 
اين مجموعه تاريخى به دوره قرن سوم هجرى تعلق داشته و بيش 
از يك هزار و 100 سال قدمت دارد. نوروزى گفت: قسمت اعظم 

مجموعه زير خاك است و هنوز كاوش نشده است.

ــتى چهارمحال و بختيارى از حضور چهار  رييس هيأت كش
ــابقات انتخابى تيم ملى كشتى  ــتان در مس كشتى گير اس

فرنگى جوانان كشور خبر داد.
ــابقات انتخابى تيم ملى  ــوردى اظهار كرد: مس ــعود س مس
ــنى جوانان از پنجم ارديبهشت ماه  كشتى فرنگى در رده س
در شهركرد آغاز مى شود. وى افزود: در اين مسابقات محمد 
ــهراب فروزنده در وزن  ــى در وزن 120 كيلوگرم، س مدرس
ــودى در وزن 84 كيلوگرم و  ــف آل محم 96 كيلوگرم، يوس
ــتان به روى  ــوروزى در وزن 60 كيلوگرم از اين اس مهدى ن

تشك مى روند.
 سوردى خاطرنشان كرد: در اين رقابت ها كه براى نخستين 
ــود، 160 كشتى گير برتر  بار به ميزبانى استان برگزار مى ش
كشور براى كسب سهميه حضور در تيم ملى كشتى جوانان 
ــتى چهارمحال و  ــك مى روند. رييس هيأت كش به روى تش
ــى جوانان داراى  ــابقات انتخابى تيم مل بختيارى افزود: مس
ويژگى هاى خاصى است؛ چراكه اوج آمادگى كشتى گيران در 
اين رده سنى است و اين مسابقات مى تواند گام مهمى براى 

حضور نفرات برتر در تيم ملى بزرگساالن باشد.  
ــم افتتاحيه اين رقابت ها در سالن تختى  وى ادامه داد: مراس
شهركرد برگزار مى شود و پس از وزن كشى، مسابقات چهار 
ــابقات  ــوردى ادامه داد: مس ــد. س ــاز خواهد ش وزن اول آغ
ــاه ادامه  ــت م ــم ارديبهش ــار وزن دوم روز جمعه شش چه

خواهد داشت.

بام ايران، ميزبان جوانان فرنگى كاركشتى
مسابقات انتخابى تيم ملى كشتى فرنگى جوانان براى اولين بار به 

ميزبانى شهركرد برگزار مى شود.
در اين رقابت ها كه براى اولين بار به ميزبانى استان چهارمحال و 
بختيارى برگزار مى شود، 160 كشتى گير برتر كشور براى كسب 
سهميه حضور در تيم ملى كشتى جوانان به روى تشك مى روند. 
ــور و نفرات برتر تيم  ــابقات قهرمانى كش حضور نفرات اول مس
ملى در اين رقابت ها به همراه 160 كشتى گير جوان از تمامى 
ــيار زيادى به اين رقابت ها  ــيت بس ــتان هاى كشور حساس اس
مى دهد. رييس هيأت كشتى استان چهارمحال و بختيارى در 
گفتگو با مهر اظهار داشت: 160 ورزشكار فرنگى كار براى انتخاب 
در تيم ملى كشور وارد استان چهارمحال و بختيارى مى شوند. 
مسعود سوردى تأكيد كرد: 50 نفر عوامل اجرايى براى برگزارى 

اين مسابقات به استان چهارمحال و بختيارى سفر مى كنند.
ــهداى آموزش و  ــكاران در خوابگاه ش ــان اين كه ورزش وى با بي
ــل اجرايى برگزارى  ــكان مى يابند، تأكيد كرد: عوام پرورش اس
ــكان داده خواهند  ــابقات در يكى از هتل هاى شهركرد اس مس

شد. 
وى اظهار داشت: بعد از ظهر چهارشنبه، چهارم ارديبهشت ماه 
ــده است. سوردى  ــم افتتاحيه و مراسم وزن كشى آغاز ش مراس
ــزايى در در  ــابقات نقش بس ــزارى اين مس ــان اين كه برگ با بي
ــتان دارد، عنوان كرد: تمام تالش خود را توسعه ورزش اين اس

براى برگزارى هرچه بهتر اين مسابقات به كار خواهيم گرفت.

