
اصفهان هر روز عصبانی تر می شود

 مشاركت حداكثری
 الزمه حماسه آفرينی 

والدت حضرت 
 ابوالفضل)ع( و 
روز جانباز مبارک 

آمارهای پرخاشگری از پله های صعود باال می رود

بايدها و نبايدهاي انتخاباتي از ديد نمايندگان استان

حضورم در امارات به ضرر
6 منافع ملی باشد، نمی روم

 کم تحرکی کودکان
 کوچک کردن شکم3 افسردگی آنان را به دنبال دارد

آسان يا سخت؟ 8

3

هاشمی پشت روحانی ايستاد 
اکبر هاش��می رفس��نجانی در دیدار جمع��ی از جوانان فعال 
دانشجویی با تأکید بر شور و نش��اط جوانی در عمل و ادبیات 
حماسی در جوانان کش��ور گفت: موقعیت کنونی جمهوری 
اسالمی ایران خطیر اس��ت.وی افزود: باید افرادی در مصدر 

امور قرار گیرند که...

پس از خواندن 
بسوزان

 در کشورهای صاحب س��ینما، کنار سینمای جریان 
اصلی ک��ه رونق بخش گیش��ه و ضامن بقای س��ینما 
به عنوان یک هنر- صنعت اس��ت، جریانی هم به نام 
سینمای مستقل وجود دارد که الزاما از قواعد سینمای 
تجاری تبعیت نمی کند. در سینمای مستقل معموال 
ن��گاه اجتماعی صریح تری به چش��م می خ��ورد و به 
لحاظ ساختاری آثاری که در طیف سینمای مستقل 

طبقه بندی می شوند از...

س:مهر[
]عک

2

3

داروهایی که به جای شفا
8

 بال می آورند!

مکتب امام حسین)ع(
7

 اصولگرایی قرآنی است

یكی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی، انتخابات است 
که از یک سو پایه های اجتماعی قدرت سیاسی را نشان می دهد و از 
سوی دیگر مالك خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است. 

انتخابات همچنان به عن��وان بارزترین و قابل اندازه گیری ترین نوع 
مشارکت مردم در عرصه سیاس��ی، همواره مورد توجه دولتمردان 
کشور بوده است، به طوری که س��ابقه و دیرینه انتخاباتی ایران به 
97سال پیش بازمی گردد. الزمه انتخابات سالم، ایجاد فضای سالم 
و دور از تشنج است و این امر محقق نخواهد شد، مگر با رعایت اصل 
احترام متقابل، همدلی و همبس��تگی و دوری از حرمت شكنی، اما 
متأسفانه همزمان با گرم شدن تنور انتخابات در کشور و در جریان 

تبلیغات انتخاباتی گروهی با بی اعتنایی به ارزش های اخالقی اسالم، 
بی اخالقی هایی بروز می دهند که نه تنها در ش��أن انسان مسلمان 
بلكه زیبنده جامعه اسالمی نیز نیست. حضرت امام خمینی)ره( به 
عنوان یک اسوه و الگوی یک شهروند این نظام که اخالق انتخاباتی 
را در اولین دوره ریاس��ت جمهوری عمال به م��ردم آموزش داده و 
در دومین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز انتخاب اخالقی را 
به نمایش درآورند، با تأکید ب��ر رعایت اخالق انتخاباتی فرموده اند: 
سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهار چوب تعالیم و اخالق 
عالیه اسالم انجام شود و از کارهایی که با شئونات اسالم منافات دارد 

جلوگیری گردد... 

نظام ايران متعلق به مردم 
است، نه فرد و مسئول

برگزاری جشنواره رسانه، 
نظم و امنیت عمومی

 قبل از خواب 
از موبايل استفاده نکنید

ايران به جام جهانی 
برزيل نزديک شد

 به سیستم بازی  كره 
می گويند»علی اصغری«!

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

2

3

8

6

6

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنج شنبه  23 خرداد   1392 | 4 شعبان   1434 
شمار ه  1058   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1058 ,june 13   ,2013 
8 Pages

 تابستان اصفهان 
با حال و هوای انتخابات، داغ تر شد

ادامه در صفحه 7

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

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 
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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
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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 
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هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول

مبلغ تضمين )ريال (نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 1000 ميليمتر طرح 92-2-180
320/000/000عمرانیآبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان )پروژه شهيد فهميده(

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار در اقطار 300 ،400 و 500 92-2-181
575/250/000عمرانیميليمتر جهت مناطق :خوانسار و مباركه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 600 ميليمتر جهت 92-2-182
335/500/000جاریآب و فاضالب بهارستان

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما:تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/4/8
گشايش پاكات مناقصه :از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/4/9 

محل دريافت اسناد مناقصه :پايگاه اينترنتی
 تلفن:

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد از طريق مناقصه خريده�ای ذيل را مطابق ج�دول زير از 
فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

www.abfaesfahan.ir

www.iets.mporg.ir
0311-6680030



چهره روزیادداشت

 عدم شرکت در انتخابات
 بی فایده است

عضو شورای مشورتی س��ید محمد خاتمی در پاسخ به این سؤال که 
چرا باید در انتخابات ش��رکت کرد فارغ از این که شرکت در انتخابات 
یک وظیفه ملی و میهنی اس��ت، گفت: این سؤال از پایه مشکل دارد، 
چرا که همواره اصل بر ش��رکت در انتخابات ب��وده، به خصوص برای 
اصالح طلبان ک��ه انتخابات را فرصت خوبی ب��رای پیگیری مطالبات 
خود می داند، بنابراین باید پرسید که عدم ش��رکت در انتخابات چه 

فایده ای دارد.
علی شکوری راد، ضمن بیان این مطلب گفت: از سوی دیگر وقتی که 
 در فرآیند این دوره از انتخابات نیز دس��تاوردهای خوبی داش��ته ایم،

چرا نباید دل ببندیم که ش��رکت در ای��ن دوره از انتخابات می تواند 
نتایج خوبی را هم به دنبال داش��ته باش��د و در نهایت پیروزی محقق 
شود. وی با طرح این پرسش که آنها که می گویند نباید در انتخابات 
شرکت کرد چه دالیلی دارند، گفت: آنچه مسلم است آرای ما بیرون 
 از صن��دوق رأی ارزش چندانی ندارد و ای��ن آرا زمانی صاحب ارزش

می ش��ود که به صندوق های اخذ رأی انداخته می ش��وند. این فعال 
سیاسی اصالح طلب تصریح کرد: آرای به صندوق ریخته هم در نهایت 
می تواند دستاوردهایی داشته باشد، هرچند باز هم ممکن است تأثیر 

مطلوب را به جا نگذارند، اگر چه احتمالش هم کم باشد مهم است.

  شور انتخاباتی ما در دانشگاه 
عالمانه است نه احساسی

 رییس واحد عل��وم و تحقیقات دانش��گاه آزاد ب��ا بیان ای��ن که منظور
عده ای از شور انتخاباتی شیشه شکستن و پرت کردن ظرف غذا به بیرون 

است، گفت: شور انتخاباتی ما در دانشگاه، عالمانه است نه احساسی.
خسرو دانشجو درباره فضای دانشگاه در روزهای انتخابات در واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد، گفت: فضای علوم و تحقیقات االن خوب، ولی کمی 
متفاوت است، هرچند که از شور انتخاباتی در دانشگاه ها تعابیر متفاوتی 
به ذهن می رسد و بعضی دوست دارند دانشگاه ناآرام باشد و از این ناآرامی 

به شور انتخاباتی تعبیر می کنند.

  درخواست جمعی از اساتید و 
دانشجویان، برای انصراف والیتی

جمعی از اس��اتید و دانشجویان دانش��گاه های سراسر کش��ور با ارسال 
نامه ای به علی اکبر والیت��ی کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری، از 
وی خواس��تند از ادامه رقابت در انتخابات ریاس��ت جمه��وری انصراف 
ده��د. ای��ن دانش��جویان و اس��اتید در این نام��ه ضمن درخواس��ت از 
 والیتی برای اخذ این تصمی��م، جهت صعود اصولگرای��ان در انتخابات،

خاطر نشان کردند: ما تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه های کشور، 
شما را فردی خدوم، صدیق و از یاران قدیمی انقالب و رهبری می دانیم و 
با علم به اینک ه حضرتعالی را از مصادیق بارز عاقالن این نظام می دانیم، 
تقاضای کناره گیری حضرتعالی از عرصه انتخاب��ات و ادای دین و انجام 

تکلیف خود در مناسب قبلی را داریم.

   تشکیل شورای 
ستاد های عارف و روحانی

در جلسه ای که در ستاد مرکزی عارف برگزار شد، اعضای سابق ستادهای 
عارف و همچنین اعضای ستاد روحانی توافق به تشکیل هیأتی هفت نفره 
متشکل از اعضای این دو س��تاد کردند. در صورتجلسه ای که به امضای 
اعضای این شورا رسید، مجید بهمن زاده به عنوان سخنگوی ستادهای 
مشترک عارف و روحانی منصوب شد. همچنین مجمع روحانیون مبارز 
با صدور بیانیه ای، ضمن تقدیر از اقدام محمدرضا عارف، کناره گیری وی 
از عرصه انتخابات را احترام به خرد جمعی خواند و ضمن دعوت از مردم 
برای شرکت در انتخابات، حمایت این تشکل از حسن روحانی را اعالم کرد.

 طرح کاهش تعطیالت 
تصویب نخواهد شد

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از طرح برخی از نمایندگان 
مجلس برای کاهش تعطیالت رسمی کشور از نارضایتی و مخالفت علما 

درمورد کاهش تعطیالت مذهبی کشور خبر داد.
عبدالرضا عزیزی با یادآوری طرح کاهش تعطیالت رسمی کشور، تصریح 
کرد: در طرح یاد شده، اغلب روز هایی که برای کاهش تعطیالت انتخاب 
شده، روز های مناسبی نیس��تند و طرح چنین موضوعی نارضایتی علما 
و متدینین را در پی داشته اس��ت. نماینده مردم شیروان افزود: موضوع 
کاهش تعطیالت رسمی کشور برای رس��یدگی به کمیسیون اجتماعی 
مجلس ارجاع شده  و من نیز به عنوان رییس این کمیسیون برای اطالع 
از نظر علما در این باره مذاکراتی را با  آنها داشتم که نتیجه این مذاکرات، 
اعالم نارضایتی این ش��خصیت ها از نحوه انتخاب روز های طرح کاهش 

تعطیالت رسمی است.

اخبار کوتاه 

 سیاست زدگان 
هرگز به جبهه نیامدند

محمدباقر قالیباف     
              نامزد ریاست جمهوری

 در دولت ها روحیه و فرهنگ فراموش ش��د. روحیه جهادی که به برکت 
خون شهدا به ثمر نشست؛ ش��هدایی که خونش��ان در زمین داغ همین 
خوزستان ریخته شد و ما همیش��ه مدیون آنها خواهیم بود، اما  عده ای 
تالش کردند حتی این فرهنگ را از مجموعه مدیریت و جامعه دور کنند. 
این ضعفی بود که در گذش��ته وجود داشت. ش��هید چمران گفت وقتی 
شیپور جنگ زده شد، فرق بین 
 مرد و نامرد مش��خصمی شود.
 آن روزه��ا سیاس��ت زدگان

 هرگ��ز ب��ه جبه��ه نیامدند و 
ب��ه تعبیر ش��هید چم��ران در 
صف نام��ردان ایس��تادند.آنها 
می آمدند، ما را بدرقه می کردند 
و به ما توصی��ه فرهنگ جهاد و 

شهادت می کردند.
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یکی از نزدیکان آیت اهلل مهدوی کنی اخبار منتشر شده مبنی بر بستری شدن وی در بیمارستان 
را رد کرد. به گزارش ایسنا، این فرد نزدیک به آیت اهلل کنی با تأکید بر این که شایعه منتشر شده 

در این زمینه کذب محض است گفت: حال ایشان خوب است و هیچ مشکلی ندارند.

واکنش شورای نگهبان 
به اظهارات هاشمی

کاندیداهایی که رأی 
نمی آورند، انصراف دهند

سخنگوی ش��ورای نگهبان در واکنش به اظهارات هاشمی رفسنجانی اظهار 
داشت: مالک رد صالحیت ها نظر اعضای ش��ورا و نظرات کارشناسی مراجع 

قانونی صرفا یک نظر کارشناسی است. 
عباسعلی کدخدایی در نشس��ت خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره ادعای 
هاشمی رفس��نجانی در خصوص علت رد صالحیتش گفت که مالک شورای 
نگهبان در بررس��ی صالحیت  ها نظر اعضای شوراس��ت و نظرات کارشناسی 
مراجع قانونی در حد نظر کارشناسی اس��ت. روز گذشته هاشمی رفسنجانی 
مدعی شد که یک مقام ارشد امنیتی با حضور در جلسه شورای نگهبان سبب 
عدم احراز صالحیتش شده و بر نظر اعضای شورا اثر گذاشته است.  سخنگوی 
شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان طبق قانون برای بررسی صالحیت ها مجاز 
است از دستگاه ها و مقامات مختلف درباره سوابق و عملکرد افراد استعالم کند.

عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم ب��ا اظهار این ک��ه کاندیداهای 
اصولگرایی که خود می دانند رأی نمی آورند می بایست از انتخابات کناره 
گیری کنند، گفت: کناره گیری نکردن ای��ن کاندیداها نه تنها برای آنها 
سودمند نیست، بلکه به ضرر مطلق اصولگرایان و موجب شکست آنهاست. 
 آیت اهلل حس��ن ممدوحی با اظهار این که این افراد خود در جریان امور 
هستند و از نتایج نظرس��نجی اطالع دارند، بیان کرد: ادامه حضور کسی 
که خود می داند رأی نمی آورد و فقط موجب تقس��یم آرا می شود، کار 

صحیحی نیست. 
  وی با تأکید بر این که ادام��ه این امربه نفع اصولگرایان نیس��ت، گفت:

کناره گیری نکردن این کاندیداها نه تنها برای آنها سودمند نیست، بلکه 
به ضرر مطلق اصولگرایان و موجب شکست آنهاست.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان این که دشمن همیشه 
به دنبال حاشیه آفرینی در کشور است، گفت: اما خوشبختانه 
با مراقبت مرزبانی، نیروهای امنیت��ی، اطالعاتی و ارتش و 
س��پاه، هیچ حادثه خاصی که مرتبط با انتخابات باش��د در 

مرزهای کشورنداشته ایم. 
وی عنوان ک��رد: با تالش هم��کاران نی��روی انتظامی، این 
مراسمات بسیار امن برگزار ش��د و هر جا که نیاز به حضور 
نیروی های پلیس برای برقراری نظم و امنیت بوده با اعالم 
ستادها نیروهای ما حضور داشته است. سردار احمدی مقدم 
افزود: امروز هم ما تالش می کنیم که ش��ور اجتماعی برای 

خلق یک حماسه بزرگ وجود داشته باشد. 
 وی با بیان این که دشمن همیشه به دنبال حاشیه آفرینی  
در کشور ماست، بیان کرد: اما خوشبختانه با مراقبت مرزبانی، 
نیروهای امنیت��ی و اطالعاتی و ارتش و س��پاه، هیچ حادثه 
خاصی که  مرتبط با انتخابات باشد در مرزهای کشورنداشته 
ایم. وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال«سال حماسه 
سیاسی و اقتصادی«گفت: مقدمه حماسه سیاسی آغاز شده 
که مظهر آن در انتخابات است.  سردار احمدی مقدم ادامه 
داد: تمام شاخص های نشان می دهد مردم حضور خوبی در 
پای صندوق های رأی خواهند داشت و این تا حدی می تواند  

برای حماسه سیاسی، آغاز خوبی باشد.

اکبر هاش��می رفس��نجانی در دیدار جمعی از جوانان فعال 
دانشجویی با تأکید بر شور و نشاط جوانی در عمل و ادبیات 
حماسی در جوانان کشور گفت: موقعیت کنونی جمهوری 

اسالمی ایران خطیر است.
وی افزود: باید افرادی در مص��در امور قرار گیرند که بتوانند 
خواسته های جوانان را درک کرده و کشورمان را به موقعیت 
واقعی خ��ود برگردانند، نه ای��ن که به دلیل ب��ی تدبیری و 
افراط گرایی زمینه تهدید و تحریم های بیش��تر دشمنان را 

فراهم کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توجه ویژه دین مبین 
اس��الم به عقالنیت، تفکر و آزادی بیان و گفتگو که پیامبر 
بزرگ اسالم)ص( الگوی این رفتار در عصر خود بودند، گفت: 
الزمه اقناع مردم به ویژه جوانان، مذاکره، مشورت و تعامل با 

تمام گروه های عضو خانواده انقالب است.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ش��رکت در انتخابات را اصلی 
مهم و ضروری دانس��ت و ضمن دعوت از هم��ه مردم برای 
حضور پر ش��ور در پای صندوق های رأی افزود: آقای دکتر 
حسن روحانی با مشورت بنده قدم در راه انتخابات گذاشت 
و با احترامی که ب��رای کاندیداه��ای دیگر قائل��م به دکتر 
 روحانی رأی می دهم و ایش��ان را ب��رای تصدی قوه مجریه 

مناسب تر می دانم.

نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری با تأکید ب��ر لزوم حضور 
حداکثری در پای صندوق های رأی گفت: حضور باش��کوه 
مردم به دنیا نش��ان خواهد داد که این نظام متعلق به ملت 

ایران است و ربطی به یک فرد و مسئول ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر از اردبیل، عل��ی اکبر والیتی پیش 
از ظهر چهارش��نبه در گردهمایی حامیان خود در اردبیل 
افزود: قرار است در روز 24خرداد بنا به دستور و توصیه رهبر 
 معظم انقالب به پای صندوق های رأی برویم و به دوستان و 
غیر دوستان ایران نش��ان دهیم که این نظام، نظام مردمی 
اس��ت. وی تصریح کرد: اگر من هم برای ریاست جمهوری 
داوطلب شده ام، یعنی شرعا برای خدمتگزاری آماده ام. نامزد 
انتخابات ریاس��ت جمهوری همچنین با اشاره به مشکالت 
کشور در شرایط فعلی بیکاری جوانان، گرانی را از مهم ترین 
آنها برشمرد و ادامه داد: تورم باید تک رقمی و ارزش پول ملی 
حفظ شود. وی با بیان این که بس��یاری از مشکالت کنونی 
به دلیل عدم ثبات در تصمیم گیری هاس��ت، گفت: باید در 
تصمیم گیری های مدیریتی ثبات داشته باشیم، هر روز یک 
بخشنامه و دستور صادر نشود. والیتی با اشاره به قابلیت های 
کش��ور در زمینه های مختلف تصریح کرد: اردبیل به لحاظ 
کش��اورزی و گردش��گری ظرفیت باالیی دارد و اگر درست 

مدیریت شود، می تواند غذای کشور را تأمین کند.

محسن رضایی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: من تا آخر در انتخابات حضور دارم. حضور 
من جدی است و با کس��ی هم ائتالف نکرده ام و همیشه از 

ائتالف1+77 میلیون صحبت کرده ام.
وی افزود: نفع ملت ایران این اس��ت که م��ن و امثال من به 
صحنه بیاییم. ما مردان شرایط سخت هستیم و وظیفه داریم 
خود را در معرض خطر قرار دهیم. رضایی در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: ما از ضرغامی تقاضا کردیم که 
مناظره چهارم را برگزار کند، اگر برگزار شود انتخابات به دور 
دوم کشیده نمی شود و ما آمادگی داریم این مناظره را همین 
امروز برگزار و بعضی ابهامات که هنوز در ذهن مردم وجود 
دارد را برطرف کنیم. کاندی��دای یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری درمورد اجماع اصولگرایان نیز گفت: من 
به صورت مستقل شرکت کرده ام، در عین حال که اصولگرا 
بوده و هستم، همین مس��یر را ادامه می دهم، البته تکلیف 
ائتالف ها مشخص نشده و من خیلی دقیق نمی توانم پیش 
بینی کنم که از اصولگراها کم می شود. شاید این اتفاق بیفتد. 
رضایی تصریح کرد: متأسفانه به دوستان دفاع مقدسمان در 
 دوران اصالحات و همچنی��ن در دوره عدالت ناروایی هایی

شد، از یک طرف مسأله تحریم های اقتصادی و از طرف دیگر 
مسأله رقابت را در پیش رو داریم.

انتخابات  انتخاباتنیروی انتظامی انتخابات

هیچ حادثه مرتبط با انتخابات 
در مرزها نداشته ایم

هاشمی پشت روحانی 
ایستاد 

نظام ایران متعلق به مردم 
است، نه فرد و مسئول

من تا پایان انتخابات 
هستم
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یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به ائتالف1+2 گفت: پسندیده 
است که آقایان به وحدت برسند و چقدر خوب بود که آقایان به 
تعهدی که خود کردند عمل می کردند تا اعتماد مردم به جریان 
اصولگرایی بیشتر می ش��د، اما در عین حال اگر اکنون نیز این 

اتفاق بیفتد کار ارزشمندی است. 
حبیب اهلل عس��گراوالدی دبی��رکل جبهه پیروان خ��ط امام و 
رهبری با اش��اره به اجماع اصالح طلبان بر نامزدی واحد برای 
انتخابات24خرداد اظهار داش��ت: اصولگرایان برای پیروزی در 
انتخابات آتی باید به یک کاندیدای واحد برس��ند و تحقق این 

موضوع ضروری است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا فعالیت هایی ب��رای اجماع 
اصولگرایان تا به امروز انجام ش��ده اس��ت یا خیر، تصریح کرد: 
فعالیت هایی از سوی برخی جریان ها و شخصیت های اصولگر ا  
برای رسیدن به یک کاندیدای واحد از میان کاندیدا های اصولگرا 
صورت پذیرفته اس��ت که اکنون نمی توان درمورد جزئیات آن 

بیشتر از این صحبت کرد.

