
مرکب مرگ، پشت چراغ قرمز پلیس 

 از اعتراض مراجع شیعه و سنی 
تا انتقاد وزارت خارجه

خسرو شکیبایی در 
شبکه نمایش خانگی

+Film
موتور و موتورسواران در بررسی زاینده رود 

واكنش گسترده به هتك حرمت  صحابه پیامبر،گزارش جوان آنالین

حزب اهلل، آماده ممانعت 
از سقوط سوریه 2

سرمایه گذار برای پیشرفت 
شهرستان سامان جذب شود 78

 ۵ مسکن برای كاهش 
5آسیب های روانی طالق

 شورای نگهبان ازكاندیداها 
برنامه می خواهد

آیا سرمایه مشکل این پروژه هاست؟ 

شهرک سالمت به نقش جهان می پیوندد

عباس��علی کدخدایی با اش��اره به  آیین نامه جدید ش��ورای 
نگهبان درباره بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت: ما نیازمند مالک هایی برای ملموس تر شدن 
سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن بودیم تا زمانی که 

اسامی نامزدها اعالم شود...

3 به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند. جریمه های در نظر 
گرفته شده از سوی پلیس راهور از جمله ثبت تخلف در گواهینامه و 
توقیف موتورس��یکلت متخلف نیز تاکنون نتوانس��ته سدی در برابر 

تخلفات گسترده موتورسوارانی باشد که ...

تماس هایی 
برای گرمی بازار

در حالی که هنوز یک هفته ت��ا پایان دوازدهمین دوره 
لیگ برتر فوتبال ایران زمان باقی است، ولی مدت هاست 
که فعالی��ت مخفیانه و زیرپوس��تی باش��گاه های لیگ 
 برتری برای جذب بازیکنان مورد نیازش��ان آغاز شده و 
 تماس های تلفنی مش��کوک تبدیل ب��ه واژه ای برای 
ش��ایعه س��ازی تیم های رقیب ش��ده اند. از یک طرف 
مدیرعامل پرسپولیس مدعی شده که در آستانه فینال 

جام حذفی تماس هایی از سوی افراد منتسب...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

4

نامزدهای فعلی را  به دولتم می برم 2

آنچه سر فوتبال آمد 
در والیبال تکرار نشود!6

 هنوز از یاده��ا نرفته اس��ت که انتش��ار کاریکات��ور موهن از 
پیامبر )ص( چه آتشی در بین مسلمانان جهان به پا کرد. این 
بار اما نوبت به تفرقه افکنی میان شیعه و سنی رسیده تا وحدت 
مس��لمانان شکسته ش��ود و غرب و صهیونیس��م را به آرزوی 
دیرینه خود برس��اند. ظاهرا این وسط عده ای دوست دارند بر 
آتش دعوای فرقه ای دامن بزنند. سلفی گری، از آن فرقه های 
دست سازی است که توسط غرب ساخته شده و ظاهرا در این 
برهه تاریخی نوبت  استفاده از آن است. در دوره ای که در جهان 
اسالم اتفاقات زیادی افتاده که از آن تعبیر به بیداری اسالمی 

می کنند و مسیر و سرنوشت بس��یاری از کشورهای عربی در 
 حال تغییر است، آمریکا و متحدانش به  جای سیاست جنگ 
رو در رو، این بار سیاس��ت تفرقه اندازی و جنگ داخلی را در 
پیش گرفته اند و با حمایت از گرو های تندرویی چون س��لفی 
ها، آتش جنگ را در کش��ور های مختلف به خصوص سوریه 
 روش��ن نگه می دارند. ماجرا اما از این قرار است که در سوریه،

گروه های مسلح به ضریح ُحجِر بن َعدی از یاران پیامبر اسالم 
حمله کردند و بقایای جسد را ربودند. 

2

طالق باید پیش از ازدواج 
مورد توجه قرار گیرد

روزانه 30 تن زباله 
بیمارستاني تولید مي شود

قیمت گذاری خودروسازان 
غیرقانونی است

 نیکی کریمی 
» سوت پایان«  را زد

نمایندگان در امور اجرایی 
استان دخالت  نکنند
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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نوبت اولمناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان 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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توفان سرخ 

را از پا درآوردن
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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: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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- 
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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

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
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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!«
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چهره روزيادداشت

دفاع از انقالب با شعار نیست 
محمدباقر قالیباف، جریان فتن��ه و جریان انحرافی را دو خطر اصلی 
انقالب عنوان کردو گفت: جریان فتنه و انقالب��ی نماها، دو لب یک 
قیچی هستند که ریش��ه انقالب را می زنند. وی اضافه کرد: برخی 
بودند که حرف انقالب را زدند و به اصط��الح انقالبی نمایی کردند و 
شعار دادند، اما شعارهای خود را محقق نکردند که این خیانت به آن 
آرمان ها است.عضو ائتالف پیشرفت تأکید کرد: در جامعه ای که فقر 
باش��د، امر به معروف و نهی از منکر چه جای��ی دارد؟ در این جامعه 
شرافت و دین انسان ها در خطر اس��ت. وقتی فقر آمد، آن جامعه در 
برابر قدرت و ثروت س��ر تعظیم فرو می آورد و نمی تواند عزت خود 
را حفظ کند.قالیباف با تأکید بر اینکه دفاع از انقالب با شعار نیست 
تصریح ک��رد: خدا به حرف خوب پ��اداش نمی ده��د؛ بلکه به عمل 
خوب پاداش می دهد. ما افرادی را می بینیم حرف هایی می زنند 
و شعارهایی می دهند. اگر شعار بدهیم که به آن عمل نشود، به آن 

شعار خدشه وارد کرده ایم.

رونمايی از شبیه ساز بومی بالگرد 
۲۱۴

»شبیه ساز بالگرد ۲۱۴« نیروی زمینی ارتش که به دست متخصصان 
داخلی ساخته شده اس��ت، با حضور فرمانده این نیرو رونمایی شد.  
پوردستان در این مراس��م از بهره برداری پروژه »قادر 5« شبیه ساز 
متحرک ۲09، کبری و ش��نوک خبر داد و گفت: با این دستاوردها 
گوش��ه ای از اقتدار س��ربازان فدایی ایران را به ملت نشان خواهیم 
داد. پیش تر امیر پوردستان در یک نشست خبری  از رونمایی چهار 
شبیه ساز بالگرد در سال جدید خبر داده بود که امروز یک نمونه آن 
به بهره برداری رس��ید. کاهش خطا در پروازه��ا، از ویژگی های این 
شبیه ساز عنوان شده و گفته می شود  ساخت بومی آن در کشورهای 
آس��یایی کم س��ابقه بوده اس��ت. این شبیه ساز توس��ط مهندسان 
هواپیمایی نزاجا طراحی و تولید شده و جدید ترین دستاورد نیروی 

زمینی ارتش به حساب می آید.

دادگاه مهدی هاشمی به زمان ديگری 
موکول شد

اولین جلسه رس��یدگی به پرونده مهدی هاش��می دیروز در دادگاه 
انقالب تهران به ریاس��ت قاضی ناصر س��راج آغاز ش��د، ولی مهدی 
هاش��می از دادگاه تقاضای مهلت کرد که با این درخواست موافقت 
 ش��د. مهدی هاش��می هم��راه س��یدمحمود علی��زاده طباطبایی

 )وکیل مداف��ع( و نیز یک��ی از خواهرانش وارد دادگاه ش��د. مهدی 
هاشمی با خودروی شخصی تا در دادگاه آمد، ولی ورود فائزه هاشمی 
با تاکس��ی گردش��ی تهران برای خبرنگاران قابل توجه بود. مهدی 
هاش��می در بدو ورود به دادگاه، درباره روند برگزاری جلسه دادگاه 
امروز گفت: بنده اطالعی ندارم. نتیجه جلس��ه امروز بعداً مشخص 

خواهد شد. 

جمع دانشجويان مقابل دفتر سازمان 
ملل

دانشجویان دانشگاه های تهران در پی هتک حرمت مضاجع شریف 
مسلمانان توسط تروریست های وهابی، روز دوشنبه در مقابل دفتر 
سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار می کنند. پس از هتک حرمت 
تروریست های وهابی در س��وریه، دانش��جویان در اعتراض به این 
عمل روز دوشنبه س��اعت ۱3 همراه با اقامه نماز ظهر و عصر مقابل 
دفتر س��ازمان ملل تجمع اعتراض��ی برگزار خواهند ک��رد. اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی تاکنون 

برای برگزاری این تجمع اعالم آمادگی کرده اند.

برای عبور از پیچ خطرناک کنونی 
نیازمند وحدت هستیم

امام جمعه موقت تهران با بی��ان اینکه باید از مقابل��ه و صف بندی 
بپرهیزیم و ید واحده باشیم گفت: برای موفقیت در این امور باید از 
خداوند بخواهیم مش��کالت و گرانی ها را بر ما س��هل کند تا از پیچ 

خطرناک کنونی عبور کنیم.
حجت االسالم کاظم صدیقی با تأکید بر اینکه دشمنان اسالم از صدر 
ش��کل گیری دین مبین اسالم علیه مس��لمانان وارد عمل شده اند 
اظهار کرد: الزمه حیات، دف��اع از هویت و زندگی اس��ت و هویت و 
حیات دینی ما با حضور رزمندگان در صحنه مقابله بادشمن محفوظ 

مانده است.
وی افزود: در جنگی ک��ه پس از پیروزی انقالب بر ما تحمیل ش��د، 
عراق و صدام طرف حس��اب ما نبودند؛ بلکه ای��ن آمریکا، انگلیس و 
قدرت های باطل بودند که در مقابل انقالب اسالمی ایستاده بودند و 
اگر از جان گذشتگی مردم زیر پرچم والیت نبود، هیچ گاه پیروزی 

حاصل نمی شد.

هنوز از یادها نرفته است که انتش��ار کاریکاتور موهن از پیامبر 
)ص( چه آتش��ی در بین مس��لمانان جهان به پا کرد.این بار اما 
نوبت به تفرقه افکنی میان ش��یعه و س��نی رس��یده تا وحدت 
مسلمانان شکسته شود و غرب و صهیونیسم را به آرزوی دیرین 

خود برساند.
ظاهرا این وسط عده ای دوس��ت دارند بر آتش دعوای فرقه ای 
دامن بزنند. س��لفی گری، از آن فرقه های دست سازی است که 
توسط غرب س��اخته ش��ده و ظاهرا در این برهه تاریخی نوبت  
اس��تفاده از آن اس��ت. در دوره ای که درجهان اس��الم اتفاقات 
زیادی افتاده که از آن تعبیر به بیداری اسالمی می کنند و مسیر و 
سرنوشت بسیاری از کشورهای عربی در حال تغییر است، آمریکا 
و متحدانش به  جای سیاس��ت جنگ رو در رو، این بار سیاست 
تفرقه اندازی و جنگ داخلی را در پیش گرفته اند و با حمایت از 
گرو های تندرویی چون سلفی ها، آتش جنگ را در کشور های 

مختلف به خصوص سوریه روشن نگه می دارند.
ماجرا اما از این قرار است که در سوریه، گروه های مسلح به ضریح 
ُحجِر بن َعدی از یاران پیامبر اسالم حمله کردند و بقایای جسد 

را ربودند. 
پنج شنبه گذشته در حمله تروریست هاي سوري به منطقه ریف 
دمشق، وهابیون تروریست اقدام به نبش قبر صحابي جلیل القدر 
امیرالمومنین)ع( ک��رده و پیکر پ��اک وي را در مکاني دیگر به 

خاک سپردند. در این راستا، جبهه »النصره«، از گروه هاي وهابي 
وابس��ته به القاعده در سوریه، با انتش��ار بیانیه اي در شبکه هاي 
اجتماعي تایی��د کرد پیکر حج��ر بن عدي را به ج��اي دیگري 

منتقل کرده است.
این کار در پي آن صورت گرفت که شورش��یان وابسته به جبهه 
النصره، توانس��تند منطقه »عدرا« در اس��تان »ریف دمشق«، 
یعني جایي که پیک��ر حجر بن ع��دي در آن مدفون ب��ود را در 

کنترل بگیرند.
این گروه و عناصر وابس��ته به آن پیش از این نی��ز تهدید کرده 
بودند آرامگاه ها و مکان هاي مذهبي و زیارتي را در سوریه تخریب 
خواهند کرد.  از سوي دیگر، برخي عناصر وابسته به این گروه ها، 
با انتش��ار مطالبي در اینترنت، تهدید کرده اند در صورت تحت 
کنترل درآوردن دمش��ق، مش��ابه این کارها را با مقبره حضرت 

زینب)س( نیز انجام خواهند داد.
در این راس��تا، جبهه »النصره«، از گروه هاي وهابي وابس��ته به 
القاعده در سوریه، با انتشار بیانیه اي در شبکه هاي اجتماعي تایید 

کرد پیکر حجر بن عدي را به جاي دیگري منتقل کرده است.
انتشار این خبر اما با واکنش گسترده علما و محافل شیعه و سني 

و مردم مسلمان منطقه روبه رو شد. 
در پي این اتفاق بس��یاري از مقامات دیني و سیاس��ي در جهان 
اسالم این اقدام را محکوم کرده و خواستار واکنش جدي در برابر 

اینگونه اقدامات شدند. 
بنابر این گزارش در میان جریان هاي شیعي عالوه بر محکومیت 
این اقدام از سوي مراجع ش��یعي ایران و عراق از جمله آیت اهلل 
مکارم ش��یرازي، آیت اهلل س��بحاني، آیت اهلل صافي گلپایگاني و 
بسته ش��دن حوزه هاي علمیه قم و نجف در لبنان نیز حزب اهلل 
لبنان و تجمع علماي جبل عامل و همچنین نخست وزیر عراق، 
صالح الحی��دري رئیس دیوان وقف ش��یعي عراق ای��ن اقدام را 

محکوم کردند.
همچنین به دنبال این هتک حرمت،  طالب و فضالي حوزه علمیه 
قم با حضور گسترده روحانیون و اساتید حوزه در صحن مدرسه 
فیضیه قم، تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند و طالب با س��ر 

دادن شعارها و صدور بیانیه اي 
جنایت گروه ه��اي تکفیري 
در تخریب آرام��گاه حجر بن 
عدي، صحابي بزرگ رس��ول 
خدا)ص( و حضرت امیر)ع( را 

محکوم کردند.
در ای��ن تجم��ع آی��ت اهلل 
مدی��ر  حسیني بوش��هري 
حوزه ه��اي علمی��ه سراس��ر 
کشور و امام جمعه قم، جمعي 
از نمایندگان بی��وت مراجع 
عظام تقلید و اساتید سطوح 
مختلف حوزه حضور داشتند.

در همین راس��تا معاون وزیر 
ام��ور خارجه ب��ا محکومیت 
تخریب مقبره حجربن عدي 
به عاملین این اقدام هش��دار 

جدي داد. امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه، نبش قبر و هتک 
حرمت مقبره مقدس حجربن عدي از صحابه بزرگوار را محکوم 
کرده و با هشدار جدي به مس��ببین این اقدام ناشایست، آنان را 
عوامل رژیم صهیونیستي خواند که اقدامات مشابهي را در اماکن 

مقدس مسلمین در فلسطین اشغالي انجام داده اند. 
وي اف��زود: عاملی��ن اصل��ي ای��ن اق��دام ضدانس��اني پاس��خ 

پشیمان کننده اي را دریافت خواهند کرد.
در این میان خبر رسید آرامگاه جعفر طیار در اردن نیز تخریب 
شده است که البته این خبر تکذیب شد، اما در هر حال به نظر می 
رسد اعتراضات به این هتک حرمت ها ادامه دار شود و واکنش ها 

همچنان ادامه خواهد داشت.

واکنش گسترده به هتك حرمت  صحابه پیامبر،گزارش جوان آنالين

نگرانی های آمريکا از عواقب از اعتراض مراجع شیعه و سنی تا انتقاد وزارت خارجه
حمله به سوريه

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با بیان این که در حال 
حاضر نمی تواند سناریویی را پیش بینی کند که در آن نیاز 
به اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه باشد،گفت:تحقیقات 
درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه ادامه دارد. با 
توجه به سخنان اوباما،آمریکا همچنان در حال بررسی اوضاع 
س��وریه و تجزیه و تحلیل تحوالت منطقه ب��ه ویژه حمایت 
روسیه از بشار اسد اس��ت. رییس جمهوری آمریکا البته در 
سخنان خود شرطی را مطرح کرد و گفت، اگر شواهد محکم 
که نشان دهد س��وریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده 

است،به دست بیاید قواعد بازی را تغییر خواهد داد.

حزب اهلل، آماده ممانعت از 
سقوط سوريه

رییس شورای سیاس��ی جنبش حزب اهلل تأکید کرد که این 
جنبش آماده ممانعت از سقوط س��وریه و اداره آن از تل آویو 
و واشنگتن است. السید ابراهیم امین السید، گفت: حزب اهلل 
آماده است تا از سقوط سوریه و اداره آن از تل آویو و واشنگتن 
ممانعت کند و این یک استراتژی است و  ورود به بحران سوریه 
نیست؛ بلکه ورود به بحران درگیری با آمریکا و اسرائیل است. 
السید اظهار داشت: ما در سوریه دخالت می کنیم و آشکارا آن 
را بیان می کنیم، چرا؟ برای اینکه ما نمی پذیریم که این محور 
حکومت کند و عالوه بر آن ما حضور داری��م تا از لبنانی ها و 

کرامت آنها و مقدسات اسالمی دفاع کنیم.

اسد:خط مشی تروريست ها 
قتل و تخريب است

رییس جمهوری س��وریه در مراس��م رونمایی از لوح یادبود 
شهدای دانش��گاه های سوریه، خط مش��ی تروریست ها را 
قتل و تخریب توصیف کرد. به گزارش پایگاه النش��ره، بشار 
اسد در مراس��م رونمایی از لوح یادبو شهدای دانشگاه های 
س��وریه گفت: گروه های تروریستی، دانش��جویان و مراکز 
دانشگاهی و آموزشی را هدف قرار می دهند. زیرا خط مشی 
آنها قتل و تخریب است. رییس جمهوری سوریه گفت: این 
اقدامات گروه های تروریستی ما را در ادامه خط مشی خود 
برای بازسازی و بقا استوارتر می کند و شما)دانشجویان( با 
اصرار بر علم آموزی حتی با وجود ش��رایط جنگی، به اسوه 

تبدیل شده اید. 

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 فرقی بین مشايی و 
احمدی نژاد نیست

حجت االسالم و المسلمین سید مهدی 
طباطبایی 

 استاد اخالق و نماینده سابق مجلس 

آنچه امروز می گویم چیزی است که پیش از این در آقای احمدی نژاد 
دیدم. بسیاری می گفتند ایشان را مشایی تحت تأثیر قرارمی دهد. بنده 
می گفتم نه! این طور نیست. یک عکس معروف است که آقای مشایی 
پشت س��ر آقای احمدی ن ژاد در حال نجوا با ایشان است. همان زمان 
یکی از آقایان که تئوریس��ین 
هم بود و من احساس می کنم 
تفکر و قلم ایشان بحران ها را 
در کشور تشدید کرده، گفت: 
»باید احمدی نژاد را از مشایی 
جدا کنیم.« من فوراً مخالفت 
کردم و گفتم: »مشایی یعنی 
احمدی نژاد و احم��دی نژاد 

یعنی مشایی.
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۲
نامزدهای فعلی را به دولتم می برم 

محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه از تعدای از نامزدهای فعلی در 
دولتش استفاده خواهد کرد، شرط انتخاب افراد را برای کابینه غیر جناحی خواند و گفت: از هر کس 

کارآمد باشد، در دولتم استفاده می کنم.