مسابقات انتخابى 
تيم ملى جوانان 
داراى ويژگى هاى 
خاصى است؛ 
چراكه اين 
مسابقات مى تواند 
گام مهمى براى 
حضور نفرات 
برتر در تيم ملى 
بزرگساالن باشد

 اين مجموعه 
تاريخى در راه 
ارتباطى منطقه 
اصفهان به 
خوزستان قرار 
داشته و يكى 
از معروف ترين 
كاروانسراهاى 
كشور در آن 
زمان در اين جاده 
ارتباطى بوده است

در رقابت هاى انتخابى تيم ملى كشتىدر چهارمحال و بختيارى كشف شد؛ 

4 كشتى گير استان به روى تشك مى روندكاروانسرايى با قدمت بيش از 1000سال 
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مزایده نوبت دوم 
427 اج��رای احکام حقوقی ش��عبه دوم زرین ش��هر در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرایی کالس��ه 910221 له غالمرضا امانی پور و علیه شرکت راهپویان فدک 
س��پاهان جلسه مزایده ای در تاریخ دوشنبه 92/2/23 ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل این اجرا برگزار نماید. 1- اموال مورد مزایده شامل دو ردیف دستگاه 
اموال توقیفی شامل یک دستگاه پرس آهن قراضه تیپ s5000 ساخت ایتالیا با 
تجهیزات کنترل از راه دور و اطاق اپراتوری با سیستم اهرم و کنترل الکتریکی 
به مبلغ 3/850/000/000 ریال. 2- یک دستگاه کفی تریلر جفت محور 12 متری 
مجه��ز به چهار جک هیدرولیک جلو و عق��ب و دو عدد جک تنظیم بادگیری به 
مبل��غ 250/000/000 ریال. اموال م��ورد مزایده با توجه به مزایده نوبت اول و 
ع��دم فروش اموال در نوبت اول لذا در مرحل��ه دوم اموال مورد مزایده با هر 
قیمتی که خریدار با باالترین قیمت حاضر به خرید گردد به فروش خواهد رفت. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند از اموال مورد مزایده واقع 
در ذوب آهن محوطه ش��مال کارخانه ذوب آهن بازدید به عمل آورند. ش��عبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی لنجان

ابالغ وقت رسیدگی
428 در خصوص پرونده کالسه 102/92 خواهان مجید وطن خواه دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 32/500/000 ریال وجه 4 فقره چک به انضمام مطلق خسارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه به طرفیت حمید رضا صنائی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخه 92/3/21 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
429 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 158/92 خواه��ان معصومه نیس��تانی 
دادخواس��تی مبنی بر نقفه به طرفیت محمدرضا اندیک تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 92/4/31 س��اعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد-اول ارباب-روبه 
روی مدرس��ه نیلی پور-جنب ساختمان صبا-پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان– شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
430 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 157/92 خواه��ان معصومه نیس��تانی 
دادخواستی مبنی بر مهریه به طرفیت محمدرضا اندیک تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخه 92/4/31 ساعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد-اول ارباب-روبه 
روی مدرس��ه نیلی پور-جنب ساختمان صبا-پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
431 در خصوص پرونده کالس��ه 120/92 خواهان آقای محمدعلی سیدهنری 

دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حس��ن شکور تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/3/12 ساعت 10:30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
432 در خص��وص پرونده کالس��ه 98/92 خواهان مریم ش��کوریان با وکالت 
آقای محمدحس��ین نوری دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال رسمی 6 دانگ 
منزل مس��کونی به طرفیت ایرج س��جادپور فرزند ابراهیم تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 92/4/10 ساعت 10:30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
433 کالس��ه پرون��ده: 1637/91 ش��ماره دادنام��ه: 91/10/30-2097. مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: امین نایب زاده 
نش��انی: اصفهان- خ امام خمین��ی- خ امیرکبیر- خ تالش- ف��از8- پالک303. 
خوانده: مصطفی بلوردی نش��انی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه بمبلغ 
50/000/000 ریال بابت س��ه فقره چک بش��ماره های 187363-89/12/25 و 
187362-89/12/25 و 187368-90/5/25. گردش��کار: ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای 
قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت امین نایب زاده ب��ه طرفیت مصطفی 
بلوردی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 ریال وجه س��ه فقره چک به 
شماره های 1- 89/12/25-187363 ، 2- 89/12/25-187362 ، 3- 187368-
90/5/25 عهده بانک صنعت و معدن به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و 
در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می 
کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته 
و پرداخت 42/000 ریال و هزینه باز نشر آگهی به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ چکها لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 

