
دست جریمه ها از حوادث اصفهان کوتاه است

انتخابات در انحصار 
»خود اصلح پنداران« نیست

»نبرد  من  با  ابلیس«  
منتشر  می شود

+ Book
پازل هزار قطعه  کاهش حوادث ترافیکی اصفهان کامل می شود؟

»اصلح« را چه کسی می شناسد؟

بیداری اسالمی جلوی 
بازیگری مرتجعان را گرفت 2

برانکو، گزینه جدید 
پرسپولیس 67

3

سرکشی از 34 خانواده 
5شهید و ایثارگر در لردگان

حضور در انتخابات یک تکلیف 
اجتماعی است

»ملکه«، منصفانه ترین سند تصویری ایران ازسال های دفاع 

جنگ، از پشت خاکریز انصاف و انسانیت 

ما از آینده کس��ی خبر نداریم. میزان حال افراد است و باید با 
تحقیق در مورد وضعیت فکری و سیاسی، انتصاب به احزاب 
و گروه های دیگر و س��ابقه افراد در مورد فرد اصلح به نتیجه 
برسیم. رأی دادن نباید بر اساس رفاقت، هم صنف یا هم حزب 

بودن باشد. 

ذوب آهن در نیم فصل 
دوم، هشتم شد

پیروزی ش��یرین ذوب آهن مقابل ملوان باعث شد تا 
ش��اگردان فرهاد کاظمی بدون توجه به نتیجه بازی 
س��پاهان و آلومینیوم خودش��ان را در همان جایگاه 
چهاردهمی جدول لیگ حفظ کنند و با رس��یدن به 
مرحل��ه پلی آف لیگ برت��ر به دنب��ال دریافت مجوز 
 بقا مقابل تیم س��وم لیگ دس��ته اول باش��ند. رقابت 
شانه به شانه ذوب آهن مقابل آلومینیوم در حالی به 

هفته آخر لیگ کشیده شد ...

س: ایرنا[
]عک

2

5

کمبود قاضی در تشکیالت قضایی  3
حقیقتی انکارنشدنی است

کافه انتخابات در دانشگاه شهرکرد  7
راه اندازی شد

 با ش��روع انتخابات و ثبت ن��ام نامزدها، موض��وع مهمی پیش 
می آید که بس��یار جای تأمل دارد و آن، انتخاب فرد اصلح به 
عنوان مدیری است که بتواند کشور را در این شرایط به خوبی 

مدیریت کند.  
انتخابات در جمهوری اس��امی فرآیندی آزادانه اس��ت که بر 
اساس موازین شرعی و اسامی بنا شده و مردم طی این فرآیند 
به گزینه یا گزینه های مطلوب خوی��ش رأی می دهند و آنان 
را انتخاب می کنند. اس��تواری جمهوری اس��امی بر اس��اس 
همین انتخابات ب��وده و ماحصل اجرای��ی آن و میزان حضور 
مردم در انتخابات و ش��ور آنان به عنوان بنده اجتماعی نظام، 

نشانگر میزان پویایی سیستم وتداوم پای بندی به آرمان های 
انقاب است.

در این بین، امری که با اهمیت جل��وه می کند، بحث انتخاب 
بهتری��ن گزینه و متناس��ب ترین فرد در انتخابات اس��ت. این 
 مسأله به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری اولویت بیشتری 
می یابد. انتخ��اب صالح ترین فرد برای تص��دی این امر،حقی 
است که آحاد ملت آن را دارا هستند و می توانند با استفاده از 
تجارب، اندیشه، مشورت، معیارس��نجی و سایر روندها چنین 

مهمی را تحقق بخشند. 
2

کرانچار با سپاهان تمدید 
کرد

باید به سمت بازیافت 
کامل پسماند رفت

آنها که پیام سازش 
می دهند  خائن هستند

شهرک های کشاورزی 
باید ایجاد شود

چه مردانی  زنان 
قدرتمندتری دارند؟
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهی فراخوان شماره 92-1-113

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات ارزيابی كيفی سرمايه گذاران در اجرای پروژه مدول 
اول تصفيه خانه فاضالب ش�هرهای بهاران و پيربكران به روش BOT را به س�رمايه گذار دارای رتبه بندی و 

واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/3/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/3/12

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

شماره تلفن: 0311-6680030

شماره 
برآورد )ریال(نوع اعتبارمحل اجرامناقصه

اجرای پروژه مدول اول تصفيه خانه فاضالب 92-1-113 
TOB 87/000/000/000فاينانسشهرهای بهاران و پيربكران به روش

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
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی
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GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
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91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

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 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

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

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
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حم
س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 تأیید ریاست جهانگیری 
بر ستاد انتخاباتی هاشمی

برخالف تکذیبه ای که روز گذشته توسط دفتر آقای هاشمی رفسنجانی 
ارائه شد، اس��حاق جهانگیری به عنوان رییس و علی مطهری به عنوان 
سخنگوی ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی انتخاب شدند. قدرت اهلل 
علیخانی، مشاور و محمد هاشمی، رییس دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در گفتگوهایی جداگانه خبر روز گذش��ته مهر درباره معرفی مسئوالن 
اصلی ستاد آقای هاش��می را تأیید کردند، این در حالی است که پس از 
معرفی رییس، قائم مقام و سخنگوی ستاد آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
که روز گذش��ته بر روی خروجی مهر قرار گرفت، سایت شخصی وی با 
انتشار خبری به نقل از محمد هاشمی این خبر را تکذیب کرد و در عین 
حال نوشت که انتخاب مسئوالن ستاد باید به تأیید آقای هاشمی برسد.  

صحن علنی مجلس درآستانه 
انتخابات تعطیل نمی شود

عضو هیأت رییسه مجلس خبر داد که جلسات صحن علنی قوه قانونگذاری 
برای انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم تعطیل نخواهد ش��د. علیرضا 
منادی سفیدان گفت: جلسات مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری 
تعطیل نخواهد شد و حتی در ایام انتخابات هم صحن علنی برگزار خواهد 
شد. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی افزود: 
روند بررسی بودجه سال ۹۲ احتماالً تا هفته اول خرداد به پایان می رسد؛ 
س��پس نمایندگان از ۱۱ تا ۱۷ خرداد به سرکش��ی حوزه های انتخابیه 
می روند. این عضو هیأت رییس��ه، همچنین از برگزاری انتخابات هیأت 

رییسه مجلس در روز هفتم خرداد خبر داد.

 آنها که پیام سازش می دهند 
خائن هستند

رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان این که امروز نواهایی برای 
سازش به گوش می رس��د، گفت: آنهایی که پیام سازش می دهند خائن 
هستند. سردار نقدی در همایش نهایی بیست و چهارمین سالگرد ارتحال 
امام خمینی)ره( که روز گذشته در سالن 5 آذر سازمان بسیج مستضعفین 
برگزار شد، با بیان این که  امام خمینی)ره( حقیقت را به بشریت غرب در 
جهل بی خبری آموخت، اظهار کرد: امروز از داخل کش��ور نواهایی برای 
 سازش به گوش می رسد. انس��ان هایی خود فروخته و قدرت طلب برای 
پرکردن جیب هایشان حرف از سازش می زنند و رسانه های بیگانه نیز به 
این حرف ها دامن می زنند؛ کسانی که پیام سازش می دهند خائن هستند.

نقدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر سازش کنیم، لکه 
ننگی بر ملت ایران می خورد که صدها سال پاک نمی شود؛ زیرا ایران همه 
را به میدان مقاومت کشانده، ولی اکنون عده ای در داخل می خواهند ایران 

را از میدان مقاومت خارج کنند. 

 با شانتاژ تبلیغاتی می خواهند 
من را از صحنه خارج کنند

نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری درجمع دانش��جویان دانش��گاه آزاد 
 اسالمی قزوین با بیان این که مدیریت عادی و بحران را بلدم و برنامه ای

دارم که فقط خ��ودم می توانم آن را اجرا کنم، گف��ت: دردولت های نهم 
و دهم کشور با چالش های اقتصادی و سیاس��ی روبه رو شد و از اهداف 
بازماند، بنابراین تصمیم گرفتم نامزد شوم وتا پایان آن نیز هستم و به نفع 
هیچ کس کنار نمی روم. حجت االسالم علی فالحیان اظهار داشت: تورم 
ایجاد شده ساختار کشور را دچار مش��کل کرده، لذا نخستین رویکردم 
ایجاد اشتغال با گرایش فارغ التحصیالن دانشگاهی و لزوم توجه به صنایع 
روز و های تک است. وی در خصوص وقوع قتل های زنجیره ای در زمان 
وزارت اطالعاتش افزود: این موضوع ش��انتاژ تبلیغاتی اس��ت تا من را از 
صحنه خارج کنند. هیچ گاه وزیر یک دستگاه نسبت به عملکرد کارکنان 

خود پس از پایان مسئولیتش نمی تواند جوابگو باشد. 

 ائتالف سه گانه 
به نفع جلیلی کنار نمی رود

پذیرش ف��رد جدید در ائتالف زیر س��ؤال ب��ردن یا برهم زدن س��اختار 
ائتالف ۱+۲ نیس��ت جلیلی اگر رأی اش باال برود به عنوان گزینه ای در 
ائتالف مطرح می ش��ود، بنابراین ائتالف س��ه گانه به نف��ع هیچ کس از 
جمله آقای جلیلی کنار نمی رود. سخنگوی س��تاد قالیباف با بیان این 
 که نظر حداد عادل یا والیتی در م��ورد حضور جلیلی در ائتالف ۱+۲ و یا 
کناره گیری احتمالی ائتالف به نفع وی به معنی برهم زدن ساختار ائتالف 
نیست،گفت: اظهارات آقایان والیتی و یا حداد عادل برای پذیرش آقای 
جلیلی، تصمیم ائتالف یا برهم زدن ساختار آن نیست، ضمن این که اگر 
تصمیم ائتالف باشد، باید در شورای ائتالف مطرح شود که تاکنون چنین 
نبوده است. پرویز اسماعیلی تصریح کرد: اظهار نظر آقایان حداد عادل و 
والیتی در خصوص پذیرش فرد جدید در ائتالف زیر سؤال بردن یا برهم 

زدن ساختار این ائتالف نیست.

 با ش��روع انتخابات و ثبت نام نامزدها، موض��وع مهمی پیش 
می آید که بس��یار جای تأمل دارد و آن، انتخاب فرد اصلح به 
عنوان مدیری است که بتواند کشور را در این شرایط به خوبی 

مدیریت کند.  
انتخابات در جمهوری اس��المی فرآیندی آزادانه اس��ت که بر 
اساس موازین شرعی و اسالمی بنا شده و مردم طی این فرآیند 
به گزینه یا گزینه های مطلوب خویش رأی می دهند و آنان را 

انتخاب می کنند. 
استواری جمهوری اسالمی بر اس��اس همین انتخابات بوده و 
ماحصل اجرایی آن و میزان حضور مردم در انتخابات و شور آنان 
به عنوان بنده اجتماعی نظام، نش��انگر میزان پویایی سیستم 

وتداوم پای بندی به آرمان های انقالب است.
در این بین، امری که با اهمیت جل��وه می کند، بحث انتخاب 
بهترین گزینه و متناسب ترین فرد در انتخابات است. این مسأله 
به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری اولویت بیشتری می یابد. 
انتخاب صالح تری��ن فرد برای تصدی این امر،حقی اس��ت که 
آحاد ملت آن را دارا هس��تند و می توانند با استفاده از تجارب، 
اندیشه، مشورت، معیارسنجی و سایر روندها چنین مهمی را 

تحقق بخشند. 
رهبرانقالب در این زمینه این گونه می فرمایند: »مردم س��عی 
کنند صالح ترین را انتخاب کنند. آن کسانی که نامزد ریاست 

 جمهوری می ش��وند و در ش��ورای نگهبان صالحیت آنها زیر 
ذره بین قرار می گیرد و شورای نگهبان صالحیت آنها رااعالم 
می کن��د، این ها همه  ش��ان صالحن��د. اما مهم این اس��ت که 
 ش��ما در بین این اف��راد صال��ح، بگردید و صالح تری��ن را پیدا 
کنید. اینجا جایی نیس��ت که من و ش��ما بتوانی��م به حداقل 
 اکتفا  کنیم؛ دنبال حداکثر باش��ید؛ بهترین را انتخاب کنید.« 

)۱388/0۲/۲۲(
در بیانات رهب��ر معظم انقالب، دو نکته مش��هود اس��ت: اول 
بحث مردمی بودن انتخاب رییس جمه��وری و دوم، انتخاب 

صالح ترین فرد. 
ش��اید این نکات،کلیدی ترین نکته در امر انتخاب اس��ت، اما 
مدت هاست مش��اهده می کنیم که برخی از نکته اول مغفول 
مانده اند و سعی دارند تا انتخاب مردمی را به انتخاب تحمیلی 

به مردم تبدیل کنند.
حال آنکه بنیان گ��ذار کبیر انقالب امام خمین��ی )ره( در این 
مورد تصریح وتأکید بس��یار قاب��ل توجهی دارند. ایش��ان در 
س��خنرانی مورخ ۱۲ اس��فند ۱36۲ خود، با اش��اره به بحث 
انتخابات می فرمایند: »  انتخابات سرنوش��ت یک ملت را دارد 
تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوش��ت زندگی ش��ان در 
دنیا و آخرت منوط بهاین انتخابات اس��ت. این طور نیست که 
انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که 

مثال یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تامجتهد 
در جاهای دیگر داش��تیم، این ها همه بیاین��د انتخاب کنند، 
دیگر مردم بروند کنار، این یک توطئه ای است که می خواهند 
همان طوری که در صدها س��ال توطئه ش��ان این بود که باید 
روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد... حاال می گویند که 
سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی در امور سیاسی در ایران 
پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان؛ یعنی 
مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته 

باش��ند و چند نفر پیرمرد 
مال بیاین��د دخالت بکنند. 
این از آن توطئه سابق بدتر 
است برای ایران، برای این 
که آن یک ع��ده از علما را 
کنار می گذاش��ت، منتها 
به واس��طه آنه��ا هم یک 
قش��ر زیادی کنار گذاشته 
می شوند. این تمام ملت را 
می خواهد کنار بگذارد...«. 
در نظ��ام اس��المی م��ا، 
هرکس ب��ا هر جای��گاه و 
مرتبه ای که داش��ته باشد 
در انتخاب��ات تنه��ا ی��ک 
رأی دارد و ای��ن یعن��ی 
جمه��وری اس��المی برای 

آحاد م��ردم به طور یکس��ان ارزش قائل اس��ت. از این جهت، 
عمده کردن رأی برخی اش��خاص و تکیه ب��ه رأی برخی افراد 
 چندان به صالح نظام نیس��ت؛چراکه مسأله انتخابات یک امر 

عقیدتی � اجتماعی است. 
مردم برای انتخاب اصلح بر اساس معیار و شاخص های اصیل 
اس��المی عمل می کنند، نه ای��ن که عده ای رأی م��ردم را در 
دس��تان خویش بگیرند و اصلح مثالی خوی��ش را با رویکردی 

شبه مجتهدانه به مردم القا کنند.
برخی مقبولیت را از دامنه اصلح بودن خارج می کنند و عنایتی 
به رأی مردم ندارند. به نظر می رسد این افراد، در حقیقت وجهه 
اجتماعی انتخاب��ات را وقعی نمی گذارند، ح��ال آنکه انقالب 

اسالمی بر پایه اعتقادی اجتماعی بنا شده است. 
جمهوری اس��المی ایران، نمایان گر یک مردم س��االری دینی 
الهی است و نقش و رأی مردم اهمیت قابل توجهی دارد و نباید 

رویه ای به غیر مردم محوری نظام حادث گردد.

»اصلح« را چه کسی می شناسد؟

 تقاضای تعیین جانشین انتخابات در انحصار »خود اصلح پنداران« نیست
برای طالبانی رد شد

مدعی العموم عراق از رییس پارلمان این کش��ور خواس��ت 
که اقدام به تعیین جانش��ینی برای ج��الل طالبانی، رییس 
جمهوری عراق کن��د که ای��ن تقاضا از س��وی نمایندگان 
پارلمان این کشور رد ش��د. چاپ لبنان، این نهاد بعد از آن 
که مالحظه کرد منصب جالل طالبانی ب��ه دلیل بیماری و 
 سفرش خالی اس��ت این تقاضا را مطرح کرده است. ریاست 
مدعی العم��وم عراق با ص��دور بیانیه ای که در وب س��ایت 
شورای قضایی عالی عراق منتشر شده، از رییس مجلس عراق 
خواس��ت با اتخاذ تدابیر قانونی و با توجه به غیبت طوالنی 
رییس جمهوری از منصبش اقدام به تعیین جانش��ینی به 

جای او کند. 

کری برای سفر به پاکستان 
لحظه شماری می کند

جان کری اعالم کرده به محض تشکیل دولت جدید پاکستان 
به این کشور سفر خواهد کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت 
خارجه آمری��کا با اعالم این خب��ر افزود:  جان ک��ری، وزیر 
امورخارج��ه در گفتگوی��ی تلفنی ب��ا نواز ش��ریف حضور 
مقتدران��ه اش را در انتخابات پاکس��تان تبری��ک گفت. به 
گزارش تریبیون، نواز شریف نیز در این مکالمه تلفنی برای 
نزدیک شدن به آمریکا ابراز تمایل کرده است. روابط آمریکا 
 و پاکس��تان بعد از حمله نیروهای آمریکایی و کشتن اسامه 
بن الدن سرد شد و کشته شدن ۲4 سرباز پاکستانی در حمله 
نیروهای ناتو به رهبری آمریکا نیز س��بب ش��د تا پاکستان 
مسیر زمینی ارس��ال تدارکات به افغانستان از طریق خاک 

کشورش را ببندد. 

 طرح » امنیت در وطن« 
در ونزوئال اجرا می شود

مادورو با ارائه طرح »امنیت در وطن« حدود سه هزار سرباز را 
برای مقابله با جرم و جنایت در کاراکاس به کار خواهد گرفت.

نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال طی س��خنرانی در 
جمع نیروهای امنیتی اظهار داش��ت: نیروهای مسلح برای 
حمایت از مردم در خیابان های پایتخت مس��تقر می شوند. 
رییس جمهور ونزوئال امیدوار اس��ت با اجرای این طرح که 
عنوان امنیت در وطن برای آن برگزیده شده، کشورش را به 

کشوری امن تبدیل کند.

اخبار کوتاه 

اخبار بین الملل

حضور در انتخابات یک تکلیف 
اجتماعی است

آیت اهلل مصباح یزدی  
ما از آینده کسی خبر نداریم. میزان حال افراد است و باید با تحقیق در 
مورد وضعیت فکری و سیاس��ی، انتصاب به احزاب و گروه های دیگر و 
سابقه افراد در مورد فرد اصلح به نتیجه برسیم. رأی دادن نباید بر اساس 
 رفاقت، هم صنف یا هم حزب بودن باش��د. باید دید چه کس��ی بیشتر 
می تواند فرهنگ اس��المی را در جامعه متجلی کند و نس��بت به اسالم 
اهتمام بیشتری دارد. امروز ش��اهدیم که برخی از کاندیداها در رابطه با 
ارتباط با آمریکا حرف می زنند، 
این یعنی همه آن س��ختی ها، 
شکنجه ها، ش��هید دادن ها و 
تحم��ل تحریم ها ب��ی خود و 
بی جهت بوده است، در صورتی 
ما در همه زمینه ه��ا این همه 
پیشرفت داشتیم و آنها نهایتاً 
توانستند به ما ضرر اقتصادی 

بزنند. 
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هیچ کس کاندیدای دولت در انتخابات نیست

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هیچ کس کاندیدای دولت نیست و من به عنوان یک عضو کابینه 
بعید می دانم در این زمینه کاندیدایی وجود داشته باشد.کامران دانشجو ادامه داد: نسبت به این که گفته 

می شود دولت کاندیدایی دارد، باید بگویم دولت هیچ کاندیدایی ندارد.

جستجوی هاشمی 
2005، روزه باطل است 

رقابت میان هاشمی و 
اصولگرایان خواهد بود

یک کاندیدای انتخابات یاس��ت جمهوری گفت: اگر هاش��می رفس��نجانی 
کناره گیری نکند، احتمال قوی وجود دارد که طرف��داران او بخواهند فضای 

انتخاباتی را تحت تأثیر قرار دهند.  
کامران باق��ری لنکرانی در دی��دار باجمعی از ط��الب اصفهان، ب��ه ارزیابی 
ثب��ت ن��ام هاش��می رفس��نجانی پرداخ��ت و اظهارک��رد: م��ن نمی دان��م 
رفس��نجانی کناره گیری می کند یا خی��ر، اما اگر کناره گی��ری نکند، ممکن 
است رخدادهای س��ازماندهی ش��ده روز ثبت نام او بعد از انتخابات به وقوع 
 بپیوندد و به نوعی رفس��نجانی و طرفدارانش قصد دارن��د فضای انتخاباتی را 
تحت تأثیر این گونه حضورها قرار دهند. وی ادامه داد: ما اگر همین االن هم در 
اینترنت هاشمی ۲005 را جستجو کنیم، به قول برخی روزه باطل گرفته ایم و 

سبب بروز مشکالت زیادی خواهیم شد. 

یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که امیدواریم اصولگرایان به سمت 
وحدت و همگرایی سوق یابند، گفت: رقابت انتخاباتی در این دوره بین هاشمی 

و اصولگرایان اتفاق می افتد.
فرهاد بشیری اظهار کرد: انتخابات یازدهمین دوره  ریاست جمهوری با توجه 
به این که در دهه چهارم انقالب که دهه پیشرفت و عدالت است، به نظر می رسد 
بسیار پرش��ور برگزار خواهد ش��د و با توجه به نظرات مردم و توجهاتی که به 
انتخابات دارند، استنباط می شود انتخابات نسبت به دوره های دیگر رقابتی تر 
و پرشورتر باش��د. این نماینده اصولگرای مجلس با اش��اره به ثبت نام برخی 
چهره ها مانند هاشمی، جلیلی و... ،گفت: طبیعی است تا زمانی که صالحیت 
کاندیداها توسط شورای نگهبان بررسی نشود، فضای کلی انتخابات در کشور 

مشخص نیست.

