
 رییس جمهور می تواند از اصفهان باشد 

همه  زنان کابینه

اولین روزنامه نگار 
زن ایران که بود؟ 

در دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای اسالمی شهرمطرح شد :

بررسی جایگاه زنان در کابینه های دولت های گذشته 

گشت ارشاد مشکالت 
را حل نمی کند  2

مسئله آب حل نشود؛
اعتبار اصفهان به خطر می افتد 37

3

 پرداخت 770 میلیون ریال 
8تسهیالت کارانگیزی در فارسان

هوشیاری ملت ما مثال زدنی 
است

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی،  ازگندم می گویند 

کاهش 22 هزار هکتاری کشت گندم در اصفهان

هوش��یاری ملت ما خوش��بختانه مثال زدنی است و اکثریت 
مردم ما هوش سیاس��ی دارند و دوست و دش��من را زودتر از 
خواص و زودتر از برخی اصحاب حل و عقد می شناسند و برای 

آنها نام و لقب مناسب می گذارند.  

ما سپاهانیم و حاال حاالها 
جام  می خواهیم

فوتبال ای��ران، امروز ش��رایطی متفاوتی را نس��بت 
به س��ال های گذش��ته، س��پری  می کند و برگزاری 
همزمان فینال جام حذفی و هفته 33 لیگ ش��رایط 
را به گونه ای رقم زده که شاید بتوان تکلیف قهرمان 
لیگ و جام حذفی را با هم مشخص کرد. سپاهان بعد 
از حذفی آبرومندانه از لیگ قهرمانان آسیا، در حالی 
به فینال جام حذفی رسیده که وضعیت زردپوشان در 

لیگ همچنان مبهم است و...

س: مهر[
]عک

2

4

پارک آزادگان بلداجی 
7

به بهره برداری رسید

» افق رسانه« کرامت زن را  ارزشمند 
می داند5

عماًل حضور بانوان در کابینه از دوران اصالحات ش��روع ش��د. 
اگرچه قب��ل از ای��ن دوران و در دوره ریاس��ت جمهوری اکبر 
هاشمی رفسنجانی، اولین حکم مشاوره برای زنان صادر شده 
بود، اما رئیس مرکز امور مشارکت زنان از دوران اصالحات به 
عنوان عضو کابینه محسوب شد. در دوران اصالحات هم حکم 
معاونت رئیس جمهور که خاتمی ب��رای ابتکار زد، با مخالفت 
علما همراه ش��د؛ همچنان که در دوره محم��ود احمدی نژاد، 

انتصاب یک وزیر زن.
دفتر امور مش��ارکت زنان در واقع اولین جایی بود که مقدمه 
حضور بانوان در کابینه را دس��ت و پا کرد. روایت تشکیل این 
دفتر به س��ال های میانی دهه 60 برمی گردد که با پیشنهاد 
مقام معظم رهبری در زمان ریاس��ت جمهوری شان، شورای 

فرهنگی- اجتماعی زنان تشکیل شد و عماًل فعالیت خود را از 
تیرماه سال 1367 آغاز کرد.

کمیس��یون های امور بان��وان عماًل در س��ال 1368 در وزارت 
کشور و به صورت آزمایش��ی در فرمانداری قم تشکیل شد، به 
دنبال آن کمیسون های امور بانوان در سال 1369 در سراسر 

کشور شکل گرفت. 
در س��ال 1370 اکبر هاشمی رفس��نجانی اولین حکم مشاور 
ریاست جمهوری در امور زنان را برای شهال حبیبی صادر کرد 
و او را به عنوان رئیس دفتر امور زنان برگزید. اما عماًل تا پیش 
از دوران ریاس��ت جمهوری خاتمی، رئیس دفتر امور زنان در 

جلسات کابینه حضور پیدا نمی کرد.

از  تصمیمات نادرست 
بیشتر ضربه خوردیم

موفقیت هر انسانی به تقوا 
وابستگی دارد 

بودجه انقباضی، تعادل 
اقتصادی را برهم می زند

چرا »کاله پهلوی« ، »کیف 
انگلیسی« دیگری نشد؟ 

کاشت تلسکوپ مینیاتوری
 چشم در ایران
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی عمومی یک مرحله ای )92/200/699(
نوبت اول

مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: پيمان حصار و فنس كشی زمين های كمپ و پساب مركز انتقال نفت شماره 6

مبلغ برآورد مناقصه: 2/425/000/000
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی يا رسيد واريز وجه نقد به مبلغ 53/500/000 ريال.

دارا بودن حداقل پايه ی 5 در رشته ی ابنيه.
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به استثنای روزهای پنج شنبه و جمعه

زمان و مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 
محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه: اصفهان – بزرگراه آزادگان – بلوار نفت – منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت 

اصفهان 
زمان و محل گشایش پاکات: پيشنهادهای واصله در محل كميسيون مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه 

بازگشايی خواهد شد.
برای كسب اطالعات بيشتر به پايگاه های زير مراجعه يا با تلفن 3960016-0311 امور قراردادها تماس حاصل 

 www.shana.ir www.ioptc.org .فرماييد

م الف: 1582روابط عمومی منطقه اصفهان 

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

ادامه در صفحه 2



چهره روزيادداشت

 لقب مشايی زمان حضور 
در وزارت اطالعات

حامیان مشایی در رسانه های خود  و جلسات تبلیغاتی به شدت از طرح 
س��وابق کاری وی خودداری می کنند. مش��ایی، یک عنصر اطالعاتی 
و امنیتی اس��ت که س��ال ها با نام »مرتضی محب االولی��ا« در مناطق 

کردنشین فعالیت کرده است.

به مردم خیانت نمی کنم
به گزارش مش��رق، برخی نزدیکان هاش��می رفس��نجانی از موضع 
صریح وی برای عدم حضور در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��خن 
 گفته و به نق��ل از آقای هاش��می می گوین��د:» فردی ک��ه در مرز 
80 سالگی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کند خیانت به مردم 

و کشورش کرده است.«

 حوزه های علمیه قم و نجف 
تعطیل شدند

در پی هتک حرم��ت مرقد مطهر صحابي جلیل القدر حضرت رس��ول 
اکرم)ص( و یاور باوفاي امیر المؤمنین علي ب��ن ابیطالب)ع( حجر بن 
عدي و یاران عظیم القدر ایشان در س��وریه توسط جنایتکاران، حسب 
االمر مراجع عظام تقلید، در محکومیت این جنایت ددمنشانه، دروس 
حوزه های علمیه سراسر کشور تعطیل و طالب و فضالی حوزه ساعت 
11 صبح با ش��رکت در تجمع اعتراض آمیزی در مدرسه علمیه فیضیه 

قم، این عمل ننگین و وحشیانه را محکوم می کنند. 

 تروريست ها اگر قدرت پیدا کنند 
گنبد پیامبر)ص( را نیز ويران می کنند

آیت اهلل مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان در پیامی ضمن 
محکوم کردن تخری��ب قبه و بارگاه صحابی ب��زرگ پیغمبر اکرم)ص( 
توسط تروریس��ت های تکفیری، تأکید کرد: دشمنان اسالم و در رأس 
آنها آمریکا و اس��رائیل می خواهند با تش��ویق کردن ب��ه این جنایات، 
جنگ مذهبی و فرقه ای در میان مس��لمین ایجاد کنند. وی ادامه داد: 
این وحش��یان آدم نما که در تاریخ نمونه ای ندارند، نه بر زندگان رحم 
می کنند و نه بر شهیدان به خاك خفته و به یقین اگر قدرت پیدا کنند، 
گنبد و ب��ارگاه ملکوتی پیغمبر خ��دا)ص( را نیز وی��ران خواهند کرد، 
همان گونه که باره��ا تلویحا یا تصریح��ا گفته اند، ول��ی از هجوم افکار 

عمومی مسلمانان وحشت دارند.

هاشمی بیايد، من هم می آيم
شنیده ش��ده کامران دانش��جو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در یکی 
از جلس��ات خصوصی خود با نزدیکانش درباره وضعیت اخیر انتخابات 
گفته است: برخی افرادی که در فتنه نقش داشتند و کاندیدای ریاست 
جمهوری هس��تند باید از فتنه برائت بجویند؛ البته ای��ن افراد نه تنها 
برائت نجستند، حتی قائل به فتنه گری در سال 88 هم نیستند و شاید 
هنوز هم بر آن مواضع باطل اصرار می  ورزند، در غیر این صورت حداقل 
یک بار کلمه فتنه را به کار می بردند. دانشجو گفته است: اگر کسانی که 
این ش��اخص های همراهی با فتنه را دارند وارد صحنه انتخابات شوند، 
نظام قاعدتا نباید آنها را تحمل کند و مراجع ذی صالح نباید اصوال آنها 
را تأیید صالحیت کنند.  بر اساس ش��نیده ها، وزیر علوم در این جلسه 
اعالم کرده است: کاندیدای ریاست جمهوری نیستم؛ چون نمی خواهم 
خدماتی که داش��ته ام را با چیز دیگری مخدوش کنم، اما اگر هاشمی 
رفس��نجانی کاندیدا ش��ود با توجه به این که فکر می کنم کاندیداهای 
موجود تا آخر در مقابل هاش��می نمی ایس��تند، علیرغم میل باطنی ام 
 در مهل��ت قانونی به عن��وان کاندی��دای انتخابات ریاس��ت جمهوری 

ثبت نام می کنم.

صدا و سیما مشارکت را گسترش دهد
جمش��ید جعفرپور، نماینده مجلس  تصریح کرد: صداو س��یما باید 
دعوت گسترده  از مردم برای مش��ارکت در پای صندوق های رأی را 
در اولویت خود قرار دهد. مشارکت با هر نتیجه ای باشد، برای نظام 
یک پیروزی محس��وب می شود و نمادی از مردم س��االری دینی در 

کشور است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: صدا و سیما باید مبتنی بر 
چارچوب های ارزشی نظام و دیدگاه های حضرت امام)ره( و رهبر معظم 
انقالب به تبیین شاخص های افراد یا فرد قابل قبول و قابل انتظار در تر 
از جمهوری اسالمی بپردازد و شاخص های یک رییس جمهور موفق را 

برای مردم نمایان کند.
وی درباره عملکرد فراجناحی صدا و س��یما و جانبداری نکردن از یک 
کاندیدای خاص گفت: داور مردم هس��تند و اگر احساس کنند صدا و 
س��یما جانبداری می کند، به فردی که مثال صداو سیما مدافعش است 
اقبال زیادی نخواهد داش��ت؛ یعنی مردم هوشمند تر از این هستند که 
تحت تأثیر تبلیغات خاصی که از سوی سازمان صدا و سیما و چه ازسوی 

مراجع و رسانه های دیگر انجام می شود، قرار گیرند.

       ادامه از صفحه  یک: زهرا شجاعی که در دوره اصالحات 
 به عنوان رییس دفتر امور زنان منصوب ش��ده بود، در این باره 
می گوید: » آق��ای خاتمی تالش ک��رد که ریی��س مرکز امور 
مش��ارکت زنان را که تا آن زمان بر اساس قوانین جزء  کابینه به 
حس��اب نمی آمد، عضوی از کابینه کند و برای رسیدن به این 
هدف، از اختیار خود در زمینه قانون گذاری اس��تفاده کرد و به 
این ترتیب برای اولین بار در دولت اصالحات دو زن عضو کابینه 

دولت شدند«.
البته برای اولین بار در دوره اصالحات هم بود که یک زن به عنوان 
معاون رییس جمهور منصوب شد. معصومه ابتکار، رییس سازمان 
محیط زیس��ت در دوره اصالحات اولین زنی بود که بعد از انقالب 
عنوان معاون رییس جمهور را می گرفت. تا پیش از این دوره، فائزه 
هاشمی تنها کسی بود که تا آستانه معاونت رییس جمهوری پیش 
رفته بود. او در دوره ریاست جمهوری پدرش معاون رییس کمیته 
ملی المپیک بود.  ابتکار تصمیم سید محمد خاتمی در قرار دادن 
زنان در کابینه خود را اقدامی جسورانه تعبیر کرده و می گوید: »در 
سال 76 خاتمی علی رغم مخالفت هایی که وجود داشت، تصمیم 

جسورانه ای اتخاذ کرد و خانم ها را وارد کابینه کرد.«
بعد از انتخاب  ابتکار،  به عنوان معاون رییس جمهور، مباحث زیادی 
هم مطرح شد. برخی از علما به خاتمی پیغام دادند و اعتراض خود 
را نسبت به این انتخاب اعالم کردند. این روایت در دوران ریاست 

جمهوری دوم احم��دی نژاد و در مقطعی که او س��ه وزیر زن را به 
مجلس معرفی کرده بود تکرار شد. فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز  
و مرضیه وحید دستجردی به عنوان گزینه های احمدی نژاد برای 
تصدی پس��ت های وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت 
آموزش و پرورش معرفی شد، اما در نهایت تنها وحید دستجردی 
بود که از مجلس رأی اعتماد گرفت و نام خود را به عنوان اولین وزیر 

زن پس ازانقالب ثبت کرد. 
در دوران احمدی نژاد تعداد بانوان در هیأت دولت بیش��تر شد. 
نس��رین س��لطان خواه به عنوان معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری، سوسن کش��اورز رییس س��ازمان آموزش و پرورش 
اس��تثنایی، فاطمه بداغی معاون رییس جمهور در امور حقوقی، 
مریم مجتهدزاده  مش��اور و رییس مرکز امور زن��ان و خانواده از 
 جمله زنانی بودن��د که در هی��أت دولت حضور داش��تند. زهره 
طبیب زاده نوری که هم اکنون نماینده مجلس است نیز در اواخر 
دولت نهم به س��مت مش��اوره رییس جمهور و رییس مرکز امور 
زنان و خانواده برگزیده ش��د. بعد از برکناری مهرداد بذرپاش از 
ریاست س��ازمان ملی جوانان، احمدی نژاد تالش زیادی کرد که 
فرحناز ترکس��تانی، از نزدیکان حمیدرضا بقایی را به این سمت 
منصوب کند اما ترکس��تانی نپذیرفت و در نهای��ت هم با مصوبه 
مجلس، سازمان ملی جوانان در سازمان تربیت بدنی ادغام شده 
و وزارت ورزش و جوانان تش��کیل ش��د. بماند این که سرنوشت 

تنها زن وزیر کابینه دولت احمدی نژاد هم خیلی شیرین نبود و 
محمود احمدی نژاد در روزهای پایانی دولتش او را هم برکنار کرد 
تا با انتصاب محمدحس��ین طریقت منفرد به جای او، نشان دهد 
که در انتصاب وزیر زن هم مثل خیلی از مقوالت دیگر ش��عاری 

برخورد کرده است.

تنها زن مجلس خبرگان
در کنار زنان کابینه، شاید الزم است به نام تنها زن مجلس خبرگان 
هم اشاره شود. منیره گرجی متولد سال 1۳0۹ از تهران به عنوان 

تنها زن عضو خبرگان قانون اساسی شناخته می شود.
وی در مورد عضویتش در مجلس خب��رگان گفت: »وقتی جریان 

مجلس خبرگان مطرح ش��د، 
چند نفر از آقایان مرتب تلفن 
می زدن��د و اص��رار داش��تند 
که م��ن در انتخابات ش��رکت 
کنم. م��ن هم خ��ودم تعجب 
می کردم؛ چون نه همس��رم 
در این جریانات حضور داشت 
و نه پسر یا دامادی داشتم و نه 
خودم اهل این بودم و هس��تم 
ک��ه بخواهم خ��ودم را مطرح 

کنم.«
وی در ادام��ه گف��ت: »وقتی 
دیدم پیشنهاد زیاد است و این 
مس��ائل نیز در جامع��ه وجود 
دارد، بع��د از مدت��ی ب��ه این 
ب��رادران جواب مثب��ت دادم. 
البته این برادران از جمله آقای 

خزعلی، آن موقع در جلس��اتی مرا آزمای��ش کردند. همچنین در 
مسافرت هایی که داش��تیم در داخل یا خارج از کشور مثل خاور 
دور، آفریق��ا و کنیا در کنفرانس بین الملل��ی زن، بدین طریق مرا 
به مجلس بردند! چون خودم حتی قدمی را در راه مجلس رفتن و 
انتخاب شدن برنداشتم. نظرم این بود که اگر الیق باشیم، خدا ما را 

انتخاب خواهد کرد.«
البته انتخاب وی به عنوان تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی، 
اعتراض برخی از منتخبان این مجل��س را برانگیخت. آنان تهدید 
کردند: »این زن باید برود، وگرنه ما مجل��س را ترك می کنیم« و 
او پاسخ داده: »من بر مس��ئولیتی که مردم به من واگذار کرده اند، 

استوارم؛ هرکس نمی تواند حضور یک زن را تحمل کند، برود.«

بررسی جايگاه زنان در کابینه های دولت های گذشته 

 بیل کلینتون جای همه  زنان کابینه
اخضر ابراهیمی را می گیرد

منابع دیپلماتیک عرب گفتن��د، احتمال دارد بیل کلینتون 
رییس جمهوری اسبق آمریکا جای اخضر ابراهیمی، نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه را در صورت استعفای وی 
بگیرد. منابع دیپلماتیک عربی به شبکه تلویزیونی المستقبل 
لبنان گفتن��د: اخضر ابراهیمی هفته آینده اس��تعفای خود 
را تقدیم بان کی مون دبیرکل س��ازمان ملل متحد خواهد 
کرد.  این مناب��ع افزودند: رویکردی ب��رای جایگزین کردن 
بیل کلینتون رییس جمهوری اسبق آمریکا به جای اخضر 
ابراهیمی برای اهتمام ورزیدن به موضوع سوریه وجود دارد.  
این منابع گفتند: ابراهیمی تمایل دارد که در پست خود به 

عنوان مشاور دبیرکل سازمان ملل باقی بماند.

 گسترش رسوايي  اخالقي 
در بی بی سی

 رس��وایي هاي جنس��ي مجریان و س��وء اس��تفاده جنسي 
تهیه کنندگان و دست اندرکاران بي بي سي، ابعاد جدیدي 
پیدا کرده اس��ت. اس��تیوارت هال، تهیه کننده بي بي سي 
اعتراف کرد در فاصله سال هاي 1۹67 تا 1۹85 به 14 دختر، 
از جمله یک دختر 10 س��اله، تعرض کرده اس��ت. سریال 
 افشاي رسوایي هاي جنسي مجریان و سوء استفاده جنسي 
تهیه کنندگان و دس��ت اندرکاران بي بي سي، همچنان در 
انگلیس در حال پخش است. وکیل این تهیه کننده پیشین 
بي بي سي در پایان جلسه دادگاه گفت که موکلش از قربانیان 
سوء استفاده جنسي، پوزش خواسته است. حکم دادگاه در 

روز دوشنبه 27 خرداد صادر خواهد شد.

 تدابیرامنیتی شديد 
برای مهاجرين به آمريکا

دولت آمریکا با صدور اطالعیه ای، به مقامات گمرك دستور 
داده از زمان دریافت اطالعیه نس��بت به تأیید اعتبار ویزای 
دانشجویانی که وارد آمریکا می شوند اقدامات الزم را انجام 
دهند. این اولین تغییر در سیاست های امنیتی آمریکاست که 
به طور مستقیم در ارتباط با بمب گذاری های ماراتن بوستون 
انجام می شود. خبرگزاری آسوشیتدپرس به نسخه ای از یک 
یادداشت داخلی اداره امنیت داخلی آمریکا دست یافته که 
در آن خواسته شده وضعیت ویزای هر دانشجوی مهاجر، قبل 

از ورود به خاك آمریکا چک شود.

 اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

هوشیاری ملت ما مثال زدنی 
است

آیت اهلل محمد خامنه ای  
هوشیاری ملت ما خوشبختانه مثال زدنی است و اکثریت مردم ما هوش 
سیاس��ی دارند و دوست و دش��من را زودتر از خواص و زودتر از برخی 
اصحاب حل و عقد می شناسند و برای آنها نام و لقب مناسب می گذارند.  
مهم ترین نکته در این انتخابات و دیگر انتخاب های گذشته برای مقام 
ریاست جمهوری، این است که این انتخابات و نامزدشدن ها در کشور ما 
به طور خاص و در کشورهای اسالمی به طور عام، صرفاً برای کسب مقام 
و قدرت نیست، بلکه در برخی 
از نامزدها تالش ب��رای ورود 
آمریکا و اقمارش به کش��ور و 
گس��ترش دفعی یا تدریجی 
س��لطه سیاس��ی و نظامی و 
اقتصادی این دش��من قهار بر 
ملت ایران و ملت های مشابه 
است. این دوره انتخابات، بسیار 

حساس تر از پیش است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1027 | یکشنبه 15  اردیبهشت 1392 | 24 جمادی الثانی  1434

2
حضور احمدی نژاد در مجلس 

محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برای دفاع از وزیر پیش��نهادی کار، رفاه و تعاون اسالمی به خانه ملت 
می رود. عبدالرضا مصری، سخنگوی هیأت رییسه مجلس با تأیید این مطلب گفت: رییس  جمهور  امروز  در 
خانه ملت حضور خواهد یافت تا از گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دفاع کند.

 با انتصاب 
محمدحسین 

طريقت منفرد 
به جای وحیدی 

 دستجردی، 
احمدی نژادنشان داد 

که در انتصاب وزير 
زن هم مثل خیلی از 

مقوالت ديگر شعاری 
برخورد کرده است

گشت ارشاد مشکالت 
را حل نمی کند 

سعی در کمرنگ 
کردن روحانیت دارند

پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی با اشاره به این که اگر می خواهیم در برابر 
غربی ها قدرت پایداری داشته باشیم باید عدالت در حوزه های مختلف را جاری 
کنیم، اضافه کرد: در جامعه بی عدالت، عده ای روز به روز پولدارتر و عده ای نیز 

فقیرتر می شوند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقوله فرهنگ پرداخت و تصریح کرد: 
مش��کالت فرهنگی جامعه باید به طور بنیادین اصالح ش��ود. این کاندیدای 
احتمالی ریاست جمهوری با اش��اره به این که اگر وضعیت دختر و پسرهای 
جامعه مناسب نیست به خود ما بر می گردد، خاطرنشان کرد: با گشت ارشاد و 
بگیر و ببند مشکالت فرهنگی حل نمی شود.پورمحمدی تأکید  کرد: وقتی به 
جوان 20 ساله چیزی یاد ندادیم، با بگیر و ببند کف خیابان که خوب نمی شود. 

جوان باید از خانواده، مدرسه و مهدهای کودك صحیح تربیت شود. 