خواهد بود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ رای
434 کالس��ه پرون��ده: 1626/91 ش��ماره دادنام��ه: 91/12/6-2188. مرج��ع 
رس��یدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: صفرعلی امینی 
نش��انی: اصفهان- خیابان جی- جنب تاالر آفتاب – ساختمان کیان- طبقه دوم 
ش��رکت. وکیل: ابراهیم جاللی نش��انی: اصفهان- خیاب��ان آپادانا دوم- بعد از 

مس��جد کاظمیه- پ47 دفتر وکالت حس��ین ادیب. خوانده: رمضان منصوری 
نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: مطالب��ه وجه دو فقره حوال��ه. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص 
دعوی آقای صفرعل��ی امینی به طرفیت آقای رمضان منصوری به خواس��ته 
مطالب��ه مبلغ چهل میلیون ریال وجه دو فقره حواله به ش��ماره های 206207-

91/5/24 و 206205-91/3/24 ب��ه انظمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد و این که خوانده 
علی رغم نش��ر آگهی در جلسه حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که 
مس��تندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
س��ی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/9/12( تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ رای
435 کالس��ه پرون��ده: 1627/91 ش��ماره دادنام��ه: 91/12/6-2190. مرج��ع 
رس��یدگی: ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: صفرعلی امینی 
نش��انی: اصفهان- خیابان جی- جنب تاالر آفتاب – ساختمان کیان- طبقه دوم 
ش��رکت. وکیل: ابراهیم جاللی نش��انی: اصفهان- خیاب��ان آپادانا دوم- بعد از 
مس��جد کاظمیه- پ47 دفتر حس��ین ادیب. خوانده: رمضان منصوری نشانی: 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره حوال��ه. با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی 
آقای صفرعلی امینی به طرفیت آقای رمضان منصوری به خواسته مطالبه مبلغ 
بیس��ت میلیون ریال وجه حواله به شماره 206206 مورخه 91/4/24 به مطلق 
خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن ها را دارد و این که خوانده علی رغم نش��ر آگهی در جلسه حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و سی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)91/9/12( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
ص��ادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع 
و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاک��م محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

حصر وراثت 
436 آقای رضا طاهری دارای شناس��نامه ش��ماره 68 به ش��رح دادخواس��ت 
به کالس��ه 218/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محمد طاهری بشناس��نامه 47 در تاریخ 
90/6/27 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یک همسر به نام های ذیل: 1- رضا 
طاه��ری ش ش 68 )فرزند متوفی(. 2- حس��ین طاه��ری ش ش 3483 )فرزند 
متوفی(.3 – احمد طاهری ش ش 10855 )فرزند متوفی(. 4- علی طاهری ش ش 

18331 )فرزند متوفی(. 5- زهره طاهری ش ش 83 )فرزند متوفی(. 6- صدیقه 
طاهری ش ش 38 )فرزند متوف��ی(. 7- مریم طاهری ش ش 127-138412-4 
)فرزند متوفی(. 8- خدیجه خس��روی ش ش 37 )همسر متوفی( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
437 آقای بهرام خس��رو زاده با وکالت آقای ایمان ابراهیمی دارای شناسنامه 
ش��ماره 567 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 7006/91ح10 از این ش��ورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
ملکی عطائی کچویی بشناس��نامه 398 در تاریخ 89/10/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پنج پس��ر و 
ی��ک دختر به نام های ذیل: 1- بهرام خس��روزاده ش ش 567 )پس��ر متوفی(. 
2- بهمن خس��روزاده ش ش 992 )پسر متوفی(. 3 – علی اکبر خسروزاده ش 
ش 77 )پس��ر متوفی(. 4- علی محمد خسروزاده ش ش 171 )پسر متوفی(. 5- 
 مهران خس��روزاده ش ش 132 )پسر متوفی(. 6- پروین خسروزاده ش ش 76 
)دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد شد. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
451 کالس��ه: 530/91. خواه��ان: اصغر هاش��میان. خوانده: محس��ن حاجیان 
فروش��انی فرزند نوروزعلی نش��انی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. دادگاه 
با بررس��ی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت آقای اصغر هاش��میان علیه 
آقای محس��ن حاجیان فروش��انی فرزند نوروزعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
13/400/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 560295 و خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه ش��ورا نظریه شرح دادخواس��ت تقدیمی و مستندات ارائه شده 
وجود اصل مس��تندات در ید خواهان که داللت بر وج��ود دین علیه خوانده و 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان 
بعمل نیاورده نس��بت به مس��تندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده اس��ت 
دع��وی خواهان را وارد و ثابت دانس��ته مس��تنداً به م��واد 310 و 311 قانون 
تج��ارت و م��واد 198-515-519-522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مصوب 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در رابطه با تبصره الحاق��ی به ماده 2 قانون 
ص��دور چک خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 13/400/000 ری��ال به عنوان اصل 
خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و از باب نسبت به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت اصل دین محکوم 
می نماید این رای غیر حضوری اس��ت و ظ��رف مهلت 20 روز قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی است. اسماعیلی – 

