
سرقت های خشن در اصفهان به صفر رسید

منتقدین دیروز، احسنت گویان امروز!

»یه حبه قند« در 
دهان بازار کتاب

جانشین فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: 

مخالفان کی روش کجا رفتند؟

سازمان دامپزشکی  بر گوشت های 
وارداتی از چین، نظارت کند 4

 لبنان بیش از هر زمانی
 برگزاری مسابقات کمان گیری2 نیازمند آرامش و امنیت است

7 با اسب در شهرکرد

3

 کار دولت
 لجبازی کودکانه است 

رییس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسالمی 
گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون، ش��اهد آن هستیم که 
خالف شرع تصویب شده اس��ت. آیت اهلل آملی الریجانی به بحث 
اتقان آرا اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، 

نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم ...

آرزوهای بازیگری در 
خواب های  اصفهانی

  بازیگری و آرزوی بازیگر شدن داستان عجیبی دارد. 
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اکثر انسان ها در طول 
حیات خویش برای یک بار هم که شده سودای دیده 
شدن در مدیوم س��ینما و تلویزیون را برای خود آرزو 
می کنند که این ش��ور و اشتیاق، بیش��تر در سنین 
جوانی عیان می شود. تا چند سال قبل هرکسی هوس 

بازیگر شدن داشت برای شروع به...

س مهر[
]عک
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دولت، وزیران حاشیه ساز
2

 انتخاب نکند

اصحاب رسانه در تحقق 
7

حماسه سیاسی نقش بسزایی داشتند

صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی برزیل مهم ترین اتفاق ورزشی 
یک هفته گذشته بود که باعث شد موجی از شادی سراسر شهرهای 
ایران را فرا گیرد، آن هم در شرایطی که تا همین یک ماه قبل کسی 
به فوتبال ملی امیدوار نبود و اکثر کارشناسان در بهترین شرایط هم 
جایگاهی بهتر از رتبه دوم گ��روه و حتی صعود به مرحله پلی اف را 
متصور نبودند، اما غیرت ایرانی در خردادماه92 به جوش آمد و سه 
پیروزی متوالی در مقابل قطر، لبن��ان و کره جنوبی مقتدرانه ترین 

صعود تاریخ فوتبال ایران به جام جهانی را رقم زد.
کی روش در حالی تیم ملی را مستقیم به جام جهانی رساند که بعد 
از شکست در مقابل ازبکستان تا آستانه خداحافظی از فوتبال ایران 
هم پیش رفت و اگر گرانی دالر و حمایت کفاشیان نبود شاید امروز 
با یک سرمربی ایرانی رؤیای حضور در مرحله پلی اف را در سر می 

پروراندیم.
 سرمربی پرتغالی تیم ملی از همان ابتدای حضورش در فوتبال ایران 
به صورت مداوم مشغول بحث و جدل رس��انه ای با مربیان فوتبال 

ایران بود و تصمیمات او مبنی بر  تعطیلی لیگ و برگزاری اردوهای 
بلند مدت تیم ملی، س��روصدای همه را درآورد و هرکس به نوعی 
سعی داشت تا با تکیه بر نتایج ضعیف فوتبال ایران، در راه صعود به 
جام جهانی از خجالت سرمربی تیم ملی دربیاید. البته انتقادات به 
کی روش در دوقسمت تقسیم بندی می شود که در بعد اخالقی و 
رفتاری همان طور که بارها در همین صفحه به آن اشاره کردیم، هنوز 
هم می توان انتقاداتی به کی روش بابت یک دنده بودن و مشورت 

ناپذیر بودنش وارد کرد.
 اما در بح��ث فنی کس��ی که س��ابقه نشس��تن ب��ر روی نیمکت 
تیم هایی مثل منچس��تر یونایتد،رئال مادرید و تیم ملی پرتغال را 
داشته، شاید قشنگ نباشد که مربیانی که بزرگ ترین افتخارشان 
سقوط به لیگ دسته اول بوده این طور س��رمربی تیم ملی را مورد 
انتقاد یک جانبه قرار دهند و امروز حتی جرأت این را نداشته باشند 

که از حرف های قبلی خودشان دفاع کنند.

در سیاست  بعضی به نرخ 
روز ، نان می خورند 

سرهنگ خسروی  به پلیس 
آگاهی اصفهان آمد

 مبارک این بار
 در فرشچیان هوایی شد

  وزیر آینده ورزش 
اتاق فکر تشکیل دهد

 سرانه مطالعه 
در سامان، مطلوب نیست
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آگهی مزایده 92/1  آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهار محال و بختیاری 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

مزایده گذار : سازمان همیاری شهر داری های استان چهار محال و  بختیاری 
موضوع مزایده : فروش 10 پالک از اراضی معروف به خارو در شهر فرخشهر 

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مزایده : از تاریخ 92/4/6 لغایت 92/4/18 به مدت 10 روز کاری 
 محل دریافت اس�ناد و تحویل پاکات : ش�هر ک�رد – میدان ام�ام حس�ین )ع( ، مجتم�ع ادارات – دبیر خانه 

 سازمان همیاری شهر داریهای استان 
زمان تحویل پاکات : پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 92/4/19 

تاریخ بازگشائی پاکات : روز شنبه مورخ 92/4/22 ساعت 10 صبح می باشد 
بهای فروش اسناد : مبلغ 100/000 ریال بصورت رسید بانکی واریز به حساب شماره 0106385250008 نزد بانک 

ملی به نام سازمان همیاری شهرداریهای استان 
شرکت کنندگان می بایس�ت معادل 10 درصد از قیمت کارشناس�ی جهت هر واحد را بعنوان سپرده شرکت در 

مزایده به صورت واریز بانکی به شماره حساب 0106385250008 بانک ملی یا چک تضمینی تحویل نمایند .
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است .

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حدود 35 کیلو متر شبکه گذاری فوالدی و پلی اتیلن به 
صورت پراکنده 2و4 اینچ و 63 الی 110 میلیمتر و ساخت و نصب ، جابجائی، جمع آوری حدود 
600 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتیلن و کار های س�اختمانی ، تاسیساتی و مکانیکی ، 2 مورد 

ایستگاه TB S  و یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدی در سطح شهر های شهرضا و دهاقان 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 92/4/19
4-  میزان تضمین شرکت در مناقصه: 237/000/000 ریال ) دویست و سی و هفت میلیون ریال ( 

کد فراخوان : 1331313 
مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پایگاه اطالع رس�انی الکترونیکی 
  WWW.iets.mporg.ir و WWW.nigc.isfahan.ir شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
یا با ش�ماره تلفن های 5-6271031-0311 امور قرار دادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس 

حاصل فرمایند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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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 
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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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 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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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

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

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

11

3

4

3

11

9

10

Society,Cultural Newspaper

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه  21  اردیبهشت   1391 |  18جمادی الثانی 
1433 شماره 781 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 781 , May 10 ,201212 Pagesبه دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

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 R

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

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
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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چهره روزیادداشت

 گفتگوی وزرای امور خارجه 
ایران و مصر

وزیر امور خارجه کش��ورمان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری 
در قالب ابتکار نشس��ت چهار جانبه مصر پیرامون تحوالت سوریه با 

مشارکت وزرای خارجه ترکیه، عربستان و ایران اعالم داشت. 
 علی اکبر صالحی همچنین اقدامات گروهی تندرو در مصر و حمله 
به منزل شیخ حسن ش��حاته از علمای جهان اس��الم و تنی چند از 
مسلمانان این کش��ور را که به طرز فجیعی ش��هید و مجروح شدند 
محکوم کرد و اظهار داشت: ما برای مصر جز خیر و ثبات نمی خواهیم 
لیکن برخی طرف ها در این کشور یک روز با ایجاد درگیری با جامعه 
مس��یحیان و روز دیگر بین مس��لمانان در صدد تضعیف و بی ثبات 

کردن مصر هستند. 
 وزیر امور خارجه مصر ضمن تشکر از تماس تلفنی وزیر امور خارجه 
کشورمان بر برگزاری هر چه س��ریع تر نشست چهار جانبه پیرامون 
س��وریه تأکید و از آمادگی س��وریه در ورود به فرآیند گفتگوی ملی 

استقبال کرد. 
 وی با محکومیت جنایات اخیر در مصر اظهار داش��ت: به فتنه گران 
اجازه نخواهیم داد به درگیری های فرقه ای و مذهبی دراین کشور 

دامن بزنند و با مسببین آن قویا برخورد می کنیم.

 لبنان بیش از هر زمانی
 نیازمند آرامش و امنیت است

حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه در 
خصوص درگیری های صیدا که منجر به ش��هادت تعدادی از ارتش 
لبنان شد گفت: با توجه به ش��رایط منطقه امروز، لبنان بیش از هر 

زمان نیازمند آرامش، امنیت و وحدت است.
وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که رژیم صهیونیستی دشمن جهان 

اسالم است.
منابع امنیتی لبنان اعالم کردند که شمار تلفات نیروهای ارتش این 
کشور در درگیری با طرفداران احمد االسیر شیخ سلفی لبنان به21 
نفر رسیده است. همچنین تعداد کشته شدگان اعضای گروه االسیر 

به بیش از60 تن افزایش یافته است.

 به دنبال سهم خواهی
 در دولت آینده نیستیم

 عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در پاس��خ به این س��ؤال که 
اصالح طلبان در دولت آینده به چه میزان س��هم خواهند داش��ت، 
گفت: ما به دنبال سهم خواهی نیستیم، بلکه به دنبال اعتالی ایرانیم.

مجید انصاری در پاسخ به این پرس��ش که آیا برای حضور در دولت 
آینده به شما پستی پیشنهاد شده است، گفت: من راجع به گرفتن 

پست صحبت نمی کنم.

 آماده همکاری با دولت جدید 
درصورت دریافت پیشنهاد هستم

نماینده اصالح طلب مجالس هش��تم و نهم با بیان این که هنوز از سوی 
رییس جمهور منتخب پیشنهادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی نداشته اس��ت، گفت: من آماده هس��تم در هر جایگاهی که به 

همکاری من نیاز باشد در خدمت مردم باشم.
مسعود پزشکیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به کم بودن نمایندگان 
اصالح طلب آیا بهتر نیس��ت برای هماهنگی در دولت در مجلس حضور 
داشته باشید، گفت: ما قانون مرتبط با بهداشت را به نحو مناسبی تصویب 
کردیم و چنانچه هر کس مفاد این قانون را صحیح اجرا کند مشکلی پیش 
نخواهد آمد. وی افزود: با توجه به روی کار آمدن دولت عقالنیت، برنامه 
های مصوب در حوزه بهداش��ت اجرایی خواهد شد و مسائل و مشکالت 

کشور در این زمینه رفع خواهد گردید.

 دولت، وزیران حاشیه ساز
 انتخاب نکند

اس��ماعیل کوثری نماینده مردم تهران و عضو کمس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس به تحلیل الزامات دولت آینده پرداخت و گفت: 
در درجه اول مهم ترین الزام دولت جدید این اس��ت که کارها و اعمال و 

برنامه های خود را بر اساس قانون شروع و دنبال کند.
وی تعامل خوب با مجموعه و سران دو قوه دیگر را از دیگر الزامات دولت 
آتی برشمرد و افزود: دولت وزرایی را انتخاب کند که دولت را به حاشیه 
نبرد و حاشیه سازی نکند؛ یعنی بیش��تر در جهت حل مشکالت مردم و 
جامعه قدم بردارد. کوثری ادامه داد: دولت نس��بت به حفظ ارزش های 
الهی، اسالمی و ملی توجه و برنامه ریزی داشته باشد، همچنین اولویت 
برنامه هایش در سال جاری به طوری تنظیم شود تا دستیابی به اقتصاد 
مقاومتی محقق شود، لذا در صورتی که این برنامه ها پیش رود رسیدن به 

عزت و حکمت ملت عزیز ایران، قطعی و عملی خواهد شد.

اخبار کوتاه 

 در سیاست 
بعضی به نرخ روز نان می خورند 

عماد افروغ/ استاد دانشگاه    
کسانی که در 8 سال گذشته مؤید سیاس��ت های دولت بودند، از عوامل 
اصلی عدم ائتالف هس��تند. افرادی که به نام اصولگرا آمده بودند و به نفع 
دیگری کنار نرفتند، همان کس��انی بودند که در طول 8 س��ال گذشته، 
سیاست های دولت را تأیید می کردند. این افراد همان کسانی بودند که 
در ابتدا مخالف منتقدین دولت بودند و این اواخر خودش��ان نیز به جمع 
منتقدین پیوستند. موضعگیری افرادی که در آس��تانه انتخابات به نقد 
عملکردهای دولت پرداختند، 
در طول 8 سال گذشته موجود 
اس��ت و ب��ه راحتی م��ی توان 
دید برخ��ی ک��ه در آن زمان، 
نان را ب��ه ن��رخ روز خوردند و 
 مصلحت اندیشی کردند و مؤید

سیاس��ت های دولت بودند، در 
آستانه انتخابات چگونه به جمع 

منتقدین پیوستند.
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تعیین کنندگان زمان ظهور کذابند

آیت اهلل سبحانی مرجع تقلید ش��یعیان جهان گفت: تا در مردم آمادگی وجود نداشته باشد 
ظهور حضرت ولی عصر)عج( تحقق نمی یابد و کسانی که برای ظهور حضرت، وقت تعیین 

می کنند، کذاب هستند.

پوتین با احمدی نژاد 
دیدار می کند

 هاشمی 
عاقبت به خیر شد 

والدیمیر پوتین در حاش��یه اجالس کش��ورهای صادرکنن��ده گاز با محمود 
احمدی نژاد دیدار می کند. 

 خبرگزاری»نووس��تی« به نق��ل از یوری اوش��اکوف مش��اور رییس جمهور 
روس��یه اطالع داد که قرار اس��ت والدیمیر پوتین رییس جمهور روس��یه در 
چارچوب اجالس کشورهای صادرکننده گاز در مسکو با رییس جمهور ایران، 
رییس جمهور ونزوئال، رییس جمهور بولیوی و نخست وزیر لیبی دیدار و گفتگو 
کند. اوشاکوف در جمع خبرنگاران با اش��اره به این که از محمود احمدی نژاد 
رییس جمهور ایران برای ش��رکت در این اجالس دعوت شده است، توضیح 
داد: پوتین با محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو می کند چون حسن روحانی 
)رییس جمهور منتخب ایران( هنوز رسما به عنوان رییس جمهور، آغاز به کار 

نکرده است. 

صادق زیباکالم در خصوص زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی گفت: اتفاقی که 
در زندگی هاشمی رفسنجانی افتاد باعث شد تا من متوجه شوم عاقبت به خیر 
شدن که روحانیون در پایان هر منبر خود می گویند چه معنایی دارد. زیباکالم 
با اظهار این که آزادی بیان موردی بود که هیچ کدام از نامزدهای محترم درباره 
آن سخن نگفتند، بیان داشت: اگر آزادی بیان وجود داشت ما باید زودتر متوجه 
می شدیم که مذاکرات هسته ای در 8 سال گذش��ته هیچ پیشرفتی نداشته 
 است.وی ادامه داد: در حالی که ما فکر می کردیم آقای جلیلی سنگر به سنگر، 
غربی ها را وادار به عقب نشینی می کند، این نارواست که ما در جریان مناظره 
بفهمیم که این مذاکرات پیشرفتی نداشته است. به خداوندی خدا اگر آزادی 
بیان در مطبوعات و امکان به نقد کش��یدن حاکمیت وجود داش��ته باش��د، 

مشکالت پیش رو یک به یک حل خواهد شد.

عوض حیدرپور نماینده مجلس گف��ت: نکته حائز اهمیتی 
که در این انتخابات می توان مورد توجه ق��رار داد، این بود 
که آداب ورود به مسائل در مناظره ها درست و صحیح نبود. 
کاری که صداوس��یما در انتخابات امس��ال انجام داد به این 
صورت بود که ظرفیت های فنی و همراه با دقت و ظرافت ها 
را توانست به نمایش بگذارد، اما نامزدهای ریاست جمهوری 
نتوانستند آنطور که باید از این فرصت استفاده کنند و خود را 
به مردم عرضه کنند، به گونه ای که در برخی موارد نیز شاهد 
مشاجره و دعوا در مناظرات بودیم. این نماینده مجلس ادامه 
داد: ائتالف س��ه نفره اصولگرایان نیز محقق نشد و به وعده 
ها و قول و قرارهایی که میان آنها بسته شده بود جامه عمل 
پوشانده نشد. حیدرپور تأکید کرد: این رأی ملت و انتخابشان 
نشان داد که برخی آقایان هنوز مطالبات مردم را نشناختند. 
ملت ایران نش��ان داد همانند روز اول به جمهوری اسالمی 
ایران معتقد است و به آن دلبسته است، اما در عین حال باید 
زندگی کنند. آن چیزی که باعث ش��د حرف های دوستان 
اصولگرا کمتر مورد توج��ه قرار گیرد، این ب��ود که کمتر از 
معیش��ت مردم صحبت کردند، در حالی که آقای روحانی 
گفت که می خواهد قفل معیشت مردم را باز کند. مردم به 
شدت عالقه مند هستند همه امور به تدبیر و عقلگرایی که در 

این سال ها به فراموشی سپرده شده بود بازگردد.

حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهوری منتخب 
ملت ایران در پاس��خ به پیام تبریک والدیمیر پوتین رییس 
جمهوری فدراسیون روس��یه، تأکید کرده است: دولت من 
منادی صلح و دوس��تی برای همه ملت های جهان است و 

برای تحقق این هدف، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
به گزارش دفتر امور رسانه ای دفتر رییس جمهوری منتخب، 
دکتر روحانی در این پیام تصریح کرده اس��ت: دولت جدید 
ایران با تکیه بر تمدن دیرپا و پوی��ای ایرانی و فرهنگ غنی 
اسالمی تالش خواهد کرد تا از طریق تفاهم، ایجاد اعتماد و 
احترام متقابل، روابط با کشورهای جهان را گسترش داده و 
تقویت کند. رییس جمهوری منتخب ملت ایران با تشکر از 
پیام تبریک رییس جمهوری روسیه اظهار امیدواری کرده 
 است که روابط تاریخی و همکاری دو کشور در همه زمینه ها

گسترش یابد. روحانی خاطرنش��ان کرده است که روابط با 
روس��یه به عنوان یک کشور بزرگ و همس��ایه در سیاست 
خارجی ایران دارای جایگاه ویژه ای است و در دولت یازدهم 
از اهمیت باالیی برخ��وردار خواهد ب��ود. رییس جمهوری 
منتخب همچنین در پاسخ به پیام تبریک سرژ سرکیسیان 
رییس جمهوری ارمنس��تان، اظهارامیدواری کرده اس��ت 
 که تالش های دو ط��رف موجب ارتقای رواب��ط در تمامی 

عرصه ها شود.

اسداهلل بادامچیان عضو ارش��د حزب مؤتلفه با بیان این که 
اولویت هر دولتی را رییس جمه��ور تعیین می کند،گفت: 
در جریان انتخابات هم مشخص بود که اولویت اول، حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی است که نیمی از حماسه سیاسی 
با حضور مردم محقق شد. بادامچیان با تأکید بر این که گاهی 
دولت متعلق به یک جناح می ش��ود که این درست نیست، 
گفت: مسأله بعدی برنامه های سیاسی در داخل و خارج از 
کشور است. روحانی در اولین مصاحبه مطبوعاتی نشان داد 
ضمن پایبندی به ارزش ها، منط��ق را پیش روی خود قرار 
داده است. اکنون فرصت خوبی است که با توجه به نیاز غربی 
ها و بحرانی که در آن به سر می برند از این فرصت استفاده 
کرده و منافع خودمان را دنبال کنیم. وی در پاس��خ به این 
پرسش که کارکرد احزاب در انتخابات چه بوده است، گفت: 
معنی حزب در ایران با معنای حزب در غرب متفاوت است. 
در ایران حزبی که ابزار دیکتاتوری باش��د شکل نمی گیرد. 
بادامچیان درباره این که چرا در انتخابات، فعالیت ساماندهی 
شده و چشمگیری از احزاب شاهد نبودیم، اظهار داشت: در 
انتخابات ریاست جمهوری حزب مؤتلفه از والیتی حمایت 
کرد، پایداری پشت سر جلیلی بود، حال اگر این افراد موفق 
نش��ده اند، دلیلش این بود که مردم به آنها رأی ندادند و اگر 

غرضی رأی نداشت علتش این بود که حزب نداشت.

رییس قوه قضائیه با انتقاد از برخ��ی از مواد قانونی مجازات 
اسالمی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون، شاهد آن 

هستیم که خالف شرع تصویب شده است. 
آیت اهلل آمل��ی الریجانی به بح��ث اتقان آراء اش��اره کرد و 
گفت: انباشته ش��دن پرونده ها و ش��لوغی کار، نمی گذارد 
قاضی به کار خود به درستی برس��د که امیدواریم با جذب 
نیروهای جدید و نخبگان، این مش��کل برطرف شود. البته 
علم قاضی هم مؤثر است، چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد 
اس��ت و باید قوانین را با مهارت درمورد جرائم تطبیق دهد. 
وی افزود: در قانون اساسی مس��أله عفو در مجازات بر عهده 
رهبری است، البته جرائمی که محکومیت آن قطعی باشد، 
 ولی در این ماده قب��ل از قطعی ش��دن محکومیت، قاضی 
می تواند عفو کند. وی گفت: درمورد الیحه جامع وکالت هم 
باید بگویم برخی استدالل می کنند ما مخالف استقالل وکال 
هستیم چون در این الیحه نوشته شده صدور پروانه وکالت 
با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رییس قوه قضاییه، قاضی را 
منصوب نمی کند؟ آیا این مانع اس��تقالل قاضی می شود؟ 
حاال یک وکیلی به رییس جمهور نامه نوش��ته و گفته الزم 
عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رییس 
جمهور هم الیحه را بایگانی کرده اس��ت. به اعتقاد من این، 

لجبازی کودکانه است.