وزیر نفت ایران رسماً خواستار بررسی کاهش سقف تولید نفت 
اوپک توسط اعضای این سازمان در یکصد و شصت و سومین 

نشست اوپک در وین شد.
رستم قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا ارائه پیشنهاد کاهش 
سقف تولید نفت اوپک در یکصد و شصت و سومین اجالس این 
سازمان در وین در دستور کار قرار دارد، گفت: کاهش سقف 
تولید نفت اوپک جزء برنامه های ایران در اجالی پیش روی 
اوپک است. وزیر نفت درباره احتمال افزایش تقاضا برای نفت 
اوپک در شش ماهه دوم س��ال جاری میالدی، تصریح کرد: 
در نشست پیش روی اوپک بررس��ی وضعیت عرضه و تقاضا 
در بازار نفت یکی از مس��ائل پیش روی است. رییس مجمع 
کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲0۱3 میالدی با اعالم این 
که  بررسی شرایط بازار جهانی نفت و سقف تولید اوپک یکی از 
موضوع های اصلی مورد بحث نشست ۱63 اوپک است، اظهار 
داشت: بر این اساس، وضعیت تولید و سقف تولید نفت اوپک 
باید با توجه به شرایط بازار مورد بررسی قرار بگیرد. قاسمی، 
وزیر نفت در گفتگو با مهر با بیان این که در حال حاضر وضعیت 
قیمت نفت در بازار مورد انتظار نبوده و روند قیمت ها را مطلوب 
ارزیابی نمی کنیم، گفته بود: از نظر ای��ران، کف قیمت بازار 
جهانی نفت ۱00 دالر است و قیمت های باالی ۱00 دالر در 

شرایط فعلی، منطقی است.

رییس مجلس با بیان این که امروز خاورمیانه هوشیار است 
نه فرمان پذیر، گفت: بیداری اسالمی موجی است که جلوی 
بازیگری های مستانه مرتجعان منطقه و دولت های زورگو را 

گرفته و تصورات واهی آنان را باطل کرده است.
علی الریجانی در نشست علنی س��ه شنبه، ۲4 اردیبهشت 
 مجلس ش��ورای اس��المی ضمن تس��لیت ش��هادت امام 
هادی )ع( تصریح کرد: در سنت فکری اسالمی موضوع بسیار 
حائز اهمیت، موضوع مرگ و مرگ آگاهی است و تا زمانی که 
انسان ها به حقیقت مرگ آگاه نشوند و مستمرا متوجه معنای 
مرگ در زندگی نشوند، درک درستی از حیات و زندگی دنیا 
نمی یابند. نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، 
افزود: این موضوع آن چن��ان اهمیتی دارد که رس��ول اهلل 
فرمودند کسانی که در شبانه روز ۲0 بار متذکر معنای مرگ 
 شوند با من محشور می گردند. وی با اشاره به روایتی از امام 
هادی )ع(، گفت: زمانی که از ایشان در باب مرگ سؤال شد 
ایشان مرگ آگاهی را به دارو برای بیمار تشبیه کردند؛ به این 
معنا که زندگی دنیوی انسان ها را رنجور و بیمار می کند و 
دوای آن مرگ آگاهی است. رییس مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: همچنین زمانی که از امام هادی )ع( سؤال شد که 
چرا مردم از موضوع مرگ نگران هستند، ایشان فرمودند: زیرا 

آنان حقیقت مرگ را نمی دانند.

ش��یوه نامه تبلیغات نامزدهای یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب 
ش��د. رییس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات پس از سومین 
جلسه این هیأت گفت: در این جلسه شیوه نامه و دستورالعمل 
تبلیغات نامزدها که مربوط به موضوع محتوای برنامه های 
تهیه شده در صدا و سیما و امکانات دولتی برای نامزدهاست 
به تصویب رس��ید. وزیر کش��ور اضافه کرد: بخش��ی از این 
شیوه نامه مربوط به امکانات دولتی اس��ت که باید به شکل 
عادالنه و برابر در اختیار نامزدهای ریاس��ت جمهوری قرار 
بگیرد که مفاد و بخش��ی از اصالحات این شیوه نامه پس از 
بررسی در جلسه هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد.

مصطفی محمد نجار افزود: در این جلسه همچنین شیوه نامه 
روش کار هی��أت اجرایی مرکزی انتخاب��ات مطرح و پس از 
بررسی مقرر شد گفتگوها در این باره در جلسات بعدی این 
هیأت ادامه یابد. وی همچنین گفت: بر اساس تبصره ۹ ماده 
3۱ اصالحیه قانون انتخابات وزیر کش��ور می تواند با اطالع 
هیأت اجرایی، هیأت های بازرسی را در استان ها، شهرستان ها 
و بخش ها تشکیل دهد و بازرس��ان ویژه را به سراسر کشور 
اعزام کند که گزارش این اقدامات نیز به اطالع هیأت اجرایی 
مرکزی انتخابات رسید و مقرر شد این هیأت های بازرسی و 

بازرسان ویژه کارشان را آغاز کنند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
این که تغییر نقطه مرزی اصفهان غیرقانونی اس��ت، گفت: 
نماین��دگان اصفهان در ارتب��اط با جدایی چهار روس��تای 
 اصفهان تذکر جدی به مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور 

داد ه اند. 
ناصر موسوی الرگانی با اشاره به شایعاتی مبنی بر واگذاری 
چهار روس��تای اس��تان اصفهان به چهارمحال و بختیاری 
و تأیید غیررس��می دولت در این ارتباط اظه��ار کرد: تمام 
نمایندگان اصفهان به این مسأله اعتراض کردند و مرتضوی 
نیز در مصاحبه های خود اعالم کرد که اشتباهی در این زمینه 
انجام شده و این چهار روستا اصفهان برمی گردد و در حریم 
استان قرار می گیرد. وی با اشاره به این که نمایندگان اصفهان 
با توجه به شرایط حساس کنونی که در آستانه انتخابات قرار 
داریم نمی توانند این مس��أله را به شکل کاماًل جدی مطرح 
کنند، افزود: اگر دولت پس از پایان انتخابات به صورت رسمی 
مسأله عدم واگذاری این روستاها به چهارمحال را اعالم نکند 
وزیر را استیضاح می کنیم. نماینده مردم فالورجان تصریح 
کرد: وزارت کش��ور اکنون فرصتی برای بررسی این موضوع 
ندارد و مرتضوی نیز تکذیبی��ه ای در این ارتباط صادر کرده 
است، اما اگر باز هم این مسأله ادامه پیدا کند به یقین واکنش 

نمایندگان مجلس جدی خواهد بود.

خانه ملت  انتخابات  انرژی   بیداری اسالمی 

سقف تولید نفت کاهش 
یابد

بیداری اسالمی جلوی 
بازیگری مرتجعان را گرفت

تصویب شیوه نامه تبلیغات 
نامزدهای انتخابات

تغییر نقطه مرزی اصفهان 
غیرقانونی است
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مردم برای انتخاب 
اصلح بر اساس 

معیار و شاخص های 
اصیل اسالمی عمل 
می کنند، نه این که 

عده ای رأی مردم را 
در دستان خویش 

بگیرند و  اصلح مثالی 
خویش را با رویکردی 

شبه مجتهدانه به 
مردم القا کنند



یادداشت

 آمبوالنس های بخش خصوصی 
نیاز به نوسازی دارد

بخش خصوصی همواره ت��وان همکاری با نهاده��ای دولتی را دارد 
که نوعی از همکاری این بخش را در حیطه  درمانی کشور با فعالیت 
آمبوالنس های خصوصی می توان مشاهده کرد، اما این تشکیالت نیز 
به گفته فعاالن آن، دچار مشکالت گوناگونی به ویژه در امر نوسازی 

ناوگان و معضالت مالیاتی است. 
یک فع��ال آمبوالنس های خصوصی گف��ت: آمبوالنس های موجود 
در بخش خصوصی نیاز به نوس��ازی دارد و در این خصوص نیازمند 
تسهیالت نوس��ازی با اقساط چهارس��اله همانند تاکسی های سطح 

شهر هستیم. 
عبدالوهاب در گفتگو با ایس��نا در خصوص نحوه عملکرد این گروه 
حمل و نقلی در کشور، اظهار کرد: مطابق قانون آمبوالنس خصوصی 
وظیفه انتقال بیماران غیر اورژانسی را به بیمارستان ها به روش های 
مختلف برون شهری، انتقال بین دو بیمارستان، منزل به بیمارستان 

و برعکس برعهده دارد.

 تکمیل ۸۰ درصدی 
ظرفیت کاروان های حج تمتع 

سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان با اعالم سهمیه اعزام 
هفت هزار و ۱۸۰ نفری استان به حج تمتع در سال جاری، از ثبت نام 

بیش از شش هزار نفر در کاروان های اعالم شده خبر داد. 
غالمعلی زاهدی در گفتگو با ایمنا و با بیان این که در حال حاضر بیش 
از ۸۰ درصد ظرفیت کاروان های حج تمتع استان اصفهان در سال ۹۲ 
تکمیل شده، اظهار داشت: اگر تا روز پنجشنبه هفته جاری صددرصد 
ظرفیت ها تکمیل نش��ود، اولویت های جدید از سوی سازمان و حج 
و زیارت اعالم می شود. وی احتمال اعالم اولویت های جدید تا پایان 

هفته را زیاد دانست.

معابر اصلی شهر به صورت مکانیزه 
نظافت می شود

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان عنوان کرد: 
معابر اصلی و بزرگراه های ش��هر اصفهان به صورت مکانیزه رفت و 
 روب می ش��ود و این امر مجهز به افزایش کیفیت ارائه خدمات شده 

است. 
حمیدرض��ا صب��ور ب��ا اع��الم ای��ن مطل��ب اذع��ان داش��ت: این 
طرح ب��ه منظ��ور ارائ��ه خدم��ات بهت��ر ب��ه ش��هروندان، کاهش 
ب��ه کارگی��ری نی��روی انس��انی و مکانیزه ک��ردن نظافت س��طح 
 ش��هر اصفهان اس��ت. وی اظهار امی��دواری کرد و گفت: براس��اس

برنامه ریزی انجام شده و در آینده رفت و روب و جاروی معابر فرعی 
نیز به صورت مکانیزه انجام خواهد گرفت.

 45۰۰ گرم مواد مخدر شیشه 
در اصفهان کشف شد

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف چهار کیلو 
و 5۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی شیشه و دستگیری دو توزیع کننده 

اصلی این مواد در این استان خبر داد. 
س��رهنگ حس��ین رضای��ی اف��زود: مأم��وران اداره عملی��ات 
 وی��ژه ای��ن پلی��س در راس��تای مب��ارزه ج��دی و قاطعان��ه ب��ا 
 توزیع کنندگان م��واد مخدر با اش��رافیت کامل خ��ود، دو برادر به 
نام های »سعید و حمید _ ش« که در امر توزیع مواد مخدر فعالیت 
گسترده داشتند را شناسایی کردند. وی افزود: زمانی که این دو متهم 
قصد داشتند یک محموله سنگین شیش��ه را از استان های همجوار 

وارد اصفهان کنند، دستگیر شدند.

گشتی در اخبار 

مرکز شهر به فضا های گردشگری 
و موزه تبدیل می شود

ابوالفضل قربانی
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان

براساس یک برنامه بلند مدت، مقرر شده که محدوده مرکزی شهر اصفهان 
به فضا های گردشگری و موزه تبدیل ش��ود.یکی از مهم ترین برنامه های 
اجرایی مدیریت ش��هری اصفهان، احداث و راه اندازی س��اختمان جدید 
شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها در دستور کار شورای شهر 
است. بیش از یک سال است که عملیات احداث ساختمان جدید شهرداری 
در خیابان باغ گلدسته آغاز شده است. همچنین ارتفاعات مجاز در راستای 

می��دان ام��ام )ره( در زمین��ه 
راه اندازی این ساختمان رعایت 
می شود. با توجه به این موضوع، 
هیچ نگرانی در راستای راه اندازی 
س��اختمان جدید ش��هرداری 
وجود ندارد و مجموعه شهرداری 
و شورای ش��هر حساسیت های 
الزم را نس��بت به راه اندازی این 

ساختمان دارند.
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چهره روز
بهره برداری از میدان امام علی)ع( نیمه خردادماه

منصور نجفی، ش��هردار منطقه۳ اصفهان با بیان این مطلب گفت: آزادسازی فاز دوم  طرح 
احیای میدان امام علی )ع( شامل میدان اصلی و جلوخان به طور کامل انجام شده  و اکنون 

بدنه سازی اطراف میدان در دست اجراست.

3

باید به سمت بازیافت 
کامل پسماند رفت

 زمینه آزادی ۱۰ هزار 
زندانی فراهم می شود

 معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفه��ان گفت: در راس��تای جلوگیری از 
آلودگی های زیست محیطی، باید به س��مت بازیافت کامل پسماند حرکت 
کرده و از دفن زباله در بلند مدت جلوگیری شود. مهدی جمالی نژاد در اولین 
جلسه کارگروه مدیریت پسماند اس��تان اصفهان در سال ۹۲، بیان داشت: 
جهت گیری های مربوط به توسعه نباید با مسائل زیست محیطی در تعارض 
باشد. وی با اشاره به این که ش��هرداری ها محوریت اجرایی مدیریت پسماند 
هستند تصریح کرد: انتظار می رود در راس��تای جلوگیری از آلودگی های 
زیست محیطی، به سمت بازیافت کامل پسماند حرکت کرده و از دفن زباله 
در بلند مدت جلوگیری شود. در این نشست وضعیت مدیریت پسماندهای 

پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

رییس س��تاد دیه کش��ور گفت: با توجه به کمک های مردم��ی و همچنین 
کمک های دولت، تا دو ماه آینده زمینه آزادی بیش از ۱۰ هزار نفر از زندانیان 

جرایم مالی فراهم می شود. 
اسداهلل جوالیی بیان داشت: تاکنون زمینه آزادی بیش از ۶۷ هزار زندانی جرایم 

غیر عمد از سوی ستاد دیه و کمک های مردمی فراهم شده است.
 وی اضافه کرد: در طی س��ال های گذش��ته، اس��تقبال و همراه��ی مردم از 
فعالیت های خیریه مرتبط با زندانیان، همچون جش��ن گلریزان بسیار قابل 
توجه بوده است. رییس ستاد دیه کشور افزود: با توجه به کمک های مردمی و 
همچنین کمک های دولت، تا دو ماه آینده زمینه آزادی بیش از ۱۰ هزار نفر از 

زندانیان جرایم مالی فراهم می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان کسی اس��ت که به رسانه ای 
بودن مشهور است. او با حضور در یکی از خبرگزاری های استان در 

حوزه قضایی حرف های جالبی زده که مشروح آن را می خوانید:
    ازدیاد پرونده ها در دادگس��تری و کمبود قاضی در تشکیالت 

قضایی یک حقیقت انکارنشدنی است.حوزه  قضایی برای جذب نیرو 
به مصوبه ی مجلس و تأمین اعتبار از سوی دولت نیاز دارد.

     سرقت های خرد در میان پرونده های کیفری بیشترین آمار را 
در استان اصفهان به خود اختصاص داده و پس از آن، ایراد ضرب و 

جرح عمدی در ردیف بعدی قرار دارد.
     تمهیدات نیروی انتظامی در نصب دوربین های مداربسته، آمار 

سرقت های خشن را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
     مش��کالت اقتصادی بر افزایش جرایم بسیار مؤثر است. نشاط 
در جامعه باید افزایش یابد تا حالت های عصبی مردم کمتر ش��ود. 
متأسفانه امروزه آمار توهین ها در بین مردم جامعه بسیار باالست؛ 
چراکه آستانه تحمل افراد پایین آمده است، همچنین اگر نگاهی 
دقیق داشته باشیم، متوجه می شویم که بازشدن آب رودخانه نیز 

تأثیر بسیار مطلوبی بر روحیه  مردم اصفهان داشته است.
     آم��اری دقیق از تع��داد محکومان م��واد مخدر یا اع��دام ارائه 
نمی شود.متأسفانه برخی منتظرند تا آماری از این موارد به دست 
آورند و به سوء استفاده از آن بپردازند، لذا سیاست های نظام اجازه  

ارائه برخی آمارها را به ما نمی دهد.
     در بحث حقوق شهروندی به اندازه  کافی کار نشده است. انصافا 
شهرداری اصفهان تنها ارگانی است که در خصوص ترویج فرهنگ 

ش��هروندی اقدامات خوبی را انجام داده و آرامش روحی مردم را تا 
حدودی تأمین کرده است.

     برخی رفتارهای نامناس��ب مأموران نیروی انتظامی، بیشتر به 
سربازان وظیفه بازمی گردد؛ زیرا این افراد دوره های خاصی را پشت 
سر نمی گذارند، اما افس��ران نیروی انتظامی در دانشکده  افسری، 
تعدادی واحدهای حقوقی، دادرسی کیفری، قوانین مربوط به نوع 

برخوردها، بازداشت های قانونی و مجازات اسالمی را می گذرانند.
     حتی از یک مقطع زمانی به بعد یعنی از س��ال ۸۷، حمایت از 
نیروی انتظامی در برنامه ی سیاس��ی کالن کشور قرار گرفت که از 
آن زمان، اگر برخوردی با نیروه��ای انتظامی صورت گیرد، عنوان 

تضعیف نیروی انتظامی را به خود می گیرد.
     در تشکیالت قضایی معموال، مراجعان، افراد ناراحتی هستند لذا 
همین امر روحیات کارکنان و قضات دادگستری را تضعیف می کند. 
     دادسراها پس از ۱۰ سال که از زمان لغو آنها می گذشت، در سال 
۸۱ احیا ش��د و در کنار دادگاه بدوی قرار گرفت و کار رسیدگی به 

پرونده های قضایی گسترش یافت.
     در ح��ال حاضر ح��دود ۷۳ درصد از نیروی قضای��ی ما تأمین 
اس��ت. ۶۷ درصد از پرونده های ورودی به دادگستری در دادسراها 

مختومه می شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان: 

کمبود قاضی در تشکیالت قضایی، حقیقتی انکارنشدنی است

برخی رفتارهای 
نامناسب مأموران 

نیروی انتظامی، 
بیشتر به سربازان 

وظیفه بازمی گردد؛ 
زیرا این افراد 

دوره های خاصی 
را پشت سر 
نمی گذارند

زیر پوست شهر/»منار گار« از خاموشی جار می زند

سنا [
س: ای

]عک

در قانون سابق، سقف جریمه های رانندگی در کشور 
۳۰ هزار تومان و کف آن هزارتومان بود، اما در قانون 
جدید که مرحله دوم و نهایی آن از دی ماه س��ال ۹۰ 
اجرایی شد، سقف جریمه ها به خصوص حادثه ساز آن 

به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
آنچه که در قانون جدید مصوب شد، برخورد با جرایم 
حادثه س��ازی بود که ب��ه علت مص��رف موادمخدر 
روانگردان و الکل و رانندگ��ی در حالت غیرعادی رخ 
می داد که برای برخورد و کاهش این مدل رانندگی، 
سقف جرایم با رشد هفت برابری به ۲۰۰ هزار تومان 
رس��ید و راننده متخلف محکوم به ضبط شش ماهه 

گواهینامه و معرفی به مراجع قضایی شد.

شاید به همین خاطر بود که تدابیر پلیس گسترده تر 
شد، چنانچه فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره 
به توقیف یک ه��زار و ۷۹۱ خ��ودرو و ابطال دفترچه 
۱۸۱راننده ناوگان حمل و نقل عمومی در فروردین ماه 
از برخورد جدی و قاطعانه نسبت به تخلفات رانندگی 
خبر داد. سردار عبد الرضا آقاخانی با تأکید بر موضوع 
تلفات انسانی در حوادث رانندگی یکی از برنامه های 
اصلی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در سال ۹۲ را 
کاهش میزان این تلفات است، اظهار داشت: علی رغم 
تالش های پلیس و برنامه ه��ای جدی در خصوص 
کنترل جرای��م و تخلفات رانندگ��ی و ارایه آموزش و 
هشدار به مردم صورت گرفت، س��ال ۹۱ تنها شاهد 

کاهش ۶ درصدی تلفات انسانی در حوادث رانندگی 
بودیم. وی با بی��ان این که گزارش��ات و تحقیقات ما 
نش��ان داده بالغ ب��ر ۹۰ درصد فوتی ه��ای حوادث 
رانندگی بر اثر بی احتیاطی و بی توجهی رانندگان و 
عدم استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کمربند و کاله 
ایمنی بوده، گفت: پلیس اصفهان مصمم است امسال 
با قدرت و شدت بیشتری با تخلفات رانندگی برخورد 
 کرده و می��زان تلفات انس��انی در ح��وادث رانندگی 
 راه های ش��هری و برون شهری اس��تان را حداقل تا 
۱5 درصد کاه��ش دهد. ای��ن مق��ام انتظامی، عدم 
استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران را یکی از 
مهم ترین عوامل تلفات انس��انی در حوادث ترافیکی 

 عنوان کرد و بیان داش��ت: آمارها و تحقیقات نش��ان 
می دهد، بیشترین تصادفات استان مربوط به برخورد 
خودرو با موتورسیکلت است و از هر ۱۰ کشته، هفت 
نفر به علت عدم اس��تفاده از کاله ایمن��ی براثر ضربه 
مغزی جان خود را از دس��ت دادند. همه این اقدامات 
و خبرها آنقدر جذاب هست که تصور شود رانندگان 
 اصفهان قانون مدار ش��ده و ش��هر از نظ��ر ترافیک و 

پس لرزه هایش به مدینه فاضله تبدیل شده است.
از اواخر سال ۹۰ و با جدی شدن اجرای قانون جدید 
راهنمای��ی و رانندگ��ی، وضعیت ش��هر اصفهان نیز 
دگرگون شد. گویا نیروی انتظامی استان قصد داشت 
تا گام به گام فرهنگ سازی کند. در چهارراه، خیابان ها 
و میادین شلوغ شهر، تعداد نیروهای سفیدپوش راهور 
افزایشی چشمگیر یافت که به جای اعمال قانون تذکر 
را در پیش گرفته بودند برای رعایت سرعت مطمئنه، 
عدم توقف روی خط عابرپی��اده، احترام به رنگ های 
چراغ راهنمایی، اس��تفاده از کاله ایمنی برای راکبان 
موتورسیکلت و بستن کمربند ایمنی و عدم استفاده 
از تلفن همراه برای رانندگان خودرو، همه آن چیزی 
بود که مأموران از رانندگانی که بعضا بیش از ۲۰ سال 
از اخذ گواهینامه رانندگی آنها می گذشت، درخواست 
می کردند. رانندگانی که قوانین را نمی دانستند به آن 

بی توجه بودند و یا نمی خواستند اجرایش کنند.
به خاطر همین اس��ت ک��ه وقتی تع��داد پلیس های 
س��فید پوش کاهش می یابد، دیگر از بستن کمربند 
ایمن��ی، اس��تفاده از کاله ایمن��ی خبری نیس��ت و 
 چراغ س��ه رنگ تنها برای زیبایی و س��رگرمی مردم 