فرمانده نیروی قدس س��پاه با اش��اره به این که عده ای با سمپاشی خود علیه 
انقالب اسالمی می خواهند نقش روحانیت را کمرنگ کنند، گفت: امروز توجه 

به روحانیت نیاز جدی کشور است.
سردار سرلش��کر قاسم س��لیمانی اظهار داش��ت: دفاع مقدس بنا به شهادت 
همه کس��انی که در آن حضور داش��ته یا درباره آن مطالعه داشته اند، یکی از 
پرتأثیرترین و ک��م نظیرترین صحنه های فرهنگی و معنوی اس��ت و در این 
میان روحانیون نیز نقش قابل توجهی داش��تند. فرمانده لشکر ثاراهلل در دفاع 
مقدس عظمت روحانیت به ویژه روحانیان ش��هید را واال دانست و بیان کرد: 
برای این قشر تأثیرگذار باید کنگره عظیمی برپا شود و یاد آنها زنده بماند؛ زیرا 
عده ای با سمپاشی خود علیه انقالب اس��المی، می خواهند نقش روحانیت را 

کمرنگ کنند. 

قالیباف، نامزد ریاست جمهوری گفت:  بداخالقی اینجاست 
که می گویند بنده یک تکنوکراتم، در حالی که حضرت آقا  
که دراین مورد18 سال پیش در مشهد صحبت می کردند  
فرمودندکه در حوزه نفت ای��ن کار را انجام می دادند با یک 
رفتار تکنوکراتي؛ به نظ��ر بنده خواس��تند بگویند این کار 
بدون مجاهدت و مدیریت جهادي انجام نمی شود، بعد این 
 را به آن وصل می کنند، در حالي که خودش��ان را به آن راه 
مي زنند و این را نمی گویند که حضرت آقا خواس��ته شان 
در آن بحث، این بوده که ما وابستگی خود را به نفت کاهش 
بدهیم. این ها ک��ه این حرف را می زنند، ن��گاه کنند که در 
دولت مورد تأیید خودشان وابستگی به نفت را  باالبردند یا 
پایین أوردند . در حقیقت آب به آسیاب تکنوکراسي ریختند، 
ولی شعار ضد تکنوکراسي می دهند. شهردار تهران در ادامه 
در خصوص سیاس��ت هاي خارجي خود گفت: اگر نامزدي 
بگوید که من سیاست خارجي را تغییر مي دهم، ارتباطي را 
حل و یا قطع مي کنم، تصور مي کنم صحیح نمي گوید. اولین 
شرط نامزدها رعایت قانون است. آیا رییس دولت مي تواند 

سیاست خارجه را تعیین و تکلیف کند؟ 
سیاس��ت خارجه متعلق به حاکمیت است. در واقع تصمیم 
نهایي با رهبري اس��ت. ارکان دیگر تأثیرگذار هس��تند، اما 

تصمیم گیر نیستند. 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می گوید: اهل ناز کردن نیستم، 
اگر احساس کنم می توانم کشور را نجات دهم ، می آیم. 

 رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در دی��دار اعضای 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات با رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همچنین می افزاید: هر کس��ی آبرویی دارد و 
توانی باید بیاید، خاتمی و هاشمی هم ندارد.  هاشمی در این 
سخنان که توسط سایت دفتر وی منتشر شده، گفته است: 
مردم تغییر در شیوه اجرایی می خواهند نه تبدیل این مهره 
به مهره دیگر، اگر قرار است در بر همان پاشنه بچرخد، وضع 

از این هم بدتر خواهد شد.  
آیت اهلل هاش��می توصیه مهمی هم به گروه هاي سیاسي با 
س��الیق مختلف می کند: » باید همه کارخود را بکنند، باید 
اگر تواني براي خدمت به کش��ور دارند خودشان را در شکل 
حداکثری عرضه کنند تا اگر آنها را هم نخواستند پیش خدا 
 و مردم مسئول نباشند«. وی از دشواری کار در دولت آینده 
می گویند. از مش��کالت مضاعفی که در پیش است.  جلسه 
 که تمام می شود، درخواست ها دوباره تکرار می شود. همه 
 می گویند»آقای هاش��می بای��د بیایید...«. آی��ت اهلل هم بر 
می گردد و قبل از رفتن می گوید: »من هیچ وقت قاطع نگفتم 
نمی آیم؛ چرا که نمی دانم در آن ص��ورت جواب خدا، امام و 

مردم را چه می توانم بدهم. تا ببینیم تقدیر چه خواهد شد.

محسن رضایی به وجود دو سفره حکومتی و مردمی اشاره 
کرد و بیان داشت: سفره حکومتی ایران نفت و سفره مردمی 
کشاورزی و دامداری است که باید این دو، یکی شوند؛ چون 

مردم و حکومت مانند اعضای یک خانواده هستند. 
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خدمات 
صورت گرفته توسط دولت های پیشین عنوان کرد: با توجه 
به شرایط خاص کشور، نباید فضای انتخابات را غبار آلود کرد 

تا مردم بتوانند با آگاهی کامل فرد اصلح را انتخاب کنند. 
 وي اف��زود: امروز ما از ناحیه تش��خیص های نادرس��ت در 
 تصمیم گیری اداره کشور آس��یب بیشتری از آمریکایی ها

خوردیم. 
آن زمان که مشخص شد قرار اس��ت تحریم شویم، گفتند 
تحریم ها کاغ��ذ پاره اس��ت. دولت باید به ی��ک تعمیرگاه 
رفته و نوسازی ش��ده از آن بیرون بیاید. قرار بود سیاست را 
اخالقی کنیم و نه اخالق را سیاسی. وقتی باالترین مسئول قوه 
مجریه در مناظره های سال 88، شرف و حیثیت ملی ما را 
 با نشان دادن عکس یک خانم )منظور وي ماجراي معروف 
بگم بگم احم��دي نژاد در جری��ان مناظره با میرحس��ین 
موسوي و نشان دادن عکس خانم زهرا رهنورد همسر ایشان 
بود( زیر سؤال مي برد، چطور مي خواهید حیثیت و ناموس 

ما در جامعه حفظ شود؟

عارف با تأکی��د بر این که حی��ات یک جریان سیاس��ی به 
حضورش در انتخابات است، گفت: اگر بخواهیم اصالح طلبان 
حضور داشته باشند، نمی توانیم در انتخابات شرکت نکنیم، 
بنابراین با تعامالتی که با جریان اصالحات داش��تیم به این 

نتیجه رسیدیم که باید حضور پیدا کرد.
کاندیدای اصالح طلب انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: 
در ش��رایط انتخابات فعلی رابطه دوستان اصالح طلب ما با 
رهبری بیشتر شده اس��ت.  محمدرضا عارف ضمن تبیین 
فضای سیاسی کشور،گفت: فضای حاکم بر کشور به خصوص 
در  دانشگاه ها فضای بی انگیزگی است. خیلی از افراد بدبین 
بودند که نباید به صحنه سیاس��ی آمد؛ چراکه هزینه هایی 
را در انتخاب��ات س��ال  88 پرداخت کردند و ب��ه خاطر این 
هزینه ها انگی��زه ای برای فعالیت سیاس��ی ندارن��د. وی به 
 انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و گفت: جمع بندی دوستان 
اص��الح طل��ب ای��ن ب��ود ک��ه درانتخاب��ات حض��ور پیدا 
 کنند، ولی متأس��فانه ب��ه خاطر برخ��ی تحلیل های غلط، 
اصالح طلبان حضور جدی در انتخابات مجلس نداش��تند، 
البته در حوزه هایی که حضور داشتند پیروز انتخابات شدند. 
معاون اول دولت اصالحات تصریح کرد: نگاه ما در انتخابات 
این است که شرکت در انتخابات هم حق است و هم وظیفه. 

شرکت در انتخابات را مسئولیت ذاتی می بینیم. 

انتخابات انتخاباتانتخابات انتخابات

اولین شرط برای  نامزدها 
رعايت قانون است

هاشمی: اهل ناز کردن 
نیستم

از  تصمیمات نادرست 
بیشتر ضربه خورديم

روايت عارف از رابطه 
اصالح طلبان با رهبری
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 موفقیت هر انسانی 
به تقوا وابستگی دارد 

امام جمعه موقت اصفهان با اش��اره به اقدام اخیر جنایتکاران سلفی 
در س��وریه گفت: حمایت آمریکا و اس��رائیل در دفاع از تروریست ها 
و دشمنان اس��ام به خوبی مش��خص اس��ت، اما این گونه اقدامات و 
حمایت  های مستکبران نمی تواند جلوی نفوذ اسام را در جهان بگیرد. 
به گزارش مهر، حجت االسام سید  مجتبی میر دامادی در خطبه های 
نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داش��ت: رمز موفقیت هر انسانی 
وابس��تگی تامی با تقوا دارد که یکی از مهم ترین ابعاد آن پرهیزگاری 

اخاقی است.

انتقال 5 شرکت ذخیره سازی گاز مایع 
به خارج از حریم شهر 

فرماندار اصفهان گفت: تا پایان مرداد ماه جاری پنج شرکت ذخیره سازی 
و سیلندر پرکنی گاز مایع به خارج از حریم شهر انتقال می یابند.

فضل اهلل کفیل در این ارتباط افزود: تأسیس��ات ذخیره سازی و سیلندر 
پرکنی گاز مایع شرکت های ارساگاز و پاس��ارگاز به خارج از حریم شهر 
اصفهان انتقال یافت و در آنجا آغاز به کار کردند. وی تصریح کرد: انتقال 
این دسته شرکت ها در راستای تأمین سامت و امنیت شهروندان در حوزه 

مدیریت بحران است.

 برگزاری چهارمین جشنواره 
ریحانه النبی در کاشان

مدیر عامل س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری کاش��ان،  از برگزاری 
چهارمین جش��نواره ریحانه النبی در فرهنگس��رای معراج این سازمان 
 خبر داد. مهدی نادعلی اظهار کرد: به مناس��بت والدت حضرت فاطمه 
زهرا )س( چهارمین جش��نواره ریحانه النبی همراه با سومین همایش 
هنری بان��وی آفتاب در فرهنگس��رای معراج س��ازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری کاشان برگزار شد.

۱۰۰ هکتار به فضای سبز سایت شرق 
افزوده می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعام کرد: در سال 
جاری، ۱۰۰ هکتار فضای سبز در سایت شرق محدوده منطقه سجزی به 
منظور جلوگیری از پیشروی کویر احداث می شود. به گزارش موج، تیمور 
باجول با بیان این مطلب گفت: تاکنون ۴۰۰ هکتار فضای سبز در سایت 
شرق احداث شده اس��ت. وی افزود: بر اساس برنامه اصفهان ۹۵، توسعه 

فضای سبز این محدوده به ۶۰۰ هکتار خواهد رسید.

تولید روزانه ۱۸۰ تن مواد پالستیکی 
در شهر اصفهان 

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تولید 
روزانه ۱۸۰ تن مواد پاستیکی در شهر اصفهان اظهار داشت: متأسفانه 
 روزانه ۱۵۰ تن مواد پاس��تیکی همراه با پس��ماندهای تر وارد چرخه 
زباله های ش��هر می ش��وند. به گزارش ایمنا، تیمور باجول با بیان این 
مطلب گفت: متأس��فانه تنها ۳۰ ت��ن از این مواد پاس��تیکی در مبدأ 
تفکیک و بازیافت می شود بر راهکارهای کاهش مصرف مواد پاستیکی 

تأکید کرد.
وی گفت: الزم است شهروندان برای خرید از ساک های پارچه ای و یا 
برزنتی استفاده کنند. باجول با بیان این که ظروف پاستیکی حدود ۳۰۰ 
سال طول می کشد که در طبیعت تجزیه شود، خاطرنشان کرد: هنگامی 
که پاستیک ها به عنوان زباله دورریخته می شوند، به علت ماندگاری 

طوالنی مدت در محیط، باعث آلودگی محیط زیست می شوند.

 گشتی در اخبار

مسأله آب حل نشود
اعتبار اصفهان به خطر می افتد

سیدمرتضی سقاییان نژاد
شهردار اصفهان 

بزرگ ترین مشکل اصفهان آب اس��ت، این در حالی است که محیط 
زیست هم وابسته به آب است و اگر این مسأله حل نشود در آینده بسیار 
نزدیک خطرات و مش��کاتی برای اعتبار، سامت و امنیت اصفهان به 
وجود خواهد آم��د. توجه به این مهم دیر ش��ده و هیچ فرصتی در این 
زمینه نداریم؛ لذا می بایس��ت هر چه س��ریع تر  به بررسی مشکات 

ناشی از خشکسالی زاینده رود 
و ارایه راهکار ه��ای مورد نیاز 
برای خارج ش��دن زاینده رود 
از بحران خشکسالی پرداخت.

با ادامه این روند، شهری را در 
کویر خواهیم داشت. خاصه 
زندگی در این کویر بدون هیچ 
امکان��ات و پی��ش بینی های 

الزم  بسیار دشوار است.
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چهره روز
پلیس اصفهان بازهم به موتورسواران متخلف هشدار داد

سرهنگ حس��ن یاردوس��تی، فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان از اجرای طرح تشدید 
برخورد با موتورس��وارن متخلف در این شهرس��تان خبر داد و گفت: طی دو هفته گذشته 

۱۰۳ دستگاه موتورسیکلت به دلیل حرکات مخاطره آمیز و نداشتن مدارک توقیف شدند.
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   مدیریت اس��تان، مدیریت ش��هری و ش��ورای 
اس��امی ش��هر اصفهان بای��د در رابطه ب��ا ناژوان 
قدرتمندانه عم��ل کنند. این مجموع��ه دارای یک 
هزار و ۲۰۰ هکتار وس��عت اس��ت، لذا الزم اس��ت 
جلسه ای در خصوص مشکات پارک طبیعی ناژوان 
تشکیل شده و  ارگان های مربوطه نیز حضور داشته 
باش��ند. برخوردها با پارک طبیعی ناژوان چندگانه 
است. مس��ئوالن در رابطه با معضات ناژوان طبق 
مقررات کش��وری برخورد می کنند، این در حالی 
اس��ت که مردم و مالکان این محدوده با مشکاتی 
روبه رو هستند، لذا الزم است جلس��ه ای با حضور 

مدیران استانی در رابطه با رفع این معضات تشکیل 
شود. پارک طبیعی تعریف خاص خود را دارد، باید 
کمترین دخل و تصرف در این پارک انجام ش��ود تا 

محیطی زیبا برای مردم باشد.

توجه به مباحث فرهنگی- اجتماعی 
   مباحث فرهنگی- اجتماعی نیاز جامعه و مردم 
اس��ت، لذا توجه به این امر یک ضرورت  به ش��مار 

می رود.
   برنامه ه��ای فرهنگی ش��هرداری نباید فقط به 
 فرهنگس��راها محدود باش��د و باید مردم را در این 

برنامه ها درگیر کرد.
    اگر مسائل روز با فرهنگ و هنر تطبیق داده شود، 

به طور حتم یک تحول فرهنگی ایجاد خواهد شد.
    بیش��تر برنامه های هفته نکوداشت اصفهان با 
محوریت مردم برگزار ش��د، این در حالی است که 
مردم به خصوص نوجوانان و جوانان نیز با اش��تیاق 
خاصی در این برنامه ها شرکت کردند، لذا الزم است 
از تمام کسانی که در هفته نکوداشت اصفهان تاش 

کردند تشکر و قدردانی کرد.
    توس��عه صنعت گردش��گری به عنوان چش��م 
انداز ش��هر اصفهان است و همه مس��ئوالن در این 

زمینه مس��ئولیت دارند، ولی تاکن��ون هیچ تحولی 
رخ نداده است.

   الزم اس��ت بخش های خصوصی وارد ش��وند و 
برنامه هایی ویژه برای جذب گردشگران به خصوص 
گردشگر اسامی اتخاذ شود تا مسلمانان شیعه نیز از 

اصفهان بازدید کنند.
    شورای اسامی ش��هر اصفهان نیز آمادگی دارد 
در این زمینه هرگونه اقدامی برای تحقق این شعار 

انجام دهد.

 تعیین نرخ تاکسی با رعایت حق و حقوق 
شهروندان 

نرخ تاکس��ی ها بر اس��اس حق و حقوق شهروندان 
و مصالح رانندگان تعیین می ش��ود. شورای شهر با 
بررسی کارشناس��ی و در نظر گرفتن مصالح مردم 
 و رانندگان تاکس��ی با افزایش نرخ تاکسی موافقت 
می کند. باید در درآمد رانندگان تاکسی تعادل ایجاد 
شود، البته یکی از وظایف اصلی شوراهای شهر جلب 
رضایت مردم و رانندگان تاکسی و ایجاد همین توازن 
اس��ت. هنوز نرخ تاکس��ی و اتوبوس افزایش نیافته 
است. ابتدا پیشنهادهایی که در سازمان تاکسیرانی 
بررسی می شود به هیأت مدیره ارسال شده و سپس 
به شورای س��ازمان تاکس��یرانی و در مرحله بعد به 
شورای اسامی شهر  و سرانجام برای تأیید نهایی به 

فرمانداری ارسال می شود. 

دولت هیچ گونه توجهی به اصفهان ندارد 
    دولت هیچ گونه توجهی به اصفهان ندارد، لذا باید 
این فضا را بش��کنیم. مدیریت شهری اصفهان توان 
مدیریت کش��ور را هم دارد و ای کاش کشور هم با 

برنامه مدیریت شهری اصفهان اداره می شد.
    مردم اصفهان همان طور که حضور گسترده ای 
در زم��ان جن��گ داش��ته اند، در ح��ال حاضر نیز 

می توانند کشور را به خوبی اداره کنند.
    ظرفیت ه��ای خوبی در پ��ارک طبیعی ناژوان 
وجود دارد و اقدامات انجام ش��ده در پارک طبیعی 
ناژوان قابل تحسین است، این در حالی است که این 

مجموعه نقاط ضعفی نیز دارد.
    در زمان های پیک، این مجموعه دارای ترافیک 
س��نگینی اس��ت، لذا الزم اس��ت با اتخاذ تدابیری 
همچون اس��تفاده از نیروهای انتظام��ی در جهت 
رف��ع این معضات اق��دام ک��رد. در ایام ن��وروز که 
می��زان بازدیدکنن��ده از این پارک طبیعی بس��یار 
باال بود، نیروهای انتظام��ی این مجموعه جوابگوی 

 جمعیت نبود، لذا باید تدابیر الزم در این زمینه اتخاذ 
شود.

    خیرین از ع��دم تبلیغات و اطاع رس��انی های 
الزم در رابطه با معرف��ی این پارک طبیعی بی نظیر 
گایه کرده و خواس��تار تبلیغات گس��ترده در این 

زمینه بودند.
    تبلیغات مدیریت شهری اصفهان صفر است. ما 
باید در سطح فراملی تبلیغ داش��ته باشیم؛ چرا که 
اصفهان در سطح جهان مطرح است. متأسفانه برخی 
نگاه سیاس��ی به تبلیغات ش��هرداری دارند، این در 
حالی است که این تبلیغات جزء برنامه های مدیریت 

شهری اصفهان است.
    اصفهان دارای ظرفیت های فوق العاده ای است، 

لذا رییس جمهور کشور می تواند از اصفهان باشد.
    بهره ب��رداری ش��هر ب��ازی رویاها ت��ا یک ماه 
 آینده انجام می ش��ود. این مجموعه جزء بزرگ ترین 
پروژه ها در خاورمیانه است، لذا مدیریت و نگهداری 
این مجموعه به خصوص در رابطه با مباحث فرهنگی 

یک ضرورت است.
    ای��ن مجموع��ه نیاز ب��ه حداق��ل ۲۰۰ نیروی 
متخصص دارد؛ زیرا س��از و کار و نحوه مدیریت این 
مجموعه مهم بوده و نیروهای این مجموعه باید دارای 

تخصص های الزم باشند.
    اصفهان از حدود ۵۰ سال گذشته دارای شبکه 
فاضاب بوده اس��ت. دولت باید بداند که اصفهان از 
چندین س��ال گذشته دارای ش��بکه آب و فاضاب 
 بوده، لذا معاونت برنامه ریزی کشور باید بداند که این 

شبکه ها برای نگهداری نیاز به بودجه دارد.
    به خاطر بی تدبیری برخی مس��ئوالن امر هنوز 
داربس��ت های فلزی ب��ر روی برخی آث��ار تاریخی 
ش��هر اصفهان وجود دارد و این نشان از بی توجهی 
مس��ئوالن به آثار تاریخ��ی اصفه��ان دارد. میراث 

فرهنگی اصفهان نیاز به ۳۰۰ میلیارد بودجه دارد.
    پروژه احیای میدان امام علی)ع( بس��یار بزرگ 
اس��ت و در هیچ کجای دنیا اقدام به احیای میدان 
تاریخی به این عظمت نشده است، لذا مردم اصفهان 
همان طور که جنگ را اداره کردند می توانند کشور 

را نیز اداره کنند.
    تس��ریع در روند احداث تونل بهشت آباد امری 
ضروری است، این تونل برای اجرا نیاز به چهار هزار 

میلیارد تومان بودجه دارد.
    ه��وای آلوده اصفه��ان و افزایش آم��ار بیماران 
سرطانی تهدید جدی و ننگ برای اصفهان است که 

الزم است توجه ویژه ای به این امر شود.

در دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای اسالمی شهرمطرح شد

 رییس جمهور می تواند از اصفهان باشد 

گروه دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان این بار هم به مسائل کالنشهری پرداخت؛ مباحثی 
که حاج رسولیها رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، سردار کریم نصر اصفهانی رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی  شهر

شورای اسالمی شهر اصفهان، سید کریم داودی نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان را درگیر کرد تا در این رابطه 
صحبت کنند. متن زیر مشروح سخنانی است که در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان بیان شده است :

شورای شهری ها هنوز بر صندلی معضل تاکسی ها تکیه زده اند

خودکفایی 5۰۸ مددجو 
کمیته امداد در اردستان

احداث 93درصد 
شهربازی رویاها 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان اردستان گفت: ۵۰۸ نفر 
از مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( اردستان خودکفا شدند.

 مهدی گلیه در گفتگو با ایسنا با بیان این که این تعداد مددجو با اجرای 
۵۰۸ طرح اشتغال زایی در سال گذش��ته به خودکفایی رسیدند، افزود: 
این مشاغل شامل سه طرح کش��اورزی، ۱۲۲طرح دامداری و ۲۹۰طرح 

قالیبافی و صنایع دستی و ۹۳طرح صنعتی و صنفی است.
وی گفت: از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی )ره( س��ه میلیارد 
و ۴۱۴میلیون ریال و از محل اعتبارات بانکی۲۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون 

ریال تسهیات در سال گذشته به مددجویان پرداخت شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان اردستان، ایجاد اشتغال را 

از مهم ترین اولویت های این نهاد برای اشتغال پایدار دانست.

معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان اعام کرد: بالغ ب��ر ۹۳ درصد از 
عملیات اجرایی پروژه ش��هربازی رویاها انجام ش��ده اس��ت و تا اواسط 

خردادماه تکمیل می شود.
سید مرتضی حسام نژاد با بیان این مطلب گفت: پس از تکمیل عملیات 
اجرایی پروژه شهربازی رویاها تا اواسط خردادماه، این طرح به مدت یک 

ماه به صورت آزمایشی راه اندازی می شود.
معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: س��اختار معماری و 
جاذبه های متنوع شهربازی رویاها دارای هفت بخش موضوعی مختلف 
و مدرن است و این مجموعه با بیش از ۷۰ جاذبه متنوع در فضاهای باز و 
بسته این قابلیت را دارد که در هفت دقیقه، ۶۰۰ بازدیدکننده را به طور 

همزمان خدمت رسانی کند.

 معاون عمرانی استاندار اصفهان در گفتگو با ایسنا از مهم ترین 
پروژه هایی حرف زد که در اس��تان با آنها مواجه هستیم؛ مترو 

 و نقش جهان که سال هاست اصفهان با آنها دست و پنجه نرم 
می کند. مش��روح س��خنان مهدی جمالی ن��ژاد را در زیر می 

خوانید:
    از میان مهم ترین پروژه های مهر ماندگار اس��تان اصفهان 

مترو و ورزشگاه نقش جهان از برنامه عقب تر هستند.
    در حال حاضر پنج هزار پروژه عمرانی در اس��تان اصفهان 
فعال اس��ت که از این تعداد ۵۳ پروژه در زمره پروژه های مهر 
ماندگار دولت قرار گرفته اس��ت. این ۵۳ پروژه به دلیل این که 
در استان اصفهان و کش��ور می تواند در پیشرفت توسعه مؤثر 

باشد انتخاب شده اند.
    وزارت راه  و شهرسازی نیز ۱۲ پروژه مهر ماندگار در استان 
اصفهان دارد که از این تعداد س��ه پروژه مطابق با برنامه ریزی 
پیش رفته است و بقیه پروژه ها متأسفانه عقب تر از برنامه قرار 
گرفته اند ک��ه آزادراه کنار گذر غربی اصفه��ان و کاهش طول 

محور اصفهان- یزد از جمله پروژه های مهم است.
    کک س��ازی ذوب آهن از مه��م ترین پروژه ه��ای صنعتی 
استان است. وزارت صنعت معدن و تجارت نیز دارای ۱۱ پروژه 
مهر ماندگار اس��ت که از این تعداد ش��ش پروژه مطابق برنامه 
 و مابقی عقب تر از برنام��ه در حال اج��رای عملیات های خود 

هستند. 
    شش پروژه از وزارت نیرو در اس��تان اصفهان از پروژه های 
مهر ماندگار است. سه پروژه مطابق برنامه و سه پروژه عقب تر از 
برنامه اجرایی شده که تونل سوم کوهرنگ و تونل خدنگستان 

از مهم ترین پروژه هاست.
    رصد خانه ملی ایران از مهم ترین پ��روژه مهر ماندگار این 

معاونت در استان اصفهان است.
    کنار گذر غرب اصفه��ان یکی از مهم ترین پروژه هاس��ت. 
طول پروژه کنار گذر غرب اصفهان ۱۴ کیلومتر و ۳۰ متر عرض 
دارد و در حدفاصل پل گاوپیشه تا کرکوند ادامه دارد و به دلیل 
عدم تأمین اعتبار، کمی از برنامه پیش بینی ش��ده عقب مانده 
اس��ت، اما با تاش فراوان تا پایان دولت دهم ب��ه بهره برداری 

خواهد رسید.
    کوتاه شدن ۱۵۰ کیلومتری مسیر شمال به جنوب با افتتاح 
باند دوم زیار- جرقوی��ه از دیگر پروژه هایی اس��ت که تاکنون 
۳۰ درصد پیشرفت داش��ته و با پایان آن، ۱۵۰ کیلومتر مسیر 

اصفهان به جنوب کشور کوتاه تر می شود.
    مس��کن مهر اصفهان نیز در چند فاز در استان افتتاح شده 
که در فاز اول و در سال ۹۰، ۲۲ هزار واحد، در دور دوم افتتاح ها 
۲۰ هزار و ۴۸۶ واحد، در دور س��وم ۳۰ هزار و ۵۴۸ واحد و در 
دور چهارم افتتاح ها ۳۶ هزار و ۳۶ واحد افتتاح شده است و در 
کل تاکنون ۱۰۹ هزار و ۷۰ مس��کن مهر تحویل داده شده که 
این نیمی  از مسکن های مهر مورد نیاز بوده و دولت های آینده 
 باید نیمی دیگر از مسکن های مهر اس��تان اصفهان را تکمیل

 کنند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

نقش جهان و مترو از برنامه مهر ماندگار عقب تر هستند

شش پروژه از 
وزارت نیرو در 
استان اصفهان 

از پروژه های مهر 
ماندگار است. سه 

پروژه مطابق برنامه 
و سه پروژه عقب تر 

از برنامه اجرایی 
شده است

زیر پوست شهر/ نگاهی برای روزنامه، پولی برای ...
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کارش��ناس گندم سازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان گفت: در برآوردهای به عمل آمده توس��ط 
سازمان جهاد کشاورزی، تخمین زده شد که 67 هزار 
هکتار از زمین های اس��تان برای کشت گندم آماده 
شوند، اما این امر به دلیل جاری نشدن آب در زمان 
مقرر در زاینده رود محقق نشد و کشت گندم از رقم 
67 هزار هکتار به 56 هزار هکتار در کشت آبی رسید. 
خرید تضمینی گندم، امسال نیز با حاشیه هایی همراه 
اس��ت.  قیمت اعالم شده از س��وی دولت در آخرین 
بررسی های به عمل آمده توسط شورای اقتصاد، 720 
تا 750 تومان تخمین زده شد. اما گویی این قیمت به 
تازگی از سوی دولت در بازنگری به 550 تومان رسید 
که باعث شد خریداران مکلف ش��وند، مابه التفاوت 

قیمت پرداختی را به کشاورزان بدهند.
اعالم ن��رخ کنونی خری��د تضمینی گندم از س��وی 
شورای اقتصاد، هنوز به دالیلی اعمال نشده است. با 
اعالم بانک سپه به عنوان مرجع خرید گندم از سوی 

دولت، گندم فعاًل کیلویی 550 تومان خریداری شده 
اس��ت و هنوز خبری از ابالغ رقم اعالم شده از سوی 

رئیس جمهور نیست.
محس��ن دارایی، س��خنگوی خرید تضمینی گندم 
بانک سپه با بیان اینکه تا کنون 35 هزار تن گندم از 
کشاورزان خریداری شده است، گفت: قیمت خرید 
گندم از کش��اورزان، فعاًل کیلویی 550 تومان است 
و هنوز جایزه تش��ویقی 100 تومانی رئیس جمهور 

لحاظ نمی شود.
وی ادام��ه داد: در جلس��اتی که برگزار ش��ده، قرار 
است نرخ خرید تضمینی گندم افزایش یابد و با نرخ 
جدید محاسبه ش��ود که در این صورت مابه التفاوت 

خریدهای قبلی هم پرداخت می شود.
 این مقام مس��ئول اظهار کرد، پول خرید تضمینی 
 به کش��اورزان، 45 دقیق��ه پ��س از درج اطالعات و

 ذخیره سازی در دیسک،پرداخت می شود.
 به گفته س��خنگوی خرید تضمینی گندم، در بانک 

س��په، 800 هزار کشاورز در بانک س��په حساب باز 
کرده اند و پول خرید تضمینی گندم آن ها بالفاصله 

به حسابشان واریز می شود.

کاهش 10 هزار هکتاری کاش�ت گندم در 
اصفهان

مه��ران توکلی کارش��ناس گن��دم س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه سطح 
کش��ت گن��دم بی��ش از 10 ه��زار هکت��ار کاهش 
 داش��ته اس��ت، اظهار ک��رد: کش��ت گن��دم از رقم

 67 هزار هکتار به 56 هزار هکتار در کشت آبی رسید. 
وی ادام��ه داد: از ای��ن مق��دار، 20 ه��زار هکتار در 
منطقه س��رد، 30 ه��زار هکتار در منطق��ه معتدل 
 و 6 ه��زار هکت��ار در منطق��ه گرم، کش��ت ش��ده

 است.  همچنین 17 هزار هکتار کشت گندم نیز به 
صورت دیم در منطقه سرد زیر کشت رفته است که 

به دلیل سرمازدگی، به 16 هزار هکتار کاهش یافت.

کارش��ناس گندم سازمان جهاد کش��اورزی استان 
اصفهان با اذعان بر اینکه س��هم شهرستان اصفهان 
از کش��ت گندم، قبل از بروز خشکسالی های مداوم، 
32 هزار هکت��ار بوده، بیان کرد: متأس��فانه به دلیل 

خشکسالی، این رقم به 10 هزار هکتار رسیده است.
وی در پای��ان صحبت ه��ای خود اضافه کرد: س��ال 
گذشته گندم کاران محصول خود را در بازار آزاد به 

دلیل صرفه اقتصادی به فروش رساندند.

حضور پر رنگ دالالن در بازار گندم
یکی از مس��ائلی که در طرح خرید تضمینی گندم 
هرس��اله مطرح اس��ت، عدم ارائه گندم ب��ه دولت و 
ف��روش آن در بازار آزاد اس��ت ک��ه از ای��ن طریق 
کشاورزان نس��بت به فروش به دولت هم آسان تر و 
هم با قیمتی مطلوب تر گندم خود را در بازار آزاد به 
فروش می رس��انند.  اما نکته ای در این میان، ذهن 
مخاطبان را با خود درگیر می کند و آن عدم مدیریت 
دولت در خرید گندم اس��ت. زیرا ب��ا خرید پایین تر 
نسبت به بازار آزاد، باعث ورود دالالن در این عرصه 
 می شود که این مس��أله هرس��ال بر وخامت اوضاع 

می افزاید. 
گندمی که س��هم بازارهای داخلی اس��ت، با حضور 
دالالن و ارائه قیمتی باالتر نسبت به دولت به بازارهای 

خارجی فروخته می شود.
 این مس��أله باعث می ش��ود تا هرساله کش��ور نیاز 
گندم خ��ود را که محصول اس��تراتژیک در کش��ور 
اس��ت، از بازار ه��ای خارج��ی تأمین کن��د که در 
نهایت باید ب��رای تأمین مایحتاج داخل��ی، گندم را 
 با کیفیت پایین ت��ر و قیمتی باالتر آن را به دس��ت

 می آورد.  کارشناسان بر این باور هستند که اگر دولت 
نرخ خرید تضمینی را نس��بت به بازارهای خارجی 
بسنجد و بنا بر اعالم نرخ کشورهای همسایه قیمت 
خود را اعالم کند، دیگر کش��اورز مجبور نیست که 
گندم خود را برای سودی باالتر در بازار آزاد به فروش 
برس��اند و در این صورت پای دالالن نیز از این حوزه 

قطع می شود.
از گالیه های کشاورزان در خرید تضمینی می توان به 

نسنجیدن گزینه های کشت تا برداشت اشاره کرد.
 اسماعیل جلیلی، عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 

و محاس��بات مجلس، با بیان اینکه برای رس��یدن 
به قیمت عادالنه ب��رای خرید ماحصل کش��اورزان 
بای��د تمام��ی هزینه ه��ای تاماد اع��م از ب��ذر، کود 
و غیره لحاظ ش��ود، اف��زود: زمانی ک��ه هزینه های 
تولید افزایش یافته اس��ت، نمی توان قیمت گذاری 

 را ب��ه دور از ای��ن ب��اال رفت��ن قیمت ه��ا در نظ��ر 
گرفت.  وی با بیان این مطلب که تعیین قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی، باید با در نظر گرفتن 
قیمت جهانی آن ها همسو باشد، تصریح کرد: وجود 
اختالف قیمت بین بازار داخلی و خارجی در زمینه 
خرید محصوالت کش��اورزی، س��ود جویان را برای 

سود جویی به میدان می کشاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
با بیان اینکه نرخ واقعی محصوالتی که دولت خواهان 
خرید آنهاس��ت، باید با تأمین هزینه هایی که برای 
نهاده های تولید صورت می گیرد همسو باشد، گفت: 
قیمت گذاری برای خرید محص��والت بدون در نظر 

گرفتن بهای تولید ظلمی ناروا به کشاورزان است.
وی همچنین ب��اور دارد که دولت دائ��م برای خرید 
محصوالت کشاورزان خساست به خرج می دهد که 
این امر وابستگی به واردات را برای سرنوشت کشور 

رقم می زند. 

چهره روزيادداشت

اختصاص مابه التفاوت افزايش درآمد 
دولت به بخش درمان

نماینده مردم فالورجان گف��ت: احتمال دارد در س��ال جدید، افزایش 
پرداخت یارانه ها تنها به هفت دهک پایین تر تعلق گیرد و یا با اختصاص 
آن به تمام اقشار جامعه، مابه  التفاوت افزایش درآمد حاصل از هدفمندی 
به بخش بهداشت و درمان واریز شود.حجت االسالم سید ناصرموسوی 
الرگانی اظهارکرد: از آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، باید به 
تصویب مجوزهای الزم برای انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت نیرو و 

وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. 
وی افزود: همچنین اجازه چاپ چک  پول توسط بانک مرکزی در سال 
92 با توجه به نیاز کشور و به قدر کفایت از آخرین مصوبات کمیسیون 
تلفیق اس��ت. نماینده مردم فالورج��ان در مجلس تأکی��د کرد: طبق 
مصوبات جلس��ه کمیس��یون تلفیق، 50 هزار میلیارد توم��ان درآمد از 
بخش هدفمندی یارانه ها در س��ال 92 برای دولت به تصویب رسید و با 
توجه به اینکه سال گذشته این رقم حدود 28 هزار میلیارد بوده است، 
افزایش چشمگیری در بخش پرداخت یارانه های نقدی به مردم در سال 

جاری نداریم. 
وی با بیان اینکه درباره نحوه پرداخت و یا چگونگی افزایش یارانه ها در 
سال 92 بین نمایندگان مجلس و دولت اختالف است، ادامه داد: جمعی 
از نمایندگان درصدد هستند پیشنهادی را به امضا برسانند مبنی بر اینکه 
افزایش پرداخت یارانه ها در س��ال 92 ، به سه دهک باالی جامعه تعلق 

نگیرد و به جای آن، مبلغ بیشتری به هفت دهک پایین تر تعلق گیرد.

خبر ويژه

4
افزایش ۹۰ درصدی قیمت کولر آبی

محمد طح��ان پور، رئی��س اتحادیه ل��وازم خانگی گف��ت: در حال حاض��ر قیمت ی��ک کولر آبی، 
 6000 در حدود 800 هزار تومان اس��ت که نس��بت به س��ال گذش��ته، 90 درص��د افزایش یافته

 است.
بودجه انقباضی، تعادل

 اقتصادی را برهم می زند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مجید منصوری بیدکانی

  متأس��فانه دولت درباره درنظ��ر گرفتن اعتبار برای معادن بس��یار کم 
لطفی کرده اس��ت. با توجه به مباح��ث محدودیت ف��روش نفت در اثر 
عوامل تحریم، باید بر ص��ادرات غیرنفتی تمرک��ز و از واردات غیر نفتی 
پیش��گیری کنیم، اما با روند فعلی باید هر روز نیازها را نیز وارد کنیم. به 
طور مثال مجبور می شویم س��نگ آهک برای  8 طرح بزرگ فوالدی 
وارد کنیم. اخیراً مصوبه ای از 
دولت گرفتیم که شرکت های 
فوالدی  با ظرفی��ت باالی دو 
میلیون تن بتوانند  استخراج و 
 اکتشاف را با بودجه سودی که

 ک��رده اند، داش��ته باش��ند و 
س��رمایه گذاری کنن��د. این 
تصمیم برای سه شرکت بزرگ 

فوالدی خوب بود.
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کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی،  ازگندم می گويند 

کاهش 22 هزار هکتاری کشت گندم در اصفهان

 اگر دولت نرخ خريد تضمینی 
را نسبت به بازارهای 

خارجی بس�نجد و بنا بر اعالم 
نرخ کشورهای همسايه 

قیمت خود را اعالم کند، 
ديگر کشاورز مجبور نیست 

که گندم خود را برای 
س�ودی باالتر در بازار آزاد به 

فروش برساند و در اين 
صورت پ�ای دالالن نیز از اين 

حوزه قطع می شود

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ 
229 شماره ابالغیه: 9110100350805711. شماره پرونده: 9109980350801169. 
شماره بایگانی شعبه: 911226. خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به نمایندگی 
آقای حمید نوری دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا دهقانی پوده به خواسته مطالبه 
وج��ه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهارباغ 
باال – خ ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق 
شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350801169 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/03/22 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
241 شماره ابالغیه: 9110100350805527. شماره پرونده: 9109980350801159. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911216. خواهان موسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان به 
نمایندگی آقای حمید نوری دادخواستی به طرفیت خواندگان فاطمه دودی نیا و مصطفی 
ناظریان و زهره بابک نژاد و اعظم علیمرادی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ ش��هید نیکبخت – 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350801159 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/22 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در 
ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. داوری – منش��ی ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار متهم
243 شماره ابالغیه: 9110100353504866. شماره پرونده: 8809980358201085. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911400. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 

کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 8809980358201085 برای رضا مقدم عضو هیأت 
مدیره و ش��رکت پل��ی اکریل ایران و محمود مجیب مدیرعامل و بهرام ش��یخ خانی عضو 
هیأت مدیره و حمیدرضا میرهاشمی و سعید )مدیر امور مالی شرکت( رضایی خیرآبادی 
و غالمحس��ین اس��دی رئیس هیأت مدیره و محمد احتیاطی نایب رئیس به اتهام انتقال 
م��ال غی��ر و کالهبرداری و معرف��ی مال غیر به عوض مال خود تقاض��ای کیفر نموده که 
رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1392/03/22 
س��اعت 08:30 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 18866 محمود رستمی – منشی شعبه 109 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان   

ابالغ
638 شماره ابالغیه:9210100350800545. شماره پرونده: 9109980350801060. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911112. خواهان مجید رض��ا امینی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده حس��ن اهلل دادی��ان فالورجانی به خواس��ته تامین خواس��ته و مطالبه وجه چک 
تقدی��م دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 

هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 

و کالس��ه 9109980350801060 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/22 
س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در 
ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. داوری – منش��ی ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

وقت دادرسی 
639 کالسه پرونده: 9209980350300043. وقت رسیدگی: 92/3/22 ساعت 8/5 صبح. خواهان: 
زهرا ش��ایق بروجنی با وکالت ابراهیم احمدی. خوانده: اکبر چنگانی خوراس��گانی فرزند 
هاشم. خواسته: مطالبه خس��ارت. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 

به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
 مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده مال غیر منقول
648 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالسه 810/77/الف/90 تمامت و همگی یک قطعه زمین 
به مساحت 9490 متر مربع واقع در شهرک صنعتی رنگساران که قطعه زمین فوق طبق 
قرارداد ش��ماره 3906-09-و-ج مورخ 83/08/28 شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به 
ش��رکت آدرگان واگذار گردیده با جمیع توابع و و لواحق و ضمائم و متعلقات و منضمات 
و مش��ترکات موج��ود و منصوب��ه در آن وبه موجب س��ند رهنی ش��ماره 65787  مورخ 
86/02/10  و66607 م��ورخ 86/07/09 و66871 م��ورخ 86/08/20دفت��ر  85 اصفهان 
از ط��رف  ش��رکت مذک��ور در رهن  بانک ص��ادرات  قرار گرفته وبه عل��ت عدم پرداخت 
بده��ی بس��تانکار تقاض��ای صدور اجرائی��ه نموده و پ��س از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت 
بانک بس��تانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلس��ه ماموراجراو برگ ارزیابی 
کارشناس رسمی دادگس��تری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید مورد بازدید به صورت 
ی��ک باب  کارخان��ه غیرفعال با 9490 مت��ر مربع عرصه و به ص��ورت محصور در محل 

موجود که دارای اعیانی هایی به ش��رح ذیل می باش��د 1- س��وله ای با مس��احت 3605 
متر مربع با احتس��ابهای نقابهای خارجی با دیوارهای آجری  لفتون به ضخامت 35% متر 
و اس��کلت فلزی و س��قف سبک با ورق گالوانیزه و توری و پش��م و شیشه و کف خاکی و 
نمای خارجی آجر نما که فاقد درب و پنجره می باش��د .2-س��اختمان اداری و کارگری 
با مس��احت 233 متر مربع با س��قف تیرچه و بلوک و دیوارهای آجری و س��طوح داخلی 
س��فید کاری و بعض��ٌا دارای درب و پنج��ره ه��ای آلومینیوم و نم��ای خارجی آجر نمای 
لفتون3- س��اختمان اداری و کارگری با مساحت 157 متر مربع با سقف تیرچه و بلوک و 
و دیوارهای آجری و سطوح داخلی سفید کاری و بعضٌا دارای درب و پنجره های آلومینیوم 

نمای خارجی آجر نمای لفتون – دراطراف محوطه مجموعه فوق در ضلع ش��مالی 130 
متر دیوارکشی آجری با ارتفاع 2 متر ودر ضلع شرقی و جنوب و غربی 267 متر دیوارکشی 
آجری لفتون به ضخامت 35% متر و ارتفاع متوس��ط 2/5 متر در ضلع غربی و شرقی 9/2 
متر درب پروفیل آهنی موجود میباشد .کف محوطه مجموعه فوق آسفالت و بعضٌا خاکی 
ک��ه در محلهای��ی دارای جدول کاری با ج��دول بتنی به ارتفاع 35% متر می باش��د.  به 
مبلغ  چهارده میلییارد ریال)14000000000ریال(  ارزیابی گردیده اس��ت ومورد مزایده 
طبق اعالم   بانک فاقد بیمه میباش��د در جلس��ه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز 
دوشنبه مورخ1392/03/27 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق 
مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی چهارده میلیارد 

ریال)14000000000( ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار 
باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: 
جاده شهرضا – اصفهان شهرک صنعتی رازی خیایبان دهم پالک 88 کد پستی 11855-

86391 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که که مورد مزایده طبق شرایط و ظوابط 
شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان از طرف شرکت شهرکها به برنده مزایده واگذار و کلیه 
هزینه های قانونی اعم  ازمالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق 
انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد و کلیه هزینه های مربوط به نقل انتقال بر عهده برنده 
مزایده میباش��د ای��ن آگهی یکنوبت در روزنامه زاین��ده رود در تاریخ 1392/02/15چاپ 
 ومنتش��ر میش��ود. محم��د مه��دی یوس��فیان - مس��ئول اجرای ثبت اس��ناد ش��هرضا

آگهی مزایده مال غیر منقول
651 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 819/20/ت/90  شش��دانگ  یکباب خانه شماره 
50/817واقع در اله آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا به مس��احت 164/60 متر مربع مورد 
ثب��ت صفحه327 دفتر 226 ام��الک با حدود اربعه ذیل:ش��ماال  اول به طور پخ به طول 
75% متر دیواریس��ت به کوچه دوم به طول 3/30 متر س��وم به طول 12/35 متر درب و 
دیواریست به کوچه چهارم به طول 2/75 متر به طور پخ درب و دیواریست به کوچه  شرقا  
به طول 7/85 متر دیواریس��ت به کوچه  جنوبا به طول 17/85 متر دیواریس��ت مشترک 
ب��ا خانه 50/818 غربا به طول 8/25 متر درب دیواریس��ت به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد 
به نام شمس��علی ترابی زیارتگاهی  ثبت و س��ند صادر ش��ده است وبه موجب سند رهنی 
ش��ماره 411  مورخ 1388/09/12 دفتر  252 اصفهان از طرف نامبرده در رهن  موسسه 
مالی و اعتباری عسکریه قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور 
اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک بس��تانکار باستناد قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
گرفته وبرابرصورتجلسه ماموراجراو برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید س��اختمان مس��کونی به مساحت عرصه 164/6 متر 
مربع و مس��احت اعیانی 206 متر مربع ) ش��امل همکف و دوپوش و س��رپله و زیر زمین 
انباری ( میباشد ، ساختمان با دیوارهای باربر و سقف بتن آرمه و بدنه گچ و درب و پنجره 
بیرون فلزی و دربهای داخل چوبی و آشپزخانه نیمه کاشی و کابینت فلزی و کف موزائیک 
اس��ت، سرویس بهداشتی تمام کاش��ی و نما آجر زبره می باشد ، زیر زمین  بدنه آن آجر 
لفتون و کف موزائیک اس��ت ، س��قف دوپوش تیرآهن و موزائیک است ، و دارای امتیازات 
آب و فاضالب و برق و گاز می باشد.  به مبلغ  ششصد و پنج میلیون ریال)605000000 
ریال(  ارزیابی گردیده است ومورد مزایده طبق اعالم  موسسه فاقد بیمه میباشد در جلسه 
مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ1392/03/20 در شعبه اجرای ثبت 
اس��ناد ش��هرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با 
تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.

