
واح��د  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اتوب��وس���رانی اص��فه��ان و 
حوم��ه از افزای��ش دو جایگاه 
برای  CNG س��وخت   جدید 
سوخت گیری اتوبوس ها خبر 
داد. عباس روحانی  با بیان این 

مطلب اظهار کرد: ما برای افزایش جایگاه های ...

مدی��ر اداره امورآب شهرس��تان 
گلپایگان به وضعیت بارندگی در 
شهرستان گلپایگان اشاره کرد و 
گفت: در سال آبی 1390-1389 
میزان بارندگی در س��طح ش��هر 
154 میلی متر بوده که نسبت به 

میزان بارش در سال قبل از آن حدود ...

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:
 CNG احداث2 جایگاه جدید سوخت

برای اتوبوس ها

مدیر اداره امور آب شهرستان: 
 کاهش33 درصدی حجم آب

سد گلپایگان نسبت به سال گذشته

صفـحهصفـحه
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مديرعامل ذوب آهن اصفهان:
هيچ کدام از کارگران ما
 حقوق عقب افتاده ندارند
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 صفحه 4

 صفحه 4

درمجلس تصویب شد؛

قیمت پایه نفت در بودجه امسال
81/5 دالر

صفحه 2

عضو شوراي شهرکرد از تغییر 
کاربري فضاي سبز تعیین شده 
در طرح تفصیلي شهر واقع در 
محدوده میرآباد غربي و تبدیل 
آن به واحدهاي مسكوني انتقاد 

کرد.
پریچهر سلطاني اظهار داشت: در طرح ...

انتقاد یك عضو شوراي شهر 
 شهرکرد از تغيير کاربري

فضاي سبز شهري

 صفحه 4

محمدرضا شجاعی :
خطر سيالب
 255 شهر کشور را تهدید می کند

استاندار اصفهان:
سالك

از مشکالت اساسی 
پزشکی استان است

استاندار اصفهان یكی از مشكالت اساسی پزشكی 
 استان را بیماری سالک اعالم کرد و گفت: با اجرای

برنامه های سلبی و ایجابی توانسته ایم به مقابله با این 
بیماری بپردازیم. علیرضا ذاکر اصفهانی درچهارمین 
کنگره سراس��ری تازه های بیماری های پوستی و 
لیشمانیوز که در مهمانس��رای عباسی برگزار شد، 
اظهار داشت: الزم است شرایطی برای مقابله با عامل 
 سرایت کننده این بیماری انجام شود. وی با اشاره به

ظرفیت های خوب علمی اس��تان افزود: اصفهان 
اکن��ون ب��ا 100 واح��د دانش��گاهی و 300 هزار 
دانش��جو و دانش��مندانی در تمام ش��عب علوم و 
تمام رش��ته ه��ا در حال تعالی اس��ت.  اس��تاندار 
ب��ا اش��اره ب��ه دس��تاوردهای س��لول های بنیادی 
 گف��ت: ت��الش ه��ای انج��ام ش��ده در بخ��ش
 سلول های بنیادی ش��رایط خوبی را برای کشور 
رقم زده است. ذاکر اصفهانی افزود: برای حفاظت 
دانشمندان از رشک دش��منان تدابیری اتخاذ شده 

است.
در ادامه رئیس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان نیز 
در این کنگره با اشاره به این که آموزش، پژوهش و 
ارائه خدمات درمانی در دانشگاه های علوم پزشكی 
ادغام ش��ده است، گفت: مراکز تحقیقاتی دانشگاه 
 باید پاس��خگوی نظام س��المت باش��ند، چرا که

فارغ التحصیالن دانش��گاه علوم پزش��كی در هر 
سطحی که باشند بال فاصله وارد جامعه می شوند.

شاهین شیرانی افزود: استادان دانشگاه علوم پزشكی 
باید در راستای پاسخ به نیاز سالمت حرکت کنند. 
وی با اشاره به این که در زمینه پیشگیری و درمان 
بیماری سالک اقدام های موثری انجام شده است، 
گفت: از دو سال گذشته تاکنون با کمک مصوبات 
ریاست جمهوری، اس��تانداری و هماهنگی های 
انجام شده،50 درصد این بیماری در استان کاهش 

پیدا کرده است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره مجوز: 22027 شماره آگهی: 87300001

20178 – 90040 – EL شماره تقاضا -
-  دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز – منطقه دو عملیات انتقال گاز 

COLD – APPLIED OUTER – LAYER TAPE موضوع مناقصه: خريد  -
-  محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان – کیلومتر 17 جاده اصفهان نجف آباد – اداره مرکزی منطقه 

دو عملیات انتقال گاز – امور کاال – تلفن 6278205 – 0311 
 نمابر 81314571 – 021 

-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 144/000/000 ريال 
-  مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی: حداکثر 10 روز از تاريخ انتشار آگهی 

-  محل تحويل پاکات مناقصه: دبیرخانه منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشانی فوق
-  پاکات مناقصه شامل پاکت های الف – ب – ج و در يک پاکت سربسته و ممهور شده قابل 

قبول می باشد.
-  ارائه اساسنامه برای تأمین کنندگان حقوقی و کد اقتصادی برای افراد حقیقی الزامی است.

فرآیند مناقصه عمومی – دو مرحله ای:
-  برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستی ضمانتنامه معادل 10 % کل مبلغ قرارداد را 
به عنوان حسن اجرای تعهدات در وجه شرکت انتقال گاز منطقه دو عملیات انتقال گاز ارائه 

نمايد.
-  متن قرارداد قیمت شامل 11 صفحه در سايت موجود می باشد.

-  به قرارداد منعقد شده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
-  اطالعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت های

 WWW.NIGC-DIST2.IR 
 WWW.NIGC-NIGTC.IR
WW.SHANA.IR
 WWW.ETS.MPORG.IR 

موجود می باشد.

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز 
م الف : 1468

جناب آقای امید رجائیان 

مدیرمحترم روابط عمومی بانك مهر اقتصاد شعب استان اصفهان

انتصاب جنابعالی را صمیمانه تبريک عرض می نمايیم و از خداوند 

متعال توفیق روز افزون شما را در انجام خدمت به مردم شريف استان 

خواستاريم.

                                          روزنامه زاینده رود
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سراسری
جهان نما نصف النهار

25 سال پس از فاجعه اتمي چرنوبيل؛ 
هنوز راديواكتيو در اتريش وجود دارد

یک استاد رشته فیزیک دانشگاه سالزبورگ اتریش گفت: پس از گذشت 25 سال 
از رخداد فاجعه اتمي چرنوبیل، هنوز مواد رادیواکتیوي چون سزیم در برخي از 

مناطق کوهستاني این کشور وجود دارد.
هربرت لتنر استاد دانشگاه و رئیس بخش فیزیک پرتوشناسي دانشگاه سالزبورگ 
اتریش در گفتگو با ایرنا افزود: آزمایشات نشان مي دهد که سزیم در شیر، قارچ 

و خوك هاي وحشي مشاهده شده است. 
 به گفته این اس��تاد دانش��گاه، هنوز در زمین هاي کوهستاني استان سالزبورگ

60 درصد از سزیم نشت شده از فاجعه اتمي چرنوبیل وجود دارد. 
وي افزود: به تازگي از گوشت خوك هاي وحشي مناطق کوهستاني این استان 
نمونه برداري ش��ده است و نتایج به دست آمده نشان مي دهد که مقادیر مواد 

رادیواکتیوي سزیم کشف شده از مرز معمولي گذشته است. 
 این اس��تاد دانش��گاه گفت: برخي از انواع قارچ ها، س��زیم را جذب مي کند و

خوك هاي وحشي نیز این قارچ ها را مي خورند. 
وي در پاسخ به این سئوال که آیا این نوع سزیم براي سالمت انسان ها خطرناك 
است، گفت: این بستگي به میزان استفاده از سزیم دارد. اگر میزان آن زیاد باشد 
براي انسان ها خطرناك است. لتنر گفت: پس از فاجعه اتمي چرنوبیل، این مواد 

را باد به اروپا و از جمله به اتریش وارد کرده است. 
 به گفته این استاد دانشگاه به طور معمول سزیم 137 مي تواند پس از گذشت

30 سال در زیر خاك محفوظ بماند. پس از گذشت 200 سال فقط یک درصد 
از سزیم 137 در زمین باقي خواهد ماند. 

سزیم 137 یكي از رادیو ایزوتوپ هاي سزیم است که به طور طبیعي در محیط 
وجود ندارد و حاصل آزمایش هاي اتمي یا انفجارهاي هسته اي است. سزیم 
137 سهم اصلي را در دزهاي وارد بر اندام ها و بافت ها اعم از پرتو دهي داخلي 
یا خارجي دارد و مقدار کمي از دز ناشي از سزیم مي تواند در طول دو سه دهه 

باقي بماند. 
حادثه اتمي چرنوبیل بدترین حادثه اتمي غیرنظامي جهان است که در رآکتور 
شماره چهار نیروگاه چرنوبیل در کشور اوکراین اتفاق افتاد. در 25 و 26 آوریل 
1986 متصدیان رآکتور براي انجام آزمایشي، سیستم ایمني رآکتور را غیر فعال 
کردند. بدون توانایي در کنترل رآکتور، دماي آن به حدي رس��ید که بیش��تر از 

حرارت خروجي طرح ریزي شده بود. 
حادثه زماني آغاز شد که در شب 25 آوریل سال 1986نیروگاه چرنوبیل دستور 
کاهش میزان قدرت رآکتور براي تست را دریافت کرد و نیروگاه شروع به کاهش 

قدرت رآکتور شماره چهار کرد. 
 دو اش��تباه واقع��ه مهلک چرنوبیل را رقم زد؛ نخس��تین اش��تباه زماني بود که

کنترل کننده رآکتور به اشتباه و در اثر عدم تنظیم کردن میله هاي جذب نوترون، 
نیروي راکتور را تا یک درصد کاهش داد و رآکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا 
کرد. پرسنل راکتور دومین اشتباه خود را زماني انجام دادند که همه میله هاي کنترل 

از داخل رآکتور بیرون کشیدند. 
کارشناسان معتقدند این همانند زماني است که به اتومبیلي در آن واحد هم گاز 
داد و هم ترمز گرفت. این دو اشتباه سبب بروز انفجار بزرگي شد و تشعشعات 

اتمي بخش بزرگي از اروپا را فراگرفت.

 نگرانی هلند از حضور گسترده نهادهای
غير دولتی در كاروان آزادی غزه

حضور گسترده نهادهاي غیردولتي هلند در کاروان بین المللي آزادي غزه، دولت 
این کش��ور را که از حامیان رژیم صهیونیستي محسوب مي شود، نگران کرده 
اس��ت.  به گزارش ایرنا وزیرخارجه هلند در نامه اي از نهادهاي غیردولتي این 
کشور خواست تا در کاروان بین المللي آزادي غزه شرکت نكنند. اوري روزنتال 
ادعا کرد که به عقیده دولت این کشور، این اقدام کمكي به حل مناقشه فلسطین 

و رژیم صهیونیستي نمي کند. 
 وي درعی��ن ح��ال اذعان کرد که دول��ت هلند قادر به جلوگی��ري از حرکت

کشتي هاي نهادهاي غیردولتي هلند به سوي غزه نیست.
کشتي هایي ازحدود 15کشور که شامل کشتي هاي هلندي نیز مي شود، قرار 
است اواسط ماه مه )اواخر اردیبهشت ماه جاري( به یونان حرکت کنند تا در قالب 
کاروان آزادي غزه کاالهاي بشردوستانه را به این منطقه تحت محاصره اسرائیل 
حمل کنند. این کاروان که در آن حدود 100 نفر نیز حضور خواهند داشت، اواخر 
ماه مه )اوایل خردادماه سال جاري( و همزمان با حرکت اولین کاروان آزادي غزه 
که سال گذشته با حمله نیروهاي رژیم صهیونیستي به خاك و خون کشیده شد، 

راهي غزه مي شود. 
پیش ازاین سازمان غیردولتي هلند - غزه اعالم کرده بود که یک هیأت هلندي 
متش��كل از ده ها کشتي از سراسر جهان براي اعتراض به محاصره غیرقانوني 
نوار غزه به این منطقه اعزام خواهد ش��د. دراین هیأت سازمان هاي »به اشغال 
پایان بده«، »کمیته هلند- فلسطین«، »صداي دیگر یهودي« و »سوسیالیست هاي 
بین المللي« حضور دارند. هزینه این کشتي ها توسط هلندي ها تأمین مي شود 
و س��ازمان دهندگان در تالش هستند تا یک یا دو سیاستمدار هلندي را نیز به 
همراهي با کاروان ترغیب کنند. نخستین کاروان آزادي غزه در ماه مه سال 2010 
در آب هاي بین المللي توسط ناوگان رژیم صهیونیستي مورد حمله قرار گرفت. 
دراین حمله 9 تن از سرنش��ینان کاروان کشته شدند. دو هلندي سرشناس، آنه 
دیونگ و امین ابو راش��د، نیز از سرنش��ینان آن کشتي بودند که با خشونت از 
کشتي ها پیاده و به اسرائیل برده شدند. آنها چند روز بعد آزاد و با یک هواپیما به 

ترکیه فرستاده شدند.

نویسنده برجسته تونسي: 
اسالم گرايان، قوي ترين جريان سياسي

در تونس هستند
حسین التریكي فعال سیاسي تونسي با تأکید به این که اسالم گرایان قوي ترین 
جریان سیاسي در تونس هستند، گفت: فعالیت اسالم گرایان درتونس به مدت 
بیش از 20 س��ال ممنوع بود، اما امروز فعالیت آنان قانوني است. این نویسنده 
برجسته تونس��ي در گفتگو با ایرنا با اشاره به جایگاه اسالم گرایان در انقالب 
مردمي تونس خاطرنش��ان کرد: ملت تونس در ح��ال بازیابي نقش و جایگاه 
خود در عرصه هاي مختلف هستند. در دوران حكومت زین العابدین بن علي 
دیكتاتور پیش��ین تونس، فعالیت احزاب و گروه هاي اسالم گرا در این کشور 
ممنوع بود. التریكي درپاسخ به سئوالي درباره فرار بن علي به عربستان و لزوم 
بازگرداندن وي ب��ه تونس، گفت: ملت تونس خواهان بازگرداندن بن علي به 

تونس و محاکمه و مجازات او هستند.

خاخام صهيونيست: 
مسلمانان به زودي براي آزادي قدس

قيام مي كنند 
یک خاخام صهیونیس��ت با هش��دار درباره تحوالت منطقه اعالم کرد: ارتش 
اس��رائیل توان شكست دادن نیم میلیون مسلمان )حزب ا...( را نداشت، چگونه 
مي خواهد با میلیون ها مس��لمان که به زودي براي آزادي قدس راهي این شهر 
مي شوند، مقابله کند؟ یک خاخام صهیونیست چندي پیش در جمع تعدادي از 
جوانان صهیونیست درباره قیام قریب الوقوع مردم مسلمان علیه اسرائیل هشدار 
داد. وي در این سخنان که توسط جوانان فلسطیني در شبكه اجتماعي اینترنتي 
فیس بوك منتشر شده است، به وضوح هراسي که به جان مقامات اسرائیلي افتاده 
است، به تصویر مي کشد و تصریح مي کند که میلیون ها مسلمان به زودي راهي 

قدس مي شوند تا مسجداالقصي را آزاد کنند.

جهان نما نصف النهار

خروج پس از دو سال اشغال

جهان نما

هشتم اردیبهشت ماه یادآور روز درخواست 
ایران مبني بر خ��روج متفقین ازخاك این 
کشور اس��ت. در این روز از نیروهاي آنها 
که به بهانه جنگ دوم جهاني ایران را اشغال 
کرده بودند خواس��ته ش��د که طبق وعده 
 زمان ورود، خاك ای��ران را ترك کنند، اما 
خوش نشیني استعماري و استثماري آنها 
موجب شد این درخواست تا دوسال بدون 

جواب بماند.
 نیروه��اي متفقی��ن )آمری��كا، انگلیس و 
شوروي( که یک سوي نیروهاي متخاصم 
در جنگ جهاني دوم بودند، با وجود اعالم 
ب��ي طرفي کش��ور ای��ران، در اوت 1941 
در حمل��ه اي یک روزه توانس��تند نیروي 
دریایي، زمیني و حتي هوایي که رضاخان 
درباره توان باالي آنها بسیار تبلیغ مي کرد 
را شكس��ت دهند و ارتش ایران را تسلیم 

خود سازند. 
اش��غال نظامي ایران توسط نیروهاي متفق 
و ضع��ف سیاس��ي حاکمان وق��ت ایران 
و تأثیرات سیاس��ي - نظامي این اقدام بر 
امور جاري مردم اعم از مسائل اقتصادي، 
اجتماع��ي و حتي روح��ي و رواني بارها 
موضوع بحث کتاب ها و مقاالت تاریخي 
بوده است، اما نفوذ انگلیسي ها و روس ها 
در داخل کشور، خود عامل مخرب دیگري 
محس��وب مي ش��ود که نمي توان آنها را 
جداي از عوامل سیاسي - نظامي فوق در 

نظر داشت و مورد توجه قرار نداد. 
زماني که جنگ دوم جهاني به پایان رسید، 
ایران در اشغال قواي سه دولت متفق بود. 
روس ها و انگلیسي ها از ابتداي جنگ در 
ایران حضور داشتند و نیروهاي آمریكایي 
نیز به دعوت انگلیس به ایران آمده و بدون 
هیچ قراردادي با دولت ایران، امور حمل و 
نقل اسلحه و مهمات از خلیج فارس تا مرز 

شوروي را عهده دار شده بودند. 
مردم نیز در اثر چهار سال اقامت ناخوانده 
نیروهاي بیگانه و تحمل ش��رایط سخت 
زمان جنگ، در نهایت عسرت و بدبختي 
به سر مي بردند. دولت ایران به دنبال اشغال 
کشور توسط قواي متفقین، ناگزیر شد به 
موجب پیمان سه جانبه 9 بهمن 1320 از 
حالت بي طرفي خارج ش��ده و ابزار اراده 
متفقین شود. با این که ایران از آغاز جنگ 
بي طرفي خود را اعالم کرده بود، در ابتداي 
س��ال 1322 متفقین به دولت ایران فشار 
آوردند که به کلي از حالت بي طرفي خارج 
ش��ده، رسماً به آلمان اعالم جنگ بدهد و 
اخطار کردند که در غیر این صورت ایران 
نخواهد توانس��ت در کنفرانس هاي آینده 

صلح شرکت نماید. 
بدی��ن جهت دول��ت ایران ناچار ش��د به 
بهانه فعالیت ه��اي خرابكارانه مأموران و 
جاسوسان آلماني در هفدهم شهریور 1322 
به آلمان اعالم جنگ بدهد.در عوض متفقین 
موافق��ت کردند که دولت ایران به اعالمیه 
ملل متح��د در 11 دي 1320 که از جانب 
26کشوري که با آلمان در حال جنگ بودند 
امضا شده بود، ملحق شود و پس از جنگ 
در کنفرانس هاي صلح با حقوق متساوي با 

دیگر دولت ها شرکت نماید.
 دول��ت ایران که تجربه تلخي از مخالفت 
دول��ت هاي فات��ح جنگ جهان��ي اول با 
ش��رکت ای��ن کش��ور در کنفرانس صلح 
ورس��اي داشت، بالفاصله در 23 شهریور 
 1322 الح��اق خود را به اعالمیه س��ازمان
ملل متحد اعالم ک��رد. آخرین اقدام ایران 
به نفع متفقین در زمان جنگ دوم جهاني، 
اع��الن جنگ به ژاپن بود که در 9 اس��فند 

1323 صورت گرفت. 
دولت هاي متفق، هم در پیمان سه جانبه و 
هم در اعالمیه کنفرانس تهران که متعاقب 

نشست سران سه کشور بزرگ در پایتخت 
کش��ور ما در 10 آذر 1322 منتش��ر شد، 
استقالل و حاکمیت و تمامیت ارضي ایران 

را تضمین کرده بودند. 
 در اعالمی��ه کنفران��س ته��ران روزولت
رئیس جمهور آمریكا، اس��تالین نخست 
وزیر ش��وروي و چرچیل نخس��ت وزیر 
بریتانیا کمک هایي را که ایران در تعقیب 
جنگ علیه دشمن مشترك و به خصوص 
در تسهیل وسایل حمل و نقل مهمات از 
دیگر کشورها به اتحاد جماهیر شوروي به 
عمل آورده تصدیق نموده و موافقت کردند 
کمک هاي اقتصادي خود را تا حد امكان 

به دولت ایران بدهند. 
درب��اره دوران بعد از جن��گ نیز موافقت 
کردند که هر نوع مسائل اقتصادي را که در 
پایان مخاصمات ایران با آن مواجه باش��د، 
از طرف کنفرانس ها یا مجامع بین المللي 
که براي مطالعه امور اقتصادي بین المللي 
تش��كیل یا ایجاد شود، با مسائل اقتصادي 
سایر ملل متحد مورد توجه کامل قرار گیرد. 
دولتمردان وابسته به غرب در ایران گمان 
مي کردند با در دست داشتن این همه سند 
و گواهینام��ه و دریافت لقب پل پیروزي، 
خواهند توانست حال که جنگ در اروپا به 
پایان رسیده است، تخلیه خاك خود را از 
نیروهاي بیگانه خواستار شوند، اما در عمل 
معلوم شد کار به این آساني نیست و تازه 

اول مشكالت است. 
دول��ت ایران پس از درخواس��ت هش��تم 
اردیبهش��ت مبني بر خروج ای��ن نیروها 
 در تاری��خ 29 اردیبهش��ت 1324، ط��ي

یادداشت هایي پیروزي در جنگ را به سه 
دولت بزرگ متفق تبریک گفته و ضمناً از 
فرصت استفاده کرد و خاطرنشان ساخت 
که به موجب ماده پنج پیمان س��ه جانبه و 
قولي که در کنفرانس تهران داده شده بود، 
پ��س از پایان مخاصم��ات در اروپا دیگر 
لزومي به ماندن نیروهاي متفقین در ایران 
نیست و بهتر اس��ت هر چه زودتر خاك 
ای��ران را تخلیه کنند تا اوضاع کش��ور به 
ح��ال عادي بازگردد و بتوان چاره اي براي 
 بهبود وضع فالکت بار مردم یافت. اما این

درخواس��ت ها و یادداشت ها بي جواب 
ماند و متفقین اعتنایي به آن نكردند. 

 در کنفران��س پوتس��دام ک��ه از 26 تیر تا
11 مرداد 1324 بین س��ران س��ه کش��ور 
 بزرگ اس��تالین نخس��ت وزیر شوروي،
ترومن رئیس جمهور جدید آمریكا، چرچیل 
)و سپس کلمنت اتلي نخست وزیر جدید 
انگلس��تان( در حومه پایتخت سابق آلمان 
تشكیل شد، مسأله تخلیه ایران از نیروهاي 
 بیگانه مطرح ش��د، اما شوروي ها به بهانه
 این که هن��وز جنگ با ژاپن خاتمه نیافته 
اس��ت، با آن موافقت نكردند، بنابراین در 
اعالمیه نهایي کنفرانس پوتسدام چنین قید 
شد: موافقت شد که سربازان متفقین فوراً از 
تهران عقب کشیده شوند و مراحل بعدي 
عقب نشیني سربازان از ایران در گردهمایي 
وزیران خارجه سه کشور که در اول سپتامبر 
1945 برابر با 10 شهریور 1324در لندن برپا 

خواهد شد، مورد رسیدگي قرار گیرد. 
هر چند این رس��یدگي، به خروج ظاهري 
نیروه��اي آمریكا و انگلی��س انجامید،  اما 
در طول ای��ن مدت نیروهای��ي را جهت 
خودمختار طلبي در ایران تربیت کرده بودند 
و همچنین ش��وروي نیز به طور واضح از 
 خروج نیروهای��ش از آذربایج��ان امتناع

مي ورزید. 
سرانجام پس از دو سال، در سال 1326 با 
روي کار آمدن دولت قوام، حضور فیزیكي 
متفقین در ایران به پایان رسید و آنها خاك 

ایران را ترك کردند.