نامزدهای اصولگرا تعهدات پیشین خود را عملیاتی کنند
حمیدرضا ترقی معاون بی��ن الملل حزب مؤتلفه اس��المی در 
گفتگو با فرارو گفت: طبیعتا هرچه زمان تصمیم به ائتالف میان 
اصولگرایان زودتر باشد آسیب پذیری آن کمتر خواهد بود. این 

تصمیم نباید به زمان ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی وارد شود.
 وی ادامه داد: بنابراین اصولگرایان چند س��اعتی بیشتر برای 
اعالم این تصمیم فرصت ندارند و انشااهلل مجموعه اصولگرایان 
باید به مسأله اجماع و رسیدن به یک کاندیدای واحد به عنوان 
یک اس��تراتژی اجتناب ناپذی��ر در جهت پیروزی ن��گاه کنند 
و تعهدی که قبال ب��ه هم دادند که هرک��س از پایگاه اجتماعی 
مناس��ب تری برخوردار بود، بماند و بقیه به نفع او کنار بروند را 

عملیاتی کنند.
این فعال سیاس��ی اصولگرا تصریح کرد:  امید همه اصولگرایان 
در سطح کشور به این تصمیم تاریخی نامزدهای اصولگرا بسته 
است و طبیعتا آنها می توانند با این کار استارت تحقق حماسه 

سیاسی را بزنند.
ترقی ب��ا تأیید ت��الش هایی که از س��وی برخی ب��زرگان برای 
اجماع میان نامزدهای اصولگرا ص��ورت گرفته گفت: در جمع 
این بزرگان هم روحانی و هم عناصر ذینفوذ سیاس��ی اصولگرا 
وجود دارد و سعی دارند با کدخدامنشی، نامزدهای اصولگرا را 

به اجماع و ائتالف راضی کنند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاض��ر نظرس��نجی ه��ا و

ارزیابی های س��تادهای نامزدها مش��خص اس��ت و بر اساس 
مجموعه این جمع بندی سعی خواهد شد انشاهلل به یک نتیجه 

برسیم.

این عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه با اظهار امیدورای برای 
رس��یدن به ائتالف میان اصولگرایان گفت: اصولگرایان سراسر 
کشور انتظاری غیر از این از نامزدهای اصولگرا ندارند که بر سر 

تعهدات خود بمانند و به سمت ائتالف حرکت کنند.

اگر خیر جامعه را می خواهند ائتالف کنند
همچنین حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مب��ارز گفت: اجماع اصولگرای��ان از ابتدا جزء 
برنامه های اصولگرایان بود و ائتالف های صورت گرفته از جمله 

ائتالف1+2 در همین راستا بود.
وی ادامه داد: یعنی اعضای این ائت��الف در ابتدا اعالم کردند تا 
قبل از ثبت نام و س��پس عنوان کردند تا بعد از مناظرات به یک 
نامزد خواهند رسید و دو نفر دیگر به فرد برگزیده کمک خواهند 
کرد، اما متأسفانه بعدا این اتفاق روی نداد و اعضای این ائتالف 
به وحدت نرسیدند و نتیجه آن تشتتی است که اکنون در میان 

اصولگرایان وجود دارد.
وی اف��زود: با توجه به دو نام��زد اصولگرای دیگ��ری که عنوان 
کردند به صورت مستقل در صحنه حاضر ش��دند اکنون چهار 
نامزد اصولگرا در انتخابات حضور دارند که این امر قطعا به نفع 
جریان اصولگرا نیست و با تعهدات خود آقایان هم در تضاد است.

وی تأکید کرد: پس��ندیده اس��ت که آقایان به وحدت برس��ند 
 و چقدر خوب بود ک��ه آقایان به تعهدی که خ��ود کردند عمل 
می کردند تا اعتماد مردم به جریان اصولگرایی بیشتر می شد، 
اما در عین حال اگر اکنون نیز این اتفاق بیفتد کار ارزش��مندی 

است.
  ابراهیمی خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد چون اصالح طلبان
 ب��ه ائت��الف رس��یدند، اصولگرای��ان هم بای��د ائت��الف کنند،

چرا که اصوال  اگر حتی نامزد اص��الح طلبی هم در میدان نبود 
اصولگرایان باید به تعهدات و حرف های خود عمل کنند.

این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره بهترین 
زمان انصراف از انتخابات گفت: انصراف تا آخرین لحظه امکان 
دارد، اما برای آن که این انصراف مثمرثمر باش��د باید بخشی از 
وقت تبلیغات باقی مانده باش��د تا بتوانند پیام خود را به جامعه 

برسانند.
ابراهیم��ی در پایان تأکی��د کرد: با توج��ه به آن که از س��وی 
جامعتین این وعده داده شد که یک نامزد را معرفی خواهند کرد 
و اکنون این اتفاق روی نداده اس��ت، مردم سرگردان هستند و 
لذا نامزدهای اصولگرا اگر خیر جامعه را می خواهند باید ائتالف 

کرده و یک نامزد را معرفی کنند.

بزرگان اصولگرا سعی دارند با کدخدامنشی، نامزدهای اصولگرا را به اجماع و ائتالف راضی کنند

آزادسازی یک منطقه تالشهایاصولگرایانبرایاجماع
استراتژیک دیگر در حمص

منابع نظامی ارتش س��وریه از بازپس گیری یک منطقه 
اس��تراتژیک دیگر در حمص از س��وی نیروهای ارتش 

خبر دادند. 
 خبرنگار شبکه روس��یا الیوم گزارش داد: ارتش سوریه 
موفق به بازپس گیری منطقه وادی الس��ائح در حمص 
شده است.  خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد: این منطقه 
از نگاه ارتش سوریه منطقه مهمی محسوب می شود، زیرا 
پناهگاه تروریست ها بوده و گروه های مسلح از طریق آن 
وارد بخش قدیمی حمص مانند بابا عمرو و جوره الشیاح 
می شدند.  خبرنگار این ش��بکه روسی اعالم کرد: ارتش 

سوریه مبادی ورودی و خروجی حمص را بسته است.

 افشاگر آمریکایی ناپدید شد
 تکنس��ین س��ابق آژان��س اطالع��ات مرک��زی آمریکا،

سی آی ای، یک روز پس از این که مسئولیت افشاگری 
علیه دولت آمریکا را پذیرفت، ناپدید ش��ده است. بنا به 
گزارش ها مشخص نیست ادوارد اسنودن، پس از ترک 

محل اقامتش در هنگ کنگ به کجا رفته است. 
 اسنودن29 ساله گفته بود در پاسخ به ندای وجدانش، 
اطالع��ات محرمانه دولت آمری��کا درب��اره جمع آوری 
اطالعات شهروندان را افش��ا کرده بود. جانین گیبسون  
یکی از سردبیران روزنامه گاردین در آمریکا می گوید: او 
در موقعیت دش��واری قرار گرفته است. او گفته است که 
قصد دارد در کش��وری مثل ایسلند که سابقه درخشانی 
در دفاع از آزادی بیان دارد پناهنده بشود. ممکن است او 
این گزینه را در نظر بگیرد. واضح است که ما اصال دوست 

نداریم به او آسیبی برسد.

 مذاکرات دو کره لغو شد
یک مقام ارشد دولت سئول از لغو مذاکرات کره شمالی 
و کره جنوبی که قرار بود روز چهارش��نبه در سطح عالی 
برگزار ش��ود خبر داد. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد 
کره جنوب��ی گفت: مذاک��رات برنامه ریزی ش��ده میان 
پیونگ و س��ئول به دلیل عدم توافق دو طرف در زمینه 

سطح مذاکرات لغو شده است.
این مذاکرات دو روزه قرار بود از روز چهارش��نبه در سئول و 
میان مقامات ارشد دو کره برگزار ش��ود. کره شمالی و کره 
جنوبی صبح روز دوشنبه توافق کردند که چهارشنبه هفته 
جاری در سطح مقامات ارشد دولتی در سئول مذاکره کنند.

اخبار بین الملل



یادداشت

رانندگان اتوبوسرانی تحت پوشش 
بیمه تکمیلی  قرار گرفتند

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده، تمامی رانندگان اتوبوسرانی اصفهان تحت 

پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سید عباس روحانی با بیان این که دو هزار و۴۰۰ نفر پرسنل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تحت پوشش بیمه هس��تند، افزود: عالوه بر ارایه 
امکانات رفاهی و خدماتی به رانندگان اتوبوس��رانی، طی سال های 
اخیر تالش شده تا رانندگان تحت آموزش های مناسب قرار بگیرند.

 احیا و بازسازی خانه مشروطه
 با   ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

قائم مقام خانه مشروطه اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در سال ۸۵ 
با هزینه ای بالغ بر۹ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال خانه مشروطه را احیا 
و بازسازی کرد. مصطفی مرتضوی با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
احیا و مرمت خانه مشروطه اصفهان باعث شد تا نقش ارزنده اصفهان 
 در انقالب مش��روطه ش��ناخته ش��ود. وی افزود: همه فعالیت های

فرهنگی و آموزش��ی ک��ه در این خان��ه صورت می گی��رد به همت 
شهرداری اصفهان و با حمایت های مالی و معنوی این ارگان صورت 

می گیرد.

 احیای فضای سبز بهارستان
 در دستور کار شهرداری

شهردار بهارستان گفت: احیا و س��اماندهی فضای سبز شهر بهارستان 
در دستور کار قرار دارد. احمدرضا پری در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
بهارستان با مشکل آب روبه رو است و همین مسأله سبب شده که فضای 
سبز مناس��بی را نداشته باش��د. وی ادامه داد: در سال  های اخیر سطح 
آب های زیرزمینی در شهر بهارستان به شدت پایین رفته است و امالح 
و ش��وری آب بس��یار زیاد بوده و به هیچ عنوان این آب مناسب آبیاری 

نیست، زیرا سبب خشک شدن همین مقدار فضای سبز نیز می شود.

 کم تحرکی کودکان
 افسردگی آنان را به دنبال دارد

رییس کمیت��ه بازی ه��ا و ورزش اس��تان اصفهان گف��ت: زندگی در 
آپارتمان ها س��بب کم تحرکی کودکان می ش��ود و ک��م تحرکی نیز 
افسردگی را در کودکان به دنبال دارد.عفت نجف پور در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: در گذش��ته کودکان در خانه های بزرگ ب��ه راحتی به 
بازی های پر تحرک می پرداختند و انرژی خود را در فضای بزرگ خانه 
و به دور از دغدغه های والدین از ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلیه 
می کردند، اما در حال حاضر ش��رایط زندگی این اج��ازه را به کودکان 
نمی دهد. نجف پور افزود: پس از مدتی که کودک جست و خیز نداشته 
باشد گوشه گیر و منزوی می شود و در مراحل پیشرفته تر به افسردگی 

دچار می شود.

 انسان محوری را جایگزین
 خودرو محوری می کنیم

یک عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: انسان محوری را به 
جای خودرو محوری در سطح شهر جایگزین خواهیم کرد. 

مصطفی بهبهانی که کاندیدای شورای چهارم شهر اصفهان نیز هست 
در گفتگو با ایسنا در خصوص نقاط قوت شورای سوم اظهار داشت: 
شورای سوم در ابتدای امر مجبور بود تا حدی از برنامه شورای قبل 
را اجرا کند، اما در هر صورت اقدام به تدوین منشوری راهبردی پنج 

ساله نمود.

گشتی در اخبار

 پرداخت کرایه های تاکسی
 از طریق کارت های شتاب

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اصفهان 
علیرضا تاجمیرریاحی  

 تاکنون۵۰۰ دس��تگاه به سیس��تم پرداخ��ت الکترونیک��ی و کنترل و 
 نظارت هوش��مند مجهز شده اس��ت و سیس��تم پرداخت الکترونیکی و 
کنترل و نظارت هوشمند بر روی۱۵۰۰ دس��تگاه تاکسی در حال نصب 

است.
پرداخت کرایه در این س��امانه، هم از طریق اصفهان کارت و هم از طریق 
کارت های شتاب  امکان پذیر است. از ویژگی های مهم این سامانه حذف 

پول خ��رد از چرخ��ه پرداخت 
کرای��ه و همچنین محاس��به 
 دقی��ق و عادالنه کرایه اس��ت.

در گذش��ته توقف تاکس��ی ها 
در ترافی��ک ش��هر در تعیی��ن 
نرخ کرایه محاس��به نمی شد، 
اما اکن��ون این س��امانه، توقف 
تاکسی ها در ترافیک شهر را نیز 

در نرخ کرایه محاسبه  می کند.
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چهره روز
نصف جهان با صدها برنامه به استقبال تابستان می رود

محمد بیک  مدیرعامل س��ازمان فرهنگی -تفریحی ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: صدها 
برنامه متنوع فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی از سوی س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 

اصفهان با شعار»امید، نشاط و معنویت« در ایام تابستان تدارک دیده شده است.
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شوراها ازمسائل سیاسی 
فاصله بگیرند 

برگزاری جشنواره رسانه، 
نظم و امنیت عمومی

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان تیران و کرون گفت: روند فعالیت 
شوراها باید از مسائل سیاس��ی فاصله بگیرد و فعالیت های این نهاد مردمی با 

سیاست بازی همراه نشود.
حجت االسالم حسن عباسی در گفتگو با مهر با اش��اره به برگزاری انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و اهمیت عملکرد آنها اظهار داشت: روند فعالیت 
شوراها باید از مسائل سیاس��ی فاصله بگیرد و فعالیت های این نهاد مردمی با 
سیاست بازی همراه نش��ود که البته این موضوع متفاوت با بصیرت سیاسی 

اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاست.
وی افزود: سیاسی بازی و سیاست زدگی اعضای شوراها ضعفی برای این نهاد 
مردمی خواهد بود و مانع رسیدن به اهداف و خدمات رسانی به مردم خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از برگزاری نخس��تین 
 جشنواره رس��انه و نظم و امنیت عمومی در بهمن ماه سال جاری همزمان با 
ایام اهلل دهه فج��ر خبر داد. س��رهنگ جهانگیر کریمی اف��زود: متولیان این 
جشنواره امیدوارند با همراهی و همکاری اصحاب رسانه و فرهیختگان حوزه 
قلم و اندیشه، زمینه را برای افزایش روز افزون احساس امنیت تمام شهروندان 
فراهم سازند. وی ظرایف روانشناختی نشر و تحلیل اخبار حوادث و رخدادها، 
ابعاد جامعه شناختی تهیه، تدوین و انتشار اخبار اجتماعی، کنش وری رسانه 
ها در حیطه ترویج قانون گرایی و نظم پذیری، ساز و کارهای رسانه ای ارتقای 
نظم و امنیت اجتماعی و سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و مردم 

را از محورهای برگزاری این جشنواره دانست.

زیر پوست شهر/تابستان اصفهان با حال و هوای انتخابات داغ تر شد 

س: مهر[
]عک

SMS

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان 
گروه
با اشاره به خشکسالی هایی که گریبان  شهر

اصفه��ان را در ط��ول س��ال های اخیر 

گرفته اس��ت، گفت: با توجه به این که مش��کل جدی اس��تان 
اصفهان در حال حاضر کمبود آب است، اولین و مهم ترین تأثیر 
آن متوجه محیط زیست می ش��ود. متن زیر مشروح مصاحبه 

کیومرث کالنتری اس��ت که به مناسبت هفته محیط زیست با 
خبرنگاران داشت:

    خوش��بختانه مردم اصفهان همیش��ه ایام، حامی محیط 
زیس��ت بوده که ای��ن امر خ��ود عام��ل مهم��ی در کنترل و 
 کاهش آالینده های س��طح اس��تان در طول س��ال های اخیر

 بوده است.
    خشکسالی هایی که گریبان اصفهان را در طول سال های 
اخیر گرفته اس��ت به خاطر کم آبی است. مشکل جدی استان 
اصفهان آب اس��ت که با مدیری��ت صحیح باید حی��ات دوباره 
را به زاینده رود بازگرداند. به حاش��یه راندن صنایع آالینده تا 
شعاع۵۰ کیلومتری شهر تا اندازه ای می تواند مشکالت زیست 
محیطی این کالنشهر را محو کند.فعالیت های اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان در دو بخش درون و برون سازمانی جای 
گرفته استو محیط زیس��ت اس��تان در بخش درون سازمانی 
 با گس��ترش س��ه و نیم برابری ساختار و تش��کیالت سازمانی 

روبه رو بوده است.

فعالی�ت ۱۲ تش�کل خودجوش زیس�ت محیطی 
اصفهان

    تش��کیل چهار معاونت اختصاصی در محیط زیس��ت در 
راس��تای برطرف کردن مشکالت زیس��ت محیطی است.  در 
این راستا تعداد ۲۱۶ پست سازمانی اداره محیط زیست استان 

اصفهان به ۷۴۸ پست افزایش یافته است.
    ۱۲ تش��کل خودجوش زیس��ت محیطی که در اس��تان 
اصفه��ان فعالیت می کنن��د وآنها    بازوه��ای تخصصی و فنی 
این نهادند. حمایت های قانونی از ش��هروندان و مش��اوره های 
اختصاصی ب��ا آنها یکی از راهکارهای محیط زیس��ت اس��تان 

اصفهان برای مبارزه با صنایع آالینده است.

ایجاد دفتر نمایندگی HSE در ۶۰ واحد صنعتی 
    دفتر نمایندگی HSE )سالمت، محیط زیست و ایمنی( 
در۶۰ واحد صنعتی استان اصفهان ایجاد شده است و۱۰ واحد 
آزمایش��گاهی قابل اعتماد نیز همکاری های الزم را با این اداره 

در استان اصفهان دارند.
    حیات وحش اس��تان یک ثروت تمام عیار ملی است، در 
اهمیت این موضوع همی��ن بس که فع��االن در بخش محیط 
زیست اس��تان برای متعادل نگه داش��تن تنوع زیستی حیات 

وحش، برخی مواقع اقدام به اهدای خون می کنند.
    این کالن شهر در مدیریت پسماند،  رتبه نخست را کسب 
کرده و مسلما برای کسب موفقیت های بیش��تر در این راستا، 

نیازمند مشارکت های هرچه بیشتر مردم هستیم. 
    پایش واحدهای صنعتی  نیز یکی از موضوعاتی است که 
به منظور کاهش آلودگی هوا در  سال پیش رو به طور جدی آن 

را دنبال  می کنیم.

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان: 

دود کم آبی های اصفهان در چشم محیط زیست
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 مردم اصفهان! شما را چه 
ایج��اد گروه شهر در  مي ش��ود؟ 

آماره��اي رنگارنگي که 
توسط قوه قضائیه و سازمان پزشکي قانوني کشور ارایه 
 مي ش��ود، ش��ما نق��ش پررنگ��ي داش��ته اید، ام��ا

به طور حتم این نقش آفریني باعث مباهات نخواهد 
بود.

آنچه که امروز، اس��تان را به افتخار و زیبایي گره زده 
و نام نصف جهان را زیبنده آن کرده، میراثي اس��ت 
عظیم که از گذش��ته به ش��ما به ارث رسیده است. 
معماري و نگاره هاي بی نظیر به همراه مش��اهیري 
که آوازه هریک از آنها براي دنیایي بس است، همه در 
اصفهاني جمع شده که چشم آمیخته با تحسین همه 

بیگانگان را به خود معطوف داشته است.
 ام��ا وقتی پ��ای آماره��ای اینترنتی پی��ش می آید

می توان دید که درمورد نصف جهان چه س��ازهاي 
ناکوکي نواخته شده است! در نمودارهاي آسیب هاي 

اجتماعي رتبه تک رقمي کسب کردن چه معنا دارد؟
ما را چه مي ش��ود که علیرغم آموزه ه��اي دیني در 
مقابل مشکالت اقتصادي و بر هم خوردن نظم دخل 
و خرج زندگي به نزاع و ناس��زا روي مي آوریم؟ یک 
لحظه به جاي توریست، گردشگر و مسافر و سرمایه 
گذاري قرار بگیرید که از فرودگاه شهید بهشتي و یا 
پایانه هاي مس��افربري، قدم به اصفهان گذاشته، در 
نگاه نخس��ت با فرهنگ ترافیکي مش��اهده مي شود 
که در نهایت به سخنان درش��ت، ناسزاهاي خارج از 
ادب و چوب و قفل فرمان ختم مي شود و این تازه آغاز 
ماجراست. آمارهاي پزشکي قانون کشور مي گوید، 
اصفهان در س��ه ماهه به��ار۹۱ در ن��زاع و درگیري 
براي چندین بار سوم شده است. در پنج ماه ابتدایي 
س��ال۹۱ به گفته مدیر پزش��کي قانوني استان،۲۰ 
هزار و 3۱3 نفر ب��راي نزاع به مراکز پزش��ي قانوني 
اصفهان مراجعه کرده اند که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته ۰/۶ درصد کاهش نش��ان مي دهد. از 

این تعداد، ۲۶ درصد زن و ۷۴ درصد مرد بوده اند که 
دعواي آقایان 3/۶ درصد رشد و نزاع زنان ۱۰/۷ درصد 
کاهش یافته است. بدین ترتیب3۲ درصد مراجعات 
پزش��کی قانوني اصفهان مربوط به ن��زاع بوده و۵۲ 
درصد از نزاع هاي استان در شهرستان اصفهان اتفاق 
افتاده است. این در حالی اس��ت که نزاع و درگیري، 
بیش��ترین حجم این پرونده ها را تشکیل داده است. 
این مسأله را می توان  از البالي آمارهاي ریز و درشتي 

که هست، دریافت.
رییس مرکز حفاظت اجتماعي و پیشگیري از وقوع 
جرم استان، علت رش��د دعوا و نزاع در اصفهان را در  
چهار مورد خالص��ه مي کند. به گفت��ه نوریان، علل 
اقتصادي در رأس دالیل نزاع و درگیري قرار گرفته 
و فقر و بیکاري زمینه کاهش آس��تانه تحمل افراد را 
فراهم کرده و آنها با کوچک ترین مشکلي خشمگین 
مي شوند. رواج اعتیاد و اس��تفاده از روانگردان هاي 
صنعتي هم دو دلیلي است که این مقام مسئول از آن 