مزایده از مبلغ کارشناس��ی شش��صد و پنج میلیون ریال)605000000( ریال شروع وبه 
باالترین قیمت پیش��نهادی و هر کس که خریدار باش��د فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا خ استقالل  خ پیروزی   فرعی 12 
دست راست فرعی اول پالک 100 کد پستی 77391-86186 بازدید به عمل آورند الزم 
به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  
های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های 
مربوط به انتقال س��ند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی 
یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/02/15چاپ ومنتش��ر میشود. سید مهدی  

میر محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

حصر وراثت 
676 آقای احمد روش��نی نیک دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کالسه 
80/92ش ح7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بیگم وطن دوست بشناسنامه 8201 در تاریخ 1384/05/05 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- احمد روشنی 
نیک فرزند محمدعلی ش ش 26 )فرزند(. 2- عباسعلی وطن دوست فرزند محمدعلی ش 

ش 339 )فرزند(. 3- محمد اسمعیل وطن دوست فرزند محمدعلی ش ش 293 )فرزند(. 
4- عبدالرحم��ن حجتی امجد فرزند محمدعل��ی ش ش 6921 )فرزند(. 5- هاجر حاجی 
هاشمی فرزند محمدعلی ش ش 8067 )فرزند(. 6- شهناز وطن دوست فرزند محمدعلی 
ش ش 12963 )فرزن��د(. 7- جهان وطن دوس��ت فرزند محمدعلی ش ش 69 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 
677 آقای مرتضی فوتیان ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست به 
کالسه 9/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان علی آقا فوتیان ورنوسفادرانی بشناسنامه 5929 در تاریخ 1350/10/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه 
فوتیان ورنوسفادرانی فرزند محمدعلی ش ش 4948 )همسر(. 2- عباسعلی پدرام فرزند علی 
آقا ش ش 43 )فرزند(. 3- مرتضی فوتیان ورنوسفادرانی فرزند علی آقا ش ش 87 )فرزند(. 
4- عصمت فوتیان ورنوس��فادرانی فرزند علی ش ش 289 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تشریفات 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 آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
678 آق��ای مرتض��ی فوتی��ان ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 87 ب��ه ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 8/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و 
چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان فاطمه فوتی��ان ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 4948 
در تاری��خ 1389/7/17 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- عباس��علی پدرام فرزن��د علی آق��ا ش ش 43 )فرزند(. 3- 
مرتض��ی فوتیان ورنوس��فادرانی فرزند عل��ی آقا ش ش 87 )فرزن��د(. 4- عصمت فوتیان 
ورنوس��فادرانی فرزند علی ش ش 289 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک نوبت آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر

حصر وراثت 
679 آقای س��ید روح اله نوربخش ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 22680 به 
ش��رح دادخواست به کالسه 62/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید محس��ن نوربخش ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 
140 در تاری��خ 1390/9/2 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفت��ه ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اقدس نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید بش��یر
 ش ش 67 )همس��ر(. 2- س��ید اس��ماعیل نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محسن
ش ش 2336 )فرزند(. 3- س��ید روح اله نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محس��ن 
ش ش 22680 )فرزند(. 4- س��ید ابراهیم نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محسن 
ش ش 8792 )فرزند(. 5- س��ید مرتضی نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محس��ن 
ش ش 16243 )فرزند(. 6- س��ید محمد نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محس��ن 
 ش ش 138 )فرزن��د(. 7- س��ید عل��ی نوربخ��ش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید محس��ن 
ش ش 1-018580-113)فرزند(. 8- س��ید عبداله نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند سید 
محسن ش ش 140 )فرزند(. 9- زهراالسادات نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سید محسن 
ش ش 1-006802-113 )فرزن��د(. 10- عصم��ت نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید 
محسن ش ش 12970 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی

 



مش��کل اصلی »کاله پهلوی« و بس��یاری دیگری از 
س��ریال هایی از این نوع، آن اس��ت که دائم دیالوگ 
 می ش��نویم و گوی��ی یک مقال��ه یا کت��اب مطالعه

 می کنیم. در واقع اصل فیلمنامه نویسی »نگو، نشان 
بده« در صداوسیما تبدیل شده است به »بگو، نشان 
نده«. کاله پهلوی را اگر از تلویزیون هم نبینیم و آن 
را مثال در رادیو نمایش بش��نویم، بازهم چیز زیادی 
را از دس��ت نخواهیم داد. ضیاءالدین دری را پیش از 
این با کیف انگلیس��ی اش می شناختیم؛ اثری که در 
زمان پخش، توانس��ت طرفداران پروپاقرصی اعم از 
عام و خاص برای خود جمع کند و حتی با محبوبیت 
خاصی در اذهان عمومی ماندگار شود و جزو برترین 
سریال های رسانه ی ملی به حس��اب بیاید. درست 
برخالف »کیف انگلیسی«. تاکنون با گذشت چند ماه 
از پخش کاله پهلوی، بازخوردی که نشان از موفقیت 
این مجموعه باشد، دیده نشده است و با ضعف های 
ساختاری و تکنیکی چشمگیری که در قسمت های 

پخش دیده شده، بعید به نظر می رسد هرگز آن طور 
که باید و شاید مورد استقبال واقع شود.

اصلی در فیلمنامه نویس��ی وجود دارد:»نگو، نشان 
بده«. در س��ینما ه��ر ان��دازه که صف��ات اخالقی، 
ویژگی های رفتاری یا عاقبت هایی که قرار اس��ت به 
عنوان پیام نشان داده ش��ود به زبان تصویر درآمده 
باش��د، موفق تر و تأثیرگذارتر خواهد بود. بس��یاری 
س��ینماگران از قبیل هیچکاک، برا این اعتقادند که 
س��ینمای دوره صامت، بهترین دوره ی سینما بود و 
با ورود صدا به دنیای س��ینما، این مدیوم تصویری 
از ماهیت و کارکرد اصلی خوی��ش فاصله گرفت و از 
آن پس به جای آنکه در فیلم ه��ا اتفاقات را ببینیم، 
می شنویم. هیچکاک معتقد است تا جایی که می توان 
یک چیز را نشان داد، نباید آن را در غالب دیالوگ به 
شکل یک پیام به مخاطب عرضه کرد. به طور مثال 
اگر قرار است نشان دهید شخصیت اصلی فیلم شما 
خس��یس و پول دوست است، کافی س��ت بینیم آن 

ش��خصیت پول خورد و کم ارزش��ی را از روی زمین 
قاپ می زند و در قلکی می ریزد. قطعاً مخاطب با هر 
ملیتی که باشد، چنین فردی را خسیس و پول دوست 
می شناس��د. بدون ش��ک دغدغه و نیت سازندگان 
سریال کاله پهلوی، بسیار قابل تقدیر و تحسین است. 
به خصوص که قص��د نمایش دادن مب��ادی تهاجم 
فرهنگی بیگانه را دارد؛تهاجمی برنامه ریزی شده که 
قصد داشته و دارد از هر سو همه وجوه زندگی ایرانی 
را مورد حمله خود قرار دهد و سبک زندگی مردمان 
را دگرگون کند. تمرکز س��ریال فرآیند این تهاجم 
فرهنگی غرب در غالب اش��اعه زبان، لباس، آداب و 
رسوم غربی است، اما سریال به حدی پیام های خود 
را گل درشت، شعاری و در غالب جمالت پرطنطراق 
توی صورت مردم می کوبد که اگر نگوییم تأثیر عکس 

می گذارد، حداقل خیلی جدی گرفته نمی شود. 
 مضمون س��ریال به جای آنکه در اتفاقات پرکشش 
و دنباله دار داس��تان و جاگذاری صحی��ح در فرم و 

فضای داستانی به مخاطب عرضه ش��ود، متأسفانه 
درقالب بیانیه ه��ا و مقاله خوانی هایی اتفاق می افتد 
که حوصله بیننده را سرمی برد. اوج آن را هم می توان 
در مقاله خوانی های مادام بالنژ شاهد بود. قصه کاله 
پهلوی هنوز از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست و 
قصه را بی واسطه و مستقیم به خورد بیننده می دهد 
بدون اینکه مس��أله ای را به چالش بکش��د. عالوه بر 
این،کاله پهلوی با مش��کالت تکنیک��ی فراوانی هم 
روبه روست. س��اخت این س��ریال چیزی نزدیک به 
یازده س��ال به طول انجامیده و طبعا این مدت زمان 
زیاد فیلم برداری و همچنین لوکیشن های متفات و 
پراکنده و نیز عوامل متعدد طول ساخت، باعث عدم 
مدیریت یکپارچه و هماهنگ و از بین رفتن یکدستی 
در کار می ش��ود و ناهمگونی عناصر بصری در آن به 
وفور یافت می ش��ود. آنچه بیش��تر از همه به لحاظ 
بصری مشهود است، فیلمبرداری این مجموعه است. 
در قسمت های ابتدایی این سریال که با سکانس هایی 
در کشور فرانسه آغاز شد، شاهد ضعف های تصویری 
ازجمله پرش های تصوی��ری و تدوینی در آن بودیم.

این موضوع، قضاوت درباره اولین قسمت های سریال 
دچار اش��کال می کرد، اما با گذشت چندین قسمت 
هنوز هم موفق نشدیم دوربین متوازن و یکدستی را 
در این مجموعه شاهد باشیم. کوتاه کردن پالن ها و 
باال بردن سرعت حرکت دوربین هم کمکی به تندی 
ریتم نکرده است. در برخی از پالن ها، با تغییر ناگهانی 
زاویه دوربین و شکستن خط فرضی روبرو هستیم. 
در صحنه هایی که از کرین استفاده می شود، کرین 
دارای سرعت یکس��انی نیس��ت و به لحاظ تداوم و 
ریتم با نماهای قبل و بعدش همگونی ندارد. جز این 
قاب بندی در برخی از پالن های بسته، اندکی دچار 
اشکال ش��ده به این معنا که به محض کوچک ترین 
حرکت دوربین»هد« یا فضای باالی سر بازیگران از 
بین می رود و اغلب چنین به نظر می رسد که شوتینگ 

دوربین از حرکت بازیگر جا مانده است. 
 ج��ز بح��ث ضعف ه��ای آش��کار قصه پ��ردازی و 
 اش��تباهات تکنیکی، تفاوت دیگر کیف انگلیسی و 
کاله پهلوی تفاوت در انتخاب تیم بازیگران اس��ت. 
دری پیش از این در کیف انگلیس��ی برای نقش های 
اصلی از بازیگران و ستاره هایی آشنا و توانمند مانند 
لیال حاتمی، علی مصف��ا، محمدرضا ش��ریفی نیا و 

قطب الدین صادقی و سیروس گرجستانی استفاده 
کرده بود که ب��ه خوبی از عهده نقش ش��ان بر آمده 
بودند، اما در کاله پهلوی با تیم بازیگرانی یکدس��ت 
مواجه نیستیم. به طور مثال در کنار بازیگران خوبی 
چون قطب الدین صادقی و داریوش فرهنگ و مریال 
زارعی، بازیگ��ران نوظهوری چ��ون امیرعلی دانایی 
و نگین محس��نی در دو نقش اصلی س��ریال، فرخ و 
بالنش، بازی خام باورناپذیری را ارائه کرده اند که به 

کلیت کار لطمه زده است.
 وقتی در یک قاب، بازیگ��ری توانمند به همراه یک 
تازه بازیگر ظاهر می ش��ود، بازی ها دوگانه می شود. 
به عنوان مثال ماه چه��ره خلیلی ب��ا نگاه های تیز و 
معنی دارش، توانسته حس یک سیاستمدار مکار که 
دارای سیاست پنهان و پش��ت پرده است را به خوبی 
نش��ان دهد، اما در کنارش بالنش قهرمان نقش اول 
مؤنث سریال چهره ای تخت با میمیک یخ زده ای دارد 
که ذره ای از عشق، نفرت، خوشحالی یا ناراحتی و غم 
در آن حس نمی شود.کاله پهلوی، تا بدینجا نقل تاریخ 
بوده از زبان یک راوی، بدون هیچ جذابتی در قصه و 
شخصیت پردازی و بازی ها، با تعداد زیادی کاراکتر 
اضافه که تکلیف مخاطب با آن ها مش��خص نیست. 
درام و بازی های اث��ر تا بدینجا آنق��در ضعیف بوده 
است که بسیاری از دغدغه های سازنده مانند دفاع از 
حجاب به ضد خودش تبدیل شود و نتیجه  مطلوبی 
دربر نداشته باشد. س��ریال جناب دری حتی آنقدر 
در قصه پردازی دچار لکنت بوده اس��ت که بسیاری 
از مخاطبان خود را هم در همین 15-16 قسمت از 

دست داده است.
 و اما نکته  پایانی؛ در چند س��ال اخیر س��ریال های 
بسیاری به تاریخ صد س��ال اخیر ایران پرداخته اند 
اما متأسفانه هنوز نتوانس��ته ایم یک سریال فاخر در 
خصوص اس��طوره ها، قهرمانان، پهلون��ان و بزرگان 
این سرزمین کهن تولید کنیم و قهرمان های مردم را 
موج سریال های کره ای همچون »افسانه دونگ یی«، 
»افسانه جومونگ«، »جواهری در قصر« و....  شکل 
داده است. سریال هایی که از جهت پوشش، آرایش 
زنان و حرکات غریزی بازیگران زن و مرد، بسیار بهتر 
روح معنوی عفیفانه فرهنگ و تمدن شرقی را نسبت 
به فیلم ها و سریال های ایرانی نشان می دهد.  کاش 

بتوانیم حداقل یک افسانه دونگ یی بسازیم .

گنجینه سینمای ایران 
در روسیه 

»اخراجی ها 4« هم 
ساخته شد 

رئیس سازمان سینمایی، از ارسال گنجینه فیلم خانه ملی ایران به روسیه برای 
ترمیم و تبدیل به نسخه دیجیتالی خبر داد.

جواد شمقدری، از فیلم های فیلم خانه ملی به عنوان یکی از مهم ترین آرشیو 
فیلم های دنیا نام برد و افزود: بس��یاری از این فیلم ها چون از مواد ش��یمیایی 

ساخته شده اند، کیفیت خود را دارند از دست می دهند و باید ترمیم شوند.
او گفت: ما در ایران متخصصان این کار را داریم، اما به دلیل تحریم ها  امکانات 
الزم برای این کار را نداریم و تنها نسخه فیلم های سینمای ایران ،به علت تحریم 

باید به روسیه فرستاده شوند.
  شمقدری گفت: قرار اس��ت روس ها یک نس��خه دیجیتال از فیلم های ما را 
نگه دارند و در قبال آن یک نس��خه  دیجیتالی از فیلم های تاریخ س��ینمای 

روسیه را به ما بدهند.

در روز آخر برگزاری جش��نواره روحانی در قاب س��ینما، فیلم سینمایی 
»اخراجی ها 4« به کارگردان��ی محمد تقی رحمتی ب��ا مدت زمان 21 

دقیقه به نمایش در آمد.
داس��تان ای��ن فیلم مس��تند نیم��ه بلن��د اجتماع��ی، در ب��اره زندگی 
 روحانی جوانی اس��ت ک��ه در یک اق��دام فرهنگی و اجتماع��ی با حس 
مسئولیت پذیری برای راهنمایی و ارشاد معتادان به کمپ محل نگهداری 
آنها می رود و تالش می کند با امر به معروف، باورهای دینی و اعتقادی را 

در بین معتادان افزایش دهد و آنها نماز خوان کند.
کارگردان این مس��تند معتقد اس��ت با نگاهی واقع گرایانه و منطبق بر 
زندگی حقیقی این روحانی، این مس��تند را س��اخته ت��ا حضور ملموس 

روحانیت را در جامعه و مشارکت های اجتماعی نشان بدهد.

اکران خانگی یادداشت

هفت

ابوالقاسمطالبیفیلمیدربارهتاریخمعاصرمیسازد
»یتیم خانه ایران« فیلم جدید ابوالقاس��م طالبی درباره  تاریخ معاص��ر، پیش تولید خود را به 
زودی آغاز می کند. آخرین ساخته وی »قالده های طال« بود. هنوز جزیات دقیقی از این فیلم، 

رسانه ای نشده، اما گویا کارگردان روال قبل را ادامه خواهد داد. 
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»افق رسانه« کرامت زن را ارزشمند 
می داند  

عل��ی کلباس��ی در س��ومین کنگ��ره 
فاطمه شناس��ی در مرک��ز همایش های 
س��ازمان صدا و س��یمای مرکز اصفهان 
اظهار داشت: انسانیت حضرت زهرا )س( 
بسیار واال است و ما افتخار می کنیم چنین 
زنی الگوی ماس��ت و نه تنها الگوی زنان 
بلکه الگوی ما مردان هم هستند. ایشان 
الگوی ائمه معصومه هم هس��تند. وی تأکید کرد: در بحث سبک زندگی 
بهترین الگو، شیوه زندگی حضرت زهرا )س( است. در روایت هست وقتی 

حضرت زهرا )س( به عبادت می ایستادن، بر آسمان ها نور می تابانیدند. 
مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان اظهار داش��ت: امروز نسل فاطمه 
زهرا )س( در سراس��ر کره زمین گس��ترده ش��ده و طبق آمار در ایران ۳ 
میلیون سید وجود دارد که انش��ااهلل خداوند این نس��ل را بیش  از پیش 
 گس��ترده بگرداند که این همانا مص��داق» انا اعطیناک الکوثر« اس��ت. 
وی خاطرنش��ان کرد: نقش��ی که حضرت زهرا در ارتباط با اطرافیانشان 
داشتند، این قدر گس��ترده بود که حضرت محمد )ص( ایشان را ام ابیها 
نامیدند. کلباسی اذعان کرد: در صدا و سیما به کرامت زن بسیار اهمیت 
می دهیم و کتابی داریم با عنوان»افق رس��انه« که هم��ه برنامه ها از آن 
سرچشمه می گیرد و یکی از اصول آن این است که در هیچ برنامه ای نباید 

به کرامت زن خدشه وارد شود. 

صبح روز تعطیل
نمایشگاه آثار نقاشی زهرا قراخانی با عنوان 
»صبح روز تعطیل« جمعه 1۳ اردیبهشت 
از ساعت 1۷ تا 2۰ در گالری متن اصفهان 
گش��ایش یافت.این هنرمند گفت: دلیل 
انتخاب این عنوان این است که ایده کلی 
آث��ار، در گردش  های��ی ک��ه در اصفهان 
صبح  های زود جمعه داشتم شکل گرفته. 
صبح زود مردم در خیابان  ها نیستند و فضای شهری بدون حضور آدم  ها  
دیده می  شود. وی در ادامه افزود: دراین نمایشگاه ۹ اثر با تکنیک اکرولیک 
روی بوم در اندازه  های 12۰ تا 2۰۰ س��انتی متری ارائه شده است. از نظر 
سبک، به جای رئالیسم که خیلی کلمه پیچیده  ای است، مایل هستم بگویم 
سبک آثار، بازنمایانه است.گفتنی است این نمایشگاه دومین نمایشگاه از 
آثار این هنرمند در اصفهان اس��ت. عالقه مندان می  توانن��د از 1۳ تا 2۳ 
اردیبهشت از ساعت 16 تا 2۰ به نش��انی میدان آزادی، کوچه خوشاب، 
شماره 5۰ ، مراجعه و یا با شماره تلفن: 62644۹5 تماس حاصل نمایند.. 

کاج های مورب، در شهر کتاب 
مجموعه داس��تان »کاج ه��ای مورب« 
س��ومین کتاب علی چنگیزی که توسط 
نشر چشمه عرضه شده است، یکشنبه 15 
اردیبهش��ت س��ال ج��اری در مجتمع 
فرهنگی شهرکتاب اصفهان نقد و بررسی 
می شود. این مجموعه شامل هفت داستان 
کوتاه به نام ه��ای کاج های مورب، چال 
یخچال، مرمت، رو به غروب، معبدی در باغ، خوش تیپ و گربه در زیرزمین 
است.  داستان های این مجموعه دارای کشمکش های درونی است به همین 
خاطر عنصر روایت در تمامی داس��تان ها، وس��یله ای برای کش��ف این 
کشمکش درونی اس��ت.آدم های تمامی قصه ها آدم هایی تنها و منزوی 
هس��تند که هر کدام در خاطرات و رویاهایش��ان فرو رفته ان��د و انگار از 
واقعیت های زندگی روزمره دور هستند. داستان های این مجموعه، خطی 
نیستند و همین مخاطب را خسته نمی کند. چنگیزی با این کتاب نشان 

داد که نویسنده ای است که می تواند در داستان کوتاه هم موفق باشد. 

