
دردسرهای پول خرد خاطره می شود 

شورای نگهبان آنهایی را که 
صالحیت دارند معرفی می کند

 روایت دهشیری از
 » اسالم  هراسی 
در غرب« منتشر شد

با تجهیز ۱۰۰۰ تاکسی به سیستم هوشمند

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم:

اصفهان 6 هزار ساله 
بررسی می شود 3

صعود ایران به جام جهانی 
غیرممکن  نیست 67

3

۸۵ داروخانه فعال 
5در سطح استان وجود دارد

 ثواب اعالم ردصالحیت ها 
از عبادات ماه رجب بیشتر است

تشدید بازرسی از آبمیوه و بستنی فروشی ها 

روز اول ماه رجب مصادف با اولین جلسه شورای نگهبان برای 
بررسی صالحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری بود که 
آیت اهلل جنت��ی در ابتدای این جلس��ه در خصوص اهمیت و 
فضیلت ماه رجب س��خنانی را بیان کردند و گفتند که در این 

روزها که روزهای دعا و عبادت است...

بی ثباتی قیمت ها 
بازار کره را آب کرد

رییس انجمن صنایع لبنی معتقد است که در صورت 
تخصیص ارز مرجع نیز باید منتظر افزایش قیمت  بود؛ 
زیرا به هر میزان کره دپو  شده در گمرک دیر ترخیص 
شود، جریمه می خورد )دموراژ یا هزینه نگهداری( و 

طبیعتا قیمت کره در بازار را افزایش خواهد داد.
اگر تا همین چندی پیش دغدغه » چاقی « به واسطه 
مصرف » چربی « دغدغه بس��یاری از ش��هروندان به 
شمار می آمد، در حال حاضر گرانی دو گانه » روغن و 

کره « سبب شده تا...

س مهر[
]عک

2

3

شورای شهر 
3

جای سیاسی بازی نیست

کدام مجری بر صندلی 
5

مناظره انتخاباتی 92 سیما می نشیند؟

رهبر معظم انقالب اسالمی با توصیه به آحاد ملت، به خصوص 
جوانان برای بهره گیری از ظرفیت عمیق و انسان ساز ماه معطر 
رجب، انتخابات24 خرداد را آزم��ون افتخارآمیز دیگری برای 
ملت ایران دانستند و با تبیین »اهداف متضاد ملت و دشمنان 
ملت در این انتخابات« تأکید کردند: مردم برای تحقق اهداف 
خود و ناکام ماندن دشمن، با حضور پرشور و گرم در انتخابات، 
 از می��ان نامزدهایی که ش��ورای نگهبان براس��اس معیارهای 
 قان��ون معرفی می کند، انس��انی شایس��ته، وارس��ته، مؤمن، 
انقالبی، »اهل اس��تقامت و عزم و ایس��تادگی« و برخوردار از 

همت جهادی را انتخاب کنند که بتواند بهتر از دیگر نامزدها، 
 بار سنگین عزت و پیشرفت کش��ور را به دوش بکشد و به جلو 

ببرد.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف 
مردم، انتخابات ماه آینده را مهم ترین مس��أله کنونی کش��ور 
خواندند و با اشاره به تأثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این رویداد 

خاطرنشان کردند: در این انتخابات یک نفر با رأی ملت ...

اگر هاشمی فتنه گر است 
در مجمع چه می کند؟

 استقرار سیستم نت 
در تصفیه خانه جنوب 

»گذشته« فرهادی در 
اکران خصوصی وزیر

نقش جهان 
سر هم بندی نمی شود

تحقق اهداف نظام با 
همسویی  فرهنگ ممكن 

می شود
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جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوبت اول

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 
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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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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. 
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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
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

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

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيش�نهاد

تجديد 1-
92/2/3092/3/8خريد 20 عدد تيغه ستاره خردكن5350-91مناقصه

تمديد 2-
خريد المپ ستيالسيون با 8174-91مناقصه

92/2/2892/3/5كريستال

شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد:
1- زمان دریافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه 
فرماييد.

ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل درج می گردد.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 ثواب اعالم ردصالحیت ها 
از عبادات ماه رجب بیشتر است

عضو فقهای شورای نگهبان   
آیت اهلل یزدی 

روز اول ماه رجب مصادف با اولین جلس��ه ش��ورای نگهبان برای بررسی 
صالحیت های کاندیداهای ریاس��ت جمهوری بود که آیت اهلل جنتی در 
ابتدای این جلس��ه در خصوص اهمیت و فضیلت ماه رجب س��خنانی را 
بیان کردند و گفتند ک��ه در این روزها که روزهای دعا و عبادت اس��ت، ما 
باید بمانی��م و در خصوص افراد اظهار نظر کنیم که چه کس��ی صالحیت 
حضور در این عرص��ه را دارد یا 
نه. بعد از سخنان آیت اهلل جنتی 
گفتم که ثواب رسیدگی به این 
که چه کسی صالحیت حضور 
در انتخابات را دارد و چه کسی 
فاقد صالحیت است و بیان آن 
با شجاعت که فالنی حق ندارد 
کاندیدا باشد، از انجام مستحبات 
و عبادات ماه رجب بیشتر است.

آمادگی وزارت اطالعات برای مقابله 
با طراحی های دشمن در انتخابات

وزیر اطالعات از آمادگی این وزارتخانه ب��رای مقابله با طراحی  های 
دش��من در حوزه انتخابات خبر داد. حجت االس��الم حیدر مصلحی، 
وزیر اطالعات در حاشیه جلسه هیأت دولت و در پاسخ به خبرنگاران 
درباره توطئه های دش��منان برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
باالخره آنها هم طراحی هایی برای ای��ن انتخابات دارند، اما همه آنها 
خنثی خواهند ش��د. وی درباره آمادگی وزارت اطالعات در این باره 
برای مقابله با این طرح ها گفت: همه برای مقابله با این تحرکات آماده 
هس��تند. وزیر اطالعات در ادامه درباره این که مهم ترین طرح های 
دشمنان در چه حوزه ای طرح ریزی شده، گفت: بیشتر این طرح ها در 

حوزه های رسانه ای هستند. 

هاشمی فیس بوک ندارد
مدیر مسئول سایت شخصی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اخبار منتشره و منتس��ب به صفحه فیس بوک هاشمی رفسنجانی و 

یا خارج از سایت شخصی وی را تکذیب و فاقد ارزش خبری خواند.
محسن هاشمی تأکید کرد: هرگونه اقدام جدیدی در زمینه ارتباطات 
مجازی امور اطالع رس��انی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی فقط با اعالم 
رس��می از طریق  hashemirafsanjani.ir معتبر است و خارج 
 از این مجرا فاق��د وجاهت خبری اس��ت. وی همچنین با اش��اره به 
عالقه مندی اشخاص و گروه های متفاوت برای راه اندازی صفحات 
هواداری از آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در فضای مجازی در ایام 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، افزود: ب��ه نوبه خودم از اب��راز لطف و 
اعالم آمادگی کم نظیر اقشار مختلف مردم برای این همراهی تشکر 
می کنم، ولی درخواست دارم که حتما برای ایجاد وحدت رویه الزم 
از انتش��ار اخبار تأیید نش��ده و احیانا گمراه کننده خودداری کنند. 
محسن هاشمی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که کلیه دوستداران 
آقای هاشمی رفس��نجانی در طول روزهای آتی تا انتخابات ریاست 
جمهوری با اتکا به رعایت کامل اخالق اسالمی در حوزه اطالع رسانی 

یکصدا و همدل بر مسیر ایجاد اعتدال علوی تأکید کنند. 

مصداق رجل سیاسی و مذهبی بودن 
را شورای نگهبان مشخص می کند

حجت االسالم والمسلمین اکرمی مش��کل تعدد نامزدها را ناشی از 
نبود تش��کل و حزب می داند. حجت االسالم س��یدرضا اکرمی عضو 
جامعه روحانیت مب��ارز تهران در گفتگو ب��ا خبرآنالین درباره احراز 
صالحیت نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: این که این 
نامزدها مصداق رجل سیاس��ی و مذهبی باش��ند را به لحاظ قانونی 
شورای نگهبان مشخص می کند. اکرمی همچنین درباره تعداد باالی 
نامزدهای انتخابات گفت: این مشکل به این دلیل است که ما تحزب 
و تشکل قوی نداریم. این احزاب هستند که افراد را شناسایی، تربیت 
و معرفی می کنند. اما از آنجایی که تحزب نداریم ش��اهد هستیم که 
هردوره افراد زیادی در انتخابات شرکت می کنند. وی همچنین درباره 
نامزد نهایی جامعه روحانیت مبارز و احتمال حمایت این تش��کل از 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت که جامعه روحانیت هنوز راجع به 

مصادیق حرفی نزده اند. 

 برای رفع اختالفات با ایران 
به شدت تالش خواهیم کرد

هرمان ناکارتس گفت که آژانس بین المللی ان��رژی اتمی برای حل 
اختالفات با ایران درب��اره تحقیق��ات از برنامه هس��ته  ای تهران به 
س��ختی تالش خواهد کرد.خبرگزاری رویترز از وی��ن گزارش داد: 
هرمان ناکارتس، معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 
چهارشنبه به محض ورود برای گفتگو با نمایندگان جمهوری اسالمی 
ایران در دفتر نمایندگی دیپلماتیک تهران در وین گفت: همان طور 
که می دانید اختالفات باقی است، اما ما به گفتگو متعهدیم و مصمم 
به حل این مسائل هستیم، بنابراین امروز برای حل این اختالفات به 

سختی تالش خواهیم کرد.  

 منتظر پاسخ گروه ۵+۱ 
به پیشنهادهای ایران هستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی که در اس��تانبول به سر می برد، گفت: 
منتظر پاسخ گروه ۱+۵ به پیشنهادهای ایران هستیم. 

سعید جلیلی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کشورمان در بدو ورود 
به اس��تانبول در جمع خبرنگاران گفت: در آلمات��ی 2 مبنی بر دفاع 
از حقوق هسته ای پیشنهادهای مش��خصی دادیم که حتی خود آنها 
پذیرفتند که این پیش��نهادها را باید بررس��ی کنند و ظرف چند روز 
پاسخ به این پیش��نهادها را بدهند. وی افزود: هر چند که این مدت 
زمان طوالنی شد، اما منتظر پاسخ گروه ۱+۵ به پیشنهادهای ایران 

هستیم. 
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پرونده رییس دولت روی میز رییس قوه قضائیه

همراهی رییس جمهور برای ثبت نام رحیم مش��ایی موجب شد تا ش��ورای نگهبان و مجلس این اقدام را 
تبلیغ برای یک کاندیدا محسوب کرده و به قوه قضائیه درخواست رسیدگی کنند، ولی الهام، معاون رییس 
جمهور و بهمن کشاورز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکالی ایران این اقدام را جرم ندانسته اند. 

پاسخ احمدی نژاد به 
عدم صالحیت مشایی

انکار مشکالت، تب 
اجاره را کم نمی کند

 رییس جمهور در پاس��خ به س��ؤالی نس��بت به عدم احراز صالحیت اسفندیار 
رحیم مشایی واکنش نشان داد.  

محمود احمدی نژاد در پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سؤالی درباره این که توصیه شما به شورای نگهبان چیست، گفت: همه سالیق 
در انتخابات حضور داشته باشند تا ملت بتوانند انتخاب خود را انجام دهند. وی 
همچنین درباره حماسه سیاسی در سال جاری گفت: به نظر من انتخابات یک 
فرصت همگانی برای هم افزایی حرکت ملت است. انتخابات می تواند زمینه ای 
برای یک حماسه سیاسی بزرگ در کشور باش��د.احمدی نژاد در پاسخ به این 
پرس��ش که چه توصیه ای برای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 
دارید گفت: توصیه من تقویت همبستگی ملی، تفاهم و هم افزایی برای پیشرفت 

کشور است.

حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیس��یون صنایع و معادن در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به افزایش نرخ مسکن و اجاره بها، گفت: آنچه در شرایط 
کنونی به وضوح مش��اهده می شود، افزایش چش��مگیر قیمت مسکن و 
 اجاره بها در کش��ور اس��ت، اما برخی مس��ئولین وزارت راه و شهرسازی 
 با ان��کار واقعیت ها درص��دد توجیه اقدامات نادرس��ت اقتص��ادی خود 

هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اس��المی، با بیان این که امروز 
افراد فاقد مسکن با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، افزود: 
امروز در حالی نرخ اجاره بهای مسکن با افزایش سرسام آور مواجه بوده که 
متأسفانه مسکن مهر به دلیل داشتن معضالت فراوان نتوانست نیازهای 

افراد فاقد مسکن را برطرف کند.

وزیر کشور در حاشیه جلسه هیأت دولت بر اهمیت رعایت 
قانون و التزام به آن از س��وی تمام��ی کاندیداها در جریان 

برگزاری انتخابات تأکید کرد.
مصطفی محمد نجار در حاش��یه جلس��ه هی��أت دولت با 
 اشاره به روند برگزاری انتخابات ش��وراها و با بیان این که در 
26 اردیبهشت ماه نتایج بررسی صالحیت ها برای انتخابات 
 ش��وراها از س��وی هیأت نظ��ارت اع��الم می ش��ود و افراد 
رد صالحیت شده در چارچوب تاریخ مشخص شده می توانند 
به نتایج بررس��ی صالحیت ها اعتراض کنن��د، گفت: بعد از 
اعالم نهایی بررسی صالحیت ها از سوی هیأت نظارت برای 
انتخابات شوراها کاندیداها هفت روز فرصت دارند که تبلیغات 
خود را انجام دهند و این فرصت از روز ۱6 اردیبهشت ماه آغاز 
می شود. وی با اشاره به روند بررسی صالحیت کاندیداهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و با بیان این که فرایند ثبت نام 
به اتمام رسیده و اسامی برای بررس��ی و تأیید صالحیت به 
شورای نگهبان ارسال شده، ادامه داد: این شوراها نیز در حال 
بررسی صالحیت کاندیداها در فرصت پنج روزه است، گرچه 
می تواند از فرصت پنج روزه دیگر نیز استفاده و آن را تمدید 
کند. وی گفت: بعد از  بررسی صالحیت ها، نتیجه به وزارت 
کشور اعالم می ش��ود و از زمانی که اسامی نهایی کاندیداها 

اعالم شد فرصت برای تبلیغات آغاز می شود.

نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با اشاره به 
حکم رهبر معظم انقالب برای ریاست هاشمی رفسنجانی 
بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: اگر هاشمی فتنه گر 

است، در ریاست مجمع تشخیص مصلحت چه می کند؟
 مسعود پزش��کیان درباره نامه جدید نمایندگان پایداری 
ضد هاشمی، گفت: شورای نگهبان باید مستقل عمل کند 
و اگر این نمایندگان مدرکی مبنی ب��ر مجرم بودن فردی 
دارند باید به دادگاه ارائه کنند. نماینده مردم تبریز، اسکو 
و آذرش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به حکم 
رهبر معظم انقالب برای ریاس��ت هاش��می رفس��نجانی 
بر مجمع تش��خیص مصلحت نظام، افزود: مگر می ش��ود 
بگویند فردی که در ریاس��ت مجمع تش��خیص مصلحت 
قرار دارد، فتنه گر است؛ یعنی فتنه گران مصلحت مملکت 
را بررس��ی می کنند؟ آیا آدم هایی که ب��ه چنین مباحثی 
دامن  می زنند، والیتمدارند؟ این نماینده مردم در مجلس 
نهم درباره تأثی��رات روانی این جوس��ازی ها، گفت: مردم 
می فهمند و بر این اس��اس تصمیم می گیرند. وی با اشاره 
به این که کمیس��یون اصل 90 باید به موض��وع رفتار این 
قبیل نمایندگان ورود پیدا کند، ادامه داد: چپ و راس��ت 
کردن مملکت به صالح نیس��ت؛ خط اصلی، وسط است و 

باید روی آن ایستاد.

رییس مجلس شورای اسالمی گفت: خاورمیانه آزاد با کلید 
مجاهدت های مسلمانان به وجود خواهد آمد.

علی الریجانی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حوادث 
اخیر منطقه و سوریه، اظهار داشت: در چند روز گذشته شاهد 
رفت و آمدهای رهبران غافل آمریکایی در صحنه بین الملل 
برای مسأله سوریه بودیم و دیدیم نهایتاً اعالم کردند باید در 
مسأله س��وریه به دنبال راه حل سیاسی بود.رییس مجلس 
افزود: مگر جمه��وری اس��المی از ابتدا اعالم نک��رد که به 
جای جنگ افروزی در مسأله س��وریه باید راه حل سیاسی 
را جستجو کرد؟ چه کسانی مس��ئول این کشتار وحشیانه 
در سوریه هستند که با س��الح غربی ها به جان ملت سوریه 
افتاده اند؟ کش��ورهای دون منطقه که با هوسرانی سیاسی 
نقش دالل غرب را برای خود دس��ت و پا کرده اند، امروز چه 
پاسخی برای این کشتار مسلمانان دارند؟ وی افزود: در پس 
این ماجراجویی ابلهانه غرب و مرتجعین منطقه یک مسأله 
روشن شد که امروز خاورمیانه، خاورمیانه هوشیار است، نه 
خاورمیانه فرمانپذیر. الریجانی گفت: بیداری اسالمی موجی 
است که جلوی بازیگری های مس��تانه مرتجعین منطقه و 
دولت های زورگو را خواهد گرفت و تصورات واهی آنها را باطل 
می کند که فکر می کردند در این فضای غبارآلود می توانند 

برای رژیم بی هویت صهیونیستی فرصتی فراهم کنند. 

یک عضو ائتالف پیشرفت گفت: حضور اقشار مختلف مردم به 
عنوان حافظان اصلی نظام در انتخابات پیش رو ضروری است.

غالمعلی حدادعادل در جمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی، 
با اشاره به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقالب به نام 
سال حماسه سیاسی، حماس��ه اقتصادی، تأکید کرد: مردم 
می توانند با شرکت پرشور خود در انتخابات به خلق حماسه 
سیاس��ی بپردازند. وی با بیان این که کش��ور ای��ران قبل از 
انقالب، انتخابات آزاد نداشت چون استقالل نداشت و همیشه 
دولت های خارجی در امور مملکت دخالت می کردند، اظهار 
کرد: به عنوان مثال انتخابات مجلس در دوران پیش از انقالب 
نیرنگی بیش نبود، به طوری که حتی ش��اه در خاطرات خود 
به دخالت بیگانگان در امور مملکت داری اعتراف کرده و گفته 
اس��ت در انتخابات مجلس، نماینده های مردم توسط کشور 
انگلیس انتخاب می ش��دند و اس��امی آنها توسط سفارت 
انگلیس به ایران ارس��ال می ش��د.این کاندی��دای احتمالی 
انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از نعمت های انقالب 
اسالمی این اس��ت که امروز مردم با اراده خود دولتمردان را 
انتخاب می کنند و خود تصمیم گیرنده سرنوشت کشورشان 
هستند. این استقالل، کلید حل همه مشکالت است و ما باید 
برای حفظ آن تالش کنیم و به سایر کشورها اجازه دخالت در 

سرنوشت کشور خود را ندهیم. 

انتخابات انتخاباتانتخابات انتخابات

هشدار وزیرکشور به 
تبلیغات زودرس کاندیداها

اگر هاشمی فتنه گر است 
در مجمع چه می کند؟

خاورمیانه امروز هوشیار 
است، نه فرمان پذیر

بسیاری از مشکالت، بهای 
استقالل خواهی ماست
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مدت چه��ار س��ال بر         ادامه از صفحه  یک:
سرنوشت و مسائل عمده کش��ور حاکم می شود اما 
برخی تصمیمات و کارهای خ��وب یا غیرخوب این 
ف��رد، می تواند حتی در 40 س��ال آینده بر کش��ور 
تأثیرگذار باش��د و این واقعیت، نش��ان می دهد که 

انتخابات ریاست جمهوری، چقدر مهم است.
ایشان در تبیین اهمیت مضاعف انتخابات 24 خرداد 
افزودند: با وجودی که حدود یک ماه تا انتخابات فاصله 
داریم، این موضوع به یک مس��أله مه��م بین المللی 
تبدیل شده و اتاق های فکر جهانی و دشمنان ایران 
حتی مقدمات آن را با دقت رصد می کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر این که دشمنان در قبال 
این انتخابات اهدافی کاماًل مغایر با اهداف ملت ایران 
را دنبال می کنند، افزودند: مردم ایران به دنبال فرد 
اصلحی هستند که کشور را با س��رعت بیشتری در 
عرصه های م��ادی و معنوی به پی��ش ببرد و ضمن 
حل مشکالت موجود و ایجاد زندگی بهتر و مرفه تر 

عزت و استقالل ایران را در پرتو »شور و شوق و امید 
مردم« ارتقا بخشد.