سیاست خارجه سیاست داخلی مجلس قوه قضاییه

برخی هنوز مطالبات مردم را 
نمی شناسند

 پاسخ روحانی 
خطاب به پوتین

 غرضی رأی نداشت
 چون حزب نداشت 

 کار دولت
 لجبازی کودکانه است 
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در بازار گمانه زنی درباره ترکیب کابینه دولت یازدهم، یک مورد، 
نزدیک به واقع به نظر می رس��د؛ انتصاب حسین فریدون روحانی 
برادر رییس جمهور منتخب به عنوان رییس دفتر رییس جمهور. 
حضور برادران در کابینه برادر، در دوران ریاس��ت جمهوری آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد 
مسبوق به سابقه بوده است. آنجا که علی خاتمی در دولت دوم سید 
محمد خاتمی رییس دفترش شد و محمد هاشمی در دولت آیت 

اهلل هاشمی معاون اجرایی برادرش.
محم��ود احمدی ن��ژاد ه��م در دول��ت نه��م ب��رادرش داوود را 
رییس دفتر بازرس��ی نهاد ریاس��ت جمهوری خود کرد و او را به 
پاس��تور آورد، اما داوود احمدی ن��ژاد بعدها بنا به نفوذ مش��ایی 
 در دول��ت، راه را از برادرش جدا کرد و منتقد همیش��گی محمود 
احمدی نژاد شد. این تنها نمونه از اختالف نظرات برادرانی است که 

در دولت برادر قدرت گرفته و پستی داشته اند.

محمد هاشمی هنوز مسئول دفتر برادر
محمد هاشمی که در مقعطی از دوران ریاست جمهوری برادرش 
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی، ریاس��ت س��ازمان صدا وسیمای 
جمهوری اسالمی را برعهده داشت ) از س��ال 63 تا 73( در دولت 
ششم اما، معاون اجرایی برادرش ش��د. او بنا به حکمی هم که در 
پایان دولت ششم از مرحوم حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور 

گرفت به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به 
بازسازی مناطق جنگ زده هم منصوب شد. محمد هاشمی بعدها 
در حلقه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار میز ریاست 
برادرش در این مجمع می نشست. با عوض شدن ترکیب اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، او این بار به عنوان رییس دفتر برادر 

بزرگ ترش در این مجمع انتخاب شد.

علی خاتمی همراه همیشگی سید محمد خاتمی
در سال هایی که س��ید محمد خاتمی ریاست نهاد اجرایی کشور 
را برعهده داش��ت، ب��رادرش محم��د رضا نای��ب، رییس مجلس 
ب��ود. او رییس یک��ی از احزاب اصل��ی جریان اصالح��ات بود که 
این اواخ��ر هم منحل ش��د. ش��اید اگ��ر احترام ریش س��فیدی 
 مهدی کروبی در مجلس شش��م نبود، در آن س��ال ه��ا، دو برادر 
می توانستند ریاس��ت دو قوه کش��ور را برعهده بگیرند، همچنان 
که این روزها عل��ی الریجانی و آیت اهلل آمل��ی الریجانی به عهده 
دارند، اما مثلث خاتمی ها، ضلع دیگری هم داش��ت. علی خاتمی 
از سال1380تا 1384 رییس دفتر رییس جمهور شد و هنوز هم 
در بنیاد باران رییس دفتر برادرش اس��ت. او گهگاهی به حمایت 
از برادرش در رس��انه ها س��خن می گوید. زمانی که مجبتی ثمره 
هاش��می ازاقبال کم مردم به اصالحات سخن گفته بود، او بود که 
به حمایت از برادرش برخاست که عالقه مردم به آقاي خاتمي در 

مقطع فعلي کمتر از دوران ریاس��ت  جمهوري ایشان نیست. علي 
خاتمي گفته بود کسي از طرف مردم حق حرف زدن ندارد و مردم 
عالقه خود را به اصالح طلبان نشان خواهند داد. چند روز قبل که 
سیدمحمد خاتمی به دیدار حسن روحانی رفته بود، علی خاتمی 

نیز او را همراهی می کرد.

داوود علیه محمود
 داوود احم��دی ن��ژاد هی��چ وقت نتوانس��ت ج��ای اس��فندیار 
رحیم مش��ایی را برای محمود بگیرد. او ریاس��ت بازرس��ی نهاد 
ریاس��ت جمهوری را در دولت نهم بهر عهده داشت، اما یک سال 
 قبل از پایان دولت نهم و در مردادماه س��ال 1387از س��مت خود

کن��اره گی��ری ک��رد. علت 
اخت��الف  وی  برکن��اری 
نظ��رش ب��ا ب��رادر، بر س��ر 
انتصاب علی ک��ردان عنوان 
ش��د، اما بعدها مشخص شد 
که این فقط بخشی از ماجرا 
 بوده و تأثیرپذی��ری محمود 
احمدی ن��ژاد از اس��فندیار 
مش��ایی یکی از مه��م ترین 
دالیل اختالف ای��ن دو برادر 

بوده است.
او در انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری یازدهم هم ثبت نام 
کرد و در آس��تانه رأی گیری 
هشدار داد که »آقای جلیلی 
همان راه احمدی نژاد را می 

رود و همگی باید مراقب باشند«. 
او پیش تر درباره جریان انحرافی گفته ب��ود: »جریان انحرافی به 
دنبال درست کردن مجلسی است که بویی از والیت فقیه نداشته 

باشد تا به اهداف ناصواب خود دست یابد«.
وی گفته بود که »این جریان افرادی را در جنگل های ش��مال در 
قالب تیم های کوهن��وردی آموزش های نظام��ی داده و از طریق 
کانال های توریس��تی وابس��ته به دولت، برای آم��وزش به خارج 
می بردند«. برادران احمدی نژاد در واقع در سپهر سیاسی کشور، 
دوئل می کردند و هر از چند گاهی جمالتی تند درباره یکدیگر می 
گفتند. حال این روزها صحبت از انتصاب حسین فریدون به عنوان 
رییس دفتر حسن روحانی است. باید دید رابطه برادران در پایان 

دولت روحانی چگونه می ماند؟

برادر رییس جمهور جدید ایران چه نقشی در دولت آینده دارد؟

 امیر قطر از رسم برادری تا برادرکشی در پاستور
رسما از قدرت کناره گیری کرد

حمد بن خلیفه آل ثانی  طی سخنانی رسما از عرصه سیاسی 
این کش��ور کناره گیری کرد.  به گزارش ش��بکه تلویزیونی 
الجزیره قطر، وی مدت18سال اس��ت که بر قطر حکمرانی 
می کند.  هنوز مشخص نیست که تصمیم امیر قطر به کناره 
گیری از قدرت تصمیمی شخصی بوده یا این که بنا به دستور 
کشوری ثالث این امر اتفاق افتاده است. پیش از این، روزنامه 
السفیر لبنان نوشته بود که یک فرستاده آمریکایی تصمیم 
قطعی واشنگتن مبنی بر کناره گیری امیر قطر را به وی ابالغ 
کرده و از او خواس��ته فرد مورد نظر آمریکا را جایگزین خود 
کند. امیر قطر طی سخنانی اعالم کرد که وقت آن فرا رسیده 
است که صفحه جدیدی را در مس��یر کشور بگشایم و نسل 

جدید قدرت را به دست بگیرد.  

 واکنش االزهر به قتل
۴شیعه به دست سلفی ها

االزهر مصر در واکنش به اقدام س��لفی های مصر در به قتل 
رساندن4 تن از ش��یعیان این کش��ور، قتل ش��یعیان را از 
بزرگ ترین گناهان کبیره دانست و خواستار مجازات عامالن 
این جنایت شد. به گزارش رسانه های خبری مصر، االزهر در 
بیانیه خود قتل چهار شیعه در روستای ابومسلم در الجیزه را 
حادثه ای خونین توصیف و تأکید کرد که این جنایت یکی از 
بزرگ ترین گناهان کبیره و از اعمال منکری است که شرع، 
آن را به ش��دت حرام کرده و قانون نی��ز مرتکب این عمل را 

مجازات می کند.

استعفای مقام ارشدصهیونیست 
به خاطرایران

روزنامه صهیونیستی »معاریو« نوشت: با وجود این که قرار 
بود یعقوب عمیدور، س��پتامبر آینده )ش��هریور امسال( از 
س��مت خود اس��تعفا کند، اما گزارش ها حاکی از استعفای 
زودهنگام وی حکایت دارد. به نوشته این روزنامه، عمیدور 
که همزمان، مشاور سیاسی نخست  وزیر رژیم صهیونیستی 
نیز هست، به تازگی دچار اختالف شدید با نتانیاهو نخست 
وزیر صهیونیست ها، شده است، به ویژه نزدیکی عمیدور با تام 
دانیلون مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا و گفتگوهای 
آنان درباره مس��ائل مهمی از جمله فعالیت های هسته  ای 

ایران، به شدت به این اختالف ها دامن زده است.

اخبار بین الملل

داوود احمدی نژاد 
 بعدها بنا به 

 نفوذ اسفندیار 
 رحیم مشایی 
 در دولت، راه 
را از برادرش 

جدا کرد و منتقد 
 همیشگی 

 محمود 
احمدی نژاد شد



یادداشت

 حوادث جاده ای هم چنان 
در صدر حوادث استان 

حیدرعلی خانبازی مع��اون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان 
اصفهان در گفتگو با ایمنا مجموع کل حوادث به وقوع پیوسته در سه ماهه 
اول س��ال جاری را یک ه��زار و ۴۴۸ مورد اعالم کرد و اظهار داش��ت: از 
مجموع حوادث به وقوع پیوس��ته در این مدت زمانی، حوادث جاده ای با 
اختصاص ۸۹۵ مورد حادثه، باالترین آمار حوادث را کس��ب کرده است. 
وی تعداد حادثه دیدگان در حوادث جاده ای را سه هزار و ۱۵ نفر دانست و 
افزود: از این تعداد، دو هزار و ۹۴۵ نفر در حوادث جاده ای آسیب دیده اند. 

 افزایش ۱۱ درصدی 
تصادفات جرحی در اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اس��تان اصفهان گفت: کارشناسان 
فوریت های پزش��کی اس��تان اصفهان در هفته گذش��ته به ۸۸۱ حادثه  
رانندگی اعزام شدند که این آمار در مقایسه با هفته ی قبل از آن، ۱۱ درصد 
افزایش داشته است. دکتر غفور راس��تین گفت: هفته ی گذشته، تعداد 
حوادث رانندگی در استان اصفهان به ۸۸۱ حادثه رسید که ۱۰۶ مورد از 
آنها در نقاط جاده ای و ۷۷۵ حادثه در حوزه های شهری استان بوده است. 

جمع آوري روزانه
 5 تن الستيك فرسوده در اصفهان

گروه شهر - مدیر عامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
گفت: روزانه ۵ تن الستیک فرسوده از س��طح شهر اصفهان جمع آوری 
می شود که به منظور بازیافت به کارخانه انتقال می یابد. تیمور باجول با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: الستیک های فرسوده شهر اصفهان دفن 
نمی ش��ود بلکه پس از پردازش، جداسازی و پودر ش��دن، به کف پوش 
های پارک ها و پیس��ت های دو میدانی تبدیل می ش��وند. وي تصریح 
کرد: الستیک از زباله  هاي حجیم محسوب مي شود که فرآیند دفن را با 
مش��کل مواجه مي کند و از آن جایی که به دلیل وجود خلل و فضاي باز 
بین الستیک ها، زمینه مناسب براي رشد حشرات موذي فراهم مي شود 

این زباله دفن نمی شود. 

 سرهنگ خسروی 
به پليس آگاهی اصفهان آمد

گروه شهر- سرهنگ ستار خسروي به صورت رسمی از سوی سردار 
آقاخانی فرمانده  انتظامی استان اصفهان، به عنوان رییس جدید پلیس 
آگاهي استان اصفهان معرفی شد. پس از چهار ماه خداحافظی سرهنگ 
حسین حسین زاده با پلیس آگاهی، طی مراسمی و از سوی فرمانده 
انتظامی استان اصفهان، سرهنگ ستار خسروی به عنوان رییس جدید 

پلیس آگاهی استان اصفهان معرفی گردید.

راه اندازی ایستگاه های مطالعه 
در خمينی شهر

رییس نهاد کتابخانه های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر گفت: در 
راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مطالعه مفید و پیرو فرمایش 
رهبر معظم انقالب مبنی بر این که کتاب باید در دس��ترس مردم باشد، 
اقدام به اجرای طرح ایس��تگاه مطالعه کرده است. ابراهیم موالیی ضمن 
اعالم این خبر اظهار داشت: براساس این طرح همه دستگاه ها، ادارات و 
نهادهای شهرستان اعم از دولتی و غیردولتی، مراکز درمانی، آرایشگاه ها 
 و ... که مراجعین، مدت زمان زیادی را در آن فراغت دارند و در حال انتظار 
می باشند، می توانند با خرید یک عدد قفس��ه کتاب، اقدام به راه اندازی 

ایستگاه مطالعه کتاب کنند. 

گشتی در اخبار 

ساخت ۷۰ درصد سالن اصلي 
مرکز همایش هاي بين المللی

شهردار اصفهان
 سيد مرتضي سقاييان نژاد

 هم اکنون سالن اصلي مرکز همایش هاي بین المللي اصفهان پیشرفت 
فیزیکی ۷۰ درصدی داشته است. 

مدیریت ش��هري در نظر دارد س��الن اصلي این مرکز را در س��ال جاري 
 به بهره ب��رداري برس��اند. س��رویس دهي همزم��ان به ۱۰ ه��زار نفر از 
ویژگي هاي این مرکز است. س��الن اصلي اجالس بین المللي با ظرفیت 

 ۲ ه��زار و ۵۰۰ صندل��ي و 
ب��ه عن��وان ب��زرگ تری��ن 
مرک��ز همای��ش ه��اي بی��ن 
الملل��ي در کش��ور ب��ه به��ره 
 ب��رداري خواه��د رس��ید ب��ه 
گونه اي که در آینده این مرکز 
مي تواند محل مناس��بي براي 
 همای��ش ه��ا و تجم��ع هاي 

منطقه اي و بین المللي شود.
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چهره روز
 توزیع 30 هزار سبد کاال بین خانواده های کمیته امداد

بهرام سوادکوهی، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
به مناسبت ماه مبارک رمضان، ۳۰ هزار س��بد کاال بین خانواده های تحت حمایت کمیته 

امداد استان اصفهان توزیع می شود. 

3

سرقت های خشن در اصفهان به صفر رسيدمبارزه با مواد مخدر، منحصر به دستگاه  خاصی نيست

هشتمين بازارچه خيریه 
حضرت ابوالفضل)ع( 

 ف��ردی س��ارق ک��ه ب��ا اغف��ال اف��راد س��الخورده بی��ش از ۵۰۰ میلی��ون
  ری��ال از حس��اب کارت بانک��ی آن��ان برداش��ت و ب��ه حس��اب خ��ود 
 واریز کرده ب��ود، توس��ط مأم��وران انتظامی شهرس��تان کاش��ان اصفهان 

شناسایی و  دستگیر شد.
 س��رهنگ منوچهر صفایی ، فرمانده انتظامی شهرس��تان کاش��ان در ادامه

 تصریح ک��رد: اکیپی از مأم��وران انتظامی ب��ا حضور نامحس��وس در محل، 
 متوجه ش��دند فرد مش��کوک به محض مش��اهده افراد س��الخورده در کنار 
 دس��تگاه خودپ��رداز ، آن��ان را اغف��ال و پ��س از برداش��ت از حس��اب

 این افراد، مبالغی را به حساب شخصی خود واریز می کند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاش��ان اظهار داش��ت :مأموران بالفاصله وی را 

دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند.

محمد رضا حاجی لو، کارش��ناس حوزه معاونت کاهش تقاضا و 
توسعه مشارکت های مردمی س��تاد مبارزه با مواد مخدرکشور، 
شاه محمدی، جانش��ین دبیر ش��وراي هماهنگي مبارزه با مواد 
مخدر اس��تان اصفهان و هیأت هم��راه، ضمن بازدی��د از مراکز 
خدماتي سازمان بهزیستي در رابطه با پیشگیري از سوء مصرف 
مواد مخ��در و کمپ هاي ت��رک اعتی��اد شهرس��تان اصفهان با 
محمود محمد زاده، مدیر کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان دیدار 
و گفتگ��و کردند. مدیر کل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان در این 
نشس��ت دوس��تانه گفت: با همکاري بین ارگان هاي مس��ئول و 

پرهیز از هرگونه موازي کاري قدم هاي مؤثري را در پیش��گیري 
 از مص��رف م��واد مخ��در و آس��یب هاي اجتماعي ناش��ي از آن 
می توان برداش��ت. محمد زاده با تأکید بر این که موضوع مبارزه 
با موادمخ��در، منحصر به دس��تگاه  خاصی نیس��ت، گفت:تمام 
پتانس��یل های موجود در اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان 
را ب��ه کار خواه��د گرفت تا ب��ا هم��کاری و هماهنگی با س��ایر 
نهاد ه��ای مرتبط در س��ه بع��د پیش��گیری های اولی��ه، ثانویه 
و ثالثی��ه اقدامات الزم در اس��تان ص��ورت پذی��رد. محمد رضا 
 حاجی لو، کارش��ناس ح��وزه معاون��ت کاهش تقاضا و توس��عه 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور ، نیز ضمن 
ابراز خرسندی از عملکرد مناسب بهزیس��تی استان اصفهان در 
راس��تای پیش��گیری و درمان اعتیاد گفت: اداره کل بهزیستي 
استان اصفهان جزو ۵ دستگاه برتر در بحث پیشگیري ، درمان و 
کاهش آسیب هاي اجتماعي مي باشد  وی افزود: کار مبارزه با مواد 
مخدر،کاري پر حجم و سنگین اس��ت و نیاز به تعامل و همکاري 
همه دستگاه ها و بخش هاي مختلف کشور دارد که البته اقدامات 

اساسي در این حوزه آغاز شده و به نقاط مثبتي نیز رسیده ایم.

گروه ش�هر - جانش��ین فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: 
 پلی��س آگاهی ای��ن اس��تان در ۹ ماه گذش��ته موفق ش��د 
 س��رقت های خش��ن را به صفر برس��اند. س��رهنگ حسین 
حس��ین زاده افزود: به یاری خدا و همت نیروهای متخصص 
پلیس آگاه��ی در ۹ ماهه گذش��ته حتی یک مورد س��رقت 
مسلحانه، طالفروشی، بانک و سرقت توام با خشونت در سطح 
این اس��تان نداش��تیم.وی، کارکنان پلیس آگاهی را یکی از 
توانمندترین پلیس ها در انه��دام باندهای مجرمان حرفه ای 

توصیف کرد و گفت: آمارها نش��ان می دهد که با اش��رافیت، 
دقت نظر، درایت و هوشمندی کارآگاهان پلیس آگاهی کمتر 
با تحرکات باندهای تبهکار روبرو هس��تیم. سرهنگ حسین 
زاده افزود: این پلیس توانسته علمی و هوشمند بودن خود را 
به مردم هم اثبات کند. وی به نوع نگاه مردم از عملکرد پلیس 
آگاهی استان اشاره کرد و گفت: براساس گزارش های به دست 
آمده از دفتر نظارت همگانی )۱۹۷(، مردم کمترین انتقادها 
را از مأموران پلیس آگاهی داشتند که این گزارش نشان می 
دهد، نگاه مردم به زحمات مأموران پلیس آگاهی مثبت است. 
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان، مقابله با مجرمان 
 و متهمان خ��اص، تحت نظر داش��تن مجرم��ان حرفه ای و 
سابقه دار و کنترل مجرمانی که مرتکب تکرار جرم می شوند، 
ارتباط منسجم با دس��تگاه قضایی و توجه ویژه به امر مبارزه 
با قاچاق کاال در راستای شعار حماسه اقتصادی رهبر معظم 
انقالب را به عنوان اولویت های کاری پلیس آگاهی اس��تان 
اصفهان برای رییس جدید این پلی��س دربرنامه آینده خود 

برشمرد.