به عنوان دالیل نزاع هاي خطرناک و جرح و قتل هاي 
بدون برنامه یاد مي کند. این مواد با تأثیر بر سیستم 
اعصاب، ق��درت تصمیم گی��ري را کاهش مي دهد. 
نوریان با انتقاد نس��بت به رفت��ار ترافیکي حاکم بر 
خیابان هاي اصفهان مي گوید: »متأس��فانه اصفهان 
در فرهن��گ ترافیکي وضعیت خوبي ن��دارد و از این 
لحاظ قابل مقایسه با سایر شهرهاي کشور نیست.« 
عصبي بودن در زمان رانندگي، عدم رعایت قانون و 
بوق هاي مکرر به خصوص سرچهارراه ها و تندخویي 
بر س��ر جاي پارک از جمله عواملي است که به گفته 
نوریان در نهایت به نزاع ختم مي شود و حجم زیادي 
از پرونده هاي موجود در دادس��تاني و دادگس��تري 

اصفهان را تشکیل مي دهد.
اما در این خص��وص بزرگ ترین مش��کل، در زمان 
وقوع تصادف است که طرفین قبل از رسیدن پلیس 
و مشخص شدن مقصر، تصادف خسارتي را به تصادف 
جرمي تبدیل مي کنند. در نهایت، عدم مهارت براي 
کنترل خش��م، چهارمین دلیلي اس��ت ک��ه معاون 
دادس��تان اصفهان از آن به عنوان دلیل رشد نزاع در 
استان یاد مي کند. این مقام مسئول در نهایت به خأل 
 قانوني نیز اشاره مي کند که درمورد حمل اسلحه سرد 
هنوز قانون خاصي تدوین نشده و این خأل  با کاهش 
آستانه تحمل افراد و عدم مهارت کنترل خشم درهم 
آمیخته و پرونده هاي قتل و نزاع هاي جرحي را روي 

نمودار صعودي مي برد.
وقتي یک فرد به عل��ل گوناگ��ون نمي تواند ارتباط 
مؤثري با خود و جامعه برقرار کن��د، درگیري و نزاع 
افزایش مي یابد، چرا که کوچک ترین واکنش باعث 
عکس العمل هاي تندي مي شود و این نشان مي دهد 
که خانواده، جامعه و مس��ئوالن به مقوله س��المت 
روان بي تفاوت هستند. تلطیف فضاي جامعه با ایجاد 
زیرس��اخت هاي فرهنگي و تولید شادي هاي دسته 
جمعي در محیط خانواده و جامعه مي تواند فشارهاي 
رواني را کم کند. معاون پیشگیري از جرم دادستاني 
اصفهان از تشکیل جلسه هاي متعدد در قالب کارگروه 
پیشگیري از خش��ونت در س��ال هاي گذشته خبر 
مي دهد که در آن دس��تگاه هاي ذیرب��ط حضوري 
فعال داش��ته اند؛ به عنوان مثال معاونت بهداش��تي 
دانشگاه علوم پزش��کي اصفهان، کارگروه بهداشت 
روان تشکیل داده و  درآموزش و پرورش و بهزیستي 

نیز مباحث کنترل خشم آموزش داده شده است، اما 
مطابق معمول، چنین عملکردهایي نتیجه دراز مدت 
دارد. نوریان تأکید مي کند که بس��یاري از ابزارهاي 
پیشگیري در اختیار قوه قضائیه نیست و در این نهاد 
تنها از طریق صدور حکم مي توان به نزاع رسیدگي 
کرد و در این زمینه باید سایر مسئوالن اقدام کنند. 
آمارهایي که از آس��یب هاي اجتماعي همانند نزاع و 
درگیري ارایه مي شود نسبت به سال هاي قبل روند 
روبه رش��دي دارد، اما به همان میزان هم برنامه هاي 

پیش��گیرانه که از سوي س��ازمان هاي مختلف ارایه 
مي شود، بیشتر و بیشتر مي شود، اما در ظاهر، عوامل 
ایجاد آس��یب به برنامه هاي کهنه و دور از خالقیت 
نهادها مي چربد و به نظر مي رس��د که دستگاه هاي 
متولي پیش��گیري اجتماعي، برنام��ه و هدفي براي 
قانونمن��د ش��دن ندارند. هرک��س کار خ��ودش را 
مي کند، در صورتي که این کار مستلزم برنامه جامع 
و باالدستي است. برنامه هاي پیشگیري در سال هاي 
اخیر چندان جامع و کامل نبوده و به صورت مقطعي 
و به دور از رویکرد تخصصي اجرا شده است.ما همواره 
منتظریم تا نهادي و مس��ئولي، اس��باب شادي ما را 
فراهم کند، هرچند که بخش��ي از این مقوله باید در 
قالب برنامه هاي پیشگیرانه و نشاط اجتماعي توسط 
کارگروه اجتماعي استان انجام شود. وقتي اجراي این 
برنامه ها مي لنگد و منسجم نیست، چرا افراد جامعه، 
خود نمي توانند از زندگي ل��ذت ببرند. به طور حتم 
بخش��ي از آن بازمي گردد به عدم مهارت زندگي در 

عصر مدرنیته.

آمارهای پرخاشگری از پله های صعود باال می رود 

اصفهان هر روز عصبانی تر می شود 

  به گفته نوریان،
 علل اقتصادي در رأس
  دالیل نزاع و درگیري

  قرار گرفته و فقر
  و بیکاري زمینه کاهش
  آستانه تحمل افراد را 

 فراهم کرده و آنها 
با کوچك ترین مشکلي 

خشمگین مي شوند



چهره روزیادداشت

 کاهش10درصدی سهمیه
 آب شرب اصفهان

اواخر سال گذش��ته در ستاد خشکسالی کش��ور که با حضور معاون اول 
رییس جمهور تشکیل ش��د، مصوب شد اثرات خشکس��الی در تمامی 
حوزه های صنعت، شرب و کش��اورزی به عدالت تقسیم ش��ود و به نظر 
می رس��د با یکپارچه شدن مدیریت زاینده رود توس��ط وزارت نیرو، این 
ظتفاق در حال عملی شدن است. مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از سد 
و تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان به خبرنگار اقتصادی ایسنا- 
منطقه اصفهان گفت: مصوب ها توسط وزارت نیرو به اصفهان ابالغ شده 
که برمبنای آن سهم آب ش��رب اصفهان10 درصد کاهش می یابد. علی 
بصیرپور ادامه داد: براین مبنا مردم اصفهان باید در تابستان سال جاری 
در مصرف آب شرب حداقل10 درصدصرفه جویی کنند. وی با بیان این 
که وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود و سایر سدهای استان بسیار بحرانی 
است، اظهار داشت: ذخیره های سد زاینده رود به380 میلیون مترمکعب 
رس��یده که نس��بت به میانگین بلند مدت کاهش محسوس��ی را نشان 
می دهد.بصیرپور از کاهش سهمیه آب در تمامی حوزه ها خبر داد و تصریح 
کرد: با توجه به کاهش شدید ذخیره آبی، وزارت نیرو محدودیت هایی را 
برای تمامی حوزه های مصرف در نظر گرفت��ه و ابالغ نموده که بر همین 
اساس حوزه شرب نیز10 درصد کاهش مصرف داشته است. وی درمورد 
تعیین تکلیف زاینده رود گفت: هنوز در این خصوص تصمیم قطعی اتخاذ 
نشده و ظرف دو هفته آینده طی جلساتی درمورد جاری بودن زاینده رود 
تصمیم گیری می شود و به احتمال زیاد جریان زاینده رود قطع خواهد شد.

خبر روز

4
دلیل افزایش 250 تومانی قیمت شکر اعالم شد

رقم1550 تومان که برای قیمت شکر اعالم شد فاصله قیمتی بین قیمت فروش این کاال از در کارخانه تا 
بازار آزاد بوده و نرخ این کاال در کارخانه همچنان1300 تومان است. حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی 

داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: این کاال در کارخانه1300 تومان به فروش می رسد.
 ضریب افزایش حقوق

 برای شاغالن23درصد است
رحیم ممبینی/معاون بودجه معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی
حذف برخی بندهای مالیاتی بودجه تأثیر منفی بر میزان وصولی مالیات 
خواهد داشت. ضریب ریالی افزایش حقوق برای بازنشسته ها 25 درصد و 

برای شاغالن حدود22 تا 23 درصد است. 
در الیحه بودجه سال92، پیشنهاد ما درآمد53 هزار میلیارد تومانی برای 
مالیات بود. در الیحه بودجه س��ال92 با در نظر گرفتن احکام ارایه شده 
برای درآمدهای مالیاتی، به طور بدبینانه 85 درص��د از درآمد 53 هزار 
میلیارد تومانی پیشنهاد شده 
محقق می شد. این آمار حقوق 
ورودی، مالیات های مستقیم 
و مالی��ات کاال و خدمات را در 
برمی گیرد، اما درمورد مالیات 
به تنهایی، پیش بینی ما تحقق 
بیش از 95درص��د و درمورد 
حق��وق ورودی تحق��ق85 

درصدی بود.
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انتخابات، اقتصاد و آنها

دستان کدام کاندیدا گره سیستم بانکی را خواهد گشود؟

سال هاس��ت چالش های مختلفی در سیستم بانکی 
مطرح شده، اما همچنان به قوت خود باقی مانده است.  
راهکارهای عملی و ابزارهای تحقق این برنامه ها حلقه 
مفقوده ای است که تیم اقتصادی کاندیداها باید برای 

حل آن چاره اندیشی کنند.
نمایندگان اقتصادی کاندیداها در برنامه های مختلف، 
نظرات و برنامه های اقتصادی نام��زد مورد نظر خود 
را مطرح کردند. یکی از بخش ه��ای مهم برنامه های 
کاندیداها به ح��وزه بانک مربوط می ش��ود که آن را 
مورد بررسی قرار می دهیم. تقریبا وقتی از کاندیداها 
یا نمایندگان اقتص��ادی آنها درباره نظ��ام بانکی و یا 
سیاست های پولی س��ؤال می ش��ود، صحبت و نقد 
زیادی بر وضعیت فعلی و بر ضرورت تغییر این وضعیت 
مطرح می کنند، ولی متأسفانه در بخش بانکی اغلب 
این اظهارات خالی از راهکار عملی است. محمد باقر 
قالیباف در همین باره گفته است: اصالح نظام بانکی 
باید در اولویت برنامه ها قرار داشته باشد، به نحوی که 

اگر بخواهیم با هر فس��اد بانکی مبارزه کنیم باید به 
صورت ریشه ای به آنها پرداخته و اصالح نظام بانکی 
کش��ور را مورد تجدید نظر قرار دهیم. وی با اشاره به 
نیاز کشور به اعتبار سنجی افراد و پرداخت تسهیالت 
مطابق با ای��ن روش، می گوید: سیس��تم بانکی باید 
مراقبت ه��ای الزم را برای ارایه تس��هیالت انجام و با 
استقرار سیستم های الکترونیکی یکپارچه همکاری 
بخش های مختلف ای��ن حوزه را م��ورد تقویت قرار 
دهد، اما باید متأسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه 
در دولت، چنین اراده ای وجود ندارد، لذا ما هر حرکتی 
غیر از اصالح نظام بانکی انجام دهیم، بی نتیجه خواهد 
بود. نماینده اقتصادی قالیباف، ریشه تمام معضالت 
اقتصادی کش��ور را در بانک ها دانسته و معتقد است: 
رفتارهای غل��ط بانک ها به هم��راه برنامه ریزی های 
نادرست و عدم رعایت عقود اسالمی نیز نقش مؤثری 
در این رابطه به وجود م��ی آورد. به اعتق��اد ما برای 
کنترل تورم، باید نخست آمار و ارقام و سیستم بانکی 

اصالح گردد. این مسأله که تمام معضالت اقتصادی 
کش��ور ریش��ه در بانک ها دارد، به نوعی همان نگاه 
احمدی نژاد به سیستم بانکی بود که در دوران دولت 
نهم بارها از زبان وی ش��نیده ش��د، با این تفاوت که 
رییس جمهور ریشه همه معضالت اقتصادی کشور 
را در بانک ها جس��تجو نمی کرد، بلکه سهم عمده ای 

برای آن قائل بود.

سوری: علت نرخ باالی سود بانکی، تورم 
است

س��وری نماین��ده اقتصادی عل��ی اکب��ر والیتی در 
این مورد معتقد اس��ت: عل��ت این که به��ره بانکی 
 باالست چیزی جز تورم نیس��ت، اگر تورم نبود سود 

سپرده گذاران بیشتر بود.
وی ادامه داد: بانک ها باید به س��مت ارایه تسهیالت 
بیشتر هدایت ش��ود، اگر قیمت ها باال باشد صنعت 
سودی به دست نمی آورد و اگر به مردم آگاهی الزم را 

بدهیم و سود بانکی نیز کم شود می توان این پول های 
ریز مردم را جمع و در راستای تولید استفاده کرد. زیرا 
اگر این پول ها در کشاورزی اس��تفاده شود، بیش از 
این بهره خواهند برد. سوری استقالل بانک مرکزی را 
مسأله ای مهم ارزیابی کرده و می گوید: سیاست های 
بانک مرک��زی باید در جهت کل نظ��ام حرکت  کند. 
دخالت در کارهای تخصصی بانک مرکزی نباید انجام 
ش��ود و نباید به بانک مرکزی دیکته کنیم که چقدر 
اس��کناس چاپ کند و یا چه اقدام��ی در زمینه های 
مختلف انجام دهد. نبای��د بگوییم ن��رخ ارز را باال یا 
پایین ببرد. نماینده اقتصادی والیتی ادامه می دهد: 
در سال های گذشته در کار بانک مرکزی دخالت هایی 
انجام شده که اثرات نامطلوبی داشت و بنابراین آقای 
والیتی استقالل بانک مرکزی به معنی کامل را قبول 
ندارد، ولی در مسائل فنی و تخصصی باید بانک مرکزی 

آزاد باشد.

برنامه های روحانی در حوزه پولی و بانکی
نماینده اقتصادی روحانی در این رابطه با بیان این که  
اگر نظام بانکی با پرداخت عادالنه سود، سپرده گذاران 
را به خود جلب کند و بازار سرمایه و بورس یا مسکن 
فعال شود، نرخ ارز افزایش نمی یابد گفت: می توانیم 
به سرمایه گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص 
کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه گذاری افزایش 
پیدا کن��د. نوبخت با بی��ان این ک��ه در مقابل مردم 
تولیدکنندگان نیز قص��د کار کردن دارن��د و وقتی 
تس��هیالتی را دریافت می کند س��ود آن بیش از 24 
درصد اس��ت، گفت: بنابراین تولید کنن��ده باید در 
کاری سرمایه گذاری کند که حداقل 35 درصد سود 
به وی بده��د. وی اضافه کرد: در این ش��رایط نقش 
دولت مشخص می شود و براساس برنامه های موجود، 
اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایه گذاری در 
کدام بخش ها می تواند ما را به اهدافی که در اولویت 
کارمان است برساند. در حال حاضر مردم برای این که 
کاهش ارزش پول خود را جبران کنند، به بازار ارز یا 
سکه می روند زیرا هم نقدشوندگی آن باالست و هم 
امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این 
باعث شد نرخ ارز تا3500 تومان افزایش پیدا کند که 

به هیچ عنوان این قیمت  واقعی ارز نیست و این یک 
موج روانی بود که با ورود پول های سرگردان ایجاد شد.

نماینده اقتصادی روحانی با اش��اره به تأثیر استقالل 
بانک مرکزی بر اعمال سیاس��ت های پولی مناسب، 
اظهارداش��ت:  نه تنها اس��تقالل بان��ک مرکزی بلکه 
اس��تقالل ش��ورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد، در 
بسیاری از کشورها با سیاس��ت های پولی که تدوین 
کردند توانس��تند در مدت کوتاهی تورم سه رقمی را 
به یک رقمی کاهش دهند که نمونه آن کشور ترکیه 
است. وی تصریح کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار در 
حال حاضر دولتی است، در حالی که باید غیردولتی 
باشد، اما وقتی وزرا در آن حضور دارند، به نحوی نظر 
دولت اعمال می ش��ود. در ش��ورای پول و اعتبار باید 
نمایندگان بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی حضور 
داشته باشند. با توجه به این مسائل هم استقالل بانک 
مرکزی و هم اس��تقالل ش��ورای پول و اعتبار کمک 

می کند که انضباط پولی رعایت شود.

 بانکداری بدون ربا به فراموشی سپرده شد
زاهدی وفا نماینده اقتصادی جلیلی گفت: در دولت 
نهم بحث سود بانکی و نرخ تسهیالت یکی از مناقشات 
مفصل بین دول��ت و بانک ها ب��ود و از آنجا که من در 
دولت نهم مسئولیت داشتم، به صورت مفصل روی آن 
مطالعه و بررسی انجام دادیم. وی افزود: متأسفانه در 
سیستم بانکی نتوانسته ایم سیستم بانکداری بدون ربا 
را پیاده سازی کنیم و تقریبا طرح بانکداری بدون ربا 
فراموش شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
این که در طراحی اولیه طرح هدفمندی یارانه ها، طرح 
تحولی بانکی و طرح تحول نظام مالیاتی نیز دیده شده 
بود، تصریح کرد: در عمل طرح هدفمندی با تسریع به 
اجرا درآمد، ولی دو طرح دیگر که قرار بود همزمان با 

این طرح اجرایی شود، به اجرا نرسید.
وی ادامه داد: اگر نظام بانکی ما بر اس��اس نظام عقود 
مشارکتی که در قانون این طرح دیده شده قرار گیرد، 
سپرده گذاران در نظام بانکی به اندازه میزان سپرده 
خود در سود سرمایه گذاری سهیم می شوند و در واقع 
در نظام بانکی هر اندازه مشارکت کنیم به همان اندازه 

در سود و زیان سرمایه گذاری سهیم خواهیم بود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ

شماره ابالغیه: 920100351101769 – شماره پرونده: 9109980351100709 – شماره بایگانی 
خ  اصفهان،  نشانی  به  اشتر  امید  آقای  وکالت  با  شفازند  مجتبی  آقای  910710خواهان:  شعبه: 
باقر  آقای  خوانده:  وکالت.  دفتر  بنفشه(   (  22 بست  بن  نبش  صائب،  آرامگاه  روبروی  صائب، 
نجفی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- دستور موقت 2- مطالبه طلب 3- تامین خواسته. 
به  مبادرت  ذیل  و بشرح  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  دادگاه  گردشکار: 
صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای امید اشتر بوکالت از آقای مجتبی 
سفته  فقره   4 وجه  ریال   80/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  نجفی  باقر  آقای  بطرفیت  شفازند 
کپی  دادخواست  متن  به  توجه  با   .886282 -5 های  به شماره  و خسارات  ریالی   20/000/000
مصدق سفته ها – بقاء اصول مستندات در ید خواهان اصاله الظهور و اینکه خوانده دفاعی بعمل 
نیاورده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد  198 – 515- 519 – 522  از قانون آیین دادرسی مدنی 
خواهان را محق تشخیص و خوانده را به پرداخت  1- 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- 1/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- 100/000 ریال هزینه نشر آگهی 4- 2/840/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل 5- خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/6/21 تا هنگام 
احتمالی  تودیع خسارات  عدم  به  نظر  نماید.  می  در حق خواهان محکوم  تورم  نرخ  به  پرداخت 
مستنداً به تبصره ماده 107 و 118 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته 
صادره می شود این قرار قطعی است لیکن حکم محکومیت غیابی  ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- ولی ا... کافی .

ابالغ

شماره   –  9109980351100708 پرونده:  شماره   –  9209970351100249 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 910709خواهان: آقای مجتبی شفازند با وکالت آقای امید اشتر به نشانی اصفهان، 
خ صائب روبروی آرمگاه صائب، نبش بن بست 22  ) بنفشه( دفتر وکالت. خوانده: خانم عزت 
نجفی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- تامین خواسته 3- دستور موقت. 
به  مبادرت  ذیل  و بشرح  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  دادگاه  گردشکار: 
صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای امید اشتر به وکالت از آقای مجتبی 
شفازند بطرفیت خانم عزت نجفی به خواسته مطالبه وجه چک 73342317- 88/12/4 بانک ملت 
کپی  دادخواست  متن  به  توجه  با  و خسارات  ریال  مبلغ  100/000/000  به  حامل  آپادانا  شعبه 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بقاء اصول مستندات در ید خواهان اصاله 
الظهور و اینکه خوانده دفاعی بعمل نیاورده است فلذا دادگاه مستنداً به مواد  198 – 515- 519  
از ق .آ.د.م و تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک نظریه تفسیری آن مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و پرداخت  1- 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- 2/055/000 

ریال بابت هزینه دادرسی 3- 100/000 ریال هزینه نشر آگهی 4- 3/640/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل 5- خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق 
خواهان محکوم می نماید. نظر به عدم تودیع خسارات احتمالی مستنداً به تبصره ماده 107 و 119 
از ق.آ.د.م قرار رد درخواست تامین خواسته صادره می شود این قرار قطعی است لیکن حکم 
محکومیت غیابی  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 

11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- ولی ا... کافی .

ابالغ

شماره   –  9009980352400843 پرونده:  شماره   –  9009970352401913 دادنامه:  شماره 
خ  ابتدای  نشانی  به  محمدی  حبیب  آقای  وکالت  با  ملت  بانک  900850خواهان:  شعبه:  بایگانی 
بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34. خواندگان: 1- خانم منیر ترابی 2-آقای اشرفی 
المکان. خواسته: مطالبه  به نشانی مجهول  اله دادی سمندکانی همگی  بهنام  آقای  نجف پور 3- 
نماید.  به صدور رأی می  مبادرت  اعالم و بشرح زیر  را  دادگاه ختم رسیدگی  طلب. گردشکار: 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت بطرفیت اشرفی نجف 
پور و منیر ترابی و بهنام اله دادی سمندکانی بخواسته مطالبه مبلغ 95 میلیون ریال وجه 4 فقره 
سفته به شماره های 5 و 265657 و 840442 و 443528 به سر رسیدی 89/10/22 و خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست  تقدیمی خواهان و مالحظه 
تصویر مصدق سفته های مستند دعوی و واخواست های آنها و قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه 

خواندگان نسبت به خواهان، ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 307 و 309 تجارت و 198  و 515 و 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 95 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/940/000 ریال بابت هزینه 
واخواست و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان مقرره قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 89/10/22 لغایت تاریخ اجرای رأی، سالیانه 18 درصد در حق خواهان محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- قاسم قربانی.