ایش��ان افزودند: اما دش��من به موازات تالش برای 
س��رد کردن انتخابات، دنبال فردی اس��ت که این 
 مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف 
عقب ماندگی در عرصه های مختلف و قرار گرفتن در 

مسیر سیاست های بیگانگان بکشاند.
رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته 
بیگانگان در درجه اول به دنبال انجام نشدن انتخابات 
بودند، اما حاال که دستشان از این هدف کوتاه است 
دنبال دلسرد کردن مردم، از رونق انداختن انتخابات 

و تأثیرگذاری در انتخاب مردم هستند.
ایشان ناامیدکردن مردم از ش��رکت در انتخابات را 
از تاکتیک های اصلی دش��من دانس��تند و افزودند: 
آنها می خواهند به افکار عموم��ی القا کنند که رأی 
دادن و شرکت در انتخابات فایده ای ندارد، پس چرا 

شرکت کنیم؟

 حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اس��تناد ب��ه عملکرد 
 هفته های اخیر شبکه بزرگ رسانه ها و خبرگزاری های

صهیونیس��تی افزودند: بحرانی جل��وه دادن اوضاع 
کشور، بزرگنمایی مشکالت، القای یأس و ناامیدی 
درباره حل مشکالت و تاریک جلوه دادن آینده ملت از 
جمله روش هایی است که شبکه بزرگ دروغ پردازی 
و تحریف، ب��رای بی رونق کردن انتخاب��ات ایران در 

دستور کار خود قرار داده است.
رهبر معظم انقالب اسالمی در همین زمینه افزودند: 
البته مشکالتی مانند گرانی و اشتغال در کشور وجود 
دارد، اما کدام کشور است که بدون مشکالت باشد و 
آیا فریاد کش��یدن هر روزه مردم اروپا در خیابان ها 
نشانه این نیست که کشورهای اروپایی تا خرخره در 

مشکالت فرو رفته اند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای در مقایسه اوضاع ایران و 
کشورهای دیگر افزودند: کدام کشور از استقالل ملی 
و انسجام و وحدت ملت ایران برخوردار است؟ کدام 

کشور این همه جوان با نش��اط دارد که میدان های 
عظیم علمی را فتح می کنند؟ کدام ملت توانس��ته 
است از »اهمیت و عظمت و تأثیرگذاری ملت ایران« 
در حوادث منطق��ه ای و جهانی برخوردار ش��ود؟ و 
کدام ملت توانسته اس��ت همچون مردم ایران عزیز 
همه خباثت های دشمنان را ناکام بگذارد و سرافراز و 

امیدوار به راه خود ادامه دهد؟
ایش��ان پس از تش��ریح صحنه رویارویی سیاس��ی 
ملت و جبهه ضد ملت در انتخاب��ات، تأکید کردند: 
مردم بدانند که حضور پرشور و پررونق در انتخابات 
 موجب مصونیت کشور و کاهش طمع بیگانگان برای 
دست اندازی و خباثت می شود. رهبر معظم انقالب 
اس��المی در توصیه ای مؤکد به مس��ئوالن، فعاالن 
سیاسی و کسانی که تریبون در اختیار دارند افزودند: 
به مردم امید بدهید؛ چرا که واقعیات کش��ور و عزم 
و اراده ملت، هر انس��ان منصفی را به آینده امیدوار 

می کند.
ایش��ان در نوعی جمع بندی درباره نتیجه رویارویی 
ملت و دشمنان در عرصه انتخابات افزودند: آن طور 
که ما مردم ایران را شناخته ایم و لطف و فضل الهی را 
تجربه کرده ایم، ملت در این نوبت نیز، افتخار دیگری 
بر افتخارات خود می افزاید و مشت محکمی به دهان 

دشمن خواهد زد.
رهبر انقالب در ادامه سخنان خود در نگاهی اجمالی 
به معیارهای انتخاب نامزد اصلح گفتن��د: تا قبل از 
انتخابات در ای��ن زمینه ن��کات الزم را بیان خواهم 
کرد، اما نکته مهم این است که برای انتخاب خوب و 
درست، باید معیارها را شناخت و با مشورت و تفکر و 
دست یافتن به حجت شرعی، نامزد اصلح را انتخاب 
کرد. رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به ضرورت 
انتخاب کسانی که همتشان بر حفظ عزت و پیشرفت 
کشور متمرکز است، افزودند: هرچه در این سه دهه 
به دست آورده ایم به برکت حرکت در جهت اهداف 
انقالب بوده اس��ت، بنابراین کسانی را انتخاب کنیم 
که در همه ش��رایط، تحقق این اهداف را س��رلوحه 
خود قرار می دهند.حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با 
اشاره به لزوم دقت در شعارهای نامزدها خاطرنشان 
کردند: گاه برخی برای جلب آرا، ش��عارهایی خارج 
از حدود اختیارات رییس جمهور و امکانات کش��ور 
مطرح می کنن��د، اما م��ردم با هوش��مندی دنبال 

 کس��انی هس��تند که ش��عارهای مبتنی بر واقعیات 
می دهند و برای حل مشکالت و فوریت ها، روش هایی 
متناسب با س��از و کار کش��ور را پی می گیرند.رهبر 
معظم انقالب اسالمی با اشاره به آمدن افراد متعدد 
به صحنه نامزدی انتخابات افزودند: شورای محترم 
نگهبان که از انس��ان های پرهی��زکار، متقی و آگاه 
تشکیل شده براس��اس وظایف قانونی خود، کسانی 
را که برای ریاس��ت جمهوری صالح هستند به مردم 
معرفی می کنند و مردم از می��ان نامزدهای معرفی 
شده، کسی را که صالح تر است و بیشتر به درد ملت 

می خورد انتخاب خواهند کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای بار دیگر ب��ر پایبندی و 
تبعیت کامل از قانون تأکید کردند و افزودند: عمل به 
قانون معیاری بسیار خوب و وسیله ای برای آرامش 
و آس��ایش ملت و حفظ وحدت ملی است و به هیچ 
دلیلی نباید کسی از آن تخطی کند. ایشان حوادث 
خسارت بار سال 88 را نتیجه تخطی و تخلف عده ای 
از قانون برشمردند و افزودند: آنها برای اغراض نفسانی 
یا اهداف سیاس��ی یا ه��ر هدف دیگ��ر راهی خالف 
قانون رفتند و ضمن »صدمه زدن به خودش��ان و به 
 ملت و کشور«، نگذاش��تند مردم طمع شیرین آرای 

40 میلیونی را به خوبی بچشند و احساس کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تسلیم در مقابل قانون را 
تنها راه صحیح خواندند و افزودند: گاه قانون صددرصد 

صحیح نیست، اما از بی قانونی بهتر است.
ایشان افزودند: ممکن اس��ت از مجری قانون در یک 
بخش، خطایی هم س��ر بزند، اما اگ��ر نتوانیم از راه 
قانونی آن خطا را اصالح کنیم تحمل آن، از بی قانونی 
و عمل خالف قانون بهتر است. ایشان داشتن حجت 
شرعی برای انتخاب یک فرد را مایه آرامش دنیوی و 
اخروی خواندند و افزودند: اگر تصمیمی که با حجت 
شرعی گرفته شده غلط هم از آب درآمد، چون انسان 

به تکلیف عمل کرده سرافراز است.
رهبر معظم انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از 
سخنانش��ان ماه رجب را آمادگاهی ب��رای افزایش 
ظرفیت معنوی خواندند و خاطرنش��ان کردند: اگر 
در رجب و ش��عبان، توفیق حضور قلب حاصل ش��د 
و انسان خود را در همه احوال در محضر علم بیکران 
الهی یافت، حضور پاکیزه در ضیافت بی دریغ الهی در 

ماه مبارک رمضان، امکان پذیر خواهد شد.

رهبر انقالب در دیدار با جمعی از اقشار مختلف مردم

شورای نگهبان آنهایی را که صالحیت دارند معرفی می کند
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 کارت های پایان خدمت 
سال ۸۵ به بعد اعتبار ندارد

جانشین س��ازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: کارت های پایان خدمت از 
سال ۸۵ به بعد از تاریخ ۹۲/۴/۱ دیگر اعتبار ندارند و دارندگان این کارت ها 

در صورت انجام کارهای اداری با مشکل روبه رو خواهند شد.
سردار کریمی اعالم کرد: سازمان وظیفه عمومی صدور کارت الکترونیکی 
برای معافیت ها را از دی ماه سال ۹۰ و صدور کارت های پایان خدمت را 
از مهرماه س��ال ۹۱ آغاز کرد. وی افزود: براین اساس، کسانی که خدمت 
آنان از سال ۸۵ به بعد به اتمام رسیده بود باید برای تعویض کارت پایان 
خدمت خود تا پایان س��ال ۹۱ اقدام می کردند. جانشین سازمان وظیفه 
عمومی از تمدید مهلت تعویض کارت های پایان خدمت خبر داد و تصریح 
کرد: دارندگان این کارت تا اول تیر ماه فرصت دارند تا نسبت به تعویض 
اقدام کنند. سردار کریمی همچنین از فراخوان دارندگان کارت های پایان 
خدمت از سال ۷۰ به بعد خبر داد و اظهارداشت: تمام کسانی که از سال 
۷۰ به بعد خدمتشان به اتمام رسیده، می توانند از اول خرداد ماه نسبت به 

تعویض کارت خود با مراجعه به پلیس +۱۰ اقدام کنند.

 حمایت از معلوالن 
از پوسته های شعاری خارج شود

عضو انجمن حمایت از بیماران آس��یب نخاعی اس��تان اصفهان گفت: 
وعده های مس��ئوالن در راس��تای حمایت از معلوالن باید از پوسته های 
شعاری خارج ش��ود و این وعده و وعید ها باید جنبه عملیاتی پیدا کند. 
منصوره نصر اصفهانی با اش��اره به این که مش��کالت معلوالن و به ویژه 
معلوالن آس��یب نخاعی در جامعه همچن��ان ادامه دارد؛ چ��را که هنوز 
دیدگاه های مردم و مسئوالن نسبت به این افراد تغییر نکرده است، اظهار 
کرد: اگر چه برخی از موارد صحبت هایی در راستای حمایت از معلوالن 
می شود، اما هنوز این صحبت ها و وعده ها قدرت عملیاتی و اجرایی پیدا 

نکرده است.

اصفهان 6 هزار ساله بررسی می شود
معاون مرکز اصفهان شناسی گفت: ۲6 اردیبهش��ت ماه جاری اصفهان 
شش هزار ساله از نظر باستان شناسی در کتابخانه مرکزی این شهر بررسی 
می شود. علیرضا مساح در گفتگو با فارس اظهار کرد: هر مرکز تمدنی و هر 
شهری خاستگاهی دارد که با توجه به یک سری نکات باید آنها را از نظر 

باستان شناسی که عمیق تر از تاریخ است، بررسی کرد.

 سه موقوفه خوانسار 
به مرحله اثبات وقفیت رسید

سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه خوانس��ار گفت: س��ه فقره موقوفه 
این شهرس��تان به مرحله اثبات وقفیت رس��ید. حجت االس��الم عباس 
نصیراالسالمی در گفتگو با ایرنا افزود: اولین پرونده مربوط به صدور قطعی 
حکم اثبات وقفیت قبرستان اصفهانی به مساحت۷۰۰متر مربع واقع در 
خیابان شهید رجایی خوانسار است، دومین پرونده اثبات وقفیت متعلق به 
موقوفه مسجد مال سمیع  و سومین پرونده اثبات وقفیت متعلق به موقوفه 

خانه عالم مسجد جامع روستای خم پیچ است.

بمب های ساعتی در اصفهان
رییس کمیس��یون عمران، شهرسازی و معماری ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در منطقه دو اصفهان چندین بار ش��رکت های گاز دچار 
حریق شده اند که با تالش آتش نشانان مهار شده و اصفهان از حادثه ای 
بزرگ نجات یافته است. مصطفی بهبهانی افزود: سه سال است اخطارهای 
کتبی به منظور انتقال این مش��اغل به خارج از ش��هر صورت گرفته اما 
هنوز بدون نتیج��ه باقی مانده اس��ت. وی به ارائه اخط��ار جهت انتقال 
شرکت های گاز در خیابان امام خمینی)ره( به خصوص منطقه دو اشاره 
 کرد و گفت: وجود شرکت های گاز در ش��هر، تهدید جدی برای امنیت 

شهروندان است.

گشتی در اخبار 

7۵ درصد معلوالن استان کارت 
جدید شناسایی دریافت کردند

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان 
محمود محمدزاده

سه چهارم از جمعیت معلوالن اس��تان اصفهان کارت جدید معلولیت 
دریافت کرده اند. کارت های جدید معلولیت معلوالن کشور بر اساس 
اس��تانداردهای بین المللی صادر می ش��ود. در این طرح نوع و شدت 
معلولیت را س��ازمان بهزیس��تی با همکاری پزش��کان متخصص در 
کمیسیون های پزشکی تعیین می کند. معلوالن استان با دریافت این 

کارت از مزایای زیاد برخوردار 
می شوند.آنها بر اساس قانون 
می توانند از خدمات نهادهای 
مجری قانون جامع معلولیت 
بهره من��د ش��وند. معلوالن با 
داشتن این کارت در مراجعه 
به ش��رکت های مس��افرتی 
 برای خرید بلیت تخفیف ویژه 

می گیرند.
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چهره روز
احیای بازارچه علی قلی آقا در دستور کار است

 محمدرضا آقاباباگلیان، ش��هردار منطقه یک اصفهان با اش��اره به این ک��ه احیای بازارچه 
علی قلی آقا در دستور کار اس��ت، عنوان کرد: احداث خیابان آیت اهلل بیدآبادی و کنارگذر 

بازارچه به منظور احیای بازارچه علی قلی آقا انجام شده است.
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توقیف2۵0 میلیون 
ریال کاالی قاچاق 

تشدید بازرسی از آبمیوه 
و بستنی فروشی ها 

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از کشف مقادیری قابل توجه 
کاالی قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال از یک دستگاه اتوبوس خبر داد.

سرهنگ غالمعباس بلفکه گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی 
این شهرس��تان حین کنترل خودروه��ای عبوری به یک دس��تگاه اتوبوس 
مسافربری که از یکی از استان های جنوبی کشور به مقصد تهران در حرکت 
بود مش��کوک ش��دند و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از قسمت 
بار اتوبوس بیش از هزار عدد انواع لوازم آرایش��ی، هزارثوب پوشاک، چندین 
دستگاه ال س��ی دی و س��ینما خانواده فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی 

کشف و ضبط شد.
سرهنگ بلفکه گفت: تمام کاالهای قاچاق به اداره گمرک تحویل داده شد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: با فرا رسیدن 
فصل گرما، بازرسی از آبمیوه و بستنی فروشی ها و استخرها تشدید می شود.

حسین صفاری در گفتگو با ایرنا افزود: با توجه به این که در فصل گرما مراجعه 
مردم به استخرها، آبمیوه و بستنی فروشی ها و سایر مراکز توزیع مواد خوراکی 
افزایش می یابد، بازرس��ی ها توسط کارشناس��ان مرکز بهداشت استان نیز 

تشدید خواهد شد.
مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداشت اس��تان اصفهان با تأکید بر این 
که مردم بازوی پرتوان بازرس��ی های بهداشتی هستند، گفت: شهروندان در 
صورت مش��اهده آلودگی در مراکز توزیع مواد خوراکی با شماره تلفن ۱۴۹۰ 

تماس بگیرند.

زیر پوست شهر/بازار فرش اصفهان

س:مهر[
]عک

SMS

باالخ��ره اصفهان��ی ه��ا با 
الدن 
دردس��رهای پ��ول خ��رد ایرانمنش 

خداحافظ��ی خواهند کرد 
چرا که راه اندازی سامانه هوشمند تاکسی برای اولین 
بار در اصفهان امکان محاسبه دقیق کرایه و پرداخت آن 
با استفاده از کارت الکترونیکی حمل و نقل، اصفهان 
کارت و کارت های بانکی عضو شبکه شتاب را فراهم 

کرده است. 
شاید با نصب این س��امانه دیگر دعوای بین مسافر و 
راننده تاکسی در اصفهان به خاطره ها بپیوندد. با نصب 
این سامانه بر تاکسی های شهر امکان مدیریت توزیع 
ناوگان متناسب با تقاضای مس��افر برای شرکت ها و 
آژانس ها فراهم شده و درخواست مرخصی و تمدید 
پروانه به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به به مراجعه 
حضوری تاکسیرانان با استفاده از این سیستم امکان 
پذیر است. اکنون ۳۰۰ تاکسی در شهر به این سامانه 
مجهز شده و یک هزار تاکسی دیگر نیز در نوبت نصب 

تجهیزات هوشمند قرار دارند، لذا تجهیزات الزم برای 
۱۱هزار تاکسی در اصفهان فراهم شده است.

رفع مشکل پول خرد از چرخه پرداخت کرایه، کمک 
به سالمت و بهداشت تاکسیرانان و مسافران با حذف 
پول خرد، کاهش زمان پرداخت کرایه، کاهش اختالف 
میان تاکس��یران و مس��افر در رابطه با مبل��غ کرایه، 
مدیریت مسیر حرکت، انتخاب مسیر بهینه از طریق 
مسیریابی بر روی نقشه، امکان برنامه ریزی سفر و ارایه 
سرویس های بیشتر به شهروندان از مزایای استفاده از 

سیستم هوشمند تاکسی است. 
با وجود نصب این س��امانه بر تعدادی از تاکسی های 
شهر و ادامه تجهیز تاکسی های ناوگان به این سامانه، 
برخی از رانندگان تاکس��ی از افزای��ش هزینه نصب 
آن انتقاد داش��ته و برخی دیگر نصب این س��امانه را 
زمینه ساز دریافت مالیات بیشتر از رانندگان تاکسی 
می دانند. مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفه��ان دغدغه های کنونی تاکس��یرانان را ناش��ی 

از ضعف اطالع رس��انی م��ی داند و به ش��هروندان و 
تاکس��یرانان اطمینان می دهد در سامانه هوشمند، 
هم منافع ش��هروندان و هم منافع تاکسیرانان مورد 
توجه قرار گرفته است. علیرضا تاجمیرریاحی با بیان 
این که نصب تجهیزات هوش��مند در تاکس��ی ها در 
دیگر ش��هرهای جهان تجربه ای موفق بوده، از نصب 
تجهیزات هوشمند در ۳۰۰ تاکسی در اصفهان برای 
اولین بار در کشور خبر داد. وی بیان داشت: یک هزار 
تاکس��ی دیگر نیز در نوبت نصب تجهیزات هوشمند 
هستند و در شرایطی که این تجهیزات برای ۱۱ هزار 
تاکسی ناوگان تاکسیرانی آماده شده است، روند نصب 
تجهیزات در تاکسی های ناوگان تاکسیرانی سرعت 
می گیرد. مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با بیان این که نصب تجهیزات هوش��مند در 
۳۰۰ تاکس��ی ناوگان رضایت رانندگان و مسافران را 
به همراه داش��ته، عنوان کرد: سیستم هوشمند نرخ 
کرایه را عادالنه تعیین می کند و به اختالف مسافران 

و رانندگان پایان می بخشد و اعتماد شهروندان را به 
سیستم حمل و نقل عمومی شهر افزایش می دهد.

تاجمیرریاحی با اش��اره به افزایش قیمت تجهیزات 
هوش��مند که از س��وی رانندگان تاکس��ی به عنوان 
یک��ی از مش��کالت مطرح می ش��ود، گف��ت: هزینه 
این تجهیزات قب��ل از تغییر نرخ ارز ی��ک میلیون و 
۴۹۰ ه��زار تومان ب��ود که ب��ا تغییر نرخ ارز به س��ه 
میلیون و ۳۰۰ ه��زار تومان افزایش یاف��ت و قرارداد 
 اولی��ه رانندگانی که قب��ل از تغییر ن��رخ ارز ثبت نام 

نکرده اند تغییر نکرد. 
وی با بیان این که هزینه اصلی تأمین زیرساخت های 
سامانه هوشمند تاکسی توسط ش��هرداری اصفهان 
پرداخته می شود افزود: کمک شهرداری و بانک عامل 
و کاهش سود توس��ط ش��رکتی که نصب تجهیزات 
 را بر عهده دارد، سبب ش��ده قیمت این تجهیزات به 
دو میلیون توم��ان کاهش یابد. مدیرعامل س��ازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به وام پنج ساله 
۱۵درصدی که نیازی به ضامن ندارد، به عنوان یکی 
از تسهیالتی که در اختیار تاکسیرانان قرار می گیرد 
 اش��اره و عنوان کرد: به رانندگان تاکس��ی اطمینان 
می دهم که نصب تجهیزات هوش��مند ب��ه نفع آنان 
اس��ت و در راه اندازی س��امانه هوش��مند تاکسی در 
اصفهان حقوق رانندگان و مس��افران مورد توجه قرار 
 گرفته اس��ت. تاجمیرریاحی تصریح کرد: در گذشته 
توقف های تاکسی در ترافیک شهر در تعیین نرخ کرایه 
محاسبه نمی شد، ولی اکنون این سامانه توقف های 
تاکسی در ترافیک ش��هر را نیز در نرخ کرایه محاسبه 

می کند.
وی ب��ا بیان این ک��ه ش��هروندان باید توجه داش��ته 
باش��ند با راه اندازی سامانه هوش��مند تاکسی مانند 
گذش��ته نرخ کرایه یکس��ان نیس��ت و نرخ کرایه در 
صبح و بعدازظهر متفاوت اس��ت، افزود: نرخ کرایه به 
حجم ترافیک شهر بس��تگی دارد، بنابراین نرخ کرایه 
در صبح و ش��ب متفاوت اس��ت. مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان بیان داشت: از ساعت 
 ۱۰ ش��ب تا صبح و در زمان بارندگی ک��ه رانندگی با 
دش��واری هایی همراه اس��ت، به صورت هوش��مند 
بر ن��رخ کرای��ه اضاف��ه م��ی ش��ود. تاجمیرریاحی 
با اش��اره به نگرانی ش��هروندان از افزای��ش کرایه ها 

 پ��س از نص��ب سیس��تم هوش��مند در تاکس��ی ها
گفت: شهروندان نگران افزایش کرایه ها نباشد؛ زیرا 
با استفاده از اطالعات مرکز کنترل ترافیک، در زمان 
ترافیک سنگین رانندگان تاکس��ی با استفاده از این 
س��امانه به مس��یرهایی که بار ترافیک کمتری دارد 
هدایت می شوند، بنابراین این سیستم همراه با منافع 

رانندگان منافع شهروندان را نیز تأمین می کند.
وی دغدغه ه��ای کنونی رانن��دگان را متأثر از ضعف 
اطالع رس��انی دانست و خاطرنش��ان کرد: رانندگان 
مطمئن باشند نصب این س��امانه ارتباطی با مالیات 
ندارد. مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری 
اصفهان تأکید کرد: پس از این که رانندگان تاکس��ی 
 فرم درخواس��ت نص��ب تجهی��زات هوش��مند را پر

کرده اند، حساب بانکی شخصی برای آنها باز می شود 
و براس��اس قوانین موجود اطالعات حساب رانندگان 
در اختیار دیگران قرار نمی گیرد. تاجمیرریاحی ادامه 
داد: کرایه تاکسی که با کارت شتاب پرداخته شده به 
حساب رانندگان تاکسی واریز می شود و کرایه هایی 
که توس��ط اصفهان کارت یا کارت های الکترونیکی 
حمل و نقل پرداخته ش��ده نیز پس از ۱۲ س��اعت به 

حساب راننده واریز می شود. 
در ای��ن رابطه مدی��ر پروژه س��اماندهی هوش��مند 
تاکس��ی نی��ز گف��ت: آم��ار و اطالع��ات م��ورد نیاز 
ب��رای مدیری��ت و برنام��ه ری��زی برای خط��وط و 
ناوگان با اس��تفاده از این سیس��تم تأمین می ش��ود 
 و اس��تفاده از این سیس��تم به طور حت��م در ارتقای 
خدمات رس��انی ناوگان مؤثر خواهد بود. گلی بابیان 
این که پس از حضور مسافر در تاکس��ی زمان آغاز و 
پایان سفر توسط راننده تاکس��ی اعالم می شود و بر 
 اساس مس��افت طی ش��ده و زمان نرخ کرایه تعیین 
می شود، عنوان کرد: پرداخت کرایه به صورت استفاده 
از کارت های شتاب و کارت حمل و نقل امکان پذیر 
است و برای پرداخت کرایه توسط اصفهان کارت و یا 
کارت های حمل و نقل، کارت بای��د به صفحه کلید 
دستگاه نزدیک ش��ود. وی با اش��اره به این که اتصال 
تابلوی تاکسی ها به سامانه هوشمند داخل خودرو از 
دیگر مزایای استفاده از سامانه هوشمند است، اذعان 
داشت: با اتصال تابلو تاکس��ی ها به سامانه هوشمند 
این تابلو ظرفیت تاکسی را به مسافران نشان می دهد.