جهان نمانصف النهار نصف النهار

نماین��دگان مجلس ش��وراي اس��المي تصویب 
کردند قیمت پیش بیني ش��ده نف��ت در بودجه 

90، یک و نیم دالر افزایش یابد.
نمایندگان مجلس در دومین جلس��ه رس��یدگي 
ب��ه بخش درآم��دي الیحه بودجه س��ال 1390 
جزءه��اي »الف« و »ب« بن��د 12 این الیحه را 
تصویب نهایي کردند. نمایندگان در این جلس��ه 
همچنین دو مصوبه به جزء »ب« این بند الحاق 
کردن��د. نماین��دگان مجلس همچنی��ن در جزء 
»الف« بن��د 12 الیحه بودجه نف��ت رابطه مالي 
دول��ت و وزارت نف��ت را 14/5 درص��د تعیین 

کردند.
 براس��اس ای��ن مصوبه در راس��تاي اعمال حق 
مالكیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کش��ور 
و نیز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم 
توس��عه، رابطه مالي و نحوه تس��ویه حس��اب 
 بی��ن دول��ت )خزان��ه داري کل( و وزارت نفت

14/5 درصد )ش��امل 10 درصد منظور در ماده 
229 قانون برنامه پنجم توس��عه( از ارزش نفت 
)نفت خ��ام و میعانات گازي( صادراتي و مبالغ 
واری��زي نقدي باب��ت خوراك پاالیش��گاه هاي 
داخلي و میعانات گازي تحویلي به مجتمع هاي 
پتروش��یمي و س��ایر ش��رکت ها به عنوان سهم 
آن ش��رکت ب��ه منظ��ور مصارف س��رمایه اي و 
بازپرداخت قراردادهاي بیع متقابل شرکت پس 
از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود 

سهام تعیین  شد.
نماین��دگان مجلس مقرر کردند: وزارت نفت از 
طریق ش��رکت هاي دولتي تابعه ذي ربط، مكلف 
اس��ت مع��ادل 85/5 درصد بقی��ه ارزش موارد 
مذکور را به حساب بستانكار دولت )خزانه داري 
کل کش��ور( منظور و به ش��رح مقررات این بند 
با دولت )خزانه داري کل کشور( تسویه حساب 
کند. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند 
قیم��ت نفت صادرات��ي از مب��ادي اولیه، قیمت 
معامالت��ي یک بش��كه نفت در ه��ر محموله و 
ب��راي نفت تحویل��ي به پاالیش��گاه هاي داخلي 
 و مجتمع هاي پتروش��یمي و س��ایر ش��رکت ها،
95 درصد متوس��ط بهاي محموله هاي صادراتي 

نفت مشابه در هر ماه شمسي باشد. 
ب��ا تصویب نمایندگان مجل��س وزارت نفت از 
طریق ش��رکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف 
اس��ت تمامي مناب��ع و دریافت ه��اي حاصل از 
ص��ادرات نفت خام و میعان��ات گازي را به هر 
صورت، پس از کسر بازپرداخت هاي بیع متقابل، 

بالفاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزي 
جمهوري اس��المي ایران به حساب هاي مربوط 
 در خزان��ه داري کل کش��ور واری��ز و در مقاطع
س��ه ماهه پ��س از تصویب کارگ��روه موضوع 
ای��ن بند، خزان��ه داري کل کش��ور ب��ا وزارت 
 نف��ت از طریق ش��رکت دولتي تابع��ه ذي ربط

تسویه حساب کند. 
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران نیز مكلف 
 اس��ت از وج��وه حاصله ه��ر ماهه ب��ه ترتیب
14/5 درص��د س��هم وزارت نف��ت از طری��ق 
احتس��اب  ب��ا  ذي رب��ط  تابع��ه  ش��رکت هاي 
بازپرداخت ه��اي بی��ع متقابل )با اع��الم خزانه( 
و 20 درصد س��هم صندوق توس��عه ملي را به 
حساب هاي مربوط واریز نماید و پس از تحقق 
کامل درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي 
به ن��رخ روز ارز، معادل 52 میلیارد دالر مربوط 
به ردیف 210101 مندرج در جدول ش��ماره 5 
این قانون و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات 
نفت خام موضوع ماده 32 قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توس��عه موضوع ردی��ف 210110 ، مازاد 
ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند 
الحاق��ي 65 این قانون به حس��اب ذخیره ارزي 
واریز کند. نمایندگان مجلس با الحاق جزئي به 
بن��د 12 همچنین تصویب کردند هزینه مصرفي 
و حق انش��عاب برق، آب و گاز براي مساجد و 

دارالقرآن هاي روستایي رایگان محاسبه شود. 

نماین��دگان مجلس در تبص��ره 2 بند 12 الیحه 
بودجه نیز در راستاي اجراي جزء یک بند »ي« 
م��اده 48 قانون برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه، 
بانک مرک��زي را موظف کردن��د 20 درصد از 
وجوه حاص��ل از ص��ادرات فرآورده هاي نفتي 
در پاالیشگاه هایي که از قیمت خوراك موضوع 
این جزء استفاده مي کنند و 20 درصد صادرات 
گاز طبیعي پس از کس��ر ارزش گاز خام طبیعي 
وارداتي را به حساس صندوق توسعه ملي واریز 

کند.
گفتني اس��ت حس��ین علي ش��هریاري نماینده 
زاه��دان، با طرح پیش��نهاد افزای��ش 1/5دالري 
قیمت پیش بیني ش��ده نف��ت در الیحه بودجه 
نف��ت، اظهار داش��ت: ب��ا توجه به ای��ن که در 
حال حاض��ر بیمارس��تان هاي دولت��ي به ویژه 
در شهرس��تان ها از کمبود تجهیزات پزش��كي و 
آمبوالن��س رنج مي برند، بنابراین الزم اس��ت با 
افزایش قیمت پیش بیني ش��ده نفت براي تأمین 

آنها اقدام کنیم. 
نماین��ده دول��ت و اعضاي کمیس��یون تلفیق با 
افزای��ش 1/5 دالري قیم��ت پی��ش بین��ي نفت 
در این جلس��ه مخالفت کردند، ام��ا نمایندگان 
و مخال��ف  رأي   48 مواف��ق،  رأي   139  ب��ا 
22 رأي ممتنع از 228 نماینده حاضر، با افزایش 
 1/5 دالري قیم��ت پی��ش بیني نف��ت موافقت

کردند.

درمجلس تصویب شد؛

قیمت پایه نفت در بودجه امسال
81/5 دالر
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قانون هدفمندي يارانه ها بر بورس تهران 
اثرات مثبت دارد

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
گف��ت: بازار س��رمایه از ط��رح تحول 
 اقتص��ادي اس��تقبال ک��رد و پیش بیني
مي ش��ود ای��ن ط��رح در بلندمدت با 
ایجاد بهره وري در شرکت ها و اصالح 
س��اختارها در صنایع، در بازار سرمایه 

اثرات مثبت زیادي داشته باشد.
 از پای��گاه اطالع  رس��اني دولت، علي 
صالح آبادي درباره پذیرش شرکت هاي 
جدید در بازار بورس خاطرنشان کرد: 
ش��رایط کامال فراهم است شرکت هاي 
مختلف درخواس��ت پذی��رش بدهند. 
در حال حاضر ای��ن امكان وجود دارد 
که ش��رکت هاي خصوصي و دولتي که 
مش��مول اص��ل 44 هس��تند وارد بازار 
سرمایه شوند. بازار سرمایه توان جذب 
آنها را دارد و امیدواریم روند واگذاري ها 
و ورود شرکت ها با قوت بیشتری ادامه 
پیدا کند. رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: ب��ازار بورس ایران حبابي 
نیست و مشكل خاصي ندارد. در بازار 
سرمایه ش��رکت هایي که حضور دارند 
ش��رکت هاي س��ودآور اقتصادي ایران 

هستند. 
صالح آبادي با بیان این که بورس تهران 

در معرض تشكیل حباب قیمتي نیست، 
اظهار داشت: بازار بورس ایران حبابي 
نیس��ت. نزدیک 130 میلیارد تومان در 
بازار ب��ورس و 67 میلی��ارد تومان در 
ب��ازار فرا بورس و جمع��ًا 200 میلیارد 
تومان در ای��ن دو بازار معامله صورت 
گرفته است. وي ادامه داد: با این حجم 
و نقدینگي و با پتانس��یل سودآوري که 
شرکت هاي ما دارند، با توجه به افزایش 
کاالها در س��طح جهان، مشكل خاصي 
در ب��ازار وجود ندارد. رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در خصوص 
احتم��ال ادامه رش��د ش��اخص بورس 
گفت: رش��د شاخص بورس بستگي به 
تح��والت اقتصادي آینده کش��ور دارد، 
طبیعت��ًا بازار س��رمایه منعك��س کننده 
واقعیت ه��اي اقتصادي، س��ودآوري و 

وضعیت شرکت هاست. 
وي ادامه داد: در صورتي که سودآوري 
ش��رکت ها بهبود پیدا کند، طبیعي است 
که بازار سرمایه هم از آن متأثر مي شود 
و آن را منعك��س مي کن��د. با توجه به 
پتانسیل ها و زیر ساخت هایي که در این 
بازار ایجاد شده، امیدوارم در بلند مدت 

روند مطلوبي داشته باشد.

پایتختنصف النهار

 مع��اون آبخی��زداري س��ازمان جن��گل ه��ا، مرات��ع و آبخی��زداري گف��ت:
225 ش��هر کش��ور در مع��رض خطر ج��دي س��یل ق��رار دارد. محمدرضا 
ش��جاعي در هفتمی��ن همای��ش مل��ي عل��وم و مهندس��ي آبخی��زداري در 
دانش��گاه صنعتي اصفه��ان افزود: کاره��اي مطالعاتي و عملیات��ي براي رفع 
این تهدیدات براي 70 ش��هر توسط س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 
 ص��ورت گرفت��ه و عملیات اجرایي ب��راي 155 ش��هر باقي مان��ده در حال

اجراس��ت. وي ادامه داد: الزم اس��ت با توجه به س��رعت توس��عه شهري در 
کش��ور این اقدامات شتاب بیشتري بگیرد. شجاعي با اشاره به این که در این 
زمینه اقدامات خوبي توس��ط سازمان جنگل ها صورت گرفته است، تصریح 
 ک��رد: برنامه هاي انجام ش��ده در زنجان، تبریز، س��نندج، تهران، خوانس��ار،

نجف آباد، شاهین شهر، مبارکه ، برخوار و میمه از این جمله است. 
وي با بیان این که در سال هاي اخیر شاهد گسترش مناطق شهري و روستایي 
و توس��عه مناطق مسكوني، تجاري، صنعتي و کش��اورزي در کشور بوده ایم، 
تصریح کرد: توسعه این مناطق در بیشتر موارد بدون توجه به مناطق باالدست 
آن و حوزه هاي آبخیز صورت گرفته اس��ت. به گفته وي این توس��عه بخشي 
باعث افزایش ش��دت س��یالب ها در دو دهه اخیر، بروز خسارات و توسعه 
ناپایدار ش��ده است. شجاعي با اشاره به این که با در نظر گرفتن حوزه آبخیز 
باالدست مي توان میزان مخاطرات را پیش بیني کرد و خسارات را کاهش داد، 
گفت: الزم است نگرش به موضوع آبخیزها را از حالت بخشي نگري به جامع 

نگري تبدیل کنیم که تحقق آن از طریق مدیریت علمي امكانپذیر است. 

محمدرضا شجاعی : 
خطر سيالب 255 شهر كشور را تهديد مي كند

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح چگونگی 
 ح��ذف صفره��ای پول مل��ی، از احتم��ال تبدیل
ای��ران چک هایی همچ��ون 50 ه��زار تومانی به 
اس��كناس خبر داد و تاکید کرد: تغییر واحد پولی 
حداقل 15 ماه طول می کشد.حس��ین قضاوی در 
نشستی با دانشجویان دانشكده امور اقتصادی تهران 
درباره بررس��ی حذف چهار صف��ر از واحد پولی 
کشور گفت: مشكل رند کردن واحد پولی با تغییر 
واحد پول��ی، در کاالها و قیمت های خاصی اتفاق 
م��ی افتد و این موضوع از نظر مناس��بات ریاضی 
قابل بررس��ی است که چه کاالهایی قیمت هایشان 
بین قطع های س��كه و اس��كناس قرار می گیرد که 
ممكن است برای آنها سكه و اسكناسی منتشر نشده 
باشد؛ بنابراین قیمت آنها به ناچار رند می شود، اما 
این قیمت ها هزینه های کمی را در اقتصاد تشكیل 
می دهند.مع��اون اقتصادی بانک مرک��زی نگرانی 
دیگری که ممكن اس��ت با تغییر واحد پولی اتفاق 
بیفتد را افزایش قیمت ها توسط فروشندگان عنوان 
کرد و افزود: این اتفاق با تغییر واحد پولی در اروپا 
رخ داد. وی اضافه کرد: زمانی که در اروپا یورو به 
عنوان واحد پولی معرفی شد،  بانک مرکزی اروپا 
مجبور ش��د در عرض دو ماه واحد پولی جدید را 
جایگزین کند؛ بنابراین مثال زمانی که مارك به یورو 
تبدیل شد، اگر کاالیی قباًل یک و نیم مارك قیمت 
 می خ��ورد با قیمتگذاری یورو ب��ه 1/2 یورو تغییر

می یافت و این امر یک نارس��ایی محس��وب می 

شد.
قضاوی تصریح کرد: اگر کش��وری در تغییر واحد 
پولی به صورت موازی اسكناس معرفی کند، یعنی 
اسكناس و واحد پولی جدید به موازات واحد پولی 
قبلی وارد جامعه شود، به تدریج هر چند ماه یكی از 
آن قطع ها را از گردونه خارج می کند، بنابراین الزم 
است که قیمت ها به حد وفور برای مدت شش ماه 
یا یک سال به صورت اتیكت بر روی کاالها نصب 
شود. در عین حال نظارت توسط مصرف کنندگان 
نیز می تواند اعمال ش��ود تا تورم ناشی از این کار 
کاهش یابد.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در 
س��ال 2001 زمانی که یورو ب��ه عنوان واحد پولی 
اروپا معرفی شد، نرخ تورم اروپا 2/3 درصد بود در 
حالی که تنها س��ه دهم واحد درصد از 2/3 درصد 

تورم سال 2001 ناشی از معرفی پول جدید بود.
قضاوی با بیان این که از آن زمان به بعد یک تورم 
دیگر تحت عنوان تورم ذهنی مورد محاس��به قرار 
می گیرد، افزود: ش��اخصی برای نرخ تورم ذهنی 
نیز در اروپا طراحی ش��د که عدد آن شش ماه قبل 
از معرفی یورو 25 و ش��ش م��اه بعد از معرفی آن 
باالی 65 بود در حالی که نرخ تورم ساالنه در اروپا 
همان 2/3 درصد بود. به گفته وی، برداش��ت مردم 
 نسبت به فشارهای تورمی با واقعیت هایی که اتفاق
می افتد در کشورهای مختلف متفاوت است. معاون 
اقتصادی بانک مرکزی درپاسخ به این سئوال که اگر 
قرار است دو پول به طور همزمان در کشور رواج 

داشته باشد واحد پولی کدام خواهد بود، گفت: از 
مقطعی که بحث حذف س��ه یا چهار صفر مطرح 
ش��ده، مردم تصور می کنند که این اتفاق طی یک 
یا دو ماه آینده قرار است رخ دهد، اما برای عوض 
کردن واحد پولی جدای از شرط وجود ثبات قیمتی 
به عنوان یک ش��رط اساس��ی، الزم است که انباره 
اس��كناس های موجود تا حدودی کاهش پیدا کند 
که انهدام آنها قابل مدیریت باش��د. قضاوی گفت: 
هم اکنون هشت میلیون قطعه اسكناس و 20 هزار 
میلیارد تومان اسكناس مس��كوك در دست مردم 
وجود دارد. همچنین هفت هزار میلیارد تومان در 
خودپردازها و گاوصندوق ها و س��ه هزار میلیارد 
 توم��ان در دس��ت بانک مرکزی اس��ت که حدود
8 الی 9 درصد حجم نقدینگی کش��ور را تشكیل 
می دهد، در مجموع تمام اسكناس ها هشت میلیارد 
قطعه را تشكیل می دهد، این در حالی است که در 
کشورهایی مثل ترکیه تعداد قطعات اسكناس های 

آنها کمتر از دو میلیارد قطعه است.
قضاوی ادام��ه داد: از زمانی که مجوز قانونی الزم 
توس��ط مجلس در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد 
و از ی��ک طرف اختی��ارات الزم برای تغییر واحد 
پولی فراه��م و از طرفی دیگر ی��ک اجماع ایجاد 
شود، بانک مرکزی حداقل به 15 ماه زمان نیاز دارد 
تا بتواند انباره ای از اس��كناس را برای تغییر واحد 
 پولی تغییر دهد و به صورت موازی آن را به جریان

بیندازد.

 تغيير واحد پولی حداقل 15 ماه طول می کشد
احتمال تبديل ايران چک به اسکناس

شرايط سوريه برای زائران ايرانی بحرانی نيست
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت 
با بیان این که مسئولیت بررسی امنیت منطقه 
و عتبات عالیات با وزارت امور خارجه است، 
گفت: هنوز از سوی این وزارتخانه توصیه ای 
به سازمان حج نش��ده و شرایط سوریه برای 

زائران ایرانی بحرانی نیست.
حجت االس��الم مهدی شهس��واری در مورد 

تح��رکات اخیر در س��وریه و امكان اقدامات 
تروریس��تی علیه زائران ایرانی گفت: تا کنون 
هشدار یا نامه ای از سوی وزارت امور خارجه 
به س��ازمان حج مبنی بر ع��دم اعزام زائر و یا 
انجام اقدامات محافظتی ارس��ال نشده است. 
وی اف��زود: البته ش��رایط موجود در س��وریه 
موجب کاهش تعداد زائران شده است، چون 

خود زائران مقتضیات این کشور و شرایط را 
می س��نجند. مدیرکل عتبات عالیات سازمان 
ح��ج و زیارت اظهار داش��ت: البته س��ازمان 
ح��ج اقداماتی برای امنیت زائ��ران ایرانی در 
سوریه انجام داده است، ولی در صورت لزوم 
اقدام��ات ش��دید محافظتی از زائ��ران به کار 

گرفته می شود.
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آژیر

عبداله بیچرانلو عوامل درون سازمانی 
و برون سازمانی را چالش ساز دانست 
و گف��ت:  در دوره ه��ای اخیر ش��اهد 
تأسیس شبكه های جدید ماهواره یی از 
جمله آی فیلم و ... هستیم که همچنان 
نی��ز ادام��ه دارد؛ اما زیاد محس��وس 
نیستند و اگر درباره تأسیس شبكه های 
جدید سیاس��ت گذاری می ش��ود باید 

اثربخش باشد. 
وی افزود: هر ش��بكه ای که تأس��یس 
می شود باید کارکرد ویژه و مشخصی 

داشته باشد. 
بیچرانلو رویكرد مناس��بتی به تولید و 
حرف��ه ای نبودن در زمین��ه تولید را از 
دیگر چالش های نوین رسانه ای عنوان 

کرد. 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، 
هن��ر و ارتباط��ات ماه��واره، ش��بكه 
نمایش خانگی و اینترنت را از رقیبان 
چالش س��از برای تلویزیون دانست و 
ادامه داد: بر اس��اس نظرس��نجی های 
ب��ه دس��ت آمده م��ردم کش��ور هنوز 
ب��ه تلویزی��ون و فیلم دی��دن گرایش 
دارند، در عین حال حدود 60 درصد 
مردم مخاطب ماهواره هس��تند که در 
س��ال های اخیر به س��مت این رسانه 
کشیده شده اند؛ در دهه های 70 و 80 
با ماهواره ب��ه صورت منفعل برخورد 
می ش��ده است و در بسیاری موارد نیز 
باعث نارضایتی مردم شده و اکنون در 
دوره ای هس��تیم که نسبت به ماهواره 
بی تفاوتی حاکم است و به همین دلیل 
با افزای��ش مخاطبان ماه��واره روبرو 

هستیم. 
وی عنوان کرد: سال 87 آغاز تحوالت 
مهم در زمینه ش��بكه های فارسی زبان 
ماه��واره بوده ک��ه برخ��ی از آنها از 
داخل تأس��یس و حمایت شده اند. از 
جمله این که ش��بكه های »ام.بی.سی«، 
»بی بی س��ی فارس��ی«، در سال 87، 
»فارس��ی وان« در س��ال 88، »پ��ی ام 
س��ی خانواده«، »جم کالسیک« و »من 
و تو« در س��ال 89 تاس��یس شدند که 
پرمخاطب ترین شبكه های ماهواره ای 

فارسی زبان بودند.
عبداله بیرچانلو در این نشست اظهار 

کرد:  عمده ترین مسأله ای که باعث شد 
مردم از تلویزی��ون روی گردانند و به 
سمت ماهواره  بروند سریال های عامه 
پس��ند و خانوادگی شبكه های فارسی 
زب��ان بوده اس��ت؛ آمری��كا، انگلیس، 
استرالیا، آلمان، فرانسه، برزیل، کلمبیا 
و ک��ره جنوبی کش��ورهای موفق در 
 زمین��ه س��اخت اینگون��ه س��ریال ها

بوده اند.
وی خاطرنش��ان ک��رد:  تلویزی��ون ما 
رقبای  ب��رای  بزرگترین فرصت س��از 
خودش از جمله شبكه نمایش خانگی 
است؛ طبق نظرسنجی های بدست آمده 
58 و 8 دهم درصد مردم س��ریال های 
ش��بكه نمای��ش خانگ��ی را از نظ��ر 
 کیفیت بهتر از س��ریال های تلویزیون

دانسته اند.
بیرچانلو درباره رقیب دیگر تلویزیون، 
اینترنت گف��ت: آخرین آمار )تیر 89( 
به دس��ت آمده نش��ان می دهد که در 
کش��ور 43 و 2 ده��م درصد ضریب 
نف��وذ در اینترنت وج��ود دارد که بعد 
از بحری��ن در خاورمیان��ه رتبه دوم را 
کس��ب کردیم؛ اولین کارکرد اینترنت 
در ایران برای سرگرمی است و اطالع 
گرفتن و آم��وزش در رتبه های بعدی 
قرار دارند، بنابراین تهدید اینترنت در 
راه اس��ت و این اعتبار منبع تلویزیون 

را کاهش می دهد.
وی فراگیری و گس��تردگی در سراسر 
کشور، توان مالی گس��ترده تلویزیون 
برای ساخت س��ریال های الف ویژه، 
امكان بهره گیری از توان بخشی دولتی 
و خصوص��ی و برخورداری از بازوان 
پژوهشی را از جمله فرصت های پیش 

روی تلویزیون عنوان کرد.
عبداله بیرچانلو در پایان این نشس��ت 
نی��ز راهكاره��ای پیش��نهادی ب��رای 
تلویزی��ون و ح��ل چالش ه��ای آن را 
برش��مرد که ش��امل پذیرش واقعیات 
موجود رس��انه ای، اعتماد به دیدبانان 
رس��انه، رو آوردن ب��ه ژانره��ای نو، 
تمرک��ز و برخواس��ته های مخاطب��ان، 
تغییر س��اختار صدا و سیما و فعالیت 
شبكه های موازی به طور نظارت شده 

و رسمی تر هستند.

جامعه

چند درصد ايرانی ها
مخاطب ماهواره هستند؟ 

این داغ پایان ندارد...

چرا او با همسرش تفاهم دارد؟
برخی معتقدند که شناخت و تشخیص دقیق همسران ناموفق، تاحدودی 
کار پیچیده و مشكلی است که تنها افراد متخصص از عهده آن بر مي آیند. 
این که همس��ران موفق چ��ه ویژگی هایی دارند نی��ز، کار چندان راحتی 
نیست، زیرا هنوز معیارهای دقیق سالمت همسران مشخص نشده است. 
اما بس��یاری از عوامل آسیب زا معلوم و مش��خص است. به همین دلیل 
برش��مردن ویژگی های آس��یب زا، بهتر مي تواند ما را برای دس��تیابی به 
هدف مورد نظرمان یاری رس��اند. ش��اید بارها از خود پرس��یده اید که 
چرا فالنی این قدر با همس��رش تفاهم دارد و با هم خوش��ند؟ یا این که 
فالنی چه کار مي کند که همس��رش همیش��ه احترامش را حفظ مي کند؟ 
و یا چرا ما نمی توانیم مثل فالنی خوش��بخت باش��یم و از کنار هم بودن 

لذت ببریم.
 ام��ا آیا تا کن��ون فكر کرده اید که این زوجین موفق نام آش��نا فامیل که 
ش��ما و همس��رتان و یا دیگر زوجین به آن غبطه مي خورید و حس��رت 
زندگ��ی آن را دارید از چ��ه ویژگی های برت��ری برخوردارند و چگونه 
زندگی مشترکش��ان را مدیریت و اداره مي کنند که مایه مباهات و تفاخر 
در فی مابین دوس��تان و آشنایان شده اند؟ بیشتر ما، عادت کرده ایم فقط 
به مقایس��ه میزان س��طوح موفقیت بپردازیم غافل از آن که... . متأس��فانه 
بس��یاری از ما آموخته ایم فقط بپرسیم چرا فالنی زندگی مشترك موفقی 
دارد ب��دون آنكه در جس��تجوی عل��ت و آگاهی از رمز خوش��بختی و 

موفقیت آنان باشیم . 
هرگز نخواس��ته ایم زندگی مش��ترك و نحوه و چگونگ��ی ارتباط خود 
ب��ا همس��رمان را همان طور که زندگی دیگ��ران را زیر ذره بین مي بریم، 
جزیي ت��ر و ب��ا ق��دری تأمل و درایت و اندیش��ه اصالح بررس��ی کنیم. 
بنابرای��ن، مقص��ود برآن ش��د، این ب��ار معكوس عمل ک��رده و به جای 
برشمردن ویژگی ها و خصوصیت هاي مثبت همسران موفق، از ویژگی ها 
و خصوصیت هاي همس��ران نا موفق صحبت کنیم تا با بر شمردن برخی 
از ای��ن ویژگی های نامطل��وب، تلنگری بر برخی از زوجین وارد کرده تا 

دیر نشده تكانی به خود داده و در صدد رفع آن بر آیند. مهم ترین ویژگی 
همسران نا موفق عبارتند از:

- یكی یا دو نفرشان، رفتار و شخصیت سالم و رشد کرده ای ندارند. 
- حریم شخصی یكدیگر را رعایت نمی کنند. 

- به طور معمول مدیریتی کارآمد بین همسر و خانواده خویش ندارند.
- ناموفق، مرز و حریم و اسرار خود را با اطرافیان و خانواده های خویش 

رعایت نمی نمایند.
- نمی توانند به درستی و به خوبی با یكدیگر ارتباط برقرار نمایند.