گروه شهر - هشتمین بازارچه خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل )ع( 
اصفهان از چهارم لغایت هشتم تیرماه جاري از ساعت ۱۶:۳۰ الي ۲۲ در محل 
دبیرستان صفورا واقع در خیابان حکیم نظامي ابتداي خیابان نظر غربي ، میزبان 
عالقه مندان خواهد بود. احمد فامیل دردش��تي مدی��ر عامل خیریه حضرت 
ابوالفضل)ع( اصفهان در اولین نشس��ت خبري خود با خبرنگاران که با هدف 
تشریح فعالیت ها و برگزاري هشتمین بازارچه خیریه برگزار شد، اظهار داشت: 
انجمن خیریه حضرت ابوالفضل )ع( در سال ۱۳۶۹ با هدف ایجاد تسهیالت 

برای بیماران کلیوی، قلبی و مبتالیان به بیماری های خاص تشکیل شد.
وی افزود: این انجمن خیریه زمانی پا به عرصه فعالیت گذاش��ت که بیماران 
کلیوی به دلیل مشکالت خاص این بیماری ش��دیدا به حمایت و پشتیبانی 

نیاز داشتند.

زیر پوست شهر/جشن یاوران کوچک انقالب

س: ایمنا[
]عک
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در قدیم االیام در سرگردنه ها 
 گروه 
افرادی بودند ک��ه زورگیری شهر

می کردند و هیچ بهانه ای را نیز 
نمی پذیرفتند. آیا مدارس ما نیز به همان گردنه ها 
ش��باهت دارند که برای دانش آم��وزان، وجهی را 

تعیین می کنند و باید هر دانش آموزی بپردازد.

مدارس-ثب�ت نام-پول-ش�هریه-
مدرسه

همزمان با آغ��از زمان ثبت نام دان��ش آموزان در 
مدارس کش��ور، وزارت آموزش وپ��رورش چراغ 
خاموش در حال دریافت ش��هریه ه��ای اجباری 
از والدین جه��ت ثبت نام در مدارس اس��ت. این 
مسأله باعث ش��ده که نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی نیز نسبت به این مسأله ابراز نگرانی کنند. 
به طوری که عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید: 

برطرف کردن و تأمین این کسر بودجه بستگی به 
منابع درآمدی دارد و جبران این کس��ری نباید با 
دریافت وجه از خانواده ها در مدارس تأمین شود.

کمک های مردمی برای اداره مدارس بر اس��اس 
نظر مس��ئوالن آم��وزش و پ��رورش اختیاری و 
داوطلبانه اس��ت. اما همین کمک های اختیاری 
و داوطلبانه چند سالی اس��ت که به معضلی برای 
خان��واده دانش آموزان تبدیل ش��ده اس��ت. قرار 
اس��ت میز و نیمکت های مدرس��ه نوسازی شود، 
والدین باید برای دانش آموزش��ان پول بپردازند. 
قرار است مدرسه تعمیر ش��ود، نامه دریافت وجه 
برای خانواده ها ارسال می ش��ود. طرح هوشمند 
سازی کالس های درس می خواهد اجرا شود اما 
پول تهیه تجهیزات مورد نظ��ر را باید خانواده ها 
بپردازند و... این رویه که در سال، چندین بار برای 
خانواده ها تکرار می ش��ود ب��ه نارضایتی و گالیه 
اغلب خانواده ها منجر ش��ده اس��ت اما آموزش و 

پرورش همچنان بر این موضع اس��ت که دریافت 
وجه به صورت اجباری ممنوع است.

الله افتخاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجل��س در گفت وگو با ف��ارس، با بی��ان این که 
امکانات تحصیلی در مدارس بای��د کامال رایگان 
باش��د، اظهار داش��ت: م��دارس تنها م��ی توانند 
باب��ت ارایه کالس ه��ای فوق برنام��ه تحصیلی و 
 در صورت الزامی نبودن ش��رکت عم��وم در این 
برنامه ها از والدی��ن دریافت وجه کنند. وی دلیل 
دریافت پول از والدین را ریش��ه در کمبود منابع 
آموزش و پرورش در زمان های خاص دانس��ت و 
عنوان کرد: آموزش و پرورش در صورت احساس 
کمبودها در ش��رایط فعلی باید ای��ن کمبودها را 
مطرح کند ت��ا هزینه های الزم ب��ه الیحه بودجه 

افزوده شود.
مردمی که از رسانه ها اخبار مربوط به غیرقانونی 
بودن دریافت وجه را می شنوند و در کتاب قانون 

اساسی نیز می خوانند که تحصیل رایگان تا پایان 
دبیرستان، حق تک تک ملت است، عجیب نیست 
اگر در مقابل تقاضای پول از سوی اولیای مدرسه 

مقاومت کنند.

گرفتن پول از والدین ب�ه یك عادت و 
رویه تبدیل شده است

 این نماینده مجلس تصریح ک��رد: نبود مدیریت 
مالی مناسب توسط مدیران برخی مدارس، گرفتن 
پول از والدین را در شرایط مختلف به یک عادت و 
رویه تبدیل کرده اس��ت. وی گفت: برچیدن رویه 
دریافت وجه از والدین توس��ط مدارس از اهداف 
اصلی این کمیسیون اس��ت، از آموزش و پرورش 
اصرار، از مدارس انکار. آموزش و پرورش اصرار دارد 
گرفتن پول از اولیای دانش آموزان مخصوصا از نوع 
اجباری اش ممنوع اس��ت. در حال��ی که مدارس 
بی آن که به این ممنوعیت ها توجه کنند، امس��ال 
نیز همزمان با ش��روع ثبت نام ه��ا از اولیا تقاضای 
وجه نقد کرده اند و هم ترفندی قدیمی مثل گرو 

نگه داشتن کارنامه ها را به کار گرفته اند.
این سریال هر س��ال تکرار می شود و دیگر تازگی 
ندارد، اما ب��ا این ح��ال هنوز هم س��تاد مرکزی 
رس��یدگی به ثبت نام وزارت آم��وزش و پرورش 
ش��ماره تلفن های��ی را در اختیار اولی��ای دانش 
آموزان قرار می دهد ت��ا هرگونه تخلف را گزارش 
کنند و مدیرکل ارزشیابی و رسیدگی به شکایات 
این وزارتخانه نیز در گفتگوهای مکرر با خبرگزاری 
ها، مدیران متخلف را به برخوردهای قانونی تهدید 

می کند.
اپراتور م��ی گفت به محض اطالع از نام و نش��انی 
 مدرس��ه ای ک��ه پول��ی دریاف��ت کرده اس��ت، 
اکیپ های نظارتی اعزام می ش��وند و در صورت 
اثبات این مسأله، با مدیر برخورد می شود؛ اما حتی 
اگر گفته های اپراتور درست باشد و برخوردها آن 
طور که او می گفت با شدت عمل اعمال شود، باز 
هم سریال دریافت پول از اولیای دانش آموزان به 
پایان نمی رس��د. وضع این گونه است، چون این 
رشته سردراز دارد و حتی اگر قامتش در چند نقطه 
قطع هم بشود، چون ریشه این رشته در مشکالت 
بنیادین وزارت آموزش و پرورش قرار دارد، باز هم 

ریشه می دواند و قد می کشد.
هنوز هم ستاد مرکزی رسیدگی به ثبت نام وزارت 
آموزش و پرورش شماره تلفن هایی را در اختیار 
اولیای دانش آموزان قرار می دهد تا هرگونه تخلف 
را گزارش کنند و مدیرکل ارزشیابی و رسیدگی به 
شکایات این وزارتخانه نیز در گفتگوهای مکرر با 
خبرگزاری ها، مدیران متخلف را به برخوردهای 
قانونی تهدید می کند که چرا با وجود شدت عمل 
وزارتخانه هر س��ال در زمان ثبت ن��ام ها و نیز در 
حین س��ال تحصیلی یا در پایان آن اولی��ا باید با 

مدارس وارد چالش های مالی شوند؟
چرا وقت��ی او تأکید می کند دریاف��ت وجه به هر 
طریق و ب��ه هر عنوانی ممنوع اس��ت با وجود این 

بیشتر مدیران مجبور به گرفتن وجه می شوند؟
به همی��ن بهانه در گفتگویی با برخ��ی از مدیران 
مدارس عل��ت دریافت پول از والدی��ن یا گرو نگه 

داشتن کارنامه ها را جویا شدیم.
یکی از مدیران که صادقانه س��خن م��ی گفت از 
حس��اب خالی مدرس��ه اش گفت و از این که اگر 
کمک های اولیا یا گوشه چشم خیران نباشد کار 
مدرسه لنگ می ماند و آموزش را باید تعطیل کرد.

وضع در بیشتر مدارس دولتی مشابه این است.

مشکل: تناقض گویی
مردمی که از رسانه ها اخبار مربوط به غیرقانونی 
بودن دریافت وجه را می شنوند و در کتاب قانون 
اساسی نیز می خوانند که تحصیل رایگان تا پایان 
دبیرستان حق تک تک ملت است، عجیب نیست 
اگر در مقابل تقاضای پول از سوی اولیای مدرسه 

مقاومت کنند.
پول مدارس

در واقع مردم با نوع��ی تناقض گویی مواجهند که 
هم کار آنها را سخت می کند و هم کار گردانندگان 
مدرس��ه را. اولیای مدرس��ه البته س��ختی های 
بیش��تری را تحم��ل می کنن��د، چون ه��م باید 
جوابگوی خانواده ها باشند، هم بی پولی را تحمل 
کنند و هم وقتی مشکالتشان را با ادارات آموزش 
و پرورش در میان می گذارند این پاس��خ را از آنها 
بش��نوند که بودجه نداریم و هزین��ه هایتان را از 

کمک های مردمی تامین کنید.

به مدارس پول زور ندهيد!

اسکناس هایی که آبروی دانش آموز می شود

سرقت سارق با اغفال 
افراد سالخورده 



چهره روزیادداشت

 ظرفیت تولید فوالد ایران 
از مرز24 میلیون تن عبور می کند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ظرفیت کشور در 
تولید فوالد امس��ال به بیش از24 میلیون تن می رسد، پیش بینی 
کرد در س��ال جاری 5 میلیون و700 هزار تن به ظرفیت س��یمان 

اضافه شود.
وجیه اهلل جعفری در گفتگو با مهر با بیان این که در س��ال گذش��ته 
تولید فوالد خام در بخش خصوص��ی و دولتی به حدود14میلیون و 
890 هزار تن رسید، گفت: ظرفیت ما نزدیک به20 میلیون تن است 
که با افزایش چند مجموعه جدید چون فوالد پاس��ارگاد در استان 
فارس، فوالد خزر در گیالن و فوالد نطنز در کاش��ان، 4 میلیون تن 
به ظرفیت کشور اضافه می شود، بنابراین امیدوایم که ظرفیت ما به 
بیش از 24 میلیون تن برسد. وی افزود: ظرفیت محصوالت فوالدی، 
اکنون حدود30 میلیون تن اس��ت و تولید ما نیز در س��ال گذشته 
17/5 میلیون تن بود که تولید مشابه در اردیبهشت ماه در فوالدخام 
و محصوالت فوالدی نسبتا مثبت بوده، اما در برخی واحدها کاهش 
داش��تیم که دلیل اولیه آن، کاهش واردات شمش در سال گذشته 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تولید سیمان 
در کشور اظهار داش��ت: تولید کلینکر تا پایان اردیبهشت نسبت به 
مدت مشابه5/9 درصد و در دوماهه ابتدای سال حدود 4 درصد رشد 
داشته است، همچنین تولید سیمان در اردیبهشت ماه 10/5 درصد 
و  دردو ماه ابتدای امسال حدود 5 درصد افزایش را تجربه کرده است.

خبر ویژه

4
کاهش۳۳ درصدی واردات طی دو ماه نخست امسال

گمرک ایران در تازه ترین آماری که منتش��ر کرده، از کاهش33 درصدی واردات ایران طی دو ماهه 
نخست سال 92 خبر داده اس��ت، این در حالی است که صادرات کش��ور نیز حدود2 درصد کاهش را 

نشان می دهد.
سازمان دامپزشکی  بر گوشت های 

وارداتی از چین، نظارت کند
عضوکمیسیون کشاورزی،آب ومنابع 

طبیع�ی مجل�س/  عل�ی ایرانپ�ور

کشورهای غیراس��المی به علت جمعیت زیاد مس��لمانان در جهان، از 
آرم گوش��ت های صادراتی از چین برای حفظ بازارهای اس��المی خود 
سوءاستفاده کرده که عملکردشان مطابق با موازین شرعی ذبح نیست. 
عمده واردات گوشتی به کشور ازکشورهایی چون برزیل وچین صورت 
می گیرد و به دلیل این که این کش��ورها غیراس��المی ان��د به طورحتم 
حساس��یتی ک��ه درارتباط با 
موازین اس��المی هس��ت آنها 
ندارند. وزارت صنعت و معدن 
و تجارت و سازمان دامپزشکی 
کش��ور متولیان اصلی واردات 
گوش��ت ب��ه کشورهس��تند، 
موض��وع ذب��ح ش��رعی باید 
ازسوی س��ازمان دامپزشکی 

مورد بررسی قرارگیرد.
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برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون می گوید 
حقوق مزدبگیران باید بر مبن��ای نرخ تورم تعیین 
شود؛  این جمله ای است که حسن روحانی رییس 
جمهور منتخب مردم ایران در واکنش به غیرواقعی 
بودن دس��تمزد کارگران اعالم کرده اس��ت. با این 
دی��دگاه و اظه��ارات جدید رییس دی��وان عدالت 
اداری، احتمال ابطال مصوبه اس��فندماه ش��ورای 
عالی کار درباره افزای��ش 25درصدی حداقل مزد 
امسال و افزایش آن به میزان نرخ تورم، قوت گرفت.

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت 
دهم، هرچن��د باالترین افزایش حداقل دس��تمزد 
کارگران و مش��موالن قانون کار در یک دهه اخیر 
بوده اس��ت، اما کارگ��ران آن را نپذیرفتند و کار به 
شکایت برخی نمایندگان کارگری به دیوان عدالت 
اداری کشید و برخی گروه ها نیز عنوان کردند از آن 

حمایت خواهند کرد.
کارگران گفتند هرچند افزایش 25 درصد حداقل 

دستمزد برای یک س��ال هیچ گاه از سوی شورای 
 عالی کار تعیین نش��ده بود، اما ب��ه دلیل افزایش 
بی س��ابقه قیمت ها در یک س��ال گذش��ته و افت 
ش��دید قدرت خرید جامعه کارگ��ری، این میزان 
افزایش ن��ه تنها هیچ گونه ق��درت خرید جدیدی 
برای خانوار کارگری ایجاد نکرده است، بلکه باعث 
بروز تخلف در تصمیم گیری ش��ورای عالی کار نیز 

شده است.
تعیین دستمزد، 6 درجه زیر تورم

برخی از مقام��ات کارگری بر همین اس��اس اعالم 
کردند شورای عالی کار به ریاست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به عن��وان نماینده دولت، حتی نرخ 
تورم اعالم شده از س��وی مراجع رسمی خود دولت 
را نیز به عنوان افزایش دس��تمزد امسال مشموالن 
قانون کار در نظ��ر نگرفتند و با وج��ود این که بانک 
مرکزی نرخ تورم را در پایان بهمن ماه سال گذشته به 
میزان حدود31 درصد اعالم کرده بود، شورای عالی 

کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 
درصد افزایش داد.

نمایندگان کارگری کش��ور معتقدند ماده41 قانون 
کار، تکلیف افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران 
را مش��خص کرده و بر اساس آن ش��ورای عالی کار 
موظف است حداقل مزد سالیانه را به میزان نرخ تورم 

اعالمی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش دهد.
آنها م��ی گویند برای س��ال جاری نه تنه��ا این بند 
روشن از ماده 41 قانون کار عملیاتی نشده است، بلکه 
درمورد بند دوم ماده41 که به لزوم تأمین معیشت 
یک خانوار 4 نفره کارگری در تعیین حداقل دستمزد 
توجه دارد و اساسا به این بخش مهم از قانون کار در 

طول سال های گذشته توجهی نشده است.
کارگران شکایت کردند

این مس��أله باعث تنظیم ش��کایتی از سوی برخی 
نمایندگان کارگری در دیوان عدالت ادرای ش��د که 
این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است و باعث 

بازماندن پرونده تعیین حداقل دس��تمزد امس��ال 
کارگران ش��ده و منتظر ص��دور رأی نهای��ی دیوان 

عدالت اداری است.
در بیش از دو ماه گذش��ته که این ش��کایت از سوی 
نمایندگان کارگران در دی��وان عدالت ادرای مطرح 
شده است، مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اعالم کرده اند تعیین حداقل دس��تمزد را بر اساس 
قانون انجام داده ان��د و در این زمینه تخلفی صورت 

نگرفته است.
آنها همچنین عنوان کردند مجموع افزایش حداقل 
دس��تمزد امس��ال کارگران بیش از نرخ ت��ورم 30 
درصدی اعالم شده از سوی مراجع رسمی بوده است، 
اما اگر دیوان عدالت اداری رأی دیگری صادر کند به 

آن تمکین خواهند کرد.
رییس دیوان عدال��ت اداری در دیدار خود با جمعی 
از نمایندگان کارگران کش��ور که به مناس��بت روز 
جهانی کار در اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود، 
درباره ش��کایت کارگران کش��ور از تخلف در تعیین 
حداقل دس��تمزد گفته بود که باید در این زمینه به 
توان پرداخ��ت کارفرمایان نیز توجه ش��ود که این 
موضوع باع��ث واکنش برخی نماین��دگان کارگری 
کشور شده بود. آنها اعالم کردند دیوان باید بر اساس 
ماده41 قانون کار رأی صادر کند و مسائل به وجود 
آمده برای کارفرمایان، ارتباطی ب��ا کارگران ندارد و 
دولت باید پاسخگوی مشکالت به وجود آمده برای 

کارفرمایان باشد.
نظر روحانی درباره مزد کارگران

  بن��ا ب��ه خواس��ته دی��وان عدال��ت اداری، اخی��را 
دفاعیه ای نی��ز از س��وی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار و مخاطب 
شکایت کارگران به دیوان داده شده است و قرار است 
دیوان عدالت اداری بر اساس مستندات و قوانینی که 

در این زمینه وجود دارد اقدام به صدور رأی کند.
با این حال به نظر می رسد برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و انتخاب دکتر حس��ن روحانی به عنوان 
رییس جمهور منتخب مردم ای��ران، پرونده مربوط 
به شکایت از دس��تمزد کارگران نیز وارد مرحله تازه 
ای ش��ود، چرا که در این زمینه روحان��ی اظهاراتی 
داشته و موافق تعیین دس��تمزد کارگران به میزان 

نرخ تورم است.