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ 
452 نظ��ر به اینک��ه در پرونده کالس��ه 910816 ک102 دادگاه عمومی جزایی 
خمینی ش��هر آقای ایمان زمانی فروشانی فرزند رجبعلی متهم می باشد به بی 
احتیاطی منجر به صدمه بدنی موضوع ش��کایت آقای ج��الل فتحیان لذا وقت 
رس��یدگی پرونده برای روز دوش��نبه مورخ 92/3/13 س��اعت 8 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت 
آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 
گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی، 
ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت قه اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شعبه 

102 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر



10هزارنفرمتقاضی
سفربیبرگشتبهمریخ!

طی یک پروژه فضایی، تا کنون10 هزار نفر متقاضی س��فر به مریخ شده 
اند، اما از آنجا که برای بازگشت به زمین هیچ فناوری طراحی نشده، این 
سفر بی بازگشت خواهد بود. برنامه اصلی این پروژه ساخت یک مستعمره 

انسانی روی سیاره سرخ خواهد بود.
اگرچ��ه ش��رکت م��ارس وان نس��بت ب��ه برنامه خ��ود خ��وش بین 
اس��ت، ام��ا ی��ک س��ری موانع ج��دی نی��ز ب��ر س��ر راه ای��ن برنامه 
وج��ود دارد. نخس��ت آن ک��ه انس��ان باید خ��ود را ب��ا جاذب��ه مریخ 
که 38 درصد جاذبه زمین اس��ت س��ازگار کن��د. گفته می ش��ود که 
ای��ن جاذبه کم م��ی توان��د تغیی��رات فیزیولوژیک��ی کل��ی در تراکم 
 اس��تخوان، ق��وای عضالن��ی و جریان خ��ون مس��افران ایج��اد کند، 
به طوری که این افراد دیگر نمی توانند با شرایط روی زمین زنده بمانند.

مشکل دوم که ارتباط مستقیم با مشکل اول دارد، این است که مسافران 
این مأموریت بای��د با تمام��ی خانواده و دوس��تان خود برای همیش��ه 

خداحافظی کنند؛ چرا که این یک سفر یک طرفه خواهد بود.
شرکت مارس وان بر روی وب س��ایت خود اعالم کرده که بازگشت برای 
این سفر پیش بینی نمی شود و انتظار آن وجود ندارد. برای بازگشت، این 
فضانوردان نیازمند یک موشک کامالً مونتاژ شده و با سوخت کامل هستند 
که بتواند از میدان گرانشی مریخ بگریزد. یک سیستم پشتیبان حیات برای 
یک سفر هفت ماهه و ظرفیت برای پهلوگیری در کنار یک ایستگاه فضایی 
زمینی یا انجام یک ورود دوباره و فرود ایمن از دیگر ضروریات دشوار برای 

بازگشت به زمین هستند.
نوبرت کرافت، مدیر پزشکی این ش��رکت می گویدکه اگرچه این پروژه 
خطراتی  برای سالمتی دارد، اما در حال حاضر 10 هزار متقاضی حضور 
 در آن هستند. این شرکت که در سال 2010 تأسیس شده، اعالم کرد که 
بر اساس فناوری های موجود یک نقشه راه واقع بینانه و یک برنامه مالی 