- در زندگیشان اوقات خوشی را نمی گذرانند.
- در اغل��ب فعالیت های ش��ان در زندگی مش��ترك همس��و و هم عقیده 

نیستند.
- در زمینه های فكری، فرهنگی، عقیدتی، مذهبی، اجتماعی شباهت ها و 

اشتراك های چندانی با یكدیگر ندارند.
- ب��ا یكدیگر درگیری و کش��مكش هایی در زمینه های فكری، انس��انی، 

عقیدتی، معیشتی و تربیتی دارند.
- آزار و اذیت های بسیاری به یكدیگر مي رسانند و نیش و کنایه های آزار 

دهنده ای به همدیگر وارد مي نمایند.
- بر بس��یاری از امور کنت��رل ندارند، به نحوی که ام��ور زندگی بر آنها 

مسلط است نه آنها بر امور
- در تربیت فرزندانشان موفق نیستند.

- ب��ه یكدیگ��ر احترام نم��ی گذارند و حرمت یكدیگ��ر را رعایت نمی 
کنند. 

*همس��ران ناموف��ق، اه��داف مش��ترکی در زمینه های مختل��ف زندگی 
ندارند.

- در طول زندگی، عالقه شان را نسبت به یكدیگر از دست مي دهند.
- حضورش��ان برای یكدیگر خوشایند نیس��ت و حتی گاهی آزاردهنده 

مي شود.
- نسبت به ناسالم بودن خویش آگاهی ندارند.

- اغلب برای حل مشكالتی که قادر به حل آنها نیستند، کمک تخصصی 
نیز نمی گیرند.

- بر بس��یاری از امور کنت��رل ندارند، به نحوی که ام��ور زندگی بر انها 
مسلط است نه آنها بر امور.

- قادر به حل کردن مشكالتش��ان نیس��تند و تنها یاد مي گیرند چگونه با 
مشكالت خویش کنار بیایند.

- در زندگی مشترك راستی و صداقت ندارند.
- علت عمده مشكالت خود را ناشی از طرف مقابل مي دانند.

- نقش های ثابتی از لحاظ رفتاری و عاطفی در ارتباط با یكدیگر دارند.
- ش��یوه های صحی��ح پایان دادن به زندگی مش��ترك خویش را نیز نمی 

دانند.

بچ��ه هایی ک��ه پیام ه��ای مثبت را به 
جای پیام های منفی می شنوند، دارای 
اعتماد به نفس بیش��تری هستند از آن 
جای��ی که آن ه��ا فقط ب��رای »بودن«  
مورد تقدی��ر و تمجید قرار می گیرند، 
نی��ازی ندارند که ب��رای جلب توجه 
والدینش��ان، رفتارهای بد نشان دهند. 
ه��ر گاه توانس��تید اف��كار منفی خود 
 را ب��ا اف��كار مثب��ت جایگزی��ن کنید،
راحت ت��ر می توانی��د کارهای مثبت 
فرزندتان را ببینید و کارهایی که ش��ما 
را آزار می دهند، نادیده بگیرید. سعی 
کنید به خاطر بس��پارید که اگر فرزند 
شما باعث ناراحتی تان می شود. بدین 
معنی نیست که بد و شیطان است. بلكه 
معنی آن فقط این اس��ت که دیدگاه و 
خط مشی او با دیدگاه و خط مشی شما 
متفاوت اس��ت. برای این که کودکتان 
همان ط��ور که می خواهید رفتار کند، 
باید به طور دایم رفت��ار مورد نظرتان 
را مورد تشویق قرار دهید. برای مثال، 
فرض کنید می خواهید هنگام صحبت 
با تلف��ن، فرزندتان آرام بازی کند و یا 
خودش را س��رگرم کن��د. به جای این 
که به محض زنگ زدن تلفن، بخواهد 
که به او توجه کنید. خوب دقت کنید، 
دفعه دیگر که توانس��تید ب��ه خوبی با 
تلفن صحب��ت کنید چ��ون فرزندتان 
مشغول تماشای تلویزیون و یا سرگرم 
ب��ازی بوده اس��ت. این حرک��ت او را 
مورد تش��ویق قرار دهی��د. بعد از این 
که تلفن را قطع کردید فرزندتان را در 
آغوش بگیرید و ببوس��ید و با هیجان 
بگویی��د: می دان��ی چ��ه کار کردی؟ 
 وقتی فرزندتان کنجكاوانه به شما نگاه
می کند و می پرسد: نه، چه کار کردم؟ 
به گرمی جواب دهید: وقتی مش��غول 
صحبت با تلفن بودم، تو خیلی خوب 
رفتار کردی خیلی ممنونم که این قدر 

ساکت بودی. 
تضمین م��ی کنم که فق��ط یک یا دو 
بار تش��ویق کافی اس��ت ک��ه دیدگاه 
ش��ما و فرزن��دان یكی ش��ود. پس از 
 م��دت کوتاه��ی، وقت��ی تلف��ن زنگ
می زند، فرزندتان رفتار خوبی نش��ان 
م��ی دهد.تش��ویق نیز در ک��م کردن 
مش��اجره بین فرزن��دان بس��یار موثر 
است. این خود والدین هستند که عدم 
 س��ازگاری خواهر و برادر ها را صحه
می گذارند. به ج��ای این که بگویید: 

 ش��ما بچه ه��ا همیش��ه داری��د با هم
می جنگید چرا نمی توانید با هم کنار 
بیایید؟ چ��را بر روی زم��ان هایی که 
با هم کنار می آین��د تاکید نمی کنید؟ 
بچه های من همیش��ه ش��نیده اند که: 
شما دوستان صمیمی یكدیگر هستید. 
البته گاهی با هم بح��ث دارید. اما در 

حقیقت صمیمی هستید. 
نتیج��ه آن: آنها در واقع با هم صمیمی 

هستند.
به جای انتقاد از فرزندانتان، سعی کنید 
متوجه رفتارهای درست و خوب آن ها 
شوید. اگر می خواهید رفتارهای مثبت 
آن ها افزایش یابد، روزانه حداقل یک 
رفت��ار مثبت آن ها را متوجه ش��وید و 
مورد تش��ویق قرار دهید، هر چند آن 
رفتار کوچک باش��د. می توانید چیزی 
به این سادگی بگویید: » هیچ می دانی 
چق��در لبخندت را دوس��ت دارم؟ هر 
 بار وارد اتاق می شوی اتاق را نورانی
می کن��ی. همین جمله س��اده کودکی 

خندان تربیت می کند.
اینها چند جمله پیشنهادی است: 

-  چقدر عالی است که در حال کتاب 
خواندن می بینمت. 

-  چقدر س��اکت ب��ودی وقتی مامان 
مهمان داشت.

-  چق��در خوب می توانی س��رت را 
گرم کنی.

-  چقدر خوب به من کمک می کنی.
وقتی ه��ر روز متوجه رفتارهای مثبت 
فرزندتان ش��دید و آن ها را تش��ویق 
کردی��د، واکنش آنه��ا رفتارهای مثبت 

بیشتری خواهد بود.
موفقی��ت  ی��ک  ب��ه  او  نیس��ت  الزم 
بزرگی برس��د تا مورد تشویق و تقدیر 
ق��رار گیرد. هدف ش��ما باید تش��ویق 
رفتارهایی باش��د که دوست دارید هر 
روز بیشتر شاهد آن ها باشید فرزندان 
ه��ر روز، خوب هس��تند اما والدین یا 
متوجه نمی ش��وند و یا زحمت اظهار 
نظ��ر به خود نمی دهن��د اگر در حین 
رانندگی، بچه ها س��اکت هس��تند، به 
خودت��ان می گویید ش��رط م��ی بندم 
 تا س��ه دقیقه دیگر ش��روع به شیطنت
م��ی کنند. دفعه دیگر این فكر منفی را 
با ای��ن فكر مثبت عوض کنید و آن را 
بلند بگویید: چه بچه های خوبی دارم. 
ش��ما در حال رانندگی من به آرامی و 

شادی بیرون را تماشا می کنید.

مچگيری از نوع مثبت 

پنجره

دث
حوا

مرگ عزیزان مهم ترین رویداد در زندگی است 
و باعث بحران عاطفی شدید می شود. مرحله 
»بهب��ود« آرام و تدریجی اس��ت، زیرا پذیرش 
واقعیت مشكل است و فرد دچار سردرگمی 
مي ش��ود. اگر فرد مرگ را ب��ه عنوان واقعیت 
زندگی بپذیرد، غم و اندوهش کمتر مي شود. 
فرد باید بپذیرد که مي تواند با مرگ و ش��رایط 
جدید س��ازگار شود. با پش��ت سر گذاشتن 
مرحله رشد روان ش��ناختی، فرد مي تواند در 
مقابل رویدادهای سخت زندگی مقاوم شود. 
هر از چند گاهی خبر فوت یكی از بس��تگان، 
دوستان و نزدیكانمان خواب غفلت را از سرمان 
مي پراند و اگر آن عزیز از دس��ت رفته یكی از 
افراد خانواده ما باشد به ویژه همسر، مي تواند 
ش��وك ش��دیدی نیز بر ما وارد کند. در حوزه 
روانشناسی، فش��ارهای روانی و مشكالت به 
دسته های مختلف تقسیم مي شوند که در بعضی 
مواقع آدمی با اس��تفاده از توان و استعداد خود 
یا دیگ��ری، مي تواند آنها را حل کرده یا تغییر 
دهد و بعضی مس��ائل نیز هست که فقط باید 
آنها را تحمل کرد. اما مرگ از مقوله دوم است. 
هیچ واکنش درست یا اشتباهی نسبت به مرگ 
وجود ندارد. همه ما نیاز داریم که به روش خود 
و در زمان مختص به خود اندوهگین باش��یم. 
ممكن اس��ت این اندوه برای برخی به معنای 
گریستن باشد و برای برخی دیگر نه. در برخی 
افراد این اندوه ماه ها و سال ها به طول مي انجامد 
و در برخ��ی دیگر پس از مدتی کوتاه به پایان 
مي رسد. واکنش ها و احساسات ممكن است 
هر ساعت یا هر روز تغییر کنند؛ برخی از روزها 
بس��یار خوب و برخی دیگر نا خوشایند و بد 
هس��تند. تغییرات احساسی با گذشت زمان و 
هنگامی که فرد فرا مي گیرد که چگونه خود را 
با شرایط تغییر یافته هماهنگ سازد، شدت خود 
را از دست خواهند داد اما آغاز این راه نیز کمی 
دشوار است. آنچه در ذیل مي آید، خالصه ای 
از معمول ترین احساساتی است که در پی از 

دست دادن یک فرد با آنها روبرو مي شویم.
بهت زدگی و ناباوری: قبول خبر درگذشت 
یک شخص به زمان نیاز دارد. فرد داغدیده نمی 
خواه��د این خبر را باور کند، درحقیقت، ابتدا 
نم��ی تواند آن را باور کند. فقدان فرد داغدیده 
احساس مي کند که چیزهای زیادی را از دست 
داده است، یک شخص را، عشق او را، دوستی 
و همراه��ی او را، فرصت ها، امیده��ا و.... این 
فقدان مي تواند احساس عمیقی از غم به همراه 

داشته باشد. گناه و احساس پشیمانی یكی دیگر 
ازاحساساتی که گریبان گیر فرد داغدیده مي شود 
احساس گناه است؛ به عنوان نمونه ممكن است 
از این که هفته گذشته کار اشتباهی در قبال فرد 
فوت ش��ده انجام داده یا ب��ه قولی که داده بود 
عمل نكرده اس��ت، احساس پشیمانی کند یا 
حتی از این که زمانی نس��بت به او خشمگین 
شده احساس بدی داشته باشد. در برخی دیگر 
از افراد نیز احساس گناهی شدید از این که خود 
زنده مانده اند و دیگری از دنیا رفته اس��ت، به 
وجود مي آید. از احساسات و واکنش های خود 
در چارچوب منطق پیروی کنید. اگر دوس��ت 
دارید تنها باشید یا بیرون بروید و با مردم باشید 
این کار را انجام دهید. در صورت لزوم به خود 
یادآوری کنید که در پی یک فقدان وجود این 

قبیل احساسات امری طبیعی است.
حسادت: ممكن است شخص داغدیده نسبت 
به آنچه دیگران دارند اما وی در نتیجه این فقدان 
از آنها محروم شده است، حسادت کند. حتی 
ممكن است این حس نسبت به زندگی به ظاهر 

آسوده دیگران نیز شكل بگیرد. 
خشم: فرد ممكن است نسبت به جهان و حتی 
سایر افراد خشمگین باشد چرا که تصور مي کند 
آنها نه تنها عامل این جدایی و فقدان اند، بلكه 
قادر به درمان بیماری ها نیستند؛ احساسات وی 
را درك نمی کنند؛ بدون فكر حرف مي زنند و 
به زندگی خود با لذت و شادی ادامه مي دهند. 
این شخص حتی ممكن است نسبت به خود و 
به خاطر کرده ها و نكرده های خویش خشمگین 
باشد. دشوارتر از همه آن که ممكن است حتی 
نسبت به شخص فوت شده نیز احساس خشم 
کن��د و تصور کند که این فقدان وی را گرفتار 

درد و غمی بزرگ کرده است.
احساس تنهایی: یكی دیگر از حاالتی که در فرد 
داغدیده شكل مي گیرد احساس تنهایی است. 
وی ممكن است تصور کند که شرایط پیش آمده 
برای وی، برای دیگران مهم نیس��ت. او تصور 
مي کند که کس��ی را از دست داده که بیشترین 

نقش را در زندگی او ایفا مي کرده است. 
 احساس آسودگی خاطر: اما اگر دلیل مرگ 
بیماری طوالنی مدت یا کهولت س��ن باشد، 
شخص داغدیده نوعی احساس آسودگی خیال 
مي کند زیرا تصور مي کند که فرد ازسختی هایی 
که گرفتار آنها بود، رها شده است. حال ممكن 
اس��ت برخی افراد تصور کنند ک��ه این قبیل 
احساسات برای همیشه ادامه خواهند داشت، 

اما این گونه نیست. ناگفته نماند که اجتناب از 
این احساسات نیز ممكن نیست و تجربه و بیان 
آنها الزمه التیام این زخم است. از دگر سو، غم 
و اندوه بر رفتار و عملكرد فرد داغدیده نیز اثر 

مي گذارند. برخی از این آثار عبارتند از:
اخت��الل در خواب، کم اش��تهایی، احس��اس 
بی قراری، احس��اس فرس��ودگی، مشغولیت 
ذهنی با ش��خص از دس��ت رفته، اضطراب و 
وحشت، ناتوانی در رویارویی با امور معمول 
زندگی، از دست دادن عالقه و انگیزه، تحریک 
پذیری،گریه ه��ای مداوم و نش��انه ها و عالئم 
فیزیك��ی مانند تپش قلب، تهوع، س��رگیجه، 
احساس گرفتگی در گلو و مشكالت گوارشی. 
تمام��ی م��وارد مذک��ور واکنش هایی طبیعی 
و قاب��ل درك نس��بت به داغدیدگی هس��تند 
 و بخ��ش طبیعی روند س��وگواری به ش��مار

 مي روند.
روش های زیر مي توانند كمك كننده باشند

درخواست كمك كنید: این کار همیشه آسان 
نیس��ت و به ش��جاعت نیاز دارد. ابتدا این که 
بپذیرید به کمک نیاز دارید. از کس��ی که به او 
اطمینان دارید به عنوان مثال یک دوست، یک 
معلم، یک مشاور یا یكی از والدین خود کمک 

بخواهید. این درخواست به طور کامل معقول 
اس��ت و بس��یاری از افراد در پی یک فقدان و 
داغدیدگی از کمک دیگران بهره مند مي شوند. 
 در خصوص این فقدان صحبت كنید: درد دل 
کنید. این کار باعث آسودگی خاطر مي شود و 
کمک مي کند تا آنچه را که در ذهن تان مي گذرد 
درك کنید. این کار همچنین کمک مي کند تا با 
احساس انزوا مقابله کنید. در این باره نیز فردی 
را انتخاب کنید که به وی اطمینان دارید. از خود 
انتظار بیش از اندازه نداشته باشید. گذر دوران 
غم و اندوه به زمان نیاز دارد. هر لحظه و ساعت 
را همان گونه که هست بپذیرید. توجه خود را 
بر زندگی در حال متمرکز کنید و نسبت به فردا 

و هفته های بعد چندان نگران نباشید.
احساس��ات خود را به گون��ه ای دیگر بیان 
كنید: اگر دوس��ت نداری��د در این خصوص 
با کس��ی صحبت کنید، مي توانید احساسات 
خود را یادداشت کنید. برای این کار مي توانید 
سبک مورد نظر خود را از میان انواع سبک های 
نوش��تاری مانند نامه، نظم، نثر یا حتی نوشتن 
خاطرات انتخاب کنید. اگر نمی توانید واژه هایی 
مناسب برای توصیف احساسات خود بیابید 
سعی کنید آنها را در قالب یک آواز، یک نقاشی 

ی��ا حتی کار با گل بیان کنید. رنگ ها، ریتم ها، 
ش��كل ها و زمینه ها مي توانند واژه های ش��ما 

باشند. 
 چی��زی را به عنوان یادگاری نزد خود نگاه 
داری��د: به عنوان نمونه تع��دادی عكس، یک 
لباس و هرچه که به شما کمک مي کند فردی 
را که از دنیا رفته است به یاد داشته باشید. شاید 
یادآوری در ابتدا دردناك باش��د اما با گذشت 
زمان خاط��رات آزار دهنده ج��ای خود را به 
خاطراتی خوش��حال کننده و خوب خواهند 

داد.
كمی ورزش كنید: ش��اید این آخرین کاری 
باشد که نسبت به انجام آن از خود تمایل نشان 
بدهید ام��ا برایتان مفید خواهد بود. ورزش نه 
تنها انرژی مازاد را به مصرف مي رس��اند بلكه 
راهی است برای بیان بخشی از سرخوردگی و 

پرخاشگری که در خود احساس مي کنید. 
با خود راحت باش��ید: از خود انتظار بیش از 
اندازه نداشته باشید. گذر دوران غم و اندوه به 
زمان نیاز دارد. هر لحظه و ساعت را همان گونه 
که هست بپذیرید. توجه خود را بر زندگی در 
حال متمرکز کنید و نسبت به فردا و هفته های 

بعد چندان نگران نباشید.

بعد از نقض حكم قصاص مرد جوان در دیوان عالي کشور به علت فوت 
مادر مقتول، اولیاي دم جدید شناس��ایي شدند و بعد از اعالم خواسته آنها، 

دادگاه حكم قصاص را صادر کرد.
مأموران کالنتري 148 انقالب اس��المي از وقوع یک فقره درگیري و نزاع 
منجر به ضرب و جرح باخبر ش��دند. مأم��وران با حضور در محل حادثه 
که مقابل یک درمانگاه ش��بانه روزي بود متوجه شدند جوان 32 ساله اي به 
نام مهدي، بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح ش��ده و به بیمارستان امام 

خمیني منتقل شده است.
مرد مجروح یک روز بعد در بیمارس��تان فوت کرد. تحقیقات پلیس براي 
مشخص شدن علت درگیري نشان داد، مقتول به همراه 2 نفر از دوستانش 
قصد ورود به درمانگاه را داشته ولي به اشتباه وارد بخش زنان شده و بعد 
از درگیري با نگهبان بخش، با پس��ر مالک ساختمان درگیر و در نهایت به 

قتل رسیده است.
تحقیقات براي شناس��ایي متهم به قتل آغاز ش��د تا این که س��رانجام فرد 
34 س��اله به نام رامین، خود را به مأموران کالنتري 148 انقالب اس��المي 

معرفي کرد. 
قرار مجرمیت متهم از س��وي دادسراي جنایي تهران صادر و پرونده براي 
رس��یدگي به ش��عبه 71 دادگاه کیفري تهران ارجاع داده ش��د که جلس��ه 
محاکم��ه به ریاس��ت قاض��ي نوراله عزیزمحمدي به آن رس��یدگي ش��د. 

ذبیح زاده، نماینده دادس��تان، با اش��اره به مدارك موجود در پرونده مانند، 
شكایت اولیاي دم، گزارش مرجع انتظامي، اظهارات شهود، نظریه پزشكي 
قانوني و اعتراف متهم، بزه انتس��ابي به متهم را محرز دانس��ت و خواستار 
مج��ازات وي ش��د. پدر مقت��ول در جایگاه قرار گرفت و ب��ا بیان این که 
خواس��تار قصاص متهم است، مدعي شد همسرش بعد از مرگ فرزندش 
دق کرده اس��ت. متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که اتهام قتل را 

قبول ندارد، گفت: من به هیچ عنوان او را نزدم.
 او با چاقویي که همراه داشت مرا تهدید مي کرد، من هم با چوب از خودم 
دفاع کردم. ترس��یدم و به داخل س��اختمان فرار کردم و دقایقي بعد یكي 
 از پزش��كان گفت، یكي از آنها مجروح ش��ده و به بیمارستان منتقل شده

است.
متهم در پاسخ به سؤال قاضي که پس چه کسي او را به قتل رسانده است 
گفت: نمي دانم ولي احتمال دارد دوس��تانش در مس��یر بیمارستان او را به 
قتل رسانده باشند. بعد از اظهارات متهم، یكي از دوستان مقتول که شاهد 
حادثه بود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما به ساختمان پزشكان رفتیم و 
با توجه به نوشته روي در آسانسور که نوشته بود، درمانگاه در طبقه سوم 

است،  به طبقه سوم رفتیم.
 نگهب��ان ب��ا بیان ای��ن که اینجا بخش زنان اس��ت ش��روع ب��ه فریاد زدن

کرد.

با فریادهاي نگهبان، متهم هم متوجه و با 
ما درگیر ش��د ولي من ندیدم که متهم با 

چاقو مقتول را بزند.
یكي دیگر از دوس��تان مقتول که همراه 
وي بوده است در جایگاه قرار گرفت و 
برخالف شاهد دیگر مدعي شد دیده است 
ک��ه متهم چاقویش را وارد س��ینه مقتول 
کرده است. قاضي عزیزمحمدي ختم جلسه 

 را اعالم و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، متهم را به قصاص محكوم
کرد.

بعد از صدور حكم قصاص، پرونده براي رس��یدگي به دیوان عالي کشور 
ارجاع داده ش��د ک��ه قضات دیوان ب��ه علت فوت مادر مقت��ول در زمان 
رس��یدگي،  حكم صادره را نقض و با درخواست براي شناسایي اولیاي دم 

جدید، خواستار محاکمه مجدد متهم شدند. 
همچنین جلسه محاکمه براي دومین بار در شعبه 71 دادگاه کیفري استان 

تهران و به ریاست قاضي نوراله عزیزمحمدي برگزار شد.
اولیاي دم جدید نیز خواسته خود را قصاص عنوان کردند که در نهایت بعد 
از اظهارات متهم، قاضي عزیزمحمدي بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، 

متهم را به قصاص محكوم کرد. 

با وجود نقض حكم در دیوان عالي کشور
قاتل جوان براي دومين بار به قصاص محکوم شد
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

هيچ كدام از كارگران ما حقوق عقب افتاده ندارند
مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: هیچ ک��دام از کارگران این مجموعه 

صنعتي داراي حقوق عقب افتاده و معوقه نیستند.
صفرعل��ي براتي درب��اره تجمع چند روز پی��ش تعدادي از کارگ��ران ذوب آهن 
اصفه��ان در مقابل مجلس گفت:  این افراد خواس��ته هاي نامعقولي دارند. به دلیل 
این  که به آنان تذکر داده شده بود تا کارشان را درست انجام دهند، دست به این 

اقدام نادرست زدند.
وی با اش��اره به این که ذوب آهن اصفهان ح��دود 17 هزار نیروي کاري دارد که 
حقوق هیچ کدام عقب نیفتاده اس��ت،  اظهار کرد: ما خواس��ته هاي کارگران را اگر 
طبق مقررات باش��د مي پذیریم، در غیر این صورت قادر به پذیرش خواسته هاي 

نامعقول نیستیم.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان درباره آینده باش��گاه ذوب آهن نیز گفت: ما در این 
زمینه تابع وزارت صنایع و معادن هس��تیم. هنوز بودجه  امس��ال به ما ابالغ نشده 
و در کمیت��ه  مش��ترك وزارت صنایع و معادن و س��ازمان تربی��ت بدني که براي 
 تعیین تكلیف وضعیت باش��گاه هاي صنعتي ورزش��ي تش��كیل ش��ده نیز حضور

 نداریم.
در این زمینه علي اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن، از تشكیل کمیته  مشترك 
بین س��ازمان تربیت بدن��ي و این وزارتخانه براي پیگیري وضعیت باش��گاه هاي 
صنعتي - ورزشي خبر داده بود. اخیرا وزارت نفت نیز اعالم کرده که از سال آینده 

در ورزش حرف��ه اي هزینه نخواهد کرد. این باعث ش��د تا گمانه زني هایي درباره 
تصمیم مشابه وزارتخانه هاي صنایع و معادن و راه نیز به وجود آید. براتي درباره 
خصوصي س��ازي ش��رکت ذوب آهن اصفهان نیز گفت:  ما آماده خصوصي سازي 

هستیم، اما باید در این زمینه نهادهاي باالتر تصمیم گیري کنند.