رییس جمه��ور منتخب مردم ایران اظهار داش��ت: 
تالش دولت  یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران 
متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست، بلکه 

حق قانونی کارگران است.
روحانی خاطر نش��ان کرد: در حال حاض��ر برابری 
دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم 
کمتر اس��ت، بنابراین باید این فاصله برطرف شود. 
این وعده من نیس��ت و قانون می گوی��د که حقوق 
مزدبگیران باید بر مبن��ای نرخ تورم تعیین ش��ود. 
دولت یازدهم تالش می کند تا اج��رای این قانون را 

عملیاتی کند.
اظهارات جدید رییس دیوان عدالت

حجت االسالم منتظری رییس دیوان عدالت اداری 
نیز در روزهای اخیر در این باره اظهار نظر کرده است. 
وی گفت: رسیدگی به پرونده ش��کایت کارگران در 
صالحیت هیأت عمومی است و باید کار کارشناسی 
در این زمینه صورت بگیرد. من دستور داده ام آن را 

در اولویت رسیدگی قرار دهند.
رییس دیوان عدال��ت اداری بیان داش��ت: وقتی در 
پرونده ای ببینیم اطاله دادرسی می شود، هم شکایت 
کننده و هم ما می توانیم درخواست ماده 20 بدهیم 
که در این صورت حکم عطف به ماسبق خواهد شد. 
در این پرونده نیز مصوبه را باید از زمان تصویب ابطال 

کنیم تا حقی از کارگران و کارمندان ضایع نشود.
وی همچنین از دیداری خبر داد که قرار است درباره 
برخی مس��ائل با رییس جمهور منتخب مردم ایران 
داشته باش��د و عنوان کرد: در مالقاتی که با رییس 
جمهور منتخب خواهم داش��ت آم��اری در این باره 
ارایه می دهم تا برای پرداخت حقوق معوقه کارگران 
و کارمندان تدبیری کند. در حال حاضر از کارگران، 
کارمندان، بازنشس��تگان، اس��اتید و کادر علمی در 
خصوص حقوقشان شکایاتی در دیوان عدالت مطرح 

شده است.
حس��ن حبیب��ی در گفتگو ب��ا مه��ر با اع��الم این 
ک��ه تاکن��ون رأی دی��وان عدال��ت اداری درب��اره 
ش��کایت از تخل��ف در تعیی��ن حداقل دس��تمزد 
امس��ال کارگ��ران ص��ادر نش��ده اس��ت گف��ت: 
 ریی��س جمه��ور منتخ��ب م��ردم ای��ران پیش تر

افزایش قانونی حقوق کارگران را مورد اشاره قرار داده 
و بر آن تاکید کرده است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 

شماره   9109980351500686  : پرونده  شماره   9209970351500321  : دادنامه  شماره   1843
بایگانی : 910697 خواهان : موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان --- مراد علی نیکو پناه با وکالت 
خانم زهرا سعادت به نشانی  اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی حد فاصل کاخ سعادت آباد و 
چهارراه نیکبخت  جنب داروخانه رامین  نبش کوچه شهیدان همتی پالک 2 طبقه اول خواندگان : 
1- آقای طهمورث خسروانی 2- خانم رومینا کاظمی همگی به نشانی اصفهان خیابان آبشار سوم 
خیابان رحیم آباد شمالی بن شاهد پالک 20 3- آقای فرهاد رنجبر علون آبادی به نشانی اصفهان 
خیابان چهار باغ باال کوچه مخابرات مجتمع طوطیا 4- آقای روح اله موسویان پوده مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه با برسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.رای دادگاه : در خصوص دعوی موسسه مالی و اعتباری مهر 
بسیجیان با وکالت خانم زهرا سعادت به طرفیت آقای طهمورث خسروانی و خانم روینا کاظمی و 
آقایان فرهاد رنجبر علون آبادی و روح اله موسویان پوده به خواسته مطالبه مبلغ صدو پانزده میلیون 
و صد و پنجاه هزار ریال ) پس از کاهش خواسته طی الیحه 92/400 خواهان و خسارت دادرسی 
به استناد چک شماره 564695 مورخ 91/2/31 که خوانده ردیف اول صادر نموده و دیگر خواندگان 
ظهر چک را به عنوان ضامن امضاء نموده اند نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود یا بی 
اعتباری مستندات خواهان  را ثابت سازند ارائه ننموده اند دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص 
و مستندا به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ فوق بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پنجاه و پنج  هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبقه تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد . ضمنا دایره اجراء خسارت تاخیر تادیه 
مبلغ خواسته را از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد نمود رای صادره نسبت 
به آقای طهمورث خسروانی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی و 
نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف 
بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است . رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

شماره   9109980350301471  : پرونده  شماره   9209970350300195  : دادنامه  شماره   1845
 : نشانی  به  بیدرام  مرتضی  آقای  وکالت  با  امیری  تاج  مهدی  آقای   : خواهان   911471  : بایگانی 
پور  خ رازیمجتمع  فروزنده –ط 3 واحد  6خوانده : آقای عبدالرسول بوستانی    – شاهین شهر 
اعالم  را  رسیدگی  دادگاه ختم   : گردشکار  مطالبه وجه چک   : المکان خواسته  مجهول  نشانی  به 
باستناد  وکیل خواهان  باینکه  نظر     : دادگاه  رای   . نماید  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  و 
 1100/000/000 مبلغ  به  تجارت  بانک  عهده   88/5/10-966948 شماره  به  چک  فقره  یک 
اعتراض  و  ایراد  از  مذکور  مستند  اصالت  و  صحت  اینکه  به  توجه  با  نموده  دعوی  طرح  ریال 

نیز مسلم  به خوانده  آن  انتساب  و  نگرفته است و صدور  قرار  و مصون و مورد تکذیب خوانده 
وجود اصل چک در ید خواهان استقرار دین بر عهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال 

ذمه مشار الیه و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش 
ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سر رسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلسه 
دادرسی مورخ 92/2/24 حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است ، لهذا ضمن استصحاب بقاء دین 
دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 310و313و314 قانون 
تجارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و هزینه دادگستری حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و با توجه به میزان خواسته و پرداخت مبلغ 
6055000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت دیر کرد از تاریخ سر رسید دین لغایت زمان 
پرداخت بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی  در حق 
خواهان صادر و اعالم  می دارد . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و 
 واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر
حقوقی عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  رئیس  اسماعیلی   . باشد  می  اصفهان  استان    

 اصفهان 

ابالغ 

شماره   9109980350201090  : پرونده  شماره   9210100350202485  : ابالغیه  شماره   1844
بایگانی 911116 :  در خصوص تجدید نظر خواهی حمید داوری به طرفیت اعظم دلگشا فر فرزند 
غالمحسین نسبت به دادنامه 9209970350200168 – 92/2/11 مورخه شعبه دوم دادگاه عمومی 

) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت مجهول المکان تجدید نظر خوانده 

دادگاه های عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  نظر خواه  تجدید  در خواست  و و 
انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
)اعظم دلگشا فر( پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود چنانچه پاسخی دارند به دادگاه تحویل نماینددر غیر اینصورت پرونده با همین 
وضعیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان       

تاسیس 

1846 خالصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولید گوشت ایثار میمه و وزوان که طی نامه 
شماره7091 – 1392/3/2 اداره تعاون و کارو رفاه اجتماعی شهرستان شاهین شهر و میمه و اصل 
اداره به ثبت  این  و در تاریخ 1392/3/23 تحت شماره 324 و شناسع ملی  14003468048 در 
رسیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می 
شود. 1- موضوع شرکت : کشتار دام  و بسته بندی گوشت ، اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر 
آبادی و  آقای محمد حسین دهقانی حبیب  یا حقوقی 2-  ، اشخاص حقیقی و  از دولت  نقدی 

فاطمه دهقانی حبیب آبادی و اعظم عباسی زاده به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و خانم ملحیه 
سادات موسویان به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال و خانم زینب عباس 
زاده خرزوقی و خدیجه السادات موسویان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 
جاده الی  وزوان –  برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . 3- مرکز اصلی شرکت : اصفهان – 
وزوان کد پستی 8354143119 4- سرمایه شرکت :  بید- کیلو متر 5 کشتار گاه مشترک میمه – 
مبلغ بیست و یک میلیون ریال که به بیست و یک سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده است و 
مبلغ هفت میلیون ریال آن نقدا به حساب 1407/111/15390841نزد بانک توسعه و تعاون شعبه 
شاهین شهر واریز گردیده است و ما بقی  در تعهد صاحبان سهام شرکت می باشد . 5- مدت 
شرکت : از تاریخ 1392/3/23 به مدت نامحدود6- مدیران و صاحبان امضا : خانم فاطمه دهقانی 
حبیب آبادی به شماره ملی 1271504324 به سمت رئیس هئیت مدیره و خانم اعظم عباسی زاده 
نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین  به شماره ملی 1286913373 به سمت  خرزوقی 
دهقانی حبیب آبادی  به شماره ملی 052882713 به سمت منشی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
انتخاب گردیدند. کلیه قرار دادها و اسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک سفته ، برات و 
اوراق بهادار با امضاء آقای محمد حسین دهقانی حبیب آبادی ) مدیر عامل ( و خانم فاطمه دهقانی 
حبیب آبادی) رئیس هیات مدیره( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادیو نامه ها با امضاء 
 آقای محمد حسین دهقانی حبیب آبادی ) مدیر عامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود . مسئول ثبت

 شرکت های میمه     

تحدید حدود اختصاصی

1847چون تحدید حدود ششدانگ یکباب عمارت وبهاربندباحق الشرب ازقنات دست قمشه پالک 
محسن  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  درابنیه  1  واقع   /  2182 شماره 
کالهدوز فرزند کیومرث وغیره  درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 28 / 5 / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی 
اعتراضات  مقرردرمحل حضوریابند0  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین  بکلیه 
تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین 
معترضی  پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  روزپذیرفته خواهدشدوطبق   30
ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 

ثبت  خواهدشد0  رئیس  انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی 
اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی

ابالغ 

شماره   9101983633600101  : پرونده  شماره   9210103633601057  : ابالغیه  شماره   1848
مریم  به طرفیت خوانده  دادخواستی  اسفریزی  یادگاری  احمد رضا  : 910104خواهان  بایگانی 
طالبی به خواسته فک پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع 
روبروی بسیج خواهران – مجتمع قضایی  بلوار دانشجو- بلوار پاسداران –  در خمینی شهر – 
نظر  تجدید  در خصوص  گردیده  ثبت   9109983633600101 کالسه  به  و  ارجاع  یک  شماره 

خواهی آقای احمد رضا یادگاری بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9109973633600139 
صادره از این شعبه مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه ، به این دادگاه 
اعالم نمایی. یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 در وقت 
مقرر فوق جهت تبادل لوایح حاضر گردد.منشی شعبه پنجم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری 

شهرستان خمینی شهر (        

ابالغ 

1849 نظر به اینکه در پرونده کالسه 911258ک101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر آقای امیر 
عباسی فرزند رجبعلی متهم  به تهدید علیه بهداشت و فک پلمپ می باشد وقت رسیدگی پرونده 
برای روز یک شنبه مورخ 92/5/20 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت 
رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفترشعبه 

101 دادگاه عمومی جزائی شهر ستان خمینی شهر 

حصر وراثت 
1851 آقای الیاس حجارزاده  دارای شناسنامه شماره 934 به شرح دادخواست به کالسه 296/92 
فاطمه  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از 
حجاری ورنوسفادرانی  بشناسنامه 572 در تاریخ 1391/11/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
الیاس حجارزاده فرزند محمد ش ش  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
934 فرزند 2- ابراهیم حجارزاده فرزند محمد ش ش 16189 فرزند 3- اعظم حجارزاده فرزند 
محمد ش ش 36 فرزند 4- اکرم حجارزاده فرزند محمد ش ش 70 فرزند  و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر  

ابالغ 
حل  شورای   33 شعبه   91/12/21 تاریخ   2062 شماره  رای  موجب  به   1466/91 شماره:   79
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالعلی للـه گانی نشانی محل 
اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید )90/12/22( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له جواد الماسی به نشانی 
اصفهان – خ پروین دوم – جنب بانک انصار. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1710 شماره: 1286/91ش 33  تاریخ 92/3/26 به موجب رأی شماره 1963 تاریخ 91/12/5 
شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- شرکت 
ساختمانی آرین سازان بختیاری 2- سید علی بیباک  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 86/5/1 لغایت اجرای حکم  در حق محکوم 
 26 پالک  باغ هشت  کوچه  اول  آپادانا  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  ترکانی   علی  رمضان  له 
واحد 1  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 
33 حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت 

1852 شماره : 103/92/537/337 تاریخ : 92/3/28  خانم اقدس کچوئی  فرزند ولی اله  باستناد 
دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند 
مالکیت  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین معروف شش قفیزی باغ سالن پالک شماره 
127/999  واقع در بخش 9 که در صفحه 434 دفتر 166 امالک ذیل ثبت 13677 بنام اقدس 
کچوئی فرزند ولی اله رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و بموجب سند رسمی شماره : دفتر 
خانه  به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مالکیت  المثنی سند  نشود  ارائه  اصل سند  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت 
 مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 114 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و

 امالک نطنز 

فقدان سند مالکیت 

اله   ولی  فرزند  کچوئی   اقدس  خانم    92/3/28  : تاریخ   103/92/538/337  : شماره   1853 
باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی است 
 که سند مالکیت  دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و باغچه پالک شماره 127/1212 
اقدس کچوئی بنام  ثبت 16695  ذیل  امالک  دفتر 136  در صفحه 483  که   9 بخش  در  واقع    
دفتر   : شماره  رسمی  سند  بموجب  و  گردیده   تسلیم  و  صادر  و  ثبت  رضا  اله  ولی  فرزند   
انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند دفتر نزد رهن  خانه  به او 
است چون درخواست مفقود شده   / رفته  بین  از  اثر  در  رفتن  بین  از  یا  نحوه گم شدن   است 
 صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  روز به این 
ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت  یا  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  تسلیم 
مرقوم  مالکیت  المثنی سند  نشود  ارائه  اصل سند  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر 
 صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1130 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک

نطنز  

فقدان سند مالکیت 

 1854 شماره : 103/92/534/337 تاریخ : 92/3/28  خانم اقدس کچوئی  فرزند ولی اله 
  باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی
  است که سند مالکیت  مجاری یک سهم از 624 سهم ششدانگ قناتین معروف دستجرد

 پالک شماره 157- اصلی   واقع در بخش 9 که در صفحه 252 دفتر 42 امالک ذیل ثبت 
 74 بنام اقدس کچوئی فرزند ولی اله رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده  و بموجب سند

نشده  انجام  هم  دیگری  معامله  و  یافته  قطعی  انتقال  او  به  خانه   دفتر   : شماره  رسمی   
اسباب کشی  اثر  در  رفتن  بین  از  یا  نحوه گم شدن  نزد رهن است  دفتر  به موجب سند 
را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی  درخواست صدور  است چون  شده  مفقود   / رفته  بین  از 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد:  مسترد  کننده  ارائه  یا  سند  اصل  و  مراتب صورتمجلس  تا 
مرقوم  مالکیت  المثنی سند  نشود  ارائه  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی 
 صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف 112 مجتبی  شادمان – رئیس ثبت اسناد و

 امالک نطنز

    



کافه کتابیادداشت

هفت

اعتراض در شب یلدا
توزیع مجموعه فیلم های سه کارگردان مطرح سینمای ایران که توسط مؤسسه رسانه های تصویر 
آماده شده است، پس از ماه مبارک رمضان انجام خواهد ش��د. پکیج ها شامل15 فیلم از زنده یاد 

رسول مالقلی پور و همین طور10فیلم از مسعود کیمیایی و کیومرث پوراحمد است.
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 نگاه سمبلیک در گالری هامون
 نمایشگاه آثار نقاشی خدیجه محسنی 
جمع��ه ۷ تیرم��اه در گال��ری هامون 
گشایش می یابد و تا 1۲ تیرماه ادامه 
دارد. این هنرمند در این باره گفت: در 
این نمایشگاه1۷ اثر با تکنیک رنگ و 
روغن روی بوم در اندازه هایی بین100 
در۷0 ت��ا 150در150 س��انتیمتر به 
نمای��ش درمی آی��د. وی در تش��ریح 
رویکردش در این مجموعه آثار اف��زود: در این مجموعه، من با نوعی نگاه 
س��مبلیک، فیگور ها و پرتره هایی زنانه را با برخی عناصر مانند صدف که 
نمادی از تنهایی است و همین طور درخت که نمادی از زایش در طبیعت 
را در ذهن من ایجاد می کرد، ترکیب کرده ام. عالقه مندان به بازدید از این 
نمایشگاه می توانند از جمعه ۷ تیرماه تا چهارشنبه1۲ تیر ماه از ساعت 1۷ 

تا ۲1 به گالری هامون مراجعه نمایند.

کاریکاتور دو اصفهانی در ترکیه
دبیر خانه کاریکاتور اصفهان از موفقیت 
دو تن از کارتونیست های اصفهانی در 
سی امین جشنواره بین المللی آیدین 
دوغان ترکیه خب��ر داد و گفت: پس از 
اعالم نتای��ج این جش��نواره، مجتبی 
حیدرپناه و حام��د بذرافکن در بخش 

ویژه این جشنواره برگزیده شدند.
پیام پورفالح افزود: خان��ه کاریکاتور 
اصفهان آثار بیست نفر از اعضای خود را برای حضور در این جشنواره ارسال 
کرد که آثار آقایان حیدرپناه و بذرافکن موفق به دریافت جایزه نقدی و سفر 
به ترکیه برای دریافت جوایز خود در بخش ویژه ش��دند. وی خاطرنشان 
 کرد: جش��نواره بین الملل��ی آیدین دوغ��ان ترکیه یک��ی از معتبرترین 

جشنواره های جهانی در زمینه کاریکاتور و کارتون است.

جشنواره کمدی یک قدم تا اجرا
گ�روه فرهن�گ - دبی��ر چهارمین 
جشنواره نمایش هاي کمدي اصفهان 
 گف��ت: پ��س از دو روز رقاب��ت میان 
گروه هاي نمایشي شرکت کننده،3 اثر 
نمایش��نامه خوان��ي و ی��ک نمایش 
خیاباني به مرحله اصلي جشنواره راه 
یافتن��د.  بکتاش��یان اف��زود: علیرضا 
قدسیه، مریم دشتي و رزیتا کروندي 
نمایشنامه خواناني هستند که به مرحله اصلي جشنواره چهارم راه یافتند. 
همچنین از میان سه نمایش خیاباني بازبیني شده نیز،  نمایش خیاباني 
»آخرین خشمگین« به کارگرداني ابوالفضل شریفي راهي جشنواره شد.   

تقویم حوزه هنری
گروه فرهنگ - روابط عمومی حوزه 
هنری اس��تان اصفهان، تقویم برنامه 
های تیرم��اه واحدهای مختلف حوزه 

هنری استان اصفهان را منتشر کرد.
این تقوی��م ش��امل زمان ب��ر گزاری 
نمایشگاه های کاریکاتور دنیای بدون 
جرم، خوشنویسی به مناسبت والدت 
امام زمان)ع��ج(،کارگاه های هفتگی 
خان��ه کاریکاتور و دفت��ر طنز، اجرای 
نمایش و برگزاری برنامه شکر شکن و نشست های خوشنویسان استان 
درخانه هنرمندان، گالری نقش خانه و مجتمع فرهنگی -هنری س��وره 

اصفهان در ماه جاری است.

کتاب فیلم سینمایی »یه حبه قند« ساخته سیدرضا میرکریمی به همراه 
فیلمنامه، یادداشت، گفتگو، دیدگاه، عکس ها و پوسترها به بازار آمد.

در ابتدای ای��ن کتاب، فیلمنام��ه »یه حب��ه قند« به نویس��ندگی رضا 
میرکریمی و محمدرضا گوهری بر اس��اس طرح��ی از رضا میرکریمی و 
شادمهر راستین به چاپ رسیده است. در ادامه عوامل تولید این فیلم که 

آخرین ساخته میرکریمی است به طور کامل معرفی شده اند.
در این کتاب، یادداش��تی با عنوان »چگونگی تمرین و دستیابی به لهجه 

در فیلم« به قلم افشین هاشمی منتشر 
شده است که در آن، بخش��ی از جزوه 
ارایه شده به بازیگران در تمرین لهجه 
نیز آورده شده که در آن تلفظ برخی از 
کلمات مقابلشان نوشته شده است. در 
ادامه نیز دیدگاه های مختلفی از س��ید 
محمد بهش��تی، هوش��نگ گلمکانی، 
بهروز افخمی، مجی��د مجیدی،  احمد 
مس��جد جامعی، کمال تبریزی، بهرام 
توکلی، حس��ن معززی نیا، محمدرضا 
شرف الدین و طهماسب صلح جو منتشر 

شده است.
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 »قبیله من«
 در اصفهان

 مبارک این بار
 در فرشچیان هوایی شد

غالمرضا آزادی کارگردان فیلم»قبیله من« گفت: برای اکران فیلم در تالش 
هس��تم و به احتمال زیاد »قبیله من« را در تابستان اکران می کنم، چرا که با 

توجه به محتوای فیلم، اکران در این فصل برایش بسیار مناسب است. 
غالمرضا آزادی که با خبرگزاری هنر سخن می گفت، در ادامه افزود: در حقیقت 
این فیلم، فیلم متفاوتی است و با همه فیلم ها فرق دارد. امیدوارم بتوانم در زمان 

درستی فیلم را بر روی پرده بفرستم. 
داستان فیلم،50 سال زندگی یک فیلمس��از است که در سه مقطع سال های 
1335 ،1350 و زمان معاصر در اصفهان اتفاق می افتد که با یک خاطره آغاز و 

به صورت فیلم در فیلم روایت می شود. 
گفتنی است اصغر بیچاره قدیمی ترین عکاس سینمای ایران  از بازیگران این 

فیلم است. 

تئاتر کمدی »مبارک هوایی می شود« نوشته و کاری از هاجر پورسینا از اول 
تیرماه در مجتمع فرهنگی- تفریحی استاد فرشچیان اصفهان اجرا می شود.

این اثر نمایش��ی که داس��تان مبارک عروس��ک خیمه ش��ب بازی است  تا 
14 تیرماه هر ش��ب س��اعت۲0:30 در مجتم��ع فرهنگی- تفریحی اس��تاد 
فرش��چیان اصفهان روی صحنه می رود. مبارک که همیشه در نمایش های 
تکراری بازی می کند، به فکر یافتن راهی برای بیرون رفتن از خیمه و ورود به 
 سینماست. دختر جوانی که برای عکاسی هر شب به دیدن این نمایش می آید

 جرقه ای برای مبارک می ش��ود. مبارک تصمیم می گیرد ب��ا دختر ازدواج 
کند و از خیمه برود، ولی در برخورد با دنیای بیرون... . در این اثر نمایشی الهه 
خوشکام، اسماعیل سلمانی، سولماز زمانی و ابراهیم رحمانی به ایفای نقش 

می پردازند. 