رنگ به رنگ می شود.
آمارهای ماهیان��ه ۱۱5 اصفهان نش��ان می دهد که 
به طور متوس��ط یک س��وم مأموریت ه��ای این نهاد 
در ماه به پوش��ش حوادث رانندگ��ی اختصاص دارد 
و این به معنای آن اس��ت که رش��د جریمه همیشه 
جواب نمی دهد. پای درد دل دادس��تان اصفهان که 
بنش��ینی، از طومارهایی می گوید که اهالی بعضی از 
مناطق جنوبی اصفهان به دادس��تانی نوشته و طلب 
اس��تمداد کرده اند از رانندگانی که زندگی و اعصاب 
آنها را به س��خره گرفته اند. رانندگی های ناهنجار به 
همراه آلودگی های صوتی امان آنها را به خصوص در 
بعدازظهر روزهای تعطیل بریده است. رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اصفهان از همراهی دادگستری 

و دادستانی اصفهان در اجرای قوانین جدید می گوید 
 که در م��واردی ک��ه جریمه های درش��ت هم جنبه 
بازدارندگی نداش��ت، در کاهش تخلفات و تصادفات 
تأثیری چشمگیر داش��ت؛ نمونه اش سوزاندن کارت 
س��وخت کامیون ه��ا و موتورس��وارانی بود ک��ه وارد 
بزرگراه های اصفهان شده و تلفات بسیاری را بر جای 
گذاشتند که به گفته س��رهنگ غالمی، با این مصوبه 
که توسط دادستان انجام ش��د، ۶۰ درصد تصادفات 
 فوتی در بزرگراه های شهر کاهش یافت. یک نمونه اش 
۱۰۰ مصوبه ش��ورای ترافیکی ش��هر در شش ماهه 

ابتدایی سال ۹۱ بوده است. 
ام��ا س��رهنگ غالم��ی پ��رده از آم��ار دیگ��ری نیز 
برمی دارد؛ این که از س��ال ۸4 تاکنون، تصادفات در 
اصفهان 4۰ درصد کاهش داش��ته که البته از آنجایی 
که موض��وع افزایش جریمه ه��ا از س��ال ۹۰ مطرح 
بوده پس این می��زان کاهش تصادف ه��ا ارتباطی با 
 قانون جدید نمی تواند داشته باش��د. به گفته غالمی

۸۰ درصد نقاط حادثه خیز راه های شهر اصالح شده 
که کاهش۲۰ درصد فوریت ها را موجب ش��ده است. 
ایجاد تقاطع ه��ا و تکمیل رینگ ه��ای چندگانه نیز 
کمک های شهرداری و شورای ش��هر اصفهان بوده تا 
ترافیک شهر روان شود. رایزنی برای تقویت سیستم 
حمل ونقل عمومی و شناسایی نقاط حادثه خیز نیز 
در نهایت انجام شده تا بخش��ی از پازل هزار قطعه ای 
کاهش ح��وادث ترافیکی ش��هر تکمیل ش��ود. البته 
آموزش رانندگان جاده ای و دانش آم��وزان به همراه 
فعالیت همیاران پلیس، فرهنگ یاران ترافیک و ۱۰۰ 
بازرس نامحسوس به کمک پلیس راهنمایی ورانندگی 

اصفهان آمده تا رانندگان اندکی قانونمندتر شوند.
در خصوص بهبود وضعیت موجود می ت��وان از نبود 
فرهنگ ترافیکی ب��ه عنوان یکی از مه��م ترین علل 
تخلفات رانندگی یاد کرد. از این رو تا زمانی که فرهنگ 
ترافیکی در بین مردم تغییر نکرده وآنها به قوانین به 
چشم دستاوردی برای بهتر زیستن در جامعه شهری 
نگاه نکنند، تخلف��ات رانندگی نی��ز کاهش نخواهد 
یافت. البته افزایش عوامل تنبیهی می تواند در کاهش 
تخلفات تأثیر داشته باشد اما بدون شک تنها فاکتور 
مؤثر در کاهش تخلفات محسوب نمی شود و به همین 
جهت باید برای کاهش ای��ن تخلفات به همه جوانب 

موضوع به صورت یک پازل نگریست.

پازل هزار قطعه  کاهش حوادث ترافیکی اصفهان کامل می شود؟

دست جریمه ها از حوادث اصفهان کوتاه است

گروه رقم جریمه های رانندگی آنقدر هست که اگر فردی نادانسته تخلف انجام دهد، با خود عهد می کند که از این پس حتما 
از چراغ راهنمایی، خط عابرپیاده، مأمور راهنمایی رانندگی حساب ببرد. اما وقتی که اکثر رانندگان، بحث جریمه و  شهر

قانون را امری دست و پاگیر برای خود تلقی کرده و هنوز به این نتیجه نرسیده اند که رعایت قانون برابر با حفظ جان 
خود و سرنشینان خودرو است، پس طبیعی به نظر می رسد که سردار احمدی مقدم نیز اعتراف کند که »مردم در خصوص قانون راهنمایی 

و رانندگی توجیه نشده اند؛ چرا که عده ای تصور می کنند که اگر پلیس آنها را ندید، مجاز به انجام تخلف هستند.«
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چهره روزیادداشت

تجدید نظر در نرخ تضمینی گندم 
دست دالالن را کوتاه می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به حضور 
دالالن عراقی در زمین های زراعی و پیشنهاد قیمت هزار تومان برای خرید 
گندم، گفت: برای کوتاه کردن دست دالالن داخلی و خارجی باید وعده 
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم 

به عمل نزدیک شود. 
سید شکر خدا موسوی با بیان این که با تجدید نظر دولت در خصوص نرخ 
خرید تضمینی گندم قیمت آن به هزار تومان در هر کیلو خواهد رسید 
تصریح کرد: در صورتی که نرخ خرید تضمینی گندم با قیمت جهانی آن 
همخوانی داشته باشد، حاشیه سود، دالالن داخلی و خارجی را به مزارع 
نخواهد کشاند. نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس با تأکید بر این که 
خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی عضو شورای اقتصاد کشور نیز هست، افزود: 
وزیر جهاد کشاورزی با توجه به موقعیت کنونی خود می تواند با تجدید نظر 
در قیمت خرید تضمینی گندم، تحول ویژه ای را در تولید این محصول به 
وجود بیاورد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با 
اشاره به حضور دالالن عراقی در زمین های زراعی و پیشنهاد قیمت هزار 
تومان برای خرید گندم، گفت: برای کوتاه کردن دست دالالن داخلی و 
خارجی باید وعده وزیر جهاد کش��اورزی در خصوص تجدیدنظر در نرخ 
خرید تضمینی گندم ب��ه عمل نزدیک شود.موس��وی تصریح کرد: نرخ 
خرید تضمینی گندم در سال جاری صعود قیمتی داشته، اما باز هم برای 
رسیدن به نرخ واقعی و کفاف هزینه های تولید می تواند افزایش پیدا کند.

خبر ویژه

4
206 تیپ 2 روی خط تولید

فرش��ید افتخاری، معاون نیرومحرکه ایران خودرو  گفت: بر اساس برنامه زمان بندی شده و با داخلی سازی 
 سیلندر و سرسیلندر موتورهای تی. یو. 3 در سالن موتورسازی شماره دو ایران خودرو، به زودی موتور تی. یو. 3

کاماًل داخلی سازی شده، به تولید انبوه می رسد.
درآمد نفت با مبنای محاسبات 

۲4۵۰ تومان
عضو کمیسیون تلفیق

 سید سعید زمانیان دهکردی
ارز صرفاً از طریق بانک مرکزی و صرافی های مجاز عرضه شود و با کسانی 
که درمورد ارز تحرکات غیرقانونی می کنند و خارج از این دو کانال عرضه 
می کنند، برخورد می ش��ود. البته هنوز الیحه بودجه در صحن مجلس 
بررسی می شود و ممکن است پیشنهادهای مختلف ارایه شود، ولی آنچه 
که تاکنون تصویب شده، مبنای عمل قانون برنامه پنجم توسعه است که 
شناور مدیریت شده در مورد ارز اعمال می شود. بنابراین قیمت خاصی 
برای ارز اعالم نشده است. آنچه 
مبنای محاس��باتی در الیحه 
بودجه ب��رای ارز نفتی در نظر 
گرفته ش��ده 2450 تومان به 
ازای هر دالر نفتی اس��ت که 
این فقط جنبه محاسباتی دارد 
و در م��ورد ارز هیچ قیمتی در 
کمیس��یون تلفیق پیشنهاد 

نشده است.
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 وزیر جهاد کش��اورزی دولت نهم در 
گروه 
تش��ریح برنامه های کشاورزی جبهه اقتصاد

پایداری با بیان این ک��ه کارگزاران و 
اصالح طلبان اعتقادی به تولید داخل ندارند و شعار آنها این 
است که ما کشور خشک هستیم، گفت: خدا را شکر می کنم 
در دول��ت ده��م نب��ودم. برنامه جبه��ه پای��داری در بخش 
کشاورزی با حضور استادان و دانشجویان پردیس ابوریحان 
دانشگاه تهران، با حضور اس��کندری مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت. در ابتدای جلسه محمدرضا اسکندری، وزیر کشاورزی 
دولت نهم ب��ا ارایه گزارش��ی ب��ه خالص��ه ای از برنامه های 

کشاورزی دولت یازدهم پرداخت که در ادامه می خوانید: 

با برنامه جبهه پایداری فارغ التحصیل کشاورزی 
بیکار نخواهیم داشت

   در برنامه دولت نهم تضمین کرده بودم که مشکل اشتغال 
دانشجوهای کش��اورزی رفع ش��ود.  اگر برنامه مدون جبهه 
پایداری به منصه ظهور برس��د ما تا10 س��ال آینده مشکلی 
در بخش بیکاری در حوزه فارغ التحصیالن رشته کشاورزی 
نخواهیم داشت. ش��هرک های کشاورزی باید ایجاد شود، در 
دولت نهم زیرس��اخت های این امر ایجاد شد که یک چیزی 
نزدیک به 138 شهرک گلخانه ای و 287 شهرک دامپروری 
بود، این ها همه زیرساخت هایش��ان از قبیل ب��رق، گاز، آب 
انجام شده و بانک کشاورزی باید این ها را حمایت می کرد و با 
اجاره به شرط تملیک در اختیار فارغ التحصیالن رشته های 

کشاورزی قرار می داد.
 ایجاد کلینیک های گیاه پزش��کی که در برنامه مدون جبهه 

پایداری وجود دارد.
   یکی از دالیلی که دیگر حاض��ر نبودم در دولت دهم وزیر 
باشم به خاطر مجلس بود. به دلیل این که وقتی می خواستی 
 روبه روی بعضی از خواسته های ناحق بایستی تو را می بردند و 
می آوردند. دیدم 50 درصد وقتم را باید بروم و بیایم؛ این چه 
کاری است؟ خوب می روم یک جایی کار می کنم که مجبور 
نش��وم بروم و بیایم. مش��کلم با مجلس بود، ولی االن خدا را 
ش��کر می کنم که نبودم. اگر در بحث کشاورزی همان روند 
 دولت نهم که در سال 86 به خودکفایی گندم رسیدیم دنبال 
م��ی ش��د، االن بای��د در خیل��ی از محصوالت کش��اورزی 
صادرکننده باش��یم ن��ه آن که دوب��اره برخ��ی محصوالت 

استراتژی را دوباره وارد کنیم. 
   اگ��ر االن ما در دولت ده��م بودیم با این تفک��ر در دولت 
نمی ماندیم؛ چون جبهه پایداری این تفک��ر را قبول دارد ما 
آمدیم به عنوان تیم کارشناسی کشاورزی، به آن کمک کنیم. 
دیدگاهی که متعلق به کارگزاران و اصالح طلبان است، قباًل 
هم در بخش کشاورزی حاکم بوده و االن هم کاندیدا دارد، این 
است که این تفکر اصاًل اعتقادی به تولید داخل ندارد و شعار 
آنها این بود که ما کشور خش��ک هستیم. اگر برویم محصول 
کش��اورزی وارد کنیم، ان��گار آب وارد کرده ای��م. این به نفع 
 کشور است، ما که پول نفت داریم برویم محصول وارد کشور 

کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اع��الم این که هنوز درباره 
منابع بانکی مورد نیاز ب��رای ایجاد 1/1 میلیون فرصت جدید 
شغلی در سال جاری تصمیم گیری نشده، گفت: شرط افزایش 
حق مس��کن و بن نقدی کارگران، توافق در نشس��ت شورای 

عالی کار است. 
اسداهلل عباسی  با اشاره به این که هم اکنون حدود 31/5 درصد 
جمیعت کشور معادل 24 میلیون نفر بین 15 تا 29 سال سن 
دارند گفت: ایران طی سال های 1420 تا 1425 جزء پیرترین 
کش��ورهای جهان خواهد بود. موضوع جوانان اعم از اشتغال 
ازدواج و مسکن باید مورد توجه مسئوالن و برنامه ریزان باشد.

 وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با اعالم ای��ن که هم اکنون 
15 میلیون جوان در کش��ور در حوزه آموزش و کار قرار دارند 
اظهار داش��ت: جوانان در هر کش��وری به جای این که تهدید 
 محسوب ش��وند می توانند فرصت باش��ند، به نحوی که آنها 

می توانند در عرصه سیاسی حماسه آفرین باشند.
 عباسی تصریح کرد: س��ال گذش��ته 16 میلیون و 600 هزار 
نفر ساعت توانستند آموزش مهارت در کشور کسب کنند و هم 
اکنون 15 هزار آموزشگاه آزاد در سطح کشور فعال است. وی در 
خصوص اعزام جوانان برای مسابقات بین المللی مهارت، گفت: 
جوانان ایرانی طی سال های اخیر توانسته اند توانمندی های 
خود را به نحو چشمگیری در معرض قضاوت داوران قرار دهند 
 که خوشبختانه به رتبه های برتری در میان سایر کشورهای 

شر کت کننده در این مسابقات رسیده اند.
وی ب��ه راه ان��دازی بنی��اد توس��عه کارآفرینی اش��اره کرد و 

گفت: ایجاد بنیادهای توس��عه کارآفرینی و تعاون در س��ال 
 91 به تصویب رس��ید و امس��ال این طرح ب��ا جدیت در همه 
اس��تان های کش��ور اجرایی می شود. در س��ال گذشته 1/5 
میلیون مش��اوره کارآفرینی از سوی مس��ئوالن حوزه کار به 
متقاضیان داده ش��د. امیدوارم بتوانیم به زودی شناس��نامه 

کارآفرینی برای کارآفرینان صادر کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وام های کم بهره بهترین 
 راه برای کمک به کارآفرینان جوان است که آنها می توانند از 
بانک ها و مؤسس��ات مالی نزدیک به وزارتخان��ه مانند بانک 
 توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق 
قرض الحس��نه مهر رضا و بانک رفاه کارگ��ران این موضوع را 

پیگیری کنند. 
عباس��ی از تربیت مربیان فنی و حرفه ای دیگر کش��ورهای 
منطقه در جمهوری اس��المی ایران نیز س��خن گفت و افزود: 
هم اکنون ایران به لحاظ آموزش مهارت در زمره کش��ورهای 
توانمند اس��ت و تاکنون دو دوره تربیت مربی مهارت در ایران 
برگزار کرده است. قول مس��اعدی نیز برای راه اندازی مراکز 
فنی و حرفه ای در کشورهای منطقه و آفریقایی از سوی ایران 
داده ش��د که به زودی راه اندازی خواهند شد.  وی همچنین 
در جمع خبرنگاران درباره بازگش��ت الیحه اصالح قانون کار 
به دولت، بیان داش��ت: با توجه به این که الیحه تنظیم شده 
در خصوص قانون کار با اجماع دیدگاه کارگران و کارفرمایان 
 بوده، بنابراین بعید می دان��م الیحه اصالح قانون کار به دولت 

بر گردد و الیحه در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ایران طی سال های 
14۲۰ تا 14۲۵ جزء 
پیرترین کشورهای 
جهان خواهد بودو 
موضوع جوانان اعم 
از اشتغال، ازدواج 
و مسکن باید مورد 
توجه مسئوالن و 
برنامه ریزان باشد

 اگر برنامه مدون 
جبهه پایداری به 
منصه ظهور برسد 
ما تا 1۰ سال آینده 
مشکلی در بخش 
بیکاری در حوزه  
فارغ التحصیالن 
رشته کشاورزی 
نخواهیم داشت

توافق در نشست شورای عالی کاروزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در تشریح برنامه های جبهه پایداری:

شرط افزایش حق مسکن و بن کارگرانشهرک های کشاورزی باید ایجاد شود
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 مزایده 
631 اج��رای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد پرونده 
کالس��ه 910686ج2 مرب��وط به خواه��ان نوربخش رضایی و خوانده فس��ت فود 
قبیل��ه با مدیریت مه��رداد احمدی به نش��انی چهارباغ باال، مجتمع پ��ارک اقدام به 
برگ��زاری مزایده جهت فروش اقالم ذیل طبق نظریه کارش��ناس در روز یکش��نبه 
92/3/12 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل استان اصفهان، 
طبقه س��وم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده از محل 
اموال به نش��انی خوانده بازدی��د نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کس��ی 
اس��ت که حداقل 10% مبلغ ارزیابی شده را به حساب س��پرده 2171290210008 
واری��ز کرده، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس. 1- بیس��ت عدد 
صندل��ی فلزی با رویه چرمی مصنوعی مس��تعمل به مبل��غ 4/000/000 ریال. 2- 
یک دستگاه لپ تاپ س��ونی چینی مدل 711 مستعمل 5/500/000 ریال. جمع مبالغ 
 فوق و قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده مبل��غ 9/500/000 ریال اعالم می گردد. 

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
781 شماره آگهی: 139203902004000015. شماره پرونده: 1/9000400200400590. 
شش��دانگ یک باب خانه پالک 15/467 واقع در بخ��ش 18 ثبت اصفهان به آدرس: 
اصفهان – خوراس��گان – خیابان س��مان – محله راران – خیابان فردوسی – نبش 
کوچه مهتاب- پالک 81/1 که سند مالکیت آن در صفحات 86 و 89 دفتر 35 امالک 
به ش��ماره ثبت 8724 و 8725 و ش��ماره چاپ��ی 270967 و 270968 به نام احمد 
احمدپور خوراس��گانی و زهره زمانی خوراسگانی هر کدام سه دانگ مشاع ثبت و 
صادر شده اس��ت با حدود: شماال اول دیواریست به دیوار پالک 469 فرعی بطول 
10/56 متر دوم دیواریس��ت بکوچه بطول 0/79 متر شرقا دیواریست بکوچه بطول 
17/68 مت��ر جنوبا درب و دیواریس��ت بکوچه بطول ه��ای 11/51 متر و 1/43 متر 
غربا دیواریس��ت بدیوار 466 فرعی بطول 16/98 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس رس��می بصورت یک باب خانه بمساحت عرصه طبق سند 212/58 
مترمربع می باش��د که براس��اس نامه ش��ماره 3932 مورخ 87/11/12 شهرداری 
خوراس��گان به بانک ملت ش��عبه ترمینال جی مقدار تقریبی 20 مترمربع از عرصه 
حیاط و مقدار 7 مترمربع از عرصه س��اخت در تعریض گذر قرار دارد لذا مساحت 
عرصه مفید باقیمانده پالک پس از عقب نش��ینی حدود 185/58 مترمربع می گردد. 
اعیانی احداثی بر روی پالک فوق یک واحد مس��کونی واقع در طبقه همکف ش��امل 
قس��مت بشرح زیر می باش��د: الف- قسمت قدیمی با عمر س��اخت حدود 20 سال 
و مس��احت حدود 94 مترمربع با اس��کلت فلزی و س��قف تیر آهن و تاق ضربی، 

و نمای س��اختمان و حیاط آجر پالک و کف حیاط و س��اختمان موزاییک س��قف 
دیوارها سفیدکاری و س��اختمان دارای سرویس بهداشتی مورد نیاز و آشپرخانه 
س��رامیک و کاشی با کابینت فلزی می باشد. قسمت الحاقی جدید با مساحت حدود 
40 مترمربع با همان مش��خصات ساختمان قدیم و عمر ساخت حدود 10 سال می 
باش��د پالک دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. که طبق سند رهنی شماره 
65947-87/12/10 دفترخانه 60 اصفهان در رهن بانک ملت اصفهان قرار گرفته و 
فاقد بیمه می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 92/3/25 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول – سمت 
چپ – ابتدای خیابان الهور  به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ششصد 
و هش��تاد و پنج میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مص��رف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده از اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنا این 
آگه��ی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان مورخ 92/2/25 درج و 
 منتش��ر می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 

م الف 1714 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده
851 ش��عبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفه��ان در خصوص پرونده 

اجرایی کالسه 910384 له خانم مرضیه بابایی با وکالت رسول نعمتی علیه آقای 
علی احمدی فرزند نعمت اله مبنی بر مطالبه مهریه به میزان عین پانصد عدد س��که 
تمام بهار آزادی معادل 683000000 تومان ششصد و هشتاد و سه میلیون تومان 
و هش��تاد مثقال طالی ساخته شده هجده عیار معادل چهل و نه میلیون و هشتصد 
و هش��تاد و هفت هزار و شش��صد تومان و بهای ش��ال ترمه سه میلیون و صد و 
سیزده هزار و پانصد و چهل و سه ریال و بهای یکهزار و سیصد و شصت و سه 
ش��اخه گل رز 1556771 ریال و آینه و شمعدان به مبلغ سه میلیون و چهارصد و 
بیس��ت و چهار هزار و هش��تصد و نود و هفت ریال و هزینه س��فر حج تمتع بمبلغ 
س��ی و یک میلیون و صد و س��ی و پنج هزار و چهارصد و س��ی ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یک میلیون و شش��صد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخ��ت مبلغ 2880000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 
4511504 ری��ال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت و مبل��غ 120000 ریال 

بابت هزینه نش��ر آگه��ی و مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بابت هزینه کارشناس��ی 
در حق محکوم لها می باش��د لذا در نظر دارد جلس��ه مزایده ای مورخ 1392/3/12 
از س��اعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش 1/833 از س��ه دانگ پالک ثبتی شماره 
14039/10577 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان به آدرس: اصفهان – واقع در خیابان 
ش��هید علی عادل پور خیابان رباط دوم کوچه بهار مجتمع بهار واحد 5 طبقه سوم 
که حسب نظریه کارشناسی دادگستری در نظریه ای که مصون از هرگونه اعتراض 
باقی مانده اس��ت و محل م��ورد بازدید بصورت یک واحد آپارتمان مس��کونی به 
شماره ملک 14039/10577 می باش��د که برابر یک جلد سند مالکیت ارائه شده به 
ش��ماره چاپی 1767/6 موازی سه دانگ آن به شماره 65268 در صفحه 323 دفتر 
امالک شماره 372 امالک بخش 5 اصفهان بنام خانم مرضیه بابایی به ثبت رسیده 
اس��ت و طبق صفحه س��وم سند مس��احت آن 118/89 مترمربع شامل آپارتمان و 
تراس س��قف جنوبی و بالکن ش��مالی و بانضمام انباری در طبقه س��ر پله پش��ت 
ب��ام به مس��احت 1/05 مترمربع و یک واحد پارکینگ در طبقه همکف به مس��احت 
11/72 با قدرالس��هم از مش��اعات مربوط اعالم شده و س��ند صادر گردیده است. 
مصالح موخر آن س��تون تیری، سقف تیرچه بلوک نمای آجر، پنجره ها آلومینیوم، 
کابینت آش��پرخانه، تاسیس��ات حرارتی پکیج و کولر آبی و دارای اش��تراکات آب، 
برق، گاز اس��ت و دارای آسانسور می باشد با توجه به مندرجات فوق به مساحت 
118/89 مترمربع و اش��تراکات متعلقه و امکانات جمعا به مبلغ 180000000 تومان 
صد و هش��تاد میلیون تومان و در نتیجه ارزش س��ه دانگ آن برابر 90000000 

توم��ان نود میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد ک��ه مورد مطالبه به ازاء مبلغ 
55000000 توم��ان پنجاه و پنج میلیون تومان برابر با 1/833 دانگ از س��ه دانگ 
منزل مذکور می باش��د و مالکیت س��ه دانگ منزل مذکور حس��ب استعالم 12169 
مورخ 1390/3/29 اداره ثبت اس��ناد امالک منطقه ش��مال غ��رب اصفهان متعلق به 
محکوم علیه می باش��د مزایده در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگستری اصفهان 
واقع در خیابان ش��هید نیکبخت برگزار نمای��د. ضمنًا متذکر می گردد طالبین خرید 
می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل مذکور بازدید و کسانی می توانند در 
مزایده ش��رکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و 
 برنده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید. 

مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
853 اج��رای احکام ش��عبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجرائیه کالس��ه 900368 له 
آق��ای اصغر ش��ریفیان بطرفیت آقای مجید ترابی با وکال��ت آقای محمد نیکو نهاد 
به نش��انی خانه اصفهان – می��دان ماه فرخی – جنب بانک ص��ادرات – پ7 مبنی 
بر مطالبه مبلغ 526/671/872 ریال بابت اصل خواس��ته – هزینه دادرس��ی – حق 
الوکاله – کارشناس��ی و تاخی��ر تادیه و مبلغ 120/000 ری��ال بابت حق الدرج در 
روزنام��ه جمعا به مبل��غ 526/791/872 ریال و مبل��غ 18/850/000 ریال بابت نیم 
عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز یکش��نبه مورخ 92/3/11 از 

س��اعت 9 صبح الی 10 صبح واق��ع در اصفهان – خیابان نیکبخت – دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان – طبقه س��وم – اتاق 358 به منظور فروش اموال ذیل برگزار 
نماید: 1- تعداد هفت دس��تگاه یخچال ایس��تاده س��فید رنگ با طبقات قرمز رنگ به 
ابعاد 2 متر طول و 2/30 متر ارتفاع و 1/1 متر عرض – س��اخت ارژنگ س��رما با 
موتور 1/5 اسب مارک کوپلند ساخت کشور هلند که تمامی آنها بصورت مستعمل 
بوده و چهار عدد از یخچالها فاقد پرده هوا می باش��د جمعا به مبلغ 227/850/000 
ری��ال. 2- تعداد چهارده دس��تگاه یخچال و فریزر خوابی��ده به ابعاد 2 متر طول و 
ی��ک متر طول و یک متر عرض و 90 س��انتی متر ارتفاع س��اخت ش��رکت ارژنگ 
سرما – سفید رنگ که هر یک از فریزرها دارای موتور به قدرت 3/4 اسب با مارک 
و ه��ر یک از یخچالها نیز دارای یک موتور با 3/4 اس��ب فرانس��وی که همگی آنها 
مستعمل و دو عدد یخچالها شکسته و بدنه چهار عدد نیز جدا گردیده جمعا به مبلغ 
359/520/000 ریال. جمع کل بیس��ت و یک دستگاه یخچال به مبلغ 587/370/000 
ریال )پانصد و هش��تاد و هفت میلیون و س��یصد و هفتاد و ه��زار ریال( ارزیابی 
 گردیده اس��ت طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی اصفهان – 
جاده انرژی اتمی بعد از ش��هرک حاج میرزایی خ صنعت – پ21 انبار کیش چوب 
مراجع��ه و بازدی��د و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناس��ی در جلس��ه 
 مزایده ش��رکت نمایند پیش��نهاد دهن��ده باالترین قیمت برنده مزای��ده خواهد بود.

امینی – مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

تحدید حدود اختصاصی
856 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ دو قطع��ه زمین بایره و اط��اق خرابه جلو آن 
و یکب��اب اط��اق فوقان��ی و دو ب��اب اطاق تحتانی بش��ماره پ��الک 67 و 68 و 69 
فرع��ی از 100- اصل��ی واقع در طامه ج��زء بخش 9 حوزه ثبتی نطن��ز بنام خانم 
مری��م صدیقی طام��ه فرزند ابراهیم و غی��ره در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم 
حض��ور مال��ک در روز بازدی��د در آگهی قبلی بایس��تی تجدید آگه��ی گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامب��رده، تحدید حدود 
پ��الک مرق��وم در روز س��اعت 10 صب��ح روز 1392/3/29 در مح��ل ش��روع و 
بعمل خواه��د آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل حضور 
به��م رس��انند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان ام��الک مطابق م��اده 20 قانون 
 ثب��ت از تاری��خ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

م الف: 58 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

ابالغ وقت رسیدگی
937 در خص��وص پرونده کالس��ه 196/92 خواهان محمدکاظ��م مفیدی با وکالت 
آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 2 فقره چک و هزینه دادرسی 
حق الوکاله و تاخیر تادیه و ... به طرفیت احس��ان بخش��ی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/4/5 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت 
938 خانم مریم صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 286 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 139/92 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین 
توضیح داده که شادروان حس��ین صالحی بشناسنامه 516 در تاریخ 1392/1/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- زهرا صالحی فرزند احمد ش ش 517 )خواهر(. 2- مریم صالحی فرزند احمد 
ش ش 286 )خواهر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
939 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2147/92 خواه��ان اکبر آرام ف��رد با وکالت 
س��ید جمال حجاری و امیر حس��ین عس��گریان دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به 
طرفیت ش��رکت س��پاهان منجم��د تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
ش��نبه مورخ 92/3/25 س��اعت 10/30 تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قان��ون آیین 
دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
940 در پرون��ده کالس��ه 900316 اجرای��ی ح ج 19 بابت محکومی��ت آقای حمید 
قیصریها فرزند علی به نش��انی بلوار اش��رفی اصفهانی – کوی ش��ماره 8- محله 
مهدی��ه- ک چراغی- بن بس��ت اول- پالک 32 در حق خان��م محبوبه عالمی فرزند 
نبی اهلل به نشانی نجف آباد- خیابان بزرگمهر – مقابل کوی ریبا – منزل عالمی به 
پرداخت مهریه شامل 1- یک جلد قرآن مجید 2- پرداخت مهرالسنه حضرت زهرا 
3- یک دس��ت آینه و ش��معدان 4- یک عدد حلقه طال 5- مبلغ یکصد میلیون تومان 
وجه نقد 6- هفتصد هزار ریال بابت کارشناس��ی 7- صد و بیست هزار ریال بابت 
نشر آگهی و مبلغ پنج میلیون تومان بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. لذا در 
نظر دارد یک دس��تگاه سواری پژو آردی رنگ یش��می مدل 83 به شماره انتظامی 
768 ط42/ایران13 که طبق اس��تعالم اداره راهنمایی و رانندگی در مالکیت محکوم 
علیه می باش��د و خودرو فعال در محل کالنتری 18 توقیف ش��ده است را از طریق 
مزایده به فروش برس��اند که طبق نظریه کارش��ناس دادگستری با توجه به نوع و 
مدل و وضعیت فعلی قطع��ات و رنگ بدنه – کارکرد وضعیت موتوری و گیربکس 
و الس��تیکها و استهالک و وضعیت فعلی بازار و قیمتها قیمت پایه کارشناسی مبلغ 
پنج میلیون و یکص��د هزار تومان معادل 51/000/000 ریال تعیین می گردد ضمنا 
مالکیت خودروی مذکور حس��ب اس��تعالم مورخ 1389/12/19 راه��ور متعلق به 
محکوم علیه می باش��د. مزایده در روز ش��نبه مورخ 1392/3/11 از ساعت 8 الی 
9 صبح در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تری کل اس��تان اصفهان به نشانی 
اصفهان خیابان ش��هید نیکبخت برگزار نماید. متقاضیان خرید می توانند حداقل 5 
روز قبل از تاریخ مزایده از موضوع مزایده در آدرس اعالمی بازدید نمایند. مزایده 
از قیمت کارشناس��ی شروع و کس��انی می توانند در مزایده شرکت کنند که حداقل 
10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده توس��ط کارش��ناس را نقداً به همراه داشته باشد و 
 برنده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناسی را پیشنهاد نماید. 

مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
945 نظ��ر به اینکه آقای مه��رداد یداللهی به اتهام به کارگی��ری اتباع خارجی فاقد 
پروانه کار حس��ب ش��کایت اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از طرف این 
دادس��را در پرونده کالسه 920074 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 926 دادیار شعبه 

32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

%



کافه کتابیادداشت

هفت

 آوای انتظار ترانه های شجریان در شبکه همراه اول 
برای اولین بار آوای انتظار ترانه های اجرا شده توسط همایون شجریان روی شبکه همراه اول قرار 
گرفت. آواهای انتظار این خواننده که از چهار آلبوم »با ستاره ها«، »خورشید آرزو«، »نقش خیال« 
و »نسیم وصل« انتخاب شده اند، هم اکنون برای همه مشترکان همراه اول قابل استفاده هستند. 

5

گالب آدینه بر صحنه اصفهان 
سرپرست گروه تئاتر نان و عروسک گفت: 
نمایش »سه گانه اورنگ« به کارگردانی 
محمدحاتمی و با بازیگران مطرح تئاتر و 
سینما از جمله گالب آدینه تابستان در 

اصفهان به روی صحنه خواهد رفت.
امید نیاز گفت: ب��ا هماهنگی هایی که 
 ب��ا محمدحاتم��ی کارگ��ردان نمایش 
»س��ه گانه اورنگ« که پی��ش از این در 
تهران به روی صحنه رفت داشتم، این نمایش اواخر تابستان در اصفهان 
به روی صحنه خواهد رفت. وی در ادامه افزود: نمایش »سه گانه اورنگ«، 
سه اپیزود اس��ت در س��ه زمان متفاوت. به لحاظ مقطع تاریخی سه نوع 
 ادبیات گفتاری دارد که سه نویس��نده آنها را نوشته  اند. نیاز تصریح کرد: 
سه شخصیت در س��ه زمان و مکان مختلف سرنوش��ت زمان حال خود 
را روایت می کنند. علیرضا نادری، امیر محم��د یاراحمدی و نیما نادری 
نویسندگان این سه اپیزود هستند و در آن سه بازیگر – گالب آدینه، پیام 

دهکردی و مریم سعادت- بازی می  کنند. 

کافه سینما باز شد 
به همت تاالر هن��ر اصفهان اکران بهاره 
سینمایی و مستند این مرکز تخصصی 
تئات��ر و س��ینمای س��ازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان آغاز شد.
محمد ترابی در این رابطه گفت: اکران 
س��ینمایی و فیلم مس��تند این تاالر از 
جمعه ۲۰ اردیبهشت آغاز و تا ۳۱ خرداد 
ادامه خواهد یافت و هر هفته یک فیلم 
سینمایی و یا فیلم مستند اکران می شود. معاون آفرینش و اجرای تاالر 
هنر افزود: در اولین گام این جشنواره سینمایی فیلم سینمایی»جانوران 
 حیات وح��ش جنوب« ب��ه کارگردان��ی ب��ن زیتلین عص��ر روز جمعه 
۲۰ اردیبهش��ت س��اعت ۱۶:۳۰ در س��ینمای هن��ری کافه س��ینمای 
تاالر هنر اکران ش��د. فیلم مس��تند»کامیابی مس��ک« اثر محمدصادق 
دهقانی و »ت��ووکل« اث��ر داوود محم��دی روز جمعه ۲۷ اردیبهش��ت، 
 فیل��م س��ینمایی »روزه��ای زندگ��ی« اثر پرویز ش��یخ ط��ادی جمعه 
۳ خرداد، س��ینمایی »زندگی پ��ای« به کارگردانی آنگ ل��ی روز جمعه 
۱۰ خرداد، فیلم مس��تند »فرش ایرانی« اثر جمعی از کارگردانان بزرگ 
همچون عب��اس کیارس��تمی روز جمع��ه ۱۷ خ��رداد و در نهایت فیلم 
س��ینمایی »خوابم میاد« به کارگردانی رضا عطاران اکران خواهد ش��د. 
 عالقه من��دان می توانند جهت تماش��ای این فیلم ها ه��ر جمعه به جز 

۲۴ خرداد ساعت۱۶:۳۰ به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه کنند.

 هشتمین جشنواره مطبوعات 
کلید خورد 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
از برگزاری هشتمین جشنواره مطبوعات 
و نمایندگ��ی خبرگزاری ه��ای داخلی 
اس��تان در ۱۷ م��رداد مصادف ب��ا روز 
خبرنگار خبر داد. مدی��ر کل فرهنگ و 
ارشاد استان اصفهان در نشست خبری 
هش��تمین جش��نواره مطبوع��ات و 
نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان 
اصفهان با اشاره به چگونگی برگزاری جش��نواره مطبوعات امسال اظهار 
داشت: هفت دوره جشنواره در استان برگزار شده و ما باید از تجربیات آن 
استفاده کنیم و جشنواره ای بهتر و سودمندتر داشته باشیم. وی افزود: این 
جشنواره در ادامه هفت دوره قبلی به دلیل رویکرد خوب اصحاب رسانه و 

همچنین استقبال پرشور و قوی آنها امسال نیز برگزار می شود.

»نب�رد  من  ب�ا  ابلیس«  منتش�ر  
می شود

کتاب خاطرات »زرار س��لیمان بیک« با نام »نبرد م��ن با ابلیس« از 
کتاب های تاریخ معاصر کردستان و با ترجمه عرفان قانعی فرد از سوی 

نشر علم منتشر می شود.
عرفان قانعی فرد، مترجم کت��اب »نبرد من با ابلی��س« در گفتگو با 
مهر از انتش��ار این کتاب از س��وی نش��ر علم خبر داد و افزود: »زرار 

س��لیمان« در کتاب خاطراتش، چند 
نکته پنهان تاریخ معاصر کردستان را 
آشکار می کند، از این رو این کتاب، یکی 
از قابل اعتمادترین کتاب های مرجع در 
این زمینه است و نقاط تاریک سال های 
۱۳۲۴ � ۱۳۲۶ و بعدها تا ۱۳۴5 تاریخ 
کردستان را روشن می کند. »ژانی گل« 
و »نبرد من با ابلیس«، همچنین کتاب 
»گفتم��ان کردها« و دومی��ن جلد از 
خاطرات جالل طالبانی را انتش��ارات 

علم منتشر می کند. 
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 جشنواره ها 
پشت ترافیک

نفس تازه تئاتر  
اصفهان در فرشچیان 

حسن علیرضایی، فیلمساز ش��اخص اصفهانی با ابراز خوشحالی از رشد 
چشمگیر جش��نواره های فیلم و فیلمنامه در س��ال جاری عنوان کرد: با 
وجود گذش��ت مدت کوتاهی از سال جدید ش��اهد هستیم که شهرهای 
مختلفی فراخوان جش��نواره های فرهنگی هنری خود را منتش��ر و آثار 
مرتبط با جشنواره هر شهر در حال جمع آوری است. علیرضایی تصریح 
کرد : سال 88 با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری یک دوره رکود را 
در ابتدای سال شاهد بودیم، اما امس��ال علی رغم نزدیک شدن به زمان 
انتخابات تعداد تولیدات و جشنواره های سینمایی رشد قابل توجهی دارد. 
شایان ذکر است، حسن علیرضایی با ش��رکت در بیش از ۲۰۰ جشنواره 
داخلی و بین المللی و کس��ب بیش از ۷۰ رتبه کشوری و جهانی یکی از 

رکوردداران عرصه فیلم کوتاه و پویانمایی محسوب می شود.

یک کارگردان تئاتر واگذاری مجموعه فرش��چیان به بخش خصوصی را 
مثبت خواند و گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی مدیریت جدید امیدواریم 

که تئاتر در فرشچیان نفس تازه ای بگیرد. 
امید نیاز در خصوص واگذاری مجموعه فرشچیان، اظهار داشت: با توجه 
به ش��ناختی که نس��بت به مدیریت جدید دارم، این اتفاق را برای تئاتر 
اصفهان مثبت ارزیابی می کنم و امیدوارم  که تئاتر اصفهان با این اتفاق 

نفس تازه ای بگیرد. 
این کارگردان تئاتر با بیان این که در شش ماهه دوم سال ۹۱ شاهد رکود 
تئاتر در فرشچیان بودیم، گفت: مسئولیت این رکود یک نفر و یا مدیریت 
اسبق مجموعه نیس��ت، بلکه پویایی این مجموعه در گرو واگذاری آن به 

بخش خصوصی بود.

جورج لوکاساعتبار ژانر علمی-تخیلی
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جورج والتون لوکاس متول��د ۱۴ مه ۱۹۴۴، کارگردان، تهیه کننده و 
فیلمنامه نویس آمریکایی است. لوکاس در شهر مودستو ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد، در 
آموزشکده مودستو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به تحصیل پرداخت و به سال ۱۹۶۶ 

فارغ التحصیل شد. 
زندگ��ی حرف��ه ای او ب��ا فیل��م دان��ش آم��وزی »تی اچ ایک��س-۱۱۳8« )۱۹۶5( 
 ک��ه جای��زه ای را برایش ب��ه ارمغ��ان آورد، آغ��از ش��د. وی ب��رای پخش ای��ن فیلم 
علمی-تخیلی، در س��ال ۱۹۷۱به بازبینی آن پرداخت. با پش��تیبانی تهیه کننده فیلم 
آمریکایی فرانسیس فورد کاپوال، لوکاس، »دیوارنویسی آمریکایی« را ساخت؛ فیلمی که 
سعی در زنده کردن خاطرات زندگی در دهه ۱۹۶۰ میالدی را داشت. کار بعدی لوکاس، 
»جنگ ستارگان«، انقالبی در صنعت فیلمسازی به وجود آورد؛ فیلمی ماجراجویانه و 

علمی-تخیلی که تقریباً همه استودیوهای هالیوود دست رد به آن زده بودند. داستان 
جنگجویان آزادی خواهی مانند لوک اسکای واکر، پرنسس لیا و هان سولو که به فرهنگ 
عامه راه یافت و تعریف جدیدی از سرشت صحنه های تماشایی سینما ارائه داد. پس از 
جنگ ستارگان، لوکاس تصمیم گرفت تا به حرفه تهیه کنندگی فیلم و نظارت بر شرکت 
»نور و جادوی صنعتی«بپردازد. شرکتی که او به سال ۱۹۷5، برای خلق جلوه های ویژه 

تصویری و صوتی برای فیلم ها و برنامه های تلویزیونی بنیان نهاده بود. 
او به عنوان تهیه کننده اجرایی دو فیلم بعدی از سری جنگ ستارگان و همچنین فیلم 
»ویلو« و نیز سری محبوب فیلم های ایندیانا جونز به کارگردانی استیون اسپیلبرگ، به 
کار خود ادامه داد. لوکاس همچنین به ساخت و تهیه فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
از جمله »شرح حال ایندیانا جونز جوان« و نوش��تن رمان های تخیلی در ادامه داستان 

فیلم ویلو پرداخت. شرکت »لوکاس آرتز« را برای ساخت بازی های رایانه ای افتتاح و در 
سال ۱۹۹۶ شرکت »آموزش لوکاس«را برای نشر محصوالت چندرسانه ای و آموزشی 

در قالب سی دی-رام، تأسیس کرد. 
در ۱۹۹۷، او دو فیلم قبلی خود از سری جنگ س��تارگان یعنی »امپراتوری ضربه می 
زند« و »بازگش��ت جدای« را دوباره منتش��ر کرد، اما این بار با به��ره از جلوه های ویژه 
تصویری، تصاویر جدی��دی را بر روی فیلم ها قرار داد که پیش تر امکان س��اخت آنها با 
تکنولوژی آن زمان وجود نداشت. سرانجام به سال ۱۹۹۹ اولین سری از سه گانه جدید 
جنگ س��تارگان را ارائه داد و در س��ال های بعدی دو فیلم دیگر این سری نیز ساخته 
شد. با این حال منتقدان بس��یاری، این فیلم ها را نامرغوب تر و کم ارزش تر از سه گانه 

پیشین دانستند. 

 از سال ۱۳۷۶ که پای کارگردانان سینما به 
گروه 
تبلیغ��ات انتخابات��ی نامزدهای ریاس��ت فرهنگ

جمه��وری در ای��ران باز ش��د، چهره های 

س��ینمایی زیادی بخت خود را در این حوزه آزموده اند. ساخت فیلم 
تبلیغاتی نامزدهای ریاس��ت جمهوری برای برخ��ی از کارگردانان 
سینمای ایران شگون داشته و به حضور آنها در رأس هرم مدیریتی 

س��ینمای ایران انجامیده و برای برخی دیگر فقط حاشیه هایی را به 
همراه داشته که تا مدت ها گریبانگیرشان بوده است.

زنده یاد س��یف اهلل داد و جواد ش��مقدری دو کارگردانی هستند که 
پس از ساخت فیلم های انتخاباتی برای نامزد پیروز رقابت ها راهی 
ساختمان معاونت سینمایی شدند و سکان هدایت سینمای ایران را 
به دست گرفتند. با این حال اما تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
هفتم )س��ال ۱۳۷۶( خبری از حضور کارگردانان س��ینما در کنار 
نامزد های ریاست جمهوری نبود، اما از دوره هفتم به بعد این رویه به 
یکی از بخش های جذاب و جدایی ناپذیر انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران تبدیل ش��د و هر چهار س��ال یک بار همزمان با اوج گیری 
رقابت نامزدها، کارگردانان سینما هم برای قرار گرفتن پشت دوربین 
 فیلم های تبلیغاتی چهره های سیاس��ی رقابت داغی را با هم دارند.