مدیر اداره امور آب شهرستان: 

كاهش33 درصدی حجم آب سد گلپايگان نسبت به سال گذشته

براي اولين بار در کشور؛
راه اندازي سامانه جامع نظارت بر 

معامالت دولتی در اصفهان 
مدیرکل بازرسي استان اصفهان گفت: سامانه جامع نظارت بر معامالت 
دولت��ی به زودي در اصفهان به عنوان پایلوت راه اندازی خواهد ش��د و 
فعالیت آن، هیچ گونه تداخل و ارتباطي با س��امانه قبلی که توسط دولت 
راه اندازی ش��ده است ندارد. حجت االس��الم و المسلمین موسوي نژاد 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: مش��ابه این سامانه در گذشته توسط 
دولت راه اندازی ش��ده بود که متاسفانه دستگاه های دولتی در خصوص 
وارد ک��ردن اطالعات معامالت خود در این س��امانه احس��اس تكلیف 
نمی کردند. وي با تاکید بر این که وظیفه س��ازمان بازرسی کل کشور که 
رصدکردن و نظارت بر کلیه معامالت دولتی اس��ت، افزود: با راه اندازی 
سامانه جامع نظارت بر معامالت دولتي و تكمیل نواقص سامانه قبلي با 
اس��تفاده از اختیارات قانوني، کلیه دستگاه ها را مكلف مي کند اطالعات 
مزایده ه��ا و مناقصه ها را به موقع در این س��امانه وارد کنند و س��ازمان 
بازرس��ي تكلیف نظارت��ي خود را بر انجام این معام��الت از این طریق 
اعمال خواهد کرد. رئیس منطقه 6 س��ازمان بازرس��ي کل کشور و مدیر 
کل بازرسی استان اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته اطالعات مربوط 
به 4 هزار و 180 فقره مناقصه و مزایده به بازرس��ي استان منعكس شده 
بود که با در نظر گرفتن اولویت هاي مربوط در 2 هزار و  713 مورد از 
آنها، نماینده س��ازمان بازرسي حاضر شده و بر روند برگزاري و حسن 
اج��راي این معامالت نظارت کردن��د و حاصل آن در 19 مورد منجر به 
ابطال معامله و در 93 مورد موارد خالف قانون به دستگاه برگزار کننده 
تذکر و اصالح ش��د. موسوي نژاد گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته 
با اقدامات اداره کل بازرس��ي استان اصفهان عالوه بر 87 میلیارد و 500 
میلیون ریال اثربخش��ي، از تضییع وجوه دولتي بالغ بر 236 میلیارد ریال 
جلوگی��ري به عمل آمده و بیش از 6 هكت��ار زمین به دولت بازگردانده 
شده است. وی از اجراي قریب الوقوع طرح بازرس افتخاري در سازمان 
بازرسي کل کش��ور خبر داد و اظهار داشت: آیین نامه اجرایي این طرح 
آماده ش��ده و جهت تصویب ریاست قوه قضاییه ارسال گردیده که پس 
از تصویب و ابالغ همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان نیز به اجرا 
در مي آید و افراد عالقمند به بازرسي مي توانند پس از طي مراحل قانوني 
تحت عنوان بازرس افتخاري با س��ازمان بازرسي همكاري داشته باشند. 
در ادامه این جلس��ه نماینده ولي فقیه و ام��ام جمعه اصفهان، راه اندازي 
سامانه جامع نظارت بر معامالت دولتي را کاري اساسي و الزم توصیف 
ک��رده و گفت: فعالیت این س��امانه باید با جدیت دنبال ش��ود و باید با 
کساني که در این خصوص مرتكب تخلفي شوند قاطعانه برخورد کنید. 
حضرت آیت اله سیدیوس��ف طباطبایي نژاد افزود: کار ش��ما در بازرسي 
یک کار زیربنایي اقتصادي است و جلوي بسیاري از معضالت اقتصادي 
را مي گیرد و از آنجایي که ایجاد وضعیت معیشتي رضایتمند براي مردم 
از وظایف حكومت اسالمي است، سازمان بازرسي مي تواند نقش موثري 

را در حل معضالت اقتصادي ایفا کند.

احداث پروژه تقاطع غير همسطح
امام سجاد )ع( با اعتبار 6 ميليارد تومان 
مدیرعامل س��ازمان عمران ش��هرداري اصفهان گفت: پروژه تقاطع غیر 
همس��طح امام س��جاد )ع( با اعتباري حدود 6 میلی��ارد تومان و پروژه 
خیابان سازي شهید الوي با اعتبار 350 میلیون تومان احداث مي شوند. 
اصغر کشاورز با اشاره به اعتبار 6 میلیارد توماني در نظر گرفته شده براي 
احداث تقاطع غیر همس��طح امام سجاد )ع( اظهار داشت: پروژه تقاطع 
غیر همس��طح امام سجاد )ع( با اعتباري حدود 6 میلیارد تومان و پروژه 
خیابان سازي شهید الوي با اعتبار 350 میلیون تومان احداث مي شوند.

وي با اش��اره به پیش��رفت مناس��ب پروژه ش��هید الوي اظهار داشت: 
پروژه تقاطع غیر همس��طح امام س��جاد)ع( و زیرگذر و خیابان ش��هید 
الوي یكي از پروژه هاي شاخص شهرداري اصفهان می باشد که توسط 
سازمان عمران شهرداري اصفهان در حال اجرا است. مدیرعامل سازمان 
عمران ش��هرداري اصفهان پروژه خیابان شهید الوي را به عنوان یكی از 
اتصال های قوی ش��عاعی بین رینگ دوم و س��وم ترافیكی شهر اصفهان 
دانس��ت و افزود: این پروژه به طول 1400 متر حدفاصل بزرگراه شهید 
همت تا میدان بس��یج اجرا مي ش��ود. وي تصریح کرد: این پروژه از سه 
بخش تقاطع غیر همس��طح و زیرگذر امام سجاد )ع(، زیرگذر و خیابان 
ش��هید الوي تشكیل ش��ده و عالوه بر این دارای 5 پل همسطح برروي 
این دو زیرگذر اس��ت. کشاورز با اشاره به این سازمان عمران به عنوان 
بازوي اجراي ش��هرداري اصفهان فعالیت مي کند، بیان داش��ت: تا کنون 
پروژه هایی که عملیات اجرایي آنها به س��ازمان عمران واگذار مي شوند 
در م��دت زماني کمتر از مدت قرارداد به بهره برداري رس��یده اند در این 
راستا  پروژه شهید الوي با در نظر گرفتن این مهم در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد. وي اظهار داش��ت: جا به جایي تاسیسات شهري در محل 
احداث این پروژه یكي از مشكالتي است که روند اجراي پروژه را کند 
کرده اما با توجه به س��رعت عمل باالي س��ازمان عمران در پروژه هاي 
قبلي همچنین پیگیري و برنامه ریزي کارشناس��ان حوزه معاونت عمران، 
ش��رکت هاي خدماتي نیز اکیپ هاي مجهزي را براي جا به جایي س��ریع 
تاسیسات شهري تجهیز کرده اند تا در روند اجراي پروژه با اتالف وقت 

مواجه نشویم.

انتقاد يک عضو شوراي شهر شهركرد
از تغيير كاربري فضاي سبز شهري

عضو شوراي شهرکرد از تغییر کاربري فضاي سبز تعیین شده در طرح تفصیلي 
ش��هر واقع در محدوده میرآباد غربي و تبدیل آن به واحدهاي مسكوني انتقاد 

کرد.
پریچهر سلطاني اظهار داشت: در طرح تفصیلي شهرکرد تپه کوهستاني مشرف 
به خیابان پژمان واقع در محدوده میرآباد غربي شهرکرد به عنوان فضاي سبز با 
کاربري پارك کوهستاني در نظر گرفته شده بود که ساکنان منطقه منتظر اجراي 

طرح هستند. 
وي افزود: این در حالي است که در کمیسیون ماده 5 این تپه کوهستاني بدون 
اطالع س��اکنان منطقه تغییر کاربري داده و زمین این منطقه به عنوان احداث 

واحدهاي مسكوني در نظر گرفته شده است. 
سلطاني خاطرنشان کرد: برهمین اساس مسطح سازي این تپه در دستور کار 
قرار گرفته است که با ایجاد آلودگي هاي صوتي و احتمال آسیب به واحدهاي 

مجاور سبب نارضایتي ساکنان شده است. 
عضو شوراي شهر شهرکرد ایجاد مشكالت گل و الي در سطح معابر به ویژه 
در فصول سرد سال همزمان با آغاز بارندگي ها را از دیگر مشكالت ایجاد شده، 
عنوان کرد و گفت: ساکنان منطقه با درج شكایات بسیار خواهان احداث فضاي 
سبز در منطقه هستند که مسئوالن باید پاسخگویي این تغییر کاربري برخالف 

طرح تفصیلي شهر باشند. 
وي با اشاره به نقش و تأثیر بي بدیل فضاي سبز بر سالمت روح و روان انسان،  
افزود: بهره مندي از یک محیط زیس��ت مطلوب شهري حق همه شهروندان 
است و بدین لحاظ باید اولویت توسعه فضاي سبز با مناطقي باشد که از نظر 

سرانه فضاي سبز وضعیت مناسبي ندارند. 
سلطاني با تأکید بر اهمیت جایگاه فضاي سبز در ایجاد نشاط و شادابي در شهر 
عنوان داشت: فضاي سبز شهرها ریه هاي تنفسي شهرنشینان به شمار مي آیند 
به همین دلیل فقدان آن به معناي عدم وجود س��المت و تندرستي در شهرها 

محسوب مي شود. 
وي در ادامه با بیان این که در شهرها گذران اوقات فراغت براي کسب تعادل 
روحي امري واجب اس��ت، گفت: فضاي سبز جدا از ارزش هاي تفرجگاهي 
داراي اثرات زیس��ت محیطي مهمي نیز اس��ت به طوري که از طریق کاشت 
درختان به سادگي مي توان یكنواختي خسته کننده برخي چشم اندازها را اصالح 

و یا چشم اندازهاي نازیبا را از معرض دید خارج کرد. 

مدیر سرمایه گذاري سازمان گسترش و نوسازي 
صنایع ایران:

توسعه صنايع كوچک زيربناي توسعه 
تکنولوژيکي كشور است

مدیر س��رمایه گذاري سازمان گسترش و نوس��ازي صنایع ایران گفت: امروز 
صنعت موتور توسعه اقتصادي است و صنایع کوچک موتور توسعه صنعت 
محسوب مي شود.رضا اله بخشي در نشست ستاد هماهنگي صنایع در استان 
چهارمحال و بختیاري اظهار داش��ت: باحمایت از صنایع کوچک مي توان به 

اشتغالزایي مناسبي در بخش صنعت دست یافت. 
وي با اشاره به نقش صنایع کوچک در توسعه پایدار صنعتي، گفت: امروزه در 
هر اقتصادي چه پیش��رفته و چه در حال توسعه،  صنایع کوچک نقش مهمي 
را ایفا مي کنند. اله بخشي ادامه داد: این صنایع نسبت بسیار بزرگي را از تعداد 
بنگاه هاي تولیدي و نس��بت قابل مالحظه اي از اشتغال صنعتي و محصوالت 
صنعت��ي را به خود اختصاص داده اس��ت و زمینه هاي مناس��ب الزم را براي 
برقراري ارتباط مؤثر بین تولیدات صنعتي و کش��اورزي، جلب س��رمایه هاي 
بخش خصوصي و امكان تنوع و انعطاف در تولیدات صنعتي را فراهم کرده 

است.
 وي از توسعه صنایع کوچک به عنوان زیربناي توسعه تكنولوژیكي کشور نام 
برد و گفت: امروز صنعت موتور توسعه اقتصادي است و صنایع کوچک موتور 
توس��عه صنعت محسوب مي شود. اله بخش��ي با اشاره به شاخص هاي اصلي 
صنایع کوچک، گفت: اش��تغال، حجم سرمایه، حجم تولید، نوع تكنولوژي، 

صادراتي بودن تولیدات از جمله این شاخص ها به شمار مي رود. 
مدیر سرمایه گذاري سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران خاطرنشان کرد: 
پویای��ي و ویژگي هاي خاص صنایع کوچک گس��تردگي توان و ویژگي هاي 
مثبت صنایع کوچک به گونه اي اس��ت که قادر است نقش تعیین کننده اي در 
رش��د و توسعه صنعتي و عدالت اجتماعي از یک طرف و ارتقاي فرهنگ و 
تعالي انسانها در جوامع مختلف از طرف دیگر ایفا کند. اله بخشي با بیان این 
که صنایع کوچک بیش��ترین قابلیت را در راس��تاي ایجاد اشتغال هاي مولد و 
س��ازنده دارد، گفت: صنایع کوچک توانایي هاي فني و تخصصي الزم جهت 
تأمین و تولید بیش��تر قطعات و کاالهاي نیمه ساخت مورد نیاز صنایع بزرگ 
داخلي و خارجي را در خود داراست. وي اضافه کرد: صنایع کوچک با تولید 
قطعات و کاالهاي نیمه ساخت مورد نیاز صنایع بزرگ،  این امكان و فرصت 
را ب��ه برنامه ریزان صنایع بزرگ مي دهد ت��ا بتوانند همزمان به تولید کاالهاي 
متعدد بپردازند و ضمن تغییر خط تولید کارخانه و تولید کاال با تكنولوژي هاي 
پیش��رفته تر تا مدتي طوالني با فروش قطعات و تجهیزات صنعتي بازارهاي 
مصرف داخلي را براي کارخانه حفظ کنند. اله بخشي ادامه داد: صنایع کوچک 
بیشترین سهم را در محرومیت زدایي و ایجاد اشتغال هاي مولد در مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته کش��ورها داراست. وي توسعه را ضرورتي براي زندگي 
دانس��ت و گفت: امروز نیاز مبرم در تمامي حوزه ها به ایده و فناوري جدید 

است که تالش در این عرصه یک جهاد اقتصادي است.

مدی��ر اداره امورآب شهرس��تان گلپایگان به وضعیت 
بارندگی در شهرستان گلپایگان اشاره کرد و گفت: در 
س��ال آبی 1389-1390 میزان بارندگی در سطح شهر 
154 میلیمتر بوده که نسبت به میزان بارش در سال قبل 
از آن حدود 30 درصد کاهش داشته است و نسبت به 
متوسط دراز مدت 31 درصد کاهش را نشان می دهد.

خلیل دادخواه تهرانی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: 
این میزان بارش در س��د گلپایگان نسبت به سال قبل 
42درصد کاهش داشته و نسبت به متوسط دراز مدت 

40 درصد کاهش داشته است.
وی ب��ه وضعی��ت بارش در سرش��اخه های دز س��د 
گلپایگان اش��اره کرد و بیان داشت: میزان بارندگی در 
این منطقه نس��بت به سال گذشته 66 درصد کاهش و 

این میزان بارش نسبت به متوسط دراز مدت 58 درصد 
کاهش را نشان می دهد.

مدیراداره امور آب شهرس��تان گلپایگان تصریح کرد: 
ورودی سد گلپایگان تا امروز 2/5 متر مكعب در ثانیه 
است که نسبت به سال قبل حدود 30 درصد کمتر بوده 
که این رقم در مقایسه با متوسط دراز مدت 70 درصد 

کاهش داشته است.
دادخواه تهرانی بیان داشت: حجم سد گلپایگان نسبت 
به سال گذشته 33 درصد کاهش داشته است و نسبت 
 ب��ه متوس��ط دراز م��دت 55 درصد کاهش را نش��ان

می دهد. 
وی به پروژه های س��ال گذش��ته امورآب شهرس��تان 
گلپایگان اشاره کرد و اظهار داشت: جاده دسترسی سد 

گلپایگان به طول سه کیلومتر زیرسازی و آسفالت شد 
ک��ه این پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان در 

سال 1389 به بهره برداری رسید.
وی افزود: هیدروگرافی مخزن س��د گلپایگان درسال 
گذشته به پایان رسید؛ این طرح حجم سد گلپایگان را 
پس از 20 سال، به روز نشان می دهد و همچنین میزان 
ورود رسوبات به سد را که قدمتی بیش از 50 سال دارد، 

برآورد می کند.  
مدیر اداره امور آب شهرستان گلپایگان خاطر نشان کرد: 
در سال گذشته جهت مشخص شدن و تعیین حریم و 
بستر رودخانه قمرود، مطالعات حریم این رودخانه به 
طول 31کیلومتر از محل س��د کوچری تا تنگه غرقاب 

انجام شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان :

احداث2 جايگاه جديد سوخت CNG برای اتوبوس ها
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه از افزایش 2 جایگاه جدید 

سوخت CNG برای سوخت گیری اتوبوس ها خبر داد.  
عباس روحانی  با بیان این مطلب اظهار کرد: ما برای افزایش جایگاه های سوخت 
گیری 2 زمین را به شرکت پخش فرآورده های نفتی معرفی کردیم که مقرر شده 

امسال 2 جایگاه جدید در اصفهان احداث شود.
 CNG وی ب��ا بی��ان این که در حال حاضر ظرفیت فعلی جایگاه  های س��وخت
به هیچ عنوان پاس��خگوی ناوگان اتوبوس های گازسوز نیست افزود: دو جایگاه 
CNGدر شهر اصفهان مخصوص اتوبوس ها ساخته شده که در حال حاضر یكی 
از آنها یعنی  قلعه  شور  به شرکت گاز تعلق دارد و دو سكوی فرزانگان نیز فقط 

در شب ها در اختیار این ناوگان قراردارد.
وی اضاف��ه ک��رد: در واقع تنه��ا 35  درصد ظرفیت جایگاه ها فعال اس��ت و 65  
 درصد از ظرفیت جایگاه های موجود در اختیار ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان قرار

ندارد.
مدیر عامل ش��رکت واح��د اتوبوس رانی اصفهان و حومه خاطر نش��ان کرد: در 

صورتی که2 جایگاه جدید س��وخت CNG برای سوخت گیری اتوبوس ها  به 
بهره برداری برسد بخشی از مشكالت این ناوگان حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: بهبود مدیریت و عملكرد سیس��تم، بهبود کیفیت بهره برداری و 
خدمات رسانی، بهبود سیس��تم تعمیرات و نگهداری و به کارگیری سیستم های 
هوشمند از جمله رویكردهای مهمی است که در سال جاری برای خدمات رسانی 

هرچه بهتر ناوگان اتوبوسرانی مورد توجه و تاکید قرار دارد.
روحانی خاطر نشان کرد: به موازات توسعه کیفی و ارتقای سطح خدمات رسانی 
توسعه کمی ناوگان اتوبوسرانی نیز امسال با جدیت دنبال می شود چنانچه مقرر 
است به مرور 200 دستگاه اتوبوس که از استاندارد های روز دنیا بهره مند هستند 

وارد خطوط شوند.
وی ادامه داد: از 45 دستگاه اتوبوس های دوکابین برای خط BRTکه قرار خرید 
آن ها منعقد ش��ده تاکنون 15 دس��تگاه به اصفهان رس��یده که به زودی در خط 
اتوبوس های تندرو به کارگیری خواهند ش��د همچنین 25 دس��تگاه اتوبوس این 

سری در سال جاری به این ناوگان وارد می شود.

بر گزاری کنگره فاطمه شناسي
در خردادماه

 نشس��ت هماهنگي برگزاري کنگره فاطمه شناسي با حضور 
مدیر کل صدا و س��یماي اس��تان، مدیر کل ام��ور اجتماعي 
استانداري اصفهان، مس��ئول امور بانوان استانداري اصفهان، 
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه ه��ا، مدیر ام��ور فرهنگي و 
ارتباط��ات و مش��اور فرهنگي این ش��رکت در محل صدا و 

سیماي مرکز استان تشكیل شد. 
مش��اور فرهنگي ش��رکت نمایش��گاه هاي بین المللي استان 
اصفهان در این نشست گفت: کنگره فاطمه شناسي با موضوع 
شناخت و بررس��ي ابعاد وجودي حضرت زهرا)س( خرداد 
ماه و همزمان با والدت صدیقه طاهره برگزار خواهد شد.    

شركت 550 نفر طي سه روز    
حجت االس��الم حمید رضا ص��ادق زاده با اعالم این که این 
کنگره با هدف تبیین برخ��ي ابعاد وجودي حضرت به ویژه 
براي نس��ل جوان برگزار مي ش��ود، اظهار داش��ت: عفاف و 
حجاب در س��یره حضرت، بصیرت دیني حضرت و انس��ان 
معاصر و فاطمه زهرا از جمله محورهاي ارایه ش��ده در این 

کنگره است.
 وي ارایه مقاله، مس��ابقه، س��خنراني و برنامه هاي جانبي را 
از جمله بخش هاي این کنگره دانس��ت و اظهار داشت: طي 
سه روز از شروع فراخوان مسابقه در حدود 550 نفر در این 
مسابقه ش��رکت کردند و حتي استقبال دیگر استان ها نیز به 

میزان مطلوبي بوده است.  

شهردار نجف آباد:   

در سفرهای رياست جمهوری اعتباری برای شهرداری تخصيص داده نشده است
  زاینده رود

محس��ن خندان در اولین کنفرانس مطبوعاتی گفت: 
در دو س��فر رئی��س جمهور به اصفه��ان هیچ رقمی 
برای ش��هرداری نجف آباد دیده نشد و هیچ اعتباری 

تخصیص نیافته و این جای بحث دارد.
وی گفت: منابع درآمد شهرداری نجف آباد از جانب 
مردم اس��ت و این در حالی اس��ت که شهرهایی هم 
هس��تند که در ردیف نجف آباد قرار دارند ولی منابع 
خ��ود را از دولت تأمین می کنند در حالی که ما تنها 
8 درص��د منابع را از بودجه دولت تأمین کردیم و جا 

دارد که مسئوالن به این اختالف فاحش توجه کنند.

ش��هردار نجف آباد خاطرنش��ان کرد: بافت این شهر 
بافتی فرهنگی اس��ت اما مراکز فرهنگی بسیار اندك 
است و متأسفانه س��الن فرهنگی در این شهر نیست 
در حال��ی که نجف آباد با هم��ه قدمتش حرف برای 

گفتن دارد. 
محس��ن خندان به پروژه قطار برقی اصفهان – نجف 
آباد اش��اره و توضیح داد: این طرح در س��ال 88 در 
ش��ورای ترافیک استان مطرح و تصویب و سپس در 
ش��ورای ترافیک کشور نیز تصویب ش��د و در سال 
گذش��ته در این مورد با دانش��گاه صنعت��ی قراردادی 
منعقد ش��د. وی افزود: از چهار الین پیش��نهاد شده 
برای قطار برقی یک خط تصویب ش��د و 80 درصد 

خط طراحی شده و اکنون در حال جانمایی هستیم تا 
استارت پروژه زده شود.

ش��هردار نج��ف آب��اد همچنین به مش��ارکت بخش 
خصوصی در پروژه قطار برقی اش��اره و خاطرنشان 
کرد: تفاهمنامه اولیه در این مورد با بخش خصوصی 
انجام ش��ده و ب��رآورد اولیه نی��ز 400 میلیارد تومان 
بوده اس��ت. خن��دان تصری��ح ک��رد: 12 کیلومتر از 
 مس��یر 15/5 کیلومتری که از سه راه درچه تا ترمینال
نج��ف آباد را ش��امل می ش��ود در حریم زهكش��ی 
سازمان آب اس��ت و شورای ترافیک هم پذیرفته که 
 پروژه در این حریم حرکت کند و نیازی به آزادسازی

نیست.
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مبارزه شميایي 500 هكتار از اراضي 
گندم شهرستان لردگان 

عليه آفت سن گندم
مدیر جهاد کشاورزي شهرس��تان لردگان از مبارزه شمیایي 500 
هكتار از اراضي گندم شهرس��تان لردگان بر علیه آفت سن گندم 
خبر داد. غالمعلي سعیدي با بیان این که یكي از آفات مهم غالت 
سن گندم است که باعث خسارت کمي و کیفي به غالت و کاهش 
قابلیت نانوایي و ش��یریني پزي گندم مي شود، اظهار داشت: در 
س��ال جاري ب��ا توجه به قانون هدفمندي یارانه ها و آزاد ش��دن 
قیمت آرد و ن��ان و همچنین خرید کیفي گندم اهمیت مبارزه با 
این آفت بیشتر نمایان مي شود. وي تصریح کرد: مدیریت جهاد 
 کشاورزي شهرستان لردگان با انعقاد قرارداد با شرکت هاي خدمات
مشاوره اي کشاورزي و با نظارت دقیق و لحظه به لحظه کارشناسان 
خود با بررسي اماکن زمستان گذران از ابتداي مهرماه سال گذشته 
تاکنون اقدام به سمپاشي 500 هكتار از اراضي تحت پوشش گندم 
در بخش مرکزي و فالرد نموده اس��ت. وي خاطرنش��ان کرد: با 
توجه به اهمیت زمان دقیق مبارزه و سرعت مبارزه با این آفت 12 
دستگاه تراکتور سمپاش به کار گرفته شد و در طي 5 روز با صرف 
250 لیتر سم حشره کش از 25 تا 31 فروردین ماه عملیات مبارزه 
با سن مادر انجام گرفت. مدیر جهاد کشاورزي شهرستان لردگان 
بیان داش��ت عملیات مبارزه با سن مادر موجب کاهش جمعیت 
زمستان گذران این آفت در سال جاري و کاهش خسارت در سال 

آینده خواهد شد.