ظاهرا اين وسط 
عده ای دوست 

دارند بر آتش 
دعوای فرقه ای 

دامن بزنند. سلفی 
 گری، از آن

 فرقه های دست 
سازی است که 

توسط غرب ساخته 
شده

 از اصولگرايان 
استفاده خواهم کرد

پیشنهاد حضور در 
عرصه انتخابات

 نام��زد احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: هاش��می را فتنه گر 
نمی دانم، زیرا وی با حکم رهبر انقالب به عنوان رییس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام تعیین شده است.
مصطفی کواکبیان اظهار کرد: حدود ۴0 روز دیگر حادثه مهمی در کشور 
رخ می دهد و مردم باید با حضور در پای صندوق های رأی، رییس جمهور 
جدید کشور را برای چهار س��ال انتخاب کنند. وی با انتقاد از کسانی که 
تحریم انتخابات را در ذهن خود می پرورانند، افزود: این نظر به هیچ وجه 
مناسب نیست. زیرا انتخابات، نماد مردم ساالری، اقتدار ملی و مشارکت 
مدنی در ایران اس��ت و مردم با حضور خود در روز رأی گیری، می توانند 

سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنند.

مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
بنده اطالعی از حضور هاش��می در صحنه انتخابات ن��دارم، افزود: آمدن 
هاشمی رفسنجانی، بی تردید به صالح کشور است. چرا که وضعیت اکنون 
نظام، به انسانی با تجربه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیاز 
دارد و فرصتی برای آزمون و خطا وج��ود ندارد. مطهری تصریح کرد: بنده 
خود به آقای هاشمی پیشنهاد داده ام که در صحنه انتخابات حاضر شود 
چرا که امروز کشور به تجارب او نیاز دارد. وی با بیان اینکه تخریب هاشمی 
رفس��نجانی اثری معکوس داش��ت، افزود: تجربه نش��ان داده که هر چه 
تخریب ها بر علیه فردی بیشتر شود، گرایش مردم افزایش می یابد و همان 

طور که نظرسنجی ها نشان می دهد هاشمی پایگاه اجتماعی باالیی دارد.

نمایندگان مجلس با ۲00رأی موافق به اسداهلل عباسی به 
منظور تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد 
کردند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
صبح دیروز که به بررس��ی صالحیت وزیر پیش��نهادی 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اختصاص داش��ت، پس از 
سخنان نمایندگان موافق و مخالف رأی اعتماد، اسداهلل 
عباسی موفق شد رأی اعتماد بهارستانی ها را کسب کند. 
 اس��داهلل عباس��ی از مجم��وع ۲5۲ رأی اخذ ش��ده، با 
۲00رأی مواف��ق، ۴0رأی مخال��ف و ۱۲رأی ممتن��ع 
وکالی ملت توانست بر کرس��ی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی بنش��یند. پس از ادغام 3 وزارتخانه کار و امور 
اجتماعی،  تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی، براساس ماده 
53 قانون برنامه پنجم توس��عه، وزارتخانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به وجود آمد و عبدالرضا شیخ االسالمی به 
عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه توانسته بود، با  ۲0۴ 
رأی موافق،   3۱ رأی مخالف و  ۱0 رأی ممتنع از مجموع  
۲۴6 رأی مأخوذه در مرداد سال 90، این وزارتخانه را به 
دست گیرد.  نمایندگان دوره نهم مجلس در ۱5 بهمن 
ماه سال گذشته با ۱9۲ رأی موافق به شیخ االسالمی رأی 
عدم اعتماد دادند. دلیل این استیضاح انتصاب مرتضوی 

در صندوق تأمین اجتماعی بود.  

س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس گفت: پرونده 
رحیم مشایی کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری، قبل 
از تأیید صالحیت ها به هیأت نظارت و ش��ورای نگهبان 
ارجاع می ش��ود. مصطفی افضلی فرد اظهار داشت: این 
پرونده، باقیمانده از مجلس هشتم و شکایت تعدادی از 
نمایندگان از مشایی بوده که در خصوص مسائل مختلف 
به ویژه قضیه سوءاستفاده ها در منطقه آزاد کیش مورد 
بررس��ی قرار گرفته و نتیج��ه آن همراه با مس��تندات، 
به هیأت نظارت و ش��ورای نگهبان ارسال می شود تا در 
بررس��ی پرونده وی در صورت کاندیدات��وری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، مدنظر قرار گی��رد. وی در خصوص 
پرون��ده مطرح ش��ده در خصوص اخت��الس در منطقه 
آزاد کیش خاطرنش��ان کرد: این پرونده در کمیس��یون 
در حال بررس��ی ب��وده و کارهای کارشناس��ی در حال 
 انجام است و نتیجه آن را بعد از بررسی های دقیق اعالم

 می کنیم. 
نماینده مردم اردبیل،  نیر، نمین و س��رعین در مجلس 
شورای اسالمی یادآور ش��د: تا قبل از قطعی شدن نظر 
کمیسیون در خصوص این پرونده نمی توان اظهار نظری 
انجام داد. چرا که نمی خواهیم حق کسی در این پرونده 

ضایع شود. 

دبیر ائت��الف 5 نف��ره اصولگرایان، ضم��ن تکذیب خبر 
مش��خص ش��دن خروجی این ائتالف، گف��ت: خروجی 

ائتالف در آخر هفته اعالم می شود.
حجت االسالم محمدحس��ین موس��ی پور دبیر ائتالف 
5 نفره اصولگرای��ان درخصوص برخی اخبار منتش��ره 
مبنی بر انتخاب حجت االس��الم ابوترابی ف��رد به عنوان 
خروجی این ائتالف، اظهار داشت: خروجی ائتالف هنوز 
مشخص نش��ده و فرد نهایی ائتالف در جلسه آخر هفته 
 بر اساس بررس��ی و آنالیز نظرس��نجی های معتبر اعالم 

می شود.
وی در ادامه تأکید ک��رد: هیچ بحثی راج��ع به انتخاب 
خروجی  نهایی ائتالف نشده و نتایج نظرسنجی هایی که 
تاکنون اعالم شده، متفاوت هستند و هنوز نظرسنجی ها 
را بررسی نکردیم. دبیر ائتالف 5 گانه اصولگرایان درباره 
احتمال ثبت نام عضو دیگری از ائتالف به غیر از خروجی 
آن، گفت: تصمیم ائتالف این اس��ت ک��ه خروجی واحد 
ائتالف مشخص ش��ود و همه اعضا به قرارهای گذاشته 

شده مبنی بر ثبت نام یک نفر پایبند و متعهد هستند.
موس��ی پور گفت: تا وقتی ک��ه خروجی واح��د ائتالف 
در جلسه مشخص نش��ود، کس��ی از اعضای ائتالف در 

انتخابات ثبت نام نمی کند.

عباسعلی کدخدایی با اشاره به  آیین نامه جدید شورای 
نگهبان درباره بررس��ی صالحیت نامزده��ای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، گفت: ما نیازمن��د مالک هایی برای 
ملموس تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر 
بودن بودیم تا زمانی که اسامی نامزدها اعالم شود، زمینه 

هم فکری در شورای نگهبان وجود داشته باشد.
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: مثاًل رجل مذهبی 
بودن،صرفاً به منزله اعمال تکالیف دینی اس��ت یا اینکه 
دین در زندگی اجتماعی افراد هم بروز داش��ته باش��د؟ 
ممکن است کس��ی مثل بنده هم فرد ش��ریفی باشد و 
تکالیف ش��رعی اش را هم انجام دهد، اما رجل مذهبی 

نباشد.
ممکن اس��ت اصاًل هیچ تجربه مدیریتی ای نداش��ته یا 
یک مدرس خوب اس��ت، چگونه بای��د ببینیم که مدیر 
 و مدبر هس��ت یا نه؟ یک راهش این اس��ت ک��ه ببینیم

 برنامه ای دارد یا نه؟
 اگر دیگر اعضای ش��ورای نگهبان موافق باشند، ممکن 
اس��ت از نامزدها بخواهیم که برنامه هایشان را هم جزء 
مدارکش��ان ارائه دهند و حتی در گفتگویی با نامزدها با 
حضور متخصصین امر، برنامه ها و توانمندی علمی آنها 

را محک بزنیم.

مجلس شورای نگهبان انتخاباتمجلس

رأی اعتماد مجلس به 
وزير پیشنهادی کار

ارجاع پرونده مشايی به 
هیأت نظارت

خروجی ائتالف ۵گانه آخر 
هفته مشخص می شود

شورای نگهبان ازکانديداها 
برنامه می خواهد

Society,Cultural  Newspaper No. 1028 |  May  6 ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



يادداشت

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 سرقت کوزه سفالی از 
مسجد جامع عباسی

یک کوزه )خمره( سفالی در مس��جد امام که دارای قدمت تاریخی 
چندانی نیز نیست، از مدرسه ناصریه اصفهان )واقع در مسجد امام( 
به س��رقت رفت.خادم مس��جد درباره این س��رقت به خبرنگار مهر 
گفت: زمان وقوع این حادثه در زمان برگ��زاری نماز جماعت یعنی 
حوالی ساعت 7:30 الی 9 بوده است. وی بیان داشت: اشخاصی قصد 
داش��ته اند این کوزه را از درب پشتی مس��جد، واقع در کوچه پشت 

مطبخ خارج کنند که در حین راه، این کوزه شکسته است.

 27 مرکز اقامتی ترک اعتیاد 
کمک هزينه دريافت می کنند

دبیر ش��ورای هماهنگی مبازره با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 
27 مرکز اقامتی مجوز دار ترک اعتیاد در اصفهان، اعتبارات کمکی را 
برای تأمین هزینه های خود دریافت می کنند. نبی اهلل شاه محمدی 
در گفت و گو با فارس، ب��ا بیان اینکه اعتباراتی برای توانمند س��ازی 
کمپ ه��ای ترک اعتی��اد در نظر گرفته ش��ده، اظهار کرد: امس��ال 
اعتباراتی برای مراکز ترک اعتیاد و همچنی��ن مراکز اقامتی دارای 
مجوز موجود در سطح استان در نظر گرفته شده است.دبیر شورای 
هماهنگی مبازره با مواد مخدر اس��تان اصفهان تصریح کرد: هزینه 
نگهداری افراد معتاد بر عهده خانواده است، اما در صورتی که خانواده 
فرد معتادی قادر به پرداخت هزینه درمانی وی نباشد، این فرد توسط 

مراجع مربوطه، به کمپ های نگهداری تحویل داده می شود.

 100 هکتار به فضای سبز
 سايت شرق افزوده می شود

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: تا 
پایان امسال، 100 هکتار فضای سبز در سایت شرق محدوده منطقه 
سجزی به منظور جلوگیری از پیشروی کویر احداث می شود. تیمور 
باجول اظهار کرد: تاکنون 400 هکتار فضای س��بز در سایت شرق 

احداث شده است.

 بهره برداری از
 خیابان خواجه نظام الملک 

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: خیابان های 
 ب��اغ گلدس��ته و خواجه نظ��ام الملک تا پای��ان اردیبهش��ت ماه به

 بهره برداری می رسد. به نقل از روابط عمومی معاونت عمران شهری 
ش��هرداری، علیرضا قاری قرآن با بیان این مطل��ب گفت: عملیات 
اجرای��ی پروژه خیابان باغ گلدس��ته ب��ه طول 430 مت��ر و  خیابان 
خواجه نظام الملک به طول 4۶0 متر، تا پایان اردیبهشت ماه تکمیل 
می ش��ود. وی افزود: فاز اول خیابان باغ گلدسته، حدفاصل خیابان 
س��ید علیخان تا آمادگاه، به طول 300 متر از شهریور ماه سال 90 

عملیات اجرایی آن آغاز و در اردیبهشت ماه سال 91 تکمیل شد.

آمار سزارين در استان اصفهان 
کاهش يافت

رییس جمعیت مامایی اصفه��ان گفت: آمار عمل س��زارین در این 
اس��تان، دو درصد کاهش یافته اس��ت که موفقیت بزرگی محسوب 
می شود. به گزارش ایرنا، محبوبه والیانی افزود: میزان عمل سزارین 
در این استان، در سال گذش��ته ۶0 درصد بود که نسبت به سال 90 
حدود دو درصد کاهش را نش��ان می دهد. وی با بیان اینکه کاهش 
آمار س��زارین کاری بسیار مش��کل اس��ت، اظهار کرد: نقش جامعه 

مامایی استان در این موفقیت، مشخص و ارزنده است.

گشتی در اخبار

ارائه کمک مالی در قالب بیمه 
مکمل درمانی به معلوالن

محمود محمدزاده
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 

 در صورتی که خدمات درمانی استفاده شده توسط معلوالن، از خدمات 
طرف قرارداد با بیمه خدماتی نباش��د، کمک مالی در قالب بیمه مکمل 
درمانی بر اساس مدارک ارائه ش��ده به معلوالن پرداخت می شود. بیمه 
تکمیلی معلوالن تا سال گذشته، زیر نظر شرکت بیمه بوده، اما این اداره 
به دلیل عدم رضایت معلوالن از عملکرد شرکت بیمه، بیمه شدگان را از 

زیر حمایت این شرکت خارج 
کرده است. اکنون هزینه بیمه 
تکمیلی معلوالن، به س��ازمان 
پرداخت می شود و با استفاده از 
این روش خدمات بیمه درمانی 

به این افراد ارائه می شود.
در این زمینه نی��ز کمیته ای با 
حضور پزش��کان و مددکاران 

تشکیل شده است.
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چهره روز
برداشت های غیرقانونی، علت خشک شدن  زاینده رود

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اس��المی، مصطفی بهبهانی گفت: 
برداشت های غیرقانونی آب در حوزه زاینده رود، علت اصلی خشک شدن این رودخانه است 

و قطع آب در آن، از بین بردن یک تمدن طوالنی و ریشه دار است.
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آبگرفتگی 3۹ منزل 
مسکونی در اصفهان 

کشف 1 کیلو شیشه و 
حشیش در اصفهان

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: 39 منزل مسکونی 
در اثر بارندگی روز گذش��ته دچار آبگرفتگی شده و ساکنان آن با مشکل 

روبرو شدند. 
علی محمدهاشمی در گفت       وگو با ایمنا ضمن اشاره به بارندگی در شهر 
اصفهان که منجر به آبگرفتگی در برخی از معابر شهری شد، اظهار داشت: 
نیروهای امدادگر جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان با استفاده از ابزار 
 و تجهیزات امدادی، از عصر روز گذش��ته خدمات رس��انی خ��ود را آغاز 

کردند. 
وی از اعزام 9 اکیپ امدادی ب��ه مناطق دچار آبگرفتگی ش��هر اصفهان 
خبر داد و گفت: اکیپ های مذکور ب��ا 20 نفر نیروی امدادگر و 1۵ موتور 

آب کش، وارد عمل شدند.

مأموران انتظامی حین گشت زنی و کنترل معابر شهری، راکب موتورسوار 
حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.

رییس پلیس مرکز استان اصفهان از شناسایی و دستگیری مجرم و توزیع 
کننده مواد مخدر صنعتی در این شهرستان خبر داد و گفت: از وی مقدار 
1 کیلو گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و حشیش، به همراه 4 تیغه 
سالح سرد کشف و ضبط شد. به گزارش ایلنا،  سرهنگحسن یاردوستی، 
رییس پلیس مرکز استان اصفهان اظهار داش��ت: مأموران انتظامی این 
شهرستان حین گشت زنی و کنترل معابر شهری، راکب موتورسوار حامل 
مواد مخدر را شناس��ایی کردند. فزمانده انتظامی شهرستان اصفهان در 
پایان خاطر نشان کرد: متهم با مواد مخدر کشف شده، جهت سیر مراحل 

قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان از 
آماری س��خن می گوید که پسماندهای بیمارس��تانی را شامل 
می ش��ود تیمور باجول می گوید: در ش��هر اصفهان، روزانه 30 
تن زباله بیمارس��تانی، ضدعفونی و امحاء می ش��ود.20 درصد 
پسماندهای پزشکی در اصفهان، پس��ماند عفونی است که باید 
کنترل شود. بیشتر بیمارس��تان های اصفهان، به روش اتوکالو 

و تحت فش��ار بخار باال زباله های خ��ود را ضدعفون��ی و امحاء 
می کنن��د. در حال حاضر تمام��ی بیمارس��تان های دولتی به 
دستگاه های بی خطرسازی زباله مجهز شده اند که از این طریق 
زباله های عفونی عادی سازی ش��ده و سپس به صورت مکانیزه 
حمل می ش��وند. ش��هرداری فقط کار انتقال و دفن زباله های 
بیمارس��تانی را بر  عه��ده گرفته اس��ت. طبق قان��ون مدیریت 
پسماند، دفن و امحای زباله های بیمارستانی جزو وظایف وزارت 
بهداشت و آموزش پزشکی اس��ت و شهرداری به دلیل همکاری 
و حفظ بهداشت عمومی شهر مبادرت به این مهم می کند.دفن 
زباله های بیمارستانی توسط سازمان مدیریت پسماند با روش 
اصولی و مهندس��ی انجام می گی��رد. این روش ب��ا جمع آوری 
ش��یرآبه ها و هدایت به مخزن های ایزوله ص��ورت می پذیرد.

زباله های بیمارستانی در زمره خطرناک ترین انواع زباله ها است 
و هرگونه سهل انگاری و کوتاهی در دفع آنها، به تهدیدی جدی 

برای سالمت شهروندان منجر خواهد شد.

 

رضوان سادات جزایری، روانشناسی است که اعتقاد دارد،طالق 
باید پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرد. به این معنی که افرادی 
که قصد ازدواج دارند، باید پیش از آغاز زندگی مشترک در مقابل 

مشکالت طالق و پیامدهای روحی و روانی آن بیمه شوند.
طالق باید به عنوان یک مقوله فرهنگی، ملی و مذهبی در جامعه 
مطرح شود.  تغییر دیدگاه جامعه نسبت به طالق، موجب افزایش 

طالق توافقی شده اس��ت و این امر نشان دهنده لزوم بررسی این 
مقوله از دیدگاه های مذهبی و فرهنگی است.

طالق باید پیش از ازدواج م��ورد توجه قرار گیرد به این معنی که 
افرادی که قصد ازدواج دارند باید پیش از آغاز زندگی مشترک در 
مقابل مشکالت طالق و پیامدهای روحی و روانی آن خود را بیمه 

کنند تا کمتر شاهد طالق به ویژه طالق توافقی در جامعه باشیم.
س��رمایه گذاری های الزم برای س��ازگاری پس از طالق باید در 
جامعه انجام ش��ود تا پس از جدایی فیزیکی زوج ها، مش��اجره و 
جنگ های روانی اتفاق نیفتد؛ حتی در مواردی که طالق به عنوان 
راهکار نهایی مطرح می شود، باید به س��ازگاری زن و مرد پس از 

طالق نیز توجه کرد تا مشکالت پس از طالق افزایش نیابد.
متأسفانه جایگاه حمایتی مشاوران در میان افراد مطلقه، به درستی 
شناخته نشده اس��ت. چرا که ضرورت مش��اوره در مقوله ازدواج 
 و رفع مشکالت زناشویی، به درستی معرفی نش��ده و این امر به

 فرهنگ سازی در میان اقشار مختلف اجتماعی نیاز دارد.

 مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان :

روزانه 30 تن زباله بیمارستاني تولید مي شود

زیر پوست شهر/نمایشگاه بین المللی سنگ،معادن و صنایع وابسته

س: ايمنا [
]عک
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 طرح جم��ع آوری موتورهای متخلف س��ال های 
زیادی اس��ت ک��ه در کش��ور اجرایی می ش��ود، 
کفی هایی که هر چند روز یک بار در سر چهار راه ها 
می ایس��تند و موتورها را توقیف می کنند، مقصد 
نهایی شان پارکینگ هایی است که هزاران موتور را 
در حیاط خود جای داده اند؛ موتورهایی که قرار بوده 
بعد از پرداخت تخلفاتشان از پارکینگ آزاد شوند 
و دوباره در س��طح ش��هر تردد کنند. اما این روزها 
موتورهای فرسوده و خاک خورده در پارکینگ ها 
دیگر حتی چشم انتظار صاحبانشان نیز نیستند؛ 
چرا که مدت  هاس��ت به حال خود رها شده اند. به 
گفته مس��ئوالن راهنمایی و رانندگ��ی، صاحبان 

بیشتر موتورسیکلت هایی که پس از چندین ماه یا 
چند سال در پارکینگ هستند، به  دلیل نرخ باالی 
تخلف خود، موتورسیکلت را ترخیص نمی کنند و 
ترجیح می دهند به جای پرداخت جریمه هایی که با 
گذشت زمان چند برابر شده اند، یک موتور سیکلت 
نو به صورت اقس��اطی بخرن��د تا ه��م از پرداخت 
جریمه ها خالص شوند و هم صاحب یک دستگاه 

موتور نو شوند و دوباره روز از نو و روزی از نو.
غالمرضا شیران عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
درگفتگو ب��ا خبرنگار م��ا گفت: موتورس��واران و 
دوچرخه سواران، عامالن اصلی تهدید امنیت مردم 
در پارک ها و فضاهای سبز هستند. موتورسوارانی 

که در استخدام بعضی از ش��رکت ها، رستوران ها و 
فست فودها هستند، بیشترین آس��یب را به مردم 
وارد می کنند. در حال حاضر جوانان موتورس��وار 
قانون گریز با ارتکاب خالف های مکرر از جمله عبور 
از چراغ قرمز و محل عابرپیاده و مانورها و عملیات 
آکروباتیک در خیابان ها، به راحتی در خیابان های 
ش��هر رفت و آمد می کنند و این در حالی است که 
موتور افرادی که از راه وس��یله نقلی��ه خود روزی 

خانواده خود را تأمین می کنند، توقیف می شود.
وقتی طرح برخ��ورد با موتور س��واران متخلف در 
اصفهان جدی می ش��ود، نان آور یا راکب متخلف 
نمی شناسد. عبور از خط قرمزهای قانون، موجب 

برخورد خواهد ش��د؛ طرحی که س��رهنگ حسن 
یاردوستی از اجرای آن خبر می دهد. وی این طرح 
را در راستای روان سازی ترافیک و برخورد با راکبین 
موتورسوار متخلف در ش��هر اصفهان می داند. به 
گفته این مقام مسئول، هدف اصلی پلیس در این 
طرح، افزایش احساس آسایش و امنیت شهروندان، 
همچنین کاهش تلفات جانی و مالی راکبین موتور 
سوار است. س��رهنگ یاردوس��تی ادامه می دهد: 
مأموران انتظامی با اس��تقرار در نقاط حادثه س��از 
 ش��هر به تعدادی از موتورس��وارن تذکر ش��فاهی 
می دهند و تعداد 103 دس��تگاه موتورس��یکلت 
متخلف و فاقد مدارک الزم را که با حرکات مخاطره 
آمیز موجبات سلب آسایش ش��هروندان را ایجاد 

کرده بودند، توقیف شد.
وی به موتورس��وران در خصوص رعای��ت قوانین 
راهنمایی و رانندگ��ی توصیه و تأکی��د می کند: 
اس��تفاده از کاله ایمنی هم برای راکب و هم برای 
سرنشین موتور س��یکلت ها الزم و ضروری است. 
درصد باالیی از میزان مرگ و میر و آس��یب های 
جدی به ناحیه سر موتورسواران، به خاطر نداشتن 

کاله ایمنی است. 
با تمام این تدابیر و تفاس��یر وقتی به گفته رییس 
پلیس کشور س��االنه حدود پنج هزار راکب موتور 
س��یکلت ج��ان خ��ود را از دس��ت می دهند که 
بیش��ترین آنها نوجوانان و جوانان هس��تند، باید 
 نوحه این طرح های ضربتی و غیر ضربتی را خواند؛

 طرح هایی که برای »منصور« کارایی ندارد: دست 
خودم نیس��ت. وقت��ی دس��تم روی گاز می رود، 
گویی بی اختیار می خواهم تا انتهای گاز، دسته را 
بچرخانم. حادثه هم داشته ام، اما روی موتور انگار 

خودم را مثل پرنده ای آزاد حس می کنم.
امری که به قول قاس��م محمدی،جامعه ش��ناس 
اگر مورد تأیید مردم واقع نمی شد،کم کم کاهش 
می یافت: م��ردم م��ا در مواجه با موتورس��واران، 
به نوعی رفت��ار می کنند که با نگاهش��ان حرکت 
نمایش��ی و خطرناک آنها را در سطح خیابان تأیید 
می کنند.  من تا به حال ندیدم که راننده خودرویی، 
راکب موتورسواری را در هنگام حرکت نمایشی، از 
حرکات خطرناک منع کند و یا به او تذکر دهد. فقط 

نگاهی دارد همراه با کنجکاوی و شاید هم تأیید.

ب��ه اعتق��اد حمید م��رادی، آس��یب ش��ناس نیز 
موتورسیکلت وس��یله ای اس��ت که جوانان برای 
تخلیه هیجان خود از آن استفاده می کنند؛ به ویژه 
اگر این هوش هیجانی ب��ا هوش اجتماعی ترکیب 
ش��ود:جوانان نیاز دارند هیج��ان اجتماعی آنها از 
طرف جمع استقبال ش��ود تا کمی از کمبودهای 
شخصیتی آنها تخلیه شود. بلوغ اجتماعی زودرس 
جوانان امروز، در حرکات نمایشی موتورسوران در 
سطح خیابان ها به خوبی خودش را نشان می دهد.

به گفته بس��یاری به جز فعالیت ه��ای ضربتی و 

طرح های متعدد در رابطه با متخلفان موتور سوار 
مسائل فرهنگی نیز باید چاشنی این طرح ها شود.

طرح هایی که نه تنها به توقیف موتور بیانجامد، بلکه 
مطابق قانون عمل کرده و راکبان زیر 18 سال که 
گواهینامه ندارند را نیز جریمه کند. چرا که اگر سن 
دادن گواهینامه برای راکبان موتورسیکلت به دلیل 
بلوغ زودرس اجتماعی از 18 به 1۶ س��ال کاهش 
نیابد، شاید پارکینگ های نیروی انتظامی اینگونه 

از موتورسیکت ها پر نباشد.
عالوه بر موارد فوق، ایجاد پیس��ت های تفریحی و 
مسابقات موتورس��واری با همکاری تربیت بدنی و 
نیروی انتظامی، می تواند در کاهش تلفات انسانی 

ناشی از موتورسیکت تأثیرگذار باشد.

موتور وموتورسواران در بررسی زاينده رود 

مرکب مرگ، پشت چراغ قرمز پلیس 

به هیچ قاعده و قانونی پايبند نیستند. جريمه های در نظر گرفته شده از س�وی پلیس راهور از جمله ثبت تخلف در  الدن 
گواهینامه و توقیف موتورسیکلت متخلف نیز تاکنون نتوانسته سدی در برابر تخلفات گسترده موتورسوارانی باشد ايرانمنش

که گويی همه معابر را ملک ش�خصی خود می پندارند. در قانون جديد راهنمايی و رانندگی به موتورس�واران توجه 
ويژه ای شده و قوانین محکمی را برای آنها در نظر گرفته اند، اما با گذشت بیش از يک سال از اجرايی شدن آن نمی توان کوچک ترين اثری 

از وضع اين قانون رابر روی رفتار موتورسواران مشاهده کرد.

جوانان موتورسوار قانون گريز 
با ارت�کاب خالف ه�ای مکرر 
از جمل�ه عبور از چ�راغ قرمز 
و مح�ل عابرپی�اده و مانورها 
و عملی�ات آکروباتی�ک در 
خیابان ه�ا، ب�ه راحت�ی در 
خیابان ه�ای ش�هر رف�ت و 
آم�د می کنندو اي�ن در حالی 
اس�ت که موت�ور اف�رادی که 
از راه وس�یله نقلی�ه خ�ود 
روزی خانواده خ�ود را تأمین 

می کنند، توقیف می شود.

 يک روانشناس: 

طالق بايد پیش از ازدواج مورد توجه قرار گیرد



چهره روزیادداشت

هیچ مجوزی برای فعالیت مشاوران 
امالک در اصفهان صادر نشده است

رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان به فارس گفت: طی شش 
س��ال گذش��ته تا کنون هیچ گونه مجوزی برای فعالیت مش��اوران 
 امالک صادر نشده و اگر مشاور امالکی تأسیس شده باشد، فعالیتش 

غیرقانونی است. 
رس��ول جهانگیری در پاسخ به این س��ؤال که دلیل افزایش مسکن 
چیست و آیا گران شدن مصالح و حرکت بازار به سوی ساخت و ساز 
مسکن دلیل این موضوع است، اظهار کرد: افزایش مسکن تصاعدی 
و غیر منطقی باال رفت و نوسانات بازار سکه، ارز، دالر و سرمایه های 
سرگردان سبب شد که افرادی ناشناس بازار کاذب در بحث مسکن را 
ایجاد کنند. وی افزود: در سال جدید نسبت به سال گذشته افزایش 
قیمت نداشتیم، اما افزایش قیمت های اخیر سر سام آور بوده، تا حدی 

که مردم دیگر توانایی خرید مسکن ندارند. 
رییس اتحادیه مسکن اس��تان اصفهان در پاس��خ به سؤال دیگری 
مبنی بر این که گفته می ش��ود که شش س��ال است مجوز جدیدی 
برای مشاوران امالک صادر نشده اما افزایش بنگاه در سطح استان را 
داشتیم، تصریح کرد: طی شش سال گذشته مجوز صدور مشاوران 
امالک ممنوع بوده و اگر بنگاهی تأسیس شده، غیرقانونی بوده است. 
وی تأکید کرد: در صورت اطالع از بنگاهی که به صورت غیرقانونی 
افتتاح شده و مشغول فعالیت اس��ت، این واحد در مدت یک تا چهار 

ماه پلمب می شود. 

خبر ویژه

4
ادغام آبفای شهری و روستایی

مجید نامجو، وزیر نیرو با تشریح سیاست های ش��ورای تحول اداری وزارتخانه متبوعش در سال جاری 
گفت: یکپارچه س��ازی آبفای شهری و روس��تایی به مراحل خوبی رسیده است. امس��ال نیز با توجه به 
شرایط خاص کشور و نزدیکی انتخابات، در آبرسانی و برق رسانی به مردم مشکلی به وجود نخواهد آمد. قیمت گذاری خودروسازان 

غیرقانونی است
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس

 محمدعلی پورمختار

  خودروس��ازان اجازه تعیی��ن قیم��ت را ندارند و تنها مرج��ع قانونی 
قیمت گذاری، س��ازمان حمایت است. ش��ورای رقابت مرجع رسمی 
تعیین دستورالعمل است، اما تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت 
خواهد بود و قیمت های رس��می خودرو باید از طرف سازمان حمایت 
تعیین ش��ود. در حال حاضر قیمت گ��ذاری به عهده خودروس��ازان 
گذاشته ش��ده و صحبتی از 
تعیی��ن قیمت ه��ای جدید 
توسط سازمان حمایت نیست. 
با توجه به این که دستورالعمل 
قیمت گذاری دچار تغییراتی 
شد، سازمان حمایت قادر به 
اعالم قیمت های قطعی نبود، 
اما مرجع قانونی قیمت گذاری 

سازمان حمایت است. 
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عضو شورای شهر اصفهان  به فارس گفت: شهرک سالمت هنوز در 
مرحله فنداسیون است و احتیاج به مشارکت سرمایه گذاران و مردم 
دارد. شهرک سالمت یکی از مؤلفه هایی است که مسئوالن اصفهان 
هر از چندگاهی وقتی می خواهند بع��د تبلیغاتی به صحبت های 
خود بدهند و به نوعی خود را جویای رفع مشکالت مردم در بخش 
سالمت بدانند، با تکیه بر این مقوله، خبر احداث و آغاز به کار این 
شهرک را در آینده ای نزدیک می دهند. وحید فوالدگر، عضو شورای 
اسالمی با اعالم این مطلب که شهرک سالمت در مرحله فنداسیون 
است، اظهار کرد: در حال حاضر اطالعات کافی از پیشرفت شهرک 
سالمت در دسترس نیس��ت، اما طی آخرین گزارش ها در مرحله 
فنداسیون است. وی با اشاره به این که مطب پزشکان از مرکز شهر 
به شهرک سالمت انتقال می یابد، گفت: با توجه به قانون تصویب 
شده، پزشکان در منازل مسکونی و حتی در منازل استیجاری حق 
طبابت را دارند و از نظر قانون اجباری در این کار وجود ندارد. عضو 
شورای ش��هر اصفهان در ادامه گفت: اگر شهرک سالمت از جاذبه 
خوبی برخوردار شود، می توانیم تمرکز در مناطق شهر را بشکنیم 
و پزشکان با تمایل خودشان به شهرک سالمت روی آورند. وی با 
اشاره به ساخت شهرک س��المت در چهار منطقه از شهر اصفهان 
افزود: این طرح در حد ایده بوده و با بودجه های ش��هرداری میسر 

نیست و مشارکت سرمایه گذاران الزم است.

وعده های مسئولین شهری محقق نشده است
شهردار منطقه 10 که به نوعی یکی از مسئوالن مشارکت کننده در 

ساخت این طرح محسوب می شود، در صحبت های پیشین خود با 
اشاره به ساخت این شهرک تا دو سال آینده گفت: شهرک سالمت 
با محور تمرکززدایی از مرکز اصلی شهر اصفهان است. وی افزود: 
با انتقال پزشکان از این محدوده صورت می گیرد و ساختمان های 
متعدد پزشکی، آزمایشگاهی ، رادیولوژی، داروخانه، مجموعه های 
تجاری، محل استراحت برای پزشکان، کتابخانه و سالن ورزشی از 

امکاناتی است که برای این شهرک در نظر گرفته شده است. 
بهم��ن احم��دی اضافه ک��رد: هتل س��المت یک��ی از مهم ترین 
س��اختمان های این مجموعه اس��ت که برای پذی��رش بیماران و 
همراهان آنها از س��ایر اس��تان های کش��ور و بیماران خارجی در 
نظر گرفته شده اس��ت. البته صحبت افتتاح این شهرک در همین 
نزدیکی ها ورد زبان مسئوالن بسیاری ش��ده که هیچ کدام هنوز 
محقق نش��ده اس��ت. از آن جمله نیز می توان به صحبت مرتضی 
حس��ام نژاد، معاون مالی اداری ش��هرداری اصفه��ان در ارتباط با 
احداث این شهرک تا پایان سال 91 اشاره کرد که وی در این رابطه 
می گوید: »شهرک سالمت از جمله طرح هایی است که باید با همت 
و تالش ایثارگونه مسئوالن در سال جاری به بار نشسته و مردم شهر 

اصفهان از برکات آن بهره مند شوند.« 
اما متأسفانه حنای مسئوالن شهری و استانی دیگر رنگی ندارد و باید 
برای اتمام طرح هایی همچون شهرک سالمت دست به دامن معجزه 
شد و شاید هم این طرح به زمره طرح های ماندگار اصفهان از جمله 
ورزشگاه نقش جهان، قطار شهری و مصالی اصفهان که سال های 

سال است در مرحله ابتدایی ساخت به سر می برند، می پیوندد.

 بایگان��ی الکترونی��ک پرون��ده های 
گروه 
اقتصاد 

 
مشترکین شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در 28 واح��د خودگردان که 
شامل 91 شهر است افتتاح ش��د. معاون منابع انسانی و بهبود 
 مدیریت ش��رکت گف��ت: در این طرح ک��ه هزین��ه ای بالغ بر

 4/8 میلیارد ریال دربر داش��ت، عملیات پاالی��ش و بازنگری و 
اسکن پرونده ها صورت گرفت و اطالعات پرونده ها در نرم افزار، 
استقرار و نصب شد. همچنین کلیه اوراق پرونده های  مشترکین 
واحدهای خودگردان در 91 شهر که مشتمل بر 569 هزار و 623 
پرونده و پنج میلیون و 440 هزار و 339 برگ مس��تند بوده، در 
سامانه ای تحت وب به صورت متمرکز، مدیریت و به روز رسانی 

خواهند شد. 
این طرح عالوه بر مزایایی چ��ون حفاظت و نگهداری پرونده ها 
 به صورت الکترونیکی، مزایای دیگ��ری همانند کاهش مصرف 
بی رویه کاغذ، جلوگیری از دسترس��ی های غیر مجاز به اوراق 
 پرونده های مش��ترکین، حفاظ��ت پرونده ها از آس��یب های

 فیزیک��ی، اعم��ال نظ��ارت س��تادی Online ب��ر روی کلیه 
پرونده ه��ای مش��ترکین در اقصی نقاط اس��تان را ب��ه همراه 
دارد و مزایای بی ش��ماری از این دست بس��تر مناسبی را برای 
 ارایه خدمات امور مش��ترکین ش��رکت به صورت غیر حضوری

فراهم خواهد کرد. 
گفتنی است، طرح مذکور در سال 1387 برای 369 هزار و 801 
مشترک آب و فاضالب ش��هر اصفهان  انجام شد و هم اکنون با 

 اجرای آن در بقیه ش��هرهای تحت پوش��ش، کلیه مس��تندات 
پرونده های مشترکین به صورت الکترونیکی بایگانی خواهد شد.

 
راه اندازی نرم افزار جامع مدیریت 

 در ادامه پیاده س��ازی طرح های پیش��بردی در حوزه آی تی، 
نرم افزاری با زبان فارسی بر پایه نرم افزار ARCGIS در راستای 
پیاده سازی سیس��تم GIS در آبفای استان اصفهان راه اندازی 
 ش��د. معاون بهره برداری آبفا با اش��اره به این که این نرم افزار 
به نوعی س��اده سازی ش��ده که کاربران بدون داشتن اطالعات 
زیادی از GIS و نرم افزارهای آن می توانند به راحتی داده ها را 
 در آن ثبت و ویرایش کنند، گفت: از این طریق در مصرف زمان 

می توانند به بهترین نحو صرفه جویی کنند.
مجتبی قبادی��ان به دیگ��ر مزیت این ن��رم افزار اش��اره کرد و 
خاطرنشان ساخت: قابلیت دیگر این نرم افزار این است که کلیه 
اطالعات موجود در ش��رکت در یک پایگاه گردآوری شده و به 
لحاظ بحث ایمنی با سطح دسترسی های تعیین شده اطالعات 
تنها برای اشخاص تعریف شده قابل مشاهده است و این اطالعات 

در بازه های زمانی خاص به روز می شوند. 
وی طراحی این س��امانه را مطابق با نیازمندی ه��ا و انتظارات 
شرکت خواند و اعالم کرد: این سامانه قابلیت نمایش و کاربری 
به دو صورت عملی و تح��ت وب را دارد. همچنین امکان ایجاد 
گزارش��ات مختلف مدیریت در راستای کمک به حل مشکالت 

بحران وجود دارد.