برای این پروژه ارایه کرده و این مأموریت را کاماًل عملی می داند.
در این وب سایت آمده اس��ت:» عناصر اولیه نیازمند برای حیات در حال 
حاضر بر روی مریخ وجود دارد. مثال آب را می توان از یخ و خاک به دست 
آورد. س��یاره س��رخ منابعی از نیتروژن که عنصر اولیه در هوای تنفسی 
ماس��ت، دارد. پانل های خورش��یدی خاصی نیز انرژی م��ورد نیاز این 

مستعمره انسانی را تأمین خواهند کرد.«
این پروژه حدود شش میلیارد دالر هزینه بر می دارد؛ هزینه ای که مدیران 
این شرکت امیدوارند بخشی از آن را با فروش حق پخش تلویزیونی این 
مأموریت تأمین کنند. بر اساس اعالم این ش��رکت، هدف، تأسیس یک 
مس��تعمره دایمی انس��انی بر روی سیاره سرخ است. نخس��تین گروه از 
انسان ها قرار است در سال 2023 بر روی مریخ فرود آیند تا ساخت این 
مستعمره را آغاز کنند و یک گروه چهار نفره از فضانوردان نیز هر دو سال 

به آنها افزوده می شود.
افرادی که براساس درخواست ثبت نام خود انتخاب می شوند، باید متأهل 
باشند. آنها در سال 2018 سفر خود را آغاز می کنند؛ سفری که تسهیل 
کننده راه برای ایجاد یک پایگاه مریخی در س��ال 2023 خواهد بود. این 
زوج باید 501 روز را باهم در یک ش��رایط محدود سپری کنند. بر اساس 
اظهارات نمایندگان این شرکت غیرانتفاعی، این مسافران فضایی هرگز 

به زمین باز نمی گردند و آنها زندگی خود را در مریخ خاتمه می دهند.
بلیت یک طرفه به مریخ مأموریت را ش��دنی و ممکن می کند،  هزینه را 
تاحد زیادی کاهش می دهد و از سوی دیگر باید در نظر گرفت که هنوز 
 هیچ فناوری برای بازگشت به زمین از مریخ وجود ندارد. بان لندزدراپ، 
مدیر عامل این ش��رکت اظهار داش��ت که درحال حاضر به هیچ فناوری 

جدیدی برای فرود انسان روی مریخ نیازی نیست.
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رسولاکرم)ص(:
  چهل شب بر بنده مومن نگذرد مگر اینکه واقعه ای برایش 

رخ دهد و او را غمگین سازد و به واسطه آن، متذکر گردد.

به فرزندتان اجازه دهید کارهایش را خودش انجام دهد. 
یکی از بزرگ ترین اشتباهات والدین که آینده فرزندان را 
تباه می کند، از آغاز ورود به مدرسه شروع می شود. پنهان 
کردن واقعیت ها از ک��ودکان نه تنها به س��المت روحی 
و روانی آنها کمک نمی کند، بلکه در آین��ده آنها را دچار 
مشکالت روحی جدی می کند. عادات س��الم در افراد از 
س��نین ابتدایی زندگی ش��کل می گیرند. در سال جدید 

به فرزندانتان کمک کنید زندگی بهتری داشته باشند.
الگویخوبیباش�یدتافرزندانتانبیاموزنداز

خشونتدوریکنند
کتک زدن، س��رزنش کردن و تحقیر ک��ردن به کودکان 
می آموزد که می توانند با دیگران چنین رفتارهایی داشته 
باشند و این گونه، مشکالت را حل کنند. هرگز برای تربیت 
فرزندانتان از تنبیه بدنی استفاده نکنید. از ابتدا زمانی که 
فرزندتان تازه متولد شده با لحن آرام با او صحبت کنید، 
حتی زمانی که از دستش عصبانی می شوید هرگز سر او 
داد نکشید. این کار دو اشکال عمده دارد: اول این که داد 
زدن شما برایش عادی می شود و در آینده برای تربیت او 
دچار مشکل می شوید. دوم این که می آموزد برای رسیدن 

به اهدافش باید فریاد بکشد و با دیگران دعوا کند. 
حتماهرروزبرایفرزندانتانکتاببخوانید

از زمانی که فرزندتان شش ماهه شد برای او کتاب بخوانید. 
این کار از اوایل زندگی اهمیت مطالعه را به او می آموزد و 
برایش به یکی از بهترین عادات تبدیل می شود. فرزندتان 
از شما می آموزد که مطالعه کند. با این کار آینده بهتری 