ابالغ

شماره   –  9009980352400843 پرونده:  شماره   –  9009970352401913 دادنامه:  شماره 
خ  ابتدای  نشانی  به  محمدی  حبیب  آقای  وکالت  با  ملت  بانک  900850خواهان:  شعبه:  بایگانی 
بزرگمهر ساختمان بهشت طبقه سوم واحد 34. خواندگان: 1- خانم منیر ترابی 2-آقای اشرفی 
نجف پور 3- آقای بهنام اله دادی سمندکانی همگی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
طلب. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت بطرفیت اشرفی نجف 
پور و منیر ترابی و بهنام اله دادی سمندکانی بخواسته مطالبه مبلغ 95 میلیون ریال وجه 4 فقره 
سفته به شماره های 5 و 265657 و 840442 و 443528 به سر رسیدی 89/10/22 و خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست  تقدیمی خواهان و مالحظه 
تصویر مصدق سفته های مستند دعوی و واخواست های آنها و قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه 
خواندگان نسبت به خواهان، ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 307 و 309 تجارت و 198  و 515 و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 95 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/940/000 ریال بابت هزینه 
واخواست و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان مقرره قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 89/10/22 لغایت تاریخ اجرای رأی، سالیانه 18 درصد در حق خواهان محکوم می نماید. 
رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- قاسم قربانی.

ابالغ

شماره   –  9009980352400846 پرونده:  شماره   –  9109970352400118 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 900853خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت آقای حبیب محمدی 
 -1 خواندگان:   .34 واحد  سوم،  طبقه  بهشت،  ساختمان  بزرگمهر،  خ  ابتدای  اصفهان،  نشانی  به 
عالمه  خ  بزرگمهر،  اصفهان،  نشانی  به  همگی  ترابی  منیره  خانم   -32 پور  نجف  اشرفی  خانم 

خ  اصفهان،  نشانی  به  امینی  فردوس  خانم   -3  332 مواحد  زمرد،  ساختمان  فردوس،  خ  امینی، 
بزرگمهر، خ هشت بهشت شرقی، کوی سخی یار پ  8 . خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه 
می  رأی  به صدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت بطرفیت خانم 
ها: 1- فردوس امینی فرزند صفرعلی 2-  اشرفی نجف پور فرزند نادرقلی 3- منیر ترابی فرزند 
 ، عیسی به خواسته مطالبه مبلغ 75 میلیون ریال وجه سه فقره سفته به شماره های 840443 
365654 و 443527 – 22/ 10/ 89  و خسارات دادرسی، تاخیر تادیه و هزینه واخواست نظر به 
مفاد دادخواست  تقدیمی خواهان و مالحظه سفته های مستند دعوی و واخواست های آنها و 

و قرارداد تنظیمی فی مابین و اینکه خواندگان نسبت به خواهان، ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده 
دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 307 و 309 قانون 
تجارت  و 198  و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 89/10/22 لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات سالیانه 18 درصد و هزینه واخواست به 
میزان 2 درصد در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روزپس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- 

قاسم قربانی.

ابالغ

شماره دادنامه: 9109970352400469 – شماره پرونده: 9009980352400911 – شماره بایگانی 
شعبه: 900920خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق 
شمالی خواندگان: 1- آقای مسعود محمدی 2-آقای اکبر بسالت پور همگی به نشانی اصفهان، 
شهرک کاوه، بن بست میالد، پ 190.  3- خانم عصمت هاشمی با وکالت آقای حبیب محمدی به 
نشانی ابتدای خ بزرگمهر، ساختمان بهشت، طبقه سوم، واحد 34. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به 
وکالت از بانک ملت بطرفیت بانو عصمت هاشمی و آقایان اکبر بسالت پور و مسعود محمودی 
بخواسته مطالبه مبلغ 65 میلیون ریال وجه 2 فقره سفته بشماره های 119807 و 429146 به سر 
رسیدی 89/10/25 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه واخواست نظر به مفاد دادخواست 
و  آنها  های  واخواست  و  دعوی  مستند  های  سفته  مصدق  تصویر  مالحظه  و  خواهان  تقدیمی 
اینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مستنداً به مواد  249 و 307 و 309 قانون تجارت و 198 و 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی 
بدون ربا، خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرر قانونی و هزینه واخواست به میزان 2 درصد اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/10/25 لغایت تاریخ اجرای رأی، سالیانه 20 درصد 
برابر مقرارت در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ

92/3/18 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای   –  359 دادنامه  91 شماره   -1912 پرونده  کالسه 
حل اختالف اصفهان خواهان: حسن خاشعی به نشانی میدان جمهوری، خ رباط اول، 12 متری 
گلشن، بن بست شادی، پ 157. خوانده: مهرداد حاجی عبدالرحمانی خواجوی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: الزام به انتقال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
حسن خاشعی علیه مهرداد حاجی عبدالرحمانی خواجوی به خواسته الزام به انتقال سند موتور 
سیکلت به ش ش 11827 – اصفهان 16 با خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی از 
سوی خواهان و اظهارات وی در شورا، فتوکپی مصدق بیعنامه تنظیم و فیمابین طرفین به تاریخ 
90/4/9 ضمیمه پرونده و پاسخ استعالم شعبه راهگشا در استان اصفهان که حاکی از مالیکت 
خوانده و با شرح عدم حضور خوانده در شورا جهت دفاع از دعوای مطروحه شورا دعوا را  ثابت 
تشخیص مستنداً به مواد  10-  219 – 220 – 223 – 224 و 225 قانون مدنی و 198 و 519 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند موتورسیکلت مطروحه در 
حق  خواهان و پرداخت مبلغ سی و هشت هزار ریال خسارت دادرسی در حق وی صادر شده. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شوراست و پس از 
اختالف  حل  باشد. شورای  می  اصفهان  عمومی  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 آن ظرف 

شعبه 12 اصفهان. 

ابالغ

تاریخ: 91/12/28 - شماره: 1191/91/ ش 81 مشخصات محکوم علیه:  رضا اصفهانی زاده فرزند 
له: محمد نصر آزادان فرزند مصطفی  المکان. مشخصات محکوم  به نشانی مجهول  محمد علی 
: به موجب  ابتدای خ شاهد،ک آبان، پالک 273. محکوم به  به نشانی اصفهان، بزرگراه چمران، 
به   ( اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   8 حوزه   91/9/29 تاریخ   1613/91 شماره  رای 
موجب رای رای     شعبه 8 دادگاه عمومی اصفهان( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم 
به مواد 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و 247 و 269 از قانون مدنی حکم  است به: مستنداً 
بر محکومیت و الزام خوانده ) رضا اصفهانی زاده( به انتقال مورد خواسته نسبت به یکدستگاه 
موتور سیکلت با مشخصات مارالبیان ) شماره انتظامی 8424- اصفهان 33(.شورای حل اختالف 

شعبه 8 حقوقی اصفهان

ابالغ

شماره دادنامه 101- 92/2/25 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم   – شماره پرونده: 7192 ش ح 4 

خوانده:  علی  فرزند  اصفهانی  حدادگر  عباسعلی  خواهان:  شهر.  شاهین  اختالف  حل  شورای 
محمدرضا فالحی فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 29/000/000 
ریال به استرداد 6 فقره چک خسارت. خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در 
وقت مقرر حوزه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
بطرفیت خوانده محمدرضا  گردشکار: در خصوص دعوی خواهان عباسعلی حدادگر اصفهانی 
تقدیم  فقره چک  استناد 6  به  به خواسته مطالبه مبلغ 29/000/000 ریال خسارت وارده  فالحی 
نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی 6 فقره چک یک گواهی عدم پرداخت که 
مواد  به  مستنداً  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان  به  نسبت  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حکایت  همگی 
198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به محکومیت 
هزینه  ریال  هزار  مبلغ سی  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   29/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
دادرسی حق وکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی با محاسبه دایره اجرا از تاریخ صدور حکم لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر 
و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی شاهین شهر می باشد. 

علیرضا شمس- قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شاهین شهر.

ابالغ

مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای   92/2/25 دادنامه 100-  شماره   –  6/92 پرونده:  شماره 
حل اختالف شاهین شهر. خواهان: عباسعلی حدادگر اصفهانی فرزند علی به نشانی اصفهان خ 
کاشانی جنوبی، کوچه جوزدان نرسیده به سالن شیروانی، بن بست خرم، پ 175 . خوانده: جواحد 
حیدری فرزند فضل اله به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک به شماره های 936800 – 195447  خسارات فارنی. گردشکار: خواهان دادخواستی 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان عباسعلی حدادگر اصفهانی 
بطرفیت خوانده جواد حیدری به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال خسارت وارده به استناد 
2 فقره چک تقدیم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی 2 فقره چک و گواهی عدم 
پرداخت که همگی حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال 
با محاسبه  بانک مرکزی  اعالمی  تادیه وفق شاخص  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه 
دایره اجرا از تاریخ صدور حکم لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد. 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی شاهین شهر می باشد. علیرضا شمس- قاضی 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شاهین شهر. علیرضا شمس- قاضی شعبه چهارم شورای حل 

اختالف شاهین شهر.

حصر وراثت

حلیمه عسگری  خانم  ح  254 ش   /92 - شماره:   92/3/19 تاریخ:  وراثت  آگهی حصر  رونوشت 
دادگاه  این  از   254/92 کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   351 شماره  شناسنامه  دارای  فروشانی 
عسگری  یداله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
بشناسنامه 348 در تاریخ 1391/7/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- حلیمه عسگری فروشانی فرزند کرمعلی، ش ش 351  همسر2- 
حسن عسگری فرزند یداله  ش ش 3163 فرزند 3- اکبر عسگری فرزند یداله  ش ش 409 فرزند 
4- اصغر عسگری فرزند یداله  ش ش 489 فرزند 5- حسین عسگری فرزند یداله  ش ش 1983 
فرزند 6- طاهره عسگری فرزند یداله  ش ش 22248 فرزند 7- رباب عسگری فرزند یداله  ش ش 
279 فرزند. وال غیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر.



اتاق موسیقییادداشت

هفت

چند قدم تا اسکار
فیلم کوتاه »اینجا شهر من بود« به کارگردانی تینا پاکروان توانست جایزه بهترین فیلم کوتاه آسیا 
در بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه ژاپن را از آن خودکند.هر فیلمی که بتواند جایزه بهترین 

فیلم کوتاه آسیا در بخش بین الملل این جشنواره را دریافت کند، غالبا به  اسکار راه خواهد یافت.

5

رگبار در شهر کتاب
مجموع داستان »رگبار« به قلم میثم 
کیانی یک شنبه بیست و ششم خرداد 
سال جاری با حضور نویسنده در شهر 
کتاب مرکزی اصفهان نقد و بررس��ی 

می شود.
مجموعه داس��تان »رگبار« نخستین 
اثر میثم کیانی در سال ۸۹ منتشر شد. 
این مجموعه از یازده داس��تان کوتاه 
شکل گرفته که با محتوایی از فضای زندگی شهری در مرز نامشخصی 
از واقعیت و تخیل کنار هم گرد آمده اند. گم شده، برد کالغی، ویزیت 
در کافه، بیس��کوئیت لجنی، تمام ش��ب های من، طعم کال، عکس، 
موسرخه، ریسه های خرمایی ریشه های س��رخ و از باال به پایین، نام 
داستان های این مجموعه هس��تند. این کارگاه در تاریخ یاد شده در 

شهر کتاب اصفهان شعبه مرکزی رأس ساعت ۱۷ برگزار می شود.

 منظومه کوروش هخامنشی
 به قلم یک اصفهانی

منظومه کوروش هخامنش��ی به قلم 
پیم��ان کالنت��ر معتم��دی از اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 

اصفهان مجوز چاپ گرفت.
کتاب »منظومه کوروش هخامنشی« 
را کالنتر معتمدی در قالب مثنوی به 
نظم درآورده است. وی با بیان این که 
این مجموعه در همان وزنی است که 
شاهنامه  فردوسی سروده شده است، اظهار داشت: منظومه کوروش 

کبیر بر اساس تاریخ گزنفون به نظم درآمده است.
وی در ادامه اف��زود: این مجموعه به تازگی مج��وز گرفته و به زودی 

توسط انتشارت افضل  به چاپ می رسد.

آموزش تلفنی قرآن کریم
اولین دوره آموزش تلفنی قرآن کریم 
در اصفهان آغاز ش��د. مدیر آموزش و 
پژوه��ش مؤسس��ه مه��د ق��رآن 
گفت:مؤسسه مردمی مهد قرآن طرح 
جدیدی به ن��ام »دوره آموزش تلفنی 
 ق��رآن کری��م« رادر سرتاس��ر ایران

راه اندازی کرده که برای همه مقاطع و 
ب��دون داش��تن محدویت س��نی به 
صورت خصوصی و تلفنی کالس های تجوید،حفظ و قرائت را برگزار 
 می کند. ظف��ر درمورد ش��یوه برگزاری ای��ن کالس ه��ا افزود:این 
کالس ها به این شیوه برگزار می ش��ود که در هر هفته طبق انتخاب 
خود فرد با قرآن آموز تماس گرفته ش��ده و حدود۱۵ الی۲۰ دقیقه 

تدریس به صورت تماس تلفنی انجام می پذیرد.  

نگارین در گالری مهرگان
نمایش��گاه گروهی آثار نقاشی محمد 
از  جمع��ی  و  مس��عودی  عل��ی 
هنرجویانش از جمع��ه ۲۴ خرداد در 
گالری مهرگان گش��ایش می یابد و تا 

۲۹ همین ماه ادامه دارد.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه 
می توانن��د از ۲۴ تا ۲۹ خ��رداد ماه از 
ساعت ۱۷ و3۰ دقیقه تا ۲۱ به گالری 

مهرگان اصفهان مراجعه کنند.

آلبوم موسیقی »آوای مهجور« ش��امل دو نوازی مهدی فالح صفا )تار( و 
حمید قنبری )تنبک( در موسیقی ایرانی به همت نشر سیاه و سفید به بازار 

موسیقی عرضه شده است.
این آلبوم شامل۲۴ قطعه در دس��تگاه های ماهور و همایون است. مهدی 

فالح صفا در مقدمه ای برای این اثر آورده است:  
موسیقی، یک هنر انتزاعی است که 
رهایی احساس و آزادی تفکر در نوع 
سازی آن محس��وس تر است، اما در 
موسیقی آوازی کالم و شعر، اصوات 
را به سمت و موضوع خاصی هدایت 
می کنند. امروزه به صدای دلنشین 
ساز ها و موسیقی سازی کمتر اهمیت 
 داده می ش��ود و اجرا ه��ا محدود به 
آوازه خوان است. به گفته این نوازنده 
تار، این اثر تالشی است برای حفظ 
موس��یقی دس��تگاهی که از ردیف 

میرزا حسینقلی اقتباس شده است.
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 همدان و یزد
 یا اصفهان

نگاهی به نقش سینما در خلق حماسهاداره ارشاد اصفهان رسماآغاز به کار کرد

اظهارنظر سلحشور 
درباره نامزدها

جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
 گفت: تمام جش��نواره های مهم با پس��وند مکان جغرافیایی خود ش��ناخته

 می شوند. 
تمام عالقه و س��عی ما بر این اس��ت که جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان از 
 اصفهان بیرون نرود، اما دوس��تان مس��ئول م��ا در اصفهان ان��گار عالقه ای

 برای ادامه همکاری ندارند، چرا که به اصول همکاری پایبند نیستند و تهعدات 
عمل نکرده ای در همکاری ما وجود دارد.

وی در ادام��ه مطرح کرد: اس��تان همدان و ی��زد هر دو ب��رای میزبانی اعالم 
آمادگی کرده اند و چنانچه قرار باشد جشنواره از اصفهان بیرون برود به این دو 
 استان فکر می کنیم و سعی مان بر این است که بعد از انتخابات به این ماجرا 

سامان دهیم.

مدیر کل ارشاد استان اصفهان در نشست با فرماندار اصفهان 
اعالم کرد: اداره شهرس��تان اصفهان در طبق��ه اول اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان رسما آغاز به کار کرد.

حجت االسالم والمس��لمین قطبی بیان کرد: علی حاج زکی 
به عنوان رییس این اداره منصوب ش��ده است که ازهمکاران 
مسلط و توانمند بوده و جا دارد از ایشان برای پذیرش چنین 

مسئولیتی قدردانی کنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان در ادامه 

افزود: ح��دود۴۰ نفر نیروی انس��انی برای ای��ن اداره در نظر 
گرفته شده است که همگی متناسب با کار و فعالیتی که انجام 
می دهند، انتخاب شده اند و از نظر کیفت نیرو به حمداهلل هیچ 

کسری نداریم.
وی گفت: پس از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاس��ت 
جمه��وری، طی آیین��ی با حض��ور فرمان��دار، مس��ئوالن و 

خبرنگاران، آیین افتتاحیه این اداره برگزار خواهد شد.
همچنین در این نشست فرماندار اصفهان با اشاره به این که 
از مدت ها پیش برتش��کیل اداره شهرس��تان تأکید شده بود 
بیان کرد: امروز جا دارد از زحمات ش��ما برای تش��کیل این 

اداره تشکر کنیم.
فضل اهلل کفیل افزود: انتخاب نیروی انسانی خوب و توانمند 
در حوزه اداره الزم است و شایسته است نیروهایی که انتخاب 

می شوند نیروهای کیفی، پاسخگو و با انگیزه باشند.
وی رییس اداره شهرس��تان را نفر دوم اداره کل دانست و گفت: 
برای پیشرفت بیشتر باید این مسأله در اداره کل تبیین شود که 
رییس اداره شهرستان از اختیارات اجرایی الزم برخوردار باشد.

فیلم های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی فرصتی است که توسط 
رسانه ملی در اختیار آنها قرار داده می شود و شیوه روایت زندگی و 
معرفی  نامزدها برعهده سینماگران است. فیلم های ساخته شده تا 

چه میزان می تواند به خلق حماسه سیاسی کمک کند؟
هر چهارس��ال یک بار و درگرما گرم ش��ور و هیج��ان انتخاباتی 
فیلم های زیادی ب��رای معرفی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
 برای مردم س��اخته می ش��ود و نامزدهای انتخاباتی هزینه های

 زیادی را برای این که خود را به مردم بشناسانند صرف می کنند تا 

از طریق تصویر و سینما بتوانند مردم را به پای صندوق های رأی 
بکشانند، اما باید دید که این مستندها تا چه حدی موفق بوده و 
توانسته اس��ت با مردم ارتباط برقرار کند و یا در جذب مخاطب 

موفق بوده است؟
یکی از کارکردهای تصویر و س��ینما این اس��ت که آگاهی بدهد 
و بتواند تبلیغ کند. نامزدهای ریاس��ت جمه��وری برای معرفی 
 بهتر خود به سراغ س��ینما رفته اند و از این طریق خود را معرفی 
 می کنندت��ا از رقابت تنگاتنگی ک��ه وج��ود دارد، از این فرصت 
 بهره مند شوند. ساخت فیلم های انتخاباتی بی تأثیر نیست و اگر

خوش ساخت باشد می تواند موفق عمل کند. اگرفیلم های مستند 
انتخاباتی امسال بتواند کنجکاوی بیننده را برانگیزد، سازنده آن 
موفق عمل کرده است. نظرها درباره این برنامه ها متفاوت و یک 
بحث سلیقه ای است. مس��تندهای تبلیغاتی اگر درست ساخته 
شوند می توانند تأثیرگذار  و معرف کاندیداهای انتخاباتی باشند. 
تصویر و سینما، زندگی ایجاد می کند و مستندها می تواند از نظر 
عاطفی نیز مردم را تهییج کند. مهم تر از  این فیلم ها، این است که 
مردم در عرصه انتخابات حاضر شوند و گزینه اصلح را انتخاب کنند.

فرج ا... سلحشور از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری خواست شجاعانه 
درباره میزان مطابقت تولیدات س��ینمایی و تلویزیونی با ارزش های اسالم و 
انقالب اظهارنظر کرده و برای جذب رأی سینماگران از کنار این مسائل نگذرند. 
او با بیان این مطلب که نامزدهای انتخابات باید جسارت داشته و بگویند فیلم 
و سریال سازی اسالمی نداریم، گفت: سؤال اساس��ی من نه تنها از کاندیداها 

بلکه از سینما و تلویزیون این است که آیا این تولیدات اسالمی است یا خیر؟
سلحشور با اشاره به این مطلب که حضور و موفقیت در جشنواره های خارجی 
برای سینماگران ایران از هر چیز مهم تر است، ادامه داد: افتخار سینماگران ما 
موفقیت در جشنواره های خارجی است؛ جشنواره هایی که بارها موضعگیری 
آنها علیه انقالب اسالمی ایران مشخص شده اما با تمام این احوال، حضور در 

چنین جشنواره هایی مورد احترام فیلمسازان ایرانی است.