تشریح فعاليت های
 چهارساله شهرداري شهرضا

عملیات اجرایي دهكده س��المت که ب��ه صورت یک مجموعه 
ویالیي، درمانی و اس��تراحتي در خواهد آمد در شهرضا به زودی 
آغاز خواهد ش��د. سعیدرضا بهرامي شهردار شهرضا با اعالم این 
مطل��ب در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: اجرای طرح دهكده 
سالمت توسط ش��هرداری شهرضا در صحرای چغاد شهرضا به 
عنوان اولین طرح در س��طح استان اصفهان می باشد که با هدف 
استفاده شهروندان و با حضور متخصصین امر سالمت و به همت 
بخش خصوصی عملیات اجرائی آن ط��ي چند روز آینده  آغاز 
خواهد شد که مجوز احداث این پروژه  بعد از سه سال با کمک 
مهندس صمصام شریعت معاون عمرانی استانداري اصفهان  اخذ 
شده است. بهرامی تصریح کرد: بهبود سبک زندگی که از 10 سال 
گذشته تاکنون به عنوان اولویت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی در حوزه پژوهش مطرح می باشد را هدف اصلی و کالن 
این دهكده اعالم داشت.  وی گفت: زمانی که شهرداری شهرضا 
را در سال 86 تحویل گرفتم، شهرداری این شهرستان 2 میلیارد و 
870 میلیون تومان بدهی داش��ت که اسناد آن هم موجود است و 
حدود 570 میلیون موجودی پولی در حساب شهرداری بود بعد از 
کسر چک ها حدود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان ما بدهی داشتیم 
اما امروز با جرأت می گویم و قول می دهم روزی که از شهرداري 
رفتم بدون محاسبه چک ها کمتر از 700 میلیون تومان بدهی داشته 
باشیم با این وضعیت شهرداری را تحویل می دهیم اسناد آن هم در 

قسمت حسابداری شهرداری موجود است.

توليد محصوالت ارگانيك و اعمال
 روش IPM در شهرستان کوهرنگ

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان کوهرنگ گفت: در راستاي تولید 
محصوالت ارگانیک روش IPM در بخشي از باغات شهرستان 
به صورت پایلوت انجام ش��د. مهندس مرتضي م��رادي در این 
خصوص گفت: جهت مبارزه با نس��ل زمستان گذران کرم سیب 
بیش از 20 هكتار از باغات شهرس��تان کارتن پیچي شد و سپس 

کارتن هاي مذکور در اوایل فصل بهار سوزانده شدند. 
وي ادامه داد: همزمان با تورم جوانه ها در اوایل فروردین ماه سال 
جاري در سطح بیش از 50 هكتار از باغات روغن پاشي صورت 

گرفت. 

دانشگاه آزاد مجلسی ميزبان دومين 
همایش بين المللي عمليات حرارتي

 همایش بین المللی عملیات حرارتی پس از چهار تجربه ملی و 
یک تجربه بین المللی در تاریخ 10 الی 12 مي سال 2011 میالدی 
مطابق با 20 و 21 و 22 اردیبهشت 1390 شمسي در شهر اصفهان 
برگزار می گردد. امتیاز برگزار ی این همایش همچون گذش��ته و 
در پنجمین سال متوالی در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر 
مجلسی قرار داده شده است و همین موضوع سبب گردیده نوعی 
تمرکز هدفمند در راستای افزایش سطح برگزاری علمی و اجرایی 

همایش ایجاد گردد. 

رامين :
از نظر ما مسلمانان مصر، یمن، تونس 

و بحرین هيچ تفاوتي ندارند
 رامین درنشست بررس��ي بیداري اسالمي در جمع دانشگاهیان 
دانش��گاه ش��هرکرد گفت: ما نگاه ناسیونالیس��تي نداریم، از نظر 
ما  مس��لمانان مصر، یمن، تون��س و بحرین هیچ تفاوتي ندارند، 
ایجاد امت واحد اس��المي یكي از اهداف انقالب اس��ت.  محمد 
علي رامین، در جمع دانشگاهیان دانشگاه شهرکرد، با بیان این که 
اتفاقات اخیر منطقه فرصتي است تا ما به تكلیف اسالمي خود که 
از آن غفلت کرده ایم عمل کنیم بیان داشت: ما امتي واحد هستیم 
که پیامبر اس��الم بر تشكیل آن همت گمارد و ائمه  معصوم  براي 

حفاظت از آن خود را قرباني کردند . 
وي با بیان این سوال که براي اتحاد جماهیر اسالمي چه کرده ایم، 
تصریح کرد: امت واحد اس��المي از حدود 100 سال پیش توسط 
انگلیس و آمریكا قطعه قطعه شده و به 57 کشور تبدیل شده است 
که بحرین جزء آخرین قطعات از پیكره   یكپارچه  اسالمي است و 
این مرزهاي جغرافیایي را انگلیس به دور مسلمانان کشیده است 
و اج��ازه همگرایي و همكاري به آنها را نمي دهد اما خود هرگاه 
بخواه��د این مرزها را زیر پا مي گ��ذارد. در ادامه رامین گفت: ما 
نگاه ناسیونالیستي نداریم، از نظر ما مسلمانان مصر و یمن و تونس 
و بحرین هیچ تفاوتي ندارند. وي همچنین تاکید کرد ایجاد امت 
واحد اسالمي یكي از اهداف انقالب است و افزود : شعار، جوهره  
شعور ماست و با یک کلید واژه مي توان تمدن ساخت و یا تمدني 

را نابود کرد.
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اطالع رسانی
تأسيس

2/184 ش��ماره: 4717/ث 89/103 آگه��ي تأس��يس ش��ركت مدي��ران نيروي پرش��يا 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/19 تحت ش��ماره 43393 و شناسه 
مل��ي 10260612438 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/19 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع 
شركت: انجام كليه پروژه ها و امور طراحي- مشاوره- نظارت و پيمانكاري ارگان هاي 
دولت��ي و خصوصي- خدماتي- توليدي و صنعتي- برق و س��اختمان- تأسيس��ات و 
تجهيزات از جمله ش��بكه هاي انتقال و توزيع برق- پس��ت هاي قدرتي برق- خط گرم 
20 كيلو ولت- اتوماس��يون صنعتي و ابزار دقيق- اخذ وام و تسهيالت از كليه بانك ها 
و مؤسس��ات صرفًا جهت تحقق اهداف ش��ركت- اخذ و اعطاي شعب و نمايندگي و 
عقد قرارداد با كليه اش��خاص حقيقي و حقوقي- شركت در كليه مناقصات و مزايدات 
دولتي و خصوصي و انج��ام فعاليت هاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات- خريد 
و فروش- تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز بازرگاني به نحوي كه با موضوع ش��ركت 
در ارتباط مي باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
ش��ركت : 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان كاوه- خيابان غرضي- خيابان 
خردمند- كوچه آريا- پالك 7، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به 
يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 156173 مورخ 1389/12/03 نزد بانك 
صادرات شعبه گلپايگان 151 پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي حامد حاجي بنده به س��مت 
رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم زهره حاجي بنده به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 
3-5- آقاي شيرزاد حاجي بنده به سمت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي حامد حاجي 
بنده به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي رئيس هي��أت مديره و با مهر 
ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد، 
8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- خانم زهرا جديدي به عن��وان بازرس اصلي، 

2-8- آقاي مجتبي رئيسي هاروني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1342/11   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/185 ش��ماره: 169/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت پارس خاور زاينده رود سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1390/01/24 تحت ش��ماره 43595 و شناس��ه ملي 
10260614634 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/24 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: توليد 
و تأمي��ن خط��وط انتقال نيرو و عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي- توليد اين 
شركت ش��امل توليد يراق آالت فلزي شبكه هاي توزيع و انتقال نيروي برق مي باشد و 
در راس��تاي فروش اين ملزومات اين شركت مي بايست با اشخاص حقيقي و حقوقي 
وارد مذاكره و عقد قرارداد گردد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت : 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان چهارباغ باال- 
مجتمع اوس��ان- طبقه زير همكف- واحد 19، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه 
مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 536050740 مورخ 
1389/7/10 ن��زد بانك تجارت ش��عبه چهار راه نظر پرداخت گرديده اس��ت و الباقي 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولي��ن مديران ش��ركت: 1-5- خانم 
بهاره حش��مت به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم زهره يزدخواستي به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي فرزاد جلواني به س��مت عض��و هيئت مديره، 
4-5- آق��اي ف��رزاد جلواني به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء بهاره 
حش��مت و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعام��ل: مديرعامل مجري 
مصوبات هيأت مديره مي باش��د، 8- بازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي عطاءاله 
 پاك روان لنباني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم گيتي رنجبر علون آبادي به عنوان

بازرس علي البدل. 
م الف: 1342/12   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/186 ش��ماره: 27/ث 90/103 آگهي تأس��يس ش��ركت تاكس��ي تلفني بانوان ميثاق 
اصفهان با مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1390/01/09 تحت شماره 43508 
و شناسه ملي 10260613410 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/01/09 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: حمل و نقل مسافر درون 
شهري تاكسي تلفني. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 5 سال. 3- مركز اصلي 
ش��ركت : 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان جي- شهرك اريسون- مجتمع 
اداري، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي اكبر فروغي ابري به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم نرگس ناظوري 
به سمت عضو هيئت مديره، 3-5- خانم نرگس ناظوري به سمت مديرعامل به مدت 
5 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
ش��ركت با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره منفرداً و با مهر شركت معتبر است. 

7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 1342/17   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
2/187 ش��ماره: 1/ ت 90/103 آگهي تغييرات ش��ركت هديش سازه هخامنش سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 41899 و شناس��ه ملي 10260596372 به اس��تناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومي ف��وق العاده مورخ 1390/01/06 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل 
ش��ركت در واح��د ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- خيابان بهارس��تان- خيابان 
طاهرزاده- بلوار گلها- مجتمع ميترا- واحد 3 و كدپستي 8196888144 تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1390/01/07 ذيل دفتر 

ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.
م الف: 1342/18   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/188 ش��ماره: 4795/ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت خدماتي گيتي اختر سپاهان 
سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/12/25 تحت شماره 43450 و شناسه ملي 
10260613063 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/25 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام 
كلي��ه امور خدمات��ي از قبيل تنظيفات اماكن دولتي و عمومي- پيش��خدمتي- خدمات 
پاس��خگويي تلفن- ارائه خدمات امور آشپزخانه و رستوران- ارائه خدمات- طراحي- 
نگه��داري و خدمات فضاي س��بز- انجام ام��ور نگهداري از تأسيس��ات آب و گاز و 
نفت- انجام امور تعمير و نگهداري ساختمان- ماشين آالت- سيستم هاي گرمايشي و 
سرمايش��ي- انجام امور تايپ و تكثير- نظارت و اجراي امور ساختماني- راهسازي- 
اجرا و نظارت بر امور آبياري تحت فش��ار قطره اي و باراني- واردات و صادارت كليه 
دس��تگاه ها و ماشين آالت و امكانات مربوط با خدمات شركت- شركت در مناقصات 
و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام از بانك هاي دولتي و خصوصي صرفًا جهت 
تحقق اهداف شركت- مشاركت در سرمايه گذاري در واحدهاي دولتي و خصوصي- 
اخذ و اعطاي نمايندگي شركت هاي داخلي و خارجي و هر گونه اموري كه با موضوع 
شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي 
شركت : 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان خيام- خيابان ميرزاطاهر- پاساژ 
امام حسين- طبقه دوم- كدپستي 8185646543، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 91777 مورخ 1389/10/13 

نزد بانك ملت ش��عبه بهار اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي كاظم خبازيان به سمت 
رئي��س هيئت مديره، 2-5- آقاي مصطفي ملكي زهراني به س��مت نائب رئيس هيئت 
مدي��ره، 3-5- آقاي رحمت اله خداداديان به س��مت عض��و هيئت مديره، 4-5- آقاي 
رحم��ت اله خداداديان به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي دو نفر از 
اعضاي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل 
مج��ري مصوبات هيأت مديره مي باش��د، 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي 
اي��رج اميني باغبادراني به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي حس��ن حاجيان زهراني به 

عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1342/19   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

حصر وراثت
2/190 خانم توران صادقي داراي شناس��نامه شماره 46 به شرح دادخواست به كالسه 
458/90 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان ملك منصور صادقي بشناسنامه 4 در تاريخ 87/6/24 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر، دو 
دختر و همس��ر به اس��امي زير: 1- امراله صادقي ش ش 575 پسر متوفي، 2- مهرداد 
صادقي ش ش 988 پس��ر متوفي، 3- فرشته صادقي ش ش 448 دختر متوفي، 4- ليال 
صادقي ش ش 388 دختر متوفي، 5- توران صادقي ش ش 46 همسر متوفي. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 1422                            شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

آگهي وقت اجراي قرار تحرير تركه
2/191 بدينوس��يله اعالم مي نمايد به موجب درخواس��ت قاسم عزيززاده با وكالت مع 
الواس��طه عزت نادري به طرفيت احمد- محمود- ابوالقاس��م- مهري- محمد همگي 
نادري درباغ ش��اهي قرار تحرير تركه مرحومان فاطمه صاحبان االحدي و علي نادري 
درباغ ش��اهي طي شماره 183-90 در ش��وراي حل اختالف شعبه هفتم صادر و وقت 
اج��راي قرار س��اعت 11/30 روز دوش��نبه مورخه 90/3/23 تعيين گرديده اس��ت لذا 
از ورث��ه يا نماينده قانوني آنها، بس��تانكاران و مديونين به متوفي و كس��ان ديگري كه 
حقي بر تركه متوفي دارند دعوت مي ش��ود در موعد مذكور در محل اين ش��ورا واقع 
در شهرس��تان اصفهان با آدرس خ حكيم نظامي- ابتداي خ محتش��م كاشاني- مجتمع 
ش��ماره يك شوراي حل اختالف حاضر شوند. عدم حضور مدعوين مانع اجراي قرار 

نخواهد بود.
م الف/ 1420                      دفتر شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/192 كالس��ه: 470 بموجب رأي ش��ماره 570 تاريخ 89/11/20 حوزه س��ي و دوم 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمد 
جبارنيا مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 17/000/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 34/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
تقديم دادخواس��ت )89/10/8( لغايت زمان وصول در حق محكوم له دوس��ت محمد 
جالل پور نام پدر: رضا علي ش��غل: بازنشسته نشاني محل اقامت: اصفهان- خ حسين 
آباد- كوي س��يروس- روبروي هنرستان بر مادي- پالك 139. به استناد ماده 19 آئين 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم 
عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگ��ذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير 
اينص��ورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل 

تحويل خواهد شد. 
م الف/ 1432                              شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/194 ش��ماره: 89-744 به موجب رأي ش��ماره 1239 تاري��خ 89/12/11 حوزه 27 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه مهدي 
فرنياني مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ي��ك ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و يكصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
86/5/23 لغايت اجراي حكم در حق محكوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
)ص( به مديريت احمد صابريان نش��اني محل اقامت: خ حكيم نظامي- جنب ك 33. 
ماده34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه 
مكلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را بموقع اجرا بگذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر 
باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم 
نمايد. هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مدت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
ق��ادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به ب��وده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش 

ماه محكوم خواهد شد. 
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
2/195 ش��ماره: 89-735 به موجب رأي ش��ماره 1241 تاري��خ 89/12/11 حوزه 27 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمد 
ابراهيم پورمتين نش��اني محل اقامت: خ محتشم كاشاني- پست بانك محكوم است به: 
پرداخت دو ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و 
خس��ارت تأخير تأديه 89/7/3 لغايت اجراي حك��م در حق محكوم له صندوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد )ص( نشاني محل اقامت: خ حكيم نظامي- جنب كوچه 33. 
ماده34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه 
مكلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را بموقع اجرا بگذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر 
باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم 
نمايد. هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مدت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
ق��ادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به ب��وده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس��متي 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش 

ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2/196 ش��ماره دادنامه: 1260-89/12/25 ش��ماره پرونده: 89-1181 خواهان ها: علي 
بيات، حس��ين مهرابي دوست نش��اني: اصفهان- اتوبان ذوب آهن- خ نيروگاه- كوچه 

اسالم آباد، خوانده: مازيار طاهري مجهول المكان: موضوع: مطالبه وجه.
رأي شورا

در خصوص دعوي خواهان علي بيات و حسين مهرابي دوست بطرفيت مازيار طاهري 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 26360000 ريال بابت خس��ارت ناش��ي از تصادف پرداخت 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارت و هزينه دادرس��ي ب��ا توجه به جمي��ع اوراق پرونده مفاد 
دادخواس��ت خواهان و با عنايت به كروكي پلي��س راهور مبني بر مقصر بودن خوانده 
و با توجه به نش��ر آگهي و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي لذا شورا مستنداً به 
ماده 198 ق.آ.د.م خوانده به پرداخت مبلغ يك ميليون و س��يصد و س��ي و شش هزار 
تومان بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��يصد و نود و شش هزار تومان بابت اجرت المثل 

ايام خواب خودرو مبلغ پانصد هزار ريال هزينه كارشناسي و مبلغ سي هزار ريال بابت 
هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي ظرف مدت 

بيست روز قابل اعتراض و واخواهي در همين شعبه مي باشد.
شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/197 در خصوص پرونده كالسه 89-2163 خواهان خانم شهربانو پورزان با وكالت 
آقاي محسن محمدي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت آقاي اميرعباس زندي 
زاده اصفهاني تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/3/23 
س��اعت 9/30 صبح تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر،  تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 1457 دفتر شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
2/198 شماره  دادنامه: 9009970354500052، شماره پرونده: 8809980358000985، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891180، متهم: آقاي س��يد جعفر دانش به نشاني پيربكران- 
آموزش��گاه رانندگي ايثار )مجهول المكان(، اتهام ها: 1- جعل، 2- اس��تفاده از اس��ناد/ 
اوراق رس��مي مجعول/ مزور، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل 

انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��يد جعفر دانش فرزند س��يد محمود داير بر جعل و استفاده 
از س��ند مجعول با توج��ه به محتويات پرونده تحقيقات انجام ش��ده گزارش حفاظت 
اطالعات دادگس��تري كل اس��تان اصفه��ان و عدم حضور و دفاع مؤث��ر از ناحيه متهم 
و همچني��ن گزارش حراس��ت اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان و س��اير قرائن و 
امارات موجود در پرونده اتهامش را به ش��رح فوق محرز تش��خيص و مش��اراليه را به 
اس��تناد مواد 533-535 و رعايت ماده 47 از قانون مجازات اس��المي به تحمل 15 ماه 
حبس تعزيري در خصوص جعل و 15 ماه حبس تعزيري در خصوص استفاده از سند 
مجعول محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي است و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل 

واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 1437              رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/199 شماره دادنامه: 8909970351902236، شماره پرونده: 8909980351901528، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891565، خواهان: خانم زهره حس��ين پور سولگاني به نشاني 
ملك ش��هر انقالب اس��المي ك ش عبداله كيان ارثي ك س��هيل پ 4، خوانده: آقاي 
محمدحس��ين بهارلوئيان به نشاني مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مهريه، گردشكار: 
دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم زهره حس��ين پور س��ولگاني فرزند راكي آقا بطرفيت آقاي 
محمدحسين بهارلوئيان فرزند عبدالحسين بخواسته مطالبه مهريه شامل يك جلد كالم 
اله مجيد صد هزار تومان- يك س��فر حج تمتع- دويس��ت مثقال طالي س��اخته شده، 
پانصد عدد س��كه تمام بهار آزادي به انضمام خس��ارات وارده دادگاه با عنايت به سند 
رس��مي ازدواج كه داللت بر اش��تغال ذمه خوانده دارد و خوانده دفاع و ايرادي نكرده 
اس��ت عليهذا دعوي خواهان ثابت است مستنداً به ماده 1082 قانون مدني و ماده 519 
قان��ون آئين دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت خوانده ب��ه تحويل يك جلد كالم اله 
مجيد هديه يك ميليون ريال و يك س��فر حج تمتع و دويس��ت مثقال طالي س��اخته 
ش��ده بيس��ت و دو عيار و پانصد عدد سكه تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته و مبلغ 
يك ميليون و ده هزار و دويس��ت ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق خواهان صادر و 
اعالم مي گردد رأي صادره غيابي اس��ت و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 1436                  شيراني- رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/200 شماره دادنامه: 9009970354400071، شماره پرونده: 8809980363200810، 
شماره بايگاني ش��عبه: 890879، شاكي: آقاي حبيب نوري به نشاني اصفهان رهنان خ 
شهيدان غربي كوچه ش��هيد حيدري درب اول منزل جوكار، متهم: آقاي حسن مرادي 
مجهول المكان، اتهام: س��رقت مستوجب تعزير، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي حس��ن م��رادي مجهول المكان دائر بر س��رقت از منزل آقاي 
حبيب ا... نوري فرزند اس��لم متولد 1360 به اين شرح كه متن با همكاري برادر شاكي 
از منزل مال باخته مقاديري طال و س��اعت به س��رقت ب��رده و از همان تاريخ متواري 
شده است دادگاه نظر به شكايت شاكي و اقارير آقاي نورا... نوري و تحقيقات صورت 
گرفته و مصون از تعرض ماندن كيفرخواس��ت دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان و 
ساير قرائن و امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانسته مستنداً به ماده 656 از قانون 
مجازات اسالمي حكم به محكوميت وي به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد اموال 
مس��روقه به ش��رح شكايت ش��اكي صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 

مهلت ده روز از ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين شعبه است.
م الف/ 1435  محمدي كمال آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
1/201 در خصوص پرونده كالس��ه 90-151 ش/ 33 خواهان حسن رضايي- كريم- 
رحيم- مجيد- صديقه همگي رضايي عصمت مؤمن زاده، محس��ن رضايي، مرتضي- 
مرضيه- كبري رضايي دادخواس��تي مبني بر صدور حكم تنفيذ عقد بيع نس��بت به دو 
دانگ از ملك موصوف در دادخواس��ت به طرفيت براتعلي عمراني، عبدالكريم- علي- 
مجيد- عزت- و ملوك عمراني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 
مورخ 90/3/10 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر،  تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 1444  دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/202 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 89-681 خواه��ان محمدرض��ا محمدي پور 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ 3/500/000 ريال- هزينه دادرس��ي- خسارت تأخير 
و تأدي��ه و ق��رار تأمين خواس��ته به طرفيت خلي��ل توكلي تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/4/8 ساعت 15:30 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر،  تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خوراسگان- انتهاي مسجد علي- روبروي 
دانشگاه پيام نور مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
م الف/ 1445  دفتر شعبه 34 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالكيت

2/203 آقاي محمد ابراهيمي س��هروفيروزاني فرزند ماندعلي باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت شش 
دان��گ يكبابخانه پالك ش��ماره 497-148 واقع در ياوالنج��ان بخش نهم ثبت اصفهان 

كه در صفحات 372 و 369 جلد 253 امالك ذيل ثبت 28725 و 28726 بنام حس��ين 
بكراني و خانم شهال بكراني فرزند حسن و اسماعيل ثبت و صادر و تسليم گرديده و 
بموجب س��ند رسمي شماره 1149-88/10/22 دفترخانه 269 فالورجان در اثر سرقت 
مفقود ش��ده است چون درخواست صدور المثني س��ند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون س��ند مراتب آگهي مي شود كه هر كس 
مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش��ده( نس��بت به آن يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تاده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��د يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد. 
اميني- رئيس ثبت فالورجان

ابالغ وقت رسيدگي
2/204 در خص��وص پرونده كالس��ه 90-91 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواس��تي 
مبن��ي ب��ر مطالبه وجه ب��ه طرفيت عباس بهارلو تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي 
براي روز س��ه شنبه مورخ 90/3/3 س��اعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر،  تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره ي��ك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ 
 نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي

اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

تغييرات
2/205 ش��ماره: 1255 آگهي تغييرات شركت كش��ت و صنعت پرستو مرغ اردستان به 
شماره ثبت 155 و شناس��ه ملي 10260040640 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي و هيئت مديره مورخ 90/01/17 ش��ركت كش��ت و صنعت پرستو مرغ اردستان 
به ش��ماره ثبت 155 تغييراتي به ش��رح ذيل به عمل آمد: 1- آقايان محس��ن همايونفر 
و مه��رداد همايونفر و مهران همايونفر به س��مت اعض��اي اصلي هيئت مديره به مدت 
دو س��ال انتخاب شدند. 2- آقاي محسن همايونفر به سمت مديرعامل و آقاي مهرداد 
همايونفر به س��مت رئيس هيئت مديره و آقاي مهران همايونفر به س��مت نائب رئيس 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
ش��ركت به امضاء مش��ترك مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در صورت نبودن رئيس 
هيئت مديره با امضاء نائب رئيس همراه با مهر ش��ركت داراي اعتبار اس��ت. 3- آقاي 
حسين لقايي زاده به سمت بازرس اصلي و آقاي حجت اله لقايي زاده به سمت بازرس 

علي البدل شركت به مدت يك سال مالي انتخاب شدند.
م الف/ 51                                      فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

آگهي افراز پالك 16/1845
2/206 ش��ماره: 714 چون آقاي ابوذر ش��فيعي نسب فرزند حسين مالك       13 حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ قطعه ملك پالك 1845 فرعي واق��ع در زواره 16 اصلي 
گرمس��ير بخ��ش 17 ثبت اصفهان به عن��وان خواهان به دعوي خواندگان س��يدرضا و 
3 3 حبه و خانم ه��ا فاطمه و پروين دخت 

11 س��يدعماد و س��يد علي هر كدام مالك 
7 1 همگي هاش��مي طباطبايي فرزندان مرحوم س��يد هدايت ا... و 