الماس ها ابدی اند 

»یه حبه قند« در دهان بازار کتاب

حروف التین،مایه آبرو
گروه فرهنگ - نه به ذره بین و تلسکوپ نیازی هست و نه 
به چشم مسلح. همین که  وقتی برای انجام کارهای یومیه 
از منزل خارج می شوید، چشم مبارک را کمی به این سو و 
آن سو بچرخوانید کافی است تا متوجه موضوعی که عرض 
می کنم خدمتتان بشوید. البته قطع به یقین خود شما هم 
تا به حال متوجه ماجرا ش��ده اید، اما از آنجایی که روحیه 
جیمزباندی در همه وجود ندارد همه به صرافت نیفتاده اند 

که ببینند داستان از چه قرار است.
حاال بنده عرض می کنم خدمتتان. در کوچه و پس کوچه 
)باالی ش��هر و پایین ش��هرش زیاد فرق��ی نمی کند(، در 
تاکس��ی و اتوبوس، در میهمانی و حتی در محیط های کار 
غیر رسمی، همیشه و همیشه افرادی را می بینیم که سیل 
حروف التین اس��ت که روی لباس تنشان جا خوش کرده 
اس��ت. جوان از همه جا بی خبر هم که اصال نمی داند با این 
لباس تیش��ه ای چه بر سر ریش��ه خود می آورد، روز به روز 
بیشتر و بیش��تر باالی این لباس ها پول می دهد و ژست و 

کالسش را مدیون همین حروف غربی است.
حاال از هم��ه این پر گویی ه��ا که بگذریم، آیا رواس��ت که 
همه  کاس��ه ها و  کوزه ها را بر س��ر جوان طالب این لباس ها 
بشکنیم؟ البته که نه! جوان تیش��رت پوش مدگرا به دنبال 
چیزی می گردد که بتواند در اجتماع، با آن س��ر بلند کند. 
وقتی اجتماع ما هی��چ گاه در این زمینه دفاعی از فرهنگ و 
زبان فاخرمان نکرده، وقتی اطالعات عمومی خانواده هایمان 
درمورد فیلم های غربی بیش��تر اس��ت تا تاریخچه زبان و 
فرهنگ خودمان، وقتی در مدارسمان تنها خواندن و نوشتن 
حروف الفبا را به کودکان یاد می دهند، چه توقعی می توان 
از جوانی داشت که به تازگی به اجتماع راه پیدا کرده است؟

نه! از جوانی که این لباس را به تن کرده قصوری س��ر نزده. 
او آخرین و نهایی ترین حلقه این زنجیره است. باید گستره 
دیدمان را وسیع تر کنیم و کمی به باالدستمان نگاه کنیم. 
آیا این لباس ها وارداتی است؟ اگر واردات است چرا منفعت 
اقتصادی را به زیان فرهنگی ترجیح می دهیم و اگر تولیدات 
خودمان است چرا با دست خود تیشه به ریشه فرهنگمان 

می زنیم؟
فرهنگ سازی ریشه ای، کنترل واردات، نظارت بر تولیدات 
و نظارت بر عرضه اجناس در بوتیک ها و فروشگاه ها، همه و 
همه عناوینی است که تنها یادداشت این حقیر را سنگین 
کرده. بیاید برای جلوگیری از ریشه دوانی فرهنگ بیگانه در 
کشور تمدن و فرهنگ، فکر چاره کنیم، امیدواریم در دولت 
آینده این قفل نیز همراه مشکالت قفل شده دیگر، با کلید 

رییس جمهور آینده بازشود.

 روبان قرمز

گویا،ش�روع فعالی�ت هنری ش�ما نیز ب�ا حضوردر 
آموزشگاه های سینمایی همراه بوده است؟ 

بله، تیرماه ۷8 با مراجعه به کارگاه بازیگری الهوتی فعالیت هنری 
خود را آغازکردم و دی ماه همان س��ال با ایف��ای نقش در فیلم 
س��ینمایی »زندانی ۷0۷« به کارگردانی حبیب ا... بهمنی بازی 
مقابل دوربین سینما را تجربه  کردم و در ادامه سال۷9 به عنوان 
بازیگر و برنامه ریز سریال »ش��یخ بهایی« مشغول به کار شدم و 
بازی در س��ریال »خواب و بیدار« مهدی فخیم زاده در سال80 

تجربه سوم بازیگری ام محسوب می شود.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

نویس��ندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی »همب��ازی بد« را در 
 شهر اصفهان به عهده دارم، البته پیش تولید فیلم پویانمایی »به 

زندگی ام قسم « را نیز در برنامه کاری خود دارم.
ت�ا چ�ه می�زان ورود  خ�ود ب�ه عرص�ه بازیگری و 
فیلمس�ازی را مدی�ون حض�ور درآموزش�گاه های 

سینمایی  می دانید؟
حضور در آموزش��گاه ها می تواند ش��روع خوبی برای یادگرفتن 
الفبای سینما باشد، اما برای ورود به میدان کار به هیچ وجه کافی 
نیست. آموزشگاه ها مانند دانشگاه مباحث تئوری و عملی را یاد 

می دهند، اما برای کسی تضمین کار نمی شوند.
دیده شده بعضی از مراکز، شعار آموزش بازیگری با 
تضمین ورود به س�ینما را می دهند، این حرف ها به 

نظرتان صحت دارد؟
 شنونده باید عاقل باش��د. به جرأت می توان گفت در سال حتی 

به اندازه نفرات ثبت نامی در یک ترم، تنها  در یک مرکز آموزش 
بازیگری فرصت ورود چهره های جدید به عرصه سینما را نداریم 
و با وجود مراکز متعدد آموزش��ی در سراسر کشور و یک حساب 
سرانگشتی هم می توان فهمید این شعارها برای جذب هنرجویان 

بیشتر و خالی کردن جیب مشتاقان هنر است.
دلیلی هم برای حرف های خود دارید؟

همین قدر بگویم که بسیاری از اس��تادان بنده در آموزشگاه ها، 
باسابقه و تجربه زیاد خودشان حتی یک پیشنهاد سینمایی هم 

نداشتند که بسیار باعث تأسف است.
اما خود شما با چنین آموزشگاه هایی شروع کردید؟

بله، ش��روع کردم، اما ادامه ندادم. من س��ه دوره بازیگری و یک 
 دوره فیلمس��ازی در همین مراکز گذراندم و بی انصافی نباش��د

تجربه های زیادی به دس��ت آوردم، اما ورودم به عرصه سینما و 
تلویزیون ربطی به آموزشگاه ها ندارد. لطف خداوند و تالش خودم 

برای معرفی به کارگردانان مؤثر واقع شد.
کدام یک از آثارتان در زمینه بازیگری با اس�تقبال 

بیشتری روبه رو شده است؟ 
سریال های »یوسف پیامبر )ع(« )فرج ا... سلحشور(، »در مسیر 

زاینده رود« )حسن فتحی( و »مختارنامه« )داوود میرباقری(.
در مقابل کدام بازیگران بازی راحت تری داشته اید؟ 
 با مهدی پاکدل فیلم س��ینمایی »آزادراه«، اشکان خطیبی در 
»درمس��یر زاینده رود«، عبدالرضا اکبری س��ریال »خونبها«  و 
مجید صالحی در» ورود زنده ها ممنوع« همکاری بس��یار خوبی 

داشته ام.
در آین�ده ب�ا ورود فرزندانت�ان ب�ه عرصه س�ینما 

موافقید؟
بیتا و بهروز عزیزم اگر تمایل به فعالیت در سینما داشته باشند با 
آغوش باز از تصمیمشان اس��تقبال می کنم و تمام تالش خود را 

برای پیشرفتشان خواهم داشت.
ش�ما دوره فیلمس�ازی خود را در انجمن س�ینمای 
جوانان اصفهان سپری کردید، آیا درتولیدات، خود 

انجمن به شما کمکی کرده است؟     
کمک؟! شاید باورش سخت باشد، اما بنده حتی  یک جلسه هم 
با مدیران این سال های انجمن س��ینمای جوان اصفهان گفتگو 
نکرده ام و تمایلی هم به همکاری با آنان ندارم. نه تنها از انجمن، 
که از هیچ مرکز دیگری هم امکانات تولید نگرفته ام و تمام آثارم 
با سرمایه های شخصی تولید شده اند، ضمن آن که اگر بخواهی 
 از امکانات مراکز دولتی استفاده کنی حتما باید نظرات آنها را در 

فیلمنامه هایت اعمال کنی که مورد تمایل من نیست.
مخالف مشورت هستید؟

مش��ورت امری عاقالنه و س��فارش ش��ده در دینمان است، اما 
 مش��ورت با افراد با س��واد و کار بلد. م��ن در ن��گارش فیلمنامه

»کالغ ها« از نظرات کارگردانان ش��اخصی که در آثارشان بازی 
کرده ام اس��تفاده کردم، اما در نهایت چون »کالغ ها« به نام من 

ثبت می شود، باید مواظب اعمال نظرها باشم.

از »زندانی 707« تا »کالغ ها« به روایت حسن علیرضایی

آرزوهای بازیگری در خواب های  اصفهانی

»گذشته« فرهادی  در ساحل اصفهان»سایه« در فرشچیان  نواخت و رفت

گروه فرهنگ - سرپرست ارکستر ملی »سایه« گفت: ارکستر 
ملی »س��ایه« از 5 تا ۷ تیر ماه در آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی- 

هنری فرشچیان به صحنه می رود.
مهرداد یزدانی اظهار داشت: قطعات گل زرد، نوای هماهنگ باران، 
مرثیه جنگل، ایران زمین، بهار عشق، کولی واره، بهار عاشقی و چند 

قطعه بی کالم آثاری هستند که در این برنامه اجرا خواهند شد. 
وی افزود: این قطعات، آثاری است که در ده سال گذشته ساخته 
شده و از آنجایی که برنامه مصادف شده با فوت استاد جلیل شهناز، 

یکی از آثار ایشان نیز اجرا خواهد شد. 
این آهنگساز ادامه داد: ارکس��تر حدود40 نفر نوازنده دارد که به 
دلیل کمبود نوازنده برای بعضی از سازها در اصفهان، از نوازنده های 
تهرانی نیز استفاده کرده ایم و همچنین به این دلیل که در مجوز ما 
اکیدا قید شده که اجازه حضور بانوان بر روی صحنه ممنوع است، 

نتوانستیم از حضور بانوان نیز استفاده کنیم. 
یزدانی با بیان این که این آثار بر اساس اشعاری از هوشنگ ابتهاج، 
س��یمین بهبهانی، مهدی اخوان ثالث و فریدون مشیری ساخته 
ش��ده، تأکید کرد: موس��یقی مردمی امروزه ما به لحاظ کالمی 
سطحی شده است و باید به سمت شعر نو رفت که این نوع شعری 

به زبان امروز مردم نزدیک تر است. 
وی تصریح کرد: سعی شده پیوند حساس میان محتوای کالمی 
و موسیقی به خوبی ایجاد شود و اوزان اشعار نیز بر ریتم آن ها نیز 

تاثیر گذاشته است. 
این کنس��رت در روز یاد ش��ده رأس س��اعت ۲1 در آمفی تئاتر 
مجموعه فرهنگی- هنری فرش��چیان واقع در پ��ل آذر، ابتدای 

خیابان توحید اجرا می شود. 

در حالی که »گذش��ته« آخری��ن فیلم اصغر فره��ادی به تازگی 
 در برنامه اک��ران س��ینماهای ایران ق��رار گرفته، ای��ن فیلم در 

خمینی شهر زادگاه این کارگردان اکران نمی شود.
 مرتض��ی میردام��ادی ریی��س اداره ارش��اد شهرس��تان

خمینی ش��هر در این باره گف��ت: در حال حاضر تنها س��ینمای 
خمینی شهر تعطیل است و ما نمی توانیم برای اکران این فیلم، 

آن را باز کنیم.
وی در ادامه درباره علت تعطیلی سینما فرهنگ گفت: این سینما 

قبال در دست بخش فرهنگی - هنری بود که آنها هم دیگر تمایلی 
به تمدید قرار داد ندارند و از بخش خصوصی یا سایر بخش ها نیز 
اعالم آمادگی برای اداره سینما نداشته ایم. نگهداری سینما هزینه 

بر و برگشت مالی اش کم است.
اصغر فرهادی کارگردان این فیلم متولد خمینی شهرو اولین فیلم 

خود  را با نام  »رادیو« در نوجوانی در این شهر ساخته است. 
گفتنی است مسئول پخش فیلم سینمایی» گذشته« از اکران این 
فیلم طی چند روز آینده در سینما ساحل اصفهان خبر داد. علی 
سرتیپی بیان داش��ت: مقدمات اکران این فیلم در سینما ساحل 
اصفهان فراهم شده است و طی یکی، دو روز آینده در این سینما 

اکران می شود. 
»گذشته«130 دقیقه اس��ت و به صورت زیرنویس فارسی آماده 
شده است. این فیلم به صورت 35 میلیمتری نمایش داده می شود.  
بره نیس بژو، طاهر رحیم و علی مصفا از بازیگران این فیلم هستند. 
بژو برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را از شصت و 
ششمین جشنواره فیلم کن دریافت کرد و جایزه کلیسای جهانی 

نیز به اصغر فرهادی برای ساخت این فیلم اهدا شد.

هدیه ای از تهران برای سینمای ایران 
گروه فرهن�گ – »هدیه تهرانی«  متول��د 4 تیر ماه1351 تهران ب��وده که بازیگر 
سینما و برنده دو جایزه سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر است. او بیشتر به عنوان 
زن های سنگدل و مرموز در فیلم ها شناخته می شود. شروع کارنامه بازیگری وی با 
بازی در فیلم »سلطان« به کارگردانی مسعود کیمیایی در سال 13۷5 بود. چند ماه 
بعد داریوش مهرجویی برای بازی در فیلم »لی��ال« )13۷5( از او دعوت به همکاری 
کرد. تهرانی داس��تان فیلم را شنید و نپس��ندید و بازی در فیلم را رد کرد. در چنین 
وضعی، عکس هایی از او به واسطه رضا رخشان عکاس فیلم، در اختیار کارگردان ها و 
تهیه کننده ها قرار گرفته بود. به همین جهت کیانوش عیاری برای بازی در »بودن یا 
نبودن« و ایرج قادری برای بازی در »می خواهم زنده بمانم« از او دعوت به همکاری 

کردند که هر کدام به دالیلی مقدور نشد. 

کیمیایی بازی در فیلم »سیب سرخ حوا« را به او پیشنهاد داد که تهرانی داستان فیلم 
را شنید و پسندید، اما وقتی کیمیایی از کار کناره گیری کرد و سعید اسدی جای او 
را گرفت، تهرانی هم از همکاری طفره رفت. کیمیایی مجددا به او پیشنهاد همکاری 

داد و با دستمزد۶00 هزار تومان برای بازی در فیلم »سلطان« با او قرارداد بست.
 تهرانی بالفاصله پس از »س��لطان« در فیلم »غریبانه« )احمد امینی، 13۷۶( بازی 
کرد که نقش چندان پیچیده و دشواری نبود. »س��یاوش« )سامان مقدم، 13۷۷(، 
»شوکران« )بهروز افخمی، 13۷۷(، »قرمز« )فریدون جیرانی 13۷۷(، »دست های 
آلوده« )سیروس الوند، 13۷8(، »پارتی« )س��امان مقدم، 13۷9( و »آبی« )حمید 
لبخنده، 13۷9( نقش های س��اده و بدون تحلیل دیگری بودند که تهرانی به راحتی 

در آنها جا گرفت. 

»چتری برای دو نفر« )1380( فیلم دیگری است که تهرانی پس از »غریبانه« با احمد 
امینی کار کرد. به رغم همه کوشش ها، تهرانی در »چتری برای دو نفر« هم نتوانست 
از تیپ خودساخته و تکراری اش جدا شود تا این که با بازی در »کاغذ بی خط« )ناصر 
تقوای��ی، 1380( و »خانه ای روی آب« )بهمن فرم��ان آرا 1380(تا حدود زیادی از 

کلیشه زنی آرام با صورت سنگی نجات یافت.
او از آن پس تمام تالش خود را م��ی کرد تا با ایفای نقش ه��ای متفاوت، راهی تازه 
بیابد و در این مسیر فیلم هایی همچون »آبادان«، »دنیا«، »دختر ایرونی«، »جایی 
ب��رای زندگی«، »یک ب��وس کوچولو«، »چهارش��نبه س��وری«، »ش��بانه«، »نیوه 
ماهنگ«،»نس��ل جادویی«، »فرزند صبح«، »هفت دقیقه تا پاییز« و »خیابان های 

آرام« را در کارنامه اش ثبت کرد.    

SMS

   بازیگری و آرزوی بازیگر شدن داستان عجیبی دارد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم اکثر انسان 
گروه 
فرهنگ

ها در طول حیات خویش برای یک بار هم که شده سودای دیده شدن در مدیوم سینما و تلویزیون 
را برای خود آرزو می کنند که این شور و اشتیاق، بیشتر در سنین جوانی عیان می شود. تا چند 
سال قبل هرکسی هوس بازیگر شدن داشت برای شروع به استودیوها و دفاتر تولید فیلم مراجعه 
و به نوعی خود را آماده کار معرفی می کرد، اما از ابتدای دهه80 با رشد چشمگیر آموزشگاه های بازیگری، این نقطه 
شروع تغییر شکل داد، به طوری که در حال حاضر استارت بازیگر شدن در اکثر مواقع در این آموزشگاه ها زده می 
شود. اما به واقع این آموزشگاه ها تا چه حد توانسته اند نیروهای مستعد هنر بازیگری را کشف، پرورش و به مراکز 
تولید فیلم معرفی نمایند؟ نزدیک شدن به فصل تابستان و باال رفتن آمار ثبت نام هنرجویان بازیگری در این فصل، 

بهانه ای شد تا با حسن علیرضایی بازیگر و فیلمساز جوان و پرکار اصفهانی به گفتگو بنشینیم. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 پلیس عراق 
یک مربی فوتبال را کشت

سرمربی تیم کربالی عراق پس از پایان بازی تیمش برابر نیروی هوایی، 
بر اثر خونریزی مغزی ناشی از حمله پلیس جان باخت.

پلیس عراق پس از پایان دیدار تیم های کربال و نیروی هوایی با ضربات 
باتوم به محمد عباس س��رمربی کرب��ال حمله ب��رد و او را به کام مرگ 
فرستاد. محمد ناصر رییس باشگاه کربال گفت: بعد از پایان بازی، پلیس 
ورزشگاه می خواست یکی از بازیکنان تیم ما را به زور از ورزشگاه خارج 
کند. محمد عباس خواست مانع این کار ش��ود که این با واکنش بسیار 
بد پلیس همراه شد، به طوری که چند نفر آنها ضرباتی شدید به سر او 
وارد کردند که باعث شکس��تگی جمجمه، خونریزی مغزی و در نهایت 

مرگ او شد.

  وزیر آینده ورزش 
اتاق فکر تشکیل دهد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است فرقی نمی کند وزیر ورزش 
آینده، سیاسی یا از افراد متخصص علمی باشد، مهم این است که دارای 

قدرت اجرایی باال و از تمام ظرفیت ها در بدنه ورزش استفاده کند.
دکتر مهدی شهبازی درباره ویژگی های وزیر ورزش آینده اظهار داشت: به 
اعتقاد من متخصص علمی و دانشگاهی فرقی نمی کند  وزیر ورزش آینده 
یک پزشک، اقتصاددان و یا سیاس��تمدار باشد، بلکه در اجرا باید مدیری 
توانمند و نگاه جامع به ورزش داشته باشد. از سوی دیگر سیاستگذاری 
در دست مدیر اول اس��ت، حتی اگر ورزشی نباشد با تشکیل اتاق فکری 
متشکل از اساتید علمی، پیشکسوتان، کارشناسان و دلسوزان ورزشی در 
بدنه ورزش می تواند در امر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های وزارتخانه 
از تجارب این تیم کارشناسی اس��تفاده کند و در یک مسیر برنامه ریزی 

شده و درست حرکت نماید.

اولین تمرین آینده سازان برگزار شد
تی��م ایرانی��ان نجف آباد که با کس��ب عن��وان قهرمان��ی در پایان فصل 
۹۰-۹۱ لیگ دس��ته یک فوتب��ال بانوان، ب��ه لیگ برتر صع��ود کرد با 
 نام آینده س��ازان میهن نجف آباد در فصل گذش��ته لیگ برتر، عملکرد 

قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.
بانوان فوتبالیس��ت آینده س��ازان میهن پس از۲۱ هفت��ه رقابت، با ۱۱ 
برد، ۵ تس��اوی و ۵ شکس��ت، با ۳۸ امتیاز پس از تیم های ش��هرداری 
بم و مل��وان بندرانزل��ی به مقام س��وم لیگ برت��ر رس��یدند و در فصل 
پیش رو نی��ز تنها نماینده اس��تان در ای��ن رقابت ها خواهند ب��ود. قرار 
اس��ت قرعه کش��ی فصل جدید لی��گ برتر هفده��م تیرماه ب��ا حضور 
 ۱۲ تیم برگزار ش��ود و تمرینات آماده س��ازی آینده س��ازان نی��ز از روز

یک شنبه گذشته آغاز شد.

 قاسمی دوباره 
مرد سرعت ایران می شود؟

اس��امی دوومیدانی کاران ایران اعزامی به مسابقات دوومیدانی قهرمانی 
آسیا اعالم شد.

با اعالم کمیته، نفرات اعزامی به مس��ابقات قهرمانی آسیا در پونای هند 
معرفی شدند. حسن تفتیان و رضا قاسمی در ماده۱۰۰ و۲۰۰ متر، روح 
اهلل عس��گری در۱۱۰ متر با مانع، سجاد هاش��می و احسان طهماسبی 
در۴۰۰ متر، احمد فرود در۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر، س��جاد م��رادی و امیر 
مرادی در ماده۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع، محمد 
ارزنده در پرش طول، محسن ربانی در پرش با نیزه، علیرضا مهر صفوتی 
در پرتاب وزنه، کاوه موسوی و رضا مقدم در پرتاب چکش، محمد و محمود 
صمیمی در پرتاب دیسک، هادی سپهرزاد و عبدالجلیل توماج در دهگانه 
، مریم طوسی در دوهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، سپیده توکلی در هفتگانه و لیال 
رجبی در ماده پرتاب وزنه، ورزشکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا 
هستند. بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا۱۲ تا ۱۶تیرماه )۳ تا ۷ 

جوالی ۲۰۱۳( در پونای هند برگزار می شود. 