سال ۱۳۷۶، چهار نامزد با هم به رقابت پرداختند که هر کدام ساخت 
فیلم تبلیغاتی خود را به سینماگرانی سپردند که از لحاظ فکر به آنها و 
برنامه هایی که در سر داشتند نزدیک تر بودند. سیدمحمد خاتمی به 
عنوان کاندیدای اصالح طلبان از تیمی سه نفره برای ساخت فیلمش 
بهره برد؛ تیمی که مدیریت آن را س��یف اهلل داد به عهده داش��ت و 
سینماگرانی چون بهروز افخمی و احمد مرادپور در آن حضور داشتند. 
ناطق نوری که کاندیدای اصولگرایان بود، به سراغ بهزاد بهزاد پور رفت. 
محمد محمدی ری شهری دیگر کاندیدای این دوره از تیمی سه نفره 

برای ساخت فیلم تبلیغاتی اش استفاده کرد و مرحوم سیدرضا زواره ای 
هم به سراغ رسول صدرعاملی رفت.

پیروز انتخابات، س��ید محم��د خاتمی بود و س��ر تیم س��ازندگان 
فیلم تبلیغات��ی او هم چند ماه بع��د بر صندلی معاونت س��ینمایی 
 وزارت ارش��اد تکی��ه زد. در انتخابات دوره هش��تم  ام��ا ۹ نامزد با 
سید محمد خاتمی به عنوان رییس دولت هفتم به رقابت پرداختند. 
احمدرضا درویش سینماگری بود که در این دوره فیلم تبلیغاتی نامزد 
پیروز یعنی سیدمحمد خاتمی را ساخت، اما ترجیح داد پس از این کار 

همچنان به فعالیت هایش در عرصه سینما ادامه دهد.
در انتخابات نهم ریاست جمهوری اما رقابت کارگردانان شناخته شده 
سینما داغ تر شد. در این دوره هش��ت چهره سیاسی با هم به رقابت 
پرداختند و پای کارگردانانی چون کمال تبریزی، رسول مالقلی پور، 
مهدی فخیم زاده و جواد شمقدری به س��اخت فیلم های تبلیغاتی 
باز ش��د.  نامزد پیروز این دوره محمود احمدی نژاد بود و سینماگر 
همراهش یعنی جواد شمقدری به عنوان مشاور هنری او همراهش 
شد. چهار سال بعد و پس از پیروزی مجدد احمدی نژاد شمقدری هم 

راهی ساختمان وزارت ارشاد و معاونت سینمایی این وزارتخانه شد.
امسال اما هنوز مش��خص نیس��ت که از بین نامزد هایی که ثبت نام 
کرده اند کدام یک پس از تأیید شورای نگهبان پا به عرصه رقابت ها 

می گذارند و چه سینماگرانی آنها را همراهی خواهند کرد.

4 دوره، ۲۶ فیلم، ۲۷ کارگردان 

 رقابت چهره های سینمایی در حاشیه انتخابات 

هر چهار سال 
همزمان با اوج گیری 

رقابت نامزدها، 
کارگردانان هم برای 

قرار گرفتن پشت 
دوربین فیلم های 

تبلیغاتی چهره های 
سیاسی رقابت داغی 

را با هم دارند

SMS

» ادبی��ات جن��گ در ه��ر 
محمد 
کشوری با ش��لیک اولین بندرعباسی

 گلوله آغ��از می ش��ود، با 
خون هایی که از کش��ته ها و زخمی ه��ا می ریزد، 
آبیاری می شود و رشد می کند و در سال های بعد از 

خاتمه جنگ به بلوغ می رسد«.  
ژانرس��ینمای جنگی ایران گرچه س��ال های سال 
اس��ت با ش��هری ش��دن کارگردانان، جریان اصلی 
اش دیگر جای��ی در بی��ن مخاطبان ن��دارد و صرفاً 
 تابلویی در بک گراند سریال های ضعیف تلویزیونی یا 
تله فیلم ها شده، ولی س��ال گذشته با تولید و اکران 
دو فیلم ش��اخص به نام های»روزه��ای زندگی« به 
کارگردانی پرویز شیخ طادی و »ملکه« به کارگردانی 
محمدعلی باشه آهنگر توانست اثبات کند، به روزهای 
بلوغ نزدیک شده اس��ت. این دو فیلم گرچه از همان 
 ابتدا با عناوینی همچون » تولی��دات دولتی« یا آثار 
» فاخرسفارش��ی« توس��ط برخی، مورد حمله قرار 

گرفتن��د، ولی خود ش��اهدی بودند ب��ر توانایی ها و 
 پتانس��یل هایی که س��ینمای دفاع مق��دس ایران 
 می تواند داشته باشد، اما در یک تست چهار گزینه ای

 قرار م��ی گیرد: ای��ن که یا ای��ن توانایی را ن��دارد یا 
نمی خواهد داشته باشد یا نمی خواهند داشته باشد 

و یا گزینه چهارم. 
 درهرحال این دو فیلم تولید واکران شدند، ولی فیلم 
 » ملکه « با وجود قابلیت هایی که داش��ت توس��ط 
» فجریون « کنار گذاشته شد تا » روزهای زندگی« 
بهتر به نظر برسد. این تبعیض به حدی بود که فیلم 
پرویز شیخ طادی در نوروز اکران ش��د، اما »ملکه« 
 بعد از دو س��ال با اکرانی محدود روی پرده سینماها 
می رود. شاید علت العلل ندیدن »ملکه« بد فهمی و 
کج فهمی های رایج در جامعه ایرانی باشد،اما باید بر 
این ادعای پوچ افس��وس خورد که »ملکه ضد ارزش 
 های جنگ است«، درحالی که »ملکه منصفانه ترین

س��ند تصویری ایران ازس��ال های دفاع« است که 

سینمای ایران به خود دیده؛ چرا که در آن نه کسی 
 وس��ط توپ و تانک، قمه می کش��د و ن��ه بی خود و 
بی جه��ت به نم��از م��ی ایس��تد.  تنه��ا از دوربین 
یک دیده ب��ان زنب��ور باز می ت��وان دید که افس��ر 
 عراق��ی ب��ه خاطرهم��ه س��ربازان جوانش اش��ک 
می ریزد و تا مزر شلیک به شقیقه اش پیش می رود؛ 
چون بعد از آن همه سال انگار باورمان شده آنها هم 
آدم بوده اند، مثل همه ایرانی هایی که در بازارفیلم به 
خاک و خون کشیده ش��ده اند.  این که چرا با »ملکه 
س��ینمای جنگی ایران« چنین برخوردی ش��د در 
مجال این مطلب نیس��ت، اما این ک��ه چرا »ملکه«، 
ملکه سینمای جنگی است، ادعایی است که در ادامه 

نوشتار اثبات خواهد شد. 

کارگردان و سابقه ای که در سینما دارد 
 محمدعل��ی آهنگ��ر متول��د ۱۳۴۱ دزف��ول، 
فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشکده سینما 

و تئاتر است. وی فعالیت هنری اش را با نویسندگی، 
کارگردان��ی و بازیگری در تئاتر آغ��از کرد و چندین 
فیلم کوتاه ۱۶ میلیمیتری و تعدادی فیلم مس��تند 
ساخت. آهنگر نخستین بار در سال ۱۳۷۷ به عنوان 
دستیار کارگردان با حمیدرضا آشتیانی پور در فیلم 
»شعله های خشم« همکاری کرد و سپس با نگارش 
فیلمنامه مشترکی با محمدرضا گوهری به نام »پرواز 
بر فراز بام ها« گامی دیگر نهاد. او بعد از اتفاقاتی که 
 برای فیلمش،» ملک��ه« رخ داد، ط��ی مصاحبه ای 

به صراحت خود را » سند زنده جنگ« معرفی کرد.

درباره چرایی، چیستی و چگونگی ملکه 
ملکه چیست؟ ملکه نام نوعی زنبوراست؛ زنبوری که 
با علم به این که اگر نیش بزند م��ی میرد، ولی خانه 
برایش از جان مهم تر اس��ت.  پنجمین فیلم باش��ه 
آهنگر درمقام کارگردان، »ملکه« نام دارد؛ فیلمی که 
همچون دیگر آثار این فیلمساز، در ژانر جنگی است، 
اما همانند فیلم های اخیر او از منظری متفاوت است 
و اتفاقا همین است که »ملکه« را از دیگر فیلم های 
کارگردان ونسخه ایرانی ژانر سینمای جنگی برجسته 
تر می کند. »ملکه« درباره چن��د روز از زندگی یک 
دیده بان است؛ دیده بانی که بی هیچ تردیدی نمونه 
ای ازشخصیت در ژانر سینمای جنگی ایران است که 
پیش از این تکرار نشده و شاید بعد هم تکرار نشود.  
داستان فیلم درباره جوانی اس��ت به نام سیاوش که 
قرار است در محلی به عنوان نیروی تازه که جایگزین 
دیده بان قبلی شده مشغول شود، ولی چون دیده بان 
قبلی مفقود شده، ماجرا از همان آغاز با شک و شبهه 
همراه است. در ادامه سیاوش، دیده بان تازه وارد که 
با نیروهای مردمی غریبه اس��ت و از نظر ارتش��ی ها 
بچه است با دیده بان قبلی که مرده، ارتباط روحی و 
معنوی پیدا می کند.پیرنگ داستانی ملکه شاید در 
نگاه نخست ظرفیت های فراوانی برای شعاری شدن 
دارد، ولی ریتم به کار گرفته توسط کارگردان و روایت 
نوسانی او در بستر حادثه باعث می شود فیلم از ریتم 
تعریف شده خارج نشده و راه خود را به درستی برود.   
فیلم، به قول فوتبالی ها دارای دو نیمه است: نیمه اول 
که به معرفی آدم ها، روابط و موقعیت ها می پردازد، 
حدود یک چه��ارم ابتدایی فیل��م را دربرمی گیرد و 
شاید به همین دلیل است که داستان اصلی دیرآغاز 
می شود، اما ادامه فیلم و دقیقاً از جایی که» سیاوش 
زنبورباز و دوچرخه سوار« محل اختفای دیده بان قبل 
را شناس��ایی می کند، روند داستان سیر صعودی به 
خود  می گیرد. این سیر، قابل قبول و باور که بر اساس 
فیلمنامه هوشمندانه ای حرکت می کند به نحو بسیار 

زیبایی با مخاطب فیلم ارتباط دارد. دلیل این نکته 
 هم نحوه ارائه اطالعات داس��تان و خرده داستان ها

به بیننده است. از یک سو مخاطب خوشحال است؛ 
چرا ک��ه  بیش از همه م��ی داند دیده ب��ان زنبور باز 
مجبوراس��ت میان »عش��ق و انجام وظیفه «، انجام 
وظیفه کرده وس��کوت پیش��ه کند. به ای��ن ترتیب 
سیاوش، نیروی ستون پنجم یا بی عرضه ای نیست 
ولی ازدیگرسو، در حس» انتخابگری« که دیده بان 
-  درلحظات تردی��د دارد که فرمان آت��ش بدهد یا 
ندهد – دچار عذاب و اس��ترس می شود. این حس 
انتخابگری که س��یاوش را ازدیگرهمتایانش متمایز 
می کند و او را در ژانرس��ینمای جنگی ایران دارای 
شخصیتی مس��تقل می س��ازد، یکی دیگر ازنکات 
ارزش��مند فیلمنامه به ش��مار می رود ک��ه در کنار 
بازی درخش��ان »میالد کی مرام « و هدایت صحیح 
کارگردان به ثمر نشس��ته اس��ت؛ به این مورد بازی 

فراموش نشدنی » مصطفی زمانی« را اضافه کنید. 
 بی ش��ک انتخاب ای��ن بازیگرب��رای ایف��ای نقش 
دیده بان شهید ش��ده در باالی محل دیده بانی و در 
حالی که کیلومترها با » یوزارس��یف تلویزیون«، آن 
پسر خوشگل و چشم زاغ فاصله دارد، کار جسورانه ای

اس��ت؛ همانقدر جس��ورانه که » هومن برق نورد« 
به جن��گ اعزام ش��ود.  به هم��ه این م��وارد جریان 
ج��اری زندگ��ی را در کن��ار ب��اران بمب ها ب��ه یاد 
بیاوری��د که از عاش��ق ش��دن، حمام ک��ردن، بازی 
 ک��ردن و هم��ه آنچ��ه زندگ��ی و جن��گ را توامان 
می س��ازد، تصویر می گیرد تا لوکیشن شهر بیش از 

هر فیلم دیگری به روایتمندی داستان کمک کند. 

دست های زرین فیلمبردار  
 »ملکه« نه تنها در شیوه روایت و بازی، کار دشواری 
بود، در فیلمبرداری هم اثر س��ختی به حس��اب می 
آمد. آنقدر که فیلمبردار زرین دست سینمای ایران 
بسیاری از نماها را سوار بر جرثقیل گرفته است.  افزون 
براین مورد قاب های فیلم، بسیار حساب شده است و 
به قول فیلمبرداران می توان صدای نفس زدن گروه 
فیلمبرداری را س��ر صحنه ش��نید.  حضوربی طرف 
دوربین که گاهی از ویزور دوربین دیده بانی اس��ت 
و گاهی از منظر ش��خصیت هاس��ت توانسته حس 
دانای کل ب��ه آن بدهد و مخاطب، بدون احس��اس 
حضور دوربین، لحظه به لحظه با اثر هم قدم ش��ود. 
این شیوه ثبت تصاویر که به القا حس رئالیستی اثر 
کمک فراوانی کرده، بیش از هر مورد دیگری می تواند 
بیننده را با سیاوش در ارتفاعی که هم پست است و 

هم رفیع، همراه سازد. 

»ملکه«، منصفانه ترین سند تصویری ایران ازسال های دفاع 

جنگ، از پشت خاکریز انصاف و انسانیت 



اگر کس��ی بتواند حدس بزند که استقالل 
گروه 
امشب با چه نوع تیمی بازی خواهد داشت ورزش

 باید بابت ق��درت پیش بین��ی اش جایزه 
ویژه ای دریافت کند. استقالل امشب در دیدار رفت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا میهمان الشباب امارات است؛ تیمی که با 9 
امتیاز به عنوان ضعیف ترین تیم دوم منطقه غرب راهی این مرحله 
ش��ده، ولی به هرحال تیم صعودکننده از گروهی که در آن االتفاق 
عربستان و پاختاکور ازبکستان حذف شده اند، اصاًل نمی تواند حریف 

راحت و بی دردسری حتی برای قهرمان لیگ برتر ایران باشد. 

مرموز و غیر قابل پیش بینی  
 الش��باب در این دوره از لی��گ قهرمانان آس��یا یک تی��م غیر قابل 

پیش بینی نش��ان داده و همین مس��أله به مرموز ش��دن شاگردان 
مارکوس پاکتا کمک بیش��تری می کند. آنها در گ��روه B با لخویا، 
االتفاق و پاختاکور هم گروه بودند و برابر هرکدام از این تیم ها یک بار 
برده و یک بار باختند. جالب اینجاست که آنها برابر پاختاکور در دوبی 
باختند، ولی در تاشکند در روز آخر برنده شدند تا با همین برد راهی 
دور بعد شوند؛ تیمی که از چهار بازی اول خود فقط سه امتیاز داشت 
و در پایان بازی ششم با 9 امتیاز صعود کرده حتما ویژگی هایی دارد 

که باید روی آن تأمل کرد.

یک چهارمی و دیگر هیچ
الش��باب در طول دوران حضورش در رقابت های باش��گاهی آس��یا 
فقط یک بار در سال 1991 و در جام باش��گاه های آسیا توانسته به 

عنوان چهارم دس��ت پیدا کند. سفید و س��بزهای اماراتی در لیگ 
قهرمانان آس��یا دو بار با تیم ه��ای ایرانی هم گروه ش��ده اند که در 
چهار بازی رفت و برگش��ت درمجموع صاحب یک برد و سه باخت 
شده اند. آنها در س��ال 2009 در اصفهان دو- صفر به سپاهان باخته 
 و در دوب��ی دو -یک برنده ش��دند، ول��ی در س��ال 2012 در تهران 

شش -یک و در دوبی سه - یک به پرسپولیس باختند.

 فینالیست امیرکاپ
تیم اماراتی که امسال در جام های مختلف این کشور حضور داشت 
در رقابت های امیرکاپ بهترین نتایج را کسب کرده و باید برای کسب 
عنوان قهرمانی این رقابت ها دو هفته دیگر در دیدار فینال به مصاف 
االهلی برود. در رقابت های جام اتصاالت الشباب با شکست از عجمان 
در نیمه نهایی از صعود به فینال بازماند. الشباب در فصل جاری لیگ 
برتر امارات تا پایان هفته بیس��ت و چهارم این رقابت ها با کسب 39 
امتیاز در مکان ششم جدول 14 تیمی لیگ برتر این کشور قرار دارد.

انتقام ایرانی
این درست است که استقالل برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا 
با الشباب روبه رو می شود، ولی به عنوان نماینده ایران باید با این تیم 
تسویه حساب کند. الشباب در مرحله Play off قبل از دور گروهی 
در قم برابر صبا قرار گرفت و بعد از تس��اوی یک - یک در وقت های 
قانونی و اضافی، در ضربات پنالتی صبا را از رسیدن به مرحله گروهی 
محروم کرد. آیا اس��تقالل می تواند انتقام اولین نماینده حذف شده 

ایران را از الشباب بستاند؟

 دفاع درهم ریخته
ادگار برونو داسیلوا، مهاجم برزیلی الشباب با به ثمر رساندن سه گل 

در مرحله گروهی، بهترین گلزن الشباب اس��ت و باید استقاللی ها 
در هر دو بازی رفت و برگش��ت مراقب این برزیلی خطرناک باشند 
 ولی در عوض پاشنه آش��یل الش��باب در خط دفاعی است. دریافت 
9 گل در شش بازی مرحله گروهی مهر تأییدی بر این دفاع متزلزل 
است که امشب می تواند متزلزل تر هم باشد؛ چون محمد المطروشی 
به علت دریافت کارت قرمز در بازی قبل و ولید عباس و قاسم جمعه 
 به دلیل دو اخطاره بودن، سه مدافعی هستند که به خاطر محرومیت 
نمی توانند امشب برابر اس��تقالل بازی کنند. دیگر محروم الشباب 

حسن سفر هافبک دواخطاره این تیم است.

خیز برای ستاره سوم
با وجود مرموز بودن الش��باب، باز هم نمی شد برای استقالل در این 
مرحله حریفی راحت تر از این تیم اماراتی متصور شد. استقالل که 
قهرمان لیگ برتر هم شده حاال روحیه خوبی دارد تا بتواند با برتری 
برابر الش��باب در مجموع دو بازی رفت و برگشت راهی مرحله یک 
چهارم نهایی شده و به سمت سومین ستاره آسیایی خود خیز بردارد.

 تکرار تاریخ
گویا کابوس ناکامی در رقابت های بین المللی کم کم دارد دست از 
سر امیر قلعه نویی برمی دارد. او در دومین سال حضورش در سپاهان 
هم موفق شد تیمش را از گروه باال آورده و از Play off هم به سالمت 
عبور دهد و حاال هم از گروه مرگ با اقتدار باال آمده اس��ت. قهرمانی 
در هفته ماقبل آخر لیگ برتر هم این امکان را به قلعه نویی داد تا به 
تعدادی از نفرات کلیدی خود ازجمله جباری، منتظری، حیدری و 
ساموئل در بازی تشریفاتی برابر داماش استراحت دهد و آنها را در این 
بازی با تمام توان در اختیار داشته باشد. این استقالل می تواند برای 

ژنرال تاریخ را تکرار کند.

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

کرانچار با سپاهان تمدید کرد
زالتکو کرانچار قراردادش را با تیم فوتبال سپاهان به مدت یک سال دیگر 
تمدید کرد. زالتکو کرانچار، سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان 
پس از چندین جلس��ه مذاکره با مدیران این تیم نهایتاً قراردادش را یک 
س��ال دیگر با س��پاهانی ها تمدید کرد. این مربی کروات از باشگاه های 

راپیدوین اتریش و الوصل امارات پیشنهاد داشت.

ایران برای بازی با عراق پول می دهد!
قرار بود تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوس��تانه 29 م��ی در امارات به 
مصاف عراق برود، اما این دیدار به علت انصراف اماراتی ها از میزبانی لغو 
شد. سایت »اخبار االن« مصر نوشت که فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد 
برگزاری این دیدار را در تهران داده و همه هزینه ها را پذیرفته است. این 
سایت مصری نوشت: یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال عراق در گفتگو 
با سایت گل عربی گفت که فدراسیون عراق دعوت شفاهی را از همتای 
ایران خود برای برگزاری بازی دوستانه بین دو تیم در 29 می در تهران 
داده و متعهد شد که تمام هزینه های سفر و اقامت سه روزه کاروان عراق 
در تهران را خواهد پذیرفت. این مسئول عراقی افزود که فدراسیون فوتبال 

عراق روز گذشته به پیشنهاد ایران جواب خواهد داد.   

 ۴ اصفهانی 
در لیست جدید دوستی مهر

 سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 1۷ س��ال، 2۷ بازیکن از جمله چهار بازیکن 
اصفهانی را به اردوی جدید تیم ملی دعوت کرد. علی دوستی مهر پس از 
اردوی اخیر تیم ملی زیر1۷ سال در امارات و انجام دو بازی دوستانه مقابل 
تیم ملی زیر1۷ سال، به منظور برگزاری اردوی جدید این تیم در آکادمی 
ملی فوتبال، 2۷ بازیکن را دعوت کرد.  در بین اس��امی دعوت شده میالد 
داعی، امیر حس��ین کریمی، مهدی امینی و امیر نص��ر آزادانی  بازیکنان 
اصفهانی هستند که در این اردو حضور پیدا خواهند کرد. بازیکنان باید تا 
قبل از ساعت 14 روز پنجشنبه 2۶ اردیبهشت 92 خودشان را به کادرفنی 

و سرپرستی تیم ملی معرفی کنند. 

 مس پارس اصفهان 
به سقوط نزدیک شد

 تیم فوتس��ال مس پارس اصفه��ان در هفته هجدهم لی��گ برتر بانوان 
باشگاه های کشور برابر تربیت بدنی شهریار شکست خورد. 