بازیگری که با چنگال، محبوب تر شد 
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ - »پروین سلیمانی« پیرزن نمکین و طناز سینما و تلویزیون و تئاتر 
 ایران در روز۲3خرداد ماه سال۱3۰۱ در شهر تهران دیده به جهان گشود. خانواده ای

 که پروین سلیمانی در آن به دنیا آمد خانواده ای نس��بتا متعصب و مذهبی بودند و 
اصوال با هنر سینما و تئاتر که به تازگی پا در کش��ور گذاشته بود، میانه ای نداشتند، 
درست مثل اکثر خانواده های ایرانی در آن زمان.  پروین سلیمانی تحصیالت خود را 
تا دریافت مدرک متوسطه )دیپلم ادبی (  ادامه داد و از سال۱33۱ درست در سن3۰ 

سالگی وارد عرصه هنر و بازیگری شد.
ورود پروین س��لیمانی به دنیای پر رمز و راز هنر، درس��ت هنگامی بود که دید بدی 
نسبت به سینما و کال  هنر وجود داشت و مردم به این دسته از افراد اعم از هنرپیشه و 

نوازنده و خواننده و...، مطرب می گفتند و آنها را از خود می راندند.
پروین س��لیمانی هم که جزء اولین زنانی بود که وارد عرصه بازیگری شد  با مخالفت 
شدید خانواده اش روبه رو ش��د و از خانه پدری  طرد گردید و حتی مجبور شد تا نام 

خانوادگی اش را از »سلیمانی خو« به »سلیمانی« تغییر دهد.
نام اصلی مرحوم پروین سلیمانی بتول سلیمانی خو بوده که پس از طرد از خانه پدری 

و ورود به عرصه هنر مجبور به تغییر نام و نام خانوادگی اش شده است.
 مرحومه س��لیمانی در س��ال۱33۱ فعالیت هنری اش را با بازی در فیلم س��ینمایی

»گل نس��اء« آغاز کرد و درس��ت در همان هنگام به فعالیت در عرصه تئاتر که در آن 
روزها رونق زیادی داشت می پرداخت.

پروین سلیمانی در تئاترهای زیادی از جمله »هزار و یک شب« و »مرگ فروشنده« 
ایفای نقش نمود و به گفته خود وی، حضور در تئاترهای آن زمان هم مستلزم تحمل 
رنج های فراوانی بوده که تمرین تئاتر در یک اتاق تنگ و تاریک با یک چراغ زنبوری 
انجام می شده و هیچ وسیله ایاب و ذهابی برای رفت و آمد هنرمندان در نظر گرفته 
نمی شده و هنرمندان به خاطر عشق و عالقه مفرطی که به کارشان داشتند زمستان 

و تابستان با پای پیاده راهی محل های تمرین و اجرای تئاتر می شدند.
وی یکی از کس��انی بود که با تحمل رنج و مشقات فراوان توانس��ت راه را برای ورود 
دیگر زنان به دنیای هنر باز کند. پروین س��لیمانی همچنی��ن در بیش از۵۰۰ فیلم 
سینمایی در پس و پیش از انقالب اس��المی به ایفای نقش پرداخت که برخی از مهم 
ترین آنها در پیش از انقالب  عبارتند از : »میهن پرست«، »خانه قمر خانم«،»خاک« 
، »ب��ی حجاب«،»حس��ین آژدان«، »جوجه فکل��ی«، »ممل آمریکایی«،»ش��ازده 

احتجاب«،»گوزن ها«، »غزل« و بسیاری آثار دیگر... .
پروین س��لیمانی بعد از بازی در س��ریال تلویزیونی »تعطیالت تابستانی« که بسیار 
پربیننده بود، به »خانم چنگالی« معروف ش��ده بود، چرا که در آن س��ریال در نقش 
زنی فضول ظاهر شده بود که همیشه چنگالی به دس��ت داشت و با آن در خانه همه 

را باز می کرد.

SMS

 بازسازی صفحات سنگی قاجاریه 
در بازار موسیقی

 نقد یا مراجع تصمیم گیرنده؛
آسیب های تئاتر شهرستان

 نبود فض��ای نقد نویس��ی منصفان��ه و ک��م توجهی به
حوزه های تحقیقی و پژوهش��ی از جمله معضالت حوزه 
تئاتر  است که در طول تاریخ، همواره این عرصه فرهنگی 

را با چالش رو به رو کرده است.
 نق��د و پژوه��ش، دو مح��ور اساس��ی و مه��م درعرصه

فعالیت های تئاتری کشور است که برای پیشرفت دراین 
حوزه همواره باید ب��ه عنوان محوری تری��ن فعالیت ها 

درنظر قرار گیرند.
یکی از مهم ترین معضالت حوزه تئاتر کشور که همواره 
ما را در رس��یدن به تئاتری با رنگ و ب��وی ایرانی و ملی 
درعرصه جهانی ناتوان معرفی کرده است، کم توجهی به 
موضوعات تحقیقی و پژوهشی و نبود فضای مناسب برای 

نگارش نقدهای منصفانه وعلمی است.  
توجه به حوزه های تحقیقی و پژوهش��ی و ایجاد فضای 
انتقادی ازجمله ملزومات مهم فرهنگ پویا و زنده تئاتری 
است که متأسفانه در کشور ما در طول سال های گذشته 

همواره مورد بی مهری قرار گرفته است.
دراین بین، فضای انتقادی ونقد نویسی هم در حوزه های 
اجرایی تئاتر وعرصه نگارش��ی همواره هنر نمایش را به 
عنوان هنری سهل الوصول غیر ایرانی و وارداتی معرفی 
کرده است وکمتر به دنبال ریشه های ایرانی آن بوده اند.  
هر چن��د دراین رهگ��ذر نپرداختن به امور پژوهش��ی و 
تحقیقی هم مزید برعلت اس��ت، اما س��نجش هنرهای 
 نمایش��ی داخلی با معیارهای اروپایی ظرف این سال ها

 بسیاری ازاستعدادهای جوان را به بیراهه کشانده و رنگ 
و بوی خالقیت و نوآوری را از هنر نمایش��ی کشور ربوده 
اس��ت. نیاز به پژوهش های کاربردی خصوصا در حوزه 
 تئاتر شهرس��تان ها امری ضروری به نظر می رسد. این 
پژوهش ه��ا می تواند به ش��یوه الگوی��ی –کاربردی و با 
رویکرد تمرکززدایی صورت گیرد. خصوصا از این جهت 
که بس��یاری از ابزار اجرایی، امکان��ات، بودجه و باالخره 

عوامل کارآمد در پایتخت متمرکز شده اند.
اما در ح��ال حاضر، آنچه ک��ه با عنوان آس��یب در حوزه 
تئاتر شهرس��تان ها با آن روبه رو هس��تیم، تعدد مراجع 
 تصمیم گیرنده در این عرصه است، البته تنوع دیدگاه ها

در حالت کلی امری مثبت تلقی می شود، اما بدون تردید 
این تعامل و حمایت های جانبی مراجع فرعی اس��ت که 
 می تواند درتئاتر مفیدتر باش��د و نه تش��تت و تعدد در 

تصمیم گیری ها.

 روبان سفید

 در کش��ورهای صاح��ب س��ینما، کنار 
 جمال

س��ینمای جریان اصلی ک��ه رونق بخش  نوروز باقری 
گیشه و ضامن بقای سینما به عنوان یک 
هنر- صنعت است، جریانی هم به نام سینمای مستقل وجود دارد 
که الزاما از قواعد س��ینمای تجاری تبعیت نمی کند. در سینمای 
مس��تقل معموال نگاه اجتماعی صریح تری به چشم می خورد و به 
لحاظ ساختاری آثاری که در طیف سینمای مستقل طبقه بندی 
می شوند از بداعت های فرمی برخوردار هستند که نمونه هایش به 
ندرت در سینمای جریان اصلی به چش��م می خورد. در سینمای 
ای��ران، فیلم هایی که بدون به��ره از حمایت های دولتی س��اخته 
می شوند را نیز در رده سینمای مستقل قرار می دهند؛ فیلم هایی که 
اغلب کم هزینه هستند و متأسفانه در این سال ها مناسبات اکران به 
گونه ای ترسیم شده که این گونه آثار یا امکان اکران نمی یابند یا این 

که در بدترین شرایط روی پرده می آیند.
معموال سینمای دولتی نه دنیا دارد، نه آخرت؛ به عبارت دیگر نه 
تماشاگر با این نوع سینما ارتباط برقرار می کند و نه فیلم ها از جمله 
فیلم های ماندگاراس��ت. از ویژگی های اندیشه، مستقل بودن آن 
است و سینما یک اندیشه است. س��ینمای سفارشی مثل اندیشه 
سفارشی است. البته وقتی کسی اعتقاد به یک نوع اندیشه داشته 
باشد و درمورد آن اندیشه فیلمسازی کند کامال قابل اعتماد است، 
اما در شرایطی که برخی می خواهند بعضی از مسائل را به سینماگر 

یا به مردم تحمیل کنند، طبیعتا با پاسخ منفی برخوردار می شوند؛ 
به عنوان مثال بس��یاری از فیلم هایی که با بودجه دولتی ساخته 
می شوند )به جز موارد استثنا( با مخاطب ارتباط برقرار نمی کنند. 
به همین جهت اگر ما بخواهیم سینمای ماندگار و فیلم خوبی که 
تماشاچی نسبت به آن سمپاتی پیدا کند بسازیم باید به سینمای 
مستقل توجه بیشتری داشته باشیم، اما مشکل اینجاست که فقط 
کسانی که از سینمای دولتی بهره مند می  شوند کمر به قتل سینمای 
مستقل بستند.  واقعیت این اس��ت که اگر ما سینما بخواهیم باید 
بدانیم که سینما با مخاطب زنده می ماند. مخاطب فیلم سفارشی را 
نمی بیند، در سیستم تلویزیون هم که رایگان است نمی بیند، چه 
برسد به این که برای تماشای آن بلیت تهیه کند. طبیعتا باید به این 
سمت رفت که اندیشه مستقل و اقتصاد مستقل، سینمای مستقل 
را به وجود بیاورد. در مملکتی که قس��مت قابل توجهی از بودجه 
سینمایی آن توسط دولت تأمین می شود و تقریبا تمام سالن های 
س��ینمایی  را نهادهای دولتی می گردانند، آیا س��ینمای مستقل 
می تواند معنایی داشته باش��د! طبیعتا وقتی۹۵ درصد همه چیز 
دولتی و متولی امور دولت است بخواهد که خواسته های خودش را 
به اجرا درآورد، بنابراین خودبه خود استقالل در فیلمسازی از بین 
می رود. منتها در این مملکت دو نوع فیلم ساخته می شود: نخست 
فیلم هایی که کامالسفارش��ی اند و دوم فیلم هایی که سفارش��ی 
نیس��تند که ما به آنهایی می گوییم مس��تقل. البته اگر به آنهایی 

هم که سفارش��ی نیس��ت دقت کنیم باز وام دولتی پشتش است، 
تهیه کننده اش به وسیله البی کردن با مراکز دولتی توانسته سرمایه 
را جور کند و البته وقتی فیلم تمام می ش��ود هم نهادهای دولتی 
تصمیم می گیرند که در چه سینماهایی اکران شود یا نشود. جالب 
اینجاست  که باز تحمل نمی کنن همان سینمای کمتر سفارشی که 
به نام سینمای مستقل شناخته می شود هم فیلمش را حتی در یک 
سالن به اکران درآورد. جالب است که چرا این به اصطالح سینمای 
کمتر سفارشی مجال نمایش پیدا نمی کند؟! اتفاقا بدنه سینمای 
فرهنگی ما همین فیلم های کمتر سفارش��ی یا غیر سفارشی اند 
که به نظر مستقل می  آیند. اگر س��ینمای ما در تمام دنیا معنایی 
پیدا کرده به خاطر همین فیلم هایی اس��ت که در این سینمای به 
اصطالح مستقل ساخته می شوند. در نتیجه دهن کجی کردن به این 
فیلم ها و نمایش ندادنشان در واقع یک نوع خودزنی است و سؤال 
اینجاس��ت که چرا وقتی نمی خواهند این فیلم  ها را اکران کنند، 

هزینه می گذارند و آنها را می سازند!
با توج��ه به اتفاقاتی که در چند س��ال گذش��ته افت��اده توانایی و 
قدرت مانور بخش خصوصی کم ش��ده اس��ت. نمون��ه اش از یک 
طرف هزینه هایی اس��ت که گریبانگیر فیلم ها می شود و از طرف 
دیگر اتفاقاتی اس��ت که به لحاظ ممیزی می افت��د و تحریم هایی 
که موضوعات اجتماعی را شامل می ش��ود.  اگر به جشنواره سال 
گذشته نگاه کنیم اکثر فیلم ها فاقد جسارت الزم برای بیان مطالب 
اجتماعی بودند و اکثر تهیه کننده ها دستش��ان لرزیده بود. درصد 
قابل توجه حرفه ای های بخش خصوصی از گردونه خارج شده اند 
و 3۰-۲۰باقی مانده با کمک بخش دولتی فیلمس��ازی می کنند. 
همین باعث می شود که وقتی فیلمی با کمک های دولت ساخته 
 شود نظرات بخش دولتی هم بر آن اعمال گردد. بنابراین به لحاظ 
سوژه و محتوا کمی در مضیقه هستند و مسلما وقتی چنین مشکلی 
وجود داشته باشد فیلم ها حالتی خنثی پیدا می کنند که دائما رو 
به قهقرا می روند. در حال حاضر هم تماشاگر رغبتی به دیدن این 
فیلم ها ندارد. ب��ه همین جهت حمایت در اک��ران و جایگاهی که 
فیلم ها در بخش ویدئویی داشت و هزینه ای از تولید را برای بخش 
ویدئویی تأمین می کرد از بین رفته است. متأسفانه بخش خصوصی 
در تنگنای مالی بدی قرار گرفته اس��ت که در گذشته این مسأله 
کمتر خودش را نشان می داد. به این دلیل که این بار مالی از طریق 
رس��انه های ویدئویی، فروش تلویزیون��ی و رایت های دیگر تأمین 
می شد و االن چند وقتی است که جلوی اینها هم گرفته شده است.

در پایان باید دیدکه آیا این پرونده در کابینه جدید بسته می شود 
یا خیر؟ وآیا حمایتی به معنای کامل صورت می گیرد؟ باید منتظر 

ماند و دید.

افشاگری پرونده سینمای مستقل برای رییس جمهور آینده

پس از خواندن بسوزان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پیروزی قاطع ایران برابر استرالیا
تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشورمان در اولین روز رقابت های 
آسیا و اقیانوسیه قاطعانه از سد تیم ملی استرالیا گذشت. رقابت های 
بسکتبال با ویلچر جوانان آسیا و اقیانوسیه انتخابی مسابقات قهرمانی 
جهان در تایلند آغاز شد که با پیروزی نماینده کشورمان در نخستین 
دیدار همراه بود.تیم کشورمان در این مسابقه با نتیجه قاطع71 بر 42 
از سد استرالیا گذشت و در دومین دیدار به مصاف تیم ملی ژاپن می 
رود. در دیدار همزمانی که بین تیم های تایلند و مالزی برگزار ش��د، 
تایلند با نتیجه 42 بر 36 بر حریف غلبه کرد. رقابت های این دوره با 
حضور تیم های ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند و مالزی به صورت دوره ای 
برگزار می شود و3 تیم برتر به عنوان نمایندگان آسیا به جمع9 تیم 
انتخاب شده از سراسر دنیا برای حضور در رقابت های جهانی ترکیه 
ملحق می شوند. رقابت های بسکتبال با ویلچر انتخابی تایلند از22 تا 

27 خرداد ماه در شهر بانکوک برپاست.

 ایران به جام جهانی برزیل
 نزدیک شد

پایگاه خبری الکأس در گزارشی بر روند تیم ملی ایران در بازی های 
مقدماتی جام جهانی برزیل با اش��اره به برد4 بر صف��ر مقابل لبنان 
تأکید کرد که ایران به برزیل نزدیک شد. الکأس افزود: ایران پس از 
غلبه چهار بر صفر بر تیم ملی لبنان، امیدهایش برای راهیابی به جام 
جهانی برزیل را زنده کرد و امتیازهای خود را به13رساند تا در جایگاه 
دوم جدول گروه اول قرار بگیرد. این پایگاه خبری همچنین نوشت: 

ایران هفته آتی به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.

 بعد از کانو، روئینگ هم 
رفع تعلیق شد

پس از تأیید فدراسیون جهانی کانوئینگ، فدراسیون جهانی روئینگ 
با ارس��ال نامه ای تعلیق فدراس��یون قایقرانی ایران  را لغو کرد.  مت 
اس��میت مدیر اجرایی فدراس��یون جهانی روئینگ ) FISA(  ضمن 
 تش��کر از همکاری فدراس��یون قایقرانی ایران و پذیرش اساسنامه 
فدراس��یون قایقرانی، تعلی��ق روئینگ ای��ران را لغو  ک��رد. در نامه 
مت اسمیت آمده اس��ت که فدراس��یون جهانی روئینگ اساسنامه 
 فدراسیون قایقرانی ایران را  پذیرفته اس��ت و روئینگ ایران مجددا 
می توان��د در تم��ام فعالیت های  FISA  ش��رکت کن��د. همچنین 
فدراس��یون  جهانی روئینگ کمیته های برگزاری مسابقات را ملزم 
نموده تا با ارسال دعوتنامه های الزم جهت حضور در  مسابقات راه را 
برای حضور روئینگ سواران کشورمان در مسابقات پیش رو هموار 
کنند.  بر این اساس فدراسیون قایقرانی ایران دیگر محدودیتی برای 
حضور در میادین بین المللی ندارد و قایقرانان  کشورمان می توانند 

در مسابقات پیش رو شرکت کنند.

 به سیستم بازی  کره 
می گویند»علی اصغری«!

سرمربی س��ابق اس��تقالل با تمجید از عملکرد تیم ملی برابر لبنان 
می گوید می توان کره را شکست داد، چرا که کره قدرت سابق را ندارد.

پرویز مظلومی درباره عملکرد تیم ملی ایران برابر لبنان، گفت: تیم 
ملی بازی خوب، یکدست و هماهنگی را اجرا کرد.

 تیم ملی با ارنج مناس��بی به میدان رفته بود. حیف ش��د که بیشتر 
گل نزدیم و فکر می کنم کمی اس��ترس و فشار روی بازیکنان وجود 
داشت. با این حال خدا را شکر که سه امتیاز را با پشتوانه  تفاضل گل 
مناسب به دست آوردیم، ولی فراموش نکنید لبنان هم حرفی برای 
گفتن نداشت. او در ادامه افزود: تیم ما به خوبی چپ و راست لبنان را 
هدف قرار داده بود و لبنان که بدون مهاجم به میدان آمده بود، مقهور 

نفوذهای خسرو حیدری شد.
 حیدری یکی از روزهای خوبش را پشت سر گذاشت و در مجموع تیم 
ما عملکرد امیدوار کننده ای را به نمایش گذاشت و با خیالی آسوده تر 
می توانیم به مصاف کره برویم. س��رمربی سابق استقالل در پاسخ به 
این سؤال که تحلیلش از حضور پر تعداد آبی ها در تیم ملی چیست، 
بیان کرد: هر گاه اس��تقالل و پرس��پولیس بدنه تیم ملی را تشکیل 
داده اند، تیم ملی موفق بوده است. در تمام دنیا هم اسکلت تیم ملی 
از تیم های بزرگ آن کشور تشکیل می ش��ود و این یک پوئن مثبت 

برای تیم ملی است.
او در پاس��خ به این س��ؤال که کره را چگونه ارزیابی می کند،  اظهار 
داشت: من بازی کره و ازبکستان را دیدم و به نظرم می توانیم کره را به 
راحتی شکست دهیم. ازبکستان قادر بود به راحتی کره را ببرد، چرا 
که کره تنها یک تاکتیک داشت که در ایران به آن گفته می شود»علی 
اصغری«! آنها فقط می خواستند با زیر توپ زدن به توپ سوم برسند 

و از آن استفاده کنند.
 به هر حال فوتبال تاکتیک های متفاوتی دارد و من امیدوارم که کره 
برابر ما هم همی��ن کار را انجام دهد، چرا که با وج��ود مدافعان بلند 
قامت ما نگرانی از این ارس��ال ها نخواهیم داش��ت. از سویی کره نیز 
آن تیم قدرتمند سابق نیست و ما می توانیم از پس این تیم برآییم و 

مستقیم به جام جهانی برویم.

حضورم در امارات به ضرر 
منافع ملی باشد، نمی روم

محمدرضا خلعتبری/ مهاجم تیم ملی فوتبال
بازی با لبنان بازی خوبی بود. به خاطر بردی که کسب کردیم، خوشحالم، 
هرچند معتقدم می توانستیم گل های بیشتری بزنیم. تالش زیادی کردم 
تا بتوانم مثمرثمر ظاهر شوم. امیدوارم کادرفنی هم از من راضی باشد. تیم 
ملی به برد نیاز داشت که خوشبختانه به آن دست یافت. هدف ما رفتن 
به جام جهانی اس��ت و تالش 
می کنیم تا تاکتیک های مربی 
را اجرا کنیم و بلیت جام جهانی 
را در کره به دست آوریم. پیش 
از تصویب این قانون با عجمان 
به توافق رسیدم، اما اگر ببینم 
که شرایط به گونه ای است که 
حضورم به ضرر منافع ملی ایران 

است، به عجمان نمی روم.

6
حمایترییسAFCازجعلنامخلیجفارستوسطاماراتیها!

 شیخ سلمان بن ابراهیم،رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا از جعل تاریخی اماراتی ها حمایت کرد و 
آن را اقدامی درست دانست. هفته  گذشته سران فدراسیون فوتبال امارات در اقدامی تحریک آمیز 
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گل زیبا و تکنیکی محمدرضا خلعتبری راه 
مسعود 
فتح دروازه لبنان را به بقیه بازیکنان نشان افشاری

 داد ت��ا دو گل دیگ��ر از نکون��ام و 
تک گل رضا قوچان نژاد عالوه بر گرفتن انتقام دوباره از لبنان بابت 
شکست دور رفت در بیروت راه صعود فوتبال ایران به جام جهانی را 

هموار کند.
 شاگردان کی روش در حالی چهار گل به لبنان زدند و بیش از ده گل 
هم نزدند که ساعاتی قبل از این بازی پیروزی خانگی کره جنوبی 
در مقابل ازبکستان بهترین فرصت را در اختیار فوتبال ما قرار داد 
تا با یک پیروزی پرگل خودش را به رتبه دوم جدول گروه برساند 
و برای صعود مس��تقیم به جام جهانی روز سه شنبه هفته آینده با 
یک پیروزی در خانه کره و بدون توجه به نتیجه بازی ازبکستان در 
مقابل قطر به عنوان تیم صدرنشین گروه به جام جهانی برزیل برسد. 
امروز در حالی محتاج پیروزی در خانه کره شده ایم که اگر در هفته 
های قبلی بر روی غفلت خودمان امتیازات خانگی را تقدیم قطر و 
ازبکس��تان نکرده بودیم با این پیروزی پر گل، جواز صعود به جام 
جهانی را به دست آورده بودیم، ولی به هر حال  گذشته ها گذشته و 

فوتبال ایران باید به فکر صعود در خاک کره باشد.