در این نرم افزار کلیه 
اطالعات موجود 
در شرکت در یک 
پایگاه گردآوری 
شده و به لحاظ 
ایمنی با سطح 
دسترسی های 
تعیین شده اطالعات 
تنها برای اشخاص 
تعریف شده قابل 
مشاهده است

شاید هم این طرح 
به زمره طرح های 
ماندگار اصفهان از 
 جمله ورزشگاه 
نقش جهان، قطار 
شهری و مصالی 
اصفهان که سال های 
سال است در مرحله 
 ابتدایی ساخت
  به سر می برند، 
می پیوندد

در شرکت آب و فاضالب استان صورت می گیردآیا سرمایه مشکل این پروژه هاست؟ 

بایگانی الکترونیک پرونده های مشترکان شهرک سالمت به نقش جهان می پیوندد
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 ابالغ اجرائیه
687 شماره اجرائیه: 9110420351500321. شماره پرونده: 9009980351500686. 
شماره بایگانی شعبه: 900693. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9109970351500346 محکوم علیه محمدرضا میرجعفری 
فرزند ابوجعفر نشانی مجهول المکان محکوم است به 1-  پرداخت مبلغ 292/996/012 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ پنج میلیون و هش��تصد و پنجاه و نه هزار و نهصد 
و بیس��ت ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم لهم 1- حس��ین هراتیان 2- ابراهیم هراتیان 3- زهرا هراتیان هر سه 
فرزند بومونعلی هر س��ه به نش��انی اصفه��ان – خیابان نظر ش��رقی – کوچه قصر 
– ب��ن بس��ت هراتیان – پالک40/2. 2- پرداخت خس��ارت تاخیر تادی��ه محکوم به از 
تاریخ مطالبه )ش��کایت کیفری مورخ 83/8/3 خواهان ها( وفق جدول ش��اخص اعداد 
تورمی بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم. س��هم خانم زهره هراتیان از مبلغ خواسته 
مبل��غ 58/599/200 ریال و س��هم هر یک از آقایان حس��ین و ابراهی��م هراتیان مبلغ 
117/198/406 ریال اس��ت. 3- پرداخت نیم عشر دولتی. )اجرای حکم منوط به اعمال 
تبص��ره 2 ماده 306 می باش��د(.  محکوم علیه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. علی رحیمی - مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
688 شماره اجرائیه: 9110420350600245. شماره پرونده: 8909980350601041. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891056. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
2573 و ش��ماره دادنامه مربوطه )1090/27( 1454 محکوم علیه حسین کلینی نشانی 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ پنجاه میلیون ری��ال بانضمام مبلغ 
1/050/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه 

عدم پرداخ��ت لغایت 89/2/22 اجرای دادنامه، که از ناحیه اجرای احکام، برابر نرخ 
ش��اخص قیمتها محاس��به و وصول و ایصال خواهد ش��د در حق خواهان سازمان 
صنایع دفاع صنایع زرین خودرو اصفهان به نش��انی اصفهان – زرین شهر – مجتمع 
صنایع دفاع صنایع زرین خودرو و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق 
صن��دوق دولت. اجرای دادنامه با توجه ب��ه غیابی بودن آن وفق تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م صورت گیرد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
689 در خصوص پرونده کالس��ه 78/92 خواهان محمدرضا س��لطانی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین عبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/3/29 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 5 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
690 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2059/91 خواهان س��عید تیموری عس��گرانی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت محمدرضا یزدانی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوش��نبه م��ورخ 92/3/13 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت. 

ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
691 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2060/91 خواهان س��عید تیموری عس��گرانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید امیری باغبادرانی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/13 ساعت 10/30 تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
692 در خصوص پرونده کالس��ه 29/92ش7 خواهان حس��ن قربانی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 20/000/000 بیس��ت میلیون ریال به انضمام مطلق 
خس��ارات دادرسی و حق الوکاله و خس��ارت تاخیر تادیه به طرفیت محمد ژند تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/22 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
693 در خصوص پرونده کالس��ه 92-77 خواهان محمدرضا س��لمانی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت حس��ین عبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/3/29 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
694 در خصوص پرونده کالسه 92-120ش33 خواهان مرتضی داوری دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند رس��می یکدس��تگاه وانت پیکان مدل 85 به شماره انتظامی 621 
س15 ایران81 بانضمام مطلق خس��ارت به طرفیت حسین مرادی – صفرعلی طاهری 
ش��اه قریه تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 
س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
695 آقای محمدرضا تباش��یری دارای شناسنامه ش��ماره 698 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 610/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عرش��یا تباشیری بشناس��نامه 1276730969 در تاریخ 
1391/12/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- محمدرضا تباش��یری ش ش 698 )پدر(. 2- سمیرا پوالدی ش 
ش 151 )مادر( و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
696 خانم زهرا کریم آرچی خوراس��گانی دارای شناس��نامه ش��ماره 269 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 576/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��ماعیل کریم ارچی خوراس��گانی بشناسنامه 
1271973421 در تاری��خ 91/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پدر و مادر به نام های ذیل: 1- اصغر کریم 
ارچی خوراس��گانی ش ش 5 )پدر متوفی(. 2- زهرا کریم آرچی خوراس��گانی ش ش 
269 )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
697 آق��ای مهدی محمدی حس��ین آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 930 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 595/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی محمدی حسین آبادی بشناسنامه 
78 در تاری��خ 92/1/17 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهدی محمدی حس��ین آبادی ش ش 930 )فرزند(. 2- 
اسداله محمدی حسین آبادی ش ش 1539 )فرزند(. 3- مصطفی محمدی حسین آبادی 
ش ش 2321 )فرزن��د(. 4- مرتضی محمدی حس��ین آبادی ش ش 1711 )فرزند(. 5- 
ناهید محمدی حس��ین آبادی ش ش 20330 )فرزند(. 6- زهرا محمدی حسین آبادی 
ش ش 24377 )فرزند(. 7- فرش��ته محمدی حسین آبادی ش ش 25905 )فرزند(. 8- 
فردوس محمدی حسین آبادی ش ش 171 )فرزند(. 9- الهام محمدی حسین آبادی ش 
ش 9251 )فرزند(. 10- پروین محمدی حس��ین آبادی ش ش 1270965395 )فرزند(. 
11- پریس��ا محمدی حسین آبادی ش ش 1271351846 )فرزند(. 12-عصمت براآنی 
دس��تجردی ش ش 104 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
698 آقای قنبرعلی زالی دارای شناسنامه شماره 1252 به شرح دادخواست به کالسه 
582/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حجت اله زالی بشناسنامه 2096 در تاریخ 92/1/11 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک همس��ر 
دائم��ی و یک مادر و پ��در و یک دختر به نام های ذی��ل: 1- فاطمه خالقی بلداجی ش 
ش 6812 )همس��ر متوفی(. 2- اش��رف جعفری ش ش 12 )مادر متوفی(. 3- قنبرعلی 
زال��ی ش ش 1252 )پدر متوفی(. 4- آی س��ودا زال��ی ش ش 1275037836 )دختر 
متوفی(  و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
699 آقای ناصر نصراصفهانی دارای شناس��نامه ش��ماره 631 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 617/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محم��د نصراصفهانی بشناس��نامه 33 در تاریخ 92/1/7 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرح��وم منحصر 
اس��ت به: 1- سمیه الیاس��ی علیشاهدانی ش ش 1370)همس��ر متوفی(. 2- ماه منیر 
الیاس��ی علیش��اهدانی ش ش 229 )م��ادر متوفی(. 3- ناص��ر نصراصفهانی ش ش 
631 )پدر متوفی(. 4- س��ولماز نصر اصفهان��ی ش ش 1275858449 )دختر متوفی( 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

قرار تأمین خواسته
700 کالسه پرونده: 920066ح2. ش��ماره دادنامه:9209970350200062-92/1/21. 
مرجع رس��یدگی: شعبه دوم حقوقی اصفهان. خواهان: س��عید عطائی فرزند محمود. 
خوانده: هومن المعی فرزند ناصر نشانی: مجهول المکان. خواسته: صدور قرار تامین 
خواس��ته. گردش کار: خواهان به ش��رح باال و به طرفیت خوانده، درخواست صدور 
قرار تأمین خواس��ته را به اس��تناد مدارک موجود در پرونده نموده اس��ت که پس از 
قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق، دادگاه در وقت فوق العاده در غیاب خوانده 
تش��کیل است و با بررس��ی اوراق پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور قرار می 
ش��ود: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواس��ت تقاضای صدور قرار تامین خواسته 
نموده اس��ت چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باش��د لذا دادگاه به استناد 
مواد 108 آئین دادرس��ی مدنی قرار تامین خواس��ته معادل مبلغ یکصد میلیون ریال 
)چک ش��ماره 6832146( از اموال خوانده اموال بالمعارض و مستثنیات دین تا پایان 
رس��یدگی صادر و اعالم می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل 
 از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار متهم
701 ش��ماره: 911564. نظ��ر ب��ه اینکه در پرون��ده کالس��ه 9109980364701536 
ای��ن دادی��اری آقای کرامت ال��ه ظفری فرزند کام��ران به اتهام کالهبرداری حس��ب 
ش��کایت محمدرض��ا دهقانی و س��رپویی موسیس��یان از طرف ای��ن دادیاری تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
اس��ت، بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری 
ب��ه آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع ش��ماره 2 دادس��رای اصفهان 
جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خوی��ش حاضر ش��ود. در صورت ع��دم حضور پس 
 از ی��ک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواه��د گردید. م الف: 642 

دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  



حضورپرچم درخانه 
سینما قطعی است

 نیکی کریمی 
»سوت پایان« را زد

بهزاد ابتهاج می گوید: نام جمهوری اسللامی ایران و پرچم کشورمان در 
اساسنامه خانه سینما مربوط به تصمیم مستقیم وزیر ارشاد است و ربطی 
به اعضای دیگر نللدارد. او ادامه داد: ما موارد حقوقی اساسللنامه را مورد 
بررسی قرار دادیم. یکی دو روز آینده، موارد اصاح شده در اساسنامه به 
سازمان سینمایی ارائه می شود تا در نزدیک ترین جلسه شورای نظارت بر 

مرکز فرهنگی، مطرح شود و کارهای اداری آن انجام شود.
ابتهاج درباره مشکات حقوقی اساسللنامه گفت: اساسنامه تدوین شده 
مشکات حقوقی زیادی داشللت که با گفت و گو، نود درصد آن را اصاح 
کردیم. مشاور حقوقی سازمان سینمایی گفت: مقرر شد زمانی که نواقص 
اساسنامه برطرف شد، اساسللنامه برای طرح در شورای بررسی و نظارت 

بر مراکز فرهنگی وزارت ارشاد، مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی در جشنواره  فرایبورگ آلمان به 
نمایش در خواهد آمد. سال گذشللته این فیلم در جشنواره وزول فرانسه 
سه جایزه به دست آورد و امسال هم در جشنواره مانهایم آلمان، موفق به 

کسب جایزه اصلی شد.
سوت پایان به عنوان سللومین تجربه کارگردانی کریمی، داستان سامان 
و سللحر زوج مستندسللازی اسللت که زندگی آرامی را در شللهر تهران 
می گذارنند، اما در فیلمی که سللامان برای تلویزیون ساخته، صحنه ای 
خراب می شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به 

همسرش سحر می سپارد و....
شهاب حسینی، اشکان خطیبی، هستی مهدوی فر، غزاله رشیدی، نادر 

فاح و آتیا پسیانی در کنار نیکی کریمی، به ایفای نقش پرداخته اند.

یادداشت

روبان قرمز

اکران خانگی

هفت

فرهنگ سازی به سبک تلویزیون 
مریم سعادت درباره  حضوراسپانسرها در پروژه های تلویزیونی، گفت: مدیران تلویزیون، درباره  
برنامه های تلویزیونی کودک حساس اند و می گویند، تلویزیون برای کودکان باید فرهنگسازی 

کند، اما یک ماکارونی، اسپانسر برنامه  کودک می شود ؛ کجای این کار فرهنگسازی است؟
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کمیته های چند گانه
مدیر انجمن تئاتر کللودک ونوجوان 
اصفهان گفت: اولویت نخست انجمن 
در سال جدید، تشکیل کمیته های 
چندگانه است و پس از آن تولید آثار 
نمایشی آغاز می شود. احمد رضایی، 
مدیر انجمن تئاتر کللودک ونوجوان 
اصفهان اظهار داشت: جلسات رسمی 
انجمن در سال جدید، از هفته آینده 
آغاز می شللود. وی در ادامه افزود: این کمیته هللا عبارتند از کمیته 
کارگردانان، بازیگران، عروسک سللازان و عروسک گردانان و کمیته 
 طراحللان صحنه کلله دو کمیتلله اول به زودی تشللکیل می شللود.

رضایی تصریح نمود: پس از تشللکیل کمیته ها، کارت های عضویت 
صادر و توزیع و تولید آثار نمایشی نیز آغاز می شود. مدیر انجمن تئاتر 
کودک ونوجوان اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: آموزش و برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای کمیته های گوناگون، از دیگر برنامه های 

انجمن تئاتر کودک ونوجوان اصفهان در سال 92 است. 
وی در رابطه با محل تشکیل جلسللات انجمن در سال جدید افزود: 
جلسات به طور موقت، مانند سال گذشته در هنرسرای خورشید و با 

همکاری این مؤسسه برگزار می شود. 

لطفاً سکوت را رعایت فرمایید
فیلم کوتاه» لطفاً سللکوت را رعایت 
فرمایید« به نویسندگی و کارگردانی 
سللعید صادقی، از آثللار فاخر انجمن 
سللینمای جوان اصفهان، در مرحله 
تدوین قرار گرفت. سعید صادقی در 
خصوص سللاخت فیلم جدید خود، 
اظهار داشت: تصویر برداری این فیلم 
به پایان رسللیده و در مرحله تدوین 
قرار دارد. وی افزود: این فیلم به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
اصفهان ساخته شللده و جزو فیلنامه فاخر دفتر اصفهان، به تصویب 
رسیده است. این فیلمساز با بیان اینکه این فیلمنامه بودجه بیشتری 
را نسللبت به آثار دیگر به خود اختصاص داده، گفللت: دفاتر انجمن 
سینمای جوان در کشللور برخی از فیلمنامه ها را به عنوان اثر فاخر 
انتخاب کرده اند و بودجه بیشللتری را به آن می پردازند. وی تصریح 
کرد: فیلمبرداری این فیلم بللا دو بازیگر اصلللی، در اوایل فروردین 

امسال در منطقه سگزی اصفهان انجام شد. 
صادقی در خصوص داسللتان فیلم گفت: این فیلم، درباره پیرمردی 
است که در بیابانی منتظر اتوبوس مانده و بلیط ندارد که باد برای او 
بلیط را می آورد. وی افزود: داستان این فیلم ۱۵ دقیقه ای، نگاهی 
نمادین به مسللأله حیات و مرگ دارد و بازیگران اصلی فیلم، سعید 
محقق زاده از بازیگران قدیمی صدا و سللیما و فرشاد فهیمی بازیگر 

تئاتر و سینما هستند. 

ملکه در حوض نقاشی افتاد
فیلم سینمایی »ملکه« از امشب به مدت 
دو هفته در سینما ساحل اصفهان اکران 
خواهد شد و فیلم »حوض نقاشی« در 
سللینما خانواده اکران می شود. فیلم 
حوض نقاشی به سینما خانواده می رود 
تا عاقه مندان به دیدن بازی شللهاب 
حسینی به تماشای این فیلم در سینما 

خانواده بنشینند. 
فیلم سینمایی ملکه به کارگردانی محمدجواد باشه آهنگر وبا حضور 
بازیگرانی همچون میاد کی مرام، مصطفی زمانی، حمیدرضا آذرنگ، 

سعید سلطانی ساخته شده است. 

خسرو شکیبایی در شبکه 
نمایش خانگی

 آخرین یادگار سللینمایی به جامانده از خسرو شللکیبایی با عنوان قبلی
 »با آبرو« و عنوان جدید »دایناسللور« به زودی در شبکه نمایش خانگی 
عرضه خواهد شد.»دایناسور« فیلمی که حدودا شش سال پیش توسط 
پرویز شیخ طادی ساخته شللد و هیچ گاه اکران نشللد، به زودی از سوی 

مؤسسه هنرنمای پارسیان به شبکه نمایش خانگی عرضه می شود.
به جز خسرو شللکیبایی، بازیگرانی مانند رضا توکلی، جهانگیر الماسی، 

میرطاهللر مظلومی، شللقایق فراهانی و 
رویا افشللار هم در این فیلم، ایفای نقش 

کرده اند.
فیلللم، فضایی کمللدی دارد و خسللرو 
شکیبایی در این فیلم در نقش هنرمند 
خوشنویسی ظاهر شللده است که برای 
نقد کردن چکی که تهیه کننده کارهایش 

به او داده است، دست به اسلحه می برد!
به نظر می رسد همین که این فیلم تنها 
اثری از شکیبایی اسللت که دیده نشده 
سبب استقبال مخاطبان از آن در شبکه 

نمایش خانگی باشد. 

موسیقی در سوپر مارکت ها
 شیرین رجبی-  این روز ها بر تعداد نارضایتی ها در سیستم 
پخش موسیقی افزوده شده است؛ به گونه ای که بسیاری از 
هنرمندانی که تازه در عرصه نشللر قدم گذاشته اند، به اجبار 
دست به دست و فروشگاه به فروشگاه اقدام به پخش آثارشان 
می کنند.هم اکنللون چند شللرکت ویژه پخش موسللیقی 
وجود دارد، اما اغلب هنرمندان به جز چند سللوگلی، از این 
شللرکت ها اظهار نارضایتی می کنند. اکنون شللرکت برای 
پخش یک اثر سلله تا هفت میلیون هزینه دریافت می کند، 
ولی به نسللبت این هزینه خدمللات ارائه نمی دهنللد و این 
روند برای هنرمندانی که نام آشللنا نیستند بیشتر به گوش 
می رسللد. به فرض مثال هنرمندی که کارش را با هزینه ۱۰ 
تا 2۰ میلیون تومان منتشر کرده است، تازه باید سراغ پخش 
کننده موسللیقی برود و این پخش کننده معموالً برای اثری 
دل می سوزانند که مخاطب آن ها را بپسندد و قبًا امتحانش 
را پس داده باشللد. حال آنکه هنرمند تللازه وارد برای پخش 
مناسللب کارش هزینه داده و پخش کننده موظف به پخش 
است، چه بفروشللد چه خیر! به گفته برخی از هنرمندان، در 
بسللیاری از موارد، پخش کننده با اعتمللاد به نفس از پخش 
کامل اثر دم می زند؛ در حالی که در هیچ شهرستانی کارشان 
پخش نشللده و فقط در چند فروشللگاه تهران اثرشان پیدا 
می شللود. جالب تر اینکه وقتی هنرمند درخواسللت مرجوع 
شدن اثر را می کند، پخش کننده یا او را سر می دواند یا برای 
مرجوع شدن کارش درخواسللت هزینه دوباره می دهد. اما 
چرا در کشور ما سیستم پخش موسللیقی ضعیف و به تعداد 
 انگشتان دست است؟ مهم ترین دلیل آن به اقتصاد موسیقی

 برمی گردد و اینکه موسللیقی کاالهای فرهنگللی و به ویژه 
آلبوم های موسیقی، در سللبد مصرف خانوار قرار نمی گیرند 
و قریب به اتفاق مخاطبان، اقللدام به دانلود یا کپی غیر مجاز 
می کنند؛ در همین راسللتا صنف خاصی به عنوان فروشگاه 
موسللیقی شللکل نمی گیرد.در چهار سللال اخیللر برخی از 
هنرمندان اقدام به پخش سللوپر مارکتی آثار خود کرده اند. 
این ترفند، شاید برای حوزه سینما یا تلویزیون روند خوبی بود، 
ولی برای موسیقی چندان رضایت بخش نبود، چرا که سلیقه 
هنرمندان موسللیقی،به ویژه در حوزه سنتی، کمی متفاوت 
تراسللت. آن ها همیشلله به احترام فرا زمینی قائل هستند و 
ترجیح می دهند آثارشان پخش نشود ولی در سوپرمارکت ها 
هم معرفی نشود. بسیاری از آن ها مخالف پخش سوپر مارکتی 
هسللتند و به همین دلیل بیانه دادند و صحبت های خود را 
رسللانه ای کرد ند. اما در شللرایطی که تعداد فروشگاه های 
موسیقی انگشت شمارند و آن ها تعداد کم هم بواسطه قوانین 

سخت بسته می شود، آیا راه دیگری باقی می ماند؟

همزمان با سللالروز شللهادت مرتضی 
گروه 
مطهری و به مناسبت گرامیداشت مقام فرهنگ

واال و شامخ معلم، حوزه هنری استان 
اصفهان از مربیان آموزش خود تقدیر به عمل آورد.