رالی در شبکه نمایش خانگی
مجموعه »رال��ی ایرانی« س��اخته آرش معیریان ب��ه تهیه کنندگی 
س��عید ابوطال��ب، از هفت��ه آین��ده در ش��بکه نمای��ش خانگ��ی 
 در ته��ران و شهرس��تان ها توزی��ع خواه��د ش��د. نخس��تین 
دی.وی.دی ای��ن مجموع��ه، از هفت��ه آین��ده در فروش��گاه های 
 سراسر کش��ور عرضه می ش��ود. مس��ابقه اول این مجموعه، تنها در 
 ۳ دی.وی.دی منتشر شده که هر دی.وی.دی شامل دو قسمت است.

در مسابقه اول هنرمندانی چون محمدرضا فروتن، الناز شاکردوست، 
بهنوش بختیاری، س��حر ولدبیگی، سیروان خس��روی و نیما بانکی 

 حض��ور دارن��د ک��ه ب��ا ه��م رقابت
 می کنن��د و فرزاد حس��نی به عنوان 
 مجری در ای��ن برنامه حض��ور دارد.

سعید ابوطالب نویسنده و تهیه کننده 
و آرش معیری��ان کارگ��ردان ای��ن 

مجموعه هستند.
مجموع��ه دوم با هنرمن��دان دیگر و 
ماجراهایی متفاوت س��اخته و عرضه 
خواهد ش��د. همچنی��ن پیش تولید 
مس��ابقه دوم رالی ایران��ی، از مدتی 
قبل آغ��از ش��ده و به زودی اس��امی 
 بازیگران سری دوم اعالم خواهد شد.
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دزد خوشتیپ و با کالس سینما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جورج تیموتی کلونی در 6 می 1۹61 در شهرزیبای کلسینگتون از ایالت 
کنتاکی آمریکا چشم به جهان گشود. جورج درخانواده ای معروف در زمینه تجارت وهنر 
به دنیا آمد. پدر جورج، »نیک کلونی « مجری رادیو و تلویزیون بود و عمه جورج، رزماری 
کلونی نیز خواننده بود. خانواده جورج از کاتولیک های بسیار متعصب بودندو همه مسائل 
و احکام دین خود را رعایت می کردند و جورج در چنین خانواده ای پرورش یافت. دوران 
دبستان و دبیرستان خود را در لکسینگتون گذراند و برای تحصیالت دانشگاهی به شمال 
کنتاکی رفت. او عالقه زیادی به درس و تحصیل نداشت و همیشه بهانه ای می آورد تا از 
مسئولیت درس خواندن فرار کند. در کالس های دانشگاهی خود شرکت نمی کرد. وی 
پس از پایان تحصیالت توسط پدرش به کار گویندگی درتلویزیون مشغول شد. در همان 
 زمان پسرخاله اش میکل فریر، به لکس��ینگتون آمده بود تا در آنجا فیلم کوتاهی درباره 
اسب های مسابقه ای تهیه کند. به جورج هم نقش کوچکی داد. به این ترتیب جورج وارد 

عرصه بازیگری شد و با ایفای نقش هر چند کوچکش، استعداد خود را در این زمینه نشان 
داد. از سویی دیگر با کار در تلویزیون توانست راه خودرا در رشته بازیگری باز کند و اولین 
نقش خود رادر سریال تلویزیونی اتاق اورژانس که ازبرنامه های پربیننده تلویزیون آمریکا 

بود، اجراکند که مورد توجه همگان قرار گرفت.
جورج تصمیم گرفت نزد عمه اش »رزماری کلونی « به لس آنجلس برود تا ش��ایدبتواند 
در هالیوود، دنیای هنرپیش��گان، کاری پیدا کند. در سال 1۹82 راهی لس آنجلس شد، 
 اما یک سال بیکار بود و تنها از طریق عمه اش حقوقی ناچیز دریافت می کرد. وی راننده

 عمه اش شده بود و او را به سرصحنه می برد. جورج از این وضعیت ناراضی بود و به دنبال 
کار می گشت. سرانجام در یک کارگاه ساختمانی و همچنین یک کمپانی فیلمسازی کار 
پیدا کرد. اولین کار رسمی او در لس آنجلس، کار در شرکت تجاری ژاپنی پاناسونیک بود. 
درسال 1۹84 جورج کار سینما را با اجرای نقشی کم اهمیت در فیلمی بازی کرد که حتی 

به مرحله پخش نرسید، اما توجه تهیه کنندگان را به خود جلب کرد. او دلسرد نشد، بلکه 
به بازی در فیلم های سینمایی عالقه مند شده بود. احساس می کرد اگر پا در این عرصه 
بگذارد به موفقیت دست می یابد. او با قیافه جدی، مصمم و خوش تیپی که داشت نظر 
کارگردانان را به خودجلب کرد. جورج از اینکه توانسته بود، راهی به سینما پیداکند، بسیار 
خوشحال بود. بازی او در فیلم های یک روز خوب و خارج از دید در کنار جنیفرلوپز در سال 
1۹۹8، از طلوع تا غروب، ای برادر کجایی و طوفان کامل که بیشتر دزدی و پلیسی بود، او 
را به باالترین درجات موفقیت و شهرت رساند. او به یک ستاره هالیوود تبدیل شده بود ودر 
سال 2۰۰۰ به عنوان یک هنرپیشه فعال درهالیوود معرفی شد. درسال 1۹82 او با یک 
هنرپیشه هالیوودی به نام »تالیا بالسام « ازدواج کرد، اما پس از ۳ سال از هم جدا شدند. 
جورج کلونی هنرپیشه ای است که در بیش��ترفیلم هایی که بازی کرده، موضوع، آنها به 

دزدی مربوط است و تاکنون توانسته به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.
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آنچه که در بازار موسیقی در این روزها به چشم می خورد، تولید 
وپخش تک آهنگ ها  است، به نحوی که جایگزین جنس اصلی 
این بازار، یعنی آلبوم های موس��یقی ش��ده و در این بازار آشفته 

پخش می شود.
انتش��ار تک آهنگ ها را می توان پدیده ای دانست که در فضای 

موسیقی کشور رو به گسترش است و هر روز بر تعداد خوانندگانی 
که این روش را ب��رای ارائه اثرش��ان انتخاب می کنن��د، افزوده 

می شود.
روزگاری مردم عادت به شنیدن حداکثر یک یا دو قطعه موسیقی 
در صفحه گرامافون خود داش��تند، اما با پیشرفت فناوری و رواج 

کاست و لوح فش��رده، آلبوم های موس��یقی فراگیر شد. حاالبه 
نظر می رس��د گس��ترش اینترنت و به بازار آمدن پیشرفته ترین 
دستگاه های موس��یقی، موجی دوباره از انتشار تک آهنگ ها را 
رقم زده است که در کش��ور ما آرام آرام هم میان تولیدکنندگان 

موسیقی و هم مردم جایگاه خودش را پیدا کرده است.
روزبه روز تعداد تک آهنگ هایی که جس��ته و گریخته در فضای 
مجازی منتشر می ش��ود، در حال افزایش است. این پدیده ابتدا 
 بیش��تر میان خوانندگان آن ط��رف آبی و به اصطالح موس��یقی

 لس آنجلس��ی مرس��وم ش��د، اما این روزها خوانندگان داخلی 
و آنهایی که از مس��یر رس��می و قانونی آثار خودش��ان را منتشر 
می کنند هم معموالًتک آهنگ هایی را روی سایت های مختلف 
قرار می دهند تا مخاطبان موسیقی آنها را دانلود کنند و بشنوند. 
حتی خوانندگان موسیقی سنتی هم این روزها به انتشار آثارشان 

در قالب تک آهنگ روی آورده اند.
 س��ایت های مجاز و رس��می داخلی هم در این مدت در انتش��ار

 تک آهنگ ها نقش گسترده ای داشته اند وشاید به همین خاطر 
است که انتشار آلبوم موسیقی برای خواننده ها به صرفه نیست.

گرفتن مجوز برای یک آلبوم موس��یقی هم کاری زمان بر است و 
خواننده یک آلبوم را با ده قطعه منتشر می کند و در شرایط فعلی 
برایش بازده مالی ن��دارد. تک آهنگ ها عالوه ب��ر این که گاهی 

بدون کسب مجوز هم می تواند منتشر شود، با هزینه کمی صدای 
خواننده را به گوش مخاطب می رس��اند. بنابر ای��ن خواننده ها 
ترجیح می دهند آثارشان را در قالب تک آهنگ ها منتشر کنند.

شاید می توان گفت فقط تعدادی از خوانندگان مطرح هستند که 
برای انتشار تک آهنگ هایشان مجوز کسب می کنند. این افراد 
نیز می دانند به دلیل این که ممکن است انتشار تک آهنگ بدون 
کسب مجوز، موجب ممنوع الفعالیت شدن آنها بشود، برای انتشار 

کارشان مجوز می گیرند.
 ای��ن خواننده ها اغل��ب نزدیک به برگزاری کنس��رت هایش��ان 
تک آهنگ منتشر می کنند تا به این طریق مردم را به حضور در 
کنسرتشان ترغیب کنند و بیش��تر همین تک آهنگ ها هستند 
 که خواننده را در ذهن مخاط��ب خود تداع��ی واز او یاد وزمزمه 

می کند.
وقتی م��ردم از ی��ک آلبوم موس��یقی فق��ط چند قطع��ه آن را 
می پس��ندند، معلوم می ش��ود که ذهن م��ردم در حال حرکت 
به همان س��مت و سویی است که قباًلدر موس��یقی وجود داشته 
اس��ت. مردم تعداد کارهایی را که از یک خواننده دوس��ت دارند، 
روی یک لوح فشرده تکثیر می کنند یا با یک فلش با خود داخل 
خودرویشان می برند. ما دقیقاً در شرایطی هستیم که جامعه نیاز 

به انتشار برنامه ریزی شده تک آهنگ ها دارد.

پیشگویی موسیقی ایرانی

می توان گفت 
فقط تعدادی از 

خوانندگان مطرح 
هستند که برای 

 انتشار تک 
آهنگ هایشان 

مجوز کسب 
می کنند.

 سریالی که درحین پخش فراموش شد 

چرا»کالهپهلوی«،»کیفانگلیسی«دیگرینشد؟



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گلف بازان اصفهانی در رده سوم 
کشور

مسابقات گلف قهرمانی کشور با کس��ب عنوان سوم بانوان اصفهانی 
به پایان رسید. 

این مس��ابقات با حضور گلف بازان ۱۱ تیم از اس��تان های سراس��ر 
 کشور و در ۲ رده س��نی زیر ۱۸ س��ال و ۱۸س��ال به باال، در زمین

 گلف مجموعه ورزش��ی انقالب برگزار شد.  در رده سنی بزرگساالن 
)۱۸ سال به باال( نیز تیم های لرس��تان، تهران و اصفهان اول تا سوم 
ش��دند و در کس��ب عناوین انفرادی نیز، زیبا مردانی از لرستان اول 
ش��د، زهره هژبرپور)اصفهان( و نازنین ش��هرکی )لرستان( نیز دوم 

و سوم شدند. 

 ذوب آهن، علیرضا محمد را 
ندارد

با اعالم اسامی محرومان هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال، علیرضا 
محمد تنها غایب ذوب آهن در دیدار این تی��م با صنعت نفت آبادان 
خواهد بود. ۷ دیدار باقیمانده هفته سی و س��وم به طور همزمان از 

ساعت ۱۸ روز یکشنبه برگزار می شود. 

 قایقرانی هنوز در تعلیق
 است

 تیم مل��ی قایقرانی اس��اللوم ای��ران با ش��ش ورزش��کار، اردوهای
 آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب 
س��همیه المپیک که آذر ماه برگزار می ش��ود، یکی پس از دیگری 
 پشت س��ر می گذارد، اما از اردوها خبر می رس��د احتمال لغو سفر

 ملی پوش��ان ایران که این روزها تمرینات فش��رده آماده س��ازی را 
در کرج برگزار می کنند، وجود دارد.  با وجود اس��تعفای اس��بقیان 
و سرپرس��تی خس��رو ابراهیمی که با هدف پایانی بر حاش��یه های 
قایقرانی صورت گرفت،گفته می شود خطر تعلیق هنوز دست از سر 
قایقرانی ایران برنداشته اس��ت.  مسئوالن فدراسیون قایقرانی ایران 

هنوز اظهارنظری در این باره نکرده اند. 

با تماشای بازی ذوب آهن جایزه  
بگیرید

    مدیر کانون هواداران باشگاه ذوب آهن گفت: پنجاه نفر از هواداران 
حاضر در ورزشگاه فوالدشهر برای بازی روز یکشنبه این تیم مقابل 

نفت آبادان، جایزه پانصد هزار ریالی می گیرند.
 مهدی رمضانی مدی��ر کانون هواداران باش��گاه فرهنگی ورزش��ی

 ذوب آهن اصفهان گفت: در مس��ابقه دو تیم فوتب��ال ذوب آهن و 
صنعت نفت آبادان در چهارچوب هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال 
باش��گاهی ایران، به ۵۰ نفر از هواداران تیم فوتب��ال ذوب آهن، ۵۰ 
جایزه پانصد هزار ریالی ریالی به قید قرعه اهدا می شود.  وی افزود: 
این جایزه نفیس مابین هوادارانی قرعه کشی می شود که در ورزشگاه 
حضور داشته باشند.  دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و صنعت نفت 
آبادان در چارچوب رقابت های هفته سی وس��وم لی��گ برتر فوتبال 
باش��گاه های کشور، از س��اعت ۱۸ روز یکش��نبه ۱۵ اردیبهشت در 

ورزشگاه فوالدشهر برگزار می شود. 

سقوط نصرآزادانی در رنکینگ 
جهانی

 فدراس��یون جهانی تکوان��دو، جدیدترین رده بندی خ��ود را اعالم 
کرد ک��ه بر اس��اس آن یوس��ف کرمی در رتب��ه نخس��ت و علیرضا 
نصرآزادانی و محمد باقری معتمد از ای��ران، در رتبه دوم اوزان خود 

قرار دارند.
علیرضا نصرآزادانی، ملی پوش اصفهانی که دو سال پیاپی به عنوان 
صدرنشین وزن پنجم برترین تکواندوکاران جهان قرار داشت، یک 
پله در رده بندی این وزن سقوط کرد. محمد باقری معتمد نیز در وزن 

چهارم با یک پله سقوط مواجه شده است. 

محرومیت مصطفی نظری از حضور 
در تیم ملی 

مربی و دروازه ب��ان تیم ملی فوتس��ال تا اطالع ثان��وی از حضور در 
تمرینات تیم ملی محروم شدند.

عصر روز چهارشنبه در جریان تمرینات تیم ملی فوتسال، مصطفی 
نظری، گل��ر تیم ملی و امیر فراش��ی، مربی دروازه بان��ان تیم ملی با 
یکدیگر درگیری پیدا کردند. به هیم دلیل روز گذش��ته جلس��ه ای 
با حضور س��یدرضا افتخاری، سرپرس��ت کمیته فوتسال، خسوس، 
سرمربی تیم ملی، امیر فراشی و مصطفی عمادی، سرپرست تیم ملی 
برگزار شد. در این جلسه فراشی صحبت هایی را مطرح کرد و در پایان 
تصمیم گرفته ش��د، هر دو متخلف تا اطالع ثان��وی اجازه حضور در 
تمرینات تیم ملی را نداشته باشند تا تصمیم در مورد آنها گرفته شود.

برای پرسپولیس احترام قائلم 
اما ما می بریم

یمالن سوشاک/ مدافع تیم سپاهان 
   پرس��پولیس بازیکنان خوبی دارد و آنها بازیکنان بزرگی هس��تند. 
بنابراین می خواهند مقابل سپاهان عملکرد خوبی از خود به نمایش 
بگذارند و حداقل یک جام برای هواداران خود به ارمغان بیاورند اما با 
همه احترامی که برای آنها قائلم، باید بگویم ما آنها را می بریم و جام را 
نیز ازآن خود می کنیم.  این یک فینال است 
و شرایط در فینال همیشه مساوی است؛ 
شانس ما در این بازی ۵۰ - ۵۰ است 
و هیچ کس نمی توان��د با قاطعیت 
بگوید کدام تیم قهرمان می شود و 
این بستگی به آن دارد که کدام یک 
از دو تیم بهتر عمل می کنند. بازی 
کردن با ماسک اندکی سخت است، 
اما به هر حال باید آن را تحمل کنم. 

اعتراض شدید باشگاه سپاهان به 
سخنان مدیرعامل پرسپولیس

شکایت سپاهان از رویانیان
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در اطالعیه ای اعالم کرد ضمن 
احترام به هواداران و پیشکس��وتان باش��گاه پرسپولیس، از 
محمد رویانیان مدیرعامل این باش��گاه ب��ه دلیل اظهارات 

اخیرش علیه سپاهان شکایت می کند.
در اطالعیه باشگاه س��پاهان آمده اس��ت: ضمن احترام به 
هواداران و پیشکسوتان بزرگ باش��گاه محترم پرسپولیس 
تهران و عذرخواهی از آنان، به شکایت از آقای محمد رویانیان 
به کمیته انضباطی به دلیل تهمت ها و اظهارات بی سند و 
مدرک اخیرشان در رس��انه ملی و در برنامه ورزش و مردم 
مجبور هستیم. دو باشگاه س��پاهان و پرسپولیس دو فرزند 
مکتب همیش��ه جاوید شاهین هس��تند، اما آقای رویانیان 
با سخنان بی استناد و نس��نجیده خود، ما را مجبور به این 
شکایت می کنند. آقای رویانیان در حالی که فصل قبل تیم 
فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان در کوران مسابقات خود در 
لیگ قهرمانان آسیا بود، با بازیکنان ما شخصاً در حال مذاکره 
بود و ما نیز اعتراضی به اقدام ایش��ان نکردی��م. این بار بدون 
هیچ استنادی، از مذاکره س��پاهان با بازیکنان پرسپولیس 

سخن می گوید. 
مدیرعامل محترمی که همیشه شعار رعایت مباحث اخالقی 
و فرهنگی در ورزش سر می دهد، چطور بدون هیچ مدرک 
و سندی این سخنان را در رس��انه ملی مطرح می کند و به 

سایرین تهمت می زند. 
آق��ای محم��د رویانی��ان از آت��ش زدن نمایندگ��ی 
پرس��پولیس در اصفه��ان س��خن گفت��ه اس��ت و ش��اید 
س��عی کرده با اس��تناد به این موض��وع در آس��تانه دیدار 
 فینال جام حذفی، خواس��ته یا ناخواس��ته برای س��پاهان

 حاش��یه س��ازی نمایند. ی��ک بار دیگ��ر به ایش��ان یادآور 
می شویم که طبق اعالم هیأت فوتبال استان اصفهان باشگاه 
پرسپولیس در این استان، نمایندگی ندارد و نامه ای از باشگاه 
پرسپولیس مبنی بر معرفی نمایندگی در اصفهان به هیأت 

فوتبال ارسال نشده است. 
متأسفیم که در آس��تانه دیدار دو تیم در فینال جام حذفی، 
این سخنان را بر زبان آوردید و ما نیز مجبور به پاسخگویی 
و شکایت ش��دیم. ای کاش یاری می نمودید با آرامش و به 
دوری از حاشیه، به اس��تقبال این دیدار می رفتیم. باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان برای دفاع از حقوق خود از ش��ما به 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت می کند و الزم 

است تا با مدرک و سند پاسخگوی اظهارات تان باشید. 

اطالعیه

6
واکنش رویانیان به شکایت سپاهان

محمد رویانیان در واکنش به شکایت سپاهانی ها گفت، پاسخی برای آنها ندارد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
اظهار کرد: من حرف هایم را در این رابطه زدم و گفتم که بعید است باشگاه سپاهان چنین کاری کرده باشد. فکر 

می کنم  االن  زمان مناسبی برای این حرف ها نباشد و پاسخی برای سپاهانی ها ندارم.

فوتبال ایران، امروز شرایطی متفاوتی را 
مسعود 
 نس��بت به سال های گذش��ته، سپری افشاری

می کند و برگزاری همزمان فینال جام 
حذفی و هفته 33 لیگ شرایط را به گونه ای رقم زده که شاید 
بتوان تکلیف قهرمان لیگ و جام حذفی را با هم مشخص کرد.

س��پاهان بعد از حذفی آبرومندانه از لیگ قهرمانان آس��یا، در 
حالی به فینال جام حذفی رس��یده که وضعیت زردپوشان در 
 لی��گ همچن��ان مبهم اس��ت و آنها هن��وز ه��م ترکش های 
گل به خودی محسن ایران نژاد را تحمل می کنند و اگر امروز 
استقالل بتواند به سه امتیاز بازی خودش در اهواز برسد، تکلیف 
قهرمانی لیگ هم مشخص می شود و به همین خاطر شاگردان 
کرانچار باید از تمام توانش��ان استفاده کنند تا ناکامی آسیایی 
خود را جبران کنند و باز هم  مانند س��ه سال گذشته در فصل 
بهار یک جام قهرمان��ی را تحویل هوادارانش��ان بدهند. البته 
ش��رایط قرمزها هم دست کمی از س��پاهان ندارد و شاگردان 
یحیی گل محمدی بعد از اینکه برای کسب سهمیه آسیایی از 
طریق لیگ ناامید شدند، در ماه های گذشته، تمام قدرتشان را 
برای رسیدن به قهرمانی جام حذفی به کار برده اند و به همین 
 خاطر پرس��پولیس لیگ برت��ری با پرس��پولیس جام حذفی،

 تفاوت های زیادی از لحاظ انگیزه دارد و این وضعیت هر دو تیم 
باعث می شود تا امروز شاهد یکی از حساس ترین بازی های 

فینال جام حذفی باشیم.