برایش رقم می زنید.
مراقبآنچ�هکودکتانمیبیندومیش�نود

باشید
بس��یاری از والدین زمانی که از دست فرزندشان خسته 
می شوند او را مقابل تلویزیون می نشانند تا حداقل چند 
دقیقه ای آرامش بگیرند. اگر شما هم از این روش استفاده 
می کنید، به آن چه که فرزندتان می بیند دقت کنید. شاید 
فرزندتان بسیار کوچک باشد اما آن چه می بیند و می شنود 
از همین زمان روی او تأثیر می گذارد. بهتر است خودتان 
تصمیم بگیرید چه زمانی مسایل مختلف را به او بیاموزید.

بهاوعشقبدهید
به گون��ه ای رفتار کنید ک��ه فرزندتان هم��واره مطمئن 
باشد والدینش او را تحت هر ش��رایطی عاشقانه دوست 
دارند و همیش��ه برای آنها مهم است. حس ارزشمندی و 
اعتمادبه نفس از ماه ها و سال های آغازین زندگی در فرد 
ایجاد می شود. زمانی که فرزندتان با شما صحبت می کند، 
به او ارزش بدهید و به صحبت هایش با دقت گوش دهید 
و برایش وقت بگذاری��د. به او ثابت کنی��د تحت حمایت 
شماست، اما مراقب باشید به گونه ای رفتار نکنیدکه بیش 
از حد به شما وابسته شود. در هر سن در حد توانایی هایش 

به او مسئولیت دهید و به میزان الزم او را حمایت کنید.  
فرزندتانراالیپرقوبزرگنکنید

طبیعی اس��ت که والدین برای فرزند عزیزتر از جانشان 
بهترین ها را بخواهند، اما به یاد داش��ته باشید شاید شما 
بتوانید هرچه را فرزندتان می خواهد برایش فراهم کنید 
اما زمانی که او بزرگ شده و وارد اجتماع می شود شرایط 
برایش تغییر می کند. همکالسی ها، معلمان، همکاران و 
دیگر افرادی که فرزندتان پ��س از ورود به اجتماع با آنها 
در ارتباط اس��ت دلیلی نمی بینند که مانند شما برای او 

ازخودگذشتگی کرده و همه چیز را برایش فراهم کنند.
بهاوبیاموزیدانتقادهارابپذیرد

والدین امروزی متأسفانه به ندرت به فرزندانشان می آموزند 
که طبیعی است اش��تباه کنند و ممکن است مورد انتقاد 
قرار گیرند. به فرزندت��ان کمک کنید بیام��وزد در برابر 
انتقادها واکنش بدی نش��ان ندهند و آنها را بپذیرند. به 
فرزندتان بیاموزید گاهی اوقات انتقاد به آنها کمک می کند 
به فردی موفق تر و بهتر تبدیل شوند و اگر انتقاد نادرست 
و نابجا بود می  توانند با رعایت ادب و احترام دالیل خود را 

ارایه دهند.

فرزندتانراالیپرقو
بزرگنکنید!
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عکس نوشت

اس��تخوان، عضو اصلی و نگه دارنده بدن در صورتی که دچار کوچک ترین مشکلی شود زندگی 
سخت خواهد شد. حال فرض کنید کودکی بدون اس��تخوان زندگی می کند وآرزوهای بزرگ 
دارد.  جانلی مارتینز چهارساله، دختر بچه ای است که زندگی را با مشکلی بزرگ آغاز کرده است. 
او از همان بچگی یک بیماری سخت داش��ت که باعث شد خانواده اش نیز دچار مشکالتی برای 

نگهداری از آن شوند. 
 والدین جانلی می گویند: »در 4 ماهگی ما متوجه ش��دیم که هر بار دست زدن ما به دخترمان 
 باعث دردهای شدید در بدنش می ش��ود به همین علت به پزش��ک مراجعه کردیم. آنها نیز با 
آزمایش های مختلف ب��ه بیماری نادر او پ��ی بردند.«  ای��ن دختر از همان بچگ��ی با بیماری 
»hypophosphatasia« به دنیا آمده است. این بیماری باعث می شود تا رشد استخوان ها 
از همان ابتدای کودکی مختل شده و سپس استخوان های ساخته شده نیز از بین می رود.  والدین 
او می گویند:» ابتدا متوجه ش��دیم نمی تواند اعضای بدنش را تکان دهد، پس از آنکه به پزشک 
مراجعه کردیم دیدم در عکس های اشعه ایکس هیچ استخوانی در بدنش وجود ندارد.  او پس از 
 مشخص شدن بیماری با استفاده از دستگاه های مختلف شروع به نفس کشیدن کرد و پس از آن