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان باش��گاه های کشور روز دوشنبه 
با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد. مس پارس در 
شهریار میهمان تربیت بدنی این شهر بود که به رغم نیاز مبرم به پیروزی 
بار دیگر متحمل شکست شد. مسی ها برابر تیم رده یازدهمی جدول نیز 
موفق نبودند و با نتیجه شش بر چهار نتیجه را واگذار کردند تا هم سقوط 
دو پله ای خود در جدول رقابت ها را موجب ش��وند و هم صعود نماینده 
شهریار را به رده نهم. با این شکست مس پارس د رده دهم قرار گرفت و 

فاصله زیادی تا سقوط از لیگ برتر ندارد.

 دریغ از حضور یک اصفهانی 
در تیم ملی کشتی

اردوی آمادگ��ی تیم ملی کش��تی آزاد و فرنگی نوجوانان برای ش��رکت 
 در رقابت ه��ای آس��یایی و جهان��ی ۵ خردادماه در محل خانه کش��تی 
شماره دو تهران برگزار می شود، در میان دعوت شدگان به این اردو نامی 

از ورزشکاران اصفهانی دیده نمی شود.

 بازگشت قهرمان جهان 
به دنیای کاراته 

قهرمان کاراته جه��ان که مدتی به دلی��ل مصدومیت از تی��م ملی دور 
است، گفت: دو ماه دیگر می توانم دوباره تمرین هایم را شروع کنم.  امیر 
مهدی زاده اظهار کرد: از وقتی که کش��کک زانویم را عم��ل کرده ام، در 
چندین مرحله پزشکم آن را دیده و آخرین بار آن یکی، دو روز پیش بود 
که گفت شرایط پایم خوب است. اکنون کارهای فیزیوتراپی، آب درمانی 
و نرم دویدن را انجام می دهم، اما به خاطر محدودیت حرکتی که زانویم 

دارد فعال نمی توانم تمرین کاراته انجام دهم. 

کشتی فرنگی بدون دوبنده!
کنگره فوق العاده  فیال قرار است 18 می )28 اردیبهشت ( در مسکو برگزار 
شود و برای جذابیت این رشته پیشنهاداتی مطرح خواهد شد که اعضای 
فیال باید به آن رأی دهند. برخی از این پیشنهادات به ترتیب زیر هستند:

1- در المپیک دو وزن )بین ۵0 تا ۷4 کیلوگرم( به کشتی بانوان اضافه شود 
و از هر کدام از کشتی های آزاد و فرنگی مردان یک وزن کم شود. در حال 
حاضر بانوان در چهار وزن در المپیک کشتی می گیرند. البته هنوز مشخص 

نشده کدام وزن های کشتی مردان قرار است حذف شوند.
 MMA 2- کشتی گیران فرنگی دوبنده باالپوش نداشته باشند و مانند

فقط از یک شورت ورزشی استفاده کنند.
3- قوانین جدی��د داوری در دو رش��ته آزاد و فرنگی به بحث گذاش��ته 

می شوند.

گل زدن در روسیه اصالً  کار 
راحتی نیست

بازیکن تیم روبین کازان روسیه 

سردار آزمون
اگر چ��ه از بچگی در پس��ت مهاجم بازی می ک��ردم، اما ح��اال بازی به 
عن��وان هافبک هجوم��ی و پش��ت س��ر مهاجم��ان را دوس��ت دارم. 
 من در ی��ک خان��واده کاماًل ورزش��ی بزرگ ش��ده ام. پدر م��ن یکی از 
چهره های ش��ناخته ش��ده والیبال ایران اس��ت و چند نف��ر از اعضای 
 خانواده ام والیبال بازی می کنند، البته فوتبالیس��ت هم در خانواده مان 
داش��ته ایم. فوتبال روس��یه بازیکنان باید به لحاظ 
فیزیکی در شرایط خوبی باش��ند و خودشان را 
برای جنگ های تن به تن آماده کنند. ضمناً گل 
زدن در لیگ روسیه اصاًل کار راحتی نیست. در 
مورد تیمم هم باید بگویم که روبین به جای آن 
که سراغ اسم ها برود، از بازیکنان جوان 
و جویای نام استفاده می کند که 
این کار بسیار ارزشمندی است. 

6
غیبت دژاگه باعث باخت های فوالم شده است

سایت cottagersconfidential در گزارشی  دالیل پنج باخت متوالی باشگاه فوالم را بررسی کرده 
که یکی از دالیل عدم نتیجه گیری شاگردان مارتین یول در این چند بازی، مصدومیت اشکان دژاگه 
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برانکو، گزینه جدید 
پرسپولیس

فدراسیون اجازه نداد 
به سریالنکا بروم

برانکو ایوانکوویچ به گزینه های مدنظر باش��گاه پرسپولیس برای هدایت این 
تیم اضافه شد. علی دایی، زالتکو کرانچار، محمد مایلی کهن، حمید درخشان 
و افشین پیروانی نام هایی بودند که در این چند روز از سوی باشگاه پرسپولیس 
به عنوان گزینه مطرح ش��دند، اما جدیدترین نام، برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
اسبق تیم ملی است. ایوانکوویچ که فصل گذشته سرمربی تیم الوحده امارات 
بود، اکنون مدنظر پرسپولیسی ها قرار گرفته، اما برای حضور در ایران مشکل 
بزرگی به نام ممنوع الخروجی اش دارد. برانکو که فصل گذشته به همین دلیل 
برای بازی االتفاق عربستان و استقالل به ایران نیامد، هنوز با این مشکل برای 
ورود به ایران دست و پنجه نرم می کند.گفته می شد که برانکو برای مذاکره با 
پرسپولیس وارد ایران شده، اما به خاطر پرداخت نکردن مالیات قراردادش و 
مشکلی که خواهد داشت، هنوز خبر موثقی از ورود او به تهران در دست نیست. 

رکورددار دوی 100 متر ایران که توانست در مسابقات جایزه بزرگ تایلند در 
رشته دوی 100 متر در مرحله نخس��ت مدال برنز و در مرحله دوم مدال طال 
را از آن خود کند، اظهارکرد: در مرحله دوم به نسبت مرحله نخست عملکرد 
بهتری داشتم و توانستم مدال برنز خود در مرحله نخست که با رکورد 10 ثانیه 
و 3۶ صدم ثانیه به دست آمد را به طال تبدیل کنم.  رضا قاسمی افزود:  هوای 
به شدت شرجی تایلند مشکالتی را ایجاد می کرد، اما خوشبختانه توانستم در 
مرحله دوم با شرایط وفق پیدا کرده و با کسب رکورد 10 ثانیه و 32 صدم ثانیه 
قهرمان شوم، همچنین وزش باد شدید عملکردمان را مختل می کرد. دونده 
اصفهانی تیم ملی تصریح کرد: مرحله سوم این رقابت ها در سریالنکا برگزار شد 
و فدراسیون اجازه نداد که در مس��ابقات حاضر شویم، حتی قبول کردم که با 

هزینه شخصی به سریالنکا بروم، اما باز هم بهانه آوردند!

مانوئل ژوزه در تیم ملی مراکش
ژوزه چند ماه پیش به علت کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شد 
و تاکنون هدایت هیچ تیمی را بر عهده نگرفته است. مانوئل ژوزه 
دوست دارد هدایت تیم ملی فوتبال مراکش را برعهده گیرد؛ این 

خبری است که رسانه های مراکشی منتشر کردند.

برکناری گتوزو از سمت مربیگری
  بعد از باخت 0-۵ س��یون مقابل س��ن گاین در 
رقابت های لیگ سوئیس، س��ران باشگاه سیون 
تصمی��م گرفتندت��ا جنارو گت��وزو را از س��مت 

سرمربیگری تیمشان برکنار کنند. 

توره در موناکو می ماند
ابراهیم توره، مهاجم س��ابق س��پاهان که در بازی آخر 
تیمش گل حساسی را به ثمر رس��اند، دوباره تبدیل به 
یکی از محبوب ترین بازیکنان تیم کلودیو رانیری شده و 
قراردادش را با موناکو تا سال 201۶ تمدید خواهد کرد.  05
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حیثیت حقوق ورزشی فوتبال 
ایران زیر سؤال رفت!

وکیل نام آشنای دعاوی ورزش و فوتبال کشورمان گفت: 
حکم صادره از سوی کمیته انضباطی حیثیت حقوق ورزش 

ایران را زیر سؤال برده است.
 غالمرضا رفیعی، وکیل پیشین فدراسیون فوتبال در زمان 
دادکان در گفتگ��و با فارس، در خص��وص احکام صادره از 
سوی کمیته انضباطی در مباحث تبانی صورت گرفته در 
مسابقات دسته یک آزادگان اظهار داشت: من تمامی احکام 
صادره از سوی کمیته انضباطی در ارتباط با تبانی را به دقت 
خوانده  ام و نمی خواهم با این حرف ها برداشت شود که بنده 
مخالف رس��یدگی به پرونده های تبانی هستم و به عنوان 
عضوی از جامعه حقوقی کشور و پس از سال ها فعالیت در 
زمینه حقوق ورزشی اعالم می کنم از نظر حقوقی و انطباق 
این رأی با موازین حقوقی و استانداردها حق و فضل ورزشی 

نمره این رأی از 20، پنج هم نیست.
وی ادامه داد: این رأی نشان داد که جناب آقای حسن زاده 
و دیگر دوستان شاغل در کمیته انضباطی بهتر است بیش 
از این مسند کمیته انضباطی را در اختیار نداشته و این امر 
را به کسانی بس��پارند که تخصص حقوق ورزشی و دانش 
کافی نسبت به موازین حقوق ورزش��ی روز دنیا را داشته 
باش��ند. این وکیل حقوقی ورزش کشور خاطرنشان کرد: 
در رأیی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص 
تبانی صادر کرد، به گزارش های واصل��ه، مواردی از نقض 
قانون اشاره به واژه غیره، اشاره به گروه سه نفره کارشناسان 
نامعلوم و نظر مقام رس��می نامعلوم و مقام ارشد سازمان 
لیگ آزادگان و یکی از کارشناس��ان خبره نامعلوم داوری 
و سایر مس��تندات نامعلوم و گزارش های جداگانه، نظریه 
کارشناس��ی نامعلوم و تحقیقات الزم برخ��ی افراد مطلع 
و ذی مدخل نامعلوم، و گزارش ه��ا و تحقیقات ذی صالح 
نامعلوم و نامه  ه��ای واصله از باش��گاه های نامعلوم و دوایر 
ورزشی ذی ربط نامعلوم استناد ش��ده و باید گفت که این 
گونه رأی صادر کردن حیثیت حقوق ورزشی ایران را زیر 

سؤال برده است. 
وی اضافه کرد: باید صادر کننده رأی در رأی خود به همه 
چیزهای فوق که نامعلوم اس��ت با ذکر صریح و مستندات 
کامل صادر گردد. من استدعا دارم این رأی را در سایت های 
مختلف قرار داده و با هایالیت کردن این واژه ها نشان داده 
شود یکی از عوامل عدم برخورد درست با جرم تبانی عدم 
اطالع دقیق کمیته انضباطی به خصوص رییس آن با حقوق 

ورزشی روز جهان است. 

خبر روز

پیروزی ش��یرین ذوب آهن مقابل ملوان 
گروه 
باعث شد تا شاگردان فرهاد کاظمی بدون ورزش

توجه به نتیجه بازی سپاهان و آلومینیوم 
خودشان را در همان جایگاه چهاردهمی جدول لیگ حفظ کنند و 
با رس��یدن به مرحله پلی آف لیگ برتر به دنبال دریافت مجوز بقا 

مقابل تیم سوم لیگ دسته اول باشند.
رقابت شانه به ش��انه ذوب آهن مقابل آلومینیوم در حالی به هفته 
آخر لیگ کشیده شد که تس��اوی خانگی ذوب آهن در هفته 32 
مقابل پرس��پولیس و برد خفیف آلومینیوم برابر گهر، ش��اگردان 
فرهاد کاظمی را در لیست تیم های س��قوط کننده قرار داده بود.  
ولی دو پیروزی مقتدرانه از س��وی ذوبی ه��ا در دو هفته پایانی و 
شکست خانگی شاگردان پرویز مظلومی در مقابل تراکتورسازی 
 متحول شده دوباره امید را به نماینده فوتبال اصفهان برگرداند تا 
بندری ها در اولین سال حضورشان وداعی تلخ با دوازدهمین دوره 

لیگ برتر داشته باشند. 
ذوب آهن هرچقدر که در نیم فصل اول تیمی ضعیف و ش��کننده 
بود در عوض در طول 1۷ بازی نیم فصل دوم ش��رایط متفاوتی را 
 تجربه کرد و با وجود این ک��ه در فاصله هفته بیس��ت و چهارم تا 
بیست و ششم سه شکست متوالی را تجربه کرد، در نهایت با رسیدن 
به امتیاز 38 جایگاه خ��ودش را در رتب��ه چهاردهم لیگ تثبیت 
 کرد. کاظمی و تیمش اگر کمی خوش شانس تر بودند و در طول 

نیم فصل دوم فقط به دو امتیاز دیگر رسیده بودند، امروز این شانس 
را پیدا می کردند تا با گرفتن جایگاه ملوان در رتبه سیزدهم این تیم 
شمالی را به جای خودشان به مرحله پلی آف بفرستند، ولی در هر 
صورت لیگ با تمام اتفاقات خوب و بد برای ذوب آهن تمام شد و 
آنها باید از امروز به فکر پله بعدی و دو بازی حساس و سرنوشت ساز 

خودشان در مرحله پلی آف باشند. 

کاظمی دو پله کم آورد 
اما برای بررسی آماری عملکرد ذوبی ها در طول نیم فصل دوم ابتدا 
باید اشاره ای به وعده همیش��گی فرهاد کاظمی داشت که از آغاز 
نیم فصل دوم قول داده بود ذوب آهن را از لحاظ مجموع امتیازات 
 در 1۷ بازی نیم فصل دوم در بین ش��ش تی��م ابتدایی جدول این 
 نیم فص��ل قرار دهد؛ اتفاقی که ش��اید ب��رای خیلی از ه��واداران 
ذوب آهن قابل باور نبود و همه نسبت به عملکرد موفق تیمی که در 
نیم فصل اول فقط 13 امتیاز گرفته بود تردید داشتند، اما به هرحال 
یارگیری ذوب آهن در نیم فصل و انگیزه بازیکنان با تجربه ای مثل 
مهدی رجب زاده، اسماعیل فرهادی و قاسم حدادی فر در نهایت 
ذوب آهن را با دو پله صعود نسبت به جدول نیم فصل اول در رتبه 
چهاردهم مجموع مسابقات قرار داد، ولی عملکرد کاظمی و تیمش 
در نیم فصل دوم به اندازه ای بود که سرمربی ذوب آهن فقط دو پله 
تا عمل به وعده اش فرصت داشت و در نهایت شاگردان کاظمی از 

لحاظ امتیازگیری در 1۷ بازی نیم فصل دوم خودش��ان را به رتبه 
هشتم جدول رساندند. 

البته رتبه ششم جدول هم به پرسپولیسی رسید که قبل از پایان 
لیگ با یحیی گل محمدی قطع همکاری کرد، ولی ذوبی ها برای 
رس��یدن به این جایگاه چهار امتیاز از قرمزها عقب بودند تا وعده 
 کاظمی به ص��ورت کامل عملی نش��ود. ذوب آه��ن در 1۷ بازی 
نیم فصل اول فقط 13 امتیاز گرفت تا میانگین 0/۷۶ امتیاز برای هر 
بازی را به ثبت برساند، ولی 2۵ امتیاز تیم کاظمی در نیم فصل دوم 
این میانگین را در دور برگشت به 1/4۷ امتیاز در هر بازی رساند تا 
مجموع امتیازات ذوب آهن در کل 34 هفته به عدد 38 برسد و این 
یعنی، عملکرد میانگین امتیازی ذوب آهن در کل لیگ برابر با 1/11 

امتیاز در هر بازی بوده است. 

نتایج امیدوارکننده دور برگشت 
ذوب آهن نی��م فص��ل دوم را با یک پی��روزی خانگ��ی در مقابل 
فجرسپاسی آغاز کرد و در ادامه هم با دو تساوی بدون گل در مقابل 
صبا و استقالل راهی شهرآورد فوتبال اصفهان و بازی با سپاهان شد 
که آنجا هم در یک بازی دراماتیک، در نهایت با نتیجه چهار بر سه 
مغلوب همشهری اش شد. بعد از آن، یک پیروزی خانگی مقابل گهر 
که به نوعی انتقام شکست دور رفت هم بود و یک تساوی ارزشمند 
در خانه تراکتورسازی ذوبی ها را به بقای مستقیم در لیگ امیدوار 
کرد، ولی سه شکست متوالی در مقابل نفت تهران، فوالد خوزستان 
و مس کرمان که ب��ا گل های خورده ثانیه ه��ای پایانی همراه بود 
دوباره ش��رایط ذوب آهن را بحرانی کرد. اما مثل این که این س��ه 
شکست، بازیکنان ذوب آهن را بیدار کرد و شاگردان فرهاد کاظمی 
از هفته 2۷ ت��ا پایان لیگ و در هش��ت هفته متوال��ی هرگز رنگ 
شکست را به چشم ندیدند. تساوی مقابل سایپا، برد مقابل داماش 
بازی بدون گل مقابل آلومینیوم، شکست پیکان )تیم سابق فرهاد 
کاظمی( در فوالدشهر، تساوی دیرهنگام مقابل راه آهن، تقسیم 
امتیازات با پرسپولیس و در نهایت دو پیروزی متوالی در مقابل نفت 
آبادان وملوان همه عملکرد ذوب آهن در طول هشت هفته پایانی 
لیگ بود که از لحاظ آماری نتیجه ای قابل قبول محسوب می شود. 
اما در جدول مربوط به نیم فصل دوم ذوب آهن با 1۷ بازی، شش 
برد، چهار باخت، هفت تساوی، 20 گل زده، 13 گل خورده، تفاضل 
مثبت هفت و با 2۵ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفت تا کاظمی 
فقط دو پله بدقولی کرده باشد و البته این هم از عجایب فوتبال ایران 
است که تیمی با این عملکرد مناسب در طول نیم فصل دوم فقط و 
فقط باید به خاطر سقوط چهار و نیمی تیم های لیگ برتری راهی 

مرحله پلی آف شود. 

فرهاد کاظمی فقط دو امتیاز کم آورد

ذوب آهن در نیم فصل دوم، هشتم شد

پیش بازی الشباب - استقالل؛ شیش تایی های آب دیده

پاشنه آشیل 
الشباب در خط 
دفاعی است که 

دریافت  9 گل در 
شش بازی مرحله 

گروهی مهر 
تأییدی بر این دفاع 

متزلزل است



یادداشت

 سرکشی از 34 خانواده شهید 
و ایثارگر در لردگان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری از سرکشی 
به 34 خانواده ش��هید و ایثارگر در مناطق مختلف شهرستان لردگان 

خبر داد. 
علی امی��ری در بازدید از گلزار ش��هدای کلواری و ابواس��حاق از توابع 
شهرستان لردگان اظهار داش��ت: گرامی  داشتن یاد شهدا و رزمندگان 
از طریق سرکشی شهرستانی و گفتگوی نزدیک با خانواده های معظم 
 ایثارگ��ران از برنامه های همیش��گی این نهاد اس��ت. وی از سرکش��ی 
34 خانواده شهید و ایثارگر در مناطق مختلف شهرستان لردگان خبر 
داد و گفت: این گپ وگفت دوستانه موجب شادابی و نشاط این عزیزان 
ش��ده و رس��یدگی به امور ایثارگران افتخار بزرگی است که با عشق به 
خدمتگزاری از س��وی مسئوالن انجام می ش��ود. امیری افزود: خانواده 
شهدا، ایثارگران و جانبازان بزرگ ترین س��رمایه های معنوی انقالب و 
ملت هستند و یاد شهدا اش��اعه ارزش های ایثار و پایداری در جامعه را 

در پی دارد. 
مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران چهارمحال و بختیاری نش��ر 
ارزش های معنوی را اولویت فرهنگی این سازمان دانست و خاطرنشان 
کرد: نشر ارزش معنوی با شمیم عطر خون شهدا تأثیر بسزایی در اخالق 
جوانان داشته و امید و انگیزه برای مبارزه با استکبار جهانی را به همراه 
دارد. این مسئول متذکر ش��د: ورود به عرصه دفاع مقدس، یعنی ورود 

به عالم قدسیانی که جز با طهارت نمی توان در محضر آنان حاضر شد.

 مسجد برای اعتکاف مردم 
در فارسان آماده شد

 رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان فارس��ان گفت: 
 17 مس��جد در این شهرس��تان برای انجام آیی��ن اعتکاف 
پیش بینی شده است. حجت االس��الم سید مهدی یعقوبی 
گفت: از مجموع مساجد پیش بینی شده برای اعتکاف مردم 
در این شهرستان، 10 مسجد برای خانم ها و هفت مسجد نیز 
برای آقایان آماده شده اس��ت. وی اضافه کرد: عالقه مندان 
برای شرکت در این آیین می توانند از 22 تا 29 اردیبهشت 

ماه جاری به مساجد این شهرستان مراجعه کنند.

بستر الزم برای بروز 
استعدادهای عشایر فراهم شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: بستر الزم 
برای بروز و ظهور استعدادها و ظرفیت های عشایر فراهم شود. 
حجت االسالم محمدعلی نکونام اظهار کرد: حضور در جمع 
عشایر بسیار ارزشمند و بابرکت است و تالش می شود تا این 
جمع والیی و حماسه س��از با رهبر معظم انق��الب نیز دیدار 
داشته باشد. وی با بیان این که عشایر دارایی های غنی کشور 
به شمار می روند، افزود: سخنان و مطالباتی که عشایر استان 
در این جلسه مطرح کردند توانمندی ها و استعدادهای باالی 
علمی، فکری و هنری آنها را نشان داد. نکونام ادامه داد: این 
مردم دلیر در حالی که در زیر سیاه چادرها و دره ها و کوه ها 
زندگی می کنند، اما دارای زبان گویا، چشم بینا و دلی بصیر 
هستند و از فهم و درک باال در مس��ائل اخالقی، اعتقادی و 

سیاسی برخوردارند. 