11  ه��ر كدام مالك 
34 2 حبه و فاطمه و فريده 

55 س��يد عباس و سيد حسين و سيد حس��ن هر كدام مالك 
17 1 حبه همگي هاش��مي طباطبايي زواره فرزندان 

55 و زهرا و س��كينه هر كدام مالك 
7 1 حبه مشاع و خانم 

س��يد محمد و زهرا س��لطان هاشمي فرزند س��يد علي مالك 11
1 13 حبه مشاع و خانم طوبي 

11 آغا صاحب متولي زواره نسبت به بهاي ثمنيه اعياني 
1 13 حبه مشاع درخواست افراز سهميه 

11 وحيده مش��تاق نسبت به بهاي ثمنيه اعياني 
خود را نموده و بنا به اعالم خواهان آدرسي از نامبردگان در دست نيست و با توضيح 
1 31 حبه مش��اع آن در اجراي ماده 147 تحت پالك هاي 2912 و 4864 بنام 

11 اينكه 
حس��ين كردي زواره و رضا ش��ماعي زواره و خانم جميله داوودي مفروز و بصورت 
ششدانگ درآمده، لذا طبق ماده 3 آئين نامه افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 
1357 به خواندگان ابالغ مي گردد كه در روز چهارش��نبه مورخه 1390/02/28 رأس 
س��اعت 9 صبح جهت ترسيم نقشه و تنظيم صورتمجلس و امضاء آن در محل حاضر 

شوند. بديهي است عدم حضور مانع از رسيدگي نخواهد شد.
م الف/ 50                                      عصاري- رئيس ثبت اسناد و امالك زواره
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/207 در خصوص پرونده كالسه 90-139 خواهان آقاي محمد ابراهيمي دادخواستي 
مبني بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال س��ند يك دس��تگاه پرايد تيره 
صدفي رنگ به ش��ماره 27-732 ص 17 به انضمام كليه خس��ارات قانوني و دادرسي 
مق��وم به دو ميلي��ون تومان به طرفيت 1- محس��ن دليري 2- امي��ر خليلي 3- عبداله 
اس��كندري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/3/17 
س��اعت 8/30 صبح تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر،  تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1515    دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

2/208 شماره دادنامه: 8909970354701703، شماره پرونده: 8809980358701161،  
شماره بايگاني شعبه: 891187، شاكي:  آقاي سعيد معين به نشاني زرين شهر- خ سجاد 
اول- سلمان فارسي، متهم: آقاي مرتضي موسوي به نشاني متواري، اتهام ها: 1. ضرب 
و جرح عمدي 2. توهين )فحاشي(، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم 

دادرسي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهامات آقاي مرتضي موس��وي مجهول المكان دائر ب��ر توهين و ايراد 
ضرب وجرح عمدي، دادگاه از توجه به شكايت شاكي خصوصي سعيد معين ريزي و 
گزارش مأمورين انتظامي و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه متهم، اتهامات انتسابي 
را محرز و مسلم مي داند. مستنداً به مواد 608 و 480 و 484 از قانون مجازات اسالمي 
از بابت بزه توهين به پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و 
از بابت صدمات وارده به پرداخت يك و نيم درصد ديه كامل در حق شاكي خصوصي 
باب��ت حارص��ه و تورم بيني محكوم مي گ��ردد. رأي صادره غياب��ي و ظرف مهلت ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل 

تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 1497                 مفيديان- رئيس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/209 شماره دادنامه: 9009970353000121، شماره پرونده: 8809980358300283، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 880775، خواهان: آقاي رضا طاهري ب��ا وكالت آقاي محمد 
ابراهيم��ي به نش��اني اصفهان نبش خيابان س��پهبد قرني س��اختمان مي��الد نور ط اول 
واحد 104، خوانده: آقاي س��يد روح اله طاهري به نش��اني مجهول المكان،  خواس��ته: 
 درخواس��ت اصالح رأي، گردشكار: دادگاه به شرح زير اقدام به صدور رأي اصالحي

مي نمايد.
رأي اصالحي

نظ��ر به اينكه در دادنامه 8901463-89/12/11 اين دادگاه در خصوص س��ند مجعول 
اتخاذ تصميم نش��ده است دادگاه عالوه بر محكوميت متهم به مجازات مندرج در رأي 
اصلي حكم بر انعدام س��ند مجعول صادر و اعالم مي دارد رأي صادره به انضمام رأي 

اصلي در حكم واحد بوده و ارائه هر يك بدون ديگري فاقد اعتبار است.
م الف/ 1496                 اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

1
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 28 APRIL 2011 ميراث فرهنگی

امروز بسياري از معماران برجسته اصفهان بر اين باورند كه در دوره پهلوي اول بر 
اثر تغييرات به وجود آمده در ساختار سياسي و گسترش ارتباط با غرب، اروپايي 
كردن آداب و رسوم، صنعتي شدن كشور، توسعه زير بنا هايي چون راه ها، راه آهن 
و صنايع، تعقيب سياست هاي اصالح طلبانه در امور اقتصادي، آموزشي و نظامي 
در دستور كار قرار گرفت و آنچه در اين ميان مهم است، الگو قرار گرفتن غرب 
در كليه اصالحاتي اس��ت كه دولت، مجري آنها بود.به گزارش ايمنا، يكي از اين 
معماران و صاحبنظران برجسته ايراني كه در طول عيد نوروز امسال از كشور آلمان 
به شهر گنبدهاي فيروزه اي سفر كرده بود، حسين شايان، استاد دانشگاهی است كه 
تحقيقات گسترده اي پيرامون معماري اصفهان در دوره هاي مختلف چون پهلوي 
اول و دوم انجام داده اس��ت. وي كه گرد پيري تمام وجودش را فرا گرفته بود و 
چشمان ريزش از پشت عينك ذره بيني اش درشت تر به نظر مي رسيد، در گفتگو با 
ايمنا نظرات جالبي درباره معماري دوران گذشته ارائه داد. از نوع نگاهش به بنا هاي 
تاريخي و بخش هاي مختلف شهر مي شد متوجه شد كه تجربه  زيادي در معماري 
و ساخت بناهاي تاريخي اصفهان دارد، تجربه اي كه به گفته خودش طي سال هاي 
طوالني در دانشگاه هاي مختلف به دس��ت  آورد. تا روزي بتواند آگاهي و سطح 
معلومات خود را به نسل هاي بعدي منتقل كند و امروز كه بعد از 30 سال دوري 
از وطن به شهر اصفهان، جايي كه در آن به دنيا آمده بازگشته، حرف هاي زيادي 

براي گفتن داشت.
 طبق مس��تندات به عمل آمده از دوران قاجار به بعد تغييرات زيادي در نوع 
معماري ايراني به وجود آمد، به نحوي كه از دوران پهلوي به بُعد معماري مدرن 
و كالسيك غربي به جاي معماري سنتي ايراني توجه شد و تغييرات زيادي در 
شهرسازي و طراحي شهري به  وجود آمد. در اين رابطه شما با توجه به آنكه 

تحقيقات گسترده اي در اين زمينه انجام داده ايد چه نظري داريد؟
به ياد دارم كه در دوره پهلوي اول  دولت نقشي فعال و مهم در اجراي طرح هاي 
مختلف ايفا مي كرد و براي نخستين بار بود كه از معماران بيگانه براي ساخت ادارات، 
وزارتخانه ها و كارخانجات اس��تفاده نمود و برنامه بازسازي با سرعت و وسعت 
زيادي اجرا شد كه بر اثر آن بسياري از طرح هاي سنتي در شهر هاي بزرگي چون 
اصفهان از بين رفت و به شهرها عناصر جديدي مانند خيابان براي تردد اتومبيل، 
مجموعه هايي با عملكرد جديد همچون مجموعه ايستگاه راه آهن و ... اضافه شدند، 

از طرف ديگر تخريب بافت قديمي شهر ها هم از همين دوران آغاز شد.
  پس يعني در اين زمان معماري جديد به طور رس��مي و آش��كار در تقابل

زير بنايي با معماري سنتي قرار گرفت؟
 بل��ه، همين طور اس��ت.دولت ايران تعيين كننده س��بك معماري ب��ود و اغلب
پروژه هاي معماري را دولت اجرا مي كرد. به طوري كه از س��ال 1310 ه� .ش، 
 نخستين نشانه هاي مدرن شدن ساختار شهر با احداث خيابان هاي بزرگ جهت
 آمد و ش��د اتومبيل ش��كل گرفت و انجمن آثار ملي با هدف حفظ، نگهداري و 

مرمت آثار تاريخي در اين دوره تأسيس شد.
 شما در اظهارات خود به اين موضوع اشاره كرديد كه در سال 1310 نخستين 
نشانه هاي مدرن شدن ساختار شهري ايجاد شد، حال اين سئوال در ذهن ايجاد 
مي شود كه معماري در سال هاي 1300 تا 1320 به چه نحو بود و چه تغييرات 

ديگري در شهر ايجاد شد؟
در طول اين س��ال ها معماري ايران ادامه معماري س��نتي بود كه از دوره قاجار به 
 پهلوي رس��يده بود، همچنين نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه ادامه معماري
نئو كالسيك غربي كه نقطه آغاز اين شيوه نيز در دوران قاجار بود، به وجود آمد و از 
سوي ديگر كاماًل به ياد دارم وقتي را كه در آن دوران تقليد از عناصر معماري ايران 

پس از اسالم  و پيش از اسالم  و سپس آغاز معماري مدرن در ايران به خصوص 
شهر گنبد هاي فيروزه هاي ايجاد شد.

 در آن دوران چگونه معماري غرب و جريان هاي رايج آن در قالب هاي مختلف 
بر معماري ايران تأثير گذاشتند؟

در قرن 19 و اوايل قرن 20، گرايش به معماري كالسيك به خصوص نئوكالسيك 
بس��يار ديده مي شد.اين گرايش در معماري ايران دوره پهلوي اول مشهود بود، به 
نحوي كه در ش��هر اصفهان بناهايي همچون بانك تجارت به اين ش��يوه ساخته 

شدند.
 حال با وجود آنكه معماري كالسيك اروپا بر معماري سنتي ايران در آن دوران 

احاطه يافت، از نظر شما مهم ترين ويژگي اينگونه از معماري چه بود؟
از جمل��ه ويژگي ه��اي اين معماري عبارت بودند از اس��تفاده از عناصر معماري 
كالسيك چون سنتوري و ستون ها و سعي در رعايت تناسب هاي كالسيك. نكته 
 جال��ب آن كه در دوره پهلوي اول به دليل گرايش ش��اه به هيتل��ر و اين كه وي
تعيين كننده اصلي معماري در دوره خويش بود يكي از عوامل تأثيرگذار بر معماري 
ايراني در آن دوران، معماري فاشيس��تي آلماني بود كه در ساخت بناهای اصفهان 

هم انعكاس يافت.
 حال برگرديم به ويژگي هاي معم��اري بناهاي دوره پهلوي اول كه از جمله 
مهم تري��ن ويژگي هاي معماري ايران در اصفهان، درونگرايي بوده اس��ت كه 
كارشناس��ان براي آن داليل مختلفي آورده ان��د به طوري كه عده اي معتقدند 
درونگرايي به صورت كالبدي غالباً به صورت حياط مركزي در وسط بنا تجلي 
يافته و حياط مهم ترين نقش را در شكل گيري و سازماندهي بقيه فضاها داشته و 
تأمين كننده نور فضاها  و ... بوده است. حال از نظر شما در معماري درونگرا 

چه ويژگي نهفته اي وجود دارد؟
از جمله نكات مهم اين كه در معماري درونگرا در منطقه گرم و خشك، بدنه بيروني 
بنا اغلب فاقد روزنه و پنجره بوده و تنها عنصر با شكوه معماري و گشودگي در 
بدنه خارجي بنا، ورودي ساختمان ها بوده است.در دوره اواخر قاجار و پهلوي اول 
ب��ا ظهور عملكرد هاي جديد و گرايش به معماري غرب به خصوص در بناهاي 
حكومتي، نوع معماري از درونگرا تغيير يافت و به برونگرا تبديل ش��د. بنابراين 
شاخص ترين پديده معماري در دوره پهلوي اول، برونگرايي بوده است. نكته مهم 
ديگر آن كه در اين دوران پلكان داخلي بناها كه قبل از دوره معاصر ارزش فضايي 

و مكاني كمتري نسبت به ديگر فضاها داشت، بسيار شاخص شد.

راهنماي گردشگري، معرفي كننده كشور

برگزاری مراسم بزرگداشت
عزت اله نگهبان

پدر باستان شناسي نوين ايران 

دهه80؛
سال هاي سخت ميراث فرهنگي  

در حال حاضر آزمون و خطا و تصميمات سليقه اي در ميراث فرهنگي، 
ساختار بناها و محوطه ها را شكننده و دچار چالش كرده است به طوري 
كه از بين رفتن بخش اعظمي از بافت هاي تاريخي و خروج خانه هاي 
تاريخ��ي از ثبت ملي و تخريب هاي متعدد محوطه هاي تاريخي را به 
دنبال داشته است. به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي در حال حاضر 
 آزمون و خطا و تصميمات سليقه اي در سطوح كالن مديريتي وتغييرات
پي در پي باعث شده ساختاربناها و محوطه هاي تاريخي دچار چالش 
ش��ود به طوري كه از بين رفتن بخش اعظمی از بافت هاي تاريخي و 
خروج خانه هاي تاريخي از ثبت ملي و تعرض به حريم و عرصه آثار 
ملي و تخريب هاي متعدد باعث ش��د، دهه 80 نتايج خوشايندي براي 
 ميراث فرهنگي به همراه نداش��ته باش��د. به گزارش CHN بسياري از
باف��ت هاي تاريخي خالي از س��كنه و تخريب مي ش��وند، خانه هايي 
 ارزشمند با ويژگي هاي معماري منحصربه فرد توسط مالكان از ثبت خارج
مي شوند، بناها و بافت هاي تاريخي باهدف نوسازي به پاساژ و... تبديل 
مي ش��وند و متوليان ميراث فرهنگ��ي در مواجه با بحران هاي موجود، 
 از عه��ده دفاع از حريم خود برنمي آيند. كاظمي مدير داخلي پيش��ين
محوطه هاي ميراث جهاني تخت جمشيد، سال هاي 80 تا 90  را به سه 
دوره تفكيك كرد و گفت: اين تفكيك ها ارتباط مستقيم با ساختارهاي 
 مديريت��ي كالن دارد، ب��ه طوري كه پايگاه ه��اي ميراث جهاني بخش
 عم��ده اي از محوط��ه ه��ا را تش��كيل مي دهن��د و در واق��ع يكي از
ب��زرگ ترين چالش ه��ا گريبانگر پايگاه هاي ميراث جهاني اس��ت كه 
 در دهه 80 ما ش��اهد بزرگ ترين تغييرات و فش��ارهاي مالي به دنبال
تصميم گيري هايي كه در سطوح كالن انجام مي شد بر اين محوطه ها 
بوديم. كاظمي با اشاره به دوره اول كه اوايل دهه 80 را شامل مي شود، 
 ادامه داد: در اين دوره پايگاه ها با مشكالت مالي بسياري دست و پنجه نرم
مي كردند، اما مديريت مالي بهينه اي وجود داشت، به طوري كه بودجه ها كاماًل 
 تفكيك شده و پايگاه نيز از استقالل  مالي برخوردار بود. همين امر باعث شد
فعاليت هاي پژوهشي از قبيل تحقيق و مطالعات و همچنين موضوعات 
اجرايي از جمله حفاظت و مرمت و برنامه هاي توس��عه گردشگري از 
نظم و ساماندهي كافي برخوردار باشد. در مجموعه تخت جمشيد بودجه 
زياد نبود، اما به دليل ساختار مديريتي، بهترين روند رشد را در مطالعات 
و تحقيقات داشتيم. وي دوره دوم را  دوره انتقالي دانست وگفت: باتوجه 
به اين كه ساختارها در حال تفكيك شدن بود و سياست دوگانه اي در 
پيش گرفته شده بود، اما همچنان الگوي مالي و اجرايي به با رويه پيشين 
و مديريت مديران پايگاه در حال انجام بود و فعاليت هاي پژوهش��ي با 
همان چارت تشكيالتي به صورت كج دار و مريز ادامه پيدا كرد. اما دوره 
سوم كه از سال 85 آغاز شد، سياست هاي ميراث فرهنگي كامالً تغيير 
 كرد، به طوري كه عدم تخصص كادر مديريتي باعث تغييرات عمده در
محوط��ه هاي تاريخي ش��د. اين در حالي بود كه ت��الش هاي فراواني 
 براي جذب بودجه هاي بيش��تر انجام شد، با وجود اين كه تالش براي
مجموعه هاي تاريخي اين هزينه ها تنها به ساختار رفاهي كارمندان در 
تهران و برگزاري همايش ها و مراسم ها اختصاص داده شد. وي افزود: 
اين در حالي اس��ت كه در دوره س��وم نيز با از بين رفتن استخراج مالي 
پايگاه ها، محوطه هاي جهاني از جمله مجموعه جهاني تخت جمشيد با 
لطمات بسياري مواجه شد، به طوري كه بودجه هاي پژوهشي به صورت 
كامل از بين رفت و به يك دهم كاهش پيدا كرد. وي همچنين تأكيد كرد: 
ساختار ميراث فرهنگي ساختاري شكننده است و هرگونه آزمون و خطا 

در مجموعه اين آثار ديگر برگشتي نخواهد داشت. 

بافت هاي تاريخي
نيازمند نجات بخشي

باب��ك مغ��ازه اي دبير انجمن كه��ن دژ، يكي از مه��م ترين موارد 
تخري��ب را مرب��وط ب��ه  باف��ت ه��اي تاريخي دانس��ت و گفت: 
ارزش ي��ك بافت تاريخي به دليل گس��تردگي و تن��وع در نمادها 
و اش��كال معماري و ش��يوه هاي زيس��تي و منحصرب��ه فرد بودن 
اس��ت و از بين رفتن آن نيز اتفاق جبران ناپذيري اس��ت، چرا كه 
 ارزش يك بافت تاريخي بسياربيش��تر از تك تك س��اختمان هاي

موجود است. 
 وي اف��زود: در باف��ت تاريخي مي ت��وان به جزئي��ات موجود در
ش��يوه هاي زندگي و روابط متقابل بخش هاي مختلف يك جامعه 
شهري و تأثيرات متقابل معماري بر جامعه و جامعه بر معماري پي 
برد و به اين داليل حفظ بافت هاي تاريخي حتي بسيار ارزشمندتر 

از تك نمونه هاي معماري اين بافت ها هستند.
 اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از ش��هرها با تخريب بافت هاي 
تاريخي و تخليه سكنه و در خوشبينانه ترين شرايط تبديل بناها به 
رس��توران و يا مهمانسراست كه ابتدايي ترين كاربري ممكن براي 

اين بناهاست. 
وي با تأكيد بر اين كه در آخرين س��ال هاي دهه 80 شاهد خروج 
تعج��ب برانگيز برخي از همين تك بناهاي باقيمانده از فهرس��ت 
آثار ملي هس��تيم، ادامه داد: درآخرين س��ال هاي دهه 80 ش��اهد 
خ��روج تعجب برانگيز برخ��ي از همين تك بناه��اي باقيمانده از 
 فهرست آثار ملي هستيم، آن هم در شرايطي كه با يك نگاه منطقي
را مل��ي  آث��ار  فهرس��ت  در  ش��ده  ذك��ر  م��وارد  ت��وان   م��ي 
 گنجينه هايي متعلق به امروز و فرداي اين ملت دانست، چرا كه حتي
قدم زدن دريك بافت تاريخي مي تواند براي س��اكنين ش��هرهاي 
م��درن ام��روزي داراي ارزش ه��اي فكري - فرهنگي بس��ياري 
 باش��د. اگر تورهاي يك روزه اي كه در اين بافت ها برنامه ريزي
می شود، در كشورهاي پيشرفته محقق شده به تنهايي داراي نتايج 

و تحوالت فكري است. 
وي با اش��اره به اين ك��ه  كه بافت هاي تاريخ��ي بايد به صورتي 
حفظ شود كه همانند كشورهايي با قدمت بسيار زندگي و فعاليت 
روزمره اجتماعي در چارچوب اين بافت ها جريان داش��ته باش��د، 
گفت: براي مثال در كش��ور تركيه و درش��هر م��درن آنكارا بخش 
اصلي بافت تاريخي اين ش��هر كه شكلي قلعه مانند دارد، به عنوان 
آنكاراي قديم حفظ ش��ده اس��ت و همچن��ان زندگي درآن جاري 
اس��ت و گردش��گران مي توانند حداقل يك روز خ��ود را در اين 

مكان بگذرانند.
 ميراث فرهنگي دكوراس��يون نيس��ت و حفظ بافت هاي تاريخي 
بايد به صورتي حفظ شود كه عالوه بر عالقه مندي، داراي منفعت 
باش��د، به صورتي كه زندگي در اين بافت براي آنان از ارزشمندي 
خاص برخوردار باش��د، چرا كه تأثي��ر محيط و تأثير اقليم دربافت 
تاريخي وجود دارد. ش��اهين س��پنتا، فعال ح��وزه ميراث فرهنگي 
اصفه��ان ني��ز در ادامه اف��زود: با توجه به اين كه ني��از به مرمت و 
بازس��ازي وجود دارد، بايد در برنامه ريزي ها جاي بيشتري به اين 

بخش دهيم. 
همچني��ن توس��عه كادر فن��ي مي��راث فرهنگ��ي و بودج��ه كافي 
 ب��راي مراقب��ت و محافظ��ت ب��ه اي��ن بخ��ش اختص��اص داده
 ش��ود. در ح��ال حاض��ر در س��ه مح��ور دچ��ار نقصان هس��تيم؛
برنامه ريزي، تخصيص بودجه و توس��عه نيروي انساني. هم اكنون 
بخش��ي از پروژه هاي كاوش و مرمت��ي محوطه ها و بناها متوقف 
ش��ده اند. به طوري كه بناها مس��تلزم بودجه و محوطه ها نيازمند 

كاوش و محافظت هستند.  

مردمککوله پشتی

 تور مسافرتي از اجزای متعدي تشكيل شده 
و يا حداقل وابس��ته به حلقه هاي متعددي 
مانند هتل،  رس��توران يا حم��ل و نقل در 
اش��كال مختلف هوايي،  دريايي و زميني و 
در نهايت متولي برنامه ريزي و اجرايي است. 
در ميان اين اجزا،  جايگاه سازمان متولي كه 
برنامه ريزي و تصميم گيري در سطح كالن 
را بر عهده دارد و متولي اجرايي يعني دفاتر 
خدمات مسافرتي و به تبع تشكل هاي اين 
نهاد از اهميت فراواني برخوردار است، اما 
در كنار آنها از راهنما كه نقش حلقه پاياني 
را ايفا كرده و در ارتباط مستقيم با گردشگر 
است و تش��كل هاي راهنمايان نبايد غافل 

ماند. 
شغل راهنماي گردشگري به لحاظ ارتباط 
بي واس��طه با مس��افر داخلي و خارجي و 
هدايت گروه هاي متع��دد مردم، از اهميت 
بااليي برخوردار است، ولي به نظر نمي رسد 
راهنماي��ان گردش��گري از حق��وق مادي 
متناسب با شغل خود برخوردار باشند. اين 
مسأله در درجه اول ناشي از نامشخص بودن 
هويت اين ش��غل و در وهله بعد ناشي از 
عوامل مختلف مانند عدم تهيه معيار براي 
تعيين دس��تمزد و تبعيت حق��وق از بازار 

عرضه و تقاضاست. 
بدين معني كه از يك س��و ش��اهد تعيين 
دستمزدهاي بسيار كمتر از معمول از سوي 
برخي دفاتر خدمات مس��افرتي هستيم و 
از س��وي ديگر راهنماياني هستند كه با هر 
دس��تمزدي تور را مي پذيرند. اميرحس��ين 
اربابان عضو هيأت مديره جامعه راهنمايان 
 CHN گردشگري در پاسخ به خبرگزاري
در زمينه دس��تمزد راهنمايان گردشگري، 
گفت: براي تعيين دستمزد راهنماها،  معياري 
نوشته نشده،  كاری كه انتظار مي رود سازمان 

متولي اقدام كند. 
همچنين همان طور كه گفته ش��د در حال 
حاض��ر اين حق��وق تابع ب��ازار عرضه و 
تقاضاس��ت كه موجب بالتكليفي است و 
س��بب مي ش��ود جامعه راهنمايان نيز وارد 
موضوع نش��ود. عضو هيأت مديره جامعه 
راهنماي��ان در تكميل صحبت خود گفت: 
چيزي در حدود چهار هزار راهنما و 1800 
دفتر خدمات مس��افرتي داري��م كه تعداد 
معدودي از دفاتر فعاليت دارند و به تبع تعداد 
كمي از راهنمايان نيز قادر به كار خواهند بود 
و اين ناشي از آن است كه سازمان نتوانسته 
كنترل كند، يعني بدون در نظر گرفتن بازار 

كار،  مجوز و كارت صادر شده است. 