انتقام گردان
کرانچار که حذف تیمش از لیگ قهرمانان آسیا را به برنامه ریزی 
غلط س��ازمان لیگ مربوط دانس��ته، بعد از اس��تراحت دادن به 
تعدادی از بازیکنان اصلی خودش در مقابل الغرافه با تیمی آماده 
و سرحال راهی تهران شده تا بعد از کسب قهرمانی لیگ در فصل 
گذشته، قهرمانی جام حذفی را هم به کارنامه افتخاراتش اضافه 
کند. وضعیت مصدومیت محرم و بولکو بهبود پیدا کرده و این دو 
بازیکن می توانند به قهرمانی تیمش��ان کمک کنند. البته احمد 
جمشیدیان هم فعاًل به تمرینات سپاهان بازگشته و اگر در لیست 
هجده نفره تیمش قرار بگیرد، ش��اید از انگیزه ای مضاعف برای 
جبران ناکامی ه��ای خودش برخوردارباش��د.تنها غایب قطعی 
سپاهان، فرشید طالبی اس��ت که به خاطر اخراج در بازی نیمه 
نهایی در مقابل استقالل، شانس حضور در فینال را از دست داده 
و احمدی و سوش��اک، باید جور غیبت مدافع اصلی س��پاهان را 
بکشند. پرسپولیسی ها بدون شک با آنالیز بازی های سپاهان در 
هفته های گذشته، به ضعف مدافعان کناری سپاهان پی برده اند 
و کرانچار باید مدافعانش به خصوص حاج صفی را توجیه کند تا 
باز هم شاهد اش��تباهات تکراری این بازیکن نباشیم.تأثیرگذار 
ترین مهره گل محمدی در میانه میدان، محمد نوری است که با 

گلزنی در بازی های قبلی پرسپولیس در مقابل ذوب آهن و داماش 
تیمش را به فینال رس��انده و تقابل او با مح��رم و امید ابراهیمی 
می تواند تیم پیروز این مس��ابقه را تعین کند. بازی پرسپولیس 
و سپاهان، پتانسیل زیادی برای رس��یدن به ضربات پنالتی دارد 
و آنجاس��ت که گردان می تواند انتقام خودش را بابت بی مهری 

کادر فنی پرسپولیس نسبت به خودش بگیرد.

بنگر پرحاشیه
این بازی به غیر از بحث فنی، در معرض ورود به حاش��یه است و 
حضور بازیکنانی مثل محسن بنگر، سید جالل حسینی،شهاب 
گردان و عادل کاله کج در لیست دو تیم، می تواند صحنه های 
عجیب و غریبی را در این بازی رقم بزند. به خصوص محسن بنگر 
که رفتار غیر اخالقی اش در بازی برگش��ت دو تیم، صحنه های 
زشتی را در ورزش��گاه آزادی خلق کرد.پرسپولیس هرچند که با 
خوش شانسی در قرعه کش��ی میزبان این بازی شده، بر اساس 
توافق قبلی قرار شده تا سکوهای ورزشگاه آزادی به صورت نصف 
نصف بین هواداران دو تیم تقسیم ش��ود،  ولی آنطور که از اخبار 
پیداست، باشگاه سپاهان فقط سه هزار نفر را از طریق راه زمینی 
به تهران فرستاده  و اگر خوشبینانه حس��اب کنیم، شاید نهایت 
تعداد هواداران زردپوش به پنج هزار نفر برسد و باید امیدوار بود 
که هواداران تبریزی س��اکن در ش��هر تهران الاقل برای افزایش 
شانس آس��یایی شدن تراکتورس��ازی هم که ش��ده به ورزشگاه 
آزادی بیایند و سکوهای مخصوص به سپاهان را پر کنند تا الاقل 
از طریق قهرمانی زردها در جام حذفی سهمیه سوم لیگ هم به 
تراکتورس��ازی برسد و آنها مس��تقیماً راهی لیگ قهرمانان آسیا 
شوند. البته سرنوش��ت قهرمانی این مس��ابقه، رابطه مستقیمی 
با حضور کرانچ��ار و یحیی گل محمدی ب��رای فصل بعد بر روی 
نیمکت دو تیم زرد و قرم��ز فوتبال ایران دارد وس��رمربی برنده 
می تواند با خاطری جمع، به تعطیالت ب��رود و خودش را برای 
بستن قراردادی قابل قبول برای لیگ سیزدهم آماده کند، اما اگر 
سرمربی تیم بازنده گل محمدی باشد می توان انتظار داشت که 
برای فصل آینده جای خودش را به یک سرمربی بزرگ تر بدهد تا 
 از این طریق شاید قرمزها از این کابوس ناکامی رهایی پیدا کنند.

 خاطره انگیز ترین بازی های دو تیم در ج��ام حذفی، مربوط به 
نیمه نهایی سال ۸6 است که س��پاهانی ها با هت تریک محمود 
کریم��ی در وقت های اضافه ب��ه یک پیروزی تاریخی رس��یدند 
و حضور کریمی به عنوان مربی س��پاهان و انگی��زه ای که او به 
شاگردانش تزریق می کند، شاید یک بازی تاریخی دیگر را برای 

زردپوشان در ورزشگاه آزادی رقم بزند. 

جبران ناکامی آسیایی

ما سپاهانیم و حاال حاالها جام می خواهیم
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رد شایعه تماس 
بازیکنان سپاهان

قانونی عمل کنند، 
می روم

مهاجم تیم فوالد خوزستان گفت: من دوست دارم سپاهان قهرمان جام حذفی 
شود تا در صورت قطعی شدن چهارمی ما، در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم.

اسماعیل ش��ریفات درباره رویارویی اش با استقالل تأکید کرد: استقالل تیم 
سابق من بوده است و قشنگی فوتبال به همین است. من اکنون بازیکن فوالد 
هستم و با تمام احترامی که برای استقاللی ها قائلم، باید بگویم موفقیت فوالد 
از هر چیزی برایم مهم تر اس��ت. البته این را هم بگویم که اگر به استقالل در 
بازی امروز گل بزنم، خوشحالی نمی کنم.  شریفات درباره شایعه تماس برخی 
بازیکنان سپاهان برای محکم بازی کردن مقابل استقالل افزود: من از چنین 
قضیه ای خبر ندارم. برای شخص من که چنین اتفاقی نیفتاده، اما باید بگویم 
دوست داریم که سپاهان قهرمان حذفی شود تا اگر چهارم هم شدیم، سهمیه 

آسیایی بگیریم. فوالد، پتانسیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارد. 

رئیس هیأت فوتبال اس��تان اصفهان گفت: مس��ئولیت هیأت فوتبال استان 
اصفهان، ارث پدری من نیس��ت. من قانونی در این هیأت بر سر کار آمده ام و 
زمانی که در این زمینه قانونی عمل کنند و مجمع، رأی به تغییر من دهد، این 
مس��أله را می پذیرم. علی اکبر ابرقویی نژاد با اشاره به اتفاقات روزهای گذشته 
هیأت فوتبال استان اصفهان و تالش مدیرکل ورزش و جوانان برای برکناری 
او اظهار داشت: مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان عالقه ندارد که من در 
این هیأت حضور داشته باشم و تالش کرده که سرپرستی به عنوان جانشین 
من معرفی کند، اما فدراسیون این مسأله را نپذیرفت و اعالم کرد که ریاست من 
بر هیأت فوتبال استان اصفهان همچنان پابرجاست. وی اضافه کرد: مسئولیت 
هیأت فوتبال استان اصفهان، امانتی است که از راه قانونی به دست من رسیده 

و تنها از راه قانونی آن، این امانت را کنار خواهم گذاشت.

پادشاه، ارزشمندترین بازیکن NBA شد
س��تاره تیم ملی بس��کتبال آمریکا و تی��م میامی، هی��ت، به عنوان 
ارزشمندترین بازیکن این فصل NBA شناخته شد. لبرون جیمز که 
لقب پادشاه را در لیگ بسکتبال NBA دارد، در این فصل هم همانند 
3 فصل گذشته عنوان ارزشمندترین بازیکن را به خود اختصاص داد.

بکام اخراج شد، به لندن برگشت  
هافبک پاری سن ژرمن در دیدار برابر اویان در لیگ 
فرانسه حدود 6 دقیقه در زمین بود و با کارت قرمز 
مستقیم داور اخراج شد. روز بعد، او در لندن در حالی 

که دخترش، هارپر را در آغوش داشت، دیده شد. 

خودم را توی توالت حبس کردم!
هانس یواخیم واتس��که، رئیس باشگاه دورتموند گفت 
تحمل دقایق آخر بازی با رئال را نداشتم. برای اولین بار 
مجبور شدم به خاطر ناراحتی قلبی بی خیال بازی شوم. 
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هافبک تیم فوتبال سپاهان گفت: به نظر من اگر در این فصل یک 
تیم در فوتبال ایران باشد که لیاقت قهرمانی حداقل در یک جام را 
داشته باشد، آن تیم فقط سپاهان است. جمشیدیان بعد از غیبت 
چند روزه اش در تمرینات س��پاهان و صحبت های جنجالی که 
علیه مسئوالن و سرمربی سپاهان انجام داد، سرانجام چهارشنبه 
به تمرینات این تیم بازگشت و همراه با سایر بازیکنان تمرین کرد. 
او که بعد از درخواست محمود کریمی به تمرینات سپاهان اضافه 
شد، فعاًل همراه تیم تمرین می کند، اما مشخص نیست که برای 
سفر به تهران سپاهان را همراهی می کند یا خیر. او در گفتگو با 
ایمنا ترجیح داد در مورد اتفاقات هفته های گذشته صحبت نکند 
و به شرایط کنونی سپاهان در آستانه فینال جام حذفی بپردازد. 
او در مورد حذف سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: من 
قبالً هم گفته ام که ما به خاطر یک بازی آن هم مسابقه با الغرافه در 
قطر حذف شدیم و اگر در آن دیدار به تساوی هم می رسیدیم، االن 

به مرحله بعد صعود کرده بودیم. 

جمشیدیان اضافه کرد: بازیکنان خارجی که این تیم ها به خدمت 
می گیرند، کمی کفه ترازو را به نفع آن ها سنگین تر می کند وگرنه 
به نظر من تیم های ایرانی از لحاظ قدرت و کیفیت، باالتر از تیم های 
غرب آسیا هستند. در غرب آسیا تفاوت تیم ها خیلی کم است و 
همین بازیکنان خارجی که تیم های عربی به خدمت می گیرند، 
باعث برتری آن ها می شود. وی در مورد دیدار فینال جام حذفی 
مقابل پرسپولیس بیان داشت: این بازی، بازی مرگ و زندگی است 
و سپاهان لیاقت قهرمانی در جام حذفی را دارد. وی افزود: ما تنها 
تیم ایرانی هس��تیم که هم در آسیا حضور داش��تیم هم تا فینال 
حذفی پیش آمده ایم و هم تا یک قدمی قهرمانی لیگ برتر. به خاطر 
همین فکر می کنم که لیاقت حداقل یک جام را داشته باشیم و با 
توجه به اینکه کارمان در لیگ برتر سخت شده، امیدوارم بتوانیم با 

ارائه یک بازی خوب، به قهرمانی دست پیدا کنیم. 
از جمش��یدیان در مورد خداحافظی مه��دی مهدوی کیا در این 
مسابقه پرسیدیم و او با اسطوره خواندن وی گفت: شروع اسطوره 
شدن زیاد به چشم نمی آید، ولی همیش��ه خداحافظی این افراد 
باشکوه اس��ت. مطمئنم که با یک ورزشگاه پر از جمعیت و با یک 
بازی به یادماندن��ی، مهدوی کیا خداحافظی باش��کوهی خواهد 
داشت. به نظر من مهدوی کیا، از س��تاره هایی بوده که هم از نظر 
اخالقی و هم از نظر فنی به اندازه انگشتان دو دست هم مثل او در 
فوتبال ما وجود ندارد. من شخصاً در زمان هایی با مهدوی کیا در 
ارتباط بوده ام و او قطعاً می توان��د در آینده در بحث مربی گری به 
فوتبال مملکت کمک کند و فکر می کنم باید اسم او را موفق ترین 

لژیونر تاریخ فوتبال ایران بگذاریم. 

ذوب آهن برای زنده نگه داش��تن امید خود برای بقا در لیگ برتر 
چاره ای جز پیروزی برابر نفت آبادان ندارد.

در چارچوب رقابت های هفته سی و سوم لیگ برتر فوتبال عصر 
امروز و از ساعت ۱۸، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر 
میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.  این دیدار برای ذوب آهن 
از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورت پیروزی و کسب 
حداکثر امتیاز، می تواند امیدوار باش��د در ص��ورت عدم پیروزی 
آلومینیوم برابر تراکتورس��ازی، رتبه این تیم را تصاحب کند و از 
سقوط مستقیم فعاًل فرار کند.  در آن سو نیز نفت آبادانی حضور 
دارد که به لیگ دس��ته اول سقوط کرده اس��ت و انگیزه خاصی 
برای نتیجه گرفتن در دیدار فردا ندارد و ای��ن امر کار ذوب آهن 

را آسان تر می کند. 
دیدار رفت این دو تیم در نیم فصل اول، با تساوی یک بر یک همراه 
بود؛ جایی که ابتدا ذوب آهن با گل صادقیان از میزبان خود پیش 
افتاد، اما در پایان نفتی ها کار را به تساوی کشاندند و فرهاد کاظمی 

پس از آن بازی، تیمش را به باد انتقاد گرفت. 
شاگردان فرهاد کاظمی که با توجه به پیروزی داماش برابر سپاهان 
دیگر شانس بقای قطعی در لیگ را از دست داده اند، به دنبال این 
هستند تا جایگاه آلومینیوم را از این تیم پس بگیرند تا برای ماندن 
در لیگ برتر شانس خود را در دیدار پلی آف با سهمیه سوم لیگ 

دسته اول، آزمایش کنند. 
گفتنی اس��ت آلومینیوم این هفته با تراکتورسازی و هفته بعد با 
سپاهان بازی دارد. در حالی که ذوب آهن این هفته با نفت آبادان 
و هفته آینده با ملوان بحران زده در انزلی دیدار می کند و اینگونه 
است که باید گفت شانس ذوب آهن برای تصاحب رتبه آلومینیوم 
باالس��ت.  البته ذوب آهن نباید نفت را دست کم بگیرد. زیرا این 
تیم در دیدار گذشته خود برابر راه آهن در آبادان، به پیروزی یک 

بر صفر رسیده است. 
نکته جالب در خصوص نفت این اس��ت که این تیم به همراه گهر 
و همین ذوب آهن، تنها تیم هایی در لیگ دوازدهم هس��تند که 
پیروزی خارج از خانه نداش��ته اند و در جدول بازی های خارج از 

خانه، به ته جدول چسبیده اند. 
ذوب آهن نیز در این فصل چندان خوب در خانه کار نکرده است در 
۱6 بازی قبلی خود ۷ پیروزی، 3 تساوی و 6 شکست داشته است 

و بازی فردا، آخرین بازی خانگی این تیم در فصل جاری است. 
دیدار امروز درست همزمان با دیدارهای حساس فوالد- استقالل 
و پرسپولیس- سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی، برگزار می شود 
و اگر دیدید اس��تقبال تماش��اگران عادی از این دیدار کم است 

تعجب نکنید! 

احمد جمشیدیان:

 اگر یک تیم لیاقت قهرمانی داشته باشد، سپاهان است
ذوب آهن- نفت آبادان؛ امروز ساعت ۱۸

یک میهمان بی انگیزه، یک فرصت خوب



یادداشت

 کمبود امکانات ورزشی 
مانع جذب جوانان نشود

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: مسئوالن مراقب 
باشند تا کمبود امکانات و اعتبارات ورزشی موجب رویگردانی جوانان از 

ورزش نشود. 
امیرعباس س��لطانی که در حضور مس��ئوالن تربیت بدنی و هیأت های 
ورزشی استان س��خن می گفت، اظهار کرد: بروجن همیشه قلب تپنده 
ورزش استان بوده است، اما بین شرایط فعلی تا جایگاه واقعی آن فاصله 
بسیاری وجود دارد. وی با اشاره به تحریم ها و نبود اعتبارات و بودجه های 
ورزش��ی افزود: تحریم ها، نبود اعتبارات الزم و کمب��ود بودجه عمرانی 
برای تکمیل زیرساخت های ورزشی شهرس��تان از جمله مواردی بوده 
که رشد و پیشرفت ورزش را با مش��کل روبه رو کرده ، این در حالی است 
که ورزشکاران و جوانان شهرستان نباید نسبت به شرایط دلسرد شوند و 
ورزش را نادیده بگیرند، بلکه باید با پشتکار و همت باال موجبات افتخار این 
شهرستان را فراهم کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: کمبود بودجه تنها مختص به شهرستان بروجن نیست و سایر 
شهرستان های کشور را با مشکل مواجه کرده، ولی ورزشکاران باید مانند 
قبل به ورزش اهمیت بدهند تا شهرستان بتواند جایگاه ورزش پهلوانی 
و قهرمانی را در سطح جهانی، ملی و استانی پیدا کند. وی با بیان این که 
شهرستان بروجن دارای ظرفیت های ورزشی باالیی است، تصریح کرد: 
این شهرستان از وجود نخبگان ورزشی توانمندی برخوردار است، این در 

حالی است که امکانات تخصیصی شایسته این ورزشکاران نیست.

پرداخت 770 میلیون ریال 
تسهیالت کارانگیزی در فارسان

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان فارسان گفت: در 
یک سال گذشته770 میلیون ریال تسهیالت کار انگیزی به 

نیازمندان این شهرستان پرداخت شد.
 محمدرضا فتحی اظهار کرد: در یک س��ال گذش��ته 770 
 میلی��ون ریال تس��هیالت کارانگی��زی به ص��ورت وام های 
10 میلیون ریالی به نیازمندان متقاضی ایجاد مشاغل خانگی 
در این شهرستان اعطا شد. وی با اشاره به طرح های مشاغل 
خانگی در این شهرستان، گفت: قالیبافی، پخت نان خانگی، 

و پرورش مرغ از مهم ترین طرح های مشاغل خانگی است. 

شهرکرد ؛ میزبان نخستین 
همایش ملی گز

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: امروز) 15 اردیبهش��ت ماه( نخس��تین همایش ملی 
گز با رویک��رد صادرات با حضور مس��ئوالن، محققان علمی 
و دانش��گاهی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در شهرکرد 

برگزار می شود. 
رحمان کرمی اظهار کرد: همایش مل��ی گز نقش بی بدیلی 
در معرفی ش��هر بلداجی، پایتخت گز ایران دارد. وی با بیان 
این که در این همایش برندهای گز با کیفیت این اس��تان را 
در سطح ملی و بین المللی معرفی می کند، گفت: با توجه به 
این که این همایش به صورت ملی برگزار می شود، می توان 
از این فرصت برای محصوالت اس��تان که دارای برند خاص 
است از جمله گز بلداجی به بازارهای داخلی و خارجی به نحو 

مقتضی استفاده کنیم.  

مسجد روستای مازه رشته 
کوهرنگ افتتاح می شود

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه چهارمحال و بختیاری 
گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سازندگی مسجد 
روستای مازه رشته از توابع بخش بازفت شهرستان کوهرنگ 

افتتاح می شود. 
وی افزود: اس��تفاده از نیرو و نش��اط جوانان برای سازندگی 
کشور در اوقات فراغت، به کارگیری همه جوانان دانشجو و 
دانش آموز از مقطع دبیرس��تان تا پیش دانشگاهی جامعه از 
اهداف تأسیس بسیج سازندگی کشور در سال 79 به فرمان 

رهبر معظم انقالب است.

خبر ویژه

شهردار بلداجی/ آقاخانی 

 این پارک با اعتبار 180 میلیون تومان درس��ال گذشته به بهره برداری 
رس��ید که60 درصد اعتبارات این پروژه از اعتبارات داخلی و مابقی آن 

اعتبارات تملک دارایی بوده است.
ساخت این پارک از سال 89 آغاز و در سال گذشته به بهره برداری رسید 
که با بهره برداری ازآن، مورد استقبال شهروندان شهر بلداجی قرار گرفت.

در این پارک س��اخت سرویس بهداش��تی  با 60 متر مربع زیر بنا نیز در 
دس��تور کار بوده که به بهره برداری رسیده اس��ت و این پروژه همچون 
هف��ت پ��روژه مهم دیگ��ر با 
 اعتبارات شهرداری شروع و به 

بهره برداری رسید.
با تالش ف��روان ش��هرداری، 
بس��یاری از مش��کالت مالی 
این شهر رفع شد و پروژه های 
زیادی در س��ال های اخیر به 

بهره برداری رسید. 

پارک آزادگان بلداجی به 
بهره برداری رسید

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
طرح های جامع و تفصیلی سفیددشت و باباحیدر تصویب شد

علی اصغر عنابستانی، استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرهای 
سفیددشت و بابا حیدر خبر داد و گفت:  به منظور تهیه طرح جامع تفصیلی شهرهای باباحیدر 

و سفیددشت از مشاوران خبره و مجرب استفاده شده است.
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دفع نامطلوب و غیر استاندارد زباله ها درروستاها و شهرهای 
استان چهارمحال و بختیای یکی از مش��کالت مهم در حوزه 
محیط زیس��ت به ش��مار می آید و در حال حاضر هیچ کدام 
از محل های دفع زباله در این اس��تان ش��رایط استاندارهای 

صددرصدی را ندارد.
 دفع غی��ر اس��تاندارد زبال��ه ها یک��ی از اصلی تری��ن عوامل 
انتشار بیماری هاس��ت که در این مورد دو عامل اصلی دخیل 
هستند: یکی زباله های خانگی و دیگری زباله های صنعتی و 
بیمارستانی که در نحوه انتقال این زباله ها باید مدیریت کاملی 

صورت گیرد که به محیط زیست آسیبی رسانده نشود.
در استان چهارمحال و بختیاری یکی از مشکالت مهم در حوزه 
 پاک نگه داش��تن زمین و حفظ محیط زیست، دفع نامناسب 

زباله ها در شهرها و روستاهای این استان است.
هم اکنون در بس��یاری از ش��هرهای این اس��تان زبال��ه ها با 
استاندارد الزم دفع نمی ش��ود و در نزدیکی بسیاری از محل 
دفع زباله، در وسعت بس��یار زیاد زباله ها و کیسه های نایلونی 
مشاهده می شود که زمین را آلوده کرده است. نبود حصار در 
مناطق دفع زباله، یکی دیگر از مشکالت مهم در این مناطق به 
شمار می رود که حیوانات وحشی و اهلی وارد مناطق دفع زباله 
می شوند وآلودگی را به قسمت های مختلف انتقال می دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چه��ار مح��ال و بختیاری 

در گفتگو با مهر ب��ا بیان این که با پراکندگ��ی زباله ها محیط 
آلوده می ش��ود، عنوان کرد: باید محل های پسماند شهری و 

روستایی مدیریت شود.
س��عید یوس��ف پور اظهار داش��ت: هیچ ک��دام از محل های 
دفع زباله در اس��تان چهارمحال و بختیاری ش��رایط استاندار 
صددرصد را ندارد و موارد بهداشتی نیز برای دفع زباله رعایت 
نمی شود. وی ادامه داد: عدم فنس کش��ی و نبود حصار یکی 
از موارد مهم است که باید در محل های دفع زباله استان مورد 
 توجه قرار گی��رد. وی گفت: قرار دادن پوش��ش خاک بر روی 
زباله ها یکی از موارد مهم است که در محل های دفع زباله باید 
انجام شود تا زباله ها پراکنده نشود و دسترسی به زباله ها توسط 

حیوانت اهلی و وحشی، دوره گردها و... وجود نداشته باشد.