امضای الکترونیکی در تجارت 
ایران کاربردی می شود

مشاور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاربردی شدن 
امضای الکترونیکی در تجارت کش��ور خبر داد. محمد جالل 
 روز سه شنبه در گفتگوی اختصاصی با ایرنا در شهرکرد افزود: 
زیر س��اخت های اجرای امضای الکترونیکی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شود و شرکت مخابرات 
این زیر س��اخت ها را فراهم می کند. ب��ه گفته وی، در بخش 
مالیاتی نیز ص��دور اظهارنامه های مالیاتی با اجرایی ش��دن 
امض��ای الکترونیکی هم اکنون اجرایی ش��ده و بس��یاری از 
دفترخانه ها امضای دیجیتال را در اختی��ار تجار، بازرگانان و 

متقاضیان خدمات الکترونیکی قرار می دهد.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
رحمان کرمی 

بیش از ش��ش هزار واحد تولیدی در اس��تان چهارمحال و بختیاری کاال 
تولید می کند. تاکنون در این اس��تان یک هزار و 171 پروانه بهره برداری 
در حوزه صنعت و معدن صادر شده است. این استان با بیش از شش هزار 
واحد تولیدی کاال تولید می کند که تولید گ��ز یکی از مهم ترین تولیدات 
در این استان است که افراد زیادی را مش��غول به کار کرده است.کیفیت 
باالی تولیدگز در استان چهارمحال و بختیاری موجب شده که گز تولیدی 
این استان بازارپسندی باالیی 
داشته باش��د. این استان یکی 
از اس��تان های پیشرو در تولید 
آب معدنی بس��ته بندی شده 
است و هم اکنون به علت وجود 
شرکت های آب معدنی در این 
استان اشتغال بس��یار زیادی 

ایجاد شده است.

شش هزار واحد تولیدی در استان 
فعال است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
رهایی هیأت ها از مشکالت مالی با  بودجه ورزشی شهروندان

سید مرتضی موسوی، نایب رییس سرپرست فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در سفر 
به شهرکرد، گفت:رؤسای هیأت های ورزشی در شهرستان ها باید با شهرداری ها تعامل و همکاری 

داشته باشند و از بودجه شهروندی ورزش که در شهرداری ها وجود دارد استفاده بهینه کنند. 
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کافه انتخابات در دانشگاه شهرکرد به همت بسیج دانشجویی این 
دانشگاه راه اندازی شده و دانشجویان در این محل نظرات خود 

را در رابطه با ویژگی های رییس جمهور آینده مطرح می کنند.
روز به روز به زمان انتخابات 24 خرداد ماه نزدیک می ش��ویم و 
بحث انتخابات در استان چهارمحال و بختیاری در حال گرم و 
داغ شدن است. یکی از جاهای مهمی که مبحث انتخابات در آن 
داغ تر از جاهای دیگر اس��ت، دانشگاه های استان چهارمحال و 
بختیاری به خصوص دانشگاه آزاد اس��المی شهرکرد، دانشگاه 
 علوم پزش��کی ش��هرکرد و دانشگاه ش��هرکرد اس��ت که این 
 دانش��گاه ها تاکنون میزبان تعدادی از کاندیداهای ثبت نامی 
بوده اند. هم اکنون در دانشگاه شهرکرد کافه انتخابات به همت 
بسیج دانش��جویی این دانشگاه راه اندازی ش��ده تا دانشجویان 
بتوانند به راحتی نظرات و خواسته های خود را در رابطه با رییس 

جمهور آینده مطرح کنند.
اسماعیلی، مس��ئول محتوایی این کافه انتخاباتی در گفتگو با 
مهر با اش��اره به نامگذاری امسال از س��وی رهبر معظم انقالب 
به نام س��ال حماس��ه سیاس��ی، حماس��ه اقتصادی ادامه داد: 
حضور حداکثری م��ردم در انتخابان حماس��ه سیاس��ی را در 
ب��ر دارد و فعالیت وت��الش برای مقابل��ه با تهدیدات دش��من 
برای باال بردن مش��ارکت باید انجام ش��ود. وی ادام��ه داد: این 
کاف��ه انتخاباتی با ه��دف باال ب��ردن مش��ارکت در انتخابات و 

همچنین باال بردن اطالعات دانش��جویان در خصوص انتخاب 
 اصلح راه اندازی ش��ده و در ای��ن کافه انتخاباتی دانش��جویان 
می توانند نظرات و خواسته های خود در رابطه با رییس جمهور 
آینده مطرح کنند. وی اظهار داش��ت: باال بردن سواد سیاسی 

دانشجویان یکی از اهداف راه اندازی این کافه انتخاباتی است.
وی با اشاره به ساعت فعالیت این کافه انتخاباتی در این دانشگاه 
 ادامه داد: فعالیت این کافه انتخاباتی صبح ها مختص خواهران و 
بعد از ظهرها مختص آقایان اس��ت و ما آمادگی برای سخنرانی 
نماین��ده کاندیداها در ای��ن کافه انتخاباتی و برگزاری جلس��ه 
پرسش و پاس��خ را داریم.  در این کافه انتخاباتی، دانشجویان با 
گرفتن میکروفن به راحتی می توانند نظرات و پیشنهادات خود 
را در خصوص انتخابات و کاندیداها و... بیان کنند و صدای آنها از 

بلندگوی واقع در کافه در سطح دانشگاه پخش می شود.

رییس جمهور آینده باید پشت والیت فقیه و همراه 
رهبری باشد

یکی از دانشجویان در این کافه انتخاباتی گفت: رییس جمهور 
آینده باید پشت والیت فقیه و همراه رهبری باشد تا کشور رشد و 
توسعه پیدا کند. وی با اشاره به اعالم شعارهای انتخاباتی توسط 
کاندیداها، ادام��ه داد: کاندیداها اگر رییس جمهور ش��دند به 

شعارشان پایبند باشد و در جهت انجام آن گام بر دارند.

ایجاد ش�غل در اولویت کاری رییس جمهور آینده 
باشد

دانشجوی دیگری گفت: ایجاد شغل باید در اولویت کاری رییس 
 جمهور آینده باش��د و ما که ه��م اکنون که در دانش��گاه درس 
می خوانیم از نبود آینده ش��غلی خود نگران و دچار اس��ترس 
هس��تیم و هنگامی که می بینیم که برادران و خواهران ما که 
درس خوانده اند و بیکار هستند، از درس خواندن بعضی مواقع 

پشیمان می شویم.
وی ادامه داد: مهم ترین مش��کل در این استان بیکاری است و 

بس��یاری از فارغ التحصیالن 
رش��ته ه��ای مختل��ف ب��ه 
خصوص رش��ته کش��اورزی 
بیکار هس��تند و نمی توانند 
با توجه به رش��ته خود شغل 
ایجاد کنن��د و بای��د رییس 
جمهور آینده در این راس��تا 

تالش بسیار زیادی کند.

رییس جمهور آینده 
به دانشگاه ها و تولید علم 
و پژوه�ش توجه داش�ته 

باشد
یکی دیگ��ر از دانش��جویان 
دانشگاه شهرکرد در این کافه 

انتخاباتی بیان داشت: توجه به دانش��گاه ها و توسعه پژوهش و 
توجه تولید علم باید یکی ازاهداف رییس جمهور آینده باش��د 
وتوسعه رشته های کاربردی که در آینده می تواند دارای شغل 
 باش��د، باید در دانش��گاه ها راه اندازی ش��ود. وی تصریح کرد: 
کم کردن هزینه برای تحصیل دانش��جویان باید در دستور کار 

رییس جمهور آینده باشد.

ش�ورای نگهبان باید در تأیید صالحیت ها بسیار 
دقت داشته باشد

یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه شهرکرد بیان داشت: شورای 
نگهبان باید در تأیید صالحیت ها بس��یار دقت داش��ته باشد و 
کسانی را که می توانند کشور را مدیریت کنند و از بحران های 

اقتصادی نجات دهندتأیید صالحیت کند.
این کافه انتخاباتی تا 29 اردیبهش��ت ماه در دانشگاه شهرکرد 

فعالیت می کند.

یک حرکت نو و بدیع 

کافه انتخابات در دانشگاه شهرکرد راه اندازی شد

شورای نگهبان باید 
در تأیید صالحیت ها 

بسیار دقت داشته 
باشد و کسانی را که 
می توانند کشور را 
مدیریت کنند و از 

بحران های اقتصادی 
نجات دهندتأیید 

صالحیت کند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
946 شماره دادنامه: 9209970352700048. شماره پرونده: 9109980358300175. 
شماره بایگانی شعبه: 910720. ش��اکی: آقای مجید گله داری به نشانی اصفهان – خ 
مهر – خ مهران – پ36- زنگ ش��ماره5. متهمین: 1- آقای حس��ین فغان تاج س��رو و 
2- آقای محمد دانیال همگی به نش��انی مجهول المکان. اته��ام: تحصیل مال از طریق 
نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص ش��کایت 
آقای مجید گله داری فرزند احمد علیه آقایان 1- حسین فغان تاج سرو فرزند عشقعلی 
2- محم��د دانیال نیا فرزند ش��مس اهلل و هر دو دائر بر مش��ارکت در تحصیل مال از 
طریق نامش��روع به مبلغ هش��ت میلیون و شش��صد و پنجاه هزار ریال )8/650/000 
ریال(دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، شکایت 
ش��اکی، پاسخ استعالمات انجام شده، محتویات صفحات 8-9 گزارش مرجع انتظامی، 
پاس��خ نیابت قضایی مندرج در پرونده و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوستی و سایر 
محتویات پرونده و عدم حضور متهمان در پرونده در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم 
دفاع موثر از خویش در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به 
مواد 2-16 -42 از قانون مجازات اس��المی و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری و لحاظ بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از 
درآمده��ای دولت متهمان موصوف الذکر را عالوه ب��ر رد اصل مال به صاحبش هر 
ی��ک از آنها را به تحمل یکس��ال حبس محکوم می نمای��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 نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. 

م الف: 924 اکبر ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

احضار
947 ش��ماره: 92/1/8-901919ب5. نظر ب��ه اینکه آقای مهدی جهانبخش به اتهام آدم 
ربایی از طرف شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ 
احضار بواس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 5 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ جابرانصاری دادسرای 
ناحیه 4 بازپرس��ی 5 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد، در صورت عدم 
 حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد.
 م الف: 921 حمید غالمپور – مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 ابالغ رأی
948 شماره دادنامه: 9009970350901692. شماره پرونده: 9009980350900295. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900329. خواهان: موسس��ه مالی اعتباری قوامین به نشانی 
خیابان س��جاد – حدفاصل آپادانا و سپهس��االر. خواندگان: 1- آقای حس��ین اخالقی 

بوزان��ی 2- خانم ایران اخالقی بوزانی همگی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: 
مطالب��ه طلب. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه. دعوی خواهان موسس��ه مالی و اعتباری قوامین 
به طرفیت خواندگان 1- آقای حس��ین اخالقی 2- خانم ایران بوزانی بخواسته خلع ید 
خواندگان از شش��دانگ یکباب خانه به پالک ثبتی 3 فرع��ی از 10362 اصلی بخش 5 
ثبت اصفهان و مطالبه خس��ارات دادرسی می باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی و 
اس��ناد مالکیت ارائه ش��ده و پاسخ اس��تعالم ثبتی که موید مالکیت رسمی خواهان بر 
رقبه موصوف می باش��د و با توج��ه به عدم حضور خواندگان و ع��دم ایراد و دفاع 
در قب��ال دع��وی مطروحه و عدم ارائه دلیل بر ادامه تصرفات خود دادگاه به اس��تناد 
م��واد 308 و 311 قانون مدن��ی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
ب��ر خلع ید خواندگان از شش��دانگ یکباب خانه به پالک ثبت��ی 10362/3 بخش 5 ثبت 
اصفه��ان و پرداخ��ت مبلغ 1/085/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان را 
صادر و اعالم می کند. رای صادره ش��ده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی اس��ت. 

اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
949 شماره دادنامه: 9109970351602289. شماره پرونده: 9109980351600804. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910841. خواهان: خانم الهام بهرامی به نشانی خ مدرس – ک 
 مهرگان فرعی خسروی –پ5. خوانده:  آقای ابوالفضل صفری به نشانی مجهول المکان.

خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه. گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه. در خصوص 

دعوی الهام بهرامی فرزند حس��ین بطرفیت ابوالفضل صفری فرزند رضا بخواسته 
صدور حکم طالق با توجه به متن دادخواست تقدیمی خواهان مفاد سند رسمی نکاحیه 
پیوس��ت آن اظهارات وی در جلسه دادرس��ی مودای اظهارات، گواهان تعرفه شده از 
ناحیه خواهان نظریه داوری و پزش��کی قانونی و عدم ای��راد دفاع از ناحیه خوانده و 
سایر محتویات پرونده خواسته مطروحه مقرون به صحت است و باستناد ماده 1130 
قانون مدنی و تبصره ذیل آن خوانده به تطلیق همسرش خواهان محکوم و ملزوم می 
گردد. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد. احمدیان – رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
950 شماره دادنامه: 9009970350901146. شماره پرونده: 9009980350900209. 
شماره بایگانی ش��عبه: 900227. خواهان: موسسه مالی و اعتباری قوامین به نشانی 
خیابان س��جاد – حد فاصل سپهس��االر و آپادانا. خوانده: آقای محمدرضا مشکوه به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 

و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه. در خصوص دعوی 
موسس��ه مالی اعتباری قوامی��ن به طرفیت آقای محمدرضا مش��کوه مبنی بر مطالبه 
مبلغ 210/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر 
تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی چک شماره 90/8/4-877126 
عه��ده بانک ملی و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور 
خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و نظر به وجود اصل چک در 
ید خواهان که دلیل بر اش��تغال ذمه صادرکننده آن می باش��د دادگاه دعوی را وارد 
دانس��ته و به اس��تناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت دویست و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 4/225/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می کند. خسارات 
تاخی��ر تادیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید چک در 
زمان اجرا محاس��به می ش��ود. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
 اب��الغ قاب��ل واخواهی و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی اس��ت.

اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
951 شماره دادنامه: 9009970350900453. شماره پرونده: 8909980350901128. 
شماره بایگانی ش��عبه: 891138. خواهان: موسسه مالی و اعتباری قوامین به نشانی 
خیابان سجاد – حد فاصل آپادانا و سپهساالر. خوانده: آقای داود کاظم زاده به نشانی 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه چک. گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتویات 
پرون��ده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 

رأی دادگاه. دعوی موسس��ه مالی و اعتباری قوامین به طرفیت آقای داود کاظم زاده 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خس��ارات 
دادرسی و تاخیر تادیه می باشد. با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک 
شماره 919674-89/8/4 عهده بانک سپه و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و 
با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و نظر به 
وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده آن می باشد دادگاه 
دعوی را وارد دانسته و به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد و سی و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 2/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 

می کند. خس��ارات تاخیر تادیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 

است. اصالنی – رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
952 شماره دادنامه: 9209970351400043. شماره پرونده: 9109980351400399. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910399. خواهان: آقای حمید مجید نراقی با وکالت خانم مریم 
سروش به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – پل میر- ساختمان پاراکس-ط3- 
واحد C2. خوانده: خانم ملک ناز صادقیان به نش��انی اصفهان – بهارستان – خ الفت- 
پ12. خواسته ها: 1- فس��خ قرارداد 2- استرداد مال )منقول( 3- مطالبه اجرت المثل. 
 گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رأی دادگاه. در خص��وص دادخواس��ت آقای حمید مجید نراقی فرزند غالمحس��ین با 
وکالت خانم مریم س��روش بطرفی��ت خانم ملک ناز صادقیان فرزن��د پرویز مبنی بر 
1- تایید فس��خ قرارداد 2- اس��ترداد بیع 3- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و س��ایر 
خس��ارات وارده به خواهان بانضمام خس��ارات دادرس��ی با این توضیح که خواهان 
بموج��ب قرارداد عادی مورخ 90/6/28 یک دس��تگاه خودرو پژو به ش��ماره انتظامی 
276 ی 78 ایران 13 را به خوانده فروخته و در قرارداد ش��رط ش��ده که چنانچه یکی 
از چکهای ثمن معامله پاس نگردد معامله منفس��خ می گردد و کلیه خسارات وارده به 
عهده خریدار می باشد که حسب ضمائم دادخواست چکهای ثمن معامله که چهار فقره 
و اولین فقره آن به شماهر 993806 مورخ 90/7/20 می باشد، منجر به صدور گواهی 
عدم پرداخت شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ادعای خواهان را ثابت و 
مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 234 و 337 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اعالم انفساخ قرارداد از تاریخ 90/7/20 خوانده 
را به استرداد خودرو و پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال بابت اجرت المثل و خسارات 
وارده از تاریخ 90/7/20 تا 91/12/20 بمدت 17 ماه و از قرار ماهیانه سه میلیون ریال 
و همچنین پرداخت مبلغ 2/080/200 ریال به عنوان خسارت دادرسی )هزینه دادرسی 
و کارشناس��ی( و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و در حق خواهان محکوم می 
نمای��د رای صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان 

می باشد. محمدی جرقویه ای – رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
953 شماره دادنامه: 9209970353300112. شماره پرونده: 9109980362701010. 
شماره بایگانی شعبه: 911233. شاکی: خانم نسرین صافی به نشانی اصفهان – خ کاوه 
– خ 15 خرداد – ک امام خمینی – بن بست منتظری – پ450. متهم: آقای حسن صافی 
به نشانی مجهول المکان. اتهام: ترک انفاق. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام 
آقای حس��ن صافی فرزند عصمت ا... اهل افغانس��تان مبنی بر ترک انفاق، با توجه به 
شکایت شاکی خانم نسرین صافی شهادت شهود و تحقیقات محلی و سایر قرائن موجود 
و متواری بودن متهم و سایر قرائن موجود بزهکاری وی را محرز دانسته با استناد به 
ماده 642 قانون مجازات اسالمی وی را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف: 1646 علی رحیمی فرد – رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار متهم
954 نظر به اینکه در پرونده کالسه 911653 د28 این دادیاری آقای سید داوود میثاقی 
فرزند فتح اله به اتهام جعل امضا و استفاده از سند مجعول حسب شکایت آقای احمد 
نصی��ری از طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان – خیابان آتشگاه اصفهان – مجتمع 
شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
 عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د.

م الف: 1645 دادیار شعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

حصر وراثت 
957 آقای امید نیکبخت دارای شناس��نامه شماره 1911 به شرح دادخواست به کالسه 
830/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان منصور نیکبخت بشناس��نامه 5 در تاری��خ 91/7/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک هسمر دائمی و 
یک مادر و سه پسر به نام های ذیل: 1- فرخ تاج نامداری بردشاهی ش ش 20 )همسر 
متوفی(. 2- اقدس بختیار ش ش 1295 )مادر متوفی(. 3- ایمان نیکبخت ش ش 14276 
)پسر متوفی(. 4- امید نیکبخت ش ش 1911 )پسر متوفی(. 5- ابراهیم نیکبخت ش ش 
498 )پسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 حصر وراثت 
958 آقای قدرت اله امیری دارای شناس��نامه ش��ماره 42098 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 861/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان مصطفی امی��ری بشناس��نامه 1036 در تاریخ 91/10/2 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- قدرت اله امی��ری ش ش 42098 )فرزند(. 2- عزت ال��ه امیری ش ش 42097 
)فرزن��د(. 3- محمدرض��ا امی��ری ش ش 1572 )فرزند(. 4- مری��م امیری ش ش 33 
)فرزن��د(. 5- معصوم��ه امی��ری ش ش 1302 )فرزند(. 6- فاطم��ه امیری ش ش 184 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 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 

ابالغ رأی
959 کالس��ه پرون��ده: 1939/91/ش ح/33. ش��ماره دادنام��ه:92/2/16-171. مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 33 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای فرود حسن پور 
نش��انی: اصفهان – قهجاورس��تان – پشت شهرداری – خ س��روش – خ مهدیه – بن 
بس��ت فتوت –پ14. خواندگان: 1- آقای روح اله آقایی به نش��انی اصفهان – اتوبان 
فرودگاه حصه روبروی کتابخانه زیرگذر دوم مصالح س��اختمانی سپاهان. 2- خانم 
افس��انه فصاحت به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال سند 
خ��ودرو پراید به ش��ماره انتظامی 989 ص46 ایران23 مقوم ب��ه 50/000/000 ریال. 
ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای 
فرود حس��ن پور فرزند جمعه ب��ه طرفیت خواندگان 1- آق��ای روح اله آقایی فرزند 
جلیل 2- خانم افس��انه فصاحت فرزند حس��ن به خواس��ته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید به 
ش��ماره انتظامی 989ص46 ایران23 مقوم به 50/000/000 ریال و با توجه به قولنامه 
عادی مورخ 91/11/4 ارائه ش��ده توس��ط خواهان که امضا خوانده ردیف اول نیز در 
ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه خودروی 
م��ورد ادعا را از خوانده ردی��ف اول خریداری نموده و ثم��ن آن را پرداخت کرده و 
مدارک آن را نیز در اختیار دارد و خودرو از تاریخ قولنامه در تصرف او می باش��د 
و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند و پاس��خ استعالم انجام ش��ده از معاونت راهور طی نامه شماره 
1413/6/989 مورخ 92/2/3 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد لذا ش��ورا با 
عنای��ت به جمیع محتویات پرونده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض 
دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانس��ته و با اس��تناد به مواد 10 و 219 و 220 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر اس��ناد رس��می 
و انتقال س��ند رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 989ص46 
ایران 23 به نام خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول با 
اس��تناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می 
گ��ردد رای صادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
960 شماره: 1729/89 به موجب رای غیابی شماره 126 تاریخ 90/1/29 حوزه شعبه 
هش��تم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محس��ن بردی نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: استرداد 5 فقره چک 
به ش��ماره های 58331 و 58332 و 58333 به عهده بانک رفاه ش��عبه ش��یخ بهایی و 
160139 و 160140 عهده بانک ملت ش��عبه طالقانی در حق محکوم له احسان حکمت 
پژوه به نش��انی اصفهان – خ طالقانی – بازار بزرگ طالقانی –پ141. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای 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 8 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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 چه مردانی
 زنان قدرتمندتری دارند؟

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی 
میزان درآمد، میزان آگاهی پاس��خگو از حقوق زن و وابس��تگی عاطفی 
پاسخگو به همسر، بخش عمده ای از تغییرات متغیر وابسته  »توزیع قدرت 

در خانواده« را تبیین می کنند.
     زنان مستقل تر، در خانواده قدرتمندتر هستند

شواهد مختلفی نشان دهنده آن است که داشتن منابعی چون تحصیالت 
اشتغال یا درآمد زنان در خارج از خانه، می تواند در تغییر جایگاه زنان تأثیر 
داشته باشد. از سویی دیگر فرآیند جهانی ش��دن نیز بنا به ماهیت خود 
اشکال محلی قدرت پدرساالرانه را به تحلیل برده و زنان را قادر ساخته تا در 
عرصه های سیاسی و اقتصادی به عنوان شرکت کنندگان پویا وارد شوند. 