با تجهیز ۱000 تاکسی به سیستم هوشمند

دردسرهای پول خرد خاطره می شود 

شهردار اصفهان اعتقاد دارد که مدیریت شهری چون اصفهان 
جز با تعامل امکان پذیر نیست و شورای شهر نیز جایی برای 
افرادی که تک بعدی بوده و از ظرفیت فکری پایینی برخوردار 
هس��تند، نیس��ت. این خالصه ای است از س��خنان مرتضی 
 س��قائیان نژاد در گفتگو با ف��ارس که مش��روح آن را در زیر 

می خوانید:
   همان طور ک��ه بارها به عناوی��ن مختلف گفت��ه ام، تکرار 
می کنم که شورای شهر اصفهان، جای کار سیاسی و سیاسی 

بازی نیست و بهتر اس��ت اگر کسانی قصد کار سیاسی دارند، 
اصاًل به این عرصه ورود نکنند. یک عضو شورای شهر باید در 
ابتدای امر یک فرد درستکار و پاک باش��د و از هر نظر امین، 
س��پس دارای تخصص و س��ابقه اجرایی الزم و کافی در امور 
شهری باشد. از جمله شاخصه های دیگر بهترین انتخاب باید 
به این موارد اشاره کرد که عضو شورای شهر باید کسی باشد 
که در این قدرت و ظرفیت فکری ب��اال دارای روحیه تعامل با 

همه افراد باشد.
   با توجه به حساسیت جایگاه شورای شهر در اداره و مدیریت 
شهری چون کالنشهر اصفهان با همه مسائل و مشکالت خاص 
خودش، اف��رادی باید به این صحنه ورود کنن��د که اهل تعامل 
باشند، مدیریت ش��هری چون اصفهان جز با تعامل امکان پذیر 
نیست و شورای شهر نیز جایی برای افرادی که تک بعدی بوده و از 

ظرفیت فکری پایینی برخوردار هستند، نیست.
   من اعتقاد دارم که شهروندان اصفهانی نشانه ها را به خوبی 
می بینند و می دانند و در انتخاب��ات پیش رو بهترین انتخاب 

اصلح را انجام می دهند.

مدیر پروژه BRT شهر اصفهان گفته، مسیرهای خط سامانه 
اتوبوس های تندرو مقدمه ای برای راه اندازی تراموا در آینده 
اس��ت. این خالصه ای است از س��خنان علیرضا صلواتی که 

کامل آن در زیر آمده است: 
    مسیرهای خط سامانه اتوبوس های تندرو مقدمه ای برای 
 BRT راه اندازی تراموا در آینده است و در مجموع پنج خط
در اصفهان پیش بینی ش��ده است که تا دو س��ال آینده این 

خطوط تکمیل و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

   خ��ط دوم اتوب��وس ه��ای BRT از میدان جمه��وری تا 
 آزادی، خط سوم میدان احمد آباد تا ارغوانیه، خط چهارم از 
باغ قوشخانه تا حرم زینبیه و خط پنجم از ملک شهر تا انقالب 

در نظر گرفته شده است.
امکانات اتوبوس های قرمز ویژه س��امانه اتوبوس های تندرو 
اس��ت. اتوبوس های BRT دارای سیستم GPS هستند که 
با استفاده از آن، سامانه س��خنگوی داخل اتوبوس می تواند 
۲۰۰ متر مانده به ایس��تگاه و نیز در خود ایس��تگاه نام آن را 
بگوید تا مسافرین را نس��بت به موقعیت مکانی که خودرو در 

آن است، آگاه سازد.
همچنین این اتوب��وس ها مجهز ب��ه س��امانه موقعیت یاب 
جهانی اس��ت که به مرک��ز کنترل خ��ط اجازه م��ی دهد تا 
مکان هر اتوبوس را مش��خص ک��رده و ب��رای رعایت فاصله 
 زمانی رس��یدن هر اتوبوس به ایس��تگاه که دو دقیقه اس��ت 
برنامه ریزی کند و نیز نقش��ه هایی در اتوب��وس قرار دارد که 
نشانگر مس��یر، ایس��تگاه ها و خیابان های فرعی در اطراف 

ایستگاه ها هستند.

شهردار اصفهان:

شورای شهر جای سیاسی بازی نیست
مدیر پروژه BRT شهر اصفهان:

اتوبوس های تندرو مقدمه ای برای راه اندازی ترامواست



چهره روزیادداشت

 بخشی از قوانین حوزه کشاورزی 
باید اصالح شود 

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به فارس گفت: برخی 
از قوانین حوزه کشاورزی به حدود 50 سال گذشته اختصاص دارد و این 
قوانین باید متناسب با نیاز های امروز حوزه کشاورزی اصالح شوند؛ چرا 

که این قوانین متناسب با کشاورزی امروز نیست. 
اس��فندیار امینی با اش��اره به این که بازگرداندن حق آبه و رسیدگی به 
وضعیت بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان از مهم ترین خواسته های جامعه 
کشاورزی استان است، افزود: تمام خواسته های کشاورزان را از مجرای 
قانونی پیگیری می کنیم و دس��تگاه های اجرایی نیز بای��د به مطالبات 
کشاورزان پاس��خ بدهند. وی با بیان این که جامعه کش��اورزی استان از 
شش سال گذش��ته تاکنون به دلیل نبود آب و خشکس��الی های مداوم 
در وضعیت نا مناس��بی قرار دارند، اضافه کرد: مس��ئوالن و دستگاه های 
اجرایی نباید با بی قانونی نسبت به وضعیت کشاورزان بی تفاوت و بی توجه 
باشند و دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان باید از 
قانون تبعیت کنند. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان 
با تأکید بر این که در صورت عدم تمکین دس��تگاه های اجرایی از قانون 
برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان با مراجعه به مراجع قضایی با این 
مجموعه ها برخورد می کنیم، تصریح کرد: برخی از قوانین حوزه کشاورزی 
به حدود 50 سال گذش��ته اختصاص دارد و این قوانین باید متناسب با 
نیاز های امروز حوزه کشاورزی اصالح شوند؛ چرا که بخشی از این قوانین 

متناسب با کشاورزی امروز نیست.

ارائه مقاالت علمی در همایش 
اقلیم ساختمان

گروه اقتصاد- دومین همایش اقلیم، س��اختمان و بهینه 
سازی مصرف انرژی در محل سالن های گسترش دانشگاه 

اصفهان برگزارشد.  
در این همایش تعدادی از ش��رکت ها، ادارات و ارگان های 
خدماتی از جمله ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان حامیان 
مالی برگزاری این همایش ملی بودن��د و نیز جمع کثیری 
از متخصصین در حوزه های نظام مهندس��ی، س��اختمان، 
تأسیس��ات، صنعت آب، برق، گاز، محیط زیس��ت طی دو 
روز آخری��ن تحقیقات علم��ی و عمل��ی در زمینه موضوع 
همایش را بررس��ی کرده و به تبادل اطالع��ات پرداختند. 
 در همایش اقلیم، س��اختمان و بهینه سازی مصرف انرژی 
سه نفر از همکاران ش��اغل در شرکت آبفای استان اصفهان 
در جمع ارائ��ه دهندگان مق��االت علمی همای��ش بودند 
 که نش��ان از دقت نظر و حمیت کارکنان و حض��ور آنها در 
عرص��ه ه��ای مختل��ف علمی ب��وده اس��ت.  مقاالت��ی از 
جان��ب قبادی��ان مع��اون به��ره ب��رداری آبفای اس��تان، 
مصطفوی مدی��ر امور ان��رژی آبف��ای اس��تان و جواهری 
کارشناس ارش��د معاونت مهندس��ی و توس��عه ارائه شد. 
 همچنی��ن در حاش��یه برگ��زاری همای��ش، کارگاه��ی 
تحت عنوان »آشنایی با لوازم کاهنده مصرف آب« برگزار شد 
که با اس��تقبال ثبت نام کنندگان مواجه شد. از دیگر نکات 
جالب توجه در کارگاه های جنبی همایش، برگزاری کارگاه 
»سیستم های مدیریت با رویکرد استانداردسازی مطابق با 
اس��تاندارد بین المللی ISO50001 « بوده است که مورد 

استقبال واقع شد.

استقرار سیستم نت در 
تصفیه خانه جنوب 

گروه اقتصاد- سیس��تم مدیریت نگهداری و تعمیرات 
 )ن��ت( در تصفی��ه خان��ه فاض��الب جن��وب راه اندازی

ش��د و اکنون کلیه فعالیت های )نت( با اس��تفاده از این 
سیستم در حال انجام است.  

باتوجه به دید سیس��تمی و یکپارچه نگری در این حوزه، 
سیستم نت طراحی ش��ده که ش��امل کلیه بخش های 
 آب و فاضالب و انش��عابات و ش��بکه توزیع و انتقال آب و 
جمع آوری فاضالب نیز بوده که تنها بخش کوچکی از آن 
در تأسیسات تصفیه خانه فاضالب جنوب ورود اطالعات 

شده و در نظر است به سایر تأسیسات تسری یابد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
آغاز توزیع 300 هزار تن شکر

علی پورکاوه، مدی��رکل تأمین و توزیع کاالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایس��نا، از 
توزیع 300 هزار تن ش��کر به واحد های صنفی و صنعتی خبر داد و اظهار کرد: از این میزان تاکنون 

نزدیک به 220 هزار تن توزیع شده است. انکار مشکالت بازار مسکن 
تب داغ اجاره را پایین نمی آورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

 حمیدرضا فوالدگر 
امروز در حالی نرخ اجاره بهای مسکن با افزایش سرسام آور مواجه بوده که 
متأسفانه مسکن مهر به دلیل داشتن معضالت فراوان نتوانست نیازهای 
افراد فاقد مسکن را برطرف کند. اکثر پروژه های مسکن مهر با مشکالتی از 
قبیل طوالنی شدن روند ساخت و سازها، عدم برخورداری از زیرساخت های 
مناسب و از همه مهمتر داشتن مسافت گسترده با شهرهای بزرگ روبرو 
بوده، که این عوام��ل را باید از 
دالیل اصل��ی عدم اس��تقبال 
م��ردم از ای��ن طرح دانس��ت. 
هیچ ف��ردی از اعمال نظارت و 
تعزیرات بر بازار مسکن ناراضی 
نیست، اما باید اذعان کرد این 
گونه اعمال، طرح های زودگذر 
و موقتی بوده که در بلند مدت 

جواب نخواهد داد.
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رییس انجمن صنایع لبنی معتقد است که در صورت تخصیص 
ارز مرجع نیز باید منتظر افزایش قیمت  بود؛ زیرا به هر میزان 
کره دپو  شده در گمرک دیر ترخیص ش��ود، جریمه می خورد 
)دموراژ یا هزینه نگه��داری( و طبیعتا قیمت ک��ره در بازار را 

افزایش خواهد داد.
 اگر تا همین چندی پیش دغدغه » چاقی « به واسطه مصرف 
» چربی « دغدغه بسیاری از ش��هروندان به شمار می آمد، در 
حال حاضر گرانی دو گانه » روغن و کره « سبب شده تا بسیاری 
از ش��هروندان این خوردنی های چرب را از سبد مصرفی شان 
کنار بگذارند ی��ا حداقل مصرف آن را کاهش دهند. داس��تان 
گرانی کره در حالی اتفاق افتاده که زمان زیادی از گرانی قیمت 

روغن نگذشته است.
 بر این اساس، یخچال های ایرانی در حالی جای کره را در دل 
خود کمرنگ تر خواهند دید که واحدهای صنفی نیز به نظاره 
 کاهش روزانه این محصول از سوی شرکت های توزیع کننده

هستند. دلیلی هم که برای کمرنگ شدن اثر چربی بر زندگی 
 روزمره مان عنوان ش��ده، ب��ه عدم تخصی��ص ارز ارتباط پیدا 

می کند. 
حتی نشس��ت روز ش��نبه بانک مرکزی هم خروجی چندان 
 قابل ستایش��ی برای بازار نداش��ته؛ چرا که بان��ک مرکزی با 
اس��تدالل های خود به نامه  نگاری هایی که از س��وی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت می ش��ود چندان روی خوشی نشان 
نداده است.

  » تخصی��ص ارز مرج��ع « چه از ن��وع مرجع و چه از ش��کل 
مبادله ای این روزها به اصلی ترین دغدغه مس��ئوالن تنظیم 
بازار کشور تبدیل شده، به طوری که بر اساس گفته های رییس 
انجمن صنایع لبنی بیش از پنج ماه اس��ت که 18 هزارتن کره 
در گمرک های کش��ور انبار شده و مس��ئوالن بانک مرکزی از 
تخصیص ارز به این محصول خودداری می کنند. اشاره رییس 
انجمن صنایع لبنی به برگزاری نشست غیر علنی هفته گذشته 
مجلس شورای اسالمی است که در آن، رییس کل بانک مرکزی 
و وزیر اقتصاد حضور داشتند و خبری منتشر شد مبنی بر این 
که مسئوالن اقتصادی دولت از تأمین ارز تمام کاالهای اساسی 

و مواد اولیه خبر دادند. 
از س��وی دیگر، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی از افزایش 
25 درصدی تأمین ارز کاالهای اساس��ی، مواد اولیه دارویی و 

تجهیزات پزشکی خبر داده است. 
این اظهارات در حالی اس��ت که رییس انجمن روغن نباتی در 
گفتگو با »روزنامه بهار« با بیان ای��ن مطلب که بانک مرکزی 
در تأمین ارز روغن خام و واردات روغن با مش��کل مواجه شده 
اس��ت، گفت: »در حال حاضر روغن مورد نیاز خود را از ذخایر 
اس��تراتژیک وزارت صنعت دریافت می کنیم ت��ا ارز مورد نیاز 

تخصیص داده شود.«
همچنین رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، نیز با بیان این 
مطلب که بعضی آمارها از وجود 22 ه��زار تن کره در گمرک 
حکایت دارد، گفت: » واردات کره با مشکل مواجه شده است 
و با گذشت پنج ماه هنوز موفق به دریافت ارز مورد نیاز از بانک 

مرکزی نشده ایم. «
 وی در ادامه با تأکید بر آثار منفی این اتفاق در قیمت کره در 
بازار ادامه داد: » هم اکنون بعضی شرکت هایی که کاالیشان در 
گمرک است پیگیر دریافت ارز مرجع از بانک مرکزی هستند، 
اما تاکنون ابالغیه ای از سوی بانک مرکزی درباره تخصیص ارز 

مرجع برای کره دریافت نشده است.« 
رییس انجم��ن صنایع لبنی 
معتقد اس��ت که در صورت 
تخصیص ارز مرجع نیز باید 
منتظر افزای��ش قیمت های 
ای��ن کاال باش��یم؛ زی��را به 
گفت��ه وی، ب��ه ه��ر میزان 
ک��ره دپو  ش��ده در گم��رک 
دی��ر ترخیص ش��ود جریمه 
می خورد )دم��وراژ یا هزینه 
نگه��داری( و طبیعتا قیمت 
کره در بازار را افزایش خواهد 

داد. 
وی ادامه داد: » تاریخ مصرف 
کره وارداتی یک س��ال است 
ک��ه هم اکنون نی��ز این کاال 
در س��ردخانه های منه��ای 

45درجه گمرک شهید رضایی بندرعباس نگهداری می شود.«  
به گفته باکری، بخش عمده کره وارداتی به ایران از کشورهای 

نیوزیلند، استرالیا، آلمان و هلند تأمین می شود.
باکری در واکنش به این ادعای بان��ک مرکزی که اعالم کرده 
اس��ت، عدم ترخیص 18 هزار ت��ن کره از گم��رک ارتباطی با 
موضوع تخصیص ارز ندارد، گفت: » موض��وع کاماًل مرتبط با 
عدم تخصیص ارز اس��ت و هیچ دلیلی غیر از تخصیص ارز به 

واردات برای ترخیص نشدن کره وجود ندارد.«
به هر حال به نظر می رس��د ب��ازار همچنان آبس��تن اتفاقات 
تلخ و ش��یرین خواهد ب��ود و واردکنندگان کاالهای اساس��ی 
 و مواد اولی��ه روزه��ای دش��واری را در پی��ش روی خواهند 

داشت.  

وقتی باید برای چاقی پول بیشتری پرداخت کرد

بی ثباتی قیمت ها بازار کره را آب کرد

  بر اساس گفته های
رییس انجمن 

صنایع لبنی، بیش 
از پنج ماه است 

که 18 هزارتن کره 
در گمرک های 

کشور انبار شده 
و مسئوالن بانک 

مرکزی از تخصیص 
ارز به این محصول 
خودداری می کنند
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حصر وراثت 
974 آقای محمدحسین جهانشاه با وکالت خانم راضیه عبدالصمدی دارای شناسنامه 
شماره 46037 به شرح دادخواس��ت به کالسه 835/92ح10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمرضا جهانش��اه 
چهارسوقی بشناس��نامه 249 در تاریخ 90/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو دختر و دو پس��ر به نام های 
ذیل: 1- مهناز جهانش��اه ش ش 974 )دختر متوفی(. 2- بتول جهانش��اه چهارسوقی 
ش ش 217 )دخت��ر متوف��ی(. 3- فرزاد جهانش��اه ش ش 1692 )پس��ر متوفی(. 4- 
محمدحس��ین جهانشاه ش ش 46037 )پس��ر 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
975 کالسه پرونده: 1294/91. شماره دادنامه:92/1/31-131. مرجع رسیدگی: شعبه 
20 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی خدابنده دنبه فرزند محمود نشانی: 
خ قائمیه – نبش کوچه 105- فروش��گاه مبین سیستم. خوانده: ولی اله بابایی نشانی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه سفته. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص 
دعوای مهدی خدابنده به طرفیت ولی اله بابایی به خواس��ته مطالبه مبلغ 7/500/000 
ریال وجه س��فته های به ش��ماره خزانه داری کل 107147 و 107148 و 107149 و 
نیز مبلغ دویس��ت هزار تومان معادل دو میلیون ریال بابت فاکتور ش��ماره 8913 به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و 
تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 307 و 
309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انق��الب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد و 
پنجاه هزار تومان معادل 9/500/000 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
91/11/25 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرک��زی جمهوری اس��المی ایران بر عه��ده اجرای محترم احکام می باش��د در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 

 واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باش��د
 م الف: 2030 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
976 کالس��ه پرونده: 1320/91. ش��ماره دادنامه:91/9/12-1547. مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواه��ان: محمود میراحمدی به نش��انی 
اصفهان – خ شریف واقفی – کوی مهدی نژاد- بن بست شریعت 57. خوانده: حسین 
احمدی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه دو فقره چک به مبلغ 42/500/000 
ری��ال به انضمام کلیه خس��ارات قانونی. با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای محمود میراحمدی 
ب��ه طرفیت آقای حس��ین احمدی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 42/500/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره ه��ای 525155 و 667287 به عهده بانک ص��ادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رس��یدگی حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 

خوان��ده ب��ه پرداخت مبل��غ 42/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 56/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از 

تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/6/20 و 91/6/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
977 ش��ماره: 189/91ش ح/9. ب��ه موج��ب دادنامه ش��ماره 246 م��ورخ 91/6/20 
صادره از ش��ورای حل اخت��الف 9 درچه که به مرحله قطعیت رس��یده محکوم علیه 
س��عید عبداله فی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و خسارت 
تاخی��ر در تادیه از تاریخ 89/12/10 لغایت زمان اجرا وفق ش��اخص س��االنه تورم 
اعالم��ی از بانک مرک��زی و حق الوکاله وکیل وفق آیین نام��ه تعرفه حق الوکاله در 

حق خواهان اس��ماعیل عابدی فرزند قدمعلی ش��غل آزاد به نش��انی درچه – خ امام 
– مقاب��ل اداره آب و فاض��الب – فروش��گاه آالچیق به وکالت آق��ای علی جزینی به 
نش��انی اصفهان – خ ش��یخ صدوق ش��مالی – مجتمع س��رو- طبق��ه5- واحد19 و 
همچنی��ن پرداخت مبل��غ 500/000 ریال در حق صندوق دولت بابت نیم عش��ر اجرا. 
محک��وم علی��ه بموجب ماده 19 آیی��ن نامه اجرایی م��اده 189 قانون برنامه س��وم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران مکلف اس��ت: ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأس��ًا نس��بت به اج��رای مفاد حکم اقدام نماید، 
 در غیر اینصورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری ارس��ال خواهد شد. 

شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رأی
978 کالسه پرونده: 2005/91. شماره دادنامه:92/2/12-147. مرجع رسیدگی: شعبه 
س��وم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: فاطمه ملکوتی جزی به نشانی اصفهان 
– خ جی – خ کاخ – خ ناهید – پ99. خوانده: مهدی قندهاری به نشانی مجهول المکان. 
خواس��ته: استرداد جهیزیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی خانم فاطمه ملکوتی جزی به طرفیت آقای مهدی قندهاری به خواسته 
اس��ترداد جهیزیه نظر به دادخواست تقدیمی و صورت جلسه تنظیمی و اینکه خوانده 
در جلسه رسیدگی حاضر نش��ده و ایراد و اعتراضی نسبت به خواسته خواهان به 

عمل نیاورده و با استناد به مواد 619 و 621 ق مدنی و اینکه به زوج بر جهیزیه زوجه 
امانی تلقی می گردد شورا خوانده را به استرداد اقالم مندرج در لیست پیوستی 186 
قلم محکوم مینماید و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
 عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 3 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
979 کالسه پرونده: 2012/91. شماره دادنامه:92/2/18-169. مرجع رسیدگی: شعبه 
8 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جمش��ید ترکی به نشانی رهنان – خیابان 
شریف شرقی – ک شهید جعفری – پ64. خوانده: 1- علیرضا اسکندری به نشانی 

رهنان – خیابان شهیدان غربی – ک96. کنار بن بست12. 2- سمیرا مولوی به نشانی 
مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شوار ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید: قرار قاضی شورا. در 
خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد ش��ده باال به خواس��ته الزام به انتقال 
سند با عنایت به محتویات پرونده دعوای مطروحه بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته 
لذا ش��ورا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی قرار عدم اس��تماع دعوا صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
980 کالسه پرونده: 1942/91ش33. شماره دادنامه:92/2/16-184. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 33 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواه��ان: خانم نرگس زمانی به نش��انی 
اصفه��ان – خ ابونعیم – کوچه 24- پ��الک163. خوان��دگان: 1- مرضیه موذنی. 2- 
عبدالرضا میر صیدزاده هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ چهل و 
چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت یکفقره چک به شماره 934644-91/11/20 به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا ش��وار ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی خانم نرگس زمانی به طرفیت 
آقا/خان��م 1- مرضیه موذن��ی 2- عبدالرضا میر صید زاده به خواس��ته مطالبه مبلغ 
چه��ل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به ش��ماره 91/11/20-934644 
ب��ه عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، ب��ا توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی عدم پرداخ توس��ط بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دع��وی خواهان از خود ابراز و ارایه ننم��وده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت 
به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و سی 
و ش��ش هزار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در 
تادی��ه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/11/20( تا تاری��خ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
981 ش��ماره: 705/91ش 33. به موجب رای شماره 1154 تاریخ 91/7/16 شعبه 33 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه لیال رنجبر 
مهیاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال س��ند رسمی یکدس��تگاه سواری سمند مدل 1382 به ش��ماره انتظامی 581 
ص48 ایران13 بنام خواهان و پرداخت مبلغ سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له عباسعلی قاسمی به نشانی اصفهان – خ جی – روبروی بانک ملی 
– ابرگالری اتومبیل ادیس��ون. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علی��ه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء 

احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
982 شماره دادنامه: 9109970351001276. شماره پرونده: 9109980351000407. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910407. خواهان: آقای روح اله براتی ده سرخی به نشانی 
اصفه��ان – خ رک��ن الدوله – کوچه پیروز – بن بس��ت الل��ه – پ33. خواندگان: 1- 
آقای حمید اخوان خرازی به نش��انی زندان مرکزی اصفه��ان. 2- آقای مجید جلوان 
ب��ه نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ها: 1- تامی��ن خواس��ته 2- مطالبه وجه چک. 
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح 
ذی��ل مبادرت ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه. در خص��وص دعوی روح اهلل 
برات��ی به طرفیت 1- حمید اخوان 2- مجید جلوان به خواس��ته مطالبه مبلغ س��یصد 
میلی��ون ری��ال به موجب یک فقره چک به ش��ماره 392300 نظر به اینکه رونوش��ت 
مص��دق چ��ک و گواهی عدم پرداخت بان��ک محال علیه و بقاء اص��ول مدارک در ید 
خواه��ان موی��د صحت ادع��ای خواهان می باش��د و خوان��دگان نی��ز علیرغم ابالغ 
در جلس��ه حاضر نش��ده و الیحه ای ارس��ال نکرده اند و دلیلی جه��ت اثبات بطالن 
دع��وای خواهان و یا اثبات فراغت ذمه خود ارائ��ه نکرده اند لذا دعوی خواهان ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به م��واد 314 قانون تج��ارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین 

دادرس��ی مدنی و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون چک خوان��دگان به پرداخت اصل 
خواس��ته به انضمام مبلغ شش میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال به صورت تضامنی 
و نیز پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه بر مبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی از 
تاری��خ چک تا وص��ول محکوم به در ح��ق خواهان محکوم می نمای��د. رای صادره 
در خص��وص خوان��ده ردیف اول حضوری و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدید نظر شهر اصفهان است و در خصوص خوانده ردیف دوم 
 غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. 

دکتر میرحسینی – دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
983 شماره دادنامه: 9209970351800070. شماره پرونده: 9109980351801801. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911880. خواهان: خانم پریناز پروانیان به نشانی خ الله – 
ک ش چراغی – پ55/1. خوانده: آقای محس��ن پروانیان به نش��انی مجهول المکان. 
خواس��ته: درخواست صدور حکم رشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص دادخواست خواهان خانم 
پریناز پروانیان بطرفیت پدرش آقای محس��ن پروانیان فرزند غالمرضا و بخواس��ته 
صدور حکم رش��د؛ بدین توضیح که خواهان اظهار داشته متولد 77/3/3 می باشم و 
در حال تحصیل در پایه اول دبیرس��تان هس��تم و چون می خواهم در امور حقوقی 
خود تصمیم گیری با خودم باش��د و نفقه خود را از پ��درم وفق مقررات مطالبه کنم 
درخواس��ت صدور حکم رش��د دارم علی هذا با توجه به اظهارات خواهان؛ محتویات 
پرونده؛ قرائن و ش��واهد موجود و اینکه خواهان به س��ؤاالت فرهنگی مذهبی دادگاه 
پاس��خ مناس��ب داده و با مالحظه اینکه خوانده از طریق نش��ر آگهی دعوت ش��ده و 
حضور پیدا نکرده مس��تنداً به تبص��ره 2 ماده 1210 قانون مدنی حکم به رش��یده 
ب��ودن خواهان ص��ادر و اعالم می نماید رای ص��ادره با توجه به اینک��ه خوانده با 
وص��ف اب��الغ حضور پی��دا نکرده غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل 
 واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهی می باشد. 

محمد حسین توکلی – رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی 
984 شماره: 1106/91 به موجب رای شماره 1714 تاریخ 91/10/4 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مصطفی امینی 
نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هش��ت میلیون و 
ششصد و س��ی هزار ریال بابت اصل خواسته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/6/21 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان فضل اله امینیان به نشانی اصفهان – خ مشیرالدوله 
– شاهپور جدید – چهار راه دوم – جنب تعمیرگاه ملت – بنز فروشگاه ملت صادر و 
اعالم می نماید. م��اده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 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 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
985 در خص��وص پرونده کالس��ه 193/92 خواه��ان بانک مهر اقتصاد به ش��ماره 
ثبت 429709 دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه چک به طرفیت عزیزال��ه محرابی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/4/26 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



کافه کتابیادداشت

هفت

دی کاپریو 35 میلیون دالر برای محیط  زیست جمع  کرد
»لئوناردو دی کاپریو« با میزبانی حراج کریس��تی موفق به جم��ع آوری 35 میلیون دالر به 
نفع حفاظت محیط  زیس��ت و حیات  وحش شد. حراج 11 س��اعته کریستی که به میزبانی 

دی کاپریو برگزار شد، در پایان با فروش 35 میلیون دالری به کار خود پایان داد.

5

دو زن درتابلو نقاشی
نمایشگاه آثار نقاشی فرشته شبانپور و   
مهشید قاس��می از 26 اردیبهشت در 
نگارخانه خانه هنرمندان اصفهان آغاز و 

تا 31 اردیبهشت ادامه می یابد.
فرشته ش��بان پور در این باره گفت: در 
این نمایش��گاه 1۰ اثر ب��ا تکنیک های 
رنگ و روغ��ن و اکرولی��ک روی بوم به 
نمای��ش در خواهد آمد که پن��ج اثر از 
کارهای من و پنج اثر از مهشید قاسمی است وبیشتر اندازه  های 1۰۰ در 

۹۰ سانتیمتری و بزرگ  تر را شامل می  شود.
 وی در ادامه اف��زود: اگرچه نمایش��گاه آثار دو نق��اش را درب��ر دارد، اما 
نقاشی ها فضای مشترک دارد و بر مبنای طبیعت کار شده است؛ طبیعتی 
که ممکن است زمینه  ای رئالیستی داشته باشد، ولی در عین حال بر رویش 

درخت  هایی کار شده که در فضای شخصی هنرمند شکل گرفته است.
این هنرمند در ادامه بیان کرد: هر هنرمندی ب��ا توجه به دیدی که دارد 
به طبیعت نگاه می  کند و برداشت شخصی  اش را شروع می  کند برای من 
 در این آثار طبیعت شخصی ش��ده و در پنج اثر به هم پیوسته ارائه شده 
اس��ت. عالقه مندان به بازدی��د از این نمایش��گاه می  توانن��د 2۷ تا 31 
اردیبهش��ت ماه) به جز روز جمعه( از س��اعت ۹ تا 12 صب��ح و 16 تا 1۹ 
بعدازظهر به خانه هنرمندان واقع در پارک ایثارگران بین پل خواجو و پل 

بزرگمهر مراجعه کنند. 

هویت سازمانی در خانه گرافیک 
خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان 
با همکاری عرفان کمالی از عالقه مندان 
به مباحث جدید گرافیکی دعوت کرده 
تا در کارگاه س��ه روزه آموزش طراحی 

هویت سازمانی شرکت کنند.
ای��ن کارگاه گرافی��ک به ارائ��ه و طرح 
موضوعات نو در گرافیک به عنوان هویت 
س��ازمانی می پردازد. هویت س��ازمانی 
موضوع میان رشته ای گرافیک و طراحی صنعتی است که سازمان های 
بسیاری درگیر آن هس��تند. همچنین در این کارگاه به تجزیه و تحلیل 
سازمان ها و نحوه چیدمان و فضای آنها پرداخته خواهد شد. این کارگاه 
آموزشی که با حضور وحید عرفانیان در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، 
جمعه 25 تا 2۷ اردیبهشت ماه )صبح و عصر( در خانه هنرمندان اصفهان 
برگزار خواهد شد، به ایده یابی در مورد هویت سازمانی و ارائه کارهای سالم 

گرافیکی در این زمینه خواهد پرداخت. 

سالم اصفهان
مرکز صدا وسیما اصفهان در گام تولید 
آثار دیداری وشنیداری خود دو مجموعه 

را در حال تو لید دارد. 
»مس��یر رس��تگاری«، عنوان مستند 
تلویزیونی اس��ت که  به منظ��ور ترویج 
 فرهن��گ کم��ک ب��ه محرومی��ن و 
آسیب پذیر جامعه در شبکه تلویزیونی 
اصفه��ان در ح��ال تولی��د اس��ت. این 
مجموعه در 26 قس��مت 25 دقیقه ای درساختار مستند گزارشی تولید 
می شود. معرفی خیریه های فعال استان به همراه نوع خدمات ارائه شده و 
استناد به احادیث ائمه اطهار )ع( در خصوص کمک به مستمندان ازاهداف 
این برنامه تلویزیونی است. »سالم اصفهان«، عنوان برنامه رادیویی است 
که هرروزباهدف ایجاد روحیه نشاط و طراوت صبحگاهی درشنوندگان 
رادیو اصفهان و همچنین اطالع رسانی روزانه تولید می شود. این برنامه 
هر روز از ساعت6:4۰ دقیقه تا 8 صبح به صورت زنده از رادیو اصفهان به 

روی آنتن می رود.

 روایت دهشیری از» اسالم  هراسی 
در غرب« منتشر شد

کتاب »اسالم هراسی در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان 
در آمریکا و انگلیس« نوشته محمدرضا دهشیری با موضوع تبیین بنیادها و 
نهادهای مرتبط در تشدید اسالم هراسی در آمریکا و بریتانیا توسط انتشارات 
بین المللی الهدی منتشر شد. محمدرضا دهشیری در کتاب »اسالم هراسی 
در غرب: جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان در آمریکا و انگلیس« 
توجه محققان و پژوهشگران را به سوی فضای نوین جنگ سرد فرهنگی 

در جهان و اهمیت مسأله اسالم هراسی در 
غرب و تأثیرات منفی آن بر مسلمانان جلب 
کرده اس��ت. کتاب »اسالم هراسی در غرب: 
جنگ سرد جدید فرهنگی علیه مسلمانان 
در آمریکا و انگلیس« در قطع رقعی و 261 
صفحه، با ش��مارگان 1۰۰۰ نسخه و بهای 
 1۰ هزار تومان با هم��کاری مرکز مطالعات 
فرهنگ��ی بین الملل��ی س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و توسط مؤسسه فرهنگی، 
هنری و انتشارات بین المللی الهدی به چاپ 

رسیده است.
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سینما  حقیقت کلید 
خورد

»گذشته« فرهادی در 
اکران خصوصی وزیر

بخش های مختلف رقابتی و جنبی مهم ترین رویداد سینمای مستند ایران 
منتشر و اعالم ش��د. هفتمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مستند ایران 
»سینماحقیقت« آبان ماه 13۹2 و با شعار »چ�شم ح�قیقت، حماسه باران«، 
در شهر تهران توسط مرکز گسترش سینمای و مستند و تجربی برگزار خواهد 
شد. براساس این گزارش، توجه به خالقیت هنری برای بازنمایی هویت ملی و 
اعتقادی براساس تاریخ، فرهنگ، تمدن و اصالت مردمان این سرزمین با نزدیک 
شدن به واقعیت ها برای کشف حقایق، همچنین تعامل با هنرمندان و آشنایی 
با سینمای مستند و پیشرو جهان برای تبادل تجربیات با مستندسازان پویای 

داخلی، از اصول خدشه ناپذیر این دوره از جشنواره نیز خواهد بود. 
آخرین مهلت ارسال فیلم های مس��تند به دبیرخانه جش��نواره بین المللی 

سینماحقیقت، روز 2۰ تیرماه 13۹2 اعالم شده است.

نسخه اي از »گذش��ته« به وزارت ارشاد ارسال ش��د تا محمد حسیني و 
جواد ش��مقدري به تماشاي این فیلم بنش��ینند. این اولین نمایش فیلم 
»گذشته« در ایران است که البته هنوز جزئیات بازتاب هاي این نمایش 
به طور رسمي منتشر نشده است. نکته قابل تأمل اینجاست که وزیر ارشاد 
و رییس سازمان سینمایي تنها تماش��اگران فیلم فرهادي بودند و هنوز 
اعضاي شوراي پروانه نمایش این فیلم را بازبیني نکرده اند. یک منبع آگاه 
در سازمان سینمایي با تأیید این خبر گفت: این فیلم هنوز توسط اعضاي 
اداره نظارت بازبیني نشده، اما قرار است در هفته آینده اعضاي این شورا 

به تماشاي گذشته بنشینند.
پخش کننده گذشته در ایران قصد دارد همزمان با اکران جهاني، فیلم را 

در سینماهاي ایران اکران کند. 

آقا رضای خنده دار 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - در 3۰ اردیبهشت 134۷ در یکی از محله های شهر مشهد به دنیا آمد. 
پدر و مادرش از اهالی بخش کاخک شهرس��تان گناباد از توابع خراسان رضوی بودند. او 
دیپلم خود را در رشته اقتصاد در مش��هد گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته طراحی 
صنعتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تهران آمد. با وجود عالقه به رشته 
تحصیلی اش، به بازیگری، فیلمنامه نویسی و کارگردانی روی آورد. عطاران در سال 13۷3 
ازدواج کرد. وی کار اصلی خود رادر دهه 136۰در تئاتر مشهد با مرحوم حسن حامد شروع 
کرد. در این دوران او تماما نقش های غیر کمیک بازی کرد و این همکاری تا مرگ حسن 
حامد در سال 13۷1 ادامه داشت. درسال 13۷3 با مجموعه »ساعت خوش« به کارگردانی 
مهران مدیری در کنار بازیگرانی چون رضا شفیعی جم، نصراهلل رادش، ارژنگ امیرفضلی، 
نادر سلیمانی کارهای کمدی خود رادر تلویزیون آغاز کرد. در میانه سال 13۷۷ به همراه 
مجید صالحی و یوسف تیموری در گروه کودک و نوجوان شبکه یک تلویزیون، مجموعه 

»مجید دلبندم« و در سال 13۷۹ مجموعه »قطار ابدی« را عرضه کرد و از سال 13۷6 تا 
1382 مجموعه های »سیب خنده« و »کوچه اقاقیا« را ارائه کرد و همچنین گروه موسیقی 
دمپایی را به همراه یوسف تیموری و چند تن دیگر تشکیل داد. در سال 1383 وارد عرصه 
تولید سریال های مناسبتی ماه رمضان شد و س��ریال »خانه به دوش« را ساخت. پس از 
آن در سال 1384 مجموعه »متهم گریخت« را به نویسندگی سعید آقاخانی، کارگردانی 
کرد. علی صادقی، مجید صالحی، یوسف تیموری و مهران غفوریان با حضور در کارهای 
رضا عطاران به شهرت رسیده اند. او همچنین در فیلم های سینمایی »هوو« و »تیغ زن« 
)هر دو س��اخته علیرضا داودنژاد( بازی کرد و پس از آن در فیلم سینمایی »کالهی برای 
باران« ساخته مسعود نوابی به ایفای نقش پرداخت. دیگر ساخته وی سریالی به نام »ترش 
و شیرین« بود که در نوروز 1386 از شبکه س��وم تلویزیون ایران پخش شد. او همچنین 
در ماه رمضان سال 8۷ مجموعه تلویزیونی» بزنگاه« را کارگردانی و طرفداران زیادی را 

جذب کرد. وی در دو فیلم به کارگردانی عبدالرضا کاهانی ایفای نقش کرد که در هر دو 
فیلم نقش جدی و متفاوتی داشت و هر دو فیلم در اکران دچار مشکل شدند و فیلم اول با 
عنوان »اسب حیوان نجیبی« است به صورت محدود اکران شد، ولی فروش خوبی کرد و 
فیلم دوم با عنوان »بی خود و بی جهت« آماده اکران است. رضا عطاران در سال 138۹ قرار 
بود در فیلم »خیابان های آرام« به کارگردانی کمال تبریزی ایفای نقش کند، اما به یکباره 
جای خود را به حسن معجونی داد! ناگفته نماند فیلم های »خیابان های آرام« و »پاداش« 
به کارگردانی کمال تبریزی فعال توقیف شده و هنوز اکران نشده اند. رضا عطاران در سال 
13۹۰ توانست اولین فیلم سینمایی خود را با نام »خوابم می آد« کارگردانی کند. او قرار 
بود در سال ۹۰ در فیلم »ضد گلوله« بازی کند، اما به خاطر تداخل فیلمبرداری این فیلم با 
فیلم »خوابم می آد« از بازی در این فیلم انصراف داد و جای خود را به مهدی هاشمی داد. 

او همچنین تیتراژ سریال »نقطه سر خط« را طراحی کرد. 

گمانه زنی درباره مجری مناظره های انتخاباتی سیما باال گرفته، تا 
جایی که یک منبع آگاه مرتضی حیدری را به عنوان گزینه قطعی 
و منبع دیگر محمدحس��ین رنجبران را معرفی می کند و از سوی 
دیگر گویا محمدرضا شهیدی فرد نیز یکی از گزینه ها برای نشستن 

بر صندلی اجرای مناظره اس��ت، البته مدیر روابط عمومی س��یما 
می گوید نام این فرد تا لحظه آخر محرمانه است.

برگزاری مناظره های انتخاباتی در انتخابات سال 88 حواشی فراوانی 
داش��ت و نظرات مثبت و منفی گوناگونی درب��اره نحوه برگزاری و 

اجرای آنها طرح شد. بحث اجرا نیز یکی از مسائل مورد نقد بود و رضا 
پورحسین مجری این برنامه ها از سویی به عنوان مجری متین و آرام 
معرفی شد و از سوی دیگر به دلیل خنثی بودن اجرا مورد نقد جدی 
قرار گرفت، به ویژه که وی قدرت کنترل اتهام های ش��دید برخی 
نامزدها علیه دیگران را نداش��ت. درباره انتخابات یازدهم ریاست 
جمهوری نیز از چند ماه پیش این بحث شکل گرفت که آیا تلویزیون 
تجربه برگزاری مناظره ها را دوباره تکرار می کند یا خیر؛ موضوعی 
که بارها در گفتگو با سیدعزت اهلل ضرغامی از سوی خبرنگاران مورد 
س��ؤال قرار گرفت و هربار اعالم خبر قطعی در این زمینه به زمان 

تصمیم گیری نهایی وزارت کشور موکول شد.
حال با قطعی شدن برگزاری مناظره  های زنده دو نفره البته به شرط 
کمتر از پنج نفر بودن تعداد نامزدها، این سؤال در رسانه ها پررنگ 
شده که رسانه ملی این بار با توجه به آزمون و خطاهای دوره گذشته 

اجرای مناظره ها را به چه کسی می سپارد.
البته در این زمینه محافظه کاری فراوانی از سوی صدا و سیمایی ها به 
چشم می خورد و حتی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما نیز اعالم 
کرد مجری مناظره های انتخاباتی ت��ا لحظه آخر اجرای مناظره ها 
مشخص نمی شود و نام او تا اندازه ای محرمانه است که شاید حتی 

مردم در روز دیدن اولین مناظره انتخاباتی با نام وی آشنا شوند!
این موضوع از چندی پیش محل بح��ث و گمانه زنی قرار گرفته و 

گزینه های مختلفی در این باره مطرح شده اند؛ کامران نجف زاده که 
در سوریه به سر می برد و صرفا قرارست برنامه ای درباره خواسته های 
جوانان از نامزدهای ریاس��ت جمهوری را اجرا کند یا محمدجعفر 
خس��روی که اساس��ا پیش زمینه و ش��یوه اجرای او با برنامه های 
اجتماعی همخوان است و تناسب کمتری با برنامه های سیاسی دارد.