این مراسم، با حضور سللید مهدی سللیدین نیا، رییس حوزه 
هنری اسللتان اصفهان و مجیللد کیانی معاون آمللوزش این 
سازمان در میان جمعی از مربیان و اساتید این استان، در خانه 

هنرمندان برگزار شد.
رییس حوزه هنری اسللتان اصفهان ضمن خوشللامدگویی به 
اساتید و گرامیداشللت روز معلم گفت: به چند جهت در شهر 
اصفهان، حضور در حوزه هنری برای هنرجویان دارای اهمیت 
است. دارا بودن اساتید با تجربه و شایسته در تمامی رشته ها 

مهم است. 
سید مهدی سیدین نیا ادامه داد: اساتید حوزه هنری، از توان 
علمی و معرفتی قابل توجه برخوردارنللد و خانواده ها اعتماد 
کاملی به فضای مساعد و توانایی اساتید در تربیت فرزندانشان 
دارند و می دانند که اسللاتید حوزه، فرزندان آنان را به خوبی 

هدایت می کنند.
سیدین نیا افزود: از افتخارات ما این است که عزیزانی به عنوان 
مدرس در حوزه هنری تاش می کنند که در حقیقت، عاشق 
کار خود هستند و توجه دلسللوزانه ای به آموزش هنرجویان 

خود دارند تا بتوانند از فرصتی کلله در این مرکز می گذرانند 
به نحو مطلوب بهره مند شللوند و به یادگیری هنر مورد عاقه 

خود بپردازند.
معاون آموزش حوزه هنری اسللتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
توجه به خصوصیات شللهید مطهری، به عنوان معلمی نمونه 
سللبب می شللود تا بتوانیم الگوی خوبی در این زمینه داشته 

باشیم.
 از ویژگی های مهم ایشان این بود که نسبت به تربیت، دغدغه 
داشللتند و اصولی بودن کار برایشللان اهمیت ویژه ای داشت 
 و دارای برنامه هللای تربیتی و مطالعاتی حسللاب شللده ای

 بودند.
کیانی در ادامه افزود: مطهری از نیازهای جوانان جامعه خود 
به خوبی آگاه بود و این آگاهی سللبب موفقیت ایشللان شده 
بود. همگام بودن با نیازهای جامعلله و آگاهی و جدیت در کار 
تربیتی، سبب محبوبیت این معلم عالی قدر در میان شاگردان 

و جامعه شد.
معاون آموزش حوزه هنری استان اصفهان، با اشاره به مخاطبان 
جوان حوزه هنری، از اساتید خواسللت تا آگاه و به روز باشند 
 تا به نتایج مطلوب در آموزش هنرمندان نسللل آینده دسللت 

یابند. 
وی از تشللکیل گروه های علمی و تخصصی ویژه در ماه های 

آینده در مرکز آموزش حوزه هنری استان اصفهان خبر داد.
در ادامه این مراسم، اساتید به بیان مشکات و پیشنهادات خود 
پرداختند و خواستار توجه جدی به ارزیابی اساتید و بهره مندی 
از نتایج این ارزیابی ها و تخصص گرایی شللدند تا سبب ایجاد 

انگیزه مضاعف در اساتید این سازمان شود.
استاد حسن منصوری، نوازنده نی و مولف کتاب ردیف سازی 
و آوازی مکتب اصفهان در همین راستا به ارائه پیشنهاداتی در 
مورد آموزش در بخش خصوصی و دولتی پرداخت، همچنین 

اسللتاد یزدانی، نوازنللده تار 
 نیللز پیشللنهاد اسللتفاده از 
کتاب های نویسندگان ایرانی 
و دعوت از اسللاتید باسللابقه 
در زمینه موسللیقی را مطرح 

نمود. 
رییس حوزه هنری اسللتان 
اصفهان، با اشاره به نقدهایی 
که به ارزیابی اساتید در سال 
گذشته وجود داشت، تأکید 
کللرد: متأسللفانه ارزیابی ها 
دچار افراط و تفریط شد و این 
درحالی اسللت که در بخش 
فرهنگ و هنر، سلللیقه افراد 
متفاوت اسللت ولی تاش ما 
دستیابی به مبنای درست و 
اصولی و بهره مندی از اساتید 

شایسته است. 
وی بحث تولید و تربیت، نیروی انسانی متعهد را از اولویت های 
حوزه هنری اسللتان اصفهان دانست و گفت: افتخار می کنیم 
 که دارای چنین اساتید متعهد و دلسللوزی در بخش آموزش

 حوزه هنری هستیم.
امیدواریم که شاهد تولید آثار شایسللته و فاخر این اساتید در 
همه رشته ها باشللیم و بتوانیم این تولیدات را در معرض دید 

عاقه مندان نیز قرار دهیم.
سللیدین نیا در پایان به فعالیت بخش های آموزش در حوزه 
هنری کاشان و افتتاح این بخش در مجتمع فرهنگی و هنری 
شهرستان گز اشاره کرد و خواستار همکاری اساتید در تربیت 

هنرجویان در این شهرستان ها شد. 
چرا که اعتقاد داشت، این گونه تعامات و همکاری ها می تواند 
بسترساز آینده و به عنوان پایه و اساس کارهای فرهنگی باشد.

درروزمعلم ،توسط حوزه هنری انجام گرفت 

تجلیل ازمربیان حوزه هنری استان اصفهان 
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 خالق »همشهری کین« به دنیا آمد 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ -جرج اورسللن ِولْز،متولد 6  ملله ۱9۱۵ کارگللردان، فیلمنامه نویس، 
هنرپیشلله و تهیه کننده فیلم، تئاتر، رادیو و تلویزیون بود. او اولین بار با اجرای رادیویی 
جنگ دنیاها اثر هربرت جرج ولز، در ۳۰ اکتبر ۱9۳۸ ، به شللهرت رسید. آن هم به این 
دلیل که عده ای از شنوندگان به تصور اینکه با یک خبر واقعی از حمله بیگانگان فضایی از 

مریخ مواجه شده اند، وحشت کرده بودند.
در اواسللط دهه ۱9۳۰ دواقتباس تئاتری او به نام های وود و مکبث و روایت نمادگرایانه 
جولیوس سزار در نیویورک، شهرت یافتند. وی در سال ۱9۴۱ کارگردانی، تهیه کنندگی 
و بازیگری در فیلم همشهری کین را در حالی که 2۵ سال داشت، به عهده گرفت و ضمناً 
به عنوان نویسنده نیز در آن همکاری داشت. همشهری کین غالباً در میان نظرسنجی های 

منتقدان فیلم به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته می شود.
بقیه دوران کاری او، به دالیل گوناگونی مانند کمبود بودجه، دخالت بی جای استودیوها، 
چه در اروپا و چه در بازگشت کوتاه مدت او به هالیوود، زیاد با موفقیت روبه رو نبود. با همه 

مشکات اتلو، برنده نخل طایی جشنواره کن ۱9۵۷ گردید و نشانی از شر نیز به جایزه 
برتر جشنواره جهانی بروکسل نائل آمد. از دید خود ولز، دو فیلم محاکمه و ناقوس های 
نیمه شللب، بهترین فیلم هایش بودند. ولز توسط اسللتودیوهای بزرگ به حاشیه رانده 

می شد، اما شخصیت جاودانه اش از او یک بازیگر پول ساز ساخته بود.
در سللال های واپسللین زندگی، ولز در حالی که فقط به وسللیله بازیگللری، تبلیغات و 
صداگذاری امرار معاش می کرد، با یک استودیوی هالیوودی به علت سرمایه گذاری نکردن 
بر روی پروژه های فیلم مستقلش، وارد منازعه شد. در سال ۱9۷۵ او سومین نفری بود که 
پس از جان فورد و جیمز کاگنی، جایزه یک عمر فعالیت را از مؤسسه فیلم آمریکا )اِی اِف 
آی( دریافت می کرد. منتقدان پس از مرگ وی، به طور فزاینده ای از او تمجید کرده اند. او 
هم اکنون به عنوان یکی از مهم ترین هنرمندان هنرهای دراماتیک قرن بیستم شناخته 
می شود. او در سال 2۰۰2 در نظرسنجی مؤسسه فیلم بریتانیا )بی اف آی( که در مورد ده 
کارگردان برتر سینما انجام شده بود، عنوان بهترین کارگردان تمام تاریخ را کسب کرد.
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 سریال پروانه به کارگردانی جلیل سامان 
گروه 
و تهیه کنندگی منصور سهراب پور، این فرهنگ

روزها از شبکه سه سیما در حال پخش 
است. این سریال، روایت گر زندگی جوانی به نام امیر است که 

همراه دوستانش زندگی و البته یک گروه سیاسی و یک زندگی 
پرحادثه را تجربه می کند.

 امیر در پی یافتن خبری از همسر مفقودش است. وی حدس 
می زند اوتوسط سللاواک بازداشت شده اسللت و مخفیانه وارد 

خانه یکی از عوامل ساواک می شود. هنگام جستجوی مدارک 
مخفی این سللازمان، با پروانه، دختر خانواده آشللنا می شود و 
 این آغاز تغییر و تحول در زندگی پروانه با بازی سللارا بهرامی

 است.
داستان این سریال در اواخر دهه ۵۰ می گذرد. درواقع نویسنده 
اثر که خود جلیل سامان است و سللال گذشته، سریال ارمغان 
تاریکی را برای پخش از همین شبکه تولید کرده بود، یک دوره 
زمانی را در نظر گرفته  و در این محللدوده زمانی ماجراهایی را 

روایت می کند. 
سامان سللعی می کند با ایجاد یک درام جذاب و تعلیق فراوان، 
به مسائل سیاسی ل اجتماعی قبل از انقاب بپردازد و همزمان 
که فضای قصه را با رعایت اصول درام نویسللی برای بینندگان 
قابل  لمس می کنللد، اتفاقات یللک مقطع تاریخللی معاصر را 

آسیب  شناسی کند.
سللامان پس از پخش ارمغان تاریکی که در آن زمان موفق شد 
از توجه مخاطبان زیادی برخوردار شللود، با ذائقه مخاطب در 

برخورد با آثار سیاسی آشنایی دارد. 
از آنجا که در این سللال ها رقابت میان رسللانه ها زیاد است و از 
سوی دیگر شاهد هستیم شبکه های ماهواره ای به دنبال جذب 
مخاطب هستند، طبیعی است هر شبکه، همراه تولیدکنندگان 

برنامه ها و سللریال های تلویزیونی باید بللرای جذب مخاطبان 
تاش مضاعف کنند.

 یک سریال در مرحله اول باید سرگرم کننده و در مرحله بعد، به 
لحاظ محتوا مناسب باشد. باید تعادل میان این دو مورد وجود 
داشته باشللد تا سللریال برای بینندگان جذاب باشد و سریال 

پروانه در جستجوی دستیابی به این تعادل است.
سریال پروانه، روایتی تازه از داستانی مکرر است؛ این که شخصی 
غافل از مسائل روز مملکت در برخورد با شخصی مبارز به خود 
می آید و به یک مبارز تبدیل می شود و بهای این تغییر و تحول 
ایستادن در مقابل نزدیکانش است که در جناح مقابل و عوامل 

استکبار هستند.
 این مجموعه، به مدد هماهنگی گروه سازنده آن توانسته است 
از کیفیت بصری خوب و قابل قبولی برخوردار شود که همراهی 
آن با یک کارگردانی منسجم و فیلمنامه خوب، اثری را مقبول 

مخاطب قاب کوچک تلویزیون کند.
 شاید آنچه تاحدودی این موفقیت را تحت تأثیر قرار می دهد، 
پخش آن در برهه زمانی فعلی است. اگر این مجموعه به پخش 
هر شبی در دهه فجر سال گذشته می رسید و در این زمینه مورد 
حمایت الزم قرار می گرفت، در شور و حال موجود در آن ایام، 

می توانست ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کند.

درباره سریال مهم این روزها 

پروانه در پیله ماند

 این مجموعه، به 
مدد هماهنگی 

گروه سازنده آن 
توانسته است از 

کیفیت بصری 
خوب و قابل قبولی 

برخوردار شود

اساتید حوزه 
هنری، از توان 

علمی و معرفتی 
قابل توجه 

برخوردارند و 
خانواده ها اعتماد 

کاملی به فضای 
مساعد و توانایی 
اساتید در تربیت 
فرزندانشان دارند

اورسن ولز در حال اجرای نمایشنامه »جنگ دنیاها«همشهری کین



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 IOC نتیجه نهایی 
تا هفته آینده می آید

دبیر کل کمیته ملی المپیک با ابراز امیدواری از اعالم نتیجه نهایی 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( در رابطه با اساسنامه این کمیته، 
گفت: به محض دریافت جواب IOC و با تعام��ل با وزارت ورزش و 

جوانان، مجمع برگزار می شود.
بهرام افشارزاده، در رابطه با زمان انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار 
کرد: اساسنامه دارای 48 بند است که باید در خصوص هر ماده و بند 
صحبت و بررسی شود، ولی فکر کنم اواخر کار است و چند بند است 
که روی آن بحث خواهیم کرد. وی افزود: احساس ما این است که به 
یاری خداوند تا هفته  آینده نتیجه نهایی از طرف کمیته بین المللی 

المپیک به ایران اعالم خواهد شد.

قهرمانی تکواندو ایران در اسپانیا
هفتمین دوره تورنمنت بین المللی کالس A تکواندو اسپانیا با حضور 
35 کشور در دو بخش بانوان و آقایان روز شنبه، 14 اردیبهشت ماه در 
حالی در سالن دپورتیو ال کانته شهر اسپانیا برگزار شد که در پایان 
هوگوپوشان ایران با کسب س��ه مدال طال،چهار نقره و چهار برنز بر 

سکوی قهرمانی این دوره از رقابت ها ایستادند.
نتایج ملی پوشان ایران در این دوره از رقابت ها به ترتیب زیر است:

میثم باقری در وزن یک، پیام قبادی در وزن هفتم و س��جاد مردانی 
در وزن هشتم، برسکوی نخست ایستادند. احسان نقیب زاده در وزن 
دوم، مهدی خدابخش��ی در وزن هفتم و مسعود حجی زواره در وزن 
پنجم توانس��تند گردن آویز نقره را تصاحب کنند. محمد خمسه در 
وزن س��وم،علیرضا نصر آزادانی در وزن پنجم، امید عمیدی در وزن 
ششم و هادی مستعان دروزن دوم، چهار نشان برنز تیم ملی تکواندو 
ایران کس��ب کردند. همچنین برای تیم ملی تکوان��دو بانوان ایران 

شکرانه ایزدی نقره گرفت. 
در ادامه برنامه آماده سازی تیم ملی، به منظور حضور در رقابت های 
مکزیک هوگوپوش��ان ایرانی از تاریخ 21 الی 22 اردیبهشت ماه در 

تورنمنت بین المللی تونس به رقابت خواهند پرداخت.

 تمدید قرارداد محمد کشاورز 
با  گیتی پسند

محمد کش��اورز، کاپیتان تیم ملی فوتس��ال ایران قرارداد خود را با 
باشگاه گیتی پسند تمدید کرد.

کشاورز که قراردادش در فصل گذش��ته لیگ برتر فوتسال ایران به 
پایان رسیده بود با حضور در باش��گاه گیتی پسند و انجام مذاکرات 
 نهایی با عل��ی طاه��ری مدیرعامل باش��گاه، قرارداد خ��ود را برای 
سه فصل دیگر تمدید کرد. کشاورز دو فصل برای گیتی پسند بازی 
کرد و در این دو فصل نیز یک قهرمانی آسیا و دو قهرمانی ایران را به 
دست آورد. محمد کشاورز اولین بازیکنی است که قرارداد خود را با 

باشگاه گیتی پسند تمدید می کند.

شکایت سپاهان رد شد
کمیته انضباطی در خصوص ش��کایت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
از باشگاه اس��تقالل با ادعای این که حضور فرهاد مجیدی، بازیکن 
باشگاه استقالل در بازی روز دوشنبه 26 فروردین 92 غیرقانونی بوده 

است، رأی خود را صادر کرد.
براساس اعالم این کمیته و با توجه به مفاد شکایت باشگاه و مدارک 
ادعایی غیرمؤثر باش��گاه ورزشی س��پاهان و این که بر اساس اعالم 
رسمی سازمان لیگ برتر، فرهاد مجیدی به طور قانونی و موجه )در 
مهلت قانونی نقل و انتقاالت نیم فصل( به جای »رودریگو توزی« به 
تیم استقالل پیوس��ته و این بازیکن از فهرست استقالل خارج شده 
است، لذا کمیته انضباطی شکایت باشگاه سپاهان را وارد ندانسته و 
با اس��تناد به بند یک ماده 8 آیین نامه انضباطی حکم بر رد شکایت 
باشگاه سپاهان را صادر می کند. این رأی با توجه به بند یک ماده 15 

آیین نامه قطعی است.

فکر کردند روی زمین می مانم
محمدرضا خلعتبری/ بازیکن تیم سپاهان

من قبول ندارم که افت ک��رده ایم. اگر در چند ب��ازی خوب نتیجه 
نگرفتیم تنها دلیلش خس��تگی بازیکنان بود. سه،چهار روز یک بار 

بازی کردیم و امتیازات زیادی را از دست دادیم. 
هنوز برای س��ال بعد تصمیم نگرفت��ه ام. در ح��ال حاضر موفقیت 

سپاهان از هر چیزی برایم مهم تر است و فعاًل در خدمت 
تیمم هستم تا بهترین نتایج را بگیریم. چند تیم اماراتی 
مرا می خواهند، اما اولویتم س��پاهان است و امیدوارم 

شرایطی مهیا شود تا در این تیم بمانم. من پارسال 
هم با رویانیان و فت��ح اهلل زاده صحبت کردم، 

اما آنها فکر کردند که روی زمین می مانم! 
نه، چیزی که برای من زیاد اس��ت، تیم 

اس��ت. خوش��حالم که س��پاهان را 
انتخ��اب ک��ردم و در این تیم 

بسیار راحتم.

6
رنگرز، گزینه ایران برای نایب رییسی کنفدراسیون کشتی آسیا

نایب رییس فدراسیون کشتی به عنوان گزینه پیشنهادی ایران برای نایب رییسی کنفدراسیون کشتی آسیا 
معرفی می شود. بعد از ناکامی نمایندگان کشورمان در انتخابات هیأت رییسه کنفدراسیون کشتی آسیا قرار 
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شکایت به فیفا 
اشتباه بود

20 روز گذشت 
پلی آف برگزار نشد

رییس فدراسیون فوتبال عربستان ضمن تمجید از فوتبال ایران، شکایت به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا علیه ایران را کار اشتباهی دانست و گفت که 
به دنبال جذب فوتبالیست های ایرانی در باشگاه های عربستانی هستند. احمد 
بن عید الحربی، رییس فدراسیون فوتبال عربستان درباره شناختش از فوتبال 
ایران گفت: وقتی در مورد آسیا حرف می زنیم، درباره ایران صحبت می کنیم. 
تاریخ فوتبال ایران بس��یار بزرگ اس��ت و آنها موفقیت های بسیاری کسب 
کرده اند. ما به باشگاه های ایرانی و تیم ملی ایران احترام می گذاریم و من معتقد 
هستم که آنها بخش بسیار خوبی از فوتبال آسیا هستند. بعضی وقت ها آنها 
به دلیل شرایط و به خاطر موضوعات اقتصادی اندکی با نزول همراه بوده اند، 

اما ما اعتقاد داریم که استعدادهای جوان بسیار زیادی در ایران وجود دارد. 