 مطمئنم ذوب آهن
 در لیگ می ماند

بازیکن سابق تیم های فوتبال ذوب آهن و 

سپاهان/ لئون استپانیان 

مطمئنم که ذوب آهن در لیگ برتر می ماند، زیرا از بازیکنان باتجربه ای 
بهره می برد و شرایط خوبی در همدان دارد.به نظرم ذوب آهن در این بازی 
کار چندان س��ختی در پیش 
ندارد، چ��ون تیم قدرتمندی 
اس��ت و بازی خوبی در دیدار 
برگشت از خود ارایه کرد. فکر 
نمی کنم  ذوب آهن در مسابقه 
با پاس مش��کلی داشته باشد 
زیرا اگرچ��ه پاس همدان تیم 
خوبی است، اما باز هم به پای 

ذوب آهن نمی رسد.

رافائل نادال پس از حذف از ویمبلدون سال۲۰۱۲ در دور دوم، امسال در همان دور اول از رقابت ها کنار رفت. 6
ستاره ۲۷ ساله اسپانیایی که دو هفته قبل در پاریس برای هشتمین مرتبه فاتح مسابقات آزاد فرانسه شده 

بود، در ویمبلدون از استیو دارکیس بلژیکی شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفت.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1068 | چهارشنبه 5  تیر 1392 | 17 شعبان  1434

 جباری بزرگ تیم
 است و زحمت کشیده 

استقالل با بازیکنان 
بزرگش قهرمان شد

کاپیتان اسبق اس��تقالل با دفاع از مجتبی جباری گفت: تعهدات استقالل و 
بازیکنان، باید دوطرفه باشد و باشگاه نباید همه چیز را درباره جباری نادیده 
می گرفت و با آلوده کردن فضا، او را مقابل هواداران قرار می داد! استقالل اگر 

قهرمان شد با بازیکنان بزرگش، شد.
علیرضا منصوریان از مجتبی جباری در اختالفی که میان او و باشگاه استقالل 
به وجود آمده دفاع کرد و گفت: من در حیطه مسائل استقالل وارد نمی شوم 
و تا االن یک مرتبه هم وارد سایت باشگاه نشدم، اما برای اولین بار وارد یکی از 
سایت های هواداری شدم و بیانیه استقالل درباره مجتبی جباری را خواندم. من 
خودم را استقاللی می دانم؛ یعنی اگر کسی در صحبت هایش درباره استقالل 
زیاده روی کند، به او می خندم، به ویژه به کسانی که فکر می کنند این روزها 

قلمشان خیلی درشت شده است! 

امیر قلعه نویی می گوید استقالل امسال به همه ظرفیت تیمی اش نیاز دارد 
و همه باید از خودش��ان بگذرند تا استقالل قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را 

راحت از دست ندهد.
 امی��ر قلعه نوی��ی در پای��ان تمرین عص��ر دوش��نبه تیمش، بع��د از تبریک 
نیمه شعبان و پیروزی ملی پوش��ان والیبال، به موضوع اختالف میان باشگاه 
و جباری اشاره کرد و درحالی که به نظر می رسید هنوز از دست جواد نکونام 
دلخوری دارد، گفت اطالعی از حرف های شب قبل نکونام و فتح اهلل زاده ندارد. 
قلعه نویی در پایان تمرین تیمش، درباره ماجرای جباری و بیانیه باشگاه علیه 
این بازیکن گفت: جباری برای مجموعه استقالل زحمت کشیده است و یکی 
از بازیکنان بزرگ فوتبال ماست و کاپیتان اول نباشد، کاپیتان دوم استقالل 
است. بازیکن هرچه بزرگ تر می شود باید یکسری مسائل را بیشتر رعایت کند.
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حذف نادال در دور اول

صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 
مسعود 
برزیل مه��م ترین اتفاق ورزش��ی یک افشاری

هفته گذشته بود که باعث شد موجی از 
شادی سراسر شهرهای ایران را فرا گیرد، آن هم در شرایطی که 
تا همین یک ماه قبل کسی به فوتبال ملی امیدوار نبود و اکثر 
کارشناسان در بهترین شرایط هم جایگاهی بهتر از رتبه دوم 
گروه و حتی صعود به مرحله پلی اف را متصور نبودند، اما غیرت 
ایرانی در خردادماه۹۲ به جوش آمد و سه پیروزی متوالی در 
مقابل قطر، لبنان و کره جنوبی مقتدران��ه ترین صعود تاریخ 

فوتبال ایران به جام جهانی را رقم زد.
کی روش در حالی تیم ملی را مس��تقیم به جام جهانی رساند 
که بعد از شکست در مقابل ازبکستان تا آستانه خداحافظی از 
فوتبال ایران هم پیش رفت و اگر گرانی دالر و حمایت کفاشیان 
نبود شاید امروز با یک سرمربی ایرانی رؤیای حضور در مرحله 

پلی اف را در سر می پروراندیم.
 س��رمربی پرتغالی تیم مل��ی از همان ابت��دای حضورش در 
فوتبال ایران به صورت مداوم مشغول بحث و جدل رسانه ای با 
مربیان فوتبال ایران بود و تصمیمات او مبنی بر  تعطیلی لیگ 
و برگ��زاری اردوهای بلند مدت تیم ملی، س��روصدای همه را 
درآورد و هرکس به نوعی سعی داشت تا با تکیه بر نتایج ضعیف 
فوتبال ایران، در راه صعود به جام جهانی از خجالت س��رمربی 

تیم ملی دربیاید. البت��ه انتقادات به کی روش در دوقس��مت 
تقسیم بندی می شود که در بعد اخالقی و رفتاری همان طور 
که بارها در همین صفحه به آن اشاره کردیم، هنوز هم می توان 
انتقاداتی به کی روش بابت یک دنده بودن و مش��ورت ناپذیر 

بودنش وارد کرد.
 اما در بحث فنی کس��ی که س��ابقه نشس��تن بر روی نیمکت 
تیم هایی مثل منچستر یونایتد،رئال مادرید و تیم ملی پرتغال 
را داشته، ش��اید قش��نگ نباش��د که مربیانی که بزرگ ترین 
افتخارشان سقوط به لیگ دس��ته اول بوده این طور سرمربی 
تیم ملی را مورد انتقاد یک جانبه قرار دهند و امروز حتی جرأت 
 این را نداش��ته باش��ند که از حرف های قبلی خودشان دفاع 

کنند.
 جبهه گیری مربیان ایرانی علیه کی روش در این روزهای آخر 
آنقدر زیاد ش��ده بود که کی روش دیگر فرصت پاسخگویی به 
آن را هم پیدا نمی کرد و تمام حواس��ش را به شرایط حساس 

تیم ملی داده بود.

رسانه های اجنبی پرست!
امیر قلعه نویی با انتق��اد از حمایت اصحاب رس��انه از مربیان 
چشم رنگی و اجنبی، حمید درخشان در انتقاد از تفکرات فنی 
کی روش، مس��عود معینی در انتقاد از رزومه کاری کی روش 

 و نحوه حضور او در فوتبال ایران که ب��ا دالل بازی همراه بود، 
 مایل��ی که��ن ب��ا انتق��اد از دخال��ت ه��ای ک��ی روش در 
تصمیم گیری های فدراس��یون و تمسخر س��رمربی تیم ملی 
 به خاط��ر ملیت موزامبیک��ی اش، پرویز مظلومی ب��ا انتقاد از 
تعطیلی های لیگ و به انزوا کشیده شدن فوتبال ایران توسط 
 کی روش، محم��د پنجعلی و اش��اره به خوش ش��انس بودن 
 ک��ی روش، منص��ور پورحیدری و درخواس��ت ب��رای اخراج 
کی روش، علی دایی و اش��اره به کیفیت فنی کی روش برای 
نفر دوم بودن و محمد رویانیان در تهدید  ش��کایت به فیفا از 
س��رمربی تیم ملی، تنها چند نمونه از مش��کالت کی روش با 
اهالی فوتبال ایرانی بوده که باید نام های دیگری مثل خسرو 
والی زاده، عب��اس ترابیان و یحیی گل محم��دی را هم به آن 

اضافه کرد.
انتقاداتی که ترکشه ای آن گریبان تعدادی از بازیکنان را هم 
گرفته و اگر سری به س��ایت های خبری بزنید همین مربیان 
منتقد دیروز، بعد از موفقیت کی روش، مشغول مدیحه سرایی 
در وصف موفقیت های کادر فنی تیم ملی در صعود مستقیم به 
جام جهانی هستند. البته این مشکالت، مخصوص به کی روش 
نبود و مربیان فوتبال ایران حتی به بازیکنان تازه وارد تیم ملی 

هم رحم نکردند.

دورگه دوست داشتنی
نقش تعدادی از بازیکنان تیم ملی در صعود، پررنگ تر از بقیه 
بود و نمایش درخش��ان بازیکنانی مثل محمدرضا خلعتبری، 
رضا قوچان نژاد، رحمان احمدی و ج��واد نکونام تأثیری مهم 
در صعود مستقیم به جام جهانی برزیل داشت، به خصوص سه 
گل متوالی قوچان نژاد، آن هم در س��ه ب��ازی که دو گلش در 
 مقابل قطر و کره جنوبی، فوتبال ایران را از حذف شدن نجات 

داد.
 قوچان نژاد در ش��رایطی به فوتبال ما اضافه ش��د که از همان 
 ابتدا با انتقادات بسیاری از سوی مربیان شاغل در فوتبال ایران 
روبه رو ش��د و هم��ه به نوع��ی س��عی در مقایس��ه گوچی با 
فوتبالیس��ت های معمولی فعال در لیگ برتر داشتند و حتی 
محمد مایلی کهن مدتی قبل مدعی ش��د که قوچ��ان نژاد با 
 پارتی بازی وارد فوتبال ما شده اس��ت، اما گل های ارزشمند 
قوچان نژاد، دهان هم��ه منتقدان را بس��ته و همان هایی که 
مدتی قبل از قوچان نژاد ب��ه عنوان یک دو رگه ضعیف نام می 
 بردند، امروز با فراموشی گذشته مشغول به به و چه چه کردن 

هستند!

مخالفان کی روش کجا رفتند؟

بولیوی خواستار حضور سرمربی منتقدین دیروز،احسنت گویان امروز!
اسکی ایران در این کشور

پس از درخشش تیم ملی اسکی صحرانوردی در مسابقات 
جهانی، فدراسیون اسکی بولیوی خواستار حضور سرمربی 
تیم ملی صحران��وردی ایران ب��رای تعلیم به اس��کی بازان 

کشورش شد.
پس از درخشش��ی که اس��کی بازان تیم ملی صحرانوردی 
در مسابقات جهانی داشتند، س��طح باالی  اسکی بازان تیم 
ملی در مسابقات جهانی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که 
فدراسیون اسکی کشور بولیوی از طریق وزارت امورخارجه، 
از فدراس��یون اسکی کش��ورمان درخواس��ت کرده است تا 
مصطفی میرهاشمی سرمربی تیم ملی اسکی صحرانوردی 

برای هدایت اسکی بازان کشورش به بولیوی برود. 

پتانسیل کریکت در بانوان 
ایران، بیشتر از آقایان است

مربی پاکس��تانی تیم بانوان کریکت ایران با اشاره به میزان 
عالقه مندی این رشته در نزد بانوان کشورمان گفت: پتانسیل 

کریکت در بانوان ایران بیشتر از آقایان است.
هاجر سرور درباره دالیل حضورش در ایران گفت: هدف من 
توسعه کریکت بانوان و کشف استعدادهای جوان به منظور 
تشکیل تیم جوانان بود. در این زمینه، به شهرهای مختلف 
ایران سفر کردم و خوشبختانه پتانسیل های خوبی را دیدم. 
وی افزود: با قاطعیت می گویم که پتانس��یل کریکت در نزد 
بانوان ایران، بیشتر از مردان است، اما آنها نیاز مبرم به امکانات 

از جمله زمین و  پیچ مناسب دارند.

 فغانی داور بازی
 انگلستان - شیلی شد

تنه��ا نماینده داوری ای��ران در جام جهان��ی جوانان۲۰۱۳ 
ترکیه، به عن��وان داور دیدار تیم های جوانان انگلس��تان با 

شیلی انتخاب شد.
در ای��ن مس��ابقات که ت��ا ب��ه ام��روز ۱۶ دی��دار از مرحله 
گروه��ی آن پش��ت سرگذاش��ته ش��ده، تنه��ا داوری 
 چهارم دی��دار تیم های کرواس��ی و اروگوئه از گ��روه F که

یک شنبه ش��ب برگزار ش��د، به علیرضا فغانی سپرده شده 
است، اما مسئوالن داوری این مس��ابقات، فغانی را به همراه 
کامرانی فر و رضا سخندان به عنوان تیم داوری بازی انگلستان 

با شیلی انتخاب کرده اند. 

خبر روز

 در تیم والس��کو ممکن نیس��ت راه ها به یک نفر ختم شود. اینجا 
هر کس به تنهایی یک تیم است، اما نه به این معنی که اگر یک نفر 
از جمع این زنجیره به هم پیوسته جدا ش��ود یک پایه تیم سست 

می شود.
از زمانی که خولیو والسکوی آرژانتینی یا همان آقای خاص والیبال 

دنیا، سکان هدایت تیم ملی والیبال ایران را در دست گرفت، عادت 
کردیم به این که در هر بازی یک چهره تازه و یا یک برگ برنده جدید 

به والیبال ایران معرفی شود.
مسابقات والیبال قهرمانی آسیا، اولین موفقیت تاریخی والیبال ایران 

با والسکو آغازی بر ظهور پدیده های جدید در والیبال ایران بود.
پیش از ای��ن در والیبال مهجور ایران، وظیفه والس��کو را مصطفی 
کارخانه برعهده داشت؛کسی که با مهارت بس��یار به نخبه یابی و 
 مهره پروری مشغول شد و آنها که س��تاره های امروز والیبال ایران 
نام گرفته اند و در واقع مهره های قابل اتکایی برای شروع کار والسکو 
در والیبال ایران بودند، همان ش��اگردان کم س��ن و سال کارخانه 
بازیکن سازی کارخانه هستند. اینها کم نیستند و اگر بشماریم به 
نام هایی همچون علیرضا نادی، مهدی مهدوی، سعید معروف، حمزه 
زرینی، فرهاد ظریف و .. می رسیم؛ بازیکنانی که زود به اوج رسیدند 
و این فرصت و یا بهتر بگوییم این ش��انس را داشتند تا در سیستم 

مربیگری ایتالیایی- آرژانتینی والسکو پخته تر و باتجربه تر شوند.
والسکو اما به دنبال این نبود تا بار سنگین والیبال ایران را بر دوش 
همین س��تاره های جوان با تجربه قرار دهد. قرار بود والیبال ایرانی 
راهی را آغاز کند که فرجامش فقط قهرمانی در آس��یا نیست، پس 
نیاز بوده و هست به این که استعدادهای بی شماری در کالس درس 
این مربی حاضر باشند تا هر یک از آنها در روز مبادای ایران و والسکو 
یکی یکی رو شوند. ایده داشتن دو تیم ملی هم بر همین اساس شکل 
گرفت. تیم ملی »الف« شامل نفرات برگزیده ای است که تیم ملی 
والیبال ایران را در رویدادهای بزرگ تشکیل می دهند و نفرات تیم 
ملی »ب« در هر رقابت بنا به سیس��تمی که سرمربی در ذهن دارد 
جانشین می شوند. ماحصل این شیوه کاربردی، در قهرمانی ایران 
در مسابقات قهرمانی آس��یا، حضور پرتوفیق ایران در جام جهانی 
ژاپن، نمایش خوب و قابل ستایش ایران در انتخابی المپیک و حاال 
کس��ب اولین پیروزی و ارایه عملکرد خوب در دیدارهای نخست 
لیگ جهانی قابل مشاهده است. ظهور پدیده های جدید؛ غفور در 
جام ملت های آسیا، قائمی در جام جهانی، قرا و شهرام محمودی 
در انتخابی المپیک و... به این معنی است که سیستم نخبه پروری 
والسکو دست تیم او را در لحظه های سخت خواهد گرفت. در تیم 

والسکو ممکن نیست راه ها به یک نفر ختم شود. اینجا هر کس به 
تنهایی یک تیم اس��ت، اما نه به این معنی که اگر یک نفر از جمع 
این زنجیره به هم پیوسته جدا ش��ود یک پایه تیم سست می شود. 
در بازی دوم ایران و صربس��تان مصدومیت ناگهانی فرهاد قائمی 
می توانست آغازگر بحرانی جدی در امتیازگیری ایران شود، اما این 
اتفاق رخ نداد. سرمربی برای گرفتار نشدن تیمش در بحران، مهره 

جدیدی را رو کرد.
پس از آبدیده شدن امیر غفور، فرهاد قائمی، شهرام محمودی، پوریا 
فیاضی و... نوبت به علیرضا مباشری رسید. مباشری۱۹۰ سانتیمتری 
که والیبال را در اصفهان شروع کرد، حاال در ۲۵ سالگی مورد اعتماد 
والسکو قرار گرفته است. او که در دیدارهای انتخابی المپیک کمتر به 
بازی گرفته شد و در مصاف اول ایران و صربستان اسیر جو بازی شده 
بود، در دومین دیدار دو تیم و درست از زمانی که جایگزین فرهاد 
قائمی مصدوم شد، در اجرای سیستم های متنوع هجومی، هم در 
دفاع و هم در حمله آنقدری بی نقص و جنگنده ظاهر شد که می توان 

گفت او برگ برنده والسکو در این دیدار بود.
به راحتی می توان به این نکته رسید که تا زمانی که والیبال ایران با 
سیستم مربیگری والسکو راهبری می شود، نباید نگران آینده بود. 

ورزش به روایت تصویر/ مسابقات فوتبال ساحلی

در تیم والسکو ممکن نیست راه ها به یک نفر ختم شود

مباشری؛ برگ برنده ای که والسکو رو کرد



سیستم های نوین آبیاری راندمان 
تولید را تا 60 درصد، افزایش داد

کارش��ناس مس��ئول آبیاری 
تح��ت فشارس��ازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمح��ال و 
بختی��اری از افزای��ش 50 
ت��ا 60 درص��دی راندم��ان 
آبی��اری در هرهکت��ار زمین، 
از  اس��تفاده  ص��ورت   در 
سیستم های نوین آبیاری خبر 
داد.»بیژن یادگاری« افزود: با وجود این که خشکسالی سطح منابع آبی 
چهارمحال وبختیاری را تا 50 درصد کاهش داده است، سطح زیر کشت 
محصوالت کشاورزی افزایش یافته اس��ت. وی عمده دلیل این افزایش 
س��طح زیر کش��ت را افزایش راندمان آبیاری در واحد س��طح و هکتار 
عنوان کرد. یادگاری راندمان آبیاری سنتی اس��تان را حدود 32 درصد 
 داسنته، افزود:راندمان آبیاری نوین استان 70 درصد و آبیاری قطره ای

 85 درص��د اس��ت.وی در ادام��ه با بی��ان ش��رایط اعطای تس��هیالت 
ب��ه متقاضی��ان اج��رای سیس��تم ه��ای آبی��اری تح��ت فش��ار، 
اظهارداشت:کش��اورزانی که آب و خاک آنان واجد ش��رایط استفاده از 
این سیستم هاست و مالکیت واقعی و یا اس��تیجاری پنج ساله و رسمی 
 آنان برای اراضی مش��خص شده باش��د با تأیید ش��رکت آب منطقه ای 

می توانند از مزایای این نوع سیستم آبیاری بهره مند شوند. 

خبر ویژه

رییس سازمان تبلیغات اسالمی
حجت االسالم اروجی 

اصحاب رس��انه در تحقق حماسه سیاس��ی نقش بس��زایی داشته اند و 
 برای تحقق حماس��ه اقتص��ادی نیز از هیچ تالش��ی فروگذار نباش��ند. 
ملت ایران در پرتو وحدت و والیت مداری حماسه سیاسی شگرفی راخلق 

کردند که تمام جهان را متحیر ساخت. 
به یاری خداوند حماس��ه سیاسی توس��ط ملت ایران محقق شده است 
و اکنون باید شاهد تحقق حماس��ه ی اقتصادی در کشور اسالمی ایران 
باشیم. اصحاب رس��انه سربازان جبهه تبلیغات اس��المی هستند و باید 
تمام توان خود را در تبلیغات 
 دینی و اس��المی بکار بگیرند.

 اصح��اب رس��انه در تحق��ق 
نق��ش  سیاس��ی  حماس��ه 
بسزایی داشته اس��ت و برای 
تحق��ق حماس��ه اقتص��ادی 
 نیز از هیچ تالش��ی ف��رو گذار 

نکنند. 

اصحاب رسانه در تحقق حماسه 
سیاسی نقش بسزایی داشتند

چهره روزیادداشت
»آخرین کوچ « به جشنواره مونترال کانادا راه یافت

مستند» آخرین کوچ « به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدون نجفی به جشنواره مونترال کانادا راه 
یافت. این جشنواره،یکی از سه جشنواره هنری انگلیسی زبان در جهان و از جشنواره های سینمایی 
معتبر است. برای نخستین بار یک فیلم از چهارمحال و بختیاری در این جشنوارها ارایه شده است. 
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 سرانه مطالعه 
در سامان مطلوب نیست

فرماندار شهرستان سامان گفت: کتاب تأثیرگذارترین ابزار 
رشد و اعتالی فرهنگ یک جامعه است. اسفندیار قربانی در 
اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سامان 
افزود: توانایی و موفقیت افراد، مرهون شناخت و مطالعه است 
و با مطالع��ه کاربردی می توان در زندگی و مس��ئولیت های 
محوله موفق تر بود. وي ادامه داد: فرهنگ کتابخوانی باید در 
زندگی مردم جاری و نهادینه شود و برای رسیدن به این هدف 
یعنی عادت به کتابخوانی، یک برنامه ریزی صحیح الزم است.