عالوه بر این، گزینه های دیگری چون محمدرضا شهیدی فرد یا رضا 
پورحسین نیز مطرح ش��ده اند که احتمال حضور اولی بر صندلی 
اجرای مناظره به نسبت بیشتر از دومی است که نظرات منفی درباره 
اجرای او در سال 88 وجود داشته است. البته دفتر وی هم به تازگی 

هر نوع مذاکره برای اجرای مناظره ها را رد کرد.
و اما دو گزینه دیگری که می توان احتمال حضور آنها را نیز در برنامه 
نامبرده داد، محمدحس��ین رنجبران و مرتضی حیدری هس��تند. 
رنجبران با جلب اعتماد مدیران رسانه ملی، نه تنها اجرای »دیروز، 
امروز، فردا« را بر عهده گرفت، بلکه وارد بحث های مدیریتی شد و 

اکنون مدیریت گروه اجتماعی شبکه قرآن را بر عهده دارد.
با این حال، گزینه دیگر یعنی مرتضی حیدری کارنامه به نس��بت 
قوی تری از رنجب��ران دارد و ب��ا توجه به اج��رای برنامه»پایش«، 
احتمال می رود گزینه قطعی اجرای مناظره های انتخاباتی باش��د. 
گرچه »پایش« نیز به حاش��یه هایی دچار شد و عده ای دل خوشی 

از آن ندارند.

کدام مجری بر صندلی مناظره انتخاباتی 92 سیما می نشیند؟

مدیر کل روابط 
عمومی صدا و 

سیما اعالم کرد 
مجری مناظره های 
انتخاباتی تا لحظه 

آخر اجرای مناظره ها 
مشخص نمی شود 
و نام او تا اندازه ای 

محرمانه است

SMS

من هم مانند بس��یاری از 
گروه 
این مردم که هنوز رش��ته فرهنگ

الفتش��ان کاماًل با رس��انه 
ملی! قطع نشده، س��ریال »پروانه« را دیدم. البته 
اعتراف می کنم همان کاله��ی که در مورد »کاله 
پهلوی« س��رم رف��ت، اینجا هم س��رم رفت. کاله 
پهلوی را دیدم به خاطر »کیف انگلیسی« و پروانه 
را هم دیدم به خاطر »ارمغان تاریکی« چون هر دو 
کارگردان در کار قبلی ش��ان موف��ق بودند. کاله 
پهلوی که حس��ابش جداس��ت، اما حرف من سر 

»پروانه« است.
حدیثی هس��ت که می گوید»ارت��کاب مکرر یک 
کار زش��ت، زش��تی آن را در نظر ارتکاب کننده از 
بین می برد و آن کار عادی می شود.« این درست 
 حکای��ت تلویزیون ماس��ت. آنقدر س��ریال های 
بی سروته و بی محتوا تحویلمان داده اند که با دیدن 
سریالی مثل »پروانه«، از خوشحالی به احترامش 

کاله از س��ر برمی داریم و آن را ناجی کنداکتور به 
راستی فقیر و ذلیل سیما می نامیم.

»پروانه« را کامل دیدم. س��ریال تمام ش��د، ولی 
همچنان ذه��ن من پر اس��ت از س��ؤال و این که 
حضرات صاحب منصب در سیما مردم را چه فرض 
کرده اند؟ البته نگرانی ندارند. آنقدر سریال ماقبل 
سریال)به قول آقای فراستی( به خورد مردم داده 
اند که به خودش��ان اجازه می دهند هر چند وقت 
یک بار کاری کمی پنیر تاریخ گذشته هم روی تکه 
نان خش��کی که دست مخاطب گرس��نه داده اند 
بمالند و انتظار دارند مخاطب حتی نیم نگاهی هم 

به نان و پنیر و گردوی آن طرف آب نداشته باشد.
 س��ریال »پروانه« دست گذاش��ت روی احساس

مخاطب حساس ایرانی و با استفاده )سوءاستفاده( 
از آن همه ضع��ف های روای��ی و فنی، داس��تان 
ضعیف��ش را پوش��اند. فیلمنامه این کار سرش��ار 
از گاف و ش��کاف و چال��ه چوله ب��ود. نقش های 

اصلی)نمی گویم ش��خصیت چ��ون نبودند( بین 
تیپ و ش��خصیت معلق ماندند و نقش های فرعی 
هم تیپ ه��ای ب��د و نخراش��یده ای درآمدند که 
منطق درس��ت و حس��ابی ای در پرداخت و دلیل 
حضورشان نبود. اینجا مجال مطلبی مفصل نیست 
 و بنده س��عی می کنم به ش��ماری از پرسش های 
بی شماری که فیلمنامه نویس محترم با کم کاری 
و سهل انگاری خودشان و مسئوالن محترم سیما 

برایمان ایجاد کرده اند، اشاره کنم.
1    طالبی یک ش��ب به خانه پروان��ه می آید و 
در یک نگاه عاش��ق پروانه می ش��ود. این عشق به 
خصوص از آدمی مث��ل طالبی باورپذیر نیس��ت. 
 هیچ مقدمه ای وجود ندارد. پروانه چه ویژگی ای

دارد که بتواند ب��رای مردی مث��ل طالبی جذاب 
باشد؟ پروانه عاش��ق امیر می شود؛ چون قباًل مرد 
 خائن دیده و ف��داکاری امیر ب��رای زنش جذبش 
می کند. طالبی چرا عاشق پروانه می شود آن هم در 

یک نگاه؟! ساده ترین راه این بود که نویسنده عشق 
طالبی را ببرد به قبل از سریال و ما از اول ببینیم که 

طالبی عاشق پروانه است.
2    تنه��ا تصویری که م��ا دهه ش��صتی ها از 
ساواک داریم، از فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
است و من تا کنون نفهمیده ام که باالخره ساواک 
 مخوف بوده ی��ا احمق. همیش��ه تیز و خش��ن و 
 بی رحم بوده اند و مو را از ماست بیرون کشیده اند

و عرصه را برهمه تنگ کرده اند، اما در پروانه گاهی 
خیلی باهوشند و گاهی خیلی احمق. همه جا دنبال 
پروانه هستند، اما هیچ گاه محل قرار امیر و پروانه 
در پارک لو نمی رود. باور کنیم که ساواک اینقدر 
احمق اس��ت که از عهده تعقیب یک دختر نازک 

نارنجی برنمی آید؟
3    از س��ازمان منافقین هیچ نمی بینیم. همه 
چیز از طریق دیالوگ های خام و مستقیم و اکثراً 

ناقص منتقل می شود. 
4    امی��ر تیر می خورد و در ش��هر س��رگردان 
می شود؛ یعنی سازمانی با آن دقت و سازماندهی 
مکانی برای مواقع اضطراری ندارد که نیرویش تا 

شب سرگردان بماند در شهر؟!
5    مضح��ک ترین قس��مت ماج��را در همان 
قس��مت تیر خ��وردن امیر ب��ود و من ب��ه خودم 
امیدواری دادم که اش��تباه تدوین ب��وده و نه گاف 
فیلمنامه. قبل از ظهر امیر تیر می خورد و محمود 
دستگیر می شود. چندین بار محمود را می بینیم 
که از سویی به سوی دیگر کشیده می شود به نشانه 
این که به طرق مختلف شکنجه می شود. از حال 
می رود و به هوش می آید و دوباره شکنجه و... بعد 
از ظهر محمود خانه تیمی را لو می دهد و شب هم 
امیر را س��رگردان در پارک می بینیم. چطور باور 
کنیم که همه آن شکنجه ها و لو دادن و ... در نصف 

روز اتفاق افتاده است؟
6     امی��ر و پروان��ه بعد از ف��رار ب��ه خانه مرد 
روحانی م��ی رون��د و روحانی بعداً م��ی گوید که 
س��اواک بعد از رفتن امیرو پروانه ب��ه خانه او رفته 
است. ساواک از کجا فهمیده باید به خانه او برود؟ 
 آیا بیننده حق ن��دارد بداند؟ماج��را وقتی جالب 
می ش��ود که امیر در ته��ران هم مرتب��ا به دیدن 

روحانی می رود. اگر رابطه روحانی و امیر لو رفته، 
چرا روحانی تحت نظر نیست؟ مگر غیر از این است 
که امیر اعدامی اس��ت و یک آمریکای��ی را به قتل 

رسانده است؟!
7     م��ن باالخره نفهمیدم ش��غل پ��در پروانه 
چیس��ت؟ ماجرای دیدارش باش��اه و اتفاقاتی که 
بعد از آن برایش افت��اده، فقط در جمالتی کوتاه از 
زبان خودش بیان می شود و ما هم می گذاریم به 
حساب داستان فرعی بودن و ...، چرا او تمام وقت 
در خانه است؟! اصال کارش چیست؟ ار تباطش با 
طالبی چیست؟ اصاًل کار طالبی چیست؟ چرا باید 
 فقط حدس بزنیم؟ پس وظیف��ه فیلمنامه نویس

چیست؟
8    مرتب به رابطه عاطفی بین پروانه و پدرش 
اش��اره می ش��ود، اما هیچ کدام دنبال راهی برای 
 دیدن ه��م نمی گردند. چرا؟ ب��ه خصوص پدر که 

به شدت منفعل است.
9     عاطفه باالخره عاش��ق که می شود؟ قبل 
از آن به پروانه می گوید مردی عاش��قش شده و او 
عشق را سد راه می داند، اما بعد خودش به عاشق 
شدنش اعتراف می کند. باالخره چه کسی عاشق 

او شده است؟
10     در قس��مت آخر خانه محاصره می ش��ود. 
 قبل از آن، طالبی از لو رفتنش��ان خب��ر داده، ولی 
 امی��ر ب��ه گون��ه ای ح��رف م��ی زن��د ک��ه انگار

 محاصره کننده ها از اعضای سازمان هستند. مگر 
در آن خانه که قباًل هم شناس��ایی شده چند نفر 
زندگی می کنند که نیاز به آن همه لشکرکش��ی 
باش��د و تازه آن چه ج��ور محاصره ای اس��ت که 
پروانه به راحت��ی و بدون دیدن حت��ی یک مأمور 
 ف��رار می کن��د و دوب��اره هم ب��ه هم��ان راحتی 
برمی گردد؟ یادداش��تی که کنار بچ��ه می گذارد 
حاوی چ��ه مطلبی اس��ت؟ اصاًل چگون��ه لو رفته 
اند؟ اشرف دوس��ره بازی کرده یا پدرش با ساواک 
همکاری کرده یا تلفنشان کنترل شده است؟ یا.... 

بچه چگونه به نرگس می رسد؟ و این که چرا بچه 
یک سالش می شود، اما هنوز اس��م ندارد یا شاید 
 ما مثل م��وارد بی ش��مار قبلی قابل نیس��تیم که 

بدانیم!

گاف های مجموعه  »پروانه«

 قابل نبودیم جواب این سؤال ها را بدانیم؟ 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آینده باشگاه ذوب آهن 
در گرو مجمع کارخانه

سخنگوی هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: فعال منتظر برگزاری 
مجمع کارخانه ذوب آهن هس��تیم که وضعیت باش��گاه را روشن کنیم. 
کارخانه ذوب آهن خصوصی ش��ده و ش��رایطش با قبل ف��رق می کند. 
اکنون به دنبال این هستیم که نظر هیأت مدیره کارخانه را درباره نحوه 

باشگاه داری در آینده جویا شویم.
داوود ش��یران گفت: همه تصمیم ها و برنامه ها را به بعد از بازی پلی آف و 
روشن شدن تکلیف تیم موکول کرده ایم. فعال با هیچ فردی برای حضور در 
کادر فنی تیم مذاکره نکرده ایم و با هیچ بازیکنی هم وارد مذاکره نشده ایم.

ش��یران در پایان درباره بازیکنان خروجی ذوب آهن گفت: فعال که هیچ 
بحثی در این رابطه مطرح نشده، البته ممکن است چند بازیکن با تیم های 

دیگر مذاکره کرده باشند که من از آنها خبر نداشته باشم.

بازیکن تاج، راه آهن و شاهین 
درگذشت

جمشید فروتن، پیشکسوت فوتبال اصفهان دار فانی را وداع گفت.جمشید 
)قاسم( فروتن متولد چهاردهم آذر سال ۱۳۱۵ در شهرضا بود. وی که در 
س��ال های کودکی برای تحصیل به اصفهان آمد، عالقه مندی خود را به 

ورزش فوتبال با حضور در تمرینات و مسابقات مدارس نشان داد. 
فروتن با پایان دوران تحصیل، فوتبال را به ص��ورت جدی تر دنبال کرد 
 و در کارنامه فوتبالی او سابقه پوش��یدن پیراهن تیم هایی همچون تاج، 
راه آهن، کارگران، شاهین )سپاهان( و دارایی دیده می شود. فوتبال فروتن 
در زمان بازیگری اش مورد توجه عالقه مندان فوتبال قرار داشت. مرحوم 
فروتن عالوه بر فوتبال در ورزش باستانی و کشتی نیز فعالیت داشت و از 
ابتدای آغاز ساخت ورزشگاه نقش جهان به عنوان مسئول انتظامات این 
پروژه مشغول به فعالیت شد.  او بعد از بازنشستگی فوتبال محالت را زنده 
کرد و تیم های مختلفی را تش��کیل داد و هدایت کرد. این موضوع بهانه 
خوبی بود تا س��ال گذشته و در جریان برگزاری مس��ابقات فوتسال جام 
موالی عرشیان از سوی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان از 
وی تقدیر به عمل آید.  این پیشکسوت فوتبال اصفهان روز جمعه بیستم 

اردیبهشت ماه ۹۲ پس از تحمل سال ها بیماری درگذشت. 

 اردیبهشت برای گیتی پسند 
پولساز است

در جلس��ه هیأت مدیره باش��گاه گیتی پس��ند ک��ه تا پایان م��اه جاری 
برگزار خواهد ش��د، در مورد بودجه امس��ال  تیم فوتس��ال این باشگاه و 
همچنین برنامه هایش برای حضور در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا 
تصمیم گیری خواهد شد. تیم فوتسال گیتی پسند فصل گذشته عنوان 
قهرمانی لیگ برت��ر را از آن خود کرد تا به عنوان نماین��ده ایران در جام 
باشگاه های آسیا ش��رکت کند. این رقابت ها قرار است شهریور ماه سال 

جاری در ژاپن برگزار شود.
همچنین فصل جدید رقابت های لیگ برتر نی��ز از مرداد ماه آغاز خواهد 
شد. با این وجود، هنوز وضعیت این تیم مشخص نشده و قرار است بعد از 
تشکیل جلسه هیأت مدیره باشگاه که تا پایان اردیبهشت برگزار می شود،  

در این خصوص تصمیم گیری شود. 

 پیکر پدر بوکس ایران 
به خاک سپرده شد

پیکر مرحوم علی اکبر ش��کرایی، پیشکس��وت بوکس ایران روز گذشته 
در قطعه نام آوران بهش��ت زهرا)س( به خاک سپرده شد.  مراسم تشییع 
پیکر مرحوم علی اکبر شکرایی پیشکسوت بوکس ایران که به پدر بوکس 
معروف بود، ۲4 اردیبهشت در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار 
شد. مرحوم شکرایی استاد اکثر پیشکسوتان فعلی بوکس کشور در رده 
مربیان و داوران بود. وی سال ها ریاست کمیته اجرایی فدراسیون بوکس 

در مسابقات کشوری را بر عهده داشت. 

 دستگیری دزد اتاق مورینیو 
با جواهرات سرقتی

سارق سابقه داری که به اتاق ژوزه مورینیو در هتلی در شهر لندن دستبرد 
زده بود، دستگیر و به ۳۱ ماه زندان محکوم شد.

پلیس لندن جیمی فیالن، دزد س��ابقه داری را که چندی پیش به اتاق 
مورینیو در هتل پنج  ستاره ویندهام دس��تبرد زده بود، دستگیر و برای 
۳۱ ماه روانه زندان کرد. این س��ارق س��ابقه دار که هوادار آرسنال است 
در سرقتش از اتاق مورینیو در هتل الماس��ی به ارزش ۱00 هزار پوند به 
 عالوه چندین قطعه جواهرآالت، یک دستگاه آی پد و لپ تاپ و یک کت 
باارزش را به سرقت برده بود. او این کاالهای س��رقتی را داخل چمدانی 
که به خانواده مورینیو تعلق داشت، گذاشت و با خونسردی تمام از خدمه 
هتل تقاضای تاکسی کرد. این سارق جدای از چندین پرونده کیفری، در 
سال ۲007 باعث کشته شدن یک دندانپزشک در خیابان شده بود که به 
پنج سال زندان محکوم شد. او در یک دهه گذشته ۲۱ بار سابقه سرقت 

داشته است. 

صعود ایران به جام جهانی 
غیرممکن  نیست

کریم انصاری فرد/ مهاجم تیم ملی فوتبال

فکر نمی کنم رفتن به جام جهانی غیرممکن باشد؛ چرا که همه تیم ها 
این شانس را دارند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و امیدوارم 
تمام مسئوالن، کادرفنی، بازیکنان، اهالی رسانه و مطبوعات دست به 

دست هم دهند تا تیم ملی روانه جام جهانی شود.
عمان از لحاظ شرایط تیمی و آب وهوایی به قطر نزدیک 
است و فکر می کنم بازی خوبی پیش از سه دیدار 
مهمی که باید برای رس��یدن به جام جهانی 
انج��ام دهیم، باش��د. م��ا در ای��ن بازی 
می توانیم نکات و خواس��ته های 
کادرفن��ی را در زمین اجرا کنیم. 
امی��دوارم که م��ردم عزیزمان دعا 
کنند تا س��ه ب��ازی حساس��ی را که 
پیش رو داریم، به خوبی پشت سر بگذاریم 

تا بتوانیم به جام جهانی صعود کنیم.

خداحافظ  مو قرمز!
پل اسکولز درس��ت چند روز پس از خداحافظی سر آلکس 
فرگوس��ن تصمیم گرفت کفش هایش را بیاویزد تا سرمربی 

خود را در دوران بازنشستگی نیز تنها نگذارد.
در تاری��خ فوتبال جه��ان هافبک های خوب زی��ادی وجود 
داشتند، اما کسی که می توان او را همیشه در زمره برترین ها 
قرار داد همان هافبک موقرمز انگلیسی هاست که سال ها در 
منچس��تریونایتد درخش��ید؛ بازیکنی که هوشی بسیار باال 
 داشت و در مدرس��ه نمرات باالیی می گرفت. اسکولز متولد 
۱6 نوامبر ۱۹74 در سالفورد است. او در زندگی شخصی خود 
بارها با مشکالت عدیده ای روبه رو بود. از کم بینایی گرفته تا 
دست وپنجه نرم کردن با بیماری آسم. او تمام دوران ورزشی 
خود را در منچستریونایتد سپری کرد و در این تیم بیش از 
700 بار به میدان رفت. اسکولز در رده ملی تیم ملی انگلیس 
را تا یورو ۲004 همراهی ک��رد و در 66 بازی ملی ۱4 گل به 
ثمر رساند. اگر بخواهیم اس��کولز را تعریف کنیم، این طور 
باید بگوییم که یک بازیکن ساده و خجالتی است که کمتر 

مصاحبه می کند و بسیار سخت کوش است. 
او کار خودش را انجام می دهد. ش��اید برای همین باشد که 
رسانه های انگلیس��ی اس��کولز را نقطه مخالف دیوید بکام 
می دانند. او آن قدر خوب بود که فابیو کاپلو بارها درخواست 
کرد به تیم ملی بیای��د و انگلیس را در ج��ام جهانی ۲0۱0 
همراهی کند، اما اسکولز این درخواست را قبول نکرد و هیچ 
وقت به تیم ملی برنگشت. اسکولز در دوران حضور خود زیر 
نظر فرگوس��ن تنها یک بار با او اختالف نظر داشت. جریان 
این بود که اسکولز در س��ال ۲00۱ از بازی در جام اتحادیه 
برابر آرسنال در کنار جوانان باش��گاه خودداری کرد: »این 
کاری بود که از آن بس��یار پش��یمانم. آن زمان در ش��رایط 
خوبی نبودم. کمی ناراحتی داشتم و اصاًل راضی نبودم. قبول 
دارم خیلی احمقانه بود. خیلی.« اسکولز اولین بازی خود را 
برای منچستر در سال ۱۹۹4 در جام اتحادیه انجام داد که 
موفق شد دو گل به ثمر برساند و پورت وال را شکست دهند. 
کلکسیون افتخارات اسکولز در منچس��تریونایتد پر از جام 
است: ۱۱ قهرمانی در لیگ برتر، سه قهرمانی در جام حذفی، 
دو قهرمانی در جام اتحادی��ه، دو قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و یک قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها و یک قهرمانی 
در جام بین  قاره ای. او در ۳۱ مه ۲0۱۱ اعالم کرد از فوتبال 
خداحافظی کرده، اما با توجه ب��ه مصدومیت زیاد بازیکنان 
منچستریونایتد در ژانویه ۲0۱۲ به ترکیب شیاطین سرخ 
برگشت، اما برای دومین و آخرین بار یکشنبه ۱۲ مه ۲0۱۳ 
خداحافظی خود را از فوتبال اعالم ک��رد؛ وداعی که به نظر 

قطعی می رسد.