اين در حالي اس��ت كه بسياري از فراگيران 
دوره آموزش راهنماي تور، وارد عرصه كار 
نشده و به كارهاي ديگر مي پردازند و برخي 
نيز با انگيزه هايي غير از اشتغال اين دوره ها 

را طي مي كنند.
همچنين از كل فراگيران هر دوره تنها عده 
كمی راهنماي خ��وب به جرگه راهنمايان 

مي پيوندند.
اربابان براساس آن كه براي هرگونه ارزشيابي 
و طبقه بندي الزم است ابتدا عملكرد بررسي 
ش��ود، گفت: آيا بررسي شده كه راهنمايان 
از سال 1380 تا 1390 چه كرده اند؟ جامعه 
به دليل آن كه براي بحث هاي پژوهش��ي و 
آموزش��ي بودجه اي در نظر گرفته نشده و 
منبع مالي، تنها  حق عضويت هاست، قادر به 
انجام اين بررسي ها نيست. وي معتقد است: 
بايد در كشور اسالمي  انصاف اسالمي داشته 
باشيم. همان طور كه مي بينيد،  مسأله ناشي از 

زيرساخت هاست. 
وي در حالي كه معتقد است شغل راهنما در 
مسافرت هاي داخلي به علت گرايش بيشتر 
مردم به سفر خانوادگي تعطيل است،  ادامه 
داد: شايد بتوان با استقرار راهنما در سايت ها 
مشكل را تا حدي رفع كرد، ولي اين سازمان 
است كه بايد به عنوان متولي بحث دستمزد 
را حل كند، زيرا از آن طرف مي تواند با ابالغ 
به دفاتر خدمات مس��افرتي موجب اعمال 
شود. عضو هيأت مديره جامعه راهنمايان 
گردشگري اش��اره كرد: همه اين موارد در 
صورتي اس��ت كه بازار گردش��گري فعال 
باش��د و در حال حاضر كه در فصل بهار يا 
پاييز تعداد معدودي گردشگر داريم و تنها 
چن��د راهنما مي توانند كار كنند، راهنما هر 

دستمزدي را كه بدهند،  قبول مي كند.
 وي مس��أله ديگ��ر را در نحوه ارزش��يابي 
دانست: يك معيار، مدرك تحصيلي است 
و در اي��ن صورت راهنماي��ان با تجربه اي 
كه ديپلم و فوق ديپلم دارند  در مقايس��ه با 
راهنماي تازه كار ليسانس شاكي مي شوند. 
بايد با توجه به ارزش تجربه در اين ش��غل 
و با كمك وزارت علوم سيستمي پياده كرد 
تا به عنوان مثال هر 10 س��ال تجربه معادل 

ليسانس محسوب شود.
وي همچنين ادامه داد: همان طور كه دولت 
از دفاتر و يا اتوبوس��راني حمايت مي كند، 
الزم است راهنمايان را نيز مورد توجه قرار 
دهد و اليح��ه بودجه اي ب��راي آموزش و 
پژوهش در اين خصوص، از سوي دولت 

به مجلس ارائه شود. 

همايش بزرگداش��ت مرح��وم عزت اله 
نگهبان پدر باس��تان شناسي نوين ايران 
به هم��ت انجمن علمي باستان شناس��ي 
دانش��گاه ته��ران در دانش��كده ادبيات 
 اي��ن دانش��گاه ب��ا حض��ور جمع��ي از

باستان شناسان كشور برگزار شد.
به گزارش ايرنا،  حس��ن فاضلي نش��لي 
يكي از باس��تان شناسان كش��ور با ابراز 
خرس��ندي از برگ��زاري اي��ن مراس��م، 
اظه��ار اميدواري كرد ك��ه دهه 90، دهه 
 پرباري براي باس��تان شناس��ي كش��ور

 باشد.
 مهرن��وش  دب��اغ، دبي��ر انجم��ن علمي
باستان شناسي دانشگاه تهران نيز در ادامه 
اين مراس��م اظهار داشت: باستانشناسي 
مانند هر رشته  ديگر علمي، نقطه  شروع، 
اوج و فرود دارد و اس��تاد نگهبان نقطه 
 اوج باس��تان شناس��ي اي��ران به ش��مار
م��ي رود. وي گفت: به نظر مي رس��د، 
فاصله اي بين اس��تاد نگهبان و نسل هاي 
فعلي باستان شناس��ي در كش��ور درحال 

ايجاد شدن است. 
وحيد عس��گرپور يكي ديگ��ر از فعاالن 
حوزه باستانشناسي كش��ور مطلبي را با 
عنوان »نگهبان باس��تان شناس��ي ايران« 
درب��اره ورود اس��تاد نگهب��ان به حوزه 

باستان شناسي كشور ارائه كرد. 
وي گفت: اس��تاد نگهبان در س��ال هاي 
پاياني دبيرس��تان، به دانش هاي وابس��ته 
 ب��ه فرهن��گ و تم��دن اي��ران بس��يار
عالقه مند ش��د، بنابراين در سال 1328 
در رش��ته باستان شناس��ي فارغ التحصيل 
ش��د و فعاليت هاي علم��ي و حرفه اي 
خ��ود را آغاز كرد. به گفته عس��گرپور، 
نگهب��ان پ��س از مدت��ي ب��ه مؤسس��ه  
شرق شناس��ي دانشگاه شيكاگو وارد شد 
و ب��ه اين ترتيب، تحوالتي بنيادي را در 
 آموزش و پژوهش باستانشناس��ي ايجاد
كرد. وي با بيان اين كه نگهبان نس��بت 
به تأسيس مؤسس��ه  دانشگاهي، نوكردن 
دانش��گاهي  ه��اي  كت��اب  فصل ه��اي 
ميدان��ي فعاليت ه��اي  برق��راري   و 
ت��الش هاي زيادي كرده اس��ت، افزود: 
وي نماينده  نسلي بود كه باستان شناسي 
را به مثابه رويكردي پژوهشي و فرهنگي 
 معرف��ي و آن را جايگزي��ن عتيقه جويي

كرد.

در ادامه اين مراس��م، ش��ادي گنجي از 
ديگر فعاالن اين حوزه به تأسيس مؤسسه  
باس��تان شناس��ي اش��اره ك��رد و گفت: 
اس��تاد نگهبان اقدام��ات و رايزني هاي 
بس��يار زيادي را با مس��ئوالن مربوط در 
دانش��گاه ها در حوزه باس��تان شناس��ي 
انج��ام داد و پ��س از حدود دو س��ال، 
 اساسنامه اين مؤسسه به تصويب شوراي
مؤسس��ه   و  رس��يد  ته��ران  دانش��گاه 
باستانشناسي كش��ور در سال 1338 در 
محل دانشكده  ادبيات آن زمان كه اكنون 
باغ نگارستان در ميدان بهارستان است، 

آغاز به كار كرد.
 1300 س��ال  در  نگهب��ان،  عزت ال��ه   

خورشيدي در اهواز به دنيا آمد.
تحصيالت خود را در دبس��تان جمشيد 
و  به��رام  في��روز  دبيرس��تان  و  ج��م 
 مدرس��ه فني آلماني در ته��ران به پايان

برد.
وي در سال 1328 در رشته باستان شناسي 
از دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. در 
س��ال 1329، وارد مؤسسه شرق شناسي 
دانش��گاه ش��يكاگو ش��د و در م��دت 
چهارس��ال م��درك فوق ليس��انس اين 

دانشكده را از آن خود كرد.
طي اين س��ال ها به بررس��ي سير سفال 
خوزس��تان  منطق��ه  در  نخودي رن��گ 
پرداخ��ت و اطالعات بس��ياري در اين 
زمينه جمع آوري ك��رد كه حاصل آن را 

در رساله خود تدوين كرد.
مه��م تري��ن س��هم نگهبان در پيش��برد 
باستان شناسي ايران، ايجاد كارگاه دائمي 
در دش��ت قزوي��ن ب��راي فعاليت هاي 
باستان ش��ناختي دانشگاه تهران و تربيت 

دانشجو در اين كارگاه است.
 اي��ن م��كان منحصربه فرد ب��ه كانوني 
براي پژوهش هاي مس��تمر و درازمدت 
باستان ش��ناختي دانش��گاه تهران تبديل 
ش��د كه در آن دانشجويان با شركت در 
انواع فعاليت هاي ميداني براي پيش��برد 
 اه��داف باستان شناس��ي در ايران تربيت

مي شدند.
نگهبان، يكي از سرسخت ترين مدافعان 
منظم ك��ردن فعاليت ه��اي مرب��وط ب��ه 
باستان شناس��ي ب��ود و بس��ياري وي را 
دشمن بزرگ قاچاقچيان و دالالن عتيقه 

در ايران مي دانند.
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معماري سنتي ايران قرباني معماري مدرن اروپا

غذاهای سنتی ايران از نگاه يك خبرنگار روس خبر

بي مهري هايي كه در حق موسيقي نواحي شده بايد جبران شود  
موسيقي نواحي ما در چند سال گذشته كه جشنواره 
موسيقي نواحي برگزار نشد، همواره مورد بي مهري 
ق��رار گرف��ت و در همين م��دت نيز بس��ياري از 
هنرمندانش را از دس��ت داد. حال كه اين جشنواره 
ي��ك بار ديگ��ر آغاز به كار كرده، مي بايس��ت اين 

بي مهري ها جبران شود. 
به گزارش ميراث فرهنگي و به نقل از ستاد خبري 
هفتمين جشنواره موسيقي نواحي، عزيز تنها سنگابي 
هنرمند منطقه تربت جام گفت: نسبت به موسيقي 
نواحي جفاهاي بسياري شده  و اميدوارم با برگزاري 
جش��نواره هايي مانند جشنواره موس��يقي نواحي، 
بتوانيم از اين كم لطفي ها كم كنيم و پيش از آن كه 
خيلي دير شود، باقيمانده اين فرهنگ هاي موسيقايي 

را دريابيم. 
 اي��ن دوت��ار ن��واز درب��اره وض��ع موس��يقي در

ترب��ت جام توضيح داد: اش��تياق ب��راي آموزش و 
يادگيري موسيقي در منطقه ما كم است، با اين حال 
ما سال پيش توانستيم نخستين آموزشگاه موسيقي 
را در اين زمينه داير كنيم. متأس��فانه بايد اقرار كنم 
كه براي رش��ته هاي آواز محلي و نوازندگي س��رنا، 
حتي يك هنرجو مراجعه نكرده و اين نشان از تغيير 

فرهنگ جوانان نسل امروز و بي تفاوتي آنها نسبت 
به فرهنگي بومي شان است.

وي همچنين افزود: جوانان منطقه ما بيش��تر سراغ 
سازهاي غربي مانند گيتار مي روند و كمتر يادي از 
دوتار مي كنند. به هر حال كم لطفي هايي كه از سوي 
دست اندركاران فرهنگي نسبت به موسيقي نواحي 
صورت گرفته، يكي از داليل اين اتفاق است؛ البته 
به نظرم اين تغيير ذائقه و ريشه هاي آن بايد به شكل 
دقيق تري بررسي شود. هفتمين جشنواره موسيقي 
نواحي از 24 تا 28 ارديبهش��ت ماه سال جاري در 
تهران و كرمان برگزار مي شود. همچنين اطالعات 
مربوط ب��ه اين جش��نواره در خروجي اختصاصي 
جشنواره موس��يقي نواحي در اين دفتر موسيقي به 
 http://music.farhang.gov.ir  نشاني اينترنتي

سايت جديد دفتر موسيقي منتشر مي شود. 

ناتاليا پوليانسكايا خبرنگار خبرگزاري روس بيزنس كنسالتينگ، در مقاله اي به 
معرفي جاذبه هاي ايران، به ويژه غداهاي ايراني پرداخته است. به گزارش ايسنا، 
او در ابتداي مقاله  خود با شعري از لوگيان ياكوبوويچ � شاعر روس � مي نويسد: 
زنده باش ايران كه زيبايي روي تو چون تابش رنگين كمان آتش��ين است، 
زمين تو با گل ها فرش ش��ده و آسمانت چون چشمان پري ها هميشه پاك 
است. به نوشته  خانم پوليانسكايا، اين روزها مردم بيشتر و بيشتر در اين باره فكر 
مي كنند كه الزم نيست فقط به اروپا سفر كرد، بلكه به سرزمين هاي ناشناخته هم 

مي توان رفت. براي مثال، مي توان به كشور جالبي مانند ايران رفت. 
آنجايي كه تازه هاي بسيار، آثار باستاني منحصربه فرد و آشپزخانه  شرقي بي نظيري 
دارد. او ادامه مي دهد: آش��پزخانه  ايراني يكي از خوشمزه ترين آشپزخانه ها در 
جهان است. بيشتر غذاها با گوشت گوسفند، پرندگان، سبزيجات، لوبيا و برنج 
پخته مي شود. يك آش��پز ايراني در پاسخ به پرسش همراه با تعجب ما درباره  
اين كه پس ماهي چه می شود؟ پاسخ مي دهد كه ماهي به آشپزخانه  سنتي ايران 
وارد نمي شود. اما برنج در ايران موضوع خاصي است. ايراني ها بي نهايت و در 
حجم زياد برنج مي خورند. برنج ايراني ها دانه بلند و سفتي خاصي دارد و پلوي 

آن حتماً بايد دانه دانه باشد. 
برنج با ظرف جداگانه س��رو مي شود و معموالً روی آن اندكي برنج زرد رنگ 
پخته ش��ده با زعفران يا ادويه  كاري روي ميز گذاشته مي شود. ايراني ها برنج را 
به ش��كلي كه ما مي دانيم نمي پزند. آنها دو برابر بيشتر از ما به برنج آب اضافه 
مي كنند، برنج به جاي آب جوش در آب س��رد ريخته مي ش��ود، روغني مانند 
روغن آفتابگردان اندكي بعد از جوش آمدن آب به آن اضافه مي ش��ود و وقتي 
برنج تقريباً پخته ش��د و آب كمي در ديگ ماند، روي آن س��رپوش خاص يا 
حوله مي گذارند، آتش زير آن را به حداقل مي رس��انند تا برنج پخته ش��ود و 

كاماًل دم بكشد.
 اين خبرنگار روس بيان مي كند: پلو همراه با س��بزي و گوش��ت پخته شده در 
سس گردو يعني چلو خورشت، پلو همراه با سبزي )سبزي پلو(، برنج ترش و 
شيرين با كشمش و بادام و پرتغال )شيرين پلو(، پلو با پياز، عدس و كشمش يا 
خرما )عدس پلو( زينت بخش سفرهاي ايراني است. البته فهرست پلوها در منو 
غذاها خيلي طوالني است. محبوبيت سوپ در ايران كمتر است، ولي آشپزخانه  
ايراني س��وپ هم دارد و اينجا آشپزان ايراني امور ابتكاري زيادي دارند. براي 
مثال مي ش��ود به ماس��ت و خيار اشاره كرد كه از ماست، نعنا، خيار و كشمش 
تش��كيل مي شود. بين غذاهاي گوشتي مي شود به آبگوش��ت اشاره كرد كه با 
گوشت گوسفند، سبزيجات و لوبيا تهيه مي شود. نسخه هاي زيادي براي پختن 

آبگوش��ت وجود دارد، ولي نتيجه  همه  شيوه هاي پخت آن يك غذاي هميشه 
خوشمزه و سيركننده است.

او مي نويسد: عالوه بر اين همه  غذاي خوشمزه، نمي توان از فسنجان گذشت. 
فسنجان با قطعات گوشت گوسفند يا پرنده و حتی ماهي در سس خيلي غليظ 
گردو و انار پخته مي ش��ود. همچنين ايراني ه��ا خيلي كباب مي خورند. كباب 
شكل هاي خيلي زيادي در ايران دارد. كباب در منوي غذاي رستوران ها، صفحه 
و حتی صفحات خاص خود را دارد. البته كباب فقط به ايران محدود نمي شود، 

ولي كباب ايراني چيز ديگري است. 
اگر ش��ما گوشت دوس��ت داريد، حتماً كباب ايراني را امتحان كنيد، پشيمان 
نمي شويد. ضمناً انواع نان هم در ايران خيلي زياد است و در برخي رستوران ها، 
نان به طور جدا سرو مي شود. نان تافتون، لواش، نان روغني و نان با سبزي و ... . 
ايراني ها اصاًل هوادار نان هستند و فقط نان تازه مي خورند. در هر خيابان، يك يا 
چند نانوايي كوچك هست كه معموالً ويترين هاي شيشه ايي دارد تا افرادي كه 
براي خريدن نان صف كشيده اند، ببينند نانواها چطور كار مي كنند، اما در برابر 
اين نانوايي ها هميشه مردم صف مي كشند، زيرا تعداد افراد مشتاق نان داغ در 

ايران خيلي زياد است. 
در ايران مانند بس��ياري از كش��ورهاي شرقي، دلمه نيز پخته مي شود. ايراني ها 
همراه با خوراك خود دوغ مي نوش��ند كه اغلب طعم نعنا دارد. ايراني ها اغلب 
چاي شيرين مي نوشند، ضمناً انواع شيريني هم در ايران خيلي زياد است. براي 
مثال، فقط شكر همراه با زعفران )نبات( جاي تعريف دارد. همين نبات شيرين 

براي زماني كه دل درد داريد، توصيه مي شود.
 اين خبرنگار خطاب به مس��افران روس��يه كه به ايران س��فر مي كنند و سري 
هم به شيراز مي زنند، مي گويد: اگر كسي به شيراز سفر كرد، حتماً بايد بستني 
منحصربه فرد آن به نام فالوده بستي را امتحان كند. آن را مي شود در ديگر شهرها 

هم خورد، ولي شيراز وطن اين پديده  عجيب خوشمزه است.
 اول دانه هاي آسياب ش��ده  گندم به آب ريخته مي ش��ود، از ماده ي خميرمانند 
حاصل ش��ده نخ هايي مانند ماكاروني به  دست مي آيد، بعد به آن يخ خردشده، 

گالب و آب ليمو و گاهي هم پسته  خرد شده افزوده مي شود. 
ضمناً پسته  ايراني بهترين پسته  جهان محسوب مي شود. نوشابه هاي غيرالكلي با 
طعم ميوه هاي مختلف در ايران خيلي محبوب هستند. در ايران انواع عجيب آب 
ميوه هم خيلي زياد اس��ت. بين آنها مي شود از آب انار، آب آلو و آب زرشك 
ياد كرد، ولي آب زرش��ك خيلي ترش اس��ت و آدم فكر مي كند، معده اش را 

ذوب مي كند.
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صالح:
با كي روش مذاكره داشتم و قرار شد

 او نظرش را اعالم كند
مربي تيم فوتبال ذوب آهن معتقد اس��ت فوالد حريف سرس��ختي براي 
تيم��ش خواهد بود. مجيد صالح درباره ب��ازي تيم هاي فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و فوالد خوزس��تان اظهار داشت: مسابقه سختي براي هر دو تيم 
خواهد بود. به هر حال ما ميزبان هستيم و سعي مي كنيم حداكثر استفاده 
را از اين فرصت داش��ته باش��يم. از طرفي حريف هم از تيم هاي خوب و 
با برنامه ليگ اس��ت و مجيد جالل��ي و بازيكنانش در اين فصل حريف 
قدرتمندي براي همه تيم ها بوده اند. هر دو تيم مي خواهند جايگاه شان را 
در جدول ارتقا دهند كه اين بر اهميت و حساس��يت بازي مي افزايد. وي 
افزود: ما مي دانيم كه تا پايان ليگ سه بازي سنگين داريم و بايد با نهايت 
توان كار كنيم تا به رده هاي باالتري در جدول برسيم. نتايج اين سه هفته 
براي تمام تيم هاي تاثيرگذار اس��ت چرا كه مي تواند وضعيت هر تيمي را 
تغيير دهد.مربي ذوب آهن در پاس��خ به اين س��وال كه چطور شد باز هم 
ش��انس قهرماني ذوب آهن كمرنگ شد و اين كه آيا تمام تجربيات سال 
گذشته نتوانست به شما كمك كند، تصريح كرد: شرايط امسال ذوب آهن 
با س��ال گذش��ته كمي تفاوت دارد. درباره اين موض��وع مي توان پس از 
اتمام مسابقات بحث هاي مفصلي داشت اما در حالت كلي مي توان گفت 
بيشترين عامل در باال و پايين بودن وضعيت تيم، فشردگي باالي بازي ها و 
خستگي بازيكنان است. تيم ما تا آذر 89 هنوز درگيري فصل گذشته ليگ 
قهرمانان آس��يا بود؛ ضمن اين كه ما چندين مسافرت به كشورهاي شرق 
آسيا داشتيم كه شرايطش با سفر به غرب آسيا متفاوت است. فشردگي و 

سنگيني كار به حدي بود كه ما از جام حذفي كنار رفتيم. 
صالح در پاسخ به اين س��وال كه آيا مذاكرات تعيين كننده اي با كي روش 
داش��تيد و احتمال حضورتان در كادر فني تيم هاي ملي تا چه حد است، 
گفت: من مذاكره اي با كي روش داش��تم كه دو طرف با هم صحبت هايي 
داش��تند. در نهايت بنده گفتم به عنوان يك مربي حرفه اي در حال حاضر 
تم��ام تمرك��زم معطوف به تي��م ذوب آهن بوده و در خدم��ت اين تيم و 
سرمربي اش هستم كه كي روش هم چنين رويكردي را تحسين كرد و در 

نهايت قرار شد او نظرش براي همكاري مان در تيم ملي را اعالم كند.

ورزش

كلباسي:
در ايران مردم 
ورزش را رايگان 
تماشا مي كنند

پله:
هنوز 
بهترين 
فوتباليست جهانم

نبي
به عضويت كميته  
 AFC بازاريابي
در آمد

مدير كل صدا و سيماي مركز اصفهان گفت: در كشور ما بيننده ها 
رخدادهای ورزش��ی را به طور رايگان تماشا مي كنند ولی بازی 
فوتبال رئال مادريد و بارسلونا را 143 كشور جهان خريداری كردند 
كه يك ركورد شگفت انگيز محسوب مي شود. علی كلباسی در 
نشست مشترك مديركل تربيت بدني، استاندار و مديران باشگاه هاي 
خصوصي اس��تان گفت: طبق دستورالعمل صدا و سيمای مركز 
اصفهان فقط بايد فوتبال را به طور زنده برای بينندگان پخش كنيم. 
وی افزود: برای پخش مستقيم يك مسابقه ورزشی نزديك به سی 
نفر در آماده باش ق��رار مي گيرند و نزديك با 100 ميليون تومان 
برای س��ازمان هزينه در بر دارد كه ما تنها مبلغ 8 ميليون تومان از 
باشگاه های كاشانی دريافت نموديم. كلباسی اظهار داشت: تنها يك 
بازی از مسابقات بسكتبال توزين الكتريك را در سالن بچه های ما 
حضور نداشتند و به عقيده من انگيزه بازيكنان اين تيم پايين آمد و 
نتيجه را به مهرام واگذار كردند. وی در پايان اضافه كرد: در كشور 
ما بيننده ها رخدادهای ورزشی را به طور رايگان تماشا مي كنند ولی 
بازی فوتبال رئال مادريد و بارسلونا را 143 كشور جهان خريداری 

كردند كه يك ركورد شگفت انگيز محسوب مي شود.

بازيكن افسانه ای برزيل معتقد است كه او هنوز با هيچ بازيكن 
ديگری در تاريخ فوتبال قابل قياس نيست. پله كه عنوان بازيكن 
قرن فوتبال جهان را يدك مي كش��د در دوران 25 ساله حضور 
خود در تيم ملی برزيل، سه بار با اين تيم به عنوان قهرمانی جهان 
دست پيدا كرد. پله 70 ساله معتقد است بازيكنان جديد به اندازه 
گذش��تگان خود به توفيق دست پيدا نمی كنند و پافشاری كرد 
كه هنوز كس��ی با موفقيت هايی كه او كسب كرده قابل مقايسه 
نيست. پله در گفتگو با سی ان ان اظهار داشت: هيچكس كاری 
را انجام نداد كه پله انجام داد. من در س��ن 17 س��الگی قهرمان 
جهان شدم و س��ه بار جام جهانی را باالی سر بردم ضمن اين 
كه بيش از 1208 گل به ثمر رساندم. وی افزود: تا به حال كسی 
موفق به انجام اين كارها نشده و پله بهترين است. شما مي توانيد 
به بازيكنانی اش��اره كنيد كه 10 س��ال ب��ازی كردند. برای مثال 
 فرانس بكن باوئر، ميشل پالتينی، اريك كانتونا، بابی چارلتون،
جرج بس��ت، ديه گو مارادون��ا و زيكو. همه اين بازيكنان برای 
م��دت زمان زيادی بازی كردند اما بازيكنان امروزی فقط يكی، 

دو سال بازی مي كنند و سپس ناپديد مي شوند.

دبيركل فدراس��يون به عنوان يكي از اعضاي كميته بازاريابي 
كنفدراس��يون فوتب��ال آس��يا انتخاب ش��د. بر اس��اس اعالم 
كنفدراس��يون فوتبال آسيا علي كفاشيان به عنوان عضو كميته 
مس��ابقات و كميته فدراسيون هاي عضو ، علي فتح اله زاده و 
محمدرضا ساكت به عنوان عضو كميته تخصصي باشگاه هاي 
حرف��ه اي، عزيزاله محمدي ب��ه عنوان عضو كميته تخصصي 
ليگ ه��اي حرف��ه اي، عباس ترابي��ان به عن��وان عضو كميته 
فوتس��ال، محمد درخشان به عنوان عضو كميته مالي، حسين 
عس��گري عضو كميته داوران، فريده ش��جاعي كميته بانوان، 
علي��زاده به عنوان عضو كميت��ه فني و كميته ويژن و جهانگير 
بيگلري به عنوان عضو كميته استيناف كنفدراسيون فوتبال آسيا 
معرفي ش��دند كه طي آخرين نامه اي كه به دست فدراسيون 
فوتبال رسيده است مهدي محمدنبي دبيركل فدراسيون فوتبال 
ايران به عنوان عضو كميته بازاريابي كنفدراسيون فوتبال آسيا 
انتخاب شده است. حضور نبی در اين كميته و افزايش تعداد 
 نماين��دگان ايران��ی در كميته های مختل��ف AFC می تواند

به نوبه خود برای فوتبال ايران امتياز محسوب شود.