ترکیب هجومی کی روش
 ترکیب تیم ملی نس��بت به بازی با لبنان تنها یک تغییر را در 

خود می دید که حضور خلعتبری به جای امیرحسین صادقی 
نش��ان  داد کی روش به ان��دازه کاف��ی از ارزش امتیازات این 
مس��ابقه و زدن گل های زیاد آگاه اس��ت که تیمی هجومی را 
به میدان لبنان فرستاده است، اما استرس باالی بازیکنان تیم 
ملی به هنگام زدن ضربات آخر و البته درخش��ش دروازه بان 
لبنان برای 35 دقیقه همه را ترساند که نکند داستان تساوی 
خانگی در دور رفت و در مقاب��ل قطر در مقابل لبنان هم تکرار 
شود، اما در نهایت دو گل زده در هر نیمه لبنان را چهار گله کرد 
تا شاگردان تئو بوکر آلمانی نسبت به بازی قبلی خودشان در 
مرحله مقدماتی جام ملت های آسیا در زمستان که پنج گل در 
همین ورزشگاه خورده بودند یک پله پیشرفت کنند و با چهار 

گل خورده از زمین خارج شوند.
فشار حمالت تیم ملی در حالی بر پایه حرکات خسرو حیدری 
از جناح راست پی ریزی می شد که به واسطه همین حمالت 
بارها و بارها به خصوص در نیمه اول تا باز کردن دروزاه لبنان 
پیش رفتیم ولی پاس های آخر به نتیجه نرس��ید تا این همه 
تماشاگر مش��تاق در ورزش��گاه آزادی نزدیک به یک نیمه را 
برای دی��دن گل منتظر بمانند. بازی تأخی��ری لبنانی ها و رو 
 آوردن به سیستم اتالف وقت همیشگی که مخصوص فوتبال

عرب هاست نشان می داد که لبنان فقط برای کم گل خوردن 
به ورزشگاه آزادی آمده و دیگر خبری از آن تیم پرمدعای دور 

رفت نیست.
 در بیس��ت دقیقه پایانی و در حالی که با سه گل پیش بودیم 
تعویض های کی روش بابت حضور غالمرضا رضایی و محسن 
مسلمان آتش تیم ملی را س��رد کرد تا در نهایت تجربه جواد 
نکونام، حس��ن ختام این پیروزی در مقابل لبنان باشد.  نکته 
قابل توجه در ترکیب تیم ایران نمایش معمولی مسعود شجاعی 
به عنوان یکی از لژیونرهای اروپای��ی فوتبال ما بود که در اکثر 
اوقات رو به کاره��ای انفرادی می آورد و حت��ی یک موقعیت 
بسیار خوب را هم در همان ابتدای نیمه دوم از دست داد تا هم 
تیم ملی را از رس��یدن به گل چهارم محروم کند و هم لبنانی 
ها را امیدوار نگه دارد تا به نتیجه بازی قبلی خودشان نزدیک 
نشوند ولی امیدواری اینجاست که ش��جاعی همیشه یکی از 
بهترین بازیکنان ایران در بازی های برگزار شده در مقابل کره 
 جنوبی بوده و شاید مسعود در بازی پایانی بتواند با استفاده از 

انگیزه اش دروازه کره را فتح کند.

احتماالت صعود در هفته پایانی
بعد از برگ��زاری بازی های ای��ن هفته، کره ب��ا 14 امتیاز تیم 
صدرنشین گروه است و تفاضل گل مثبت 7 این تیم به معنای 
این است که کره ای ها در روز آخر با یک تساوی هم به عنوان 
تیم اول راهی جام جهانی می شوند و حتی در صورت شکست 
در مقابل ایران هم در صورتی به پلی اف می روند که ازبکستان 
با تفاضل هفت گل قطر را ببرد که اتفاقی دور از ذهن است و به 
همین خاطر می توان امیدوار بود ک��ه کره ای ها در بازی آخر 

خودشان در مقابل ایران به آب و آتش نزنند.
 اگر روز س��ه ش��نبه 28 خرداد برابر کره جنوبی برنده شویم 
مس��تقیما راهی جام جهانی می ش��ویم، ول��ی در صورتی که  
ازبکس��تان نتواند در براب��ر قطر پیروز ش��ود، حتی درصورت 

شکست  برابر کره هم به جام جهانی می رویم.
اگر برابر کره مس��اوی کنیم فقط درصورتی که ازبکس��تان با 
اختالف 4 گل یا بیشتر برابر قطر برنده شود ما از صعود مستقیم 
 محروم ش��ده و راهی پلی آف می ش��ویم. البته اگ��ر ازبک ها

 4 - صفر ببرند و ما با کره3 - 3 مس��اوی کنیم، همه چیز بین 
ازبک و ایران مساوی می شود و شاید کار به تک بازی تکراری 
بکشد، ولی اگر آنها 4 - صفر ببرند و ما 4- 4 مساوی کنیم تیم 

ایران صعود خواهد کرد.
در گزینه آخر هم هرنوع مس��اوی ایران و ک��ره اگر با برتری 5 
 گله یا بیشتر ازبکستان برابر قطر همراه شود، باعث رفتن ما به 

پلی آف خواهد شد.

 خلعتبریم برزیل!

 کره جنوبی همحماسهخردادیفوتبال
 کارشکنی می کند؟

کره ای ها شهر اولس��ان را برای میزبانی دیدار ایران انتخاب 
کرده اند؛ تصمیمی که به نظر می رس��د اهداف غیرفوتبالی 
پشتش قرار دارد و با هدف تحت فشار قرار دادن ایران گرفته 
شده است، کاری که ایرانی ها حداقل در سال های اخیر کمتر 

از تیم های آسیای شرقی سراغ دارند.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دی��دار خود برای صعود به 
جام جهانی در حالی به کره جنوبی سفر می کند که با توجه 
به احتمال اندک پیروزی 4 -0 ازبکستان مقابل قطر، نیاز به 
تساوی دارد؛ کاری که البته در توان ملی پوشان ایران هست، 
اما آسان نیست، خصوصا که کره ای ها به نظر می رسد از باخت 
در ورزش��گاه آزادی کینه به دل گرفته اند و در صدد هستند 
به هر شکل ممکن انتقام این باخت را بگیرند. بردن بازی از 
سئول به اولسان نیز شاید در همین راستا باشد. از مصاحبه  
عجیب سرمربی کره جنوبی که آشکارا اعالم کرده »از ایران 
بدم می آید«، هم بگذریم، انتخاب ش��هر اولسان نمی تواند 
توجیه خاصی جز سخت کردن کار ایران داشته باشد؛ شهری 
که از هر جهت مناسب برگزاری این مسابقه نیست. با توجه به 
نداشتن فرودگاه بین المللی هم کار سفر به این شهر سخت و 
فرسایشی است و جدا از این، شرایط آب وهوایی این شهر نیز 
بسیار نامناسب است. اولسان که در70 کیلومتری بوسان قرار 
دارد، هفتمین شهر بزرگ کره جنوبی است که بیش از یک 
میلیون نفر جمعیت دارد و در جنوب شرقی کره جنوبی قرار 
دارد. این شهر در کنار دریای ژاپن قرار دارد و همین مسأله به 
تنهایی گویای وضعیت آب و هوایی این شهر است. ملی پوشان 
ایران در روز بازی با کره جنوبی به احتمال فراوان با شرایط 
س��خت آب و هوایی روبه رو خواهند ش��د. اولسان در هفته 
گذشته 5 روز بارانی داشته اس��ت. این شهر مرطوب در این 
فصل از سال، هوای به شدت شرجی دارد؛ به طور مثال هوای 
این شهر امروز چهارشنبه 83 درصد رطوبت داشته است که 
تنفس را بسیار مشکل می کند. برای درک بهتر درصد رطوبت83 
می توان به هوای امروز رشت و رامسر دو شهر مرطوب ایران 
اش��اره کرد که به ترتیب51 و 53 درصد رطوبت داشته اند! 
رطوبت تهران امروز 28 درصد بود. ب��ه هر حال کره ای ها تا 
اندازه زیادی خیالشان از بابت صعود به جام جهانی راحت است، 
چرا که بعید به نظر می رسد ازبکستان توانایی خلق شگفتی و 
زدن 6 گل به قطر را داشته باش��د. با این حال باید صبر کرد 
و دید آیا کره جنوبی که با یک تس��اوی هم صدرنش��ینی  و 
صعودش به جام جهانی قطعی می شود مقابل ایران به دنبال 

سه امتیاز است یا به یک صعود بی دغدغه می اندیشد.

دیدگاه

رفتار بد ایرانی ها را 
فراموش نمی کنم!

 علیرضا نصر
 در دو راهی تردید

علیرضا نصر پس از این که کادر فنی تیم ملی تغییر وزن او از چهارم به پنجم را 
نپذیرفت، از اردوهای تیم ملی کنار رفت و شانس حضور در مسابقات جهانی را از 
دست داد. او اکنون می گوید که در دو راهی گیر کرده که تکواندو را رها کند یا این که 
باز هم در این رشته فعالیت کند. نصر اظهار داشت: این تصمیم را من نگرفته ام. 
قضاوتی بود که کادر فنی انجام داد و از دس��تان من خارج بود. شاید قسمت و 
مصلحت این بود. اکنون نمی دانم که چه کنم، تکواندو را ادامه دهم یا این که 
از این رشته بروم. وی افزود: من دو س��ال برای رسیدن به این مرحله زحمت 
کشیده ام. در این شش ماه آخر که ش��بانه روز در اردوها بودیم از همه چیزم 
گذشتم. اکنون  تنها می گویم شرمنده خانواده ام هستم. وی گفت: سال گذشته 
گفتند که به درد وزن چهارم نمی خورم. امسال هم اعالم کردند که به درد وزن 
پنجم نمی خورم و مرا کنار گذاشتند. خدا می داند که سال بعد چه خواهد شد.

سرمربی کره جنوبی دوست دارد به جای ایران، ازبکستان به جام جهانی صعود 
کند. او در پی انتقام از ایران در دیدار هفته آینده است. این دیدار برای هر دو تیم 
اهمیت بسیار زیادی دارد و می تواند جواز حضور آنها در جام جهانی برزیل را 
نهایی کند. »چوی کانگ«سرمربی کره جنوبی پس از پیروزی برابر ازبکستان 
سخنان عجیبی را بر زبان آورد. او از خشم خود نسبت به تیم ملی فوتبال ایران 
سخن گفت. این مربی کره ای که به نظر می رسد هنوز از شکست یک بر صفر در 
 تهران ناراحت است، مدعی شد: رفتار بد ایرانی ها را در تهران به خاطر می آورم؛

رفتاری که آنها با ما کردند اصالخوب نبود. آنها میزبان خوبی نبودند. گذشته از 
این که چه تیمی به جام جهانی می رود، دوست دارم با هر قیمتی برابر ایران به 
پیروزی برسیم.وی افزود: با صراحت هر چه تمام تر می گویم که از ایران بیشتر 

از ازبکستان بدم می آید و امیدوارم که ازبکستان به جام جهانی صعود کند.

CAS محرومیت ماالگا را تأیید کرد
ماالگا به خاطر رعایت نکردن قانون» بازی پاک مالی« نمی تواند در 
هیچ رقابت اروپایی در فصل بعد شرکت کند. دادگاه حکمیت ورزشی 
کاس درخواست استیناف باشگاه ماالگا را رد و اعالم کرد که این باشگاه 

اسپانیایی فصل آینده نمی تواند در هیچ رقابت اروپایی شرکت کند.

اوساسونا شجاعی را نمی خواهد  
روزنامه داری��و دی ناوارا چاپ پامپلونا مدعی ش��د 
قرارداد مس��عود ش��جاعی پس از پنج فصل حضور 
در اوساسونا تمدید نمی ش��ود. این روزنامه مدعی 

شد این باشگاه قرارداد  شجاعی را تمدید  نمیکند.

ویاس بواس  جانشین آنچلوتی

اس��کای ایتالیا فاش کرده که س��ران پاری سن ژرمن 
به دنبال آندره ویاس بواس س��رمربی کنونی تاتنهام 
هاتسپر رفته اند. سران این تیم تصمیم گرفتند به جای 

آنچلوتی، به دنبال مربی جدیدی برای خود باشند. 05

پش��ت خط زن تیم ملی والیبال ایران 
گروه 
درباره دلیل آمار خطای باالی سرویس ورزش

مقابل روس��یه گفت: به دلیل طراحی 
سالن، هنگام زدن سرویس پرشی توپ را گم می کردم!

امیر غفور اظهار داشت: نخس��تین تجربه ایران در لیگ جهانی 
والیبال را پش��ت س��ر گذاش��تیم. بازی در خانه حریف بسیار 
دش��وار بود و فش��ار زیادی روی تیم ای��ران آورد، ام��ا تجربه 
خوبی از همین دو مس��ابقه کس��ب کردیم. تیم ایران بد بازی 
 نکرد، حتی ت��ا امتیازهای20 هر س��ت پایاپ��ای حریف پیش 

می رفتیم، ام��ا در امتیازهای پایانی تجربه تم��ام کردن کار را 
نداشتیم. حتی خودمان هم متوجه شده بودیم که انگار بردن 
بازی در امتیازهای پایانی را بلد نبودیم. ش��اید نیاز داشتیم در 

امتیازهای پایانی برنامه متفاوتی را پیاده کنیم.
وی درباره آمار باالی خطای س��رویس تیم ایران مقابل روسیه 
خاطرنشان کرد: سرویس ما و روسیه خیلی خراب شد. یکی از 
دالیل این موضوع به طراحی سالن برمی گشت. سالن مسابقه 
خیلی بزرگ بود و سقف بلندی داشت. همین موضوع موجب 
 می شد که سرویس زدن دشوار باشد. وقتی برای سرویس های

 پرش��ی، توپ را باال می انداختم آنقدر سقف س��الن بلند بود 
 که توپ را گم م��ی کردم. تاکتی��ک تیمی ما هم ای��ن بود که

سرویس های خوبی بزنیم تا دریافت های حریف نرسد و دو دفاع 
جفت شود و اس��پکرهای حریف را دفاع کنیم. به همین دلیل 
سرویس ریسکی می زدیم، اما به هر حال سرویس های پرشی 

و موجی ما آمار خطای باالیی داشت.
قطرپاس��ور تیم ملی والیبال ایران با اش��اره به دفاع بلند قامت 
روسیه ادامه داد: دفاع روس ها از قدیم االیام معروف است. آنها 
قد بس��یار بلندی دارند و تنومند هس��تند. وقتی دو دفاع روی 
تور این تیم کنار ه��م قرار می گیرد اس��پک زدن برای حریف 
کامال مشکل می شود. البته ما برای این موضوع برنامه داشتیم. 
والسکو گفته بود که اگر دفاع روی تور جفت شد تنها برنامه این 

باشد که روی دست دفاع آنها نتیجه بگیریم.
غفور درباره برنامه های فنی روسیه گفت: باالخره حریف روی 

تک تک بازیکنان ایران آنالیز و برنامه ریزی کاملی داشت.
همان طور که ما تیم آنها را آنالیز کرده بودیم آنها هم شناخت 
کاملی از تیم ایران داشتند. قطعا فیلم بازی های دوستانه ایران و 
بلغارستان را تحلیل کرده بودند و با شناخت به مصاف ما آمدند.

وی درباره میزبانی ایران مقابل صربستان هم گفت: قطعا همه 
بازی های ایران دشوار خواهد بود. صربستان در نخستین گام 
خود دو بار کوبا را در خانه اش شکست داده است. همین موضوع 
نشان می دهد آنها تیم بسیار خوب و قدرتمندی هستند. البته 
ما در تهران قطعا بهتر بازی می کنیم. چون با شرایط سالن و جو 
هواداران آشنایی داریم. از طرفی تماشاگر هم کمک می کند که 

صربستان را بیشتر از پیش تحت فشار قرار دهیم.
پش��ت خط زن تیم مل��ی ای��ران در تحلیل فنی تی��م والیبال 
صربستان اظهار داشت: آنها دو بازیکن سرعتی خیلی خوب در 
اختیار دارند. اگر به یاد داشته باشید فینال مسابقات نوجوانان 
جهان ما به صربستان 3بر2 باخت. پشت خط زن آنها که حاال 
در تیم ملی بزرگسالش��ان بازی می کند در آن مسابقه خیلی 

خوب توپ گرفت. 
حاال قطعا تجربه بیشتری کسب کرده است. آمار او را مشاهده 
می کردم ح��دود 25 امتی��از مقابل کوب��ا به دس��ت آورده و 
امتیازآورترین بازیکن میدان شده است. او بازیکن خوبی است 
اما قطعا ما اجازه نم��ی دهیم مقابل ایران هر کاری خواس��ت 
 انجام دهد. البته پاس��ور صربس��تان هم در لیگ ای��ران بازی 
می کند. هم او ما را می شناسد و هم ما شناخت خوبی از شیوه 

پاس دادنش داریم.
امیرغفور درباره ش��رایط روحی تیم ملی ایران پس از بازگشت 
از روس��یه گفت: همچنان انگیزه تیم ایران باالس��ت. این طور 
نیست که حاال چون دو بازی به روسیه باختیم دیگر انگیزه ای 
برای ادامه کار نداشته باشیم. والسکو تأکید کرده در هر بازی، 
چه بردیم و چه باختیم باید همه چیز را فراموش کنیم و بازی 
به بازی بهتر ش��ویم و تنها روی شرایط مس��ابقه تمرکز کنیم. 
انشاهلل مقابل صربس��تان هم خوب بازی می کنیم و نتیجه هم 
می گیریم. مطمئن هستم که مردم برای بازی به سالن می آیند 
و از ما حمایت می کنند. امیدوارم بازی خوبی داش��ته باشیم و 

رضایت مردم عزیز را به ارمغان بیاوریم.

ایران در لیگ جهانی والیبال

امیر غفور: در روسیه توپ را گم می کردم!
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والسکو تأکید 
کرده در هر بازی، 

چه بردیم و چه 
باختیم باید همه 
چیز را فراموش 
کنیم و بازی به 

بازی بهتر شویم و 
تنها روی شرایط 

 مسابقه 
تمرکز کنیم



یادداشت

 بیش از یک میلیون تعرفه رأی
 در چهارمحال وبختیاری توزیع شد

 معاون سیاسی امنیتی استانداری و رییس س��تاد انتخابات چهارمحال 
وبختیاری گفت: ب��رای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
چهارمین دوره انتخابات ش��وراهای اسالمی شهرو روستا، یک میلیون و 

435 هزار تعرفه رأی در سطح استان توزیع شد. 
یزدان جاللی افزود: از تعداد تعرفه توزیع شده،700 هزار برگ مخصوص 
انتخابات ریاست جمهوری و مابقی مربوط به انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستاس��ت. وی گفت: توزیع تعرفه ها ازمراحل حساس برگزاری 
انتخابات است که با هماهنگی حراست استانداری و نمایندگان شورای 
نگهبان و نیروهای امنیتی و انتظامی و طبق قوانین انتخابات توزیع شده 
اس��ت. وی گفت: دیگر اقالم مربوط به انتخابات از جمله لوازم التحریر، 
مهرهای مخصوص، فرم های صورتجلسه، صندوق های اخذ رأی به صورت 
پلمپ ش��ده در اختیار فرمانداری ها قرار گرفته اس��ت. به گفته جاللی، 
فرمانداری ها اقالم را با توجه به بخش های تابعه تفکیک و در شعب اخذ 
رأی توزیع خواهند کرد. رییس ستاد انتخابات استان گفت: پس از پایان 
زمان برگزاری انتخابات و شمارش آرا، صندوق های انتخابات شوراهای 
اسالمی روستاها برای تجمیع به بخشداری ها و صندوق های انتخابات 

شوراهای اسالمی شهرها به فرمانداری ها منتقل می شود.
جاللی خاطرنش��ان ک��رد: همچنین صن��دوق های انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری در ابتدا در بخشداری ها تجمیع و سپس به فرمانداری ها منتقل 

می شود.

خبر ویژه

امام جمعه شهرکرد 
  حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام

 مکتب امام حسین علیه الس��الم، مکتب اصولگرایی قرآنی و اسالم ناب 
محمدی که در برابر جریان انحرافی ایستادند. 

اصولگرایی یک جریان سیاس��ی نیس��ت، بلکه یک جریان فکری است 
که هیچ گاه نباید تضعیف ش��ود. دش��من طرح ها و فتنه های جدیدی 
را پیش رو دارد و باید با اقتدار در برابر مکر و حیله دش��من ایس��تادگی 
کرد. ملت ایران دربرابر توطئه دش��منان انقالب اسالمی بیدار وهوشیار 
ایس��تاده اس��ت و اجازه فتنه به دش��من را نخواهد داد. 24 خرداد ماه، 
ملت ایران با حضور حماس��ی 
 و سیاس��ی خ��ود، ب��ار دیگر 
فتن��ه ه��ا و توطئ��ه ه��ای 
 دش��منان را نق��ش ب��ر آب 
می کند. س��پاه پاس��داران با 
اقتدار از حریم والیت و انقالب 
و خون شهدا و آرمان های امام 

و رهبری حراست می کند.