یادداشت

6
کی روش در پله دوازدهم بهترین مربیان جهان و اول آسیا

در تازه ترین رده بندی مربیان ملی جهان که توسط سایت رنکینگ مربیان دنیا انجام شده، کارلوس کی روش 
سرمربی تیم ملی ایران با کس��ب 7۸7۱ امتیاز مقام دوازدهمی خود را حفظ کرد و باالتر از پائولو بنتو که 
هدایت تیم ملی پرتغال را برعهده داردو پایین تر از خوزه التوره، مسئول فنی تیم ملی مکزیک جای گرفت.

سرانجام سنگین ترین حکم چند سال 
گروه 
اخی��ر از س��وی کمیت��ه انضباط��ی ورزش

فدراسیون فوتبال درباره پرونده تبانی 
لیگ دس��ته یک صادر ش��د تا پس از مدت ها، شاهد یک رأی 

قاطع از سوی کمیته انضباطی باشیم. 
در این پرونده، مواردی از نقض قوانین، پیشنهادهای نامشروع، 
تبانی و... که در گروه دوم )ب( این مس��ابقات به وقوع پیوسته 

است، زیر ذره بین این کمیته قرار گرفت.
جالب این که برای نخس��تین بار در مقابل این گونه رفتارها، 
یک واکنش تنبیهی نشان داده ش��ده؛ یعنی تاکنون در حالی 
که همگان از وجود مسائل پشت پرده فوتبال آگاهی داشتند، 
همه پنهان می کردند و  می  گفتند که س��ند و مدرک رو کنید، 
البته این مس��ائل محدود به این گروه نمی شود و دیگران هم 
سرنخ دارند. اما در هر صورت این بس��یار امیدوار کننده است 
که فدراسیون اولین گام را به سمت پاک سازی فضای فوتبال 

برداشته است. 
البته در کالبد شکافی این پرونده نباید از نقش و تالش پررنگ 
حجت االسالم علیپور، دبیر ستاد منش��ور اخالقی فدراسیون 
 فوتبال به س��ادگی گذش��ت. کمیت��ه انضباطی فدراس��یون 
در احکامی س��نگین، نام 4۲ نفر را به عن��وان متخلف اعالم و 
 آنها را ب��ه  حضور نیافت��ن در فوتبال و جریم��ه نقدی محکوم 

کرد.
متأس��فانه در این پرونده نام چند تیم، مرب��ی، بازیکن، داور و 
خیلی های دیگر به چشم می خورد که در صورت اثبات، باید به 

حال این فوتبال کثیف تأسف خورد.
یکی از ابهامات مه��م حکم  کمیته انضباطی، اس��تفاده بیش 
از اندازه از واژه »غیر« اس��ت. همین موض��وع انتقاد برخی از 
کارشناسان مسائل حقوقی فوتبال را در پی داشته و این دسته 
از منتقدان، کمیت��ه انضباطی را به کلی گوی��ی و صادر کردن 

احکام فله ای متهم می کنند.
ماه گذشته دبیر س��تاد منشور اخالقی فدراس��یون فوتبال از 
باند فساد اخالقی یکی از دالالن معروف فوتبال در کشور پرده 
برداشت که به دام انداختن بازیکنان لیگ، از عمده اهداف این 

باند بوده است. 
در واقع تبانی خودش دزدی و اختالس اس��ت. اگر به یک نفر 
اعم از بازیکن، مربی، سرپرست و مدیر این موضوع اثبات شده، 
باید ب��ا آنها برخورد قاط��ع صورت گیرد. زمی��ن ورزش جای 
مقدسی است. موقعی که برخی از بازیکنان با وضو وارد زمین 

می شوند، نباید افراد ناپاک در کنار آنها باشند.
تنها اش��د مجازات، درس عبرتی برای دیگران می ش��ود. در 
فوتبال باید سره از ناسره جدا شود؛ چون در لیگ، نظارت   کم و 

شرایط مالی پایین است و بنابراین، تبانی پیش می آید.

متأسفانه بازیکنانی که ضعیف النفس هستند، زود فریب افراد 
س��ودجو را می خورند.  این رخدادها، باعث شده دیدی منفی 

نسبت به فوتبال در کشور پدید آید.
علیرضا صالحی، رییس کمیته استیناف در خصوص معترضین 
به آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده منتسب 
به لی��گ آزادگان ضمن بیان ای��ن مطلب  گف��ت: افرادی که 
معترض به آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده 
تبانی های صورت گرفته در لیگ آزادگان هستند، بنا به قانون 
حداکثر یک هفته زمان دارند که به کمیته استیناف فدراسیون 

فوتبال، الیحه اعتراضی خود را ارایه دهند. 
در کمیته استیناف اصل رسیدگی به لوایح اعتراضی این است 
که دعوتی از فرد معترض نش��ود، مگر در مواقعی که ضرورت 

ایجاد می کند.
به هر حال، بسیار امیدوار کننده است که فدراسیون نخستین 
گام را به سمت پاک سازی فضای فوتبال برداشته، ولی حمایت 
از این امر مهم و ادامه پاک س��ازی در لیگ برتر که پشت پرده 

فراوانی دارد، خواست همه اهالی فوتبال پاک است.
خودمان را گول نزنیم. چند س��ال قبل مربیان چندین مربی 
سالم، وجود باند پشت پرده فوتبال را گوشزد کرده بودند، ولی 

گوش شنوایی نبود!
اگر س��راغ س��رنخ ها و ریش��ه ها نروند، باید بگوییم که در این 
میان تنها عده ای قربانی شدند. علی دایی یکی از اسطوره های 
فوتبال، زمان��ی گفته بود برخ��ی بازیکنان ب��رای دوپینگ از 
هورمون اسب اس��تفاده می کنند و...، مایلی کهن، احمد زاده، 
مجید جالل��ی، کربکندی، ابراهی��م زاده از مربیان خوش��نام 
فوتبال از وجود دست های پشت پرده در فوتبال فراوان گفتند.

تا ح��ال فک��ر کرده اید چ��را بس��یاری از مربیان خوش��نام و 
کارنامه دار خانه نشین هس��تند و در برخی مواقع نیمکت های 
 مربیگری تنها ش��اید به یک س��ری افراد خاص تعلق داش��ته 

باشد؟
راس��تی اگر مربیانی که بارها در تبانی فوتبال نقش داشتند، 
از فوتبال بروند چه اتفاقی رخ می دهد؟! فوتبالی که بازیکنان 
فقط پول حرفه ای می گیرند و مسئوالن هم با عجله برای پایان 
یافتن فصل، لحظه ش��ماری می کنند. جالب این که بدترین 
کارنامه رشته های ورزشی در فوتبال رقم خورد و هیچ عنوان 

باارزشی در این رشته نصیب ما نشد. 
در حالی که اگر هزینه های میلیاردی،  صرف ورزش های مادر 
مانند دو و میدانی و... و حتی تیم های پایه می شد، مسلما نتایج 

قابل قبولی داشت.

بال های اختاپوس فساد در فوتبال شکست 

گام اول برای رسیدن به فوتبال پاک
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مجید جاللی به کویر 
نزدیک شد

نقش جهان 
سر هم بندی نمی شود

مجید جاللی مذاکراتی با مسئوالن مس کرمان انجام داده و این امر تا حدودی 
نیز نهایی شده اس��ت.تیم مس کرمان در دوازدهمین دوره لیگ برتر در رده 
ششمی قرار گرفت. مس��ئوالن این تیم در فصل گذشته دو بار سرمربی خود 
را تغییر دادند. لوکا بوناچیچ از نیم فصل دوم هدایت نارنجی پوشان را برعهده 
گرفت. مسئوالن با این مربی کروات صحبت هایی انجام دادند، اما مثل این که 
این مذاکرات جواب نداده است. روز سه شنبه نیز لوکا به کرواسی بازگشت. هر 
چند که نخعی، سرپرست این تیم معتقد است که بوناچیچ صد در صد به ایران 
بازخواهد گشت، اما مسئوالن مذاکراتی با مجید جاللی انجام داده اند و قرار است 
در روزهای آینده این موضوع نهایی شود. این طور که به نظر می رسد مذاکرات 
مس و جاللی در مراحل پایانی است، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و شاید هم 

در مرحله پایانی طرفین با هم به توافق نرسند. 

استاندار اصفهان گفت: کمر همت بس��ته ایم تا در همین دولت اولین بازی بر 
روی زمین ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، حتی اگر بخش هایی از سازه آماده 
نشده باشد؛ چرا که ما نمی خواهیم ورزشگاهی سر هم بندی شده تحویل دهیم. 
بلکه می خواهیم با یک کار مهندس��ی و حساب شده عمل کنیم، اما ورزشگاه 
فوتبال نقش جه��ان را برای بازی تا قبل از پایان دول��ت دهم آماده می کنیم.

علیرضا ذاکر اصفهانی اظهار کرد: مش��کالت فعلی ورزش��گاه نقش جهان در 
محدوده سقف آن است که اگر این مشکالت برطرف شود روند ساخت سرعت 

بیشتری خواهد گرفت و همه درصدد رفع این مشکالت هستند.
وی ادامه داد: محوطه س��ازی ورزش��گاه به صورت کامل انجام شده و جایگاه 
VIP ورزش��گاه نیز تا چند روز آینده به بهره برداری می رسد و باید بگویم که 
جایگاه ویژه)VIP( نقش جهان از بهترین و مدرن ترین امکانات بهره می گیرد. 

دستیار کی روش، میهمان ویژه فینال یورو لیگ
آنتونیو سیموئز دستیار اول کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان، به عنوان میهمان افتخاری و تماش��اگر ویژه 
دیدار فین��ال یورولیگ بین تیم های بنفیکای پرتغال و چلس��ی 

انگلستان به ورزشگاه آمستردام آرنا دعوت شد.

کناره گیری فردیناند از تیم ملی
ریو فردیناند، مدافع کهنه کار سه شیر که روز یکشنبه 
برای بار ششم جام قهرمانی لیگ برتر انگلیس را باالی 
سر برد، پس از۸۱ حضور در ترکیب تیم ملی انگلیس 

اعالم کرد از فوتبال ملی کناره گری کرده است. 

روبن در بایرن  می ماند
مهاجم هلن��دی بایرن مونیخ گفت که دو س��ال دیگر با 
تیم��ش ق��رارداد دارد و دلیلی برای جدای��ی از تیمش 
نمی بیند. روبن از بازیکنانی اس��ت که همواره در فصل 

جاری خبر جدایی او از بایرن مونیخ به گوش می رسید.  81
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سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تکذیب هرگونه مذاکره با پرسپولیس 
گفت: همیشه گفته بودم اولویتم در ایران، سپاهان است و خوشحالم 
در تعامل خوب با مدیران این باشگاه می خواهیم گام های بلندی را 

برای موفقیت در فصل آینده برداریم.
زالتکو کرانچار پس از تمدید قراردادش با تیم فوتبال سپاهان درباره 
شرایط مذاکره با مدیران این باشگاه و رضایتش از ماندن در این تیم 
اظهار کرد: طبیعتا از مذاکرات راضی هستم. درباره تمامی موارد با 
هم بحث کردیم؛ مواردی که شامل همه عوامل تیم بود. همچنین 
درباره هدف گذاری ها برای پروژه فصل آینده بحث ش��د و تصمیم 

گرفتیم تا سپاهان از نظر بازیکنان برای فصل بعد تقویت شود.
وی افزود: پاسخ بس��یار خوبی درباره تمامی موارد دریافت کردم و 
اهداف تیم تعیین شد. تعداد کمی بازیکن از نظر من باید به سپاهان 

ملحق شوند. همین طور درخواستم این بود که باشگاه تالش کند 
بعضی از بازیکنانی را که قراردادش��ان با ما تمام شده است، در تیم 
بمانند، از جمله محمدرضا خلعتبری و امید ابراهیمی. با فراهم شدن 
این شرایط واقعاً می توانم راضی باشم. به خاطر هواداران، بازیکنان و 
مدیران سپاهان به ویژه دکتر سمیعی نژاد که تفاهم بسیار زیادی در 

مذاکرات نشان داد، در سپاهان ماندم.
کرانچار تأکید کرد: االن مسئولیتی بر گردنم گذاشته شده که باید 
با حرکت قدرتمندانه به س��مت موفقیت و نتیجه  گرفتن در لیگ 
برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آس��یا حرکت کنیم. پذیرفته ام 
که سپاهان در این سه جام با همه قدرت حاضر شود و فکر می کنم 
 باش��گاه هم می خواهد چنین گام��ی را بردارد. در ای��ن راه جذب 
یکی، دو بازیکن جدی��د به منظور تقویت تیم برایم کافی اس��ت و 

آنچه شایعه ش��ده بود کرانچار هفت بازیکن جدید را برای تیمش 
می خواه��د، اصاًل صحت ن��دارد. هیچ وقت چنین درخواس��تی را 
نکرده ام. سرمربی سپاهان در پاسخ به سؤالی درباره طوالنی شدن 
مذاکرات به دلیل مبلغی پیشنهادی از سوی او و باشگاهش به ایسنا 
گفت: باید بگویم که پیش��نهادهای بس��یار خوبی از خارج از ایران 
داش��تم؛ پیش��نهادهایی از تیم های اروپایی و عربی. )راپید وین و 
الوصل( اما ماندن در سپاهان را انتخاب کردم. با وجود آن پیشنهادها 
پذیرفتم که در سپاهان بمانم و در عین حال هیچ درخواست مالی 
برای قرارداد خودم به مدیران باشگاه ندادم. مبلغ قرارداد من مانند 
فصل گذشته است، اما یک س��ری پاداش ها به آن اضافه شد که در 
صورت رسیدن سپاهان به عناوین هدف گذاری شده، آن پاداش ها را 
به من خواهند داد. وی در واکنش به این گفته که آیا یکی از اهدافش 
قهرمانی سپاهان در آسیاست، خاطر نشان کرد: قهرمانی در آسیا 
که نه، االن نمی توان با جدیت از چنین هدف بزرگی صحبت کرد،  
اما عملکرد موفقی در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا نداشتیم که 
البته دالیل آن را بارها گفته ام. تالش می کنیم در فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا عملکرد و نتایج به مراتب بهتری داشته باشیم تا در 
جایگاهی بسیار بهتر نسبت به چیزی که در این فصل شاهد بودیم، 
قرار بگیریم. کرانچار در واکنش به این که آیا مدیران سپاهان به او 
تعهد داده اند که خلعتبری و ابراهیمی را در تیم نگه دارند، گفت: این 
منطقی است که خیلی از بازیکنان از جمله این دو ملی پوش در تیم 
حفظ شود؛ چون آنها می توانند دوباره نقش کلیدی در تیم ما داشته 
باشند. البته ماندن این دو بستگی به مذاکرات دو طرف دارد. شاید 
اصاًل خلعتبری و ابراهیمی خودش��ان نخواهند در سپاهان بمانند، 
بنابراین اگر به هر دلیلی قرارداد آنها با سپاهان تمدید نشود، طبیعتا 
باید به دنبال بازیکنان جایگزین باشیم. وی در پاسخ به این سؤال 
که چه بازیکنانی را در فصل آینده نمی خواهد و فکر می کند که چند 
درصد از آنها در سپاهان جدید نباش��ند، گفت: پاسخ به این سؤال 

برای افکار عمومی خوب نیست. این یک برنامه و تصمیم داخلی در 
خود باشگاه است، میان من و مسئوالن تیم. تا االن هیچ تصمیمی 
درباره این که چه بازیکنی از تیم جدا ش��ود، نگرفت��ه ام و طبیعتا 
نمی توانم درصدی را بیان کنم. تعدادی از بازیکنان قراردادش��ان 

تمام شده که خواهان حضور دوباره خیلی از آنها در تیم هستیم.
سرمربی سپاهان در پاسخ به این س��ؤال که آیا می خواهد دستیار 
خارجی جدیدی را به کادر فنی سپاهان اضافه کند، به ایسنا گفت: 
خیر، چنین تصمیمی ندارم. محمود کریمی دستیار اول من در کادر 
فنی تیم سپاهان است و سایر اعضای کادر فنی هم می مانند. فقط 
ش��اید در صورت نیاز و البته اگر باشگاه هم توانست یک متخصص 

بدنسازی به باشگاه بیاوریم تا کادر فنی تقویت شود.
کرانچار درباره اردو و تمرین های پیش از فصل تیمش نیز اظهار کرد: 
۱۲ روز اول شروع تمرین ها را در اصفهان خواهیم بود. در مذاکرات 
ابراز تمایل کردم که مانند س��ال گذش��ته اردویی را در ترکیه و در 
همان جایی که اقامت داش��تیم، برگزار کنیم که طبعیتا بعد از آن 
۱۲ روز خواهد بود. شرایط ما در آنجا عالی بود. همین طور اهمیت 
دارد که بتوانیم در آنجا با تیم های قوی بازی تدارکاتی داشته باشیم. 
بخش نهایی تمرین ها پیش از فصل هم که در ایران و بعد از اردوی 
ترکیه انجام می شود. کرانچار درباره بازیکنان خارجی تیمش و این 
که آیا می خواهد همین بازیکنان فعلی در س��پاهان بمانند، گفت: 

از عملکرد این بازیکنان راضی هستم و آنها در سپاهان می مانند.
سرمربی س��پاهان در ارزیابی اش از آینده و اولویت های این تیم در 
فصل آینده گفت: آینده ما به کیفیت تیم ما در بازی ها بستگی دارد 
و اولویت اول من قهرمانی در لیگ برتر است. همین طور امیدواریم 
نتایج خوبی را در لیگ قهرمانان آس��یا بگیریم و در جام حذفی هم 
بر اساس اهداف تعیین شده بتوانیم موفق باشیم. دوباره می گویم 
که تیم ما باید عملکردی بهتر و باالتر از قبل داشته باشد تا این تیم 

خودش را سرپا نگه داشته و به موفقیت های بعدی برسد.

کرانچار: سپاهان با دو بازیکن تقویت می شود

می گویم که تیم 
ما باید عملکردی 

بهتر و باالتر از قبل 
داشته باشد تا این 

تیم خودش را سرپا 
نگه داشته و به 

موفقیت های بعدی 
برسد



یادداشت

 12 کیلومترخط انتقال فاضالب 
ناحیه غرب شهرکرد اجرا شد

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضالب چهارمحال و بختیاری 
از اجرای 12کیلومتر خط انتقال فاضالب ناحیه غرب ش��هرکرد به 

تصفیه خانه شهرکرد خبر داد.
قدرت اهلل بیگلری اظهار داش��ت: ب��رای اج��رای 12 کیلومتر خط 
انتقال فاضالب مناطق مهدیه، اشکفتک وچالشتر در غرب شهرکرد 
اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه ش��ده است. وی افزود: برای 
تکمیل این پروژه، 50 کیلومتر شبکه داخلی جمع آوری فاضالب در 
معابر عمومی این ناحیه باید اجرا شود که از این میزان پنج کیلومتر 

آن درسال جاری در مهدیه اجرا می شود. 
بیگلری تصریح کرد: با اجرای پنج کیلومتر ش��بکه داخلی فاضالب 
در مهدیه به تدریج انشعاب فاضالب به مشترکان این شرکت واگذار 

می شود.
معاون مهندسی وتوسعه شرکت آبفا شهری چهارمحال وبختیاری 
 اعتب��ار مورد نی��از ب��رای تکمیل و به��ره ب��رداری از این پ��روژه را 
50 میلیارد ریال عنوان کرد. بیگلری افزود: ب��ا اجرای 10 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب در فرخش��هر نیز عملیات اجرای شبکه 
فاضالب این شهر به اتمام می رس��د و تمامی مشترکان این شهر از 

خدمات شبکه های فاضالب برخوردار می شوند.
به گزارش ایرنا، 65 درصد جمعیت ش��هری چهارمحال و بختیاری 

تحت پوشش خدمات شبکه جمع آوری فاضالب قرار دارند.

ثبت سه مؤسسه جدید فرهنگی 
قرآن و عترت در استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
از به ثبت رس��یدن سه مؤسس��ه جدید فرهنگی قرآن و 
عترت متناس��ب با نی��از مخاطبین در اس��تان خبر داد.  
حس��ین گنجی اظهار داش��ت: در راس��تای گس��ترش 
 فعالیت های قرآنی در اس��تان ش��اهد به ثبت رس��یدن 
سه مؤسس��ه فرهنگی قرآن و عترت در شهرستان های 
بروجن و سامان خواهیم بود. وی ادامه داد:  این مؤسسات 
در شهرستان ها به دنبال پوش��ش دادن به جامعه قرآنی 
تشکیل می گردد و در راستای اهداف دفتر و شورای ترویج 
قرآن و عترت عمل خواهند کرد. گنجی افزود: مؤسس��ه 
ریحانه النبی و کاشف الغطاء در سامان و محبان کوثر در 
بلداجی ب��ه زودی فعالیت خود را ب��ا دریافت مجوز آغاز 

خواهند کرد.

 ۸۵ داروخانه فعال 
در استان وجود دارد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعالم 
این که سال گذشته بالغ بر دو میلیون و ۴00 هزار نسخه 
در استان تجویز ش��د، گفت: بهبود شاخص های تجویز 

دارو از مهم ترین اهداف این معاونت به شمار می رود.
دکتر رضا محمدی اظهار داشت:نس��خ پزشکان به طور 
مستمر بررسی و پسخوراند آن به پزشک ارسال می شود.

دکتر محمدی گفت: به منظور افزایش دسترس��ی مردم 
استان به داروهای موردنیاز و اساسی، به تناسب جمعیت 

۸5 داروخانه در سطح استان فعال است.