پراکنده شدن زباله ها در ش�عاع چند کیلومتری 
محل دفع زباله

یوسف پور اذعان داشت: پراکنده شدن زباله ها در شعاع چند 
کیلومتری محل دفع زباله یکی از معضالت مهم در محل های 
دفع زباله استان است. وی تأکید کرد: هم اکنون هنگامی که 
نزدیک محل های دفع زباله می شویم، پراکنده شدن زباله ها 
مانند پالستیک و نایلون در فاصله های بس��یار زیاد مشاهده 

می شود و این آلودگی  زمین را در بر دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهار محال و بختیاری یادآور 
شد: مش��کل اصلی در جامعه امروزی نداشتن دانش کافی در 

خصوص چگونگی حفظ محیط زیست است.
وی با اش��اره به این که دس��تگاه های متولی بای��د همکاری 
بیشتری در نگه داشتن محیط زیس��ت داشته باشند، تصریح 
کرد: آموزش و پرورش، ش��هرداری ها، حوزه هنری، ارش��اد 
اس��المی، حوزه علمیه، دانش��گاه ها و... باید در امر آموزش و 
فرهنگ س��ازی در چگونه نگه داشتن محیط زیست همکاری 

الزم را داشته باشند.
یوسف پور با بیان این که حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی 
است، عنوان کرد: اگر زیر س��اخت های الزم در نگهداری محیط 

زیست را نتوانیم آماده کنیم، 
با مشکل مواجه خواهیم شد. 
وی  پیش��گیری از آلودگ��ی، 
ع��دم تخری��ب عرصه ه��ای 
طبیعی، جنگل ها و مراتع را 
الزم و ضروری دانست و یادآور 
 ش��د: تمامی سیاست گذاران

کالن و تمام��ی برنامه ریزان 
راس��تای  در  اس��ت  الزم 
توس��عه پایدار ت��الش کنند 
 ت��ا بت��وان از محیط زیس��ت 
به��ره برداری ه��ای پای��دار 
ص��ورت گی��رد. یوس��ف پور 
بیان داش��ت: ما می توانیم از 
ظرفیت ه��ای منابع طبیعی 
در راستای بهره برداری پایدار 

استفاده کنیم، در صورتی که آسیبی به منابع طبیعی وارد نشود. 
مدیر کل محیط زیست چهار محال و بختیاری گفت: مدیریت 
پسماند چه در منزل و چه در بیرون باید به درستی انجام گیرد 
و این مس��أله می تواند در زمی��ن پاک تأثیری بس��یار مثبت 

داشته باشد.
یوسف پور تأکید کرد: ظروف یک بار مصرف مواد غذایی یک 
معضل است که در محیط زیست تأثیر منفی داشته و باید در 

این راستا نیز چاره ای اندیشید.
وی با اش��اره به ای��ن که اهمیت محیط زیس��ت برای اقش��ار 
 مختلف روشن نشده است، یادآور شد: باید از بخشی نگری در 
مدیریت ها پرهیز ش��ود و نگاهی جامع، کامل وکارشناسی به 

این حوزه داشته باشیم.

عدم رعایت اصول بهداشتی در دفع زباله های چهارمحال و بختیاری

 سایت های دفع، استاندارد نیستند 

مشکل اصلی در 
جامعه امروزی، 

نداشتن دانش کافی 
در خصوص چگونگی 

حفظ محیط زیست 
 است که 

دستگاه های متولی 
باید همکاری 

بیشتری در نگه 
داشتن محیط 

زیست داشته باشند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تصمیمات شرکت 
680 آگهی تصمیمات ش��رکت غزال خودرو امیر )س��هامی خاص( ثبت شده به شماره 
259 و شناس��ه مل��ی 10980170301 ب��ه اس��تناد صورت جلس��ات مجمع عمومی 
ع��ادی و هیات مدی��ره مورخ 1392/1/5 ش��رکت مذک��ور تغییرات ذی��ل بعمل آمد: 
1- خانم لیال عس��کریان خالد آبادی فرزند عباس ش��ماره شناس��نامه 9799 و کدملی 
0055683878 و کدپس��تی 1383863793 عضو و به س��مت رییس هیات مدیره و 
آقایان حس��ین عسکریان خالدآبادی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3284 و کدملی 
0051873079 و کدپس��تی 1383863793 عضو و به سمت نایب رئیس و احمدرضا 
کمالی عباس آبادی فرزند حس��ینعلی به شماره شناسنامه 4 و کدملی 1239894368 
و کدپس��تی 1383863793 عضو و به س��مت مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب 
ش��دند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره 
همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر نامه های اداری ب��ا امضای مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر است. 2- آقای حس��ن بیطاری خالدی فرزند نعمت اله به 
ش��ماره شناسنامه 3924 نطنز و کدملی 1239069146 و کدپستی 8767158884 و 
خانم ندا یزدان ش��کوه فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 28123 تهران و کدملی 
0060146532 و کدپس��تی 1383863793 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی 
البدل ش��رکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
 برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. م الف: 108 رضا طویلی – رئیس ثبت بادرود

ابالغ رای
پرون��ده:  ش��ماره   .9109970350301804 دادنام��ه:  ش��ماره   681
9109980350300163. ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910163. خواه��ان: آقای محمد 
زاه��دی با وکال��ت آقای محم��ود آذربایجانی و آق��ای محمدعلی جنتران��ی همگی به 
نش��انی اصفهان – خ بزرگمهر- چهار راه نورباران – ابتدای شریف واقفی – جنب بانک 
تجارت – س��اختمان بهمن – ط پایین. خواندگان: 1- آقای محمدکاظم جعفرپیشه به 
نش��انی اصفهان – خ ش��یخ بهایی  مقابل بانک ملت – فروشگاه میالد. 2- آقای عباس 
جعفرپیش��ه مجهول المکان. 3- خانم کبری جعفرپیش��ه. 4- خانم ملیحه انوری زاده. 
5- خانم فرخ الس��ادات انوری زاده. 6- خانم اقدس شمش��یری. 7- خانم عزت زائری. 
8- خانم مهری کرباس��یون. 9- آقای محس��ن زائری. 10- خانم مینو زائری. 11- آقای 
مرتضی انوری. 12- خانم توران جعفرپیش��ه همگی به نش��انی مجه��ول المکان. 13- 
آقای محمد انوری به نش��انی اصفهان – خ محتش��م کاش��انی – روبروی تصویربرداری 
سپاهان- ک نیلوفر- بن نیکان- پ5. 14- آقای مصطفی انوری زاده به نشانی اصفهان 
– بلوار آینه خانه – روبروی بوس��تان ملت- س��اختمان 110. 15- آقای محمود زائری 
 به نش��انی اصفهان – خ اردیبهش��ت – ک طباطبایی – بن بس��ت ف��ردوس – پ62. 

16- آقای مس��عود زائری به نش��انی اصفهان – خ ش��مس آبادی – بیمارس��تان ابن 
س��ینا. 17- آقای حس��ین زائری به نش��انی اصفهان – خ امام خمینی – کیلومتر 2- 
ک ش صادقی- پ27. خواس��ته: الزام به تنظیم س��ند رس��می ملک. دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
بش��رح ذی��ل مبادرت به انش��اء رای می نمای��د. رای دادگاه. در خص��وص دعوی آقای 
محم��د زاهدی با وکالت آقایان 1- محمدعلی جنترانی 2- محمود آذربایجانی بطرفیت 
خوان��دگان آقای��ان و خانم ها 1- محمود زائری 2- مس��عود زائری 3- محس��ن زائری 
4- مینو زائری 5- اقدس )صدیقه( شمش��یری 6- حس��ین زائ��ری 7- عزت زائری 8- 
مرتض��ی انوری )ان��وری زاده( 9- مصطفی انوری زاده 10- محم��د انوری 11- ملیحه 
انوری زاده 12- فرخ الس��ادات ان��وری زاده 13- محمدکاظم جعفرپیش��ه 14- کبری 
جعفرپیش��ه 15- مهری کرباسیون 16- توران جعفرپیشه 17- عباس جعفرپیشه مبنی 
ب��ر الزام خوان��دگان به انتقال 6 دانگ یک ب��اب مغازه واقع در پالک ثبتی به ش��ماره 
1252 واق��ع در بازار مس��گرها واقع در بخ��ش دو ثبتی با این توضی��ح که )1-( حاج 
احم��د زائری به عن��وان مالک 3 دان��گ از 6 دانگ پالک ثبت��ی 1252 بخش 2 فوت 
ش��ده ورثه ایش��ان 3 پس��ر بنامان 1- محمود زائری 2- محمدتقی زائری 3- حس��ین 
زائ��ری و دو دختر بنام��ان 4- عزت زائری 5- ملوک زائری و یک همس��ر بنام حاجیه 
 منور زائری اعالم ش��ده )2-( آقای مرحوم محمدتقی زائری فوت ش��ده و ورثه ایش��ان

2 پس��ر بنامان 1- مسعود زائری 2- محس��ن زائری و یک دختر بنام 3- پروین )مینو( 

زائری و یک همس��ر بنام 4- اقدس )صدیقه( شمش��یری اعالم ش��ده اس��ت 3- خانم 
ملوک زائری فوت ش��ده و ورثه ایش��ان 3 پس��ر بنام��ان 1-  مرتضی ان��وری زاده 2- 

مصطف��ی ان��وری زاده 3- محمد ان��وری زاده و دو دختر بنامان 1- ملیحه الس��ادات 
ان��وری زاده 2- فرخ الس��ادات انوری زاده اعالم ش��ده اس��ت )4-( خان��م حاجیه منور 
زائری نیز فوت ش��ده و ورثه ایشان 3 پس��ر بنامان 1- محمود زائری 2- حسین زائری 
3- محمدتق��ی زائ��ری و دو دختر بنامان 4- ملوک زائری 5- عزت زائری اعالم ش��ده 
است )5-( حسب استعالم صورت گرفته که رونوشت آن پیوست پرونده است ششدانگ 
پ��الک ثبتی ف��وق الذکر که به صورت یک باب مغازه می باش��د به می��زان 1/5 دانگ 
بن��ام محمدباقر جعفرپیش��ه و به میزان 1/5 دانگ بنام اس��ماعیل زائ��ری و به میزان 
3 دانگ بنام احمد زائری می باش��د. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مس��تندات 
اب��رازی و با توجه به نحوه اظهارات وکیل خواه��ان و اقرار خواندگان ردیف اول و دهم 
آقای��ان محمود زائ��ری و محمد زائری و ب��ا توجه به اینکه آقای��ان 1- مصطفی انوری 
زاده چهارس��وقی فرزند س��ید محمود اصالتاً از طرف خود و وکالت��اً از طرف ورثه حاج 
احم��د زائری و 2 مس��عود زائ��ری اصالتا از طرف خود و وکالت��ا از طرف ورثه مرحوم 

محمدتقی زائری اقدام به فروش 4/5 دانگ از مالکیت مرحوم حاج احمد زائری و دیگران 
به خواهان به عنوان خریدار نموده اند و اینکه سایر خواندگان به غیر از خواندگان ردیف 
سیزدهم الی هفدهم در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی 
را م��ورد تکذیب قرار نداده اند و اینکه انتقال س��ند از لوازم عرفی و تبعی فروش ملک 
به دیگری می باش��د لهذا خواس��ته خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 
219 و 220 قان��ون مدنی و ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی 
دادگس��تری حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول الی دوازدهم به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال سهم االرث خود راجع به 3 دانگ از 6 دانگ پالک اعالمی 
بنام خواهان و محکومیت نامبردگان بصورت مس��اوی ب��ه پرداخت 1/050/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
و در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان 1- محمدکاظم جعفرپیش��ه 2- کبری 
جعفرپیش��ه 3- توران جعفرپیشه 4- عباس جعفرپیشه و دعوی وکالی خواهان نسبت 
ب��ه 1/5 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی راجع به مالکیت مرحوم اس��ماعیل زائری دادگاه 
با توجه به اینکه وکیل خواهان با حق اس��ترداد، دعوی خود را در این خصوص مسترد 
نموده است لهذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم الی نهم و 
یازدهم و دوازدهم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می 
باشد و در خصوص خواندگان ردیف اول و دهم حضوری و با توجه به اقرار ایشان قطعی 

است. اسماعیلی – رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
682 شماره دادنامه: 9109970351401457. شماره پرونده: 9109980351400570. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910570. خواهان: آقای حسین بذرافش��ان کلودانی به نشانی 
اصفهان – خ حکیم – س��اختمان فیروزه – فروشگاه فرش اصفهان. خوانده: خانم بتول 
زنگنه به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ه��ا: 1- مطالبه طلب. 2- تامین خواس��ته. 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی آقای حسین بذرافشان 

کلودانی فرزند کریم به طرفیت خانم بتول زنگنه فرزند محمد به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت یک فقره چک 
به ش��ماره 338/862234 مورخ 90/3/29 عهده بانک صادرات ش��عبه کوی کارمندان 
نظر به اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اینک��ه خوانده ب��ا اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده 
و دلیل��ی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً 
ب��ه مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی و مواد 310 و 314 
قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 2/055/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 

از تاریخ سررس��ید 90/03/29 تا زمان وصول در ح��ق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. 
 محمدرض��ا محمدی جرقویه ای – رئیس ش��عبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان

ابالغ رای
683 شماره دادنامه: 9109970353401672. شماره پرونده: 9109980358100565. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910858. شاکی: آقای محمد مهدی هیرادفر به نشانی خ خیام 
– بی��ن چه��ار راه جهاد و میرزا طاهر – بن 36- منزل آخر – س��مت راس��ت- واحد3. 
متهم: آقای حس��ین برزگر به نش��انی مجهول المکان. اتهام ها: 1- اس��تفاده از اس��ناد 
مجع��ول. 2- تحصیل مال از طریق نامش��روع. 3- جعل. گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم بنام آقای حسین برزگر فرزند جلیل متولد 1363 
مبنی بر کالهبرداری حس��ب ش��کایت آقای محمدمهدی هیرادفر که اعالم کرده است 
جهت خرید س��که اقدام به صدور ی��ک فقره چک به ش��ماره 1298/195572/54 به 
تاری��خ 1390/10/20 به مبلغ دو میلیون ریال نموده ک��ه متهم با جعل امضاء و تغییر 
مبل��غ مذکور به مبلغ پنجاه میلی��ون ریال در ظهر چک قید کرده و از این طریق چک 
را وص��ول نموده اس��ت و نظریه کارش��ناس مبنی بر اینکه امض��اء ظهر چک متعلق به 
صادرکننده آن نبوده اس��ت و متواری بودن متهم بزه انتس��ابی محرز و مستنداً به ماده 
یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف 
عالوه بر مس��ترد کردن مبلغ چهارمیلیون و هش��تصد هزار تومان در حق شاکی مذکور 
به تحمل یک س��ال حبس و پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال بعنوان جزای 
نق��دی در حق دول��ت محکوم می گ��ردد و در خصوص اتهام دیگ��ر متهم که جعل و 
اس��تفاده از سند مجعول می باش��د چون مقدمه جهت تصاحب کردن مال شاکی بوده 
اس��ت لذا بزهی جداگانه متصور نیست مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت 
متهم نسبت به اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول صادر و اعالم می گردد. رای 
 ص��ادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. م الف: 218 مرادی – رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ نظریه کارشناسی
684 آگه��ی ابالغ نظریه کارشناس��ی آقای��ان عبدالمجید آمون – محم��د علی فقیه- 
امیرهوش��نگ مرادی کالس��ه پرونده: 374/86ح/5. وقت حضور: 7 روز پس از انتش��ار 
در روزنامه. خواهان: ش��رکت عمران بهارستان. خوانده: محمدجواد شهرام فرزند اصغر. 
خواسته: ابالغ نظریه کارشناسی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 حقوقی ارجاع گردیده 
و نظریه کارشناسی ارائه شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 و 260 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین 
آگهی ظرف هفت روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم نظریه کارشناس��ی را دریافت و چنانچه اعتراضی دارد اعتراض خود را نس��بت به 
 نظریه کارشناس��ی با ذک��ر دالیل ارائه نماید. ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
685 شماره دادنامه: 9009970351200344. شماره پرونده: 8909980351200988. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890994. خواهان: آقای سید صالح هاشمی به نشانی اصفهان 
"– ش��هر جدی��د بهارس��تان- محله6 ف��دک- خ طاه��ر دوم- پ844- طبق��ه همکف- 
کدپ 33181-81698. خواندگان: 1- آقای س��ید امیر حسینی 2- خانم سحر فیضی 
همگی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ها: 1- مطالبه طلب. 2- تامین خواس��ته. 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. دعوی آقای س��ید صالح هاش��می فرزند 
سید هادی بطرفیت آقای سید امیر حسینی و خانم سحر فیضی بخواسته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به وجود دو فقره س��فته 

به ش��ماره ه��ای 0370743 و 0370740 هر دو به تاریخ سررس��ید 1389/3/11 در 
ید خواهان به عنوان س��ند عادی طلب که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان در مقابل 
خواه��ان دارد و با توجه به اینکه از س��وی خواندگان دفاعی ک��ه اعالم برائت ذمه آنان 
را اقتضاء نماید به دادگاه ارائه نش��ده اس��ت، دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت 
تلقی و به اس��تناد مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت تضامنی خوان��دگان به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
2/300/000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
مطالبه )1389/9/14( لغایت زمان وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بان��ک مرک��زی بر عهده اجرای اح��کام خواهد بود، در حق خواهان ص��ادر و اعالم می 
نمای��د. رای صادره غیابی و ظ��رف مدت 20 روز قابل اعت��راض در این دادگاه و پس 
 از آن ظ��رف م��دت 20 روز قاب��ل اعت��راض در دادگاه تجدید نظر اس��تان خواهد بود.

امید حفیظی – رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   .9210100352200229 ابالغنام��ه:  ش��ماره   686
9109980352200861. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910880. مش��خصات ابالغ شونده 
حقیقی: کام��ران نامدارپور فرزند عباس نش��انی مجهول المکان. مدارک پیوس��ت: در 
خصوص تجدید نظر خواهی خانم محبوبه ش��هبازی بطرفیت ش��ما نس��بت به دادنامه 
ش��ماره.. 9102095 مورخه 91/11/21 ...... صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
داری��د ظرف ده روز پس از روی��ت اخطاریه، به این دادگاه اع��الم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 910452ت. 

شبعه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
729 کالس��ه پرونده: 1857/91. ش��ماره دادنامه: 92/2/7-92. مرجع رسیدگی: شعبه 
6 ش��ورای حل اخت��الف اصفه��ان. خواهان: محم��د محمدیان نش��انی: اصفهان – خ 
ب��اغ دریاچه – جنب بن بس��ت فوالدگر- پ124. وکیل: ایرج و ش��یوا حقانی نش��انی 
اصفهان- خ نیکبخت – جنب دادگس��تری – پ40 – دفتر وکالت. خوانده: 1- صادق 
کاله کج نش��انی اصفه��ان – خ وحید- اول بلوار س��عدی- طبقه همکف- س��اختمان 
محمدی��ان - جنب دفت��ر وکالت عطائیان فرد. 2- کامران عامری فرد نش��انی: مجهول 
المکان. خواس��ته: الزام به انتقال س��ند خودرو زانتیا. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعض��اء، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رای می 
نمای��د. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی خواهان محمد محمدی��ان با وکالت ایرج 
حقانی و ش��یوا حقانی ب��ه طرفیت خواندگان صادق کاله ک��ج و کامران عامری فرد به 
خواس��ته الزام به انتقال س��ند رسمی اتومبیل س��واری زانتیا sx مدل 88 سفید رنگ 
به ش��ماره 658 ن71 اصفهان 33 به انضمام خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
ضمن بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی و 
الیح��ه تقدیمی خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه طبق جوابیه اس��تعالم از معاونت 
راهور س��ند خ��ودرو فوق الذکر به ن��ام خوانده ردیف دوم می باش��د و خواهان خودرو 
ف��وق الذک��ر کارت خودرو و بیم��ه نامه را در اختی��ار دارد و قولنامه خری��د از خوانده 
ردیف اول را نیز ارائه نموده اس��ت لذا ش��ورا با توجه به مرات��ب فوق دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانس��ته و به اس��تناد م��واد 10 و 219 و 222 ق . م خوانده ردیف دوم را 
محکوم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال س��ند خودرو زانتیا بشماره 
658ن71 اصفه��ان 33 در حق خواهان می نماید همچنین خوانده ردیف دوم محکوم 
به پرداخت 36000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی می 
 باش��د. با توجه به اینکه خودرو به نام خوانده ردیف اول نمی باش��د دعوی متوجه وی

نمی باش��د. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این ش��عبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

می باشد. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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امام حسن )ع( :
هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مگر آن که راه حل مناسب 

خود را پیدا کردند

اولین روزنامه نگار زن ایران 
که بود؟ 

نقل است که ناصرالدین شاه قاجار از سواد داشتن زنان دل خوشی نداشت 
و برخی از همسران او که می توانستند بخوانند و بنویسند، سوادشان را از 
شاه پنهان می کردند. مریم عمید، ملقب به مزین السلطنه در چنین فضایی 
پیش قدم تأسیس یک مدرسه دخترانه شد و بعدها نشریه ای را منتشر کرد 
که برای اولین بار در تاریخ ایران، مدیر مسئول آن زن بود.  مزین السلطنه 
که دختر میر سیدرضی، رییس االطبا پزش��ک قشون ناصرالدین شاه بود، 
 تحصیالت خود را نزد پدرش یاد گرفت و به دلیل حضورش در خانواده ای

تحصیلکرده و با س��واد و داشتن ذهنی جس��تجوگر و عالقه مند، از برخی 
تحوالت اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهان آن روزگار مطلع ش��د و چون 
عالقه زیادی هم به آموختن علوم جدید داشت، به خواندن زبان فرانسه و 
آموزش عکاسی مشغول شد. او در واقع اولین زن روزنامه نگار ایران است. 
البته اولین نشریه ای که از طرف زنان در ایران منتشر شد نشریه »دانش« 
نام داشت که در سال 1289 ه- ش توسط »خانم دکتر کحال« همسر میرزا 
حسین خان کحال انتشار  یافت. این نشریه در تهران منتشر  شد که هفته ای 
یک بار و در هشت صفحه با قطع رحلی و چاپ سربی چاپ می شد و عالوه 
بر ایران، در سایر کشورها هم منتشر می شد که بعد از یک سال متوقف شد.
مریم عمید، ملقب به مزین السلطنه اولین نشریه زنانه ایران را منتشر کرد.