رییس سازمان لیگ آزادگان درباره زمان برگزاری مسابقه پلی آف لیگ برتر 
که قرار بود میان دو تیم استقالل خوزستان و مس سرچشمه برگزار شود اما 
به خاطر رسیدگی به پرونده تبانی همچنان در ابهام است، اظهار کرد: ما تمام 
برنامه ریزی ، تعیین میزبان و زمان برگزاری دو بازی رفت و برگش��ت پلی آف 
را انجام داده بودیم و این موضوع به اطالع باش��گاه ها هم رسیده بود. غالمرضا 
بهروان افزود: با توجه به رس��یدگی کمیته انضباطی به پرونده تبانی و س��ایر 
تخلفات لیگ دسته یک، فدراسیون از ما خواست این مسابقه تا اطالع ثانوی 
برگزار نشود و اعالم شد طی یک هفته تکلیف پرونده روشن می شود. اما یک 
هفته شد، 10 روز، بعد شد دو هفته و االن از 26 فروردین که بازی ها تمام شد تا 

امروز )یکشنبه(20 روز است که مسابقه پلی آف برگزار نشده است.

کلوپ: باید به ژکو فکر کرد
به گفته سرمربی بوروس��یادورتموند، ادین ژکو گزینه مناسبی برای 
پرکردن جای خالی بازیکنانی چون ماریو گوتسه است که در تابستان 
از این تیم جدا خواهند شد. یورگن کلوپ بازگشت ژکو به بوندسلیگا را 

از سوی مهاجم کنونی منچسترسیتی نشدنی ندانست.

انتقاد ایبرا از سلیقه موسیقایی بکام! 
ایبرا، مهاجم سوئدی پاری سن ژرمن، دیوید بکام را به باد تمسخر 
گرفت و او را شخصی بدسلیقه دانست:»باید بدانید که بکام در همه 
چیز خوش سلیقه نیس��ت. بارزترین عیب او سلیقه موسیقی اش 
است. او به ترانه هایی گوش می دهد که مخصوص نوجوانان است!« 

ساخت مستند »لئو یاشین«  در روسیه 
مس��تندی از زندگی لئو یاش��ین، دروازه بان افسانه ای 
تاریخ فوتبال جهان به مناس��بت برگزاری جام جهانی 
2018 در روسیه س��اخته خواهد شد. والدیمیر پوتین 

دستور ساخت این فیلم مستند را صادر کرده است.
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ورزش به روایت تصویر

رقابت های هفته پنجم و پایانی از دور رفت 
گروه 
لیگ برتر کش��تی فرنگی ایران، دوشنبه با ورزش

انجام ی��ک مس��ابقه در اصفه��ان پیگیری 
می شود. در اصفهان دو تیم فوالد ماهان اصفهان و هیأت کشتی 
خوزستان به مصاف هم خواهند رفت. ماهان با حضور کشتی گیران 
ملی پوش خود هر سه مسابقه اش را با پیروزی پشت سر گذاشته 
است. آنها سه ماه و نیم پیش در هفته  اول توانستند هیأت کشتی 
فارس را هفت بر صفر شکست دهند و پس از استراحت در هفته  

دوم، در هفته های سوم و چهارم تیم های پرسپولیس و صبا را در 
تهران و قم با نتایج مش��ابه پنج بر دو بردند تا پس از اس��تراحتی 

تقریباً  دو ماهه به هیأت کشتی خوزستان برسند.
شش کشتی گیر تیم ماهان امس��ال در رقابت های قهرمانی آسیا 
برای تیم ملی کش��تی فرنگی ایران کش��تی گرفته اند. )محس��ن 
 حاجی پ��ور، عبدالمحمد پاپ��ی، هادی علی��زاده پورنی��ا، طالب 
 نعم��ت پ��ور، داود گی��ل نیرن��گ و بش��یر باباج��ان زاده (. آنها 
دو نقره ای و دو برنزی آسیا را در ترکیب تیم خود دارند. ماهانی ها 
با سرمربیگری فرهاد شیرانی و مش��اوره رسول جزینی )سرمربی 
س��ابق تیم ملی( با توجه به مهره هایی که دارند امید اول قهرمانی 
امسال لیگ هستند. در س��وی دیگر هیأت کش��تی خوزستان با 

ترکیبی جوان و بومی پا به رقابت ها گذاشته است. آنها در هفته های 
ابتدایی آماده نبودند و چند مسابقه شان لغو شد، اما سرانجام اواخر 
اسفند ماه اولین مسابقه خود را در هفته  چهارم انجام دادند و مقابل 
هیأت کشتی فارس به پیروزی رسیدند. مسابقه هفته  دوم این تیم 
با پرسپولیس تهران به خاطر حاضر نشدن پرسپولیسی ها در اهواز 
هفت بر صفر به سود خوزس��تان اعالم شد و هفته  گذشته هم آنها 
در خوزستان به صبای قم باختند. خوزستانی ها با دو پیروزی و یک 
شکست با هدایت مجید قائدی به مصاف اصفهانی ها خواهند رفت. 
مسابقه تیم های پرسپولیس تهران و هیأت کشتی فارس نیز به دلیل 
درخواست هیأت فارس و تداخل با رقابت های انتخابی مرحله اول 

تیم ملی به زمان دیگری موکول شد.

 تقابل ستاره های کشتی ماهان با خوزستان

نیستلروی در اندیشه مربیگرییک مدل،  وزیر ورزش ونزوئال شد!محرومیت مادام العمر قهرمان دوی زنان المپیک پالتینی علیه قدرت فوتبال آلمان

کارش��ناس والیبال با ارزیابی چگونگی 
گروه 
حضور ایران در مس��ابقات لیگ جهانی ورزش

 والیب��ال گفت: اگ��ر ملی پوش��ان تنها 
20 درصد از بازی های خود را با پیروزی پش��ت سر بگذارند، به 
موفقیت بزرگی دست پیدا کرده اند و نباید آنچه سر فوتبال آمد 

در والیبال تکرار شود!
مصطفی ش��جاعی اظه��ار کرد: امیدوارم ش��رایطی که س��طح 
انتظارات مردم برای تیم ملی فوتبال در سال 2006 پدید آورد، 
برای والیبال ایران در لیگ جهانی تکرار نشود. مردم از تیم فوتبال 
انتظار داش��تند که تیم هایی نظیر پرتغال را هم شکس��ت دهد. 
والیبال ایران پیشرفت خوبی داش��ته، اما نباید سطح انتظارات 
را بی��ش از اندازه ب��اال ببریم. نباید انتظار داش��ته باش��یم که از 
مرحله مقدماتی صعود کنیم. مردم نباید احساسی رفتار کنند و 
رسانه ها هم نباید به تیم ملی والیبال فشار آورند. نباید فراموش 
کنیم تا چند سال قبل کجای والیبال جهان بودیم. به نظرم اگر 
تیم ملی تنها در 20 درصد از مس��ابقه های خود در لیگ جهانی 
 نتیجه بگیرد خیلی خوب کار کرده اس��ت. وی ادامه داد: یکی از 
جوان ترین بازیکنان تیم مل��ی والیبال ایران در حال حاضر امیر 
غفور اس��ت. او متولد1370 اس��ت. غفور جام جهانی و انتخابی 
المپیک و قهرمانی آس��یا را در رده س��نی بزرگس��ال پشت سر 
گذاشته است. این بازیکن در رده سنی جوانان و نوجوانان هم در 
رویدادهای بین المللی مختلفی کار کرده است. خوب اگر چه سن 
امیر غفور کم اس��ت ولی کاماًل تجربه بازی در میدان های بزرگ 

را دارد. وقتی کم سن ترین بازیکن تیم ملی این همه میدان های 
بزرگ را تجربه کرده، نمی توان مدعی ش��د که »والس��کو« به 

جوانگرایی دست زده است.
سرمربی سابق تیم والیبال باریج اسانس کاشان درباره چگونگی 
حضور ایران در لی��گ جهانی نیز گفت: والس��کو مربی بزرگ و 
کارکشته و کاربلدی است که تجربه حضور در لیگ جهانی را دارد. 
در زمینه سازگاری بازیکن با شرایط کشورهای میزبان و همچنین 
روانشناسی بازیکنان توانایی زیادی دارد. تیم های هم گروه ایران 
در مرحله مقدماتی همه صاحب سبک هستند. حریفان ایران در 
هر زمینه از ایران پیش��رفته تر و از نظر تکنیک و تاکتیک بسیار 
قدرتمندند. یکی از مش��کالت بزرگ ما در مصاف با قدرت های 
تراز اول جهان، عدم بازی تدارکاتی خوب است. تیم های بزرگ 
دنیا راه تحت فشار قرار دادن تیم ما را می دانند. فدراسیون باید 
حداقل 10 بازی تدارکاتی مناس��ب برای ایران ترتیب دهد تا با 
آمادگی کامل به مصاف حریفان برویم. ملی پوشان ایران در برابر 
تیم هایی نظیر آلمان می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند 
ولی در مقابل تیم هایی مثل ایتالیا و روسیه نمی توان انتظار برد 
داشت. البته ایتالیا هم چند سالی اس��ت قدرت سابق خود را از 

دست داده است.
ش��جاعی تأکید کرد: نمی توان گفت که والس��کو به جوانگرایی 
دست زده اس��ت. اگر چه میانگین س��نی بازیکنان تیم ملی در 
حال حاضر پایین است، ولی همه آنها س��ال ها تجربه حضور در 

میدان های جهانی را دارند.

در حالی ک��ه هنوز یک هفت��ه تا پایان 
مسعود 
دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران افشاری

زمان باقی اس��ت، ولی مدت هاست که 
فعالیت مخفیانه و زیرپوستی باشگاه ها برای جذب بازیکنان مورد 
نیازشان آغاز شده و تماس های تلفنی مشکوک تبدیل به واژه ای 
برای شایعه سازی تیم های رقیب شده اند. از یک طرف مدیر عامل 
 پرس��پولیس مدعی ش��ده ک��ه در آس��تانه فینال ج��ام حذفی 
تماس هایی از سوی افراد منتسب به باشگاه سپاهان با نیلسون و 
سیدجالل حسینی گرفته شده تا این دو بازیکن را برای فصل بعد 
راهی اصفهان کند و از طرف دیگر هم سپاهانی ها اعتقاد دارند که 
این حرف ها هیچ هدفی جز جو سازی پیش از فینال جام حذفی 
نداشته است. البته این اتفاق فقط مربوط به دو باشگاه فینالیست 
جام حذفی نیست و حتی تیم های سقوط کرده به لیگ دسته یک 
هم مدت هاست که تطمیع بازیکنانشان برای فصل بعد را تبدیل 
به بهانه ای برای نتیج��ه نگرفتن ک��رده اند تا ش��اید از این راه، 
سرپوشی بر ناکامی های خودشان بگذارند. مذاکره پرسپولیس با 
حنیف عمران زاده و حتی پرداخت پول به این بازیکن از س��وی 
مدیرعامل پرسپولیس، توافق محسن مسلمان و پیام صادقیان با 
قرمزهای پایتخت، مذاکره احمد جمشیدیان، محسن ایران نژاد و 
 احس��ان حاج صفی با امیر قلعه نویی،توافق مدیرعامل کارخانه 
ذوب آهن با قلعه نویی و مذاکره محمد نوری و غالمرضا رضایی با 
سرمربی راه آهن تنها نمونه ای از این ش��ایعات فراوان مذاکرات 
پنهانی بوده است که البته هیچ گاه مورد تأیید طرفین ماجرا قرار 

نگرفته و اگر یکی از این شایعات به واقعیت تبدیل شود، کل ماجرا 
رنگ دیگری به خود خواهد گرفت. ماجراهایی که به لیگ دسته 
اول هم کشیده شده و حتی برنامه»نود« دو هفته است که وقت 
زیادی را برای روش��ن کردن پرونده تماس های مشکوک صرف 
کرده، ولی هنوز نتیجه قطعی به دست نیامده است. البته شاید این 
مسأله طبیعی باشد که فوتبالیست های سرشناس لیگ برتری که 
مشتری های زیادی را هم به دنبال خودشان می بینند در آستانه 
رسیدن به پایان فصل مسابقات مشغول مذاکره برای باالبردن مبلغ 
قرارداد فصل آینده خودشان باش��ند، ولی مشکل اینجاست که 
 ظرفیت فوتبالیس��ت های ایران��ی به آنها اجازه چنی��ن کاری را 
نمی دهد و بارها دیده شده که فوتبالیستی با قابلیت های باال به 
محض روبه رو شدن با این موارد، قافیه را باخته است، همان طور 
که محمد مهدی نظری مهاجم جوان فجر در آستانه بازی تیمش 
با استقالل دچار این حاشیه ها شد و با وجود تکذیب فراوان، این 
روزها شنیده می ش��ود که قرارداد فصل بعد او با استقالل قطعی 
شده است. مذاکراتی که حتی گاهی فقط برای بازار گرمی مطرح 
می شود و شایعه تماس فالن باش��گاه با فالن بازیکن برای فصل 
آینده به راحتی سقف قرارداد فوتبالیست مورد نظر را به کف تبدیل 
می کند. ماجراهایی که در فوتبال اروپا ه��م اتفاق می افتد، ولی 
تفاوت فوتبال ایران با اروپا در آنجایی شکل می گیرد که شایعه بر 
متن می چربد و این حاشیه ها به جای حل کردن مشکالت فوتبال 
ایران، بهانه ای به دست حاشیه سازان می دهد تا به اندازه کافی از 

این بازار بی درو پیکر سود ببرند.

  برنامه»نود« 
دو هفته است که 
وقت زیادی را 
برای روشن کردن 
پرونده تماس های 
مشکوک صرف 
کرده، ولی هنوز 
 نتیجه قطعی 
به دست نیامده 
است

نباید فراموش کنیم 
تا چند سال قبل 
کجای والیبال جهان 
بودیم. به نظرم اگر 
 تیم ملی تنها در 
20 درصد از 
مسابقه های خود در 
لیگ جهانی نتیجه 
بگیرد خیلی خوب 
کار کرده است

تو را می خواهم!ستارگان ایران در کهکشان لیگ جهانی والیبال

تماس هایی برای گرمی بازارآنچه سر فوتبال آمد در والیبال تکرار نشود!



یادداشت

 صادرات بیش از 400 میلیون دالر 
شیرینی و شکالت از ایران

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: ارزش صادرات شیرینی و شکالت کشور در سال گذشته 

از مرز 400 میلیون دالر فراتر رفت.
حمید صافدل در دیدار با اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری اظهار 
داشت: میزان تولیدات صادراتی در کش��ور در مقایسه با سال های 

گذشته از روند مطلوبی برخوردار بوده است. 
وی با تأکید بر این که صادرات در حال حاضر اصلی ترین ش��اخص 
رشد اقتصادی کشورها محسوب می ش��ود، گفت: تالش می شود با 
جلوگیری از خام فروشی در بخش صادرات، به سمت تولید و صادرات 
کاالهایی با ارزش افزوده بیش��تری حرکت ک��رد. صافدل ادامه داد: 
افزایش س��طح کیفی تولیدات، حالل بودن، بس��ته بندی مناسب، 
افزایش ضریب ه��ای بهداش��تی و اعتماد به محص��والت خوراکی 
ایرانی ازمهم ترین دالیل رش��د صادرات جمهوری اسالمی ایران در 

کشورهای همسایه است. 
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت ایران، با تدوین سند راهبردی 
توس��عه صادرات گز، تولید، صادرات و اش��تغال این بخش افزایش 

می یابد. 
معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت 
ایران به منظور شرکت در نخستین همایش ملی گز در شهرکرد به 

چهارمحال وبختیاری سفر کرده است. 

 عدم تغییر خط مرزی اصفهان 
و چهار محال و بختیاری 

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاری از تغییر نکردن مرز شهرس��تان ب��ن از توابع این 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اس��تان اصفهان خبر داد. 
یزدان جاللی با اعالم این خبر اظهار داشت: مرز جغرافیایی 
شهرس��تان بن با اصفهان هیچ گونه تغییری نکرده اس��ت. 
وی تأکید کرد: روستای یانچش��مه براساس مصوبه شماره 
2699/ت16ک مورخ 1370/2/22 هیأت دولت، از اس��تان 
اصفهان منتزع و به استان چهارمحال و بختیاری ملحق شد. 
جاللی افزود: پس از ارتقای بخش بن به شهرستان، روستای 
یانچشمه نیز به عنوان مرکز بخش شیدا، از توابع شهرستان 

بن قرار گرفت.

 570 دانش آموز شهید 
در استان وجود دارد 

مدیر کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: یادواره شهدای فرهنگی شهرستان فارسان با 
حضور انبوه فرهنگیان، خانواده های محترم شهدا و جمعی از 

مسئوالن این استان در فارسان برگزار شد. 
به گزارش فارس، علی امیری در یادواره ش��هدای فرهنگی 
شهرس��تان فارس��ان اظهار داش��ت: در طول هش��ت سال                                   
دف��اع مق��دس هم��ه اقش��ار جامعه حف��ظ و حراس��ت از 
کش��ور را وظیفه خود می دانس��تند. وی اف��زود: فرهنگیان 
از جمله مدافعان خ��ط اول دفاع از کش��ور بودن��د. امیری 
از وجود570 دان��ش آموز ش��هید در این اس��تان خبر داد 
 و گفت: در اس��تان60 معلم ش��هید، حدود60 دانش��جو و 
هشت کارمند شهید از آموزش و پرورش شناسایی شده است. 

سرمایه گذار برای پیشرفت 
شهرستان سامان جذب شود

فرماندار سامان گفت: برای پیشرفت شهرستان سامان باید 
سرمایه گذار بخش خصوصی جذب شود. 

اسفندیار قربانی در جلسه شورای اداری شهرستان سامان با 
 بیان این که در راستای پیشرفت شهرستان باید سرمایه گذار

بخش خصوصی جذب ش��ود، اظهار داش��ت: برای توس��عه 
شهرستان باید اعتبارات شهرستانی به خوبی جذب شود. وی 
گفت: ادارات شهرستانی باید هرچه سریع تر در شهرستان 

استقرار یابند و به کارهای مردم شهرستان رسیدگی شود.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری  
علی اصغر عنابستانی 

بهتر است هرکس به وظایف خود رس��یدگی کند. سایر قوا نباید در امور 
اجرایی استان دخالت کنند؛ چرا که به منظور تهیه طرح جامع تفصیلی 
شهرهای باباحیدر و سفیددشت از مشاوران خبره و مجرب استفاده شده 
است. در س��ال 91 افزون بر11 نشست ش��ورای برگزاری در این استان 
برگزار شد که گام مهمی در راستای توسعه اس��تان است و در این شورا 
 مقرر ش��ده پروژه های نیمه تمام استان که از پیش��رفت فیزیکی باالی

80 درصد برخوردار هستند، در 
کوتاه ترین زمان به بهره برداری 
برس��د. از طرفی، نمایندگان 
نباید رویه ای را دنبال کنند که 
تخریب پایه های اجرایی استان 
را به دنبال داش��ته باشد، آنها 
اگر می توانند در جذب بودجه 

استان کمک کنند.