برگزاری آیین اعتکاف 
دانشجویان دانشگاه شهرکرد 

 همزمان با ایام البیض ماه مبارک رجب، دانش��گاهیان 
خواهر دانشگاه ش��هرکرد در مس��جد امام علی)ع( این 
دانشگاه معتکف می شوند. مدیر روابط عمومی دانشگاه 
ش��هرکرد اظهار داش��ت: آیین اعتکاف دانش��جویان از 
سیزدهم رجب به مدت سه روز و مصادف با ایام البیض، 
برگزار می ش��ود. محمدرض��ا زارعیان س��امانی اضافه 
 کرد:ثبت نام ب��رای ش��رکت در این مراس��م معنوی از 
بیست و س��وم تا س��ی و یکم اردیبهش��ت در دفتر نهاد 

رهبری دانشگاه شهرکرد انجام می شود.

خبر ویژه

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
حجت االسالم سیدمحمد طباطبایی 

هم سویی مجموعه های فرهنگی کشور، تحقق منویات رهبر معظم انقالب  
و اهداف نظام را ممکن می س��ازد؛ چرا که با  این نام گذاری وظیفه همه 
مسئوالن بسیار سنگین شده. هر کسی در هر جا و در هر مسئولیتی که 
هست، با عمل به وظیفه خود می تواند برای تحقق این خواسته تالش کند.

به طور قط��ع رهبر معظ��م انقالب با نام گذاری امس��ال به نام حماس��ه 
اقتصادی و حماسه سیاس��ی خواس��ته اند متولیان در همه جای کشور 
با تالش، کار و همت خود مش��کالت و کاس��تی های به وج��ود آمده را 
جبران کرده  و ب��ا برنامه ریزی 
 صحی��ح س��ند چش��م انداز 
20 ساله نظام اسالمی را تحقق 
بخشند. مجموعه های فرهنگی 
کشور  با برداش��تن قدم های 
 بلن��د ب��رای تحق��ق منویات 
رهبر معظم انقالب باید تالش 

کنند.

تحقق اهداف نظام با همسویی  
فرهنگ ممکن می شود

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
 راه اندازی مجموعه ورزشی کارگران لردگان در سال جاری

 داوود ش��یوندی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری با اش��اره به 
راه اندازی مجموعه ورزشی کارگران لردگان در سال جاری، گفت: مجموع ورزشی کارگران 

لردگان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در سال جاری تکمیل و راه اندازی می شود. 
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یک متخصص طب کار و بیماری های شغلی گفت: تشدید عارضه 
 )COPD(آسم و بیماری انسدادی مزمن ریه و راه های تنفسی
در مورد افرادی که به بیماری های فوق مبتال هس��تند، با وجود 

ریزگردهای موجود در هوا اتفاق می افتد.
دکتر سیدمحمد سیدمهدی افزود: ریزگردها ذرات معلق جامد 
هستند که در حالت عادی، بر سطح زمین می نشینند و به دالیل 
متعدد که وزش باد و رفت و آمد خودروها از جمله آنها هستند، به 

صورت معلق در هوا، جریان پیدا می کنند.
وی ادامه داد: ریزگردها به دو دسته متفاوت تقسیم می شوند؛ یا 
منبع طبیعی دارند که ناشی از گردوغبار بوده و از نقاط مختلف 
وارد شهر و کشور شده اند یا این که منبع مصنوعی دارند و حاصل 
تردد خودروها و فعالیت  کارخانجات هستند و به این طریق وارد 

هوای محیط شده اند.
دکتر سید مهدی تصریح کرد: نکته قابل توجه در مورد ریزگردها 
این اس��ت که با چشم غیرمس��لح در س��طح هوای محیط قابل 
تش��خیص هس��تند و این به آن معناس��ت که میزان شان از حد 
مجاز بیشتر اس��ت. قطر ذرات نیز از نکات حائز اهمیت محسوب 
می ش��ود؛ چرا که هرچه قطر ذرات کمتر از 2/5 میکرون باشد، 
آسیب بیشتری بر جای خواهند گذاش��ت و هرچه این میزان به 
کمتر از 10 میکرون نزدیک شود، آسیب رسانی آنها کمتر خواهد 
شد. به گفته وی، زمانی که ذرات و ریزگردهای معلق در هوا دیده 

می ش��وند، یعنی میزان ریزگردهای غیرقابل مش��اهده بیش��تر 
خواهد بود. در واقع ریزگردهای درش��ت تر دید افقی ما را مختل 
کرده اند و این یعنی، ریزگردهای ریزتر که کمتر از 2/5 میکرون 
هستند و با چشم غیرمسلح قابل مش��اهده نیستند، میزان شان 

بسیار بیشتر است.
دکتر س��ید مهدی با بیان این که ریزگردها اث��رات متفاوتی بر 
سالمتی افراد بر جا خواهند گذاش��ت، خاطرنشان کرد: بررسی 
اثرات حاد این ریزگردها بیش��تر قابل مطالعه است؛ زیرا بررسی 
آنها راحت تر است، البته تشدید عارضه آسم و بیماری انسدادی 
مزمن ریه و راه های تنفس��ی)COPD( در م��ورد افرادی که به 
بیماری های فوق مبتال هس��تند، با وج��ود ریزگردهای موجود، 

اتفاق می افتد و فرد وارد فاز حاد بیماری می شود.
وی اظهار داشت: اثرات حاد افزایش آلودگی هوا و وجود ریزگردها 
روی سالمتی افراد قابل مطالعه و بررس��ی است، اما درخصوص 
اث��رات مزم��ن آن مطالعات زیادی ص��ورت نمی  گی��رد. این، به 
این معنا نیس��ت که وجود خارجی ندارد، بلکه به دلیل س��خت 
بودن مطالعات در این خصوص و انج��ام آن از لحاظ متدولوژی، 
بررسی هایی انجام نمی ش��ود، اما می توان این احتمال را داد که 
مشکالت ریوی، قلبی، س��رطان ریه، اختالالت دستگاه تناسلی، 
ناباروری، آسیب هایی به جنین و مادران باردار برای افرادی که به 
بیماری های فوق مبتال نیستند، با وجود اثرات مزمن آلودگی هوا 

و ریزگردهای موجود در آن ایجاد شود.
سیدمهدی افزود: توصیه اکید می شود که تا حد امکان در روزهای 
آلوده، از خارج شدن از منزل خودداری شود و این توصیه به ویژه 
برای گروه های س��نی پرخطر، مهم تر اس��ت. همچنین بیماران 
ریوی، قلبی، اطفال و س��المندان)حتی اگر ب��ه بیماری خاصی 
مبتال نیس��تند( ترجیحاً و در صورت امکان باید در روزهایی که 
میزان آلودگی هوا بیشتر است، از تردد در سطح شهر خودداری 
کنند، در اماکن شلوغ و میادین و خیابان های اصلی و پرتردد شهر 
حضور پیدا نکنند و سعی شان بر این باش��د در روزهایی که جزء 
روزهای آلوده محسوب می شود، در خانه بمانند؛ چرا که معموالً 
در این روزها، سطح آلودگی در منازل بسیار کمتر است. از طرفی 

استفاده از ماس��ک ها در این 
مواق��ع چن��دان کمک کننده 
نخواهد بود و ش��اید به میزان 
اندکی مواجه ش��دن با ذرات 

ریزگردها را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: ذرات ریزتر از 
2/5 میکرون، خطرناک ترین 
ذرات و ریزگردها به حس��اب 
می آین��د و بیم��اران قلبی و 
ریوی ظرفی��ت کمتری برای 

جبران اثر ریزگردها دارند.
س��یدمهدی ادام��ه داد: ب��ه 
عنوان نمونه یک فرد جوان و 
س��الم، این توانایی را دارد که 
اگر ضرب��ان قلبش ب��ه تعداد 
20 عدد بیشتر از حد طبیعی 

رسید آن را به راحتی تحمل کند، اما فردی که دچار تنگی کانال 
کرونر باشد، به طور حتم با این شرایط دچار مشکالت یا حمالت 
 قلبی خواهد ش��د. کودکان نیز با هر تنفس، هوای بیشتری وارد 
ریه هایشان می شود، میزان امید به زندگی شان بیشتر است و از 
آنجا که پرتحرک تر هس��تند، اثر تجمعی ریزگردها در این گروه 

سنی بیشتر است و جای نگرانی بیشتری هم وجود دارد.
به گفته وی، سالمندان نیز ممکن است به یک بیماری زمینه ای 
دچار باش��ند که شناخته ش��ده نباش��د و حضور پیدا کردن در 
فضای آلوده، حمالت قلبی و مشکالتی را برایشان به وجود آورد، 
بنابراین باتوجه به توصیه های موجود، بهتر است در مواقعی که 
 آلودگی هوا مشهودتر است، دقت  الزم از سوی شهروندان صورت

گیرد. 

میهمانان ناخوانده ای که اثر مخرب دارند

ریزگردها اینجا چه می کنند؟ 

 اثرات حاد افزایش 
آلودگی هوا و 

وجود ریزگردها 
روی سالمتی افراد 

قابل مطالعه و 
بررسی است، اما 
درخصوص اثرات 

مزمن آن مطالعات 
زیادی صورت 

نمی  گیرد
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مزایده
862 شعبه 19 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان پرونده اجرایی به کالسه 
910297ح ج19 ل��ه خانم فاطمه بختیاری با وکالت آقای محمد حکمت روان علیه آقای 
مرتض��ی اورنگی ب��ا وکالت اکبر مومن مبنی بر مطالبه مهریه مبلغ هش��تصد و چهل 
میلی��ون ریال )معادل 840/000/000 ریال( وجه نقد در س��ند و مبلغ 163/000 ریال 
هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی و 
مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 42/000/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت ضمنا خواهان موظف است مبلغ 
16/750/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق صندوق دولت پرداخت نماید لذا در 
نظر اس��ت جلس��ه مزایده ای مورخ 1392/3/13 از س��اعت 9 الی 10 صبح به منظور 
ف��روش 4 دان��گ از 6 دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 2187/2184 واقع در بخش 6 ثبتی 
اصفهان به آدرس: ش��هر بهارستان – خ فرشته – خ یاسمن – ساختمان پالک 109- 
کدپس��تی 8143147787 )که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای 
که مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است( محل مورد نظر منزل مسکونی دارای 
230 مترمربع عرصه و 103 مترمربع اعیانی با دیوار آجری – س��قف تیرچه بلوک – 
بدنه گچ و رنگ – کف پارکت – پنجره ها آلومینیوم شیشه خور – درب چوبی – بدنه 
آش��پرخانه کاغذ دیواری – حمام کاشی و س��رامیک – حیاط با کف موزاییک و بدنه 
س��یمان تگرگی و جرز آجری – نمای ساختمان آجرنما – نمای کوچه جرز آجری و 
سیمان تگرگی و دارای آب و برق و گاز و فاضالب است که با توجه به موقعیت محل 
– متراژ عرصه و اعیان – نوع و قدمت س��اخت – نوع کاربری اشتراکات و امکانات و 
با توجه به کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش شش��دانگ منزل مسکونی مذکور برابر 
با مبلغ یک میلیارد و یکصد و بیس��ت میلیون ریال )مع��ادل 1/120/000/000 ریال( 
برآورد می گردد که سهم مورد مطالبه به ازاء مبلغ 746666666 ریال برابر با 4 دانگ 
از شش دانگ منزل مذکور می باشد. مالکیت شش دانگ منزل مسکونی مذکور حسب 
اس��تعالم 55291/ج مورخ 90/12/10 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان 
متعلق به مرتضی اورنگی )محکوم علیه( می باشد. مزایده در اتاق 252 واقع در طبقه 
دوم دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت برگزار می گردد ضمنًا متذکر 
می گردد طالبی��ن خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده از محل مذکور بازدید 
و کس��انی می توانند در مزایده ش��رکت که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را 
نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناس 

پیشنهاد نماید. مدیر دفتر شعبه 19 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
956 در خصوص پرونده کالس��ه 136/92 خواهان جعفر کریمی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر اثبات مالکیت نس��بت به موتور ش��ماره 7792-اصفهان25 ب��ه طرفیت علیرضا 

حسینی نژاد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/4/13 
س��اعت 6 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- خیابان حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.

م الف: 2076 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
961 شماره دادنامه: 9209970352900104. شماره پرونده: 9109980358100161. 
شماره بایگانی شعبه: 910884. شاکی: آقای مسعود لباف با وکالت آقای سید مسیح 
مصطفوی خوزانی به نش��انی اصفهان – خ هشت بهشت غربی – حدفاصل چهار راه 
ملک و گلزار – ساختمان امام رضا)ع( – ط1. متهم: آقای علی رضا گله داری به نشانی 
متواری. اتهام: فروش مال غیر. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
اته��ام آقای علی رضا گله داری متولد 1360 اهل و مقیم اصفهان فعاًل متواری و فاقد 
مشخصات بیشتر دائر بر فروش مال غیر )فروش دو خط تلفن همراه به شماره های 
09113133333 و 09133133333 در تاریخ 90/2/15 به مبلغ 140/000/000 ریال به 
شاکی با وصف عدم مالکیت وی نسبت به آن( موضوع شکایت مورخ 90/9/12 آقای 
مسعود لباف فرزند احمدرضا با وکالت آقای سید مسیح مصطفوی، از توجه به مفاد 

کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و مندرجات قرارداد 
اس��تنادی شاکی و پاسخ اس��تعالم به عمل آمده از مدیریت مش��ترکین و متقاضیان 

مخابرات اصفهان مبنی بر مالکیت آقایان محمد حسن حمصی و امید سلطانی نسبت 
ب��ه خطوط مزبور و مفاد اظهارات نامبردگان در مراح��ل تحقیق و بازجویی و لوایح 
تقدیمی و س��ایر قرائن و امارات مضبوط در پرون��ده از جمله عدم حضور متهم در 
هیچیک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار قانونی و نشر آگهی، 
ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحیه مش��ارالیه محرز و مس��لم بوده دادگاه باستناد مواد 
یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ممصوب 1308 و قانون تش��دید مجازات 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 نامبرده را به تحمل دو سال 
حب��س و رد مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال در حق ش��اکی و پرداخت معادل آن به 
عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن 
 قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 1643 

محمدجواد حاجی زاده – رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
962 شماره دادنامه: 9209970354700062. شماره پرونده: 8909980358301971. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900572. ش��اکی: مهدی و مهری فریدونیا و فتاحی هر دو به 
نش��انی خ ابن سینا – کوچه شهید کاظمی – بن بست پوستین دوز – پ240. متهمین: 
1- آقای اصغر کمالی پور به نشانی خ معراج خ عباس آباد – کوچه ش رزاقی – پ20. 
2- آقای حس��ام اتشین به نش��انی متواری. اتهام: عضویت در ش��رکتهای هرمی به 
منظور اخالل در نظام اقتصادی کشور. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خصوص اتهام متهمین 1- اصغر کمالی پور فرزند عبدالعلی 2- حسام آتشین فعاًل 
مجهول المکان دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعالیت در ش��رکت 
هرمی موضوع کیفرخواست دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به 
شکایت ش��اکیان خصوصی و گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات بازپرس محترم 
دادس��را و مالحظه جینولوژی متهمین و با رد دفاعی��ات بالوجه متهم ردیف اول در 
مرحله تحقیق و در جلس��ه رس��یدگی با توجه به اینکه در جینولوژی استخراج شده 
از ش��رکت هرمی شاکی مهری فرید نیا زیرمجموعه مس��تقیم متهم مذکور می باشد 
و نظ��ر به عدم حض��ور و دفاع از ناحیه متهم ردیف دوم اتهام انتس��ابی را محرز و 
مس��لم می داند مس��تنداً به ماده واحده الحاق بند یک و یک تبصره به قانون مجازات 
اخالل گران در نظام اقتصادی کش��ور و با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسالمی 
در خص��وص متهم ردیف اول به لحاظ مش��هود نبودن س��وابق کیفری متهم ردیف 
اول را ب��ه پرداخ��ت ده میلیون ریال ج��زای نقدی بدل از حب��س و ده میلیون ریال 

ج��زای نقدی بابت پورس��انت دریافتی و رد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق ش��اکی 
خصوصی و متهم ردیف دوم را به تحمل س��ه س��ال حب��س تعزیری و پرداخت یک 
میلی��ارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در ح��ق صندوق دولت محکوم می نماید 
رای ص��ادره در خصوص مته��م ردیف اول حضوری و ظ��رف مهلت 20 روز پس 
از اب��الغ قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظ��ر و در خصوص متهم ردیف 
دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از 
 آن ظ��رف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع مذکور می باش��د. م الف: 1641 

مفیدیان – رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ
963 نظ��ر به اینک��ه آقای فرامرز کریمی نژاد فرزند س��وخته رو ب��ه اتهام عدم ثبت 
واقعه ازدواج حس��ب گ��زارش ش��عبه 21 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان از طرف 
ای��ن دادیاری در پرونده کالس��ه 920164د/30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت بدینوس��یله در اجرای 
م��اده 115 قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه، دادس��رای ناحی��ه 2 اصفهان 
جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت ع��دم حضور پس از 
 ی��ک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد گردی��د. م الف: 1640 

اعظم صادقی – دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ رأی
966 کالس��ه پرونده: 2089/91. شماره دادنامه:92/2/9-128. مرجع رسیدگی: شعبه 
11 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مسعود ش��یخی نشانی: اصفهان – کوی 
امیریه – خ اول – ف هش��تم- پ23. خوانده: صادق میس��ایی نشانی مجهول المکان. 
خواسته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ 19/600/000 ریال به انضمام خسارات تاخیر 
تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اع��الم و بش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل 
اختالف. در خصوص دعوی آقای مس��عود شیخی به طرفیت آقای صادق میسایی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 19/600/000 ریال وجه چک به شماره 775645 به عهده بانک 
ملی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توج��ه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و ششصد هزار ریال 
19/600/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک 
موصوف )91/5/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیبای و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 11 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
967 شماره دادنامه: 9209970354500078. شماره پرونده: 9109980365600921. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911040. شاکی: خانم محبوبه داوری دولت آبادی به نشانی 
دول��ت آباد – برخوار – خ طالقانی – خ س��جاد – کوی م��درس – پ22. متهم: آقای 
مهدی قیطاس��وند به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- اس��تفاده از اوراق مجعول. 
2- جعل. گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای م��ی نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای مهدی قیطاس��وند فرزند اصغر 
دایر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول موضوع شکایت همس��رش خانم محبوبه 
داوری فرزند حس��ین بدین شرح که ش��اکیه اظهار داشته همسرم با مراجعه به بانک 
از ط��رف من اقدام به اخذ دو دس��ته چ��ک پنجاه برگی نموده و ب��ا امضای چکها و 
خ��رج آن در ب��ازار م��را بدهکار کرده اس��ت و متواری اس��ت، دادگاه ب��ا توجه به 
محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، نظریه کارش��ناس رس��می دادگستری، عدم 
حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام 
متهم را بش��رح فوق محرز تش��خیص و مشارالیه را به اس��تناد ماده 536 و رعایت 
ماده 475 از قانون مجازات اس��المی به تحمل یکس��ال حب��س در خصوص جعل و 
یکس��ال حبس در خصوص اس��تفاده از س��ند مجعول محکوم می نماید رای صادره 
 غیابی اس��ت و ظرف ده روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت.

م الف: 1637 رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
968 نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای نوراله کنعان��ی فرزن��د عبدالکریم به اتهام ت��رک انفاق و 
ربودن مال غیر حس��ب ش��کایت خانم ربابه درویش��ی فرزند عبدال��ه از طرف این 
دادس��را در پرون��ده کالس��ه 920122د27 تح��ت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادسرای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 1639 دفتر شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

وقت تحقیقات مقدماتی 
969 بدینوس��یله اع��الم می گ��ردد آقای عرفان عزی��زی فرزند عبدالجبار ش��کایتی 
علی��ه  امی��د و رمض��ان محم��ودی دایر بر ای��راد ض��رب و جرح عم��دی و تهدید 
مجه��ول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و ب��ه ش��ماره 920167ب16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکی عن��ه ظرف ی��ک م��اه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی 
دع��وت به حضور می ش��ود و ب��ا تجویز م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
ای��ن آگه��ی به منزله اب��الغ در یکی از روزنامه ه��ای کثیراالنتش��ار محلی برای یک 
 نوب��ت درج و در ص��ورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمی��م خواهد نمود. 
م الف: 1636 شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
970 نظ��ر به اینکه آقای محس��ن جان نثاری به اتهام بکارگی��ری اتباع خارجی بدون 
مج��وز قانونی حس��ب ش��کایت اداره کار و امور اجتماعی از طرف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 920163د27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د.

م الف: 1635 دفتر شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان   

ابالغ
971 نظ��ر ب��ه اینکه آقای ش��اهین کاظم��ی فرزند میرصاب��ر به اته��ام ممانعت از 
مالقات فرزند حس��ب ش��کایت خان��م آرزو حی��دری فرزند جهانش��اه از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 911551 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
 حض��ور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. 

م الف: 1634 شعبه 32 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

ابالغ
972 شماره درخواست: 9210460350800001. شماره پرونده: 9109980350800490. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910507. آقای حس��ین مس��تاجران گورتانی دادخواستی 
به خواس��ته تجدید نظ��ر خواهی از دادنام��ه 1066-91/8/18. به ای��ن دادگاه تقدیم 
نموده اس��ت از آنجا که تجدید نظر خوانده فرش��ید موحدی سیچانی مجهول المکان 
می باش��ند به نامب��رده ابالغ می ش��ود ظ��رف 10 روز جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفه��ان به آدرس اصفهان 
– چهارباغ باال – خ ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – 
طبق��ه 3- ات��اق 315 مراجع��ه نمایند و چنانچه پاس��خی دارد ب��ه دادگاه ارائه نماید 
 در غی��ر اینص��ورت پرونده با همی��ن کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارس��ال می گردد. 