شکوفه ای برای زنان  
دو سال بعد از تعطیلی »دانش« در سال 1392 ه- ش، مریم عمید نشریه 
ای با عنوان »شکوفه« منتشر کرد که در واقع این نشریه به عنوان اولین 
نشریه زنان در ایران شناخته شده است. او در سال 1330ه� .ق مدرسه ای 
دخترانه با نام »مزیّنّیه« تأس��یس کرد. مریم عمید برای ترویج و تشویق 
تحصیل در سطوح مختلف جامعه، در مقابل دو شاگرد که شهریه پرداخت 
می کردند، یک ش��اگرد مجانی نام نویس��ی می کرد و ب��ا خانواده ها قرار 
می گذاشت که تا پایان دوره تحصیل حق بیرون آوردن بچه ها را از مدرسه 
ندارند. مزین السلطنه در کنار مدیریت مدرسه، به فعالیت مطبوعاتی خود 
که همان انتشار نشریه »ش��کوفه« بود ادامه داد که سرآغاز این نشریه با 

این بیت آغاز می شد:
باد آمد و بوی عنبر آورد                                                              بادام شکوفه بر سر آورد

روی صفحه اول این نش��ریه نوش��ته ش��ده بود: »صاحبه امتیاز و مدیر 
 مسئوله مزین السلطنه صبیه مرحوم آقا میرزا سید رضی رییس االطبا، 
 روزنامه ای است اخالقی، ادبی، حفظ الصحه اطفال، خانه داری، بچه داری،

مسلک مس��تقیمش تربیت دوش��یزگان و تصفیه اخالق زنان راجع به 
مدارس نسوان عجالتا گاهی دو نمره طبع می شود.«

از نسخ و نستعلیق تا کاریکاتور  
نشریه شکوفه در سال 1330 اولین ش��ماره اش به چاپ رسید و به مدت 
چهار سال )77 شماره( تقریباً هر دو هفته یک بار منتشر می شد. این نشریه 
در چهار صفحه با خط نسخ نوشته می شد که از شماره پنجم نگارش آن 
نستعلیق شد و از سال دوم به بعد با حروف سربی به چاپ رسید. در صفحه 
آخر یک کاریکاتور داشت که مرتبط با موضوع هر شماره بود.  کاریکاتورها 
از سال سوم به بعد چاپ نشد و انتشار نش��ریه با شروع جنگ جهانی اول 

نظم خود را از دست داد. 

بولتن انجمن همت  
مریم عمید عالوه بر این فعالیت ها از اعضای انجمن همت خواتین هم بود. 
این انجمن در سال 1323ه� . ق توسط مدیران مدارس دخترانه به ریاست 
خانم نورالدجی تأسیس و هدف آن مبارزه با اجناس خارجی و منع واردات 
این محصوالت بود. یکی از تحریم ها منع خرید منسوجات خارجی بود. قرار 
بر این شد که تمامی مدارس دخترانه اعم از معلمین و دانش آموزان همگی 
از پارچه های ایرانی استفاده کنند و هر کس سرپیچی کرد، از مدرسه اخراج 
شود و هیچ مدرسه دیگری نام آن دانش آموز را ننویسد. به این ترتیب در 
عرض یک ماه حدود پنج هزار نفر به این تحریم پیوست. مزین السلطنه در 
نشریه شکوفه فعالیت ها و سخنرانی های مربوط به این انجمن را انعکاس 

می داد و این نشریه به عنوان سخنگوی انجمن فوق درآمده بود. 

به جنگ خرافات  
نشریه ش��کوفه بیش از هر چیز روی تربیت دوش��یزگان و اخالق زنان و 
مدارس زنانه تمرکز داشت، اما  از شماره 10 تا پایان انتشارش به صورت 
ارگان انجمن همت خواتین و مدیران مدارس نسوان در آمد و به بسط و 
تبلیغ نظرهای انجمن پرداخت. در این زمان همچنان که محتوای مقاالت 
سیاس��ی تر می شد، مس��ائلی چون اس��تقراض از دولت های خارجی، 
امتیازاتی را که بدون ش��ک در مقابل باید به دول تسلیم کرد، استقالل 
ملی، مبارزه با نفوذ بیگانگان و وظایف زن��ان را در این باره مطرح کرد، در 
حالی که بر کوش��ش زنان در راه اعتالی وطن تأکید می کرد و آنها را در 
این راه همپای مردان می دانست.بعد از س��واد آموزی، مبارزه با خرافات 
رایج و تقبیح آداب و رس��وم و عقاید عقب افتاده متداول در میان زنان از 
دیگر مباحث مهم این نشریه بود. شکوفه همچنین وضعیت زنان در دیگر 
 نقاط دنیا به ویژه در اروپا را مطرح کرد و آن را از اساس��ی ترین راه های 

آگاهی یابی زنان در ایران دانست. 
 

  وقتی مزین استکان های نقره را فروخت
مزین السلطنه اگرچه زن روشنفکری بود که فعالیت های اجتماعی اش 
او را به چهره ای مبارز در دوره مشروطه تبدیل می کرد، با این حال زنی 
بود که زندگی شخصی اش را با تمام مختصات عرفی زنانه حفظ کرده بود؛ 
تمام کارهای خانه اش را خودش به تنهایی انجام می داد و در راه توسعه 
و ادامه انتشار روزنامه که در آن زمان ناش��ر افکار مترقی زنان به حساب 
می آمد، از هیچ کوششی دریغ نکرد. حتی به گفته یکی از نزدیکان مریم 
عمید، او یک بار تمام اس��تکان های نقره خود را فروخت تا بتواند مخارج 
چاپ نشریه ش��کوفه را بپردازد و در اثر عش��ق و عالقه مفرط در این راه 
کلیه ام��وال و دارایی خود را ص��رف کارهای اجتماع��ی و فرهنگی کرد. 
مریم خانم مزین السلطنه عمید در سال 1337ه� . ق )1298ه- ش( در 
اوج فعالیت های خود در سفری که به سمنان داشت بر اثر عارضه قلبی 

درگذشت. 

گوانتانامو در حالی لقب گ��ران ترین زندان در جهان را 
گرفته که برآوردهای پنتاگون نش��ان می دهد هزینه 
نگهداری س��االنه هر زندانی در این زندان برابر با 900 

هزار دالر است.
  اعتصاب غذای زندانیان گوانتانامو در ش��رایطی ادامه 
دارد که این زن��دان در خلیج کوبا یک��ی از گران ترین 
زندان های روی زمین لقب گرفته  و باراک اوباما، رییس 
جمهوری آمری��کا نیز در اظهارات اخی��ر خود در هفته 
جاری هزینه های گران این زن��دان را به عنوان یکی از 

دالیل بی شمار ضرورت تعطیلی آن معرفی کرد.
در این خبر آمده اس��ت که هزینه نگهداری هر زندانی 
در گوانتانامو ساالنه مبلغی معادل 900 هزار دالر است.

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( ب��رآورد کرده که حدود 
150 میلیون دالر در سال برای اداره زندان گوانتانامو و 
سیستم دادگاه نظامی در پایگاه نیروی دریایی آمریکا 
در کوبا که حدود 11 س��ال پیش با ه��دف جای دادن 
مظنونان به عملیات های تروریستی در خارج از آمریکا 
بنا شده است، هزینه می کند، این در حالی است که بر 
اساس اعالم تحلیلگران، میزان هزینه ای که زندان های 
فوق العاده امنیتی در آمریکا ب��رای نگهداری زندانیان 
خود می کنند، برابر با 60 تا 70 هزار دالر است و هزینه 
 متوس��ط مربوط به مدیریت زندان ه��ای فدرال حدود

 30 هزار دالر می شود.

هزینه نگهداری هر زندانی گوانتانامو معادل 
بودجه سفر 12 هفته ای کاخ سفید است

در ادامه این خبر آمده است: برای مثال، هزینه نگهداری 
 ی��ک زندان��ی در گوانتانامو براب��ر با هزینه س��فرهای 
12 هفته ای کاخ سفید اس��ت و این در حالی است که 
سرویس مخفی آمریکا هزینه هفتگی سفرهای کاری و 
رسمی کاخ سفید را معادل 74 هزار دالر گزارش کرده 
که در شرایط فعلی تحت تأثیر مصادره قرار گرفته است.

هزینه نگهداری یک زندانی در گوانتانامو برابر با هزینه 
فعال نگ��ه داش��تن 45 ماهه خدمات ب��رج مراقبت در 
فرودگاه منطقه ای ش��مال غربی »آرکانزاس« اس��ت. 
هزینه فعالیت این برج مراقبت نیز که در شرایط فعلی 
قربانی مصادره شده، ماهانه20 هزار دالر گزارش شده 

است.
هزینه 900 هزار دالر س��االنه مربوط ب��ه نگهداری هر 
زندانی گوانتانام��و همچنین برابر ب��ا بودجه الزم برای 
کمک به تحویل مواد غذایی به افراد سالمند در تقریباً 

هفت ایالت آمریکاست.

هزینه نگهداری 4 زندانی گوانتانامو معادل   
بودجه آموزش یک خلبان است

در مقایس��ه با هزینه ارت��ش و امنیت مل��ی نیز هزینه 
نگهداری چه��ار زندان��ی در گوانتانامو مع��ادل هزینه 
آموزش یک خلبان جنگنده نیروی هوایی آمریکاست که 
با استناد به ارقام ارایه شده از سوی پنتاگون، این هزینه 

برای هر خلبان برابر با3/6 میلیون دالر است.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که هزینه های عظیم 
اداره زندان گوانتانام��و و مجتمع قضای��ی آن به دلیل 
موقعیت س��احلی این زندان در فاصله 45 مایل مربعی 
پایگاه نی��روی دریایی آمری��کا واقع در جنوب ش��رق 
کوبا اس��ت و از طرف دیگر به دلیل ع��دم وجود رابطه 
میان کوبا و آمریکا، تقریباً تم��ام امکانات مورد نیاز در 
گوانتانامو از خارج وارد می شود و زمانی که دادگاه های 
 نظامی برگزار می شوند، قضات و وکال و ناظران و حتی 
رسانه ها مجبور هستند تا از طریق هواپیماهای نظامی 
خود را به زندان گوانتانامو برسانند و این در حالی است 
که مواد غذایی، مصالح س��اختمانی مورد نیاز و س��ایر 

کاالها نیز از خارج برای این زندان تأمین می شود.
رویترز در ادامه با توجه ب��ه اظهارات »کن گود« معاون 
اندیش��کده »امریک��ن پراگرس« با اش��اره ب��ه این که 
گوانتانامو بی نهایت ناکارآمد است، اعالم کرده که همین 
گرانی نهایتاً عاملی می ش��ود برای تعطیلی این زندان؛ 
زیرا هزینه های این زندان در مقایسه با هزینه نگهداری 

یک زندانی در آمریکا، نجومی است.
 در ادامه این خبر آمده است که بحث درباره هزینه های

زن��دان گوانتانام��و آن ه��م در ش��رایطی ک��ه جنگ 
 بودجه بین اوبام��ا و مجلس نماین��دگان تحت کنترل 
جمهوری خواه��ان در جریان اس��ت و از طرف دیگر با 
توجه به اجرای کاهش کلی هزینه ه��ای فدرال که از 
ماه مارس سال جاری میالدی با عنوان »مصادره« آغاز 
شده، می تواند یک س��الح قدرتمند باشد؛ مصادره ای 
 که قرار است مبلغی معادل 109 میلیارد دالر از هزینه ها

را تا پایان س��پتامبر س��ال ج��اری کم کن��د و تاکنون 
نیز به کاه��ش خدمات کوچک و ب��زرگ دولت آمریکا 

انجامیده است.
اوباما پیش تر در س��ال 2008 میالدی در رقابت های 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا وع��ده تعطیلی 
گوانتانام��و را مطرح ک��رد و تاکنون که س��ال 2013 
میالدی است در تحقق بخش��یدن به وعده خود ناکام 
مانده، ولی با این حال بار دیگر مدعی تالش برای بستن 
 این زندان ش��ده اس��ت. این خبر در ش��رایطی منتشر 
می شود که زندانیان گوانتانامو از ماه فوریه سال جاری 
میالدی اعتصاب غذا کرده اند و تاکنون گزارش اعتصاب 
غذای 100 زندانی و غذا دادن اجباری به 23 تن از این 

زندانیان گزارش شده است.

گران ترین زندان جهان 
کجاست؟ 
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

با تالش مختصصان کشور، ایران به جمع سه کش��ور دارنده دانش و تخصص »کاشت تلسکوپ 
مینیاتوری چشم« در جهان پیوست. 

دکتر ایمانیه، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره موفقیت محققان این دانشگاه گفت: برای 
نخستین بار در خاورمیانه، عمل جراحی کاشت تلسکوپ مینیاتوری در چشم بیمار در شیراز با 
موفقیت انجام شد. این روش نوین ، راهی برای درمان بیماری دژنراسیون ماکوالر یا تحلیل وابسته 

به سن لکه زرد شبکیه است که شایع ترین علت نابینایی سالمندان در جهان به شمار می رود. 
دکتر علی توللی، فوق تخصص جراحی و بیماری های شبکیه و یکی از اعضای تیم جراحی نیز 
گفت : این شیوه جراحی چش��م، حدود دو سال است که در کش��ورهای آمریکا و انگلیس اجرا 
می ش��ود. به گفته وی، تا کنون 200 مورد کاشت تلس��کوپ مینیاتوری در دنیا ثبت شده که 
چهار مورد آن در انگلیس و بقیه در آمریکا بوده است. دکتر ساسان نیکنام، فوق تخصص قرنیه 
و یکی دیگر از اعضای تیم جراحی نیز گفت: دژنراسیون ماکوالر بیماری است که در آن لکه زرد 
که قسمت حساس به نور شبکیه است، دچار آسیب می شود و بیمار درمرکز دید خود چیزی جز 
لکه ای سیاه نمی بیند. وی افزود : با کاشت تلس��کوپ مینیاتوری، میدان دید بیمار که در حالت 
عادی 15 درجه است، به 55 درجه افزایش می یابد و بدین ترتیب بیمار می تواند از قسمت های 

سالم شبکیه خود برای دید کافی استفاده کند. 

 به تازگی مهندسان شرکت Hublot ساعت مچی LaFerrari 05-Hublot MP را برای 
تکریم LaFerrari طراحی کرده اند که به خود این خودرو شباهت دارد. 

در ماه مارس سال جاری میالدی، شرکت فراری در »نمایشگاه خودرو ژنو« از آخرین ابرخودرو 
خود به نام LaFerrari رونمایی کرد. این فناوری با تقریباً یک هزار اسب بخار، بهترین خودرو 
ورزشی به شمار می آید. صفحه ساعت جدید از کریستال یاقوت کبود ساخته شده و شکل آن، 
 PVD تداعی کننده طرحواره خودرو مزبور است.  همچنین محفظه و تسمه آن از تیتانیوم مشکی
و بند آن از پالستیک ساخته شده است. تمامی 637 اجزا، فعالیت ساعت را نیرودهی می کنند که 
این در نوع خود، یک رکورد برای شرکت طراح به شمار می آید. 11 مجموعه استوانه جفت شده 
در یک شکل ستون فقرات مانند، تا مرکز ساعت تعبیه ش��ده اند که با کمک یکدیگر و در هر بار، 
ساعت را تا هفت هفته فعال نگه می دارند.  همچنین سیلندر هایی وجود دارند که از آلومینیوم 
سیاه آنودایز شده، ساخته شده اند و با عالیم SuperLuminova به سمت راست و چپ سیلندر 
مرکزی ردیف شده اند. سیلندرهایی که به سمت چپ ردیف شده اند، میزان نیروی باقی مانده و 
سیلندرهای به سمت راست، زمان را نشان می دهد. میله های تقویت کننده نیز در هر یک از جوانب 
سیلندرها قرار دارند. فقط 50 عدد از این ساعت های مچی درحال تولید هستند.  بهای این فناوری 

اعالم نشده ، اما گفته می شود به 300 هزار دالر آمریکا می رسد. 

ناسا یک قرارداد جدید را برای ادامه پرواز فضانوردان آمریکایی 
بر روی فضاپیماهای روس��یه ت��ا اوایل 2017 ب��ا هزینه 70/7 
میلیون دالر امضا کرده که حدود هش��ت میلیون دالر بیشتر از 

نرخ قبلی است. 
انعق��اد ای��ن ق��رارداد 424 میلی��ون دالری که روز سه ش��نبه 
اعالم شد، برای ش��ش صندلی در کپس��ول های فضایی سایوز 
روس��یه مناس��ب اس��ت.  بر اس��اس این قرارداد، فضاپیماهای 
س��ایوز در س��ال 2016 تا ژوئ��ن 2017 فضانوردان ناس��ا را به 
ایس��تگاه فضایی بین الملل��ی و بالعکس منتق��ل خواهد کرد. 
قرارداد قبلی برای ارایه خدمات پرواز به ناس��ا تا س��ال 2015 با 
هزینه نزدیک به 62/7 میلیون دالر برای هر صندلی بود.  ناس��ا 
در پی پایان کار ش��اتل های فضایی خود در تابستان 2011 به 
فضاپیماهای روس��ی برای انتقال محموله و فضان��وردان خود 
 به ایس��تگاه متکی شده اس��ت. این س��ازمان در حال حاضر از 
شرکت های فضایی خصوصی آمریکا خواس��ته تا تاکسی های 

فضایی خود را تحت برنامه خدمه خصوصی ناسا تولید کنند. 
این سازمان فضایی آمریکا امیدوار است بتواند تا سال 2015 یک 
فضاپیمای سرنشین دار خانگی را آماده کرده و مورد استفاده قرار 
دهد، اما ع��دم موفقیت کنگره در س��رمایه گذاری کامل در این 
برنامه باعث غیرممکن شدن این هدف شده است. مقامات ناسا 
سال 2017 را برای ارسال اولین فضانوردان آمریکایی بر روی یک 

فضاپیمای داخلی به مقصد ایستگاه فضایی هدف قرار داده اند. 
قانونگذاران در دو سال گذشته مبالغ 489 میلیون و 406 میلیون 
دالری را برای برنامه خدمه خصوصی مطرح کرده اند که بسیار 
کمتر از بودجه های 830 میلی��ون و 850 میلیون دالری مطرح 
ش��ده در درخواس��ت بودجه فدرال باراک اوباما، رییس جمهور 
آمریکا هس��تند. س��ه مدعی اصلی انتقال فضانوردان ناس��ا به 
ایستگاه و بازگشت از آن، شرکت های اسپیس ایکس، سیرا نوادا 
و بوئینگ هس��تند. اس��پیس ایکس در حال کار بر روی نسخه 
سرنش��ین دار کپس��ول دراگون خود بوده، بوئینگ نیز در حال 
ساخت یک کپسول موسوم به CST-100 اس��ت و سیرا نوادا 
ساخت فضاپیمای دریم چیسر را در دست دارد. ناسا همچنین به 
دنبال بخش خصوصی برای پر کردن جای وظیفه انتقال محموله 
شاتل های فضایی است. این سازمان قراردادهای میلیارد دالری 
 با دو ش��رکت اس��پیس ایکس و اوربیتال س��اینزز برای ارسال 
مأموریت های رباتیک باری به آزمایشگاه مداری امضا کرده است.

ابر ساعت مچی برای خودرو فراریکاشت تلسکوپ مینیاتوری چشم در ایران

 نرخ صندلی فضاپیمای روسیه برای هر فضانورد آمریکایی چند است؟ 

یک فالگیر هندی که از 
بقیه مدرن تر است

 دانشمندان دانش��گاه هاروارد موفق به ساخت کوچک ترین 
ربات جهان به اندازه یک حشره شده اند که می تواند مانورهای 

سریع روزمره حشرات را اجرا کند. 
رب��ات »robo-fly« که از فیبر کربن س��اخته ش��ده، تنها 
کس��ری از یک گ��رم وزن داش��ته و از عض��الت الکترونیکی 
 ابرس��ریع برای تأمی��ن نیروی ب��ال هایش برخوردار اس��ت.

به گفته س��ازندگان، ربات های کوچکی مانن��د فناوری آنها، 
ممکن است در نهایت در عملیات های نجات مورد استفاده قرار 
 گیرد. برای مثال، این ربات می تواند در فضاهای کوچک درون 
 »robo-fly« .س��اختمان های تخریب ش��ده حرکت کند
همچنین از چاالکی حش��ره مانند برخوردار ب��وده که به این 
موجودات اجازه می دهد بس��یار س��ریع در زم��ان مواجهه با 
ش��کارچیان فرار کنند. این کار تا حد زیادی از حرکات بسیار 
دقیق بال ها به دس��ت می آید. بال ها با متناسب سازی مداوم 
تأثیر فعالیت باالبر و جلوبر در بدن حش��ره و ربات با س��رعت 

بسیار باال، به آن اجازه معلق ماندن یا اجرای مانورهای گریز را 
می دهد. بال های نازک و منعطف این ربات مانند یک حشره 
واقعی حدود 120 بار در ثانیه برهم می خورد. محققان با یک 
 ماده خاص موسوم به ماده فیزوالکتریکی به این سرعت بال زدن

دست یافته اند. 
دانشمندان با خاموش و روشن کردن سریع ولتاژ توانستند این 
ماده را شبیه به عضالتی کنند که بال های حشره را به حرکت 
وامی دارند.  این فناوری به این معنی اس��ت که جریان هوا در 
باالی بال ها بیشتر از پایین آن است که باعث می شود فشار هوا 
در زیر بال ها، ایجاد شود. این تفاوت در فشار است که حرکت 
رو به ب��اال را تولید می کند. بال زدن، نیروی��ی رو به جلو ایجاد 
کرده که وزن حشره و مقاومت هوای پایین بر را خنثی می کند. 
هدف اصلی این پژوهش، درک چگونگی عملکرد پرواز حشرات 

و نه ساخت یک ربات مفید بوده است. 
نمونه کنونی این ربات حش��ره به یک منب��ع نیروی خارجی 
متصل بوده، اما به گفته دانشمندان، گام بعدی کوچک سازی 
بخش های دیگر این فناوری اس��ت که برای ساخت یک ربات 

پرنده کاماًل بی سیم مورد نیاز خواهد بود. 
این پژوهش در مجله ساینس منتشر شده است. 

پرواز کوچک ترین ربات پرنده جهان 
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