 دستگاه هایی برای حرکت دادن استخوان هایش به بدنش متصل شد.«

شرکت مایکرو سافت به ترغیب کاربران خود در استفاده از نسخه های ارتقا یافته ویندوز 
می پردازد تا به این وسیله، کاربران این سیس��تم عامل زودتر از ویندوز xp  و هفت دست 
بکشند. با توجه به هشدارهای این ش��رکت معروف در قطع پش��تیبانی از سیستم عامل 
ویندوزxp  در 8 آپریل 2014، اما اراتقای سیستم عامل توسط کاربران ویندوز به کندی 

صورت می گیرد.
به گزارش شرکت اپلیکش��ن حدود 20 درصد کاهش کاربران xp شرکت ها و سازمان ها 

هستند که هر ماه حدود 12 درصد کاهش کاربری این ویندوز داشته اند.
همچنین نرخ کاهش اس��تفاده از ویندوز xp  سالیانه 48درصد بوده است که در شش ماه 
گذشته تنها 42 درصد کاهش کاربری داشتند، این در حالی است که در شش ماهه قبل از 
آن کاهش استفاده از xp 94 درصد بوده است. این روند نشان دهنده کاهش برکنار کردن 
ویندوزxp توسط کاربرانش است. بنابر این محبویت ویندوز xp ممکن است تغییر کاربری 
را کندتر کند که این موضوع خبر خوشی برای مایکروسافت نیست. اما بهتر است کاربران 
این سیستم عامل به زودی سیستم عامل خود را به نسخه های 8 و دست کم 7 ارتقا دهند 

تا وصله های امنیتی را از دست ندهند.

اخترشناس��ان تأکید می کنند، افزایش اکتشافات در حوزه 
سیارات بیگانه شبه زمین، لزوم برنامه ریزی جدید برای آغاز 

مرحله تازه ای از کشف حیات فرازمینی را نشان می دهد.
دانش��مندان در تاریخ 18 آوریل )29 فروردین( خبر کشف 
س��ه س��یاره بیگانه جدید با احتمال میزبانی حیات شامل 
62e، Kepler62f-Kepler  و Kepler69c  را منتش��ر 

کردند.
نتایج جدید بیانگر وجود تعداد بیش��تری از سیارات بیگانه 

قابل سکونت در کهکشان بر خالف تحقیقات قبلی است.
اخترشناسان معتقدند، این کش��فیات جدید لزوم بازنگری 
در برنامه های قبلی و آغاز دور تازه ای از جس��تجوی حیات 

فرازمینی با کمک ابزارهای پرقدرت را نشان می دهد.
»لیزا کالتنگر« از محققان مؤسس��ه نج��وم ماکس پالنک و 

مرکز هاروارد- اسمیت سونیان تأکید می کند: »جمع آوری 
داده ها از سیارات بیگانه تازه کشف شده، یافتن نشانه های 
 احتمالی آب و جس��تجو برای حیات فرازمینی نیازمند یک 
برنامه ریزی جامع و دقیق اس��ت.« س��یارات بیگانه جدید 
توس��ط تلس��کوپ فضایی کپلر ناسا شناسایی ش��ده اند. از 
سال 2009 میالدی و با آغاز مأموریت600 میلیون دالری 
کپلر، تاکنون بیش از دو هزار و 700 سیاره بیگانه شناسایی 

شده اند که وجود تنها 122 سیاره رسماً تأیید شده است.
بر اس��اس داده های تلس��کوپ کپلر، پیش بینی می ش��ود 
 که 6 درصد از 75 میلیارد س��تاره کوتوله قرمز در کهکشان 

راه شیری میزبان حیات باشند.

ویندوزxpراتغییردهید!دختربدوناستخوان

آغازمرحلهتازهکشفحیاتفرازمینی

یکآفتابهفروش
درکابل
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نوبت اولنوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذیصالح انجام دهد.
ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طری�ق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای 

رتبه و واجد صالحیت واگذار نماید.
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