هاشمی – مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
973 آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی به احمد رضا رفیعی – ناصر مدرس – مرتضی ساالر 
نظر به اینکه آقای عس��گر جهانبازی نسبت به دادنامه شماره 9009970350901413 
مورخ 90/9/30 تجدید نظرخواهی نموده اس��ت که طی ش��ماره 91-21ت ثبت تجدید 
نظر ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدید نظرخوانده درخواست ابالغ 
بوس��یله نشر آگهی ش��ده اس��ت که مراتب برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود به 
عل��ت اعتراض ب��ه رای صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر ش��عبه و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی، چنانچه پاسخی دارد به 

این دادگاه اعالم نماید. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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چرامیگویند
»شاهنامهآخرشخوشه«؟

»شاهنامه آخرش خوش��ه« از معروف ترین ضرب المثل های فارسی 
اس��ت. اما این س��ؤال پیش می آید که با وجود پایان تلخ و شکست 
ایرانیان از اعراب در پایان »ش��اهنامه«، چرا این ضرب المثل در بین 

مردم رواج یافته است؟
ضرب المثل ها از گذش��ته تا امروز در زندگی م��ردم و ارتباط کالمی 
آنها جایگاه خاص خود را دارند. بیشتر ضرب المثل های رواج یافته در 
بین مردم از یک اتفاق یا روایت تاریخی نشأت می گیرند و در زندگی 
واقعی گذشتگان ریشه دارند؛ اتفاق هایی که سینه به سینه نقل شده  

و با گذشت زمان به ضرب المثل تبدیل شده اند.
حسن انوری در »فرهنگ امثال سخن« می گوید: »این ضرب المثل 
اشاره  طنزآمیز به کاری دارد که برخالف انتظار شخص پیش می رود 
و پایان خوشایندی ندارد.« در واقع در این کتاب این ضرب المثل به 
عنوان یک جمله  معکوس در مورد یک ماجرا با پایان ناخوش��ایند به 

کار می رود.
به باور برخی از افراد هم این جمله را اعراب که در پایان »شاهنامه« 
با شکست یزدگرد بر ایرانیان پیروز می شوند، وارد ضرب المثل های 
ایران��ی کرده اند. البته این باور در هیچ کتاب و پژوهش��ی س��ندیت 

تاریخی ندارد و به نظر بسیاری از پژوهشگران ادبیات مردود است.
در کتاب های مختلفی که درباره  »شاهنامه«، سیر داستان ها و پایان 
آن نوشته شده، به این ضرب المثل اشاره شده است. در این کتاب ها 
»خوش« خوانده شدن آخر »ش��اهنامه« حاوی نوعی نگاه کنایی به 
شکست ایرانیان از اعراب و پایان اقتدار سلسله  ساسانیان با شکست و 
مرگ یزدگرد است. »شاهنامه چگونه به پایان رسید« محمد محیط 
طباطبایی و »شاهنامه آخرش خوش است« محمدابراهیم باستانی 

پاریزی از جمله این کتاب ها هستند.
کتاب »ریشه های تاریخی امثال و حکم« نوشته مهدی پرتوی آملی 
که به بررس��ی تاریخی ریش��ه های ضرب المثل های ایرانی پرداخته 
ش��ده، علت رواج این جمله را این می داند که در گذش��ته هر کس 
»شاهنامه« می خواند و به ستایش سلطان محمود غزنوی می رسید، 
از همت س��لطان در تحسین »ش��اهنامه« خوش��حال می شد، اما با 
پایان یافتن »ش��اهنامه« و فهمیدن حق ناشناس��ی سلطان محمود 
در قبال فردوسی و کتابش، متوجه اش��تباه خود می شد. این روایت 
بعدها به ضرب المثل تبدیل ش��د و عاقالن به هر کس که دس��ت به 
کار نابخردانه ای بزند و اصرار بر ادامه آن داش��ته باش��د، می گویند: 
»شاهنامه آخرش خوش اس��ت«. در این باره نظریات متناقضی هم 
وجود دارد. به عنوان مثال محمد علی اس��المی ندوش��ن در این باره 
معتقد است: »این ضرب المثل کنایی نیست و اشاره به هسته  اصلی 
»شاهنامه« یعنی جنگ های ایرانیان و تورانیان دارد. او اعتقاد دارد 
که خوش بودن پایان »ش��اهنامه« مربوط به حمله  اعراب و شکست 
ساسانیان نیست، بلکه به پیروزی نهایی پهلوانان ایرانی بر لشکر توران 
اشاره دارد که البته این پیروزی در قسمت های میانی »شاهنامه« و 
در بخش پهلوانی آن است و به آخر »شاهنامه« که مربوط به بخش 

تاریخی می شود، ربطی ندارد.«
محیط طباطبایی در کتاب »ش��اهنامه چگونه به پایان رسید« نظر 
دیگری هم در رابطه با این ضرب المثل دارد. در گذشته وقتی نقاالن 
از خواندن یک دوره کامل»شاهنامه« فارغ می شدند، در مجلس نقل 
»شاهنامه« جشن کوچکی برپا می شد و کسانی که مدت ها با اشتیاق 
دل به داستان ها و حماسه سازی های پهلوانان ایران زمین می سپردند، 
بساط شیرینی و چای را فراهم می کردند و معتقد بودند که هرچند 
پایان کار ایرانیان در آخر » ش��اهنامه« خوش نیس��ت، اما به پایان 

رساندن نقالی کامل این کتاب شایسته  شادمانی است.
برخی نویسندگان و پژوهشگران »شاهنامه« هم مفهوم کنایی این 
ضرب المثل را مربوط به رفتار سلطان محمود غزنوی و طرد فردوسی 
و کتابش از دربار می دانند. آنها معتقدند، این جمله به داس��تان های 
»شاهنامه« ربطی ندارد و به سرگذشت فردوسی و رانده شدنش پس 

از 30 سال تالش برای سرودن »شاهنامه« اشاره دارد.
آن چه از پایان بخش پهلوانی و تاریخی »شاهنامه« می توان فهمید، 
این اس��ت که با کش��ته ش��دن رس��تم، نام دارترین پهلوان ایرانی و 
همچنین شکست ایرانیان از اعراب، پایان داستان های این اثر ماندگار 
برای مردم ایران »خوش« نیست. با این وجود، خلق این کتاب توسط 
فردوسی و داستان های زیبا و حماسی آن که در دالوری و خصایص 
نیکوی پهلوانان و اس��اطیر ایرانی ریش��ه دارد، برای همیش��ه برای 

ایرانیان خوشایند خواهد بود. 

دوی ماراتن یکی از معروف ترین انواع مسابقات دو در 
طول بازی های المپیک است که هر ساله تعداد زیادی 
از افراد را به خود جلب می کن��د، اما ماراتن هایی نیز 
در دنیا وجود دارد که کمتر کسی برای شرکت در آن 

داوطلب می شود. 
در این مطلب شما را با سخت ترین ماراتن های جهان 

آشنا خواهیم کرد.

ماراتوندربرف
این مسابقه ماراتن که 
به ط��ول 42 کیلومتر 
برگزار می شود یکی از 
س��خت ترین دوهای 
مارات��ن در جه��ان به 
حساب می آید.  در این 
مسابقه، ش��ما باید با 
هوای بسیار سرد، برف 
و بوران و طوفان های شدید دست و پنجه نرم کنید. 
باید از خود بپرس��ید که آیا می توانید با این ش��رایط 
 دس��ت و پنجه نرم کنید. این مس��ابقه ب��ر روی یخ و 

آب های سرد برگزار می شود.

ماراتن100کیلومتریدرقطبشمال
یک مارات��ن دیگر در 
قطب شمال که ساالنه 
در روز 15 دس��امبر 
برگ��زار م��ی ش��ود، 
مارات��ن100 کیلومتر 
است. این مسابقه یکی 
از س��خت ترین 100 
کیلومتره��ای موجود 
در جهان است که تنها عده محدودی در دنیا توان به 
اتمام رساندن آن را دارند. این مسابقه در زمانی برگزار 
می شود که آفتاب قطبی به صورت 24 ساعته در حال 
تابش است و همیشه شما آفتاب را در باالی سر خود 

دارید.

ماراتن24ساعتهنامیبیا
این مارتن به طول 126 
کیلومتر از سال 2008 
در صح��رای نامی��ب 
برگزار می شود، یکی 
تری��ن  س��نگین  از 
ماراتن های دنیاست. 
ش��رکت کنندگان در 
ط��ول ای��ن مس��ابقه 
 بایستی مس��افتی در حدود 126 کیلومتر را در مدت 
 24 س��اعت ط��ی کنن��د. در ط��ول ط��ی مس��یر 
ش��رکت کنندگان باید تمام آذوقه و وسایل مورد نیاز 
خود را حمل کنند. در این میان درجه حرارت در طول 
روز تا 45 درجه س��انتی گراد باالی صف��ر و چندین 

درجه زیر صفر در طول شب می رسد.

ماراتنیدردرهمرگ
این ماراتن یکی دیگر از 
سخت ترین مسابقات 
موجود در دنیاست که 
هر س��اله در میانه ماه 
جوالی و به طول 215 
 کیلومت��ر از منطق��ه 
 B a d w a t e r «
Basin « در دره مرگ 
 در کالیفرنیا آغاز می ش��ود و در ک��وه ویتنی به پایان 

می رسد. 
ارتفاع نقطه شروع از سطح دریا منفی 85 متر و ارتفاع 
نقطه پایان  دو هزار و 548 متر از سطح دریاست. دمای 
هوا در طول روز در زمان برگزاری این مسابقه ممکن 

است به 49 درجه سانتی گراد نیز برسد.

»اسپارتاتلون«ماراتن200کیلومتری
این مسابقه در ساعت 
هفت صبح آخرین روز 
جمع��ه در ه��ر م��اه 
سپتامبر در پایه های 
تپه های»آکروپلیس« 
ش��ود.  م��ی   آغ��از 
ش��رکت کنندگان در 
ابتدا به س��مت کانال 
کورینس می روند که مسافتی در حدود 78/5 کیلومتر 

را در بر می گیرد. 
سپس شرکت کنندگان به سمت قله پارتنیو می رود 
که آن مسیر در حدود 159 کیلومتر است. پس از آن 
نیز باید در بزرگراه »اسپارتا« به حرکت ادامه دهند تا 

به تابلوی 200 کیلومتر برسند.

ماراتنشنها
این مس��ابقه ماراتن از 
سال 1986 به این سو 
در حال برگزاری است 
و مدت آن شش روز و 
به طول 245 کیلومتر 
اس��ت. طوالنی ترین 
بخش ای��ن ماراتن 91 
کیلومتر اس��ت. طول 
کل مسابقه شش برابر یک ماراتن عادی است و به طور 
کلی به عنوان سخت ترین مسابقه پیاده روی در جهان 

شناخته می شود.

سختترینماراتنهای
جهان
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

دانشمندان دانشگاه کمبریج یک پژوهش 5/4 میلیون دالری را برای درک عملکرد مغز نوجوانان 
آغاز کرده اند که می تواند به والدین در فهم بهتر آنچه در مغز فرزندانشان می گذرد، کمک کند.

محققان در این پژوهش مغ��ز 300 داوطلب را که در ح��ال حاضر در س��نین 14 تا 24 قرار 
دارند، طی چندین س��ال برای مش��اهده چگونگ��ی تغییرات آنها با گذش��ت زمان اس��کن 
خواهند کرد. نوجوان��ان معموالً تکانش گر، اه��ل جروبحث و کج خلق هس��تند. محققان بر 
این باورند که سیم کش��ی مغز طی رشد انس��ان از نوجوانی به بزرگس��الی تغییر کرده که در 
نهایت به آنها اجازه کنترل احساس��ات و عملکرد کمتر تکانش گ��ر را می دهد. این محققان 
به وی��ژه عالقه مندند که بدانند چگون��ه بافت مرکز مغز موس��وم به ماده س��فید طی فرآیند 
رش��د تغییر می کند. آنها بر این باورند که تغییرات ماده س��فید که کابل ه��ای ارتباطی بین 
س��لول های مغز هس��تند، قابلیت ذهن برای تفکر آینده نگرانه را افزای��ش می دهد. به گفته 
آنها این تغیی��رات در سیم کش��ی مغز با تغیی��رات احساس��ی، رفتاری و ش��ناختی مرتبط 
 خواهند ب��ود. در این پروژه ای��ن تغییرات به ط��ور جداگان��ه از طریق آزمایش��اتی که رفتار 

تکانش گری و خطر پذیری را ارزیابی می کنند، اندازه گیری خواهد شد. 

کمپانی سونی جدیدترین گوشی هوشمند خود تحت عنوان Eperis ZR را معرفی کرد.  اکسپریا 
زد آر گوشی ضد آبی اس��ت که می توان با دوربین 13 مگاپیکسلی آن، در زیر آب عکس و فیلم 
گرفت. کارشناس��ان تا عمق 1/5 متری را برای فیلمبرداری زیر آب تأیید کرده اند. این گوشی 

نمایشگر 4/6 اینچی داشته و سیستم عامل آندروید جلی بین 4/1 روی آن سوار است.
پردازنده چهار هس��ته ای از نوع pro snapdragon S4 با سرعت 1/5 گیگاهرتز داشته و رم 
آن نیز دو گیگ تعریف شده است. این تلفن نس��ل چها هم LTE دارد و هم NFC و بسیاری از 

اپ های سونی در قسمت موسیقی و واکمن سونی را در خود به صورت از قبل تعریف شده دارد.
سونی از فناوری OptiContrast OLED استفاده کرده که باعث دید بهتر زیر نور آفتاب شده و 
تصویر شفاف موجود در تلویزیون های سونی را روی این نمایشگر 4/6 اینچی استفاده کرده است.

وزن 141 گرم،  نمایشگر اچ دی، باطری 2300mAh، حافظه 32 گیگی،  16 ایکس زوم دیجیتال 
و دوربین فوکوس خودکار، از دیگر ویژگی های این گوش��ی هوشمند است که هنوز قیمت آن 

تعیین نشده، ولی اوایل تابستان راهی بازار می شود.
این گوشی قرار است در ژاپن تحت نام فنی 04E-Xperis A SO راهی بازار شود.

 تحقیقات اخی��ر پژوهش��گران حاکی از وج��ود رابطه ای بین 
طول بازو و نیاز زودهنگام تر زنان به عینک مطالعه نس��بت به 

مردان است. 
مطالعات نشان می دهد زنان زودتر از مردان به عینک مطالعه یا 

لنزهای دوکانونه نیاز پیدا می کنند. 
بر اساس پژوهش های جدید، دلیل این تفاوت ناشی از عواملی 
به غیر از توانایی تمرکز بوده و به ط��ول بازو یا فاصله ترجیحی 

مطالعه بستگی دارد. 
محققان با اس��تفاده از 9 تحقیق مقطعی نوع��ی متاآنالیز را به 
منظور مقایسه ش��یوع و میزان بزرگی پیرچش��می )از دست 
دادن دید نزدی��ک با باال رفتن س��ن( در میان زن��ان و مردان 

صورت دادند. 
آنها همچنین به منظور تعیین تفاوت های ممکن در پیرچشمی 
بین زنان و مردان این تحلیل را به اجزای فرعی تقسیم کردند. 

در حالی ک��ه یافته های حاصل از یک��ی از زیرگروه  ها حاکی از 

آن بود که هیچ تفاوت مبتنی بر جنس��یت در توانایی چشم در 
تمرکز بر روی اش��یای موجود در فواصل نزدیک وجود ندارد، 
تحلیل کلی سرنخ هایی را در رابطه با این که زنان بیش از مردان 
هم سنش��ان به عینک های مطالعه یا لنزهای دوکانونه قوی تر 
نیاز دارند را تأیید کرد.  دانشمندان معتقدند که دلیل این امر 

به احتمال فراوان به تفاوت در فواصل ترجیحی مطالعه یا طول 
بازو بستگی دارد؛ زیرا زنان تمایل دارند ماده مورد مطالعه را در 

فاصله نزدیک تری نسبت به مردان قرار دهند. 
این نتایج نیاز به برنامه  های تصحیح پیرچش��می برای زنان را 
تشدید می کند. زنان در کشورهای در حال توسعه غالباً نیازهای 

برآورده نشده بیشتری در رابطه با بینایی دارند. 
این تحقیق همچنین بیانگر آن است که پیرچشمی یک معضل 
چندمؤلفه  ای ب��وده و برخورد با آن برای ه��ر فرد راهکارهایی 
درخور وی را می طلبد. محققان خواس��تار مطالعات بیش��تر با 
هدف شناسایی عوامل مختلف دخیل در گسترش پیرچشمی 
هستند. تحقیق مزبور همچنین نش��ان می دهد که مطالعات 
طولی برای بررسی تعامل بین فاصله ترجیحی مطالعه و تغییر 
در دامنه مناسب طی گذر زمان برای زنان و مردان، می تواند در 
تعیین میزان دخالت مؤلفه های زیستی یا محیطی در از دست 

دادن توانایی تمرکز با باال رفتن سن نقش مهمی ایفا کند. 

باگوشی،زیرآبعکسبگیریددرمغزنوجوانانچهمیگذرد؟

رابطهطولبازووعینکیشدن!

تجمعحامیان
حقوقماهیهادرمقابل
شورایاروپادربروکسل
برایبازنگریدر
قوانینصید

جهان وارد یک منطقه خطر جدید شد. دبیراجرایی کنوانسیون 
س��ازمان ملل درباره تغییرات جوی گفت: با افزایش بی س��ابقه 
سطح دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان وارد یک منطقه خطر 

جدید شده است.
کریستیانا فیگورز، دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد 
درباره تغییرات جوی طی بیانیه ای گفت: هفته گذش��ته وقتی 
مشخص ش��د که س��طح دی اکس��ید کربن به 400 بخش در 
میلیون رسیده است، جهان از آس��تانه تاریخی خود عبور کرد و 
وارد یک منطقه خطر جدید شد. سطح اندازه گیری شده توسط 
مونیتورهای آمریکا نشان می دهد که این سطح طی سه تا پنج 
میلیون سال در زمین مشاهده نشده است. پیش از انقالب صنعتی 
وقتی که انسان با سوزاندن سوخت های فسیلی نخستین گازهای 
کربن را وارد جو کرد، سطح دی اکسید کربن در جو حدود 280 
بخش در میلیون بود که این س��طح از دهه 1950 که ثبت آمار 
آغاز شده، به آهستگی و به تدریج افزایش یافته است. مدتی بود 
که انتظار می رود سطح دی اکسید کربن از آستانه نمادین 400 

بخش در میلیون عبور کند، اما فعاالن این عرصه اظهار داشتند که 
 این امر باید یک صدای بیدار باش در راه کاهش گازهای گلخانه ای

از طریق س��وخت فسیلی باش��د. فیگورز که به نمایندگی از این 
کنوانسیون س��ازمان ملل متحد بر مذاکرات جهانی در رابطه با 
محدود کردن تغییرات جوی که به گرم شدن زمین می انجام را 

برعهده داش��ته، گفت: دنیا باید بیدار شود و این وضعیت را برای 
امنیت، رفاه و پیشرفت اقتصادی بشر حل کند. در مواجهه با خطر 
واضح کنونی، ما نیاز به یک پاسخ و خط مشی داریم که به واقع با 
این چالش رو به رو شود. مذاکره کنندگان تحت نظارت سازمان 
ملل متحد تالش می کنند که تاسال 2015 یک معاهده جدید 
جهانی در رابطه با تغییرات جوی ارائه کنند و تا س��ال 2020 آن 
را اجرایی کنند. بس��یاری از کش��ورهای جهان در همین حین 
تالش می کنند ک��ه راهکارهای کوتاه مدتی ت��ا پیش از 2020 
پیدا کنند که بتوانند ش��کاف درحال افزایش بین اهداف کاهش 
کربن توافق ش��ده و محدودیت های کنونی را کم کنند. فیگورز 
تأکید ک��رد: ما هنوز هم فرص��ت داریم تا وخی��م ترین تأثیرات 
تغییرات جوی را دفع کنیم، اما این فرصت نیازمند یک پاس��خ 
 سریع و شدید اس��ت. مذاکرات تغییرات جوی با پیشرفت های

اندکی رو به رو می شوند و افزایش س��االنه انتشار کربن موجب 
شده که بس��یاری از دانشمندان نس��بت به افزایش 3 تا 4 درجه 

سانتیگرادی دمای هوا تا پایان قرن حاضر ابراز نگرانی کنند. 

ساختبزرگترینتلسکوپجهاندردروازهبهشت

ابداعمتفاوتترینچتر
یک کارآفرین که سال گذش��ته، ش��رایط باد و باران رقابت اسب سواری 
»گرند نش��نال« منجر به ایجاد جرقه طراحی ش��کل نوین��ی از چتر در 
ذهن وی ش��ده بود، با کمک محققان دانش��گاه وارویک آن را به واقعیت 

تبدیل کرد.
چتر »Rainshader« از تماش��اچیان در زمان مشاهده مسابقات مهم 
در برابر پدیده های آب وهوایی محافظت کرده،  در برابر هجوم باد و باران 

پشت و رو نشده و نوک اطراف آن در چشم و دست سایرین فرو نمی رود.
قس��مت جلوی برش دار این چتر که بر اس��اس طراحی یک کاله ایمنی 
موتورسیکلت اس��ت، به کاربر اجازه مش��اهده فعالیت پیش رو را داده و 

همچنین با قرار گرفتن در نزدیکی سر، جلوی دید بقیه را نمی گیرد.
این چتر به ویژه برای مس��ابقات مهم ورزش��ی و س��ایر گردهمایی های 
بزرگ تلویزیونی طراحی شده و شرکت ها می توانند از فرصت قرار دادن 
نام تجاری خود بر این محصول اس��تفاده کنند. Rainshader از یک 
چارچوب فایبرگالس، یک محور آلومینیومی و دسته الستیکی برخوردار 
 اس��ت. این چتر در آزمایش��ات نش��ان داده که در برابر بادهای با نیروی 

هفت گیل بدون این که به سمت خارج برگردد، مقاومت می کند. 

رسولاکرم)ص(:
دوست داشتنی ترین سخن نزد من، آن است که راست تر باشد
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