مکتب امام حسین)ع(
 اصولگرایی قرآنی است

چهره روزیادداشت
پرچم متبرک بارگاه امام حسین )ع( در شهرکرد بر افراشته شد

همزمان با سالروز والدت با س��عادت امام حس��ین)ع(، پرچم متبرک بارگاه امام حسین)ع( روز 
چهارشنبه در شهرکرد به اهتزاز درآمد. آیین برافراشته شدن پرچم سرخ حسینی از سوی سپاه 
قمر بنی هاشم)ع( در میدان امام حسین)ع(شهرکرد با حضور رزمندگان دفاع مقدس برگزار شد. 
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ادامه از صفحه یک- ایجاد فضای سالم انتخاباتی 
زمینه ساز قرار گرفتن اصلح بر مس��ند قانونگذاری 
خواهد شد، پس ضرورت توجه به قوانین و جلوگیری 
از ایجاد فرصت برای فرصت طلبان امری است ملی که 

با آموزه های دینی نیز مطابقت دارد. 
همان گونه ک��ه ایجاد فضاِی س��الم الزمه انتخابات 
 س��الم اس��ت، مش��ارکت حداکث��ری نی��ز الزم��ه

حماسه آفرینی در عرصه سیاسی است. این در حالی 
است که غربی ها و به خصوص گروه های معاند، فرمول 
عدم مشارکت در صحنه های سیاسی را برای این ملت 
که همواره نقش بی بدیل در درمانده کردن دش��من 

داشته اند، پیچیده اند. 
بر همین اس��اس و با توج��ه به حساس��یت فضای 
انتخابات و رصد دش��من در زمینه مسائل کشور، نه 
تنها ایران اسالمی این بار بیشتر از هر زمانی نیازمند 
مشارکت برای خروج از مشکالت است بلکه مردم نیز 
بیش از همیشه نیازمند به این تفکر هستند، لذا باید 

زمینه ساز مش��ارکت حداکثری مردمی که همواره 
سمبلی از مقاومت و صبوری در طول انقالب بوده اند را 
فراهم کرد، چرا که گذشته تاریخ ایران نیز نشان داده 
است که هر موقع مردم ایران متکی به خود بوده اند 

موفق تر عمل کرده اند. 
 برهمی��ن اس��اس بایده��ا و نبایده��ای انتخاب��ات

پیش رو از دیدگاه نمایندگاه چهارمحال و بختیاری در 
خانه ملت بررسی می شود. 

امنیت و منافع ملی در گرو رعایت بایدها 
و نبایدهاست 

نماین��ده مردم شهرس��تان ه��ای ش��هرکرد، بن و 
سامان در مجلس در گفتگو با ایسنا با تأکید بر لزوم 
فراهم س��ازی فضای س��الم برای خلق حماس��ه ای 
دیگ��ر در24 خرداد، اظهار داش��ت: قان��ون مداری، 
اخالق مداری و نصب العین قرار دادن منویات رهبر 
انق��الب از مهم ترین بایده��ای زمینه س��از حضور 
حداکثری مردم در انتخابات اس��ت. س��ید س��عید 

زمانیان با اش��اره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در 
رعایت اخالق، افزود:برنامه مح��وری، رعایت اخالق 
در ارایه برنامه ها و پرهیز از دروغ و شعار الزمه خلق 

حماسه برای برون رفت کشور از مشکالت است. 
وی با بیان این که مردم همیشه از قدرت تشخیص 
باالیی برخوردار بوده اند، تصریح کرد: بیان مطالبی 
به دور از واقعیت و حتی جنجال آفرین اثرات سویی 
دارد که با توجه به درک باالی مردم، می طلبد بیشتر 

واقعیات قابل حصول و نه آرمانی بیان شوند. 
وی همچنین با تأکید بر پرهیز از اسراف در تبلیغات، 
خاطرنشان کرد:رسانه ملی به طور شایسته رسالت 
خود را انجام داد، این در حالی است که هنوز ریخت 
و پاش هایی در تبلیغات دیده می شود که این سؤال را 
در اذهان ایجاد می کند که از کجا آورده اند؟ و به طور 
قطع این نامزدها مدنظر مردم فهمیم قرار نخواهند 
گرفت. منتخب مردم شهرستان های شهرکرد، بن و 
سامان در مجلس ادامه داد: امنیت و منافع ملی در گرو 

رعایت این بایدها و نبایدهاست که باید مورد توجه 
نامزدهای این دوره از انتخابات ق��رار گیرد. زمانیان 
همچنین ائتالف را اقدامی مؤثر ب��رای نجات مردم 
از سردرگمی دانست و تأکید کرد: کاندیداهایی که 
متعهد به ائتالف هستند به این مهم عمل کنند، چرا 

که در غیر این صورت مطلوب حاصل نخواهد شد. 
وی بر لزوم تقویت وح��دت به منظور افزایش امنیت 
و منافع ملی تأکید و تصریح کرد: با توجه به شرایط 
کشور، وحدت الزمه خلق حماسه سیاسی است، در 
همین راس��تا می طلبد مردم با حف��ظ وحدت برای 

تحقق آرمان های نظام اقدام کنند. 
ائتالف؛ خدمت به مردم و نظام 

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس در گفتگو 
با ایس��نا، با تأکید بر لزوم رعایت بایدها و نبایدهای 
انتخاباتی، اظهار داش��ت: فرهنگ اس��المی نه تنها 
ترغیب ب��ه اخالق بلک��ه پرهی��ز از نازیبایی ها را در 
حس��اس ترین عرصه که عرصه انتخابات است، آن 
گونه که شایسته جامعه اسالمی است تشریح می کند، 
بنابراین باید با رجوع به آموزه های اس��المی در روند 

مطلوب انتخابات تالش کرد. 
امیرعباس س��لطانی، توجه به تبلیغات س��الم را از 
بارزترین بایدهای انتخاباتی دانس��ت و افزود: انجام 
تبلیغات س��الم در واقع احترام به ارزش هاس��ت که 
باید از س��وی کاندیداها و همچنی��ن طرفداران آنها 

رعایت شود. 
وی با توجه به س��ردرگمی مردم در انتخاب یکی از 
هش��ت کاندیدای مطرح، ائتالف را از دیگر بایدهای 
انتخاباتی برشمرد و تصریح کرد: ائتالف، خدمت به 
مردم و نظام است، چرا که با از خودگذشتگی برخی 
از کاندیداها، زمینه مشارکت حداکثری و همچنین 
فرصت انتخاب اصلح برای پیش��برد اهداف انقالب 

بیشتر فراهم خواهد شد. 
منتخب مردم بروجن در مجلس با مذموم دانس��تن 
تخریب، بر پرهیز از مسائل غیر اخالقی در انتخابات 
تأکید کرد و گفت: تخریب، زمینه ساز نفاق است که 
می طلبد با رعایت اصل احترام متقابل و همدلی تنها 

به ارایه برنامه های مدیریتی اقدام کرد. 
سلطانی به ضرورت رعایت اخالق انتخاباتی اشاره و 
عنوان کرد: تخریب نه تنها مردم را مأیوس و مشارکت 
را محدود می سازد، بلکه نظام را نیز زیر سؤال می برد، 
لذا می طلبد کاندیداها به جای بیان ضعف دیگران به 

عرضه توانمندی های خود بپردازند. 
به گفته وی، وس��یله قراردادن ارزش های اس��المی 
برای رس��یدن به ه��دف نی��ز امری مذموم اس��ت 
که نبای��د کاندیداها برای رس��یدن به ق��درت از آن 

اس��تفاده کنند. س��لطانی همچنین حساس��یت و 
اهمی��ت انتخابات را یادآور ش��د و با تأکی��د بر لزوم 
پایبندی آح��اد م��ردم و مس��ئوالن ب��ه راه و خط 
 والی��ت، اظهار داش��ت: مل��ت بصیر ای��ران همواره 
ثابت قدمی خود را در مسیر آرمان های اسالم و انقالب 
به اثبات رس��انده اند و اکنون نیز همچون گذشته با 
حضور پرشور و حداکثری خود حماسه ای دیگر خلق 
می کنند. وی با اشاره به توطئه های استکبار جهانی 
در ایجاد چالش در انتخابات، افزود: قبل از مجلس نهم 
اولین گزینه سردمداران استکبار، حمله به ایران بود و 
این در حالی است که بعد از مشاهده حجم مشارکت 

مردم در انتخابات، گزینه مذاکره را برگزیدند. 
اکن�ون زم�ان انتخاب کس�ی اس�ت که 

گذشت زمان پشیمانمان نکند 
نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای 
اسالمی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که حماسه اول 
با پیروزی انقالب اسالمی و حماسه دوم با هشت سال 
دفاع مقدس رقم خورد، افزود: اکنون زمان سومین 
حماسه از سوی رهبر معظم انقالب اعالم شده است 
که می طلبد رهبری، مردم و مسئوالن به عنوان سه 
رکن اصلی نظام که همواره حماسه آفرین بوده اند، در 
این برهه از زمان نیز نقش آفرینان س��ومین حماسه 

نظام باشند. 
مجید جلیل با بیان این که زمان آزمون و خطا به پایان 
رسیده است، افزود: اکنون زمان انتخاب کسی است 
که گذشت زمان پش��یمانمان نکند و با به کارگیری 
نقاط قوت و رفع نقاط ضعف دولت های گذش��ته در 

راستای اهداف مقدس نظام اقدام کند. 
به گفته وی، اکنون جامعه نیازمن��د انتخاب فردی 
به عنوان رییس جمهور اس��ت که در تمام عرصه ها 
از تجربه، تخص��ص و تعهد کافی برخوردار باش��د، 
بنابراین انتخاب اصلح بایدی اس��ت که می طلبد در 

مسیر محقق شدن آن آگاهانه اقدام کرد. 
جلیل با تأکید بر لزوم تقویت پایه های فرهنگ دینی 
در کشور، تصریح کرد: رییس جمهور آینده باید عالوه 
بر سیاستمدار و اقتصاددان بودن، فرهنگ شناس نیز 
باشد، چرا که انقالب ما انقالب فرهنگی بوده است و 
هرگونه کم کاری در زمینه فرهن��گ دینی، نه تنها 
اقتصاد و سیاست بلکه امنیت ملی کش��ور را نیز به 

خطر می اندازد. 
منتخب مردم لردگان در مجل��س ادامه داد: تقویت 
پایه های فرهنگ دینی در کش��ور، پایه های نظام را 
بیمه می کند و چنانچه این مهم محقق شود از امنیت 
پایدار به اقتصاد پایدار و در سایه آن به توسعه پایدار 

در همه عرصه ها خواهیم رسید. 

بایدها و نبایدهای انتخاباتی از دید نمایندگان استان

مشارکت حداکثری الزمه حماسه آفرینی 
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3- مالی معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت 
فرار در  برای  لیکن  اید  بوده  به  پرداخت محکوم  اجرای حکم و  به  قادر  مذکور معلوم شود که 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ

شماره اجرائیه: 9209970350200278 – شماره پرونده: 9109980350201212 – شماره بایگانی 
شعبه: 911243 خواهان: آقای مرتضی قدیری به نشانی اصفهان، اشکاوند، آهن آالت سپاهان. 
وجه سفته  مطالبه   -1 ها:  المکان. خواسته  مجهول  نشانی  به  حاجیلو  امیر  آقای سعید  خوانده: 
2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- تامین خواسته. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
در خصوص  دادگاه:  رای  مینماید.  رأی  اصدار  به  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  ختم رسیدگی 
دعوی خواهان مرتضی قدیری بطرفیت خوانده سعید امیر حاجیلو به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد 
الی 552004 و  الی 0041342 و 52001  میلیون ریال وجه 15 فقره سفته به شماره 0041338 
552195 الی 552200 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی 
از ناحیه محال علیه که اساسًا داللت بر اشتغال ذمه  و فتوکپی مصدق متن سفته های صادره 
خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و 

و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده 
ذمه  اشتغال  استصحاب  با  دادگاه،  لذا  است،  نکرده  اقامه  مدرکیه  سند  وجه  پرداخت  بر  دلیلی 
خوانده، دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت 
تاخیر  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت  نیز مبلغ چهارده میلیون ریال  اصل خواسته و 
تورم مربوطه در حق  اساس شاخص  بر  اجرای حکم  لغایت  ها  تاریخ سررسید سفته  از  تادیه 
خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه 
و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از 
تاریخ ابالغ دادانامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رأی بوده و پس از 20 روز دیگر قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد ضمنًا با توجه به عدم ایداع 
خسارت احتمالی قرار رد تامین خواسته وی صادر میگردد./ب . رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان- محمد علی معقولی.

ابالغ

شماره دادنامه: 9209970351900215 – شماره پرونده: 9009980351900250 – شماره بایگانی 
با وکالت آقای محمود رضا شجاعی به نشانی:  شعبه: 900263 خواهان: خانم سهیال مسجدی 
به  آرا  شریف  سعید  آقای  خوانده:   .789 پ  آریان،  امالک  مشاوره  جنب  نظامی،  حکیم  خیابان 
نشانی: سپاهان شهر، خ ایثار، مجتمع خانه سبز، واحد 35. خواسته: گواهی عدم امکان سازش. 
گردشکار: دادگاه با بررسی به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیل مبادرت به 

صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم سهیال مسجدی با وکالت آقای 
شجاعی به طرفیت آقای سعید شریف آراء، بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور 

اجرای صیغه طالق، بدین شرح که وکیل خواهان اعالم داشته، موکل وی در تاریخ 72/6/1 به 
عقد دائم خوانده درآمده و حاصل آن دو فرزند می باشد ولیکن خوانده مبادرت به ازدواج مجدد 
با شخصی به نام لیال دادخواهی نموده است که بدون اذن خواهان می باشد، فلذا تقاضای صدور 
گواهی عدم امکان سازش را نموده، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات وکیل وی، 
دادنامه  مالحظه  اصفهان،   69 دفترخانه   72/6/1 مورخه   13711 نکاحیه  سند  مصدق  رونوشت 
لیال  خانم  و  خوانده  توافقی  بر طالق  مبنی  اصفهان  16 حقوقی  89/9/3 شعبه  مورخه   891491
دادخواه، نتیجه استعالم از اداره ثبت احوال، نظریه داوران و گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن 
موجود، دعوی خواهان را وارد دانسته، مستنداً ماده 1130 قانون مدنی با رعایت شروط ضمن 
عقد، خوانده را ملزم به حضور در یکی از دفاتر طالق جهت مطلقه نمودن خواهان نموده و چنانچه 
الزام وی ممکن نبوده به خواهان اجازه داده می شود با هماهنگی دادگاه نسبت به مطلقه نمودن 
خود اقدام نماید. نوع طالق با توجه به بذل مهریه به میزان یکصد هزار ریالی از ناحیه زوجه، 
خلع است. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی بوده و پس از آن ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ ض. دادرس 

شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اقبالی.

ابالغ

شماره اجرائیه: 9210420352400089 – شماره پرونده: 9009980352400362 – شماره بایگانی 
شمالی،  صدوق  شیخ  خ  اصفهان،  نشانی:  به  ملت  بانک  له:  محکوم  مشخصات   900367 شعبه: 
به  اسداله  فرزند  لطفعلیان  اصغر   -1 علیه:  محکوم  مشخصات  ملت.  بانک  شعب  امور  مدیریت 
نشانی: رهنان، خ سعدی، کوی شاهد، کوی ش علیجانی، پ 5. 2- سودابه لطفعلیان فرزند اصغر به 
نشانی: رهنان، خ سعدی، کوی شاهد، کوی ش علیجانی، پ 5. 3- محترم باقرزاده. هر سه مجهول 
المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9210090352400820 و 
شماره دادنامه مربوطه 9009970352401098 محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 
45 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به ماخذ 900 هزار ریال و حق الوکاله وفق 
تعرفه مرحله بدوی و تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در تاریخ 90/4/5 و همچنین بصورت 
تضامنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس سالیانه 18 درصد در حق محکوم له و پرداخت 
مبلغ 2/250/000 ریال به صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و اجرائیه محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 

پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم دادگاه 

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 

ابالغ

شماره اجرائیه: 921042035240009 – شماره پرونده:9009980352401222– شماره بایگانی 
شعبه: 901232 مشخصات محکوم له: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری به نشانی: اصفهان، 
خ شیخ صدوق شمالی. مشخصات محکوم علیه: 1- عباس نوروزی فرزند علی به نشانی: شهر 
زاینده رود محله کله بسیج2- جواد ایزدی الی بیدی فرزند جمشید به نشانی: باغبهادران روستای 
نمایشگاه  ورودی  ابتدای  باغبهادران  نشانی  به  حیاتعلی  فرزند  صفری  سیروس   -3 بیدی  الی 
المکان بموجب درخواست اجرای  ایران مهر. 4- اصغر صفری فرزند محمد به نشانی: مجهول 
حکم مربوطه به شماره 9210090352400821 و شماره دادنامه مربوطه 9109970352400129 
محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال وجه 4 فقره سفته به شماره 
های 144949 الی 144952 و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرر قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 88/7/7 لغایت اجرای رای سالیانه و هزینه واخواست بمیزان 2 درصد در 
حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به صندوق دولت. . محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و اجرائیه محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز 
تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی 
می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر شعبه 

بیست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان

ابالغ

شماره   –  9109980351200436 پرونده:  شماره   –  9109970351201242 دادنامه:  شماره 
بلوار کشاورز،  به نشانی اصفهان،  آقای رضا عطائی کچوئی  بایگانی شعبه: 910443 خواهان: 
بلوار شفق، کوی گلستان، کوچه غزال، پ 5، سمت راست. خوانده: آقای سید عباس علمداری به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با بررسی به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه: دعوی آقای 
رضا عطائی کچوئی فرزند محمد بطرفیت آقای سید عباس علمداری فرزند سید رضا بخواسته 
از وجه چک به شماره 252295  مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون )110/000/000( ریال بخشی 
مورخ 87/6/17 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/277/000 
ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر 

خواهد بود./ ع . امید حفیظی – رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان.

ابالغ

شماره دادنامه: 9210100350601342 – شماره پرونده: 9009980350601012 – شماره بایگانی 
شعبه: 901024خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 – 
صدیقه کریمی و 2- علی کالهدوزان و 3- نرگس کالهدوزان و 4- احمد رضا کریمی و 5- اصغر 
کریمی و 6- فرزانه کریمی و 7- افسانه کریمی و 8- سید ابوالفضل کالهدوزان و 9- حسین شیخ 
بهایی به خواسته خلع ید و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ 
چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 310 
ارجاع و به کالسه 9009980350601012 ثبت گردیده، اینک نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
واصل گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیفهای 2 و 3و 8 و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان موصوف پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناس حاضر و هر 
نمایند. شعبه ششم دادگاه عمومی  ارائه  این دادگاه  به  اثباتًا بصورت کتبی  یا  نفیًا  مطلبی دارند 

)حقوقی( شهرستان اصفهان.

ابالغ

شماره   –  9109980351400904 پرونده:  شماره   –  9109970351401407 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 910904خواهان: خانم مهری بیات به نشانی اصفهان، خ مدرس، سرچشمه، کوی 

المکان.  به نشانی مجهول  بهزاد سیالنی  آقای  پنجم، پ 502. خوانده:  فرعی  بیگی، ک جلوخان، 
پرونده  به محتویات  بررسی  با  دادگاه  تامین خواسته. گردشکار:  خواسته: 1- مطالبه طلب. 2- 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم مهری بیات فرزند شکراهلل  بطرفیت آقای بهزاد سیالنی فرزند محمد رضا بخواسته 
مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت یک فقره چک به 
شماره 519603 مورخ 91/6/7 عهده بانک سپه شعبه میدان امام علی اصفهان نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده با اطالع 
از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی 
اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 2/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 91/6/7 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

ص. رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- محمد رضا محمدی جرقویه ای.

ابالغ

شماره   –  9009980350900693 پرونده:  شماره   –  9109970350900058 دادنامه:  شماره 
بایگانی شعبه: 900742خواهان: موسسه قوامین به نشانی خیابان سجاد، حد فاصل سپهساالر 
و آپادانا خوانده: خانم ژاله خیام پور خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان موسسه مالی و 
اعتباری قوامین به طرفیت خوانده خانم ژاله خیام پور بخواسته مطالبه مبلغ 135/000/000 ریال 
وجه 6 فقره سفته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست 
تقدیمی و فتوکپی مصدق سفته های شماره 685750 و 847411 و 847410 و 847412 و 847409 
با  و  قبال دعوی مطرح شده  دفاع در  ایراد  به عدم حضور خوانده و عدم  توجه  با  و 862903 
استصحاب دین دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسی 
مبلغ  بابت اصل خواسته و  ریال  میلیون  پنج  و  مبلغ یکصد و سی  پرداخت  به  را  مدنی خوانده 
تادیه  تاخیر  خسارات  کند  می  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/761/000
محاسبه  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  اجرا  زمان  در  مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  آخرین  وفق 
می شود رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان- علیرضا اصالنی.

ابالغ

شماره   –  9009980350901167 پرونده:  شماره   –  9109970350900741 دادنامه:  شماره 
به نشانی اصفهان، خ سجاد،  قوامین  اعتباری  و  مالی  بایگانی شعبه: 901219خواهان: موسسه 
حد فاصل خ آپادانا و سپهساالر. خوانده: آقای مهدی سلطانی تهرانی به نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی موسسه مالی 
بر  مطالبه مبلغ 270/000/000  تهرانی مبنی  آقای مهدی سلطانی  به طرفیت  قوامین  اعتباری  و 
به  توجه  با  باشد.  می  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال 
دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چکهای شماره 555774 و 89/7/20 و 555775 – 89/7/20 
به عدم حضور خوانده  توجه  با  و  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  ملی  بانک  عهده 
با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که  ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شده و  و عدم 
ماده  استناد  به  دانسته  وارد  را  دعوی  دادگاه  باشد  می  آن  کننده  صادر  ذمه  اشتغال  بر  دلیل 
هفتاد  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  –  519  –  198
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/429/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم می کند خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا 
از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود رای صادره شده غیابی و ظرف بیست روز پس 
 از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است. 

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- علیرضا اصالنی.

  



خواندنی

 داروهایی که به جای شفا
 بال می آورند!