نمایندگان در امور اجرایی استان 
دخالت  نکنند

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
سارقان حرفه ای در شهرستان لردگان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از شناسایی و دس��تگیری 19 سارق و کشف 15 فقره 
سرقت در این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد زارع با اعالم این خبر گفت: در پی وقوع 

چند فقره سرقت، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
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بلوار ش��ریعتی ک��ه در ادامه آن میدان بس��یج )محل س��اخت 
برج های دوقلو( ق��رار دارد، در حال حاضر یک��ی از پرترددترین 
و پرترافیک ترین خیابان های ش��هر ش��هرکرد است و در بعضی 
 س��اعات روز، ش��اهد ترافیک ش��دید می ش��ود و ت��ردد در آن 
امکان پذیر نیست. بزرگ ترین و مهم ترین بیمارستان های استان 
چهارمحال و بختیاری، مه��م ترین کلینی��ک درمانی، مجتمع 
پزشکی، مجتمع ورزش��ی انقالب و... هم در  منطقه احداث و در 
نزدیکی برج های دوقلو قرار دارند و هم اکنون ترافیک شدیدی در 
خیابان های منطقه وجود دارد و تردد در حال حاضر در ساعت های 

شلوغی به سختی امکان پذیر است.
همچنین خیابان های این منطقه یکی از مه��م ترین خیابان ها 
برای ورود به بازار شهرکرد هس��تند و همیشه تردد خودروهای 
 بس��یاری را در ای��ن خیابان ها ش��اهد هس��تیم و بس��یاری از 
آمبوالنس های بیمارستان آیت اهلل کاشانی در ترافیک این قسمت 

دچار مشکل می ش��وند. هم اکنون با توجه مشکالتی که در این 
منطقه وجود دارد و ت��ردد زیاد خودرو و ترافی��ک، کلنگ پروژه 
برج های دوقلو شهرکرد نیز در این منطقه به زمین خورده و به نظر 
می رسد این پروژه با وسعت خود مش��کالت بسیاری را در آینده 

نزدیک در این منطقه ایجاد کند.

ش�هرداری ش�هرکرد در آینده با مشکالت اساسی 
روبه رو می شود

نماینده مردم شهرس��تان ش��هرکرد در مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با مهر با بیان این که هیچ کس��ی با عم��ران و آبادانی 
مخالف نیس��ت، اظهار داش��ت: مکانی که برای احداث برج های 
دوقلو ش��هرکرد در نظر گرفته ش��ده مکان مناس��ب و درستی 
 نیس��ت و ش��هرداری ش��هرکرد در آینده با مش��کالت اساسی 

روبه رو می شود.

سید سعید زمانیان عنوان کرد: در این خصوص معابر برای پروژه 
تعریف نش��ده و تردد در این منطقه با مشکالت بسیاری روبه رو 
است. وی بیان داشت: شهرداری شهرکرد در آینده همچنین باید 
سود اوراق مش��ارک فروخته ش��ده را پرداخت کند و یک پروژه 
چقدر می تواند سود داشته باش��د که بتواند سود مردم را جوابگو 
باشد، بنابراین شهرداری باید س��ود مردم را از جیبش پرداخت 
کند. وی اذعان داش��ت: کار کارشناس��ی روی احداث این پروژه 
انجام نش��ده و نیازمند زمان بیشتری بوده اس��ت. همه مسایل 
و موارد فن��ی در خصوص پروژه برج های دوقلو دیده نش��ده و به 
نظر می رسد دارای اشکال اساسی است. نماینده مردم شهرکرد 
در مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: اگر برج های دو قلو در 

ورودی ش��هرکرد احداث می 
ش��د، بس��یار مطلوب تر بود و 

جواب می داد.

معاب�ر گنجایش این 
همه تردد را ندارد

سید سعید زمانیان ادامه داد: 
معابر این مطقه گنجایش این 
همه ت��ردد را در ای��ن منطقه 
ندارد. وی گفت: بیمارس��تان 
آیت اهلل کاشانی و بیمارستان 
هاج��ر ش��هرکرد، ورزش��گاه 
انقالب، مخاب��رات و... در این 
منطقه ق��رار دارد و معابر در 
حال حاضر ه��م جوابگو تردد 
نیس��تند و در آینده با احداث 

 برج های دو قلو مش��کل بس��یار اساس��ی در این منطق��ه ایجاد 
می شود.

دقت بیشتری در صدور مجوز باید لحاظ می شد
زمانیان یادآور شد: از طرفی، به نظر می رسد در صدور مجوزها باید 
دقت و توجه بیشتری لحاظ شده و زمان بیشتری برای کارشناسی 
محل ساخت در نظر گرفته می شد و با جامعه مهندسین و نظام 
مهندس��ی و... هماهنگی های الزم صورت می گرفت. وی یادآور 
ش��د: این مجموعه از نظر فنی و اجرایی مش��کالت اساسی دارد 
که معابر یکی از این موارد اس��ت. سایه افکنی و س��ایه اندازی، 
تحت الشعاع قرار دادن بافت شهری و... از مشکالت دیگری است 

که در پی احداث این پروژه در آینده ایجاد می شود.

برج هایی که مشکل ساز شده اند

لزوم بازنگری شهرداری شهرکرد در پروژه برج های دوقلو

محلی که برای ساخت برج های دوقلو شهرکرد در نظر گرفته شده، در منطقه ای از این شهر قرار دارد که بزرگ ترین 
بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری، مهم ترین کلینیک درمانی شهر، ورزشگاه انقالب و... در آن قرار دارد 
 و هم اکنون خیابان های این منطقه گنجایش تردد بیش�تر خودرو را ندارد، این در حالی است که ساخت برج های 

دو قلو در این منطقه توسط شهرداری شهرکرد در آینده نزدیک مشکالت بسیاری را رقم خواهد زد.
 محل ساخت برج های دو قلو )کوه نور و دریای نور( ش�هرکرد در کنار میدان بسیج شهرکرد در نظر گرفته شده و 

هم اکنون ساخت این پروژه که یکی از پروژه های مهم شهرداری است، آغاز شده است.

مکانی که برای 
احداث برج های 

دوقلو شهرکرد در 
نظر گرفته شده 
مکان مناسب و 

درستی نیست و 
شهرداری شهرکرد 

در آینده با 
 مشکالت اساسی 

روبه رو می شود
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ابالغ
702 ش��ماره: 921011036490025. نظر به اینکه آقای حمیدرضا گل محمدی فرزند 
منصور به اتهام خیانت در امانت حس��ب ش��کایت آقای علیرضا محبوب مقدم فرزند 
محمدحس��ین از ط��رف این دادی��اری در پرونده کالس��ه 920051د/30 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است، 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه، دادسرای 
ناحی��ه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم 
 حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید.

م الف: 652 اعظم صادقی – دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
703 نظر به اینکه آقای رمضانعلی مولویان به اتهام تخلیه ضایعات سنگبری در زمین 
های اطراف ش��هرک صنعتی محمودآباد حس��ب شکایت شهرک صنعتی محمود آباد 
اصفهان از طرف این دادیاری در پرونده کالس��ه 912043د/30 تحت تعقیب اس��ت و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است، بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 30 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید. م الف: 651 اعظم صادقی - 

دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

ابالغ اجرائیه
704 شماره اجرائیه: 9210420351300009. شماره پرونده: 9109980351300440. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910445. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9210090351300067 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970351301450 محکوم 
علیه یوس��ف حاجی حیدری فرزند غالمعلی نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخ��ت مبل��غ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ دو میلیون و پنجاه 
و پن��ج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه از زمان 
سررس��ید چک 90/10/20 ت��ا زمان تادیه آن در حق محکوم له علیرضا عش��ق علی 
فرزند حس��ن نش��انی خ جی - نبش سروس��تان - جنب بانک ملی - قرض الحس��نه 
عل��ی ولی اله و پرداخت ح��ق االجرا اعالم م��ی نماید. رای ص��ادره غیابی. محکوم 
علی��ه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روز 

مف��اد آنرا بموقع اج��را گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که 
خ��ود را ق��ادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیک��ن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا ص��ورت خالف واقع از دارایی خ��ود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مج��ازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید.

بهروز امینی – مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
705 شماره دادنامه: 9109970352701602. شماره پرونده: 9009980362202999. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910593. شاکی: خانم فاطمه صغری گلچین به نشانی خ هزار 
جریب – کوی امام – ک شهید ارجمند- پ49. متهم: آقای یوسف کیانی فرزند خیرا... 
به نش��انی مجهول الم��کان. اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی. گردش��کار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
رای م��ی نماید. رای دادگاه. در خصوص ش��کایت خانم فاطمه صغری گل چین علیه 

آقای یوس��ف کیان��ی فرزند خیراهلل و دائر ب��ر ایراد صدمه بدنی غی��ر عمدی بر اثر 
ب��ی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه مخص��وص رانندگی دادگاه با توجه و 

بررس��ی اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی 
اقرار صریح متهم در پرونده گواهی پزشکی قانونی نظریه افسر کاردان فنی مدیریت 
راهنمایی و رانندگی شهرس��تان اصفهان و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم 
حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و سایر محتویات 
پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 485 و 495 
و 367 و 295 و 297 و 302 و 306 و 442 و 418 و 428 و 2 و 15 و 16 و 717 و 
718 از قانون مجازات اس��المی و ماده بند دوم ماده س��وم قانون وصول برخی از 
درآمده��ای دولت متهم موصوف الذکر را جهت شکس��تگی چن��د قطعه ای کوبیدگی 
سر ابتدایی اس��تخوان درشت نی در محل زانوی راست که بدون عیب التیام یافته به 
پرداخت چه��ار پنجم ثلث دیه یک پا و جهت نقص عض��وی آرتروز زودرس مفصل 
زانوی راست به پرداخت دو صدم دیه کامله و بعنوان ارش و از نوع انتخابی در حق 
ش��اکی و جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد ش��ده به پرداخت سه میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه 

)1390/10/21( به مدت دو س��ال می باش��د رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 650 

اکبر ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
706 شماره دادنامه: 9009970350101499. شماره پرونده: 9009980350100796. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900801. خواهان: شرکت س��هامی بیمه ایران با وکالت آقای 
عباس خدادادی به نش��انی اصفه��ان – خ 5 آذر – ک آذر 7- س��اختمان 5- واحد7. 
خوانده: آقای محس��ن خان محمدی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نماید. رأی 
دادگاه. آقای عباس خدادادی به وکالت از ش��رکت سهامی بیمه ایران به طرفیت آقای 
محس��ن خان محمدی فرزند نظام علی دادخواس��تی به خواسته محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 28/281/500 ریال به انضمام خس��ارت دادرس��ی و تاخیر تادیه تقدیم 
و مدعی اس��ت اتومبیل به شماره انتظامی 861 ط11 متعلق به آقای خسرو پنجه پور 
که به موجب بیمه نامه شماره 84/6/0271/08854/000035 نزد شرکت خواهان بیمه 
بوده و در مورخ 84/6/16 با اتومبیل شماره 247 س49 اصفهان به رانندگی تصادف 
و حس��ب نظریه افسر کاردان فنی خوانده مقصر و مبلغ فوق الذکر به عنوان خسارت 
ب��ه بیمه گذار پرداخت گردیده اس��ت خوانده علی رغم ابالغ از طریق انتش��ار آگهی 

در جلس��ه رس��یدگی ش��رکت ننموده فلذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک مضبوط 
در پرونده خواس��ته ثابت مس��تنداً ب��ه م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدن��ی و ماده 30 قانون بیمه خوانده 
را به پرداخت مبلغ بیس��ت و هش��ت میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و پانصد 
ریال بابت اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )90/7/25( 
ت��ا زمان وصول که بر مبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی محاس��به خواهد 
گردید و پرداخت کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د. محمدرضا 

راجی – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
707 شماره اجرائیه: 9210420350200017. شماره پرونده: 9109980350200786. 
شماره بایگانی شعبه: 910799. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9210090350200087 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350201716 محکوم 
علیه عباس��علی رفیعی نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به 1- غیابا به پرداخت 
دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم که از سوی مدیر اجرای حکم مورد محاسبه 

قرار می گیرد در حق محکوم له حس��ین سلیمانی به نشانی شاهین شهر – خ مدرس 
– خ می��رزای ش��یرازی – فرعی 7- پ7 ش��مالی و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید.

زهرا قربانی - مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
708 شماره دادنامه: 9109970350600458. شماره پرونده: 9009980350600981. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900993. خواهان: شرکت س��هامی بیمه ایران با وکالت آقای 
عباس خدادادی به نش��انی اصفه��ان – خ 5 آذر – ک آذر 7- س��اختمان 5- واحد7. 
خوان��ده: آق��ای محمد علی رض��ا زاده به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه 
خس��ارت. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص دعوای ش��رکت سهامی بیمه ایران با وکالت 
آق��ای عباس خدادادی به طرفیت آقای محمدعلی رضا زاده فرزند رضا به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 13/040/000 ریال با احتس��اب کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه ماحصل پرونده اینکه وکی��ل خواهان اعالم می دارد خودرو خوانده با خودرو 
آقای اس��ماعیل شکرچیان در بیمه گذار شرکت خواهان تصادف نموده است و منجر 
به بروز خس��ارت به مبلغ خواس��ته گردیده است که از آنچه ش��رکت با استفاده از 
بیمه بدنه به زیان وجه پرداخت ش��ده اس��ت و شرکت به جانشینی از مشارالیه مبلغ 
خس��ارت را به لحاظ تقصیر خوانده منجر به وق��وع تصادف مطالبه می نماید که از 
توجه به مراتب و با عنایت به نظریه افسر کارشناس تصادفات و با توجه به تصاویر 
مصدق بیمه نامه و برآورد خس��ارت وارده از ناحیه کارش��ناس مربوطه و تایید به 
وصول مبلغ خس��ارت از ناحیه زیان دیده و اینکه دعوای مطروحه و مستندات وکیل 
خواه��ان از هرگونه ایراد و دفاع��ی مصون مانده اس��ت دادگاه دعوای مطروحه را 
محمول بر صحت تشخیص مستنداً به ماده 331 قانون مدنی و 30 قانون بیمه مصوب 
1316 و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر محکومیت خوانده 
ب��ر پرداخت مبلغ خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/660/000 ریال هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل برابر  تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/9/12 لغایت 
اج��رای دادنامه در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رای ص��ادره غیابی و از 
تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیس��ت روز مقرر قابل واخواهی در همین دادگاه است. محمد 

محمدی – رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
730 ش��ماره: 91-894 به موجب رای شماره 1652 تاریخ 91/9/22 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه فرهاد ریاحی 
نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/646/934 ریال 
)بیس��ت و پنج میلیون و شش��صد و چهل و شش هزار و نهصد و سی و چهار ریال( 
بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ هش��تاد هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/5/23 لغایت اجرای حکم طبق 
نرخ شاخص تورم در حق خواهان اسفندیار ابوطالبی به نشانی بهارستان – روبروی 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان – خ معراج – پ505 – طبقه دوم صادر می گردد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 

نماید. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 حصر وراثت 
733 آقای رضا فتحیان دستگردی دارای شناسنامه شماره 6-009297-113 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 49/92ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمدرضا فتحیان دس��تگردی بشناسنامه 
505 در تاری��خ 1392/1/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- خدیجه فتحیان دس��تگردی فرزند رمضان ش ش 
685 )مادر(. 2- طاهره عظیمی دستگردی فرزند حسن ش ش 18 )همسر(. 3- حسین 
فتحیان دس��تگردی فرزن��د احمدرض��ا ش ش 4-024299-113 )فرزن��د(. 4- رضا 
فتحیان دس��تگردی فرزند احمدرض��ا ش ش 6-009297-113 )فرزند(. 5- مرتضی 
فتحیان دستگردی فرزند احمدرضا ش ش 260 دستگرد )فرزند(. 6- احترام فتحیان 
دستگردی فرزند احمدرضا ش ش 20 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
734 خانم مریم ش��یرانی حاجی آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 1124 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 57/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان ناصر سیاهمرد خوزانی بشناسنامه 129 در تاریخ 
1391/11/21 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- بتول س��یاه مرد خوزانی فرزند رمض��ان ش ش 187 )مادر(. 
2- مریم شیرانی حاجی آبادی فرزند علی ش ش 1124 )همسر(. 3- شایان سیاهمرد 
خوزانی فرزند ناصر ش ش 2-597490-127 )فرزند(. 4- شکیبا سیاهمرد خوزانی 
فرزند ناصر ش ش 8-196274-127 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
735 آق��ای محم��د محمدی صرامی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 13904 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 26/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابوالقاس��م صرامی فروش��انی 
بشناس��نامه 32 در تاری��خ 1391/11/27 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته 
ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- طاهره لطفی فروش��انی فرزند 
یداله ش ش 393 )همس��ر(. 2- محمد محمدی صرامی فروش��انی فرزند ابوالقاس��م 
ش ش 13904 )فرزن��د(. 3- زه��را صرام��ی فروش��انی فرزن��د ابوالقاس��م ش ش 
9-015994-113 )فرزن��د( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوف��ی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
736 خانم الهام عصارزادگان دارای شناس��نامه ش��ماره 77 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 631/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان رضا عصارزادگان بشناس��نامه 1309 در تاریخ 91/2/5 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به س��ه دختر و یک همس��ر دائمی به نام ه��ای ذیل: 1- الهام عص��ارزادگان ش ش 
77 )دخت��ر متوف��ی(. 2- الناز عص��ارزادگان ش ش 6126 )دختر متوف��ی(. 3- الهه 
عص��ارزادگان ش ش 21776 )دخت��ر متوفی(. 4- زهره مس��تاجران ش ش 43344 
)همسر متوفی( و الغیر. 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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پیامبر اکرم )ص( :
خوشى و آسايش، در رضايت و يقين اس��ت و غم و اندوه در 

شك و نارضايتى.

 ۵ مسکن برای کاهش 
آسیب های روانی طالق

این که فرد طالق گرفته بداند ش��رایطش به گونه ای است که حتی با 
وجود استقالل بهتر اس��ت از یک متخصص باتجربه درباره مشکالتش 
راهنمایی بگیرد و از مش��کالتش بگوید و هیجان هایش را خالی کند، 

عبور از روزهای بعد از طالق را راحت تر می کند.
متأسفانه بر اساس تازه ترین آمارهای سازمان ثبت اسناد در سال گذشته 
به ازای هر ۵ ازدواج یک واقعه تلخ طالق در کشور به ثبت رسیده است. 
این آمار نش��ان می دهد بس��یاری از زوج ها که بیشترین آن ها جوان 
هستند، با پدیده ش��وم طالق دس��ت و پنجه نرم می کنند. پدیده ای 
که آس��یب های روانی و اجتماعی بی ش��ماری در پ��ی دارد. از هجوم 
آسیب هایی چون افسردگی، استرس، بی اعتمادی و بدبینی گرفته تا 
بسترسازی برای بسیاری از بزهکاری های اجتماعی که در کمین افراد 
طالق گرفته و حتی کودکان طالق اس��ت. اما چطور می توان روزهای 

پس از طالق را با آسیب های کمتری سپری کرد؟!