 42 مؤسسه قرآنی فعال 
در چهارمحال و بختیاری

مس��ئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در حال حاضر 42 مؤسس��ه قرآنی، مشغول 
اجرای برنامه های قرآنی در این استان هستند. علی اسماعیلی 
اظهار داشت: اتحادیه های استانی مؤسسات و مراکز قرآنی 
مردمی از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرده اند و همزمان 
با سایر استان ها در این استان نیز فعال شدند. وی، بهره مندی 
از منابع ملی و مردمی برای هماهنگی و توسعه فعالیت های 
قرآنی را از مهم ترین برنامه های این مؤسسات برشمرد و گفت: 
ایجاد زمینه و بستر مناسب برای واگذاری امور اجرایی قرآنی 
دولت به نهادهای مردمی و هدایت راهبردی مراکز قرآنی از 

دیگر وظایف این اتحادیه است.

برگزاری مسابقات کمان گیری 
با اسب در شهرکرد

رییس هیأت تیراندازی با کمان چهارمح��ال و بختیاری از 
برگزاری مسابقات کشوری کمان گیری با اسب در شهرکرد 
خبر داد. احمد رییس��ی اظهار داشت: اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با بهره مندی از شرایط اقلیمی مناسب  و وجود عالقه 
مندان زیاد در رش��ته تیراندازی با کمان برای دومین سال 
متمادی میزبان مسابقات کمان گیری با اسب در این استان 
است. وی افزود: سال گذشته این دوره از مسابقات به دلیل 
شرایط نامطلوب جوی و بارش باران باوجود استقبال زیاد به 
شکل محدودتری برگزار شد ولی در این دوره از مسابقات در 
نظر گرفتن تمامی ش��رایط و امکانات مورد نیاز با  استقبال  
گسترده تری ازسوی متقاضیان شرکت در مسابقه از سراسر 

کشور روبرو بودیم.

اخبار کوتاه

به گ��زارش مهر، اس��تان چهارمحال و بختی��اری با جمعیتی 
حدود 930 هزار نفر، یکی از استان های مرکزی کشور است و 
در کنار اس��تان های بزرگی همچون اصفهان و خوزستان قرار 
گرفته که در ورزش کشور دارای توانمندی های باالیی هستند. 
اس��تان چهارمحال و بختیاری از اس��تان های جوان کش��ور 
محسوب می ش��ود که قشر جوان آن نس��بت به دیگر گروه ها 
بیشتر اس��ت و هم اکنون به علت محروم بودن در بسیاری از 
حوزه ها جایگاه این استان هنوز در س��طح کشور رشد نکرده 
است و ازجایگاه ضعیف خود در بسیاری از حوزه ها رنج می برد. 
در حوزه ورزش اس��تعداد های باالیی در استان چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد که متأسفانه به علت نبود زیر ساخت ها و 
همچنین اهمیت ندادن مسئوالن به ورزش این استان، از نبود 
جایگاهی مناس��ب در سطح کش��ور رنج می برد. در مسابقات 
دس��ته جمعی چهارمحال و بختیاری در مسابقات مهم کشور 
حضور ندارد و هیچ گاه نامی از  این اس��تان در رسانه ها در این 
نوع مسابقات)لیگ برتر( شنیده نمی ش��ود که این مهمترین 
ضعف اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت و ای��ن در حالی 

است استان های برخوردار همس��ایه این استان مانند اصفهان 
و خوزس��تان به علت وجود مناب��ع مالی هر ک��دام در ورزش 
 های مختلف دس��ته جمعی، چندین تیم لی��گ برتری دارند. 
ضعف جایگاه ورزش موجب شده است مردم این استان به اجبار 
هواداری تیم های استان های دیگر که بیشتر در حوزه فوتبال 

است بپردازند. 

اسپانسر و حامی مالی برای تیم های ورزشی وجود ندارد
رییس هیأت والیبال استان چهار محال و بختیاری در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان این که تیم والیبال اس��تان حامی مالی 
ندارد، اظهار داش��ت: در سال گذش��ته تیم والیبال استان زیر 
گروه دسته یک راه یافت، اما به دلیل نداشتن بودجه کافی در 
این مسبقات شرکت نکرد. علیرضا شجاعی با اشاره به این که 
هزینه حضور در دسته یک 300 الی 400 میلیون تومان است، 
بیان داشت: تأمین اعتبار مسابقات تیم بر عهده مؤسسه های 
صنعتی و خصوصی است. شجاعی بیان داشت: در این استان 
اسپانسر و حامی مالی برای تیم های دسته جمعی وجود ندارد. 

وی با بیان این که بودجه ورزش��ی دولتی استان 500 میلیون 
تومان در س��ال است، بیان داش��ت: کمک های ورزشی دولت 
برای هیأت های ورزشی در راستای نگهداری و فعالیت جزئی 
هیأت ها است. شجاعی با اش��اره به این که هدف اصلی هیأت 
والیبال اس��تان آموزش و ترویج و ارتق��ای ورزش والیبال در 
استان و کشور است، اذعان داشت: در این استان استعدادهای 
فراوانی در بازیکنان و مربیان استان وجود دارد. رییس هیأت 
والیبال تیم نوجوانان اس��تان در چند روز آینده در مسابقات 
قهرمانی  حضور خواهد داش��ت، بیان داش��ت: تیم باشگاهی 
خاصی در این اس��تان وج��ود ندارند و تنها تیم های اس��تانی 

وجود دارد.

مسئوالن استانی مقید به ورزش استان نیستند
اس��داهلل حس��ینی ریی��س هی��أت هندب��ال اس��تان چهار 
مح��ال و بختی��اری در گفتگ��و ب��ا خبرن��گار مه��ر ب��ا بیان 
این که مس��ئولین اس��تان چهار محال و بختی��اری مقید به 
ورزش اس��تان نیس��تد و ارگان های��ی همچون ش��هرداری، 
اس��تانداری و... هی��چ گون��ه حمایت��ی از تیم های ورزش��ی 
ندارند، بی��ان داش��ت: بای��د نگرش مس��ئوالن اس��تانی در 
راس��تای ورزش اس��تان تغیی��ر کند و ت��ا زمانی ک��ه نگرش 
 مس��ئوالن تغییری نکن��د، ورزش اس��تان به همی��ن منوال 

خواهد بود. 
مدی��رکل اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که عمده دلیل 
نداش��تن تیم های لیگی و س��وپر لیگی در این اس��تان نبود 
اسپانس��ر ملی و حامی اس��ت، بیان داش��ت: اداره کل ورزش 
 و جوانان اس��تان مأموریت توس��عه ورزش قهرمان��ی و ایجاد 
 فضا ه��ای ورزش��ی و س��المت عموم��ی را ب��ر عه��ده دارد. 
جهانگیر خبازی بیان داش��ت: این اداره کل در راستای تأمین 

اعتبار هیأت های ورزشی ممنوعیت دارد.
وی عنوان کرد: س��رمایه گذاری بر روی تیم ه��ا و هیأت های 
ورزشی استان بر عهده بخش خصوصی، اقتصادی، صنعتی و 
تجاری است و سرمایه گذاری در بخش می تواند به عنوان یک 
صنعت در جامعه نهادینه شود و کارکرد اقتصادی برای سرمایه 

گذاران داشته باشد.
خبازی ب��ا بیان این که در این اس��تان اس��تعدادهای فراوانی 
 در رش��ته های متفاوت وجود دارد، بیان داش��ت: تا زمانی که 
حمایت مالی از هی��أت و تیم ها صورت نگیرد اس��تعدادهای 

ورزشی استان نیز شکوفا نخواهد شد. 

ورزش چهارمحال و بختیاری در کما

 هوادارانی که به استان های دیگر سفر می کنند

چهارمحال و بختیاری در حوزه ورزش جایگاه مطلوبی ندارد و هم اکنون این استان در هیچ یک از مسابقات دسته 
جمعی مانند فوتبال، والیبال، بس�کتبال و... تیمی در لیگ برتر ندارد. این امر موجب شده است، هیچ گاه نامی از 

ورزش این استان در رسانه ها شنیده نشود.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
1823 در خصوص پرونده کالسه 312/92 خواهان مصطفی ملکیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت احسان حیدری  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 92/5/5 ساعت 4:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع سجاد 
پالک 57 کد پستی   – جنب ساختمان صبا   – روبه روی مدرسه نیلی پور   – اول ارباب   –
8165756441  شورای حل اختالف اصفهان شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 3371 مدیر دفتر شعبه 19 مجتمع شورای 

حل اختالف اصفهان 

 ابالغ  رای 

1824 کالسه پرونده :92-76 شماره دادنامه : 218 تاریخ 92/3/21 مرجع رسیدگی : شعبه 18 
شورای حل اختالف اصفهان  خواهان :مصطفی ملکیان بنشانی : اصفهان خ کمال مقابل فضای 
سبلز پاساژ گلها دفتر بیمه البرز خوانده : مقصود ملک اوغلی مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه 
چک  گردشکار :   پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 
و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا ء قاضی شورا  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
بصدور رای می نماید :  رای قاضی شورا”در خصوص دادخواست آقای مصطفی ملکیان بطرفیت 
به شماره ی  فقره چک  ریال وجه یک  مبلغ15/000/000  مطالبه  اوغلی خواسته  ملک  مقصود 
دادرسی  انضمام خسارات  به  کاشان   ولی عصر  میدان  بانک  صادرات شعبه  عهده    237895
وخسارت  تاخیر تادیه  باتوجه به  محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 
ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 92/3/18 و 
خوانده در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده است و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه  از ناحیه 
خوانده  دلیلی کهخ حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
اشتغال ذمه خوانده و  با احراز  مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 92/3/18 و 
استصحاب دین و مستندا به ماده قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310و 311و313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198و519و522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
پرداخت ---/50/000 در حق خواهان صادرو  بابت اصل خواسته و  مبلغ ---/15/000/000 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی به مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
 محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد . م الف 3372  قاضی شورای حل اختالف شعبه  

هجدهم اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
بر  1825 در خصوص پرونده کالسه 308/92 خواهان مصطفی ملیکان دادخواستی مبنی 
 92/5/6 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  حیدری  احسان  طرفیت  به  مطالبه 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای  با توجه به مجهول  ساعت 5:00 تعیین گردیده است. 
خواهان در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

بر  1826 در خصوص پرونده کالسه 319/92 خواهان مصطفی ملیکان دادخواستی مبنی 
مطالبه به طرفیت احسان حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/5 ساعت 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  4:15 عصر 
خواهان در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف شعبه 20 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

  ابالغ وقت رسیدگی

1827 در خصوص پرونده کالسه 320/92 خواهان مصطفی ملیکان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت احسان حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 92/5/5 ساعت 

4:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان سجاد – اول 
پالک 57 کد پستی 8165756441  روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا –  ارباب – 
نمایید. در  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ  شورای حل اختالف شعبه 20 مراجعه و نسخه 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 

شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده مال غیر منقول

 1836 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 24/2655/پ/91 ) کالسه مکانیزه9100025(  ششدانگ  
یکباب خانه شماره 1/4023واقع در ابنیه بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحهات229 و233و 
597 دفاتر 152 و 64 امالک با حدود اربعه ذیل:شماال در سه قسمت یک دیوار به دیوار خانه 

1/4024 دو دیواریست اشتراکی با خانه 1/4025 سه دیواریست اختصاصی به خانه 1/4026 
شرقٌا در سه قسمت یک فوقانی و تحتانی به خانه 1/4611 و فوقانی این قسمت و قسمتی از 
داالن مورد تحدید متعلق به پالک 1/4611 است دودیواریست اختصاصی به خانه 1/5611 این 
قسمت جنوب مجاور است سه دیواریست اختصاصی به خانه 1/4611 فوقانی این دو قسمت 
اخیر الذکر متعلق است به خانه 1/4611 جنوبًا در دو قسمت یک درب و دیواریست به کوچه 
منسده دو دیواریست به دیوار خانه 1/4022 غربٌا نیز دیواریست به دیوار خانه 1/4022  حقوق 
ارتفاقی  مورد تحدید یک ناودان به خانه 1/4022  و یک ناودان به خانه 1/4026  دارد به نام 
 183660 شماره  رهنی  سند  موجب  وبه  است  شده  صادر  سند  و  ثبت  پارسائی   رمضانعلی 
مورخ 1387/08/23 دفتر خانه 3 شهرضا از طرف نامبرده در رهن  بانک ملی شعبه بوستان 
نموده و  اجرائیه  تقاضای صدور  بستانکار  بدهی  پرداخت  قرار گرفته وبه علت عدم  شهرضا 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلسه 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید. ماموراجراو برگ 
متر   189 عرصه  مساحت  به  طبقه  دو  در  قدیمی  مسکونی  ساختمان  بصورت  بازدید  مورد 
 مربع و اعیانی 216  متر مربع ) شامل همکف و زیرزمین انباری ( می باشد 42/7 متر مربع از

مالک  به  متعلق  آن  تحتانی  قسمت  که  میباشد  تحتانی  فوقانی  صورت  به  ساختمان   
و  باربر  دیوارهای  با  ساختمان  است،  دیگری  ملک  به  مربوط  آن  فوقانی  قسمت   و 
داخلی دربهای  و  فلزی  بیرون  پنجره  و  درب  و  نقاشی  بدنه  و  چوبی  تیر   سقف 
بهدا  سرویس  دارای  و  سفید  سیمان  حمام   ، است  گچ  آشپزخانه  بدنه  و  چوبی   

پنجاه و  چهارصد  مبلغ   به  است.  گاز  و  برق  و  آب  امتیازات  دارای  باشد  می   شتی  
 میلیون ریال  ) 450000000 ریال(ارزیابی گردیده است ومورد مزایده طبق اعالم بانک تا تاریخ 
1392/08/30 از طرف شرکت بیمه ایران نمایندگی خدمات بیمه ای سعدی تهران تحت پوشش 
الی 12 روز دوشنبه مورخ  از ساعت 9 صبح  بیمه آتش سوزی میباشد در جلسه مزایده که 
فروش  به  مزایده  میگردد.از طریق  تشکیل  اسناد شهرضا  ثبت  اجرای  در شعبه   1392/04/24
میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده 
تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی  چهار صد و پنجاه  میلیون ریال)450000000 ریال(
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا  خیابان حکیم الهی فرعی 18  کدپستی 

39161-86137 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم ازمالیات 
،آب و برق وگاز  انشعاب وآبونمان  دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق 
تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1392/04/05چاپ ومنتشر 
میشود . محمد مهدی یوسفیان - مسئول اجرای  ثبت اسناد  شهرضا                                                                                                              

احضار

1837 نظر به اینکه آقای امیر حسین حاضری  شکایتی علیه احمد عساکره فرزند ناجی  مبنی 
بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911415ب 2  ثبت این 
شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 
از روزنامه های  آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی  قانون  متهم حسب ماده 115 

کثیراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 3146 مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 

4 اصفهان 

ابالغ 

آقای مسلم  امانت حسب شکایت  در  اتهام خیانت  به  فرهاد خجسته  آقای  اینکه  به  نظر   1838
سیوندیان فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920469د27 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  عدم حضور  در صورت   ، اتهام خویش حاضر شود  به 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد .م الف 3145 دفتر شعبه 27 دادیاری داسرای عمومی و انقالب

 اصفهان 

ابالغ رای 

1839  شماره دادنامه : 9209970352800330 شماره پرونده : 9109980364700005 شماره 
بایگانی شعبه : 920028 شاکی : آقای محمود نصرنصر آبادی به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه 
خ بهشت بن شقایق پ 16  متهم آقای اسماعیل مهرابی به نشانی مجهول المکان  اتهام ها : 1- 
ضرب و جرح عمدی  2- فحاشی  گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
آقای  اتهام  دادگاه در خصوص   . رای  نماید  اعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای  می  را 
اسماعیل بهرامی فعال متواری دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی نسبت به آقای محمود 
نصر نصر آبادی با توجه به اظهارات شاکی : شهادت شهود گواهی پزشکی قانونی و اینکه متهم 
با وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر شده و دفاعی 
نکرده است مجرمیتش محرز است مستندا به مواد 295،608،382،480،484،614 قانون مجازات 
اسالمی و با عنایت به به وجود بیم تجری متهم و سایرین وی را به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت فحاشی و پرداخت 12/6 درصد دیه کامله بابت صدمات 
 وارده به شاکی ) شکستگی و دامیه بینی و سیاه شدگی اطراف چشم چپ( در حق وی و تحمل 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  و ظرف 10  غیابی  رای  این   . نماید  می  تعزیری محکوم  یکسال حبس 
واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 
 تجدید نظر استان اصفهان است . م الف 3144 تقی یار- دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی

 اصفهان 

ابالغ رای 

9109980364901473  : پرونده  شماره   9209970354700291  : دادنامه  شماره   1840 
به همگی  غالمی  لیال  خانم   -2 اسکندری  محمد  آقای   -1  : : 911104 شکات  بایگانی    شماره 
آقای مصطفی موسی  : متهم  منزل 4   بیگلری  آباد ک  امیر  بوستان ک  فروغی ک  خ  نشانی    

جرح  و  ضرب   : اتهام   1 واحد  بهار  مجتمع  ایمان  خ  محمد  آل  چمران   : نشانی  به  رضایی    
بشرح اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس  دادگاه   : گردشکار   عمدی 
موسی  مصطفی  آقای  اتهام  درخصوص   : دادگاه  رای  نماید:  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر    
دادسرای خواست  کیفر  موضوع  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  بر  دایر  ا...  نظر  فرزند   رضایی 
 عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت آقای محمد اسکندری و خانم لیال غالمی 
انتظامی و اظهارات گواهان و عدم  ، گواهی های پزشکی قانونی و گزارش تحقیقات مامورین 
حضور و دفاع از ناحیه متهم با وصف احضار از طریق جراید اتهام انتسابی را محرز و مسلم می 
داند مستندا به مواد 480و481و484و367و495 و تبصره 2 ماده 269 از قانون مجازات اسالمی 
از بابت جنبه عمومی جرم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از بابت صدمات وارده به پرداخت 
الف: 3/45 درصد دیه کامل بابت صدمات وارده در گواهی پزشکی قانونی بشماره 1/12774م/2-

91/7/3 در حق محمد اسکندری و ب: نیم درصد دیه کامل بابت صدمات وارده در گوا هی پزشکی 
قانونی بشماره 1/12773/م/2 – 91/7/3 در حق لیلی غالمی محکوم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس  از ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید  از آن ظرف مهلت بیست روز  این شعبه و پس  در 
 نظر استان اصفهان است .  م الف 3143محمد رضا مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی

 جزائی اصفهان

ابالغ
پرونده:  شماره   –  9210420351200095 اجرائیه:  1841شماره 
910173 شعبه:  بایگانی  شماره   –  9109980351200170 
مشخصات محکوم له: احمد اثمی به نشانی: خ جی خ تاالر ک طالبی پ 21 .  مشخصات محکوم 
علیه: محمد  احمدی نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970351200964 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14/422/000 ریال بابت مجموع خسارات 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و 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 محکوم له و نیم 
عشر دولتی به مبلغ 15000000 ریال در حق صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد. 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 مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 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. مدیر دفتر 

شعبه دوازدهم د ادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان 

ابالغ
پرونده:  اجرائیه:9210420351500092–شماره  1842شماره 
910604 شعبه:  بایگانی   9109980351500595–شماره 
خیابان  اصفهان  نشانی:  به  ابراهیم   فرزند  کوپایی  بابائیان  اسماعیل  له:  محکوم  مشخصات 
مردآویج پاساژ قائم طبقه 1  .  مشخصات محکوم علیه: محسن مهره کش فرزند علی  نشانی: 
مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970351501358 محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 144300000  ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 2- پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
مبلغ خواسته از تاریخ سر رسید چک 88/3 لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد 
تورمی بانک 3- پرداخت نیم عشر دولتی / اجرای رای متوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 میباشد.  
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 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 مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
 خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 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 
دادرسی آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده   از 

اجرای محکومیت های مالی مصوب  قانون نحوه ی  مفاد   مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
( شهرستان )حقوقی  عمومی  ادگاه  د  پانزدهم  شعبه  دفتر  مدیر  نمایید.  توجه   1377 آبان   10 

 اصفهان 

ابالغ
1850 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920145/ک 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر آقای 
فضل ا... توکلی فرزند رحیم  متهم  به صدور چک بالمحل  می باشد وقت رسیدگی پرونده برای 
روز سه  شنبه مورخ 92/5/1 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفترشعبه 101 دادگاه عمومی 

جزائی شهر ستان خمینی شهر

        



دانستنی

 نکاتی برای
 عکاسی بهتر با موبایل

اخبار ویژه

صندوق های پستی و دیگر سازه های مرکز شهر بریستول انگلستان با کمک فناوری جدید، 
صاحب »مغز هوشمند« می شوند و به زودی می توانند صحبت کنند. با دادن کد تلفن همراه 
فردی به این سازه ها امکان تعامل آن ها با کاربران فراهم می شود.کیت های هوشمندی به 
نام Hello Lampost به صندوق های پستی کمک می کند با یادگیری مکالمات و ارایه 
پاسخ های هوشمند با افراد ارتباط برقرار کنند.»استودیوی پان« کمپانی طراح، از بودجه 
30 هزار پوندی برای زندگی بخشیدن به سازه های شهر بریستول استفاده می کند. به این 
اشیا یک کد واحد داده می شود؛ بدین معنا که هر چه شی پیغام های بیشتری دریافت کند، 
تنوع پاسخ ها بیش��تر خواهد بود. به طور کلی »اینترنت اشیا« تصویری است که در آن هر 
شی منفرد به یک ابزار ریز متصل است و آدرس IP خود را به آن می دهد. سپس تمامی اشیا 

به طور مستقل با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
در جهان اینترنت اش��یا آیتم هایی مانند کابینت دارو هم وج��ود دارد که به طور مداوم از 
محتویات خود آگاه است و می داند که کدام دارو در حال تمام شدن است و این که کدام یک 

به تاریخ انقضایش نزدیک می شود.