اخبار ویژه

ایده های خودروهایی که قرار است در آینده سوار بر آنها باشیم همیشه با موتورهای الکتریکی 
 یا س��ازگاری با محیط زیس��ت همراه اس��ت، همچنین در برخی موارد نیز خودروهای پرنده 
رونمایی می ش��وند، اما در میان همه این ایده ها گاهی نیز می توان موارد بس��یار متفاوتی را 

پیدا کرد.
 »ل��ن کت��ل« فردی اس��ت ک��ه ی��ک خ��ودروی بس��یار عجی��ب ب��ه ن��ام »تانجن��ت« را

 طراحی کرده است. 
این خودرو از زاویه های بس��یار زیادی با خودروهای امروزی و حت��ی خودروهایی که در حد 

طرح هستند فرق می کند.
 تانجنت خودرویی اس��ت که می تواند ذهن راننده خود را خوانده و ب��ا توجه به افکاری که در 
ذهن او می گردد خودرو را کنترل یا حتی سیس��تم های داخلی آن را تنظیم کند. این خودرو 
به نوعی دارای یک عامل یادگیرنده است که می تواند پس از چند ساعت رانندگی راننده خود 

را بشناسد.
 این خودرو می تواند سبک رانندگی، نوع تنظیمات مخصوص و یا هر مورد دیگر را تنها از روی 
امواج مغز خوانده و آنها را به دستورات قابل فهم برای خودرو تبدیل کند. طراحی این خودرونیز 

دارای بدنه ای بسیار جالب با آیرودینامیک باالست.
 این خودرو هنوز در حد طرح باقی مانده است ولی در صورتی که بر روی آن تحقیقات گسترده 
صورت بگیرد می تواند به عنوان یک نمونه بارز از خودروهایی که واقعا می توانند در آینده به 

درد انسان ها بخورند باشد.

گزارش ها حاکی است افراد پیش از خواب و هنگامی که چراغ ها را خاموش می کنند از دستگاه 
موبایل خود برای مطالعه یا وبگردی اس��تفاده می کنند که در این مورد نور منتشر شده از این 

دستگاه ها باعث کاهش میزان مالتونین در بدن می شود.
تحقیقاتی که در زمینه استفاده از موبایل هنگام شب انجام شده، نشان داده که این دستگاه ها 

باعث کاهش میزان خواب در افراد می شود.
ب��ه گ��زارش  موبن��ا، اگ��ر ج��زء آن دس��ته از اف��راد هس��تید ک��ه معم��والدر ط��ول 
 ش��ب و پی��ش از خ��واب از گوش��ی موبای��ل اس��تفاده می کنی��د، احتم��اال خ��واب

 خوبی ندارید.
بر اساس گزارش مؤسسه پلی  تکنیک رنسلیر در نیویورک، روش��نایی نور تبلت باعث کاهش 
میزان مالتونین تا 23درصد در بدن انس��ان می ش��ود. میزان مالتونین در افراد هنگام خواب 
معمولی و نرمال است، بنابراین باعث می شود که بدن انس��ان در تاریکی و زمان استراحت به 

خواب برود.
مؤسسه پلی  تکنیک رنسلیر اقدام به آزمایش13 فرد20 ساله کرد که هنگام خواب از روی عادت 
از دستگاه تبلت خود استفاده می کردند. بر این اساس به دلیل نوری که داخل چشم کاربر تابیده 

می شود باعث اختالل در خواب آنها می شود.
کارشناسان می گویند بهتر است پیش از خواب، گوش��ی ها و تبلت های خود را خاموش کرده 
یا به حالت بی صدا درآورد یا هنگام اس��تفاده، این دس��تگاه ها را در فاصله بیشتری از چشم ها 

نگه داشت.

قبل از خواب از موبایل استفاده نکنیدخودرویی که فکر راننده را می خواند

پزشکان می گویند برخی افراد تحت تأثیر تبلیغات ماهواره، 
داروهایی را مصرف می کنند که به سالمت روان و جسم آنها 
صدمات جبران ناپذیری می زند. میزان تأثیرگذاری تبلیغات 
ماهواره ای به حدی اس��ت که برخی از مخاطبان آن، برای 

درمان ناچارند به روانپزشک مراجعه کنند.
این روزها اگر گذرتان به مطب پزش��کان پوست و مو بیفتد، 
ممکن است در بین بیماران چش��متان به افرادی بیفتد که 
فریب تبلیغات ماهواره ای را خورده اند و با مصرف انواع کرم ها 
و داروهای تبلیغ ش��ده در ش��بکه های ماهواره ای، به جای 
زیبا شدن، با عوارض ش��دید و گاهی جبران ناپذیر پوستی 

مواجه شده اند.
طبق گفته متخصصین پوست و زیبایی، تمامی این داروها 
از راه های غیرقانونی وارد کشور می شوند و به هیچ عنوان در 

تولید آنها از مواد مورد ادعا استفاده نمی شود.
کسانی که به عنوان پخش کننده این داروها فعالیت می کنند، 
به هیچ عنوان آدرس معینی ندارند و داروی مورد درخواست 
مشتری را توسط پیک های موتوری ارس��ال می کنند. این 
موضوع باعث می شود افراد بدون این که تحت پیگرد قانونی 
قرار گیرند، به پخش داروهایی که حت��ی در بعضی مواقع، 
خطرات و لطمات جبران ناپذیری برای مصرف کننده دارند، 

بپردازند.

الغری شیشه ای
 از بحث کرم ها و داروهایی که س��المت پوس��ت را به خطر

می اندازند که بگذری��م، یکی دیگر از اق��الم پرطرفدار این 
گونه داروها، داروهای افزایش یا کاهش وزنند؛ داروهایی که 
به گفته بسیاری از متخصصان، در آنها از مخدرهایی مانند 

شیشه استفاده شده است.
داروهای کاهش وزن، اگرچه در ابتدا به سرعت، مصرف کننده 
را به وزن ایده آل می رس��انند، اما پ��س از مدتی بدن به آنها 

عادت می کند و وزن دوباره به سرعت باال می رود.
زمانی که فرد دوباره به وزن س��ابق خود برمی گردد، دچار 
نوعی حالت افسردگی می ش��ود که او را نسبت به ظاهرش 

حساس و حتی بدبین می کند.
مواد به کار رفته در این داروهای الغری، از انواع مخدر ها به 
خصوص شیش��ه و هم خانواده هایش است، آن هم به خاطر 

خاصیت کم کردن اشتها که زیاد هم دوام ندارد.

شلیک به مخاطبان
اما چرا برخی افراد آنقدر ناآگاهانه با مسأله تبلیغات دارویی در 
ماهواره برخورد می کنند و با اعتماد نابجای خود سالمتشان 
را به خطر می اندازند؟ به نظر یک پژوهشگر حوزه ارتباطات، 
اگر رسانه های داخلی بتوانند برنامه هایی در جهت باال بردن 
سطح سواد رس��انه ای مخاطبان تولید و پخش کنند، تا حد 
زیادی می ت��وان از پذیرش ای��ن گونه تبلیغ��ات در جامعه 
جلوگیری کرد. هنگامی که مخاطب در سطح قابل قبولی، 
به شیوه های اغواکننده تبلیغ کنندگان آگاهی پیدا کند، در 
واقع نوعی مصونیت در او ایجاد می شود که باعث عدم اعتماد 
راحت در فرد می شود. اغلب مخاطبان برنامه های ماهواره ای 
که به سادگی جذب تبلیغات گوناگون می ش��وند، در واقع 
اهداف بی دفاع و قابل دستیابی هستند که اگر این مصونیت 
در آنها ایجاد شده بود، دچار عواقب بعدی و زیان های مالی 

و جانی نمی شدند.

داروهای ماهواره ای مجنون می کنند! 
پزشکان می گویند برخی افراد تحت تأثیر تبلیغات ماهواره، 
داروهایی را مصرف می کنند که به سالمت روان و جسم آنها 

صدمات جبران ناپذیر می زند.
میزان تأثیرگذاری تبلیغات ماهواره ای به حدی اس��ت که 
برخی از مخاطبان آن، برای درمان ناچارند به روانپزش��ک 
مراجعه کنند. برخی افراد با مش��اهده تبلیغات شبکه های 
ماهواره ای، نگران س��المت خود می ش��وند و با مراجعه به 
پزشکان می خواهند تحت درمان قرار گیرند و در بعضی افراد 
که از این داروها اس��تفاده کرده اند  و دچار مشکل شده اند، 
شدت آسیب ها به حدی است که برای درمان به متخصصان 

روانپزشکی معرفی می شوند.
به همین دلیل علت مراجعه بسیاری از بیماران در گروه سنی 
جوانان به مراکز درمانی، استفاده از دارو ها و وسایلی است که 
برای کاهش وزن، درمان اعتیاد و رفع مشکالت جنسی، این 
روز ها در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شود. تبلیغات این 
دارو ها و وسایل در ش��بکه های ماهواره ای، مسموم و بسیار 
خطرناک اس��ت و امکان درمان افرادی که خودسرانه از این 
دارو ها و وس��ایل اس��تفاده کرده و دچار مشکالتی شده اند، 
 در برخی موارد دش��وار یا غیر ممکن اس��ت گفته می شود 
بیماری هایی مانند نارس��ایی های قلبی -عروقی، چشمی و 
اختالالت روانی از عوارض مصرف خودسرانه داروهای تبلیغ 
شده در ماهواره هستند. پزشکان می گویند بسیاری از این 
بیمارانی که تحت تأثیر تبلیغات ش��بکه های ماهواره ای به 
مصرف این دارو ها گرایش می یابند، هیچ گونه مشکلی ندارند 
و در شرایط طبیعی به سر می برند. با این وجود، افزایش میزان 
فروش داروهایی که در ماهواره تبلیغ می شوند و عموما در 
چهار حوزه کاهش یا افزایش وزن، درمان بیماری های جنسی 
و درمان اعتیاد و جوان سازی  متمرکز شده اند، نشان می دهد 

میزان استقبال مردم از این داروها، هر روز زیادتر می شود.
این در حالی است که وزارت بهداشت و درمان، مطابق قانون 
باید هر دارویی را که وارد چرخه توزیع داروخانه ها می شود، 

استانداردگذاری کرده و به آن پروانه توزیع بدهد.
 ولی داروهای غی��ر قانونی فعل��ی که در ماه��واره ها تبلیغ

می شود، دارای استانداردهای الزم و پروانه وزارت بهداشت 
نیستند.

عضو بورد ژنتیک پزش��کی وزارت بهداش��ت از انتخاب جنین با 
خصوصیت هوش��ی باال و همچنین تعیین رنگ چش��م و اندازه 
قد برای آن دس��ته از زوجین نابارور که از طریق دریافت تخمک 
بچه دار می شوند، خبر داد. دکتر س��یدمحمد حسین قادریان 
در حاش��یه برگزاری نوزدهمین کنگره باروری و ناباروری ایران 
که در بیمارستان میالد برگزار ش��د گفت: االن در اروپا و آمریکا، 
موضوع»BABY DESING« یا همان طراحی بچه از لحاظ 
خصوصیت های ظاهری و... انجام می ش��ود. عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از عالقه اکثریت زوجین به 
انتخاب تخمک و جنینی که ضریب هوشی باالتری داشته باشد، 
خبر داد و افزود: یعنی این که بچه ای طراحی کنی که میانگین 
هوشی باالتری داشته باش��د. وی با بیان این مطلب که در حال 
حاضر این موضوع در ایران انجام نمی ش��ود، خطاب به زوجین 

نابارور در کشورمان گفت: اگر مشکل نازایی از خانم باشد، از طریق 
تخمک اهدایی مشکل را حل می کنند، اما اگر مشکل ژنتیکی و 
مربوط به آقا باشد، یکی از مراجع با شرایطی اجازه داده است که 

روش انتقال تخمک به رحم انجام شود. قادریان ادامه داد: در خارج 
از کشور این قسمت را »های الیت« کرده اند و می گویند کسی 
که می خواهد تخمک بگیرد، از کسی بگیرد که میانگین هوش 
 فامیل او باال باش��د. از این طریق، یک درص��دی کمک می کند

به50 درصدی که ارتباط ژنتیکی مادر با فرزند تأمین شود. عضو 
بورد ژنتیک پزشکی وزارت بهداشت، سایر موضوعات مثل قد بلند 
بودن، رنگ چشم و... را در این مقوله مورد اشاره قرار داد و افزود: 
این موضوعات بر اس��اس مطالعات علمی انجام می شود.  وی با 
بیان این مطلب که در بعضی مصادیق ما اجازه نداریم برای افراد 
 سالم این کار را بکنیم، گفت: در اروپا و آمریکا می گویند کسی که 
می خواهد تخمک اهدایی بگیرد، بدون این که بداند از چه کسی 
این تخمک را می گیرد، می تواند درخواست کند از کسی باشد که 

در فامیل، بیماری و مواردی مثل کوتاه قد بودن و... نباشد.

فرزندان سفارشی در راهند

 کوچک کردن شکم
آسان یا سخت؟

 شاید داش��تن ش��کمی صاف و بدون چربی های انباش��ته برای بسیاری 
افراد آرزوی دس��ت نیافتنی باش��د، اما واقعیت آن اس��ت که آب کردن 
چربی های انباشته شده شکم با داشتن یک رژیم غذایی اصولی، معتدل 
و همیشگی و 30 دقیقه تا یک س��اعت پیاده روی پیوسته در روز ممکن 
خواهد بود.نباید فراموش کرد که چربی ذخیره ش��ده در ش��کم یکی از 
مقاوم ترین و هشدار دهنده ترین نوع چربی ها از نظر ایجاد مشکالت عروقی 
و قلبی و بیماری های متابولیکی در شخص است که هرساله نیز بر بزرگی 
شکم وی افزوده می شود. حتی بررسی ها نشان داده است که افزایش دور 
کمر آقایان بیش از102 سانتیمتر و در خانم ها بیشتر از 89 سانتیمتر به 
افزایش خطر ابتال به دیابت و بیماری های عروق قلب یا سندرم متابولیک 
منجر می ش��ود. دکتر بهروز توانا متخصص طب فیزیکی و توان بخشی 
نیز معتقد است که برای کوچک کردن شکم، روش های انقباضی در جا 
بسیار مؤثر اس��ت که برای این منظور باید هرروز صبح پس از برخاستن 
از خواب10 مرتبه عضالت ش��کم و پش��ت را، هر مرتبه به مدت10 ثانیه 
منقبض و سپس از حالت انقباض خارج کرد.این روشی اگر هرروز به طور 
پیوسته صورت بگیرد یک عادت شده و باعث سفتی شکم و جلوگیری از 

افتادگی آن می شود.

راه بروید
نکته ای که برای کوچک کردن شکم های بزرگ هرگز نباید از یاد ببرید، 
آن است که از بین بردن چربی های انباشته شده در ناحیه شکم، در مرحله 
نخست و پیش از هرچیز به داشتن رژیم غذایی و کم کردن کالری دریافتی 
بازمی گردد.به بیان دیگر مقاومت چربی ذخیره ای بدن در ناحیه ش��کم، 
فقط می تواند با رژیم الغری و ورزش شکس��ته ش��ود.دکتر توانا با تأکید 
بر این که تنها راه از بین بردن چربی ش��کم، رژیم غذایی اصولی و ورزش 
است، افزود: پیاده روی پیوسته با س��رعت معمولی؛ یعنی نه بسیار تند و 
نه خیلی آرام و به شکلی که باعث افزایش ضربان قلب و تعرق شود، برای 
کسانی که دچار مش��کل یا بیماری مفاصل نباشند، بهترین ورزش برای 
کوچک کردن شکم اس��ت. راهپیمایی برای کسی که آمادگی الزم برای 
ورزش کردن را ندارد، باید در سطح صاف و مدت نیم ساعت در هرروز آغاز 
شود، اما به تدریج و پس از یک ماه این زمان می تواند به یک ساعت افزایش 
پیدا کند. همچنین به تدریج می توان در سطوحی با شیب کم پیاده روی 
کرد.این متخصص طب فیزیکی با اشاره به مؤثرتر بودن دویدن در الغری 
و آب کردن چربی های شکم نسبت به راه رفتن توضیح می دهد: دویدن 
به سوزاندن سریع تر چربی ها کمک می کند، اما برای افراد جوان تر؛ یعنی 

حداکثر تا 45 سال توصیه می شود.

پس از زایمان، شکمتان را ببندید
اتفاقی که پس از دوران بارداری و زایمان برای بیشتر خانم ها می افتد غیر 
از افزایش وزن و انباشت چربی شکمی، از دست رفتن قوام عضالت شکم 

است که به برآمدگی شکم و افتادگی آن منجر می شود.
 به بیان دیگر از آنجا که در جریان حاملگی و زایمان، عضالت شکم دچار 
کشیدگی و بریدگی در سزارین می شود، قوام این عضالت به شدت کاهش 
می یابد، اما آیا راهکار مؤثری برای جلوگیری از بزرگ ش��دن و افتادگی 
عضالت شکم پس از زایمان وجود دارد؟دکتر توانا در پاسخ می گوید: بستن 
شکم، یک هفته پس از زایمان طبیعی یا سزارین می تواند در جلوگیری 
از افتادگی شکم و کمک به سفت شدن عضالت آن مؤثر باشد و نباید این 
تصور اشتباه که بستن زودهنگام ش��کم، باعث جوش نخوردن یا عفونت 
بخیه های ناشی از سزارین می شود، مانع بستن شکم پس از زایمان شود. 
در ادامه با انجام حرکات ورزشی ش��کم کنار ورزش های هوازی و به ویژه 
پیاده روی می توان عضالت ش��کم را تقویت کرد و آن را به شکل مطلوب 
بازگرداند.البته متخصص��ان تأکید می کنند، گرچه انج��ام ورزش های 
مخصوص ش��کم، عضالت آن را تقویت می کند، ول��ی به تنهایی و بدون 
رعایت رژیم غذایی و ورزش های هوازی نمی توان ش��اهد اثر مطلوب بر 
چربی شکم بود. بر این اساس می توان پس از زایمان، تحت نظر متخصص 

تغذیه از رژیم های مخصوص دوران شیردهی بهره برد.

ابتدا وزن کم کنید، سپس ورزش کنید
برخالف تصور بس��یاری از اف��راد که فک��ر می کنند ب��رای از بین بردن 
چربی های ش��کم و پهلو، باید حرکات ورزش��ی مربوط و موضعی به این 
نواحی را انجام دهن��د، برای از بین بردن چربی های ش��کم و پهلو باید از 

تمرینات هوازی و به ویژه پیاده روی پیوسته استفاده کرد. 
البته ورزش هایی چ��ون دویدن، پیاده روی تن��د، دوچرخه ثابت و حتی 
استفاده از تردمیل نیز با توجه به شرایط فیزیکی، سنی و سالمت جسمانی 
و به ویژه نداشتن مشکل مفاصل می تواند در از بین بردن چربی های شکم 
و پهلو بسیار مؤثر باشد.اما آیا انجام این ورزش ها به افرادی که اضافه وزن 
زیاد دارند یا از بیماری های قلبی - عروقی رنج می برند نیز توصیه می شود؟

دکتر توانا در پاس��خ می گوید: افرادی ک��ه وزن باال دارند پی��ش از آغاز 
 ورزش باید با بهره گی��ری از یک رژیم غذایی اصولی وزنش��ان را کاهش 
دهند.  همچنین این افراد باید از ورزش های هوازی مالیم چون پیاده روی 
سبک شروع و از انجام ورزش های مقاومتی که ضربان قلب را به شدت باال 
می برد، پرهیز کنند. این امر در ارتباط با بیماران قلبی نیز درست است. 
همچنین بیماران قلبی نباید در گرما ورزش کنند، بلکه باید پیاده روی یا 

نرمش را به صبح زود موکول کنند.
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پیامبر اعظم )ع( :
انسان در دین خود از دوستش تأثیر می پذیرد، پس الزم است 

که هر یک از شما در انتخاب دوست دقت کنید.

عکس نوشت

تقسیم در تردید 

محققان مؤسسه فناوری جورجیا نخستین سلول های خورشیدی 
از درخت را با قابلیت بازیافت تولید کردند.

در آوریل س��ال گذش��ته محققان مؤسس��ه فن��اوری جورجیا 
نخس��تین س��لول خورش��یدی پالس��تیکی را ارای��ه کردند و 
امی��دوار بودند که از این طریق بتوان ش��رایط س��اخت قطعات 
الکترونیک اورگانیک را تغییر داد. این س��لول های خورشیدی 
پالس��تیکی از طری��ق یک برنام��ه وی��ژه در مؤسس��ه فناوری 
جورجیا تح��ت عنوان مرک��ز فتونیک و الکترونی��ک اورگانیک 
 که اس��تفاده و س��اخت قطع��ات الکترونیک چاپی را بررس��ی

می کند، س��اخته ش��د؛ یک س��لول خورشیدی ش��بیه به یک 
برگ درخت ک��ه می تواند ن��ور خورش��ید را گرفت��ه و آن را به 
انرژی تبدیل کند، اما این س��لول های خورشیدی اکنون هم از 
قابلیت تولی��د انرژی و ه��م از قابلیت بازیافت برخوردار اس��ت؛ 

 به ای��ن معنا که فن��اوری ما را چن��دگام در مس��یر تولید انرژی 
ثبات پذیر و دوستدار محیط زیست جلوتر قرار می دهد.

محقق��ان ای��ن س��لول ه��ای خورش��یدی را ب��ا اس��تفاده از 
مواد طبیع��ی که از درخ��ت ها گرفته س��اختند و آنه��ا را روی 

 نانوکریس��تال های س��لولوزی ق��رار دادن��د؛ به ای��ن معنا که
س��لول های خورش��یدی را می توان به س��رعت در پایان عمر 

مفیدشان در آب حل کرد.
الیه نانوکریس��تال های س��لولوزی س��لول های خورش��یدی 
 روی یک الیه ش��فاف ش��بیه به یک برگ قرار گرفت��ه که اجازه

می دهد نور پیش از جذب شدن توس��ط یک الیه بسیار باریک 
یک نیمه رس��انای اورگانیک عبور کند. در ط��ی فرآیند بازیابی 
س��لول های خورش��یدی در آبی که به دمای محیط رسیده فرو 
برده می شود و ظرف چند دقیقه نانوکریس��تال های سلولوزی 
حل شده و سلول های خورشیدی را به سادگی می توان به اجزای 
اصلی سازنده تبدیل کرد. درحال حاضر سلول های خورشیدی 
اورگانیک روی یک شیشه، پالستیک یا کاغذ ساخته می شوند، 

اما هرکدام از آنها دارای محدودیت خاص خود است. 

ساخت سلول های خورشیدی قابل بازیافت از درخت
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