     مردان با تمایالت پدرساالری بیشتر خشونت دارند
براساس نظریه جامعه پذیری جنسیت، بخشی از قدرت تصمیم گیری در 
خانواده به کارکرد نقش های س��نتی جنس مذکر و مونث برمی گردد. بر 
اس��اس تحقیقاتی که در گروه های کاری انجام پذیرفته، نشان داده شده 
همان گونه که مردان به طور مستقل جامعه پذیر می شوند، به همان نسبت 
از نفوذ بیشتری نسبت به زنان برخوردارند. در مقابل، زنان اعتماد به نفس 
کمتری دارند. در این ارتباط، زنان احساس وابستگی و انفعال بیشتری در 
حضور مردان می کنند. مردساالری شکلی از سیستم اجتماعی است که 
در آن مردان از قدرت و حقوق تصمیم گیری برخوردارند. در این شکل از 
سیستم اجتماعی شوهرانی که گرایش ها و تمایالت پدرساالری دارند در 
مقایسه با آنهایی که باورها و گرایشات پدرساالرانه ندارند تمایل بیشتری 

دارند که نسبت به همسران شان خشونت بورزند.
     در چند درصد خانواده ها قدرت به نفع مرد است؟

نتایج پژوهشی نشان داد: در 20 درصد خانواده ها، قدرت به طور یکجانبه 
به نفع مرد، در 61/8درصد از خانواده ها قدرت به طور اش��تراکی بین زن 
و مردم تقسیم شده و در 18/2 درصد از خانواده ها قدرت به نفع زن بوده 
است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای سرمایه اجتماعی 
وضعیت اشتغال، شغل همسر پاسخگو، نوع رابطه جنسی پاسخگو، میزان 
وابستگی عاطفی پاسخگو و همسرش به یکدیگر، آگاهی زن از حقوق خود 
تحصیالت پاسخگو، تحصیالت همسر پاسخگو، درآمد و زیبایی و جذابیت 
پاسخگو برای همسر، با نحوه توزیع قدرت در خانواده، در سطح 99 درصد 
اطمینان، رابطه معنادار و مثبت داشته اند. اما از بین متغیرهای جمعیتی 
تنها متغیر سن ازدواج و متغیر تعداد فرزندان با چگونگی توزیع قدرت در 

خانواده رابطه معنادار نشان داده اند.
     سرمایه اجتماعی، سهم نخست در توزیع قدرت

در پژوهش حاضر زنانی که سرمایه اجتماعی بیشتری نسبت به دیگر زنان 
دارند، سهم بیشتری از قدرت در خانواده را دارا هستند. سرمایه اجتماعی 
شامل سرمایه اجتماعی محدود یا درون گروهی است که نمودهای عمده 
آن را می توان در شبکه های محلی و خویشاوندی مشاهده کرد: مانند رفت 
و آمد با اقوام درجه یک، میزان اعتماد به آنها، رفت و آمد با اقوام درجه دو 
و دوستان و میزان اعتماد به آنها، ارتباط باهم محله ای ها و اعتماد به آنها  
میزان احساس امنیت و آرامش در محله که افراد در آن زندگی می کنند 
میزان امانتداری، انصاف و صداقت در محله، میزان احس��اس مسئولیت 
افراد محله نسبت به یکدیگر اس��ت و نیز سرمایه اجتماعی برون گروهی 
که نمودهای عمده آن در ش��بکه های اجتماعی، عضویت در انجمن ها و 
گروه های غیر محلی و همچنین سرمایه اجتماعی ارتباطی است که شامل 
شعاع ارتباطات و نوع ارتباطات را در برمی گیرد. بر اساس نتایج پژوهش 16 
درصد از پاسخگویان سرمایه اجتماعی پایین، 66/5 درصد از آنها سرمایه 
اجتماعی متوسط و تنها 17/5 درصد ازآنها سرمایه اجتماعی باالیی دارند.

     زنان با درآمد باالتر قدرت بیشتری دارند
طبق چارچوب نظری این تحقیق، درآمد باال برای زنان در حکم منبعی از 
قدرت برای آنها به حساب می آید. در این تحقیق نیز زنانی که درآمد باال 
دارند، در خانواده از قدرت بیشتری برخوردار هستند. به طوری که میزان 
درآمد پاسخگو نیز با توزیع قدرت در خانواده در سطح معناداری 95 درصد 

اطمینان معنادار شده است.
     نوع رابطه جنس�ی زوجین چقدر بر توزیع قدرت در خانواده 

تأثیر دارد؟
 یافته ها نیز نشان دهنده تفاوت میانگین توزیع قدرت در خانواده )زوجین( 
بر حس��ب نوع رابطه جنسی آنهاست. میانگین پاس��خگویانی که روابط 
جنسی  زن و مرد منفعالنه اس��ت، 38 درصد و میانگین پاسخگویانی که 
روابط جنس��ی فعاالنه دارند 53 درصد است که مقایسه میانگین این دو 
گروه، تفاوت معناداری را بین آنها از لحاظ چگونگی توزیع قدرت زن و مرد 

در خانواده را نشان می دهد.
     تعداد فرزندان بر قدرت زن در خانواده تأثیر دارد؟

نتایج این تحقیق حاکی اس��ت: سن ازدواج پاس��خگو و تعداد فرزندان با 
نحوه توزیع قدرت در خانواده، رابطه معنا داری داشته اند. به بیان دیگر، هر 
چه زنان در سنین باالتری ازدواج کنند، سهم بیشتری از توزیع قدرت در 
خانواده دارند، اما متغیر تعداد فرزن��دان با توزیع قدرت در خانواده جهت 
عکس دارد، به این معنا که هر چه تعداد فرزندان بیشتر می شود سهم زنان 
از قدرت در خانواده کمتر می شود. این رابطه در سطع معنادار 99 درصد 

اطمینان تأیید می شود.
     تأثیر شغل همسر بر نحوه توزیع قدرت در خانواده

نتایج همچنین نش��ان دهنده تف��اوت میانگین نحوه توزی��ع قدرت در 
خانواده هایشان بر حسب نوع شغل همسران آنهاست. مقایسه میانگین ها 
نشان می دهد که کمترین میانگین مربوط به زنانی است که شوهران کارگر 

و باالترین میانگین مربوط به زنانی است که شوهران مدیر دارند. 

»ما با هم بزرگ شدیم، ما رقیب شدیم، اما محصوالت 
بزرگی س��اختیم، قبل از فوتش به مالق��ات او رفتم  

دلداری اش دادم. ما دو دوست خوب بودیم.«
این جمالت بغض آلود را بی��ل گیتس، در مصاحبه با 
برنامه  minutes 60  شبکه سی بی اس درباره رفیق 
شفیق مرحوم اش، استیو جابز بر زبان راند، تا جایی که 

اشک خود و چارلی رز مجری برنامه را درآورد.
 مصاحبه احساس��ی و عاطف��ی بیل گیت��س، درباره 
روابطش با اس��تیو جابز از زمان کودکی تا زمان مرگ 

بود.
بیل چند روز قبل از مرگ استیو جابز در اکتبر 2011 
به سراغ اش رفته بود، شاید برای حاللیت و شاید هم...

موضوع مصاحبه نیز با همین حادثه شروع شد و بیل 
در مورد آخرین کانورسیشن خود با استیو حرف زد.

بیل گیتس 58 س��اله به ی��اد چارل��ی رز انداخت که 
چگونه آنها »سیلیکون ولی« را طی دوستی و رقابت 

کاری 35 ساله با هم شکل دادند.
 بیل: »اس��تیو قایق تفریحی که روی طراحی آن کار 
می کرد را به من نشان داد و شور و اشتیاق خود برای 
سوار شدن بر آن را نشان داد و ما هر دو، می دانستیم 

که این آرزو شاید عملی نشود و نشد. 
ما در مورد آنچه در دنیا یاد گرفتی��م، گفتیم؛ درباره 
خانواده ای که درست کردیم و تشکیل دادیم و درباره 
همه چیز حرف زدیم! او س��ودازده نبود که بگوید من 
jipped ش��ده ام )من باخته ام(، بلکه نگاه او به جلو 
و آینده بود، حتی لحظه مرگ و به این می اندیش��ید 
 که چرا ما آم��وزش را با تکنولوژی آن ط��ور که باید و 
ش��اید، توس��عه نداده ایم! و دنبال این بود که به جلو 

ببرد.«
بیل از این گفت ک��ه چگونه آنها به عن��وان مالک دو 
کمپانی بزرگ و ثروتمند با تکنولوژی، روابط عمومی 

را تغییر دادند.
بیل گیتس توضیح داد:» ما هر دو با هم بزرگ شدیم 
ما در یک سال به دنیا آمدیم )استیو 24 فوریه 1955 
و من 28 اکتب��ر 1955( و هر دو خوش��بین بودیم و 
کمپانی های بزرگی س��اختیم و به هر چیزی که فکر 
 می کردیم، آن را می س��اختیم و چیزهای جدید یاد 
می گرفتیم. م��ا به همه چیزهایی که می خواس��تیم 
دس��ت یافتیم، البت��ه در حالتی رقابتی! اما همیش��ه 
احترام همدیگ��ر را نگه داش��تیم و ارتباطات خود را 
 از دس��ت ندادیم، حتی زمانی که او در بستر بیماری 

بود.«
 بیل در این مصاحبه از اس��تعداد جاب��ز برای طراحی 
تبلت آی پد و شکس��ت مایکروس��افت در این زمینه 
پرده برداشت. بیل یادآور شد که مایکروسافت قبل از 
اپل سراغ تبلت رفت، اما استیو قطعات را طوری کنار 

هم قرار داد که موفقیت را از آن خود کرد.
بیل گیتس و اس��تیو جاب��ز هر دو همیش��ه به عنوان 
رقیب هم ش��ناخته می ش��دند و همین رقابت عامل 
تجربیات مشترک و دوستی عمیق و قابل احترام بین 

آنها شده بود.
 از نام��ه ای ه��م ک��ه جابز از بی��ل گیتس در بس��تر 
 مرگ خود نگه داش��ته بود و بعد از مرگ او پیدا ش��د 
می توان عمق احساسات این دو را به یکدیگر فهمید. 
در نامه آمده است که» از مرگ گریزی نیست و استیو 
باید بداند که کارهای بزرگی در دنی��ا انجام داده و به 
تکنولوژی خدمت فراوان کرده و ای��ن افتخار بزرگی 

است.« 
بعد از مرگ استیو جابز و انتش��ار برخی سخنان بیل 
گیتس علیه اس��تیو و این که بیل استاد دور ریختن و 
پاره پاره کردن ایده هاست، بیل گیتس ضمن تکذیب 

این گونه اظهارات، دست به ستایش استیو جابز زد.
تلگراف به نقل از بیل گیتس نوش��ت: اس��تیو مقدار 
زیادی از عمرش را در رقابت و جنگیدن با من گذراند!

 اما بیل گیتس صادقان��ه گفت که اس��تیو جابز نابغه 
بی بدیلی است که در حوزه ام، به من کمک کرد و ما از 

یکدیگر لذت می بردیم.
 ش��اید رقابت سرس��ختانه آن دو تا ی��ک دهه پیش 
زیاد بود، ام��ا بعد از س��ال 2007 و رفتن بیل گیتس 
از مایکروس��افت و تأس��یس خیریه بیل اند ملیندا و 
موفقیت های اپل، آن دو دوباره به هم بیشتر نزدیک 
شدند. آن دو با هم کاری را در امور خیریه انجام دادند 
و بعد قبل از مرگ استیو، بیل به مالقات استیو آمد و 

ساعت ها با هم از گذشته و آینده حرف زدند.
بیل گیتس بعد از این دیدار، نامه ای به استیو نوشت 
و گفت که او مرد بزرگی است و کارهای بزرگی انجام 

داده است. درباره بچه هایش نوشت و...
تلگراف بعدا نوش��ت ای��ن نامه آش��تی جویانه نبوده 
اس��ت! خود بیل گیتس هم در نامه آورده که ما با هم 
دشمن نبودیم که حاال آش��تی کنیم و تأکید کرد که 
 رقابت ما دو نفر، رقابتی مثبت بوده است. البته در نامه 
کلمه ای که نش��ان از معذرت خواهی یا... باشد، دیده 

نشد.
و بعد از مرگش، بیل گیتس گف��ت: »جهان به ندرت 
کس��ی مانند اس��تیو را که تأثیر عمیقی بر تکنولوژی 
گذاشته، دیده است و اثرات وی برای چند نسل بعدی 
قابل لمس خواه��د بود که واقعاً وی چ��ه مرد بزرگی 
 بوده و من دلم برای اس��تیو فوق الع��اده تنگ خواهد 

شد«...

وقتی بیل گیتس به یاد استیو 
جابز، بغض اش ترکید
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

پژوهشگران سوئیسی می گویند، با استفاده از روبات های میکروسکوپی می توان کمبود اکسیژن 
در شبکیه چشم بیماران را زودتر تشخیص داد و مانع نابینایی آنها شد. شبکیه چشم مانند بقیه 
بخش های بدن به اکسیژن نیاز دارد تا زنده بماند. در صورتی که اکسیژن کافی به آن نرسد- برای 

مثال رگ های تغذیه کننده آن تنگ شوند- ممکن است نابینایی دایمی ایجاد شود.
بنابراین هر چه زودتر پزشکان دریابند که شبکیه چش��م بیمار به اندازه کافی اکسیژن دریافت 
نمی کند، احتمال بیشتری دارند که بتوانند این مشکل را بهتر درمان کنند. اما به زودی ممکن 
است پزشکان بتوانند روبات های ریز قابل تزریقی را به درون چشم بفرستند که این اطالعات را 
برایشان فراهم کند. این پژوهشگران به سرپرستی پروفسور برادلی نلسون در انستیتو تکنولوژی 
زوریخ پیش از این روبات های میکروسکوپی ساخته بودند تا از آنها برای تحویل دارو یا برداشتن 
بافت جوشگاهی درون چشم استفاده کنند. این روبات ها در ازای یک میلیمتری و پهنایی یک 
سوم میلیمتری دارند و می توان آنها را از طریق مایع زجاجیه چشم از طریق میدان های مغناطیسی 
خارجی هدایت کرد. این میکروروبات های پوشیده شده با رنگ فلورسانت با موفقیت در نمونه های 

آب با میزان گوناگون اکسیژن آزمایش شده اند.

برخی از افراد چاق نمی تواند با ش��یوه های معمول وزن خود را کاهش دهند و پزش��کان انجام 
اعمال جراحی کاهش وزن را برای آنها توصیه می کنند. هر سال تنها در آمریکا 160هزار عمل 
جراحی کاهش وزن انجام می شود، البته این اعمال جراحی برای هر فرد چاقی مناسب نیستند و 
تأثیربخشی برخی از آنها بهتر از برخی دیگر است. شایع ترین شکل این اعمال جراحی »بای پس 
یا میان برزدن معده« یا gastric stapling است که در آن، بخشی از دیواره معده را با گیره هایی 
صورت کیسه کوچکی درآورده می شود و به این ترتیب معده تنها می تواند مقدار کمی از غذا را 
درون خود نگهدارد، همچنین در این جراحی بخشی از روده نیز از مسیر عبور غذا خارج می شود 
بنابراین کالری کمتری جذب بدن می شود. این شیوه معموالً بیشترین میزان کاهش وزن را باعث 
می ش��ود. عمل جراحی دیگری که برای کاهش وزن به کار می رود شیوه دیگر جراحی که برای 
کاهش وزن به کار می رود، »حلقه گذاری به دور معده« )stomach banding( نام دارد. این 
شیوه عملی کمتر تهاجمی است و بر خالف ش��یوه »بای پس معده« قابل بازگشت است، یعنی 
می توان در صورت ضرورت حلقه را از دور معده برداشت. این حلقه که اندازه آن قابل تنظیم است 

برای محدود کردن مقدار غذایی که فرد هر بار می تواند بخورد، به دور معده قرار داده می شود.

 یک لکه  خورشیدی بسیار فعال در سطح خورشید روز دوشنبه 
دو جرقه خورش��یدی از خود منتش��ر کرد ک��ه قدرتمندترین 
نمونه های مش��اهده شده در س��ال 2013 طی 24 ساعت بوده  
و نشانگر آغاز توفان های خورشیدی بیش��تر در چند روز آینده 
هستند. به گفته دانشمندان ناسا، این لکه خورشیدی ابتدا اواخر 
شب یکشنبه )22 اردیبهشت( یک جرقه رده X  را از خود منتشر 

کرد که قوی ترین نوع توفان خورشیدی ممکن است.
انفجار اول به عنوان یک رویداد ردهX1.7 در مقیاس هواشناسی 
 فضایی ثبت ش��د و در اواسط روز دوش��نبه با یک جرقه قوی تر

 X2.8 دنبال ش��د که س��ومین توف��ان خورش��یدی قدرتمند 
سال های اخیر محسوب می شود. رصدخانه دینامیک خورشیدی 
طی این انفجارها، فیلمی را از آنها ثبت کرده که این دو رویداد را در 

کنار هم قرار داده است.
انفجار روز یکشنبه موجی از پالسمای داغ خورشیدی موسوم به 
تخلیه تاجی را به فضا فرستاد که با سرعت 4/3 میلیون کیلومتر 

در ساعت حرکت می کند و جرقه دوم در روز دوشنبه رکورد اولی 
را شکسته و با سرعت 6/9 میلیون کیلومتر در ساعت امواج ذرات 

باردار را وارد فضا کرد.
خوش��بختانه به گفته مقامات ناس��ا، هیچ کدام از این انفجارها 
به س��وی زمین نبوده، از این رو خطری ماهواره ها و فضانوردان 
حاضر در مدار زمین را تهدید نخواهد کرد. این توفان خورشیدی 

می تواند یک ضربه زودگذر را به تلس��کوپ فضایی مادون قرمز 
اسپیتزر، کاوشگر مس��نجر در مدار س��یاره ناهید و فضاپیمای 

استریو بی در اطراف خورشید وارد کند.
مقامات ناس��ا در بیانیه ای اعالم کردند: در ص��ورت بروز این امر     
اپراتورها می توانن��د فضاپیم��ا را در حالت ایمن ق��رار داده و از 
ابزارهای آن در برابر مواد خورشیدی حفاظت کنند. همراه این 
رویداد، پرتوهای ذرات است که باعث نگرانی اپراتورها در مورد 
فضاپیمای میان سیاره سی شده؛ چرا که این ذرات می توانند به 

درون دستگاه الکترونیکی آنبرد نفوذ کنند.
این توفان های خورش��یدی پش��ت س��ر هم از یک منطقه لکه 
خورشیدی فعال منتشر شدند که در سمت چپ این ستاره قرار 
گرفته اس��ت. این منطقه در روزهای اخیر فعال شده و دو جرقه 
خورشیدی با قدرت متوسط رده M منتشر کرده، اما دو توفان 
خورشیدی رده X قدرتمندترین رویدادهای آن تاکنون بوده اند.
به گفته محققان، این لکه در حال چرخش به سمت زمین است. 

آشنایی با روش های جراحی کاهش وزنروبات  میکروسکوپی برای نجات بینایی 

انفجار بزرگ ترین جرقه های خورشیدی سال را ببینید 

تالش بی امان هکرهای 
چینی برای سرقت از 
سری ترین پروژه دفاعی 
انگلیس
 

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان با تبدیل یک تهدید 
 به فرصت��ی اقتصادی، موفق ب��ه تولید ان��واع کودهای عناصر 
ریز مغذی و ماده اصالحی خاک با بهره گیری از الستیک  های 
فرسوده خودروها ش��دند. دکتر امیرحسین خوشگفتارمنش، 
رییس مرکز پژوهشی کش��ت بدون خاک دانش��گاه صنعتی 
اصفهان با اعالم این خب��ر گفت: بر اس��اس تحقیقات صورت 
گرفته در ش��ش س��ال اخیر از طریق پایان نامه ه��ای متعدد 
کارشناسی ارشد و همچنین طرح های مختلف تحقیقاتی در 
این مرکز و با تکیه بر ش��یوه های نوین مبتن��ی بر فناوری های 
زیس��تی و نانو، از الس��تیک  ه��ای فرس��وده خودروه��ا انواع 
کودهای عناصر ریزمغ��ذی و ماده اصالحی خ��اک با کیفیت 
 بس��یار باال و کمتری��ن ناخالصی تولید ش��د. وی انباش��تگی 
الس��تیک  های فرس��وده خودروها را یکی از معضالت زیست 
محیطی در اغلب کش��ورهای دنیا از جمله ایران عنوان کرد و 
افزود: با توجه به تولید ساالنه بیش از 250 هزار تن الستیک در 
کشور و بنا بر آمارهای رسمی متعلق به سال 85، انباشت بیش 

از هفت میلیون حلقه معادل تقریبی220 هزار تن الس��تیک 
فرسوده در سال، پاکسازی محیط از این گونه ضایعات اهمیت 

بسزایی دارد.
وی آتش سوزی و تبعات مخرب زیست محیطی، به وجود آمدن 
زیستگاهی برای جانوران موذی و مشکالت متعدد در خاک، آب 

وهوا را از جمله تأثیرات مخرب رهاسازی الستیک های فرسوده 
در محیط بیان و تصریح کرد: این عوامل ضمن به خطر انداختن 
سالمت انسان ها، هزینه های بسیاری را نیز به بخش های مرتبط 

با سالمت ومحیط زیست تحمیل خواهد کرد.
عضو هی��أت علمی دانش��کده کش��اورزی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان، نبود یک متولی مشخص به منظور بازیافت این گونه 
ضایعات و نیز غیر اقتصادی بودن روش های کنونی بازیافت آنها 
توسط برخی نهادهای ذی ربط را از دیگر مشکالت انباشتگی 
الستیک های فرس��وده و تبعات ناشی از این مشکل بیان کرد.

خوشگفتارمنش اضافه کرد: محققان یکی از شرکت های تعاونی 
دانش  بنیان واقع در مرکز پژوهشی کشت بدون خاک دانشگاه 
صنعتی اصفهان برای نخس��تین بار در دنیا و ب��ا بهره گیری از 
فناوری های نوین زیس��تی و نانو، راهکاری مناسب به منظور 
بازیافت الستیک های فرسوده خودروها و تولید انواع کودهای 
عناصر ریزمغذی و ماده اصالحی خاک با کیفیت بس��یار باال و 

کمترین ناخالصی ابداع کرده اند.

تولید کودهای ریزمغذی از بازیافت الستیک های فرسوده در کشور
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