خمیر دندان خوب، مهم ترین منبع برای تأمین فلوراید موردنیاز دندان هاست. هنگام خرید 
خمیر دندان چندان فرقی نمی کند که چه مارکی را با کدام طعم و رنگ انتخاب کنید. مهم 
این است که حاوی فلوراید باش��ند. بعضی خمیر دندان ها سفید کننده اند البته ترکیبات 
س��فید کننده ای که در خمیر دندان وجود دارد، بسیار جزئی است این خمیر دندان برای 
مصرف روزانه مناسب نیستند. چون مقدار مواد س��اینده آن ها بیش از حد طبیعی است.

خمیر دندان های ژله ای برای کودکان مناسب تر است. ظاهر شفاف و کف کمتر از ویژگی 
های دیگر خمیر دندان های ژله ای است. توت فرنگی، پوست پرتقال، جوش شیرین، نمک 
و آبلیمو از خمیر دندان هایی هستند که اگر به هر دلیلی خمیر دندان در دسترس نداشتید، 
 می توانید از آن ها استفاده کنید. بیش��تر از یک نخود الزم نیست. حتی مقدار کم آن هم 
 دندان هایتان را تمیز می کن��د. گاهی نوع و جنس خمیر دندانت��ان را تغییر دهید خمیر 
دندان های رنگارنگ انگیزه می دهند. هر یک از این رنگ ها یک خاصیت دارد یکی سفید 
کننده است و دیگری به از بین بردن پالک های میکروبی یا جلوگیری از پوسیدگی کمک 

می کند.

آنچه باید در مورد خمیر دندان بدانیدصندوق های پستی هم صحبت می کنند!

فراموش نکنید بهترین دوربین، دوربینی است که همراه 
شما است و این دوربین های همیشه همراه با کمی توجه، 

عکس های خوبی برایتان می گیرند.
تلفن های دوربین دار، انواع متفاوتی دارند و نرم افزارهایی 
با امکانات متفاوت از آن ها پش��تیبانی می کنند. مهارت 
افراد هم در اس��تفاده از آن ها متفاوت اس��ت. به همین 
دلیل در این مطلب به جزئیات نمی پردازیم و سراغ نکات 
کلی و مهمی می رویم که رعایت آن ها در تمامی موارد 

ضرورت دارد.
     قوانین اولیه عکاسی را فراموش نکنید

موارد زیر اصول اولیه عکاسی هستند که در زمان استفاده 
از دوربین موبایل باید آن ها را در نظر بگیرید و بهتر است 
قبل از گرفتن هر عکس یک بار آن ه��ا را در ذهن مرور 

کنید و دقت کنید که به درستی رعایت شده اند.
     از نور محیط به درستی استفاده کنید

توجه کنید که سوژه شما در بهترین نقطه تابش نور باشد 
و زاویه را به نحوی تنظیم کنید که خودتان و در مسیر این 
تابش نباشید و نور به سمت لنز دوربین شما تابیده نشود. 
بهترین حالت این است که نور از پشت دوربین مستقیما 
به صورت سوژه بتابد. حتما با کمی جابه جایی به نقطه 

بهینه ای می رسید که بهترین زاویه تابش نور را دارید.
     لنز دوربین را تمیز نگه دارید

شاید بسیار س��اده به نظر برس��د ولی این نکته  معموال 
درمورد لنز دوربین موبایل نادیده گرفته می ش��ود. در 
مورد دوربین های عکاسی معموال دقت می کنیم که لنز 
را تمیز نگه داریم و با حساسیت بیشتری با آن ها برخورد 
می کنیم اما در دوربین های موبایل به خاطر ماهیت آن ها 
و تماس مکرر با دست، اغلب این نکته را نادیده می گیریم 
و البته بدون داش��تن یک لنز تمیز رعای��ت بقیه نکات 

بی فایده خواهد بود.
     از زوم دیجیتال خودداری کنید

 میلیون ها بار این نکته را ش��نیده اید والبته هرچه از بی 
مصرف بودن این امکان بگویی��م، مبالغه نکرده ایم. اگر 
می خواهید از فاصله کمتری از یک سوژه عکاسی کنید 
راه های بهتری وجود دارد که باید از آن ها استفاده کنید. 
مثال می توانید عکس را کراپ کنی��د و این همان کاری 
اس��ت که زوم دیجیتال برای ش��ما انجام می دهد اما با 
این تفاوت که کیفیت عکس شما را خراب می کند. بهتر 
است حتی المقدور به سوژه خود نزدیک شوید و از زوم 

دیجیتال استفاده نکنید.
     به نور فالش دقت کنید

فلش های ال ای دی، امکانی هس��تند که ش��رکت ها 
بیش��تر از آنچه باید، درم��ورد آن ها تبلی��غ می کنند و 
این در حالی اس��ت که معم��وال تأثی��رات نامطلوبی را 
 ب��ر روی عکس ه��ای ش��ما م��ی گذارن��د. البت��ه در 
محیط هایی که شما با مشکل کمبود نور مواجه هستید 
به وظیفه خود عمل می کنند اما در بسیاری از موارد نیز 
بی مورد روشن می شوند و عکس شما را خراب می کنند. 
به همین دلیل در اغلب مواقع اگر آن را خاموش کنید، 
به مراتب عکس بهتری خواهید گرفت. در مواردی هم 
که نمی توانید تش��خیص دهید که آیا نور محیط کافی 
است یا خیر، حتما یک عکس با فلش و یکی هم با فلش 

خاموش بگیرید.
     نرم افزار دوربین خود را ارتقا دهید

ممک��ن اس��ت در ق��دم اول دای��ره عملکرد ش��ما در 
نرم اف��زار دوربین، ب��رای اعمال تنظیمات الزم بس��یار 
کم باش��د، ولی می توانی��د از نرم افزار ه��ای جانبی به 
عنوان مثال CameraZOOM FX برای سیس��تم 
 iPhone ب��رای Camera+ عام��ل آندروی��د و ی��ا
اس��تفاده کنید. ن��رم افزارهای جانبی که تع��داد آن ها 
 کم هم نیس��ت، دایره عملکرد ش��ما را به شدت توسعه 

می دهند.
     کیفیت تصویر را کنترل کنید

در مدل های مختلف، امکان عکاس��ی با رزولوشن های 
مختلف به شما داده شده اس��ت. تنها حسن عکاسی با 
کیفیت پایین، س��رعت باال در ذخیره س��ازی تصویر و 
سهولت در ارسال عکس است. پس در شرایطی که قصد 
ارسال تصویر را ندارید و یا با کمبود حافظه روبرو نیستید، 
تنظیمات دوربین را بر روی باالترین س��طح رزولوشن 

قرار دهید.
     گزینه Stable Shot را روشن کنید

یکی از مشکالت اساس��ی در عکاسی با دوربین موبایل، 
لرزش دست در هنگام عکاسی است و اینکه با توجه به 
اندازه صفحه نمایش موبایل، تشخیص اینکه تصویر تار 
شده است یا خیر، راحت نیست. شما می توانید به جای 
اینکه در زمان عکاسی مانند یک تک تیر انداز نفس تان 
را حبس کنید، گزینه Stable Shot را درون تنظیمات 
دوربین خود فعال کنید تا به کمک ش��ما بیاید. با فعال 
کردن این امکان، دوربین تا زمانی که دس��ت شما برای 

یک مدت کوتاه ثابت نشود ) معموالً یک یا دو ثانیه(
عکس را ثبت نمی کند. همچنین شما این امکان را دارید 
که میزان حساسیت را نیز تنظیم کنید تا به حد مطلوب 

شما برسد.
)With Balance( تراز سفیدی     

شاید پیش از این هم در زمان عکاس��ی با دوربین های 
دیجیتال این تجربه را داش��ته اید که رنگ های عکس 
ش��ما با رنگ های واقعی تصویر تفاوت پیدا کرده اند و 
یک الیه رنگی آبی یا نارنجی کل تصویر را پوش��انده 
است. این اتفاق معموال در زمانی که نور محیط کافی 

نیست می افتد. 

ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی تویوتا از خ��ودروی جدیدی 
رونمایی کرده که به طور کامل توسط مشتری، قابل طراحی 

و ساخت است.
این خودرو کوچک که از گروه کاماته این شرکت است برای 
سفارش سازی کامل طراحی شده و می تواند خانواده را برای 
ساخت همکارانه خودروی دلخواهشان در کنار هم جمع کند.

این خودروی جمع و جور س��ه سرنش��ینه که در نمایشگاه 
 اس��باب بازی توکی��و در اوای��ل ژوئ��ن رونمایی ش��ده بود.

 قرار اس��ت از چنان عملکرد س��اده ای برخوردار باش��د که 
کودکان نیز بتوانند آن را برانند.

به گفته س��ازندگان، پدال های گاز و ترمز و صندلی های این 
خودرو برای کمک به عملکرد بهتر کودکان قابل تنظیم بوده و 

والدین می توانند در صندلی عقب سمت راست قرار گرفته و به 
کنترل فرمان و پدال ترمز برای ارتقای مهارت های رانندگی 

کودکشان کمک کنند.
از دیگ��ر کاماته ه��ای حاضر در ای��ن نمایش��گاه خودرویی 
اس��ت که به طور خاص ب��رای رانندگی ک��ودکان طراحی 
 ش��ده و از دو صندلی تنگ در پش��ت برای والدین برخوردار 

است.
کنترل های کاماته دو سوم اندازه یک خودروی عادی کوچک 
بوده که برای کودکان با اندازه 120 سانتیمتر مناسب است. 
درحالی که سرعت سنج های نمایش��گر حداکثر سرعت 70 
کیلومتر در ساعت را نش��ان می دهد، حداکثر سرعت واقعی 

این خودرو 45 کیلومتر در ساعت است.
همچنین سازندگان این امکان را فراهم کرده اند که والدین 
بتوانند حتی این سرعت را نیز به میزان مطلوب کاهش دهند.

 خودروهایی که خانواده ها می سازند، کودکان رانندگی می کنند!
 چند مسابقه مرگبار 

رانندگی جهان

از همان ابتدایی که خودرو اختراع ش��ده است، مسابقات اتومبیلرانی نیز 
بوده است و افراد با خودروهای خودشان به مسابقه با یکدیگر پرداخته اند. 
این مسابقات، تلفات زیادی نیز در طول این سال ها برجای گذاشته است.

مسابقات تی تی
یکی از بزرگترین مس��ابقات موتورسواری هر س��اله در جزیره کوچکی 
در س��احل انگلس��تان برگزار می ش��ود که نزدیک به 100 سال قدمت 
دارد.  این مس��ابقات که با نام تی تی، ش��ناخته می ش��وند، 4 روز طول 
می کشد که در آن شرکت کننده ها در بخش س��رعت و زمان به رقابت 
می پردازند. این مس��ابقات در خیابان های این جزیره انجام می ش��ود. 
به همی��ن علت امنیتی که پیس��ت ها دارن��د در آن دیده نمی ش��ود. از 
س��ال 1907 تا به امروز نزدیک به 230 ش��رکت کننده، جان خودشان 
 را در حین مس��ابقه از دس��ت داده اند. این تعداد، ج��دا از مجروحین و 

کشته شدگانی است که در میان تماشاچیان حضور داشتند.

مسابقات ایندای 500
 این مس��ابقات هر س��اله در ماه می در پیس��ت » ایندیاناپلیس« برگزار 
می شود. این سری مسابقات فرمول یک را می توان معروف ترین مسابقه 
رانندگی سرعت در دنیا دانست؛ چرا که هر س��اله افراد زیادی را به خود 
جذب می کند. ایندای 500 به غیر از جذابیت های سرعت هر ساله راننده و 
تماشاچیانی را نیز به کام مرگ می کشاند. از سال 1911 که اولین تصادف 
در این پیست رخ داد تا به امروز نزدیک به 40 راننده، جان خودشان را از 
دست داده اند. در یک نمونه عجیب در سال 1931 پسر بچه ای که خارج 
از پیست در حالی بازی بود به خاطر سقوط الستیک روی سرش جانش 
را از دست داده بود. این الستیک پس از تصادفی که در مسابقه رخ داد از 

پیست خارج شده بود.

موتودرام
 در دهه 1930 میالدی، مسابقاتی عجیب در پیست »موتودرام« آمریکا 
برگزار می شد که شباهت های خاصی با ناس��کار امروزی داشت. در این 
مسابقات، شرکت کننده ها با موتور یا خودروهایی که ارتقا یافته بودند به 
باالترین حد سرعت خود می رس��یدند اما با توجه به این که خودروهای 
آن زمان، ایمنی الزم را نداشتند به راحتی از کنترل خارج شده و حادثه 
می آفریدند. مردم در آن سال ها این مسابقات را با نام » قاتل رانندگان« 
می شناختند. تنها در یکی از حادثه های این پیس��ت 4 کودک از میان 
تماشاچیان به همراه راننده کشته شدند و نزدیک به 10 نفر هم به شدت 

زخمی شدند.

ماکائو جی پی
چینی ها هر س��اله یکی از رقابت های موتور س��واری را در م��اه نوامبر 
برگزار م��ی کنند. در این س��ری مس��ابقات ک��ه در ماکائو برگ��زار می 
 ش��ود. خودروه��ای فرمول 3 نیز ش��رکت م��ی کنند. تمامی ش��رکت 
کننده ه��ا در ماکائو از س��رعت ه��ای ب��االی 200 کیلومتر برس��اعت 
صحبت می کنند و این درحالی اس��ت که پیس��ت از مناط��ق خیابانی 
 نیز تش��کیل ش��ده اس��ت و پیچ های خطرن��اک فراوان��ی در آن دیده 
می شود. از سال 1967 که اولین تصادف در این پیست رخ داد تا به امروز 
نزدیک به 50 راننده، جان خودشان را در پیچ های خطرناک آن از دست 

داده اند.

مسابقات از پاریس تا مادرید
 یک��ی از قدیم��ی تری��ن و همچنی��ن خطرن��اک تری��ن مس��ابقات 
اتومبیل رانی در طول تاریخ مسابقاتی بوده است که در سال های 1903 
تا س��ال 1914 درمس��یر میان پاریس تا مادرید برگزار می شد. در این 
مس��ابقات 275 خودرو شرکت می کردند. این مس��ابقات به خاطر نبود 
امکانات و ایمنی در خودروها بس��یار خطرناک بود. یک��ی از اصلی ترین 
مشکالت این مسابقه جمعیت بسیار زیاد افراد مشتاق بود که گاهی از میان 
آن ها کسی کشته  هم میشد. واژگون شدن و خارج شدن از مسیر یکی از 

عوامل مهم کشته شدن افراد در این مسابقات بود.

مسابقات چندهزار مایلی
این مسابقات بعد از بسته شدن مسابقات پاریس تا مادرید توسط شرکت 
پورشه، الفارومئو و فراری آغاز شد. در آن زمان خودروها بسیار سریع شده 
بودند اما راننده ها همچنان در سطح بسیار پایینی بودند. این مسابقه از 
برشا تا رم برگزار می شد. اما تصادفات وحشتناکی که در آن رخ داد باعث 
شد که حتی یکی از خون خوارترین انسان های دنیا » بنیتو موسولینی« 
به ستوه آید و آن را ممنوع کند. این مسابقه در سال 1957 به خاطر یک 

تصادف بسیار سخت و کشته شدن نزدیک به 12 نفر بسته شد.

مسابقات باجا 1000
یکی از اولین مسابقات خارج از جاده ای که در دنیا برگزار شده است باجا 
1000 نام دارد و در منطقه باجا در جنوب کالیفرنیا برگزار می شود. این 
مسابقات هر ساله جان انسان های زیادی را گرفته است. از جمله مهمترین 
اتفاقات س��قوط و یا افتادن در چاله های عمیقی که در آن منطقه وجود 
داشت بود. این مسابقات همچنین محلی برای خالفکاران است تا بتوانند 

از این مسابقات استفاده و به فروش مواد مخدر بپردازند.

خواندنی 
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی )ع( :
پایبند خوش خویی باش که دوستی مردم را نصیبت می کند . 

عکس نوشت

فستیوال آیینی 
تائونگ پوتینگ
 در فیلیپین

یک س��ازمان آلمانی فناوری را ارایه کرده که چون فیلم های 
علمی تخیلی، گفتگوی نسل آینده اتومبیل ها با یکدیگر و با 
عالئم راهنمایی و رانندگی را میس��ر می س��ازد. وسایل نقلیه 
مجهز به فناوری » car-to-x« می توانند نس��بت خطراتی 
که در نقاط دورتر از دید راننده وجود دارد، هشدار دهد تا برای 
مثال راننده از وجود یک ترافیک سنگین یا برخورد دو اتومبیل 

که موجب توقف اضطراری می شود آگاه شود.
 سازمانی که در پش��ت این فناوری قرار دارد » میدان حرکت 
هوش��مند ایمن« نام دارد که ب��ه عنوان یک کنسرس��یوم از 
اتومبیل س��ازانی که کارخانه های آنها در آلمان قرار دارد، در 
فرانکفورت فعالیت می کند. شرکت دیملر سازنده اتومبیل های 
مرسدس بنز، بی ام دبلیو، آئودی، فلکس واگن، فورد و اوپل در 

این کنسرسیوم حضور دارند.
 ای��ن کنسرس��یوم دارای بزرگترین میدان آزمای��ش ارتباط 
های اتومبیل ب��ا اتومبیل در فرانکفورت اس��ت. تاکنون 500 
راننده در این آزمایش ش��رکت کرده و این فناوری را در مسیر 
1/7 میلی��ون کیلومتری آزمای��ش کرده اند.کنسرس��یوم » 
میدان حرکت هوش��مند ایم��ن« اعالم کرده اس��ت که می 

توان در س��ال 2015 انتظار داش��ت که اتومبیل ها به حرف 
در آیند.ای��ن اتومبی��ل ه��ا دارای چندین ویژگ��ی جدید و 
 برجسته هستند اما از ظاهر آنها نمی توان قضاوت کرد که این 

اتومبیل ها سخنگو هستند.
 از داخل بزرگترین س��رنخ وجود یک مونیتور اضافی است که 
روی داشبورد نصب شده اس��ت. تجهیزات الکترونیکی نصب 
ش��ده در این اتومبیل تصاویر و صداها را به دستگاه ارسال می 
کند تا دستگاه اطالعات و هشدارها را به راننده ارایه کند. اگر 

یک وضعیت مبرم باشد، صدای هشدار شنیده شده و صفحه 
نمایش قرمز می شود.ش��رکت آئودی مکانیسم های دیگر را 
از جمله لرزاندن فرم��ان اتومبیل و فیدب��ک اجباری پدال ها 
را نیز آزمایش می کند، تا وقتی که راننده می خواهد س��رعت 
 بگیرد، اتومبیل مانع وی ش��ده و ی��ا پدال ها را به ل��رزه آورد. 
براساس اظهارات رابرت منز یکی از توسعه دهندگان آئودی این 
ویژگی ها برای جلب توجه راننده است، اکثر این اطالعات تنها 
برای آگاهی راننده است و نیازی به آماده باش تمام مسافران 
نیس��ت. ارتباط اتومبیل ها در این فناوری تنها مسأله ساخت 

اتومبیل های هوشمند نیست. 
عالئم ترافیک تعاملی، تجهیز عالئم ترافیک به حس��گرهایی 
که با یکدیگ��ر تعامل دارن��د و در همان محوط��ه اطالعات را 
با س��ایر اتومبیل ها مبادل��ه می کنند. چراغ های هوش��مند 
ترافیکی م��ی توانند ب��ه ی��ک اتومبی��ل بگویند ک��ه با چه 
س��رعتی حرکت کند تا چراغ ترافیکی بعدی در س��ر راهش 
س��بز باش��د. با درنظرگی��ری آم��ار تصادفات و م��رگ و میر 
 ناش��ی از آن، این فناوری می تواند تحول بزرگ��ی در امنیت 

جاده ها و خیابان ها تلقی شود.

نسل جدید اتومبیل ها تا سال 2015 با هم گفتگو می کنند
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