1    علت واقعی طالق را بشناس!
در هیچ طالقی، یک نفر صد در صد مقصر و یک نفر کاماًل بی گناه نیست. 
طالق حاصل انتخابی غلط یا شیوه ارتباطی نادرست است. بنابراین دو 

نفر در این ماجرا سهم دارند. 
این ک��ه ب��ه عن��وان ی��ک ف��رد مطلق��ه بتوانیم س��هم خودم��ان را 
در طالق معل��وم کنیم و ش��یوه های ارتب��اط غلطمان را بشناس��یم، 
 ق��دم اول را ب��رای تغیی��ر برداش��ته ای��م. ت��ا وقت��ی دیگ��ری را 
صد در صد مقص��ر می دانیم، در یک کینه همیش��گی باقی می مانیم. 
وقتی هم کاماًل س��هم خودمان را صد در صد می دانیم تا آخر عمرمان 

فقط احساس گناه می کنیم.
کش��ف این که کجای راه را غلط رفته ایم چیز س��اده ای نیس��ت. یک 
مشاوره خانواده که در مشاوره بعد از طالق تخصص دارد، حتماً در این 

زمینه می تواند کمک های بسیار ی ارائه دهد.

2     شرایط بعد از طالق را بشناس
هر کسی بعد از طالق، شرایط خاص خود را دارد. یک خانم ممکن است 
به زندگی با خانواده پدری برگردد، یکی ممکن است مستقل با فرزندانش 

زندگی کند و مردی ممکن است زندگی مجردی در پیش گیرد.
 اگر این شرایط را نشناسیم، ممکن اس��ت هر ناکامی ریز و درشت را به 
طالق ربط دهیم، اما شناخت شرایط باعث می شود آن را مدیریت کنیم.

3     مستقل باش 
بعضی ها قبل از ازدواج هم با خودشان مشکل حل نشده ای داشته اند 
که در زندگی مشترک بروز کرده و نقش مهمی در بروز طالق هم بازی 
کرده است. کسی که قبل از طالق نس��بت به تنهایی، طرد دیگران یا نه 
شنیدن، حساس باشد، بعد از طالق هم دوباره با این مشکالت دست و 
پنجه نرم می کند. کس��ی که هنوز به استقالل مالی )درآمد مستقل بر 
پایه شغل(، استقالل عاطفی )وابستگی نداشتن به خانواده چه به شکل 
وابستگی و چه به شکل کینه( و اس��تقالل فکری )عقاید مستقل برای 
خود که انتخاب خود فرد اس��ت نه خانواده( نرسیده باشد، بعد از طالق 
مشکالت بیش��تری دارد، اما در صورتی که فرد از همان ابتدا استقالل 
داشته یا حداقل در ماه های ابتدایی ازدواج به این استقالل رسیده باشد، 

بعد از طالق هم مشکالت کمتری دارد.
یادتان باشد وابس��تگی عاطفی یا مالی یا فکری می تواند بعد از ازدواج، 
از والدین به همسر هم منتقل شود و کسی که همه چیزش به همسرش 
منوط بوده، بع��د از طالق ناگهان با یک خالء بزرگ رو به رو می ش��ود. 
کسی که اس��تقالل عاطفی و مالی و فکری دارد، بعد از طالق می تواند 

گلیم خودش را از آب باال بکشد.

4     ازحمایت مناسب برخوردار شو!
بعضی از اف��راد طالق گرفته، یا حاضر نیس��تند هی��چ حمایت فکری و 
عاطفی بگیرند یا به تله حمایت های نامناسب می افتند. در صورتی که 
دوستان یا خانواده فرد اصول حاکم بر روابط زوجین را بدانند یا حداقل 
خودش��ان افراد موفق و آگاهی در این زمینه باش��ند، احتمال حمایت 

خوب بیشتر است. 
البته بهترین حمایت فکری را یک روانش��ناس یا مشاور می تواند ارائه 
دهد. اما اگر برای فرد حمایتی وجود نداش��ته باشد یا خودش نخواهد 
از دیگران حمایت بگیرد، گذش��تن از دوره س��وگ بعد از طالق، بسیار 

سخت می شود.
از همه بدتر زمانی اس��ت که دیگران حمایت های نامناسب می کنند. 
مثال تقصیر را کاماًل به گردن همسر سابق، دوست یا عضو خانواده شان 
می گذارند. وقتی خود فرد ط��الق گرفته را کاماًل مقص��ر می دانند و 
با جمالتی مثل »اون که زن/ مرد خوبی بود. چ��را طالق گرفتین؟« یا 
»خوشی زده بود زیر دلت« بیشتر باعث آزار روحی می شوند تا حمایت 

عاطفی و فکری.

5    با معنا زندگی کن!
 جمله مشهوری وجود دارد که »هر کسی چرایی برای زندگی خود دارد 
و با هر چگونه ای خواهد ساخت.« کسانی که معنایی برای زندگی خود 
نیافته اند، بعد از طالق بیشتر از همیشه می توانند به وادی بی معنایی 

بیفتند.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

تحقیقات صورت گرفته توسط محققان دانشگاه هاروارد نش��ان می دهد، افرادی که در خواب 
خروپف کرده و بیش از 9 ساعت می خوابند، دو برابر بیش از سایرین در معرض ابتال به سرطان 
روده قرار دارند. این مطالعه، رابطه معناداری بین مدت زمان خواب و احتمال ابتال به سرطان روده 
بزرگ را به ویژه در بین افرادی که دچار اضافه وزن هستند یا در هنگام خواب خروپف می کنند، 
نشان می دهد. افراد دچار آپنه انسدادی خواب، به دلیل مختل شدن خواب ناشی از قطع تنفس، 

بیشتر خسته شده و تمایل به خواب طوالنی تری دارند.
نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد، آپنه انسدادی خواب یا خروپف همراه با قطع 

تنفس، نقش مؤثری در افزایش خطر ابتال به سرطان ایفا می کند.
»دکتر ژوهانگ ژانگ« از محققان دپارتمان پزشکی دانشگاه هاروارد تأکید می کند: این مطالعه 
با هدف بررس��ی رابطه بین مدت زمان خواب، کیفیت خواب و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
انجام شد که نشان داد، افرادی که در خواب خروپف کرده و دچار انسداد راه های هوایی فوقانی 
هستند، بدلیل محرومیت از دریافت مقدار مناسب اکسیژن، دو برابر بیش از سایرین در معرض 

ابتال به سرطان روده بزرگ قرار می گیرند.

 یک هنرمند جوان ژاپنی با اس��تفاده از جس��د ماهیان مرده، آثار هنری جالبی را خلق می کند.
»ایوری تومیتا« از یوکوهامای ژاپن، با تهیه حیوانات مرده از فروشگاه های حیوانات خانگی، آنها را 

با آنزیم هایی که بافت نرم و پروتئین را تجزیه کرده، شست وشو می دهد.
محصول نهایی، یک نمونه شفاف غضروف است که به رنگ آبی درآمده و یک استخوان که بنفش 

رنگ آمیزی شده  است.
بیشتر ماده ای که تومیتای 29 ساله در هنر خود استفاده می کند، از ماهی گیرانی به دست می آید 
که خود تا 2۵ سالگی جزئی از آنها بوده اس��ت. این مواد شامل خرچنگ ها، ماهی های غیرقابل 

فروش اعماق دریا و ماهی مرکب مرده هستند که دور انداخته شده اند.
تومیتا هنوز ماهیگیری می کند، اما زندگی وی دو سال پیش در پی بازدید از یک گالری هنری برای 

اولین بار تغییر کرد و فهمید که می تواند عشق خود به طبیعت را با هنر ترکیب کند.
تومیتا در ژاپن، به فروش تصاویر و قرار دادن نمونه های بدون گوشت و پوست حیوانات در بطری 
پرداخته است. همچنین یک برنامه آی پد موسوم به نمونه های شفاف جدید جهان طراحی شده 

است.

منطقه مغزی که کنترل افزایش سن و فرایند پیری در تمام 
بدن را در اختیار دارد، شناسایی شد.

هیپوتاالموس، س��اختار بادامی داخل مغز، مسئول کنترل 
عملکردهای مهم بدن از جمله رشد، تولید مثل و متابولیسم 
اس��ت؛ اما تحقیقات ص��ورت گرفته توس��ط محققان کالج 
پزشکی آلبرت انیشتین نشان می دهد، یک مسیر سیستم 
ایمنی در بخش هیپوتاالموس نقش مؤثری در کنترل پیری 

ایفا می کند.
سیستم ایمنی وظیفه دفع عفونت و آسیب دیدگی را بر عهده 
دارد، اما مطالعات صورت گرفته حاک��ی از تغییرات التهابی 
مرتبط با افزایش سن از جمله بیماری های قلبی – عروقی و 

بیماری های عصبی است.
دکتر »دانگش��نگ س��ای« از محققان کالج پزشکی آلبرت 
انیش��تین نیویورک تأکید می کند: درک زی��ادی در مورد 
مکانیس��م پیری وجود ندارد؛ روند پیری می تواند ش��امل 

تغییرات غیر فعال در بافت ها یا اندام، کنترل شدن به وسیله 
یک اندام یا ترکیبی از هر دو باشد.

در این مطالعه نقش هیپوتاالم��وس در روند پیری در موش 
مورد بررسی قرار گرفت؛ محققان یک مجموعه پروتیئنی به 
نام اختصاری NF-κB را ک��ه نقش محوری در فرآیندهای 

التهابی ایفا می کند، مورد مطالعه قرار دادند.

با فعال کردن مس��یر NF-κB در بخش هیپوتاالموس مغز 
موش، روند پیری از جمله کاهش ق��درت عضالنی، اندازه و 
ضخامت پوست و توانایی یادگیری را مورد بررسی قرار دادند؛ 
این فعال سازی، منجر به تسریع فرآیند پیری در تمام بدن 
و کاهش عمر موش ش��د. در مقابل، با مسدود کردن مسیر 
NF-κB، رون��د پیری در م��وش کندتر ش��ده و طول عمر 
حیوان بدون دریافت هرگونه روش درمانی، حدود 20 درصد 
افزایش پیدا کرد. همچنین فعال کردن این مسیر به کاهش 
 ،)GnRH( سطوح هورمون های آزاد کننده گنادوتروپین
ماده شیمیایی تولید نورون و کاهش روند توسعه سلول های 
عصبی جدید منجر می شود. به گفته محققان، گنادوتروپین 
محرک تخمک گذاری و تنظیم فرآیندهای تولید مثلی است، 
اما به نظر می رسد که به حفظ جوانی نیز کمک می کند و 
درمان GnRH ، یک احتمال بالقوه ب��رای کاهش فرآیند 

پیری و بیماری های وابسته به سن محسوب می شود.

هنرمایی با جسد ماهیانرابطه خر و پف پرخواب ها و سرطان روده

منطقه کنترل افزایش سن در مغز شناسایی شد

ونیز ایتالیا

محققان با الهام از چشم حشرات، دوربین دیجیتال جدیدی 
را س��اخته اند که از قابلیت تقلید دی��د مرکب و چند وجهی 

حشرات برخوردار است.
چش��م مرکب حش��رات، دارای مزای��ای بس��یاری از جمله 
میدان دید گس��ترده، حساس��یت فوق العاده ب��ه حرکت و 
عمق زمینه هستند. هر چشم متش��کل از صدها هزار واحد 
تصویربرداری، موس��وم به واح��د دریافت کننده ن��ور یا ریز 
چش��مک )ommatidia ( ب��ا یک لنز کوچ��ک و مخروط 
کریستالی هس��تند که نور را به س��لول های حساس به نور 

منتقل می کنند.
دوربین دیجیتال جدید، با الگوبرداری از این چش��م مرکب 
حشرات توس��ط گروهی از مهندس��ان آمریکا، کره جنوبی، 

سنگاپور و چین طراحی شده است.
»جان راجرز« از محقق��ان علم مواد در دانش��گاه ایلینویز و 
نویسنده ارشد تحقیق، تأکید می کند: طراحی این دوربین 
به طور مس��تقیم، از پیکربندی چشم حش��رات الهام گرفته 

شده است.
 این دوربین ش��امل آرای��ه انعط��اف پذی��ری از 180 واحد

 دریاف��ت کنن��ده ن��ور مصنوع��ی قابل مقایس��ه ب��ا تعداد 
 واحده��ای موج��ود در چش��م مورچ��ه آتش یا سوس��ک 

پوست خوار است.

هر واحد دریافت کننده نور )ommatidia ( یک لنز کوچک 
است که نور را به آشکارساز سیلیکونی حساس به نور منتقل   

می کند.
آرایه ای از لنزها و آشکارسازها در یک صفحه تخت و دو بعدی 
قرار گرفته و به یکدیگر متصل شدند و سپس روی یک شکل 
نیمکره ای مانند چشم واقعی تعبیه شدند که یک میدان دید 

160 درجه ای ایجاد می کند.
به گفته »راجرز«، پیش از این سیستم های تصویرسازی لنز 
مرکب، تنها به شکل مسطح یا در نسخه های بزرگ و دست 

ساز طراحی شده اند.
 در مقابل این دوربین دیجیتال راه جدیدی به ش��بیه سازی 

دنیای دید حشرات باز می کند.
دوربین چشم حش��ره ای، ش��امل یک س��طح نیمکره ای 
متش��کل از آرایه متراکم از لنزها و آشکارسازهای تصویر، از 
کاربردهای مختلفی از جمله شناسایی و بررسی داخل بدن 

برخوردار است.

دوربین دیجیتال جدید با عملکرد چشم حشرات

م��رد یخی، س��می گاو، بارب��وزای حی��وان و...؛ اینها 
لقب هایی است که به مخوف ترین قاتالن اجاره ای دنیا 
داده شده است. آنها مردان خطرناکی بودند که رابطه 
نزدیکی با مافیا داشتند و با دس��تور پدرخوانده های 
مافیا آدم می کش��تند، اما نکته عجیب درباره آنها این 
است که بسیاری از آنها س��رانجام توسط اربابان خود 

به قتل رسیدند.
     تامی دسیمون

»تامی دسیمون« مردی با یک متر و 82 سانتیمتر قد 
بود که بیشتر از 100 کیلو وزن داشت. این قوی هیکل 
یکی از قاتالن اجاره ای بود ک��ه در دوران قدرتش به 
ادعای خود حداقل شش نفر را به قتل رسانده بود، اما 
گفته می شود که وی قاتل یازده نفر است. جاسوسی 
به نام »هنری هیل« او را یک بیم��ار روانی تمام عیار 

توصیف کرده است.
دس��یمون خیل��ی زود عصبان��ی می ش��د و از کوره 

درمی رفت و همین اخالق او باعث شد تا کشته شود.
ماج��را از ای��ن قرار ب��ود ک��ه در یک درگی��ری بین 
گانگس��ترها، دس��یمون دو نفر از دوس��تان نزدیک 
»جان گونی« که از خانواده جنایتکار »گامبینو « بود 
را کش��ت. اعضای این خانواده جنایتکار، خودشان در 
زمینه جنایت های سازمان یافته فعالیت می کردند و 
برای همین بعد از این حادثه، گوتی ش��خصا تصمیم 
گرفت دس��یمون را به سزای عملش برس��اند و با این 
انگیزه دسیمون را گرفت و بعد از شکنجه طوالنی،  او 
را که 28 سال بیش��تر نداشت کشت. جسد دسیمون 

هیچ وقت پیدا نشد.
     جوزف گالو

»جوزف گالو یکی« از اعضای خطرناک مافیای »سیسیل« 
و از خانواده جنایتکار »پروفاس��ی« بود که در نیوریورک 
زندگی می کردند. او نیز یکی از قاتالن اجاره ای مش��هور 
بود که ب��ه فرم��ان رییس خ��ود »جوپروفاس��ی« افراد 
زیادی را به قتل رس��اند. جوزف همیشه دیالوگ هایی از 
فیلم های گانگس��تری را زیرلب زمزمه می کرد و حتی از 
شخصیت های شرور داس��تان ها نیز تقلید می کرد. برای 
همین در بی��ن جنایتکاران به »جوزف دیوانه« مش��هور 
بود. سال 19۵7 نام جوزف دیوانه به عنوان مظنون به قتل 
»آلبرت آناستازیا« یکی از سران باندهای تبهکاری اعالم 

شد و از آنجا بود که به شهرت رسید.
س��ال 1972 در حالی ک��ه او در یک رس��توران دریایی 
هم��راه خان��واده اش مش��غول غذا خ��وردن ب��ود یک 
م��رد مس��لح از در عق��ب رس��توران وارد ش��د و پن��ج 
گلول��ه به س��ینه گال��و ش��لیک ک��رد و ای��ن در حالی 
 بود که محافظان��ش او را احاط��ه کرده بودن��د. با وجود 
این که جوزف دیوانه تیر خورده بود، اما از جا بلند ش��د و 
خود را کشان کشان به خیابان رساند، اما در همان جا روی 
زمین افتاد و جان سپرد. گفته می شود که قاتل گالو، فردی 
به نام »کارلو گامبینو« بود که انتقام قتل دوست خود جو 

کلمبو را از گالو گرفت.
     سالواتوره تستا

»س��الواتوره تس��تا« یکی از خالفکارهای اهل فیالدلفیا 
بود که از س��ال 1981 تا 1984 برای خانواده جنایتکار 
»اسکارفو« به عنوان یک قاتل اجاره ای کار می کرد. پدر 
تستا یکی از جنایتکاران مشهور بود که سال 1981 در یک 
حادثه بمب گذاری کشته شد و از آن زمان به بعد بود که 

کنترل اوضاع به دست تستای جوان افتاد.
تس��تا عالوه بر آن که خودش یکی از اعض��ای مافیا بود، 
به عنوان قاتل اجاره ای برای خانواده جنایتکار اس��کارفو 
فعالیت می کرد و س��رانجام وقتی اس��کارفو از س��وی او 
احس��اس خطر کرد، دس��تور قتل او را صادر کرد و قاتل 

اجاره ای دیگری او را کشت.
     ریچارد کوکلینسکی

جرم شناسان زیادی معتقدند که »ریچارد کوکلینسکی« 
معروف به »مرد یخی« مشهورترین قاتل اجاره ای تاریخ 
بود که بیش از 200 نفر را به قتل رس��انده است. تمامی 
افرادی که کوکلینسکی آنها را به قتل رساند مرد بودند و او 

هیچ وقت زن یا کودکی را به قتل نرساند.
وی بی��ن س��ال های 19۵0 ت��ا 1988 را در نیویورک و 
نیوجرس��ی برای خانواده جنایت��کار »دوکاواالکانت« و 
دیگر خانواده ه��ای مافیایی فعالیت می ک��رد. او به جرم 
جنایت هایی که مرتکب ش��ده بود به پن��ج بار حبس ابد 
محکوم شد، ولی در سن 70 س��الگی در زندان به مرگ 

طبیعی از دنیا رفت.
     جیووانی بروسکا

»جیووانی بروسکا« یکی از مشهورترین و خطرناک ترین 
اعضای مافیایی سیس��یل بود. او در بازجویی ها ادعا کرد 
که در قتل حداقل200 نفر دس��ت داشته است. بروسکا 
بزرگ ش��ده پالرموی ایتالیا بود و از نوجوانی به عضویت 
یک گروه تبهکاری به نام »جوخه م��رگ« درآمد که به 
دستور گانگستری به نام »سالواتوره رینا«، اقدام به قتل 

مخالفانش می کردند.
بروسکا به جرم قتل دادس��تان فالکون دستگیر شده و به 
حبس ابد محکوم ش��د، اما از زندان فرار کرد و به اعمال 
جنایتکارانه خود ادامه داد تا این که باالخره پلیس ایتالیا 
س��رنخ هایی از او پیدا ک��رد و موفق ش��د وی را در خانه 
کوچکی در حومه سیس��یل دس��تگیر کند. در عملیات 
دستگیری بروس��کا، مأموران پلیس از ترس انتقامجویی 
ماسک به صورت داش��تند تا مبادا توسط مافیا شناسایی 
شوند. بروس��کا پس از دس��تگیری به اتهام قتل، با حکم 

حبس ابد روبه رو شد.

 بدنام ترین
 قاتالن اجاره ای دنیا
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