خبر

علیحسينیدرانتظاريكرأيمهم
دادگاه بين المللي رس��يدگي به ش��كايات ورزش��ي )CAS( ملي پوش 
فوق س��نگين سابق تيم ملي وزنه برداري ايران 15 يا 17 تيرماه تشكيل 
مي ش��ود. پ��س از پيگيري هاي خانواده و وكيل س��عيد علي حس��يني، 
ملي پوش فوق س��نگين س��ابق تيم ملي وزنه ب��رداري ايران كه به دليل 
ارتكاب به دوپينگ به محروميت مادام العمر از سوي فدراسيون جهاني 
وزنه ب��رداري محكوم ش��د، دادگاه بين المللي رس��يدگي به ش��كايات 
ورزش��ي )CAS( قرار اس��ت، در همين زمينه در يكي از روزهاي 15 
يا 17 تيرماه س��ال جاري تشكيل جلسه داده تا قاضي پرونده به منظور 
اعالم رأي، صحبت هاي طرفين اين ماجرا را بشنود. سعيد علي حسيني 
پس از اين كه از س��وي فدراس��يون جهاني وزنه ب��رداري )IWF( در 
رده بندي وزنه برداران دس��ته هاي مختلف در س��ال 2008 در رده سوم 
جهان در دس��ته فوق س��نگين قرار گرفت و پيش بيني شكستن ركورد 
اين دسته توسط وي از س��وي كارشناسان وزنه برداري مطرح مي شد، 
در جريان هفتادو هفتمين دوره مس��ابقات جهاني وزنه برداري كه سال 
2009 ب��ه ميزباني كره جنوبي برگزار ش��د، به دليل مثبت اعالم ش��دن 
تست دوپينگش براي هميشه از وزنه زدن محروم شد. اگرچه برخي از 
مسئوالن فدراسيون از جمله حسين  رضازاده، سرپرست وقت فدراسيون 
وزنه برداري و رئيس كنوني، براي كاهش محروميت سعيد علي حسيني 
صحبت هاي��ي را در آن زمان مطرح كردند، اما پس از گذش��ت حدود 
يك و نيم سال از اين ماجرا، همچنان پرونده علي حسيني براي كاهش 

محروميتش باز نگه داشته شده است.

سومیذوبآهن؛شايد،ممكناست،احتمالدارد!

چهره قهرمان پشت النه شاهین و سکوی نفت
در هفت��ه س��ي ودوم ليگ برتر فوتبال تم��ام تيم ها براي 
ب��رد و گرفتن س��ه امتياز ب��ه ميدان خواهن��د آمد و از 
مس��اوي بيزار هس��تند. هفته س��ي و دوم ليگ برتر در 
اوج حساس��يت برگزار مي شود. با تساوي سپاهان برابر 
صباي قم در هفته س��ي و يكم سه تيم در صدر جدول 
ش��انس قهرماني دارن��د و و در انتهاي جدول نيز به جز 
استيل آذين شش تيم ديگر در خطر سقوط به دسته اول 
هس��تند. به همين دليل تمام بازي هاي اين هفته به نوعي 

مهم و سرنوشت ساز هستند. 
نگاهي به ديدارهاي اين هفته ليگ مي اندازيم كه در سه 
روز برگزار مي ش��ود. در اين هفته بيشتر تيم ها براي برد 

به ميدان خواهند آمد و از تساوي فراري هستند. 
به دنبال سه امتياز در نبرد فوالد و آهن 

ذوب آه��ن پس از شكس��ت دور از انتظ��ار برابر پاس 
در هم��دان هم جاي��گاه دومي  خود را از دس��ت داد و 
هم بخت��ش براي كس��ب قهرماني به حداقل رس��يد تا 
مديرعامل باش��گاه سريع نسبت به اين شكست واكنش 
نش��ان دهد و قهرمان نش��دن ذوب آهن را فقط به دليل 

ضعيف بودن آن بداند. 
با اين ح��ال اين تيم روي كاغذ هنوز ش��انس قهرماني 
دارد و بازيكنان��ش بايد با تمام ت��وان برابر فوالد بازي 
كنن��د. ذوب آهن اگر مي خواهد فصل آينده نيز در ليگ 
قهرمانان آس��يا حضور داش��ته باش��د بايد در اين بازي 
خانگ��ي به برتري برس��د. در غير اي��ن صورت ممكن 
اس��ت حتي نتواند مقام س��ومي را در لي��گ اين فصل 

كسب كند. 
در آن س��و ش��اگردان مجي��د جالل��ي بدون اس��ترس 
فق��ط به اراي��ه فوتبال زيبا فكر مي كنن��د و به دنبال اين 
هستند تا از رده شش��م پايين تر نروند. نبرد تاكتيكي دو 
سرمربي بي حاش��يه ليگ نيز مي تواند از اين ديدار بازي 
تماشاگرپسندي بس��ازد. برخورد فوالد و آهن تماشايي 

خواهد بود. 
به دنبال شكار شاهين در بوشهر 

شاهين در اين فصل براي س��ومين مرتبه برابر استقالل 
صف آراي��ي مي كند. اين تيم به غي��ر از بازي رفت در 
ج��ام حذفي نيز برابر آبي پوش��ان تهران��ي بازي كرد و 
در نهايت يك بر صفر شكس��ت خورد. آن زمان حميد 
استيلي سرمربي شاهين بود و از شاهين تيمي ساخته بود 
ك��ه با وجود بازي زيبا قادر ب��ه امتياز گرفتن از حريفان 
نبود اما اكبر ميثاقيان در س��ه ديدار 7 امتياز براي شاهين 
گرفت��ه تا اي��ن تيم پرطرفدار به بقا در ليگ برتر بس��يار 

اميدوار شود. 
ش��اهين بوش��هر مي خواهد طرف��داران دو آتش��ه خود 
را راض��ي ب��ه خان��ه برگردان��د بنابراين ب��راي برد به 
ديدار آبي پوش��ان تهراني مي آيد. البته اس��تقالل هم برد 
مي خواه��د با اين تف��اوت كه آنها اگر برن��ده از ميدان 
خارج ش��وند مي توانند به يك امتيازي صدرنشين ليگ 
برسند و اميدوار باشند كه غالمحسين پيرواني اين هفته 
نيز با توقف يا شكس��ت س��پاهان بار ديگر به استقالل 

لطف كند. ش��اگردان پيرواني هفته گذش��ته شش گل از 
اس��تقالل دريافت كردند و زمينه ساز رسيدن اين تيم به 

رده دوم شدند. 
سرخپوشان از مس طال مي خواهند 

سرخپوش��ان تهراني هفته گذش��ته برد روحيه  بخش��ي 
برابر نفت تهران داش��تند و اكنون به كسب سهميه ليگ 
قهرمانان آس��يا اميدوار ش��ده اند و به همين دليل با تمام 
توان به ميدان خواهند آمد هر چند ش��انس خيلي كمي 
دارند. با اين حال پرسپوليس در صورتي كه بتواند مس 
را شكس��ت ده��د و ذوب آهن نيز براب��ر فوالد متوقف 
 ش��ود به كسب رتبه س��وم ليگ بس��يار اميدوار خواهد

شد. 
حريف پرس��پوليس البته تيم پرمهره اي مثل مس كرمان 
اس��ت كه صمد مرفاوي هدايت آن را برعهده دارد. نبرد 
دايي با س��رمربي س��ابق اس��تقالل نيز قابل توجه است. 
مس با 28 گل خورده بعد از تراكتورس��ازي و س��پاهان 
صدرنشين سومين خط دفاع قدرتمند ليگ را در اختيار 
دارد بنابراين ش��اگردان دايي كار سختي براي گلزني در 
اين بازي دارند و بعيد است بتوانند برد پرگل برابر نفت 
ته��ران را تكرار كنند و حتي اگر با اختالف يك گل هم 
بتوانند اين تيم را شكس��ت دهند از مس، طال به دست 

خواهند آورد. 
پيرواني به دنبال خلق شگفتي 

شاگردان قلعه نويي دو امتياز حساس را در ديدار خانگي 
برابر صبا از دس��ت دادند. با اين حال اين تيم حتي اگر 
در آب��ادان نيز نتواند پيروز ش��ود همچنان صدرنش��ين 
خواهد ماند اما در آن صورت ممكن اس��ت قهرماني را 
در پايان ليگ از دست بدهد. بنابراين قلعه نويي تيمش را 
با تمام توان به ميدان خواهد فرستاد. قدرتمند ترين خط 

حمله ليگ نبايد كار دش��واري برابر نفتي داشته باشد كه 
در دو دي��دار با نفت تهران و اس��تقالل 11 گل دريافت 

كرده است. 
روي كاغذ همه س��پاهان را برنده بازي مي دانند مگر آن 
كه پيرواني بتواند در آبادان يك شگفتي خلق كند و ليگ 
را از اين هم كه حس��اس  تر و هيجان انگيزتر كند. با اين 
حال شايد اتفاقات فردا طوري رقم بخورد كه قلعه نويي 

در آبادان قهرماني  تيمش را مسجل كند. 
دربي خودروسازاِن ته جدولي 

ديدار سايپا و پيكان، فينال تيم هاي انتهاي جدولي است، 
بازي م��رگ و زندگي ب��راي خودروس��ازاني كه بدون 
اغراق جزء پرامكانات ترين تيم هاي ليگ برتري هستند. 
دربي صنعتي يا دربي خودروس��ازان ليگ برتر هميش��ه 
براي مديران دو ش��ركت هم مهم و حساس بوده و اين 
مرتبه حساس تر از هميشه است زيرا تيمي كه اين بازي 
را واگ��ذار كند به احتمال زياد يكي از تيم هاي س��قوط 

كننده به ليگ دسته اول خواهد بود. 
در ج��دول پيكان 29 امتياز دارد و س��ه امتياز از س��ايپا 
كمتر دارد. پيكان فق��ط در صورت برتري در اين بازي 
اس��ت كه مي تواند به بقا اميدوار باشد و براي همين هم 
بازيكن��ان اي��ن تيم يك هفته ب��ه اردو رفته اند اما در آن 
سوي ميدان بازيكنان سايپا بدون اطالع كادر فني در باغ 
كاپيتان تيم جمع ش��ده اند، گردهمايي كه شايد اين تيم 
را به حاش��يه بكش��اند. در پايان بازي مشخص مي شود 
ك��ه اردوي تداركاتي پيكان مفيد تر ب��وده يا گردهمايي 

خصوصي در باغ! 
تايتانيك در بندر انزلي غرق مي شود؟ 

ملوان تيم ش��گفتي س��از ليگ دهم اس��ت و ب��ا فرهاد 
پورغالمي توانس��ته در رده هش��تم ج��دول قرار بگيرد، 

رتبه اي كه كمتر كارشناس��ي ب��راي ملوانان متصور بود. 
مل��وان بايد از تيم��ي در انزلي پذيرايي كند كه با روياي 
قهرماني وارد بازي ها شد و اكنون به دنبال كورسويي از 

اميد براي بقا در ليگ برتر است. 
محمود ياوري كه چهارمين س��رمربي اين فصل اس��تيل 
آذين است اگر نتواند از بندر انزلي سه امتياز بگيرد بايد 
ب��ا ليگ برتر وداع كند. مس��اوي هم براي اس��تيل آذين 
شكست است بنابراين اين تيم پرستاره و پرحاشيه فقط 
در ص��ورت برد مي تواند مالك پولدارش را كه اكنون بر 
روي تخت بيمارستان بس��تري است خوشحال كند اما 
ملوان در انزلي به كمتر تيمي امتياز داده و ش��ايد استيل 
آذين مثل كش��تي تايتانيك در انزلي غرق ش��ود. كشتي 
پرش��كوه و با ابهتي كه نتوانس��ت حتي يك سفر موفق 
داش��ته باشد و اس��تيل آذين نيز با آن همه ستاره نه تنها 

قهرمان نشد بلكه در حال سقوط به دسته اول است. 
دومين فينال در انتهاي جدول 

اي��ن ب��ازي نيز مي تواند گ��ره كور انتهاي ج��دول را تا 
حدي ب��از كند. اگر نف��ت برنده از ميدان خارج ش��ود 
راه آهن ش��انس كمي براي بقا خواهد داشت و اگر راه 
آهن پيروز شود در آن صورت نفت تهران ممكن است 
دوباره به ليگ دس��ته اول بازگردد. تساوي براي هر دو 
تيم دست كمي از شكست ندارد. هفته گذشته نفت برابر 
پرسپوليس شكست س��نگيني را متحمل شد و راه آهن 
نيز دو امتياز حساس را در ديدار با استيل آذين از دست 
داد. بازي اين دو تي��م نيز دومين فينال ته جدولي ها در 

هفته سي و دوم ليگ برتر است. 
پاس به دنبال تثبيت موقعيت 

پاس بعد از شكس��ت ذوب آهن در حاشيه امنيت قرار 
گرفته و از سه بازي آينده اگر فقط يك امتياز هم بگيرد 
در لي��گ برتر ماندگار خواهد ش��د اما مدير روس��تا و 
ش��اگردانش مي خواهند نشان دهند برد برابر ذوب آهن 
اتفاقي نبوده و با تمام توان برابر شهرداري بازي خواهند 
كرد. شايد برد پاس بتواند تيم هايي مثل سايپا و راه آهن 
را خوشحال كند اما مدير روستا براي خوشايند تيم هاي 
ديگر ب��ازي نمي كند و انگيزه هاي ش��خصي زيادي نيز 
براي اين ديدار دارد و مي خواهد توانايي فني  خود را به 
رخ حميد درخشان بكشد، مربي اي كه روزگاري در تيم 

پيكان جانشين او شد. 
گوراديوال به دنبال توقف تراكتور 

ديدار تراكتورس��ازي و صبا يكشنبه يازدهم ارديبهشت 
ماه برگزار مي شود. تراكتورس��ازان در صورت پيروزي 
مي توانند به كس��ب س��هميه ليگ قهرمانان آسيا اميدوار 
باش��ند اما حريف آنها تيمي است كه سپاهان صدرنشين 
را در خانه متوقف كرده اس��ت. بنابراي��ن احتمال دارد 
گورادي��والي ايراني تيمش را براي گرفتن يك امتياز در 
تبريز به ميدان بفرس��تد اما كمالون��د و بازيكنانش فقط 
برد مي خواهند بنابراين ش��ايد شاهد يك بازي يكطرفه 
در تبريز باش��يم هرچند ويسي مي گويد ما مي توانيم هر 

تيمي را متوقف كنيم.

هفتهشانزدهمليگبرترهندبال
هفتهراحتاصفهانيها
درروزداربيكرمان

در هفت��ه اي كه تيم هاي اصفهاني س��پاهان و ذوب آه��ن كار چندان 
س��ختي ندارند در كرمان داربي حس��اس اين ش��هر برگزار مي ش��ود. 
در هفته ش��انزدهم ليگ برتر هندبال باش��گاه هاي كش��ور شش ديدار 
 در ش��هرهاي اراك، تهران، اروميه، اصفهان، س��بزوار و كرمان برگزار
مي ش��ود. در روزي كه س��پاهان صدرنش��ين به اروميه م��ي رود تا با 
تي��م رده نهمي دانش��گاه صنعتي روبرو ش��ود و ذوب آهن رده دومي 
با تيم رده يازدهمي ش��هرداري ش��هركرد مصاف دارد دربي حس��اس 
ش��هر كرمان بين تيم ه��اي مس و ش��هرداري زرند برگزار مي ش��ود. 
فاصله امتيازي اصفهاني ها در حدي نيس��ت كه نگران از دس��ت دادن 
جايگاهش��ان در اين هفته از رقابت ها باش��ند اما سپاهان و ذوب آهن 
اگر مي خواهند امس��ال هم نمايندگان ايران در آس��يا باش��ند نبايد در 
ادامه امتيازي از دست بدهند. اصفهاني هاي فردا با دو محروم به ديدار 
حريفان مي روند. س��عيد برخورداري دروازه بان س��پاهان و س��رجان 
ولكوويچ مدافع ذوب آهن با حكم كميته انضباطي فدراس��يون فردا از 
همراهي تيمش��ان محروم هس��تند. فوالد نوين پس از اولين باخت در 

دور برگشت رقابت ها ميزبان پارسيان تهران است.

گزارشليگهندبالبانوانازراديوادامهدارد
صبحجمعه،سپاهان-شهرداريكرمان

درراديوورزش
ديدار تيم هاي هندبال بانوان س��پاهان و ش��هرداري كرمان به صورت 
زنده از رايو ورزش گزارش مي ش��ود. فدراس��يون هندبال در اقدامي 
جديد از هفته پيش گزارش مستقيم ديدارهاي ليگ برتر هندبال بانوان 
از راديو را در دس��تور كار قرار داده اس��ت. هفته پيش راديو ورزش با 
س��ر زدن به شهرهاي محل برگزاري رقابت ها بخش هايي از ديدارهاي 
در حال انجام را به صورت زنده براي عالقه مندان به اين رشته پخش 
ك��رد. در ادامه اجراي اين برنامه س��اعت 10 صب��ح روز جمعه راديو 
ورزش ديدار تيم هاي هندبال بانوان س��پاهان و شهرداري كرمان را به 

صورت مستقيم گزارش خواهد كرد.

آغازبهكارمدرسهفوتبالسازمان
رفاهیتفريحیشهرداریكاشان

مدير اداره ورزش و تفريحات سالم سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
كاش��ان از آغاز به كار مدرس��ه فوتبال در خردادماه س��ال جاری خبر 

داد. 
مه��دی نادعلی غنی س��ازی اوقات فراغت، شناس��ايی افراد مس��تعد 
شهرستان در رشته فوتبال و آموزش علمی و اصولی فوتبال به نونهاالن 
را از اه��داف اجرای طرح مدرس��ه فوتبال ذكر ك��رد. وی مدت زمان 
اجرای طرح مدرس��ه فوتبال در كاش��ان را از 16 خردادماه تا هش��تم 
مردادماه سال جاری دانست و افزود: با توجه به مصادف شدن تابستان 

با ماه رمضان اين دوره در قالب 26 جلسه برگزار مي شود. 
به گفته وی شركت كنندگان در طرح مدرسه فوتبال كه به همت اداره 
ورزش و تفريحات س��الم س��ازمان در رده های سنی مختلف سنی به 
ص��ورت مجزا زير نظر مربيان مجرب برگزار مي ش��ود با اصول نوين 

فوتبال آشنا مي شوند. 
وی تصريح كرد: در پايان اين دوره باش��گاه فرهنگی ورزشی سازمان 
رفاهی تفريحی از بين تمامی ش��ركت كنندگان، مس��تعدان اين رش��ته 
ورزش��ی را برای عضويت در تيم های حاضر در ليگ های دس��ته سه 
و يك كش��ور انتخاب نموده و نس��بت به آموزش های حرفه ای آنان 

اقدام مي كند. 
گفتنی اس��ت از ميان منتخبان شركت كننده در مدرسه فوتبال سال های 
گذش��ته تيم هايی در رده های س��نی نونهاالن، نوجوان��ان و جوانان در 

ليگ های كشوری حضور دارند.

درجريانبررسیبودجه90؛
مخالفت مجلس با واگذاری كليه 

باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی 
نماينگان مجلس شورای اسالمی با واگذاری تمامی باشگاه ها و تيم های 
ورزش��ی زير نظر دولت به بخش خصوصی و تعاونی مخالفت كردند. 
نمايندگان مجلس در جلس��ه ديروز مجلس كه به بررسی اليحه بودجه 
90 اختص��اص داش��ت زمانی ك��ه موضوع درآمده��ای دولت از محل 
واگ��ذاری ام��وال و دارايی های طرح های نيمه تم��ام و همچنين وجوه 
 حاصل از فروش س��هام ش��ركت س��هامی راه آهن مطرح ش��د، مقداد
نجف نژاد نماينده مردم بابلس��ر در بند الحاقی به اين بخش پيشنهاد داد 
كه دولت مكلف شود كليه باشگاه ها و تيم های ورزشی زير نظر وزارت 
 ورزش و جوانان و ش��ركت های دولت��ی را با كليه امكانات و تجهيزات
به صورت اقس��اط بلند مدت به بخش خصوص��ی و تعاونی واگذار و 

وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری كل واريز كند.
نج��ف نژاد در تذكری آيين نامه ای گفت كه در برنامه كش��ور آمده كه 
دو باش��گاه بزرگ اس��تقالل و پيروزی بايد به بخش خصوصی واگذار 
شوند بنابراين چرا بايد با واگذاری باشگاه های ديگر در كشور به بخش 

خصوصی مخالفت كنيم.
وی افزود: دولت چرا بايد تا 40 ميليارد تومان برای باشگاه ها در كشور 
هزينه كند، در حالی كه بخش خصوصی طالب پذيرفتن مس��ئوليت اين 

باشگاه ها است.
پس از اين تذكر نجف نژاد سيد احمد لطفی آشتيانی نماينده مردم اراك 
تذكری در مخالفت با واگذاری باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی 
گف��ت: در اجرای بخش هاي��ی از اصل 44 قانون اساس��ی بخش ها در 
حوزه هاي��ی مثل صنعت و ورزش واگ��ذاری به بخش خصوصی انجام 
شده اما متأسفانه هيچ مشكلی از اين بخش ها حل نشده است. وی ادامه 
داد: همين نيم بند ورزش��ی كه در كش��ور داريم به كمك دولت اس��ت 
و نبايد باش��گاه های ورزش��ی به بخش خصوصی واگذار ش��ود. لطفی 
آشتيانی همچنين افزود: باشگاه های خصوصی روزی دو بار قهر مي كنند 
و همه مسئوالن كش��ور به دنبال آنها مي روند تا بازگردند و اين جريان 

بارها و بارها تكرار مي شود.

عنايتی:
به كسی ربطی ندارد كه من در تركيب 

سپاهان قرار می گيرم
مهاجم تيم سپاهان گفت: در بازی مقابل 
صبای ق��م تنها يك موقعيت داش��تم و 
نتوانس��تم آن را گل كنم با اين وجود به 
كسی ربطی ندارد كه من در تركيب تيم 

قرار می گيرم يا نه. 
رض��ا عنايتی پيرامون ب��ازی روز جمعه 
س��پاهان مقابل نفت آبادان اظهار داشت: 
با ش��ناختی كه از شاه غالم پيروانی دارم، 
می دان��م كه تيم آبادانی در اين بازی تنها 
برای فوتبال بازی كردن به ميدان می آيد 
و از ضد فوتبال و تلف كردن وقت متنفر 

اس��ت بنابراين بازی روز جمعه يك مس��ابقه ديدنی خواهد بود. وی با 
بيان اين كه بازيكنان تيم س��پاهان به دنبال كس��ب 3 امتياز اين مس��ابقه 
هستند، تصريح كرد: تيم آبادانی اگرچه در برخی مسابقه ها تعداد زيادی 
گل خورده اما فوتبال بازی می كند و در همه دقايق بازی از ضد فوتبال 
خودداری می كند؛ س��پاهان می خواهد هرچه زودتر به قهرمانی برس��د 
بنابراين نمی خواهد با از دس��ت دادن امتي��از اين بازی، از قهرمانی دور 
شود. مهاجم سپاهان در مورد عملكردش در بازی هفته گذشته سپاهان 
مقابل صبای قم بيان داش��ت: عملكرد خوبی داشتم و در اين بازی تنها 
يك موقعيت داش��تم كه نتوانستم از آن استفاده كنم؛ در حال حاضر نيز 
وضعي��ت مناس��بی دارم و از نظر بدنی يكی از بهتري��ن دوران خود را 
طی می كنم. وی در مورد برخی انتقادات به حضورش در تيم س��پاهان 
و تركي��ب اصل��ی اين تيم اصفهان��ی اضافه كرد: من انتق��ادی در مورد 
حضورم در تركيب اين تيم نش��نيده ام اما ب��ه هيچ كس ربطی ندارد كه 
من در تركيب قرار می گيرم يا نه؛ اگر تماش��اگران به عملكرد من انتقاد 
كرده اند و نس��بت به حضورم در تركيب سپاهان اعتراض كرده اند، بايد 
فاتحه فوتبال را خواند زيرا هيچ كس حق ندارد در تصميمات سرمربی 

يك تيم دخالت كند.
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كار،ناتواننيست.

 هميش��ه همين اس��ت. بازيگری با بازی در يك يا چند فيلم مطرح نامش بر س��ر
زبان ها می افتد و اعتباری برای خود دس��ت و پا می كند. حاال اگر خيلی بخواهد 
مطمئن عمل كند، در انتخاب های بعدی اش سعی می كند فيلم های بهتری بازی كند 
تا به اعتبارش لطمه ای  نخورد. چه بسيار بازيگرانی بوده اند كه با بازی در چند فيلم 
معتبر و خوب، ولی به دليل همين عدم تصميم گيری مناسب، در مسير ناهمواری 
افتادند و تجربه چندان موفقی را از سر نگذراندند. بر عكس اين قضيه هم صادق 
است. بازيگرانی كه فيلم های چندان مهمی بازی نكردند، ولی به يكباره با حضور 
در يك فيلم مطرح چنان شهرتی كسب كردند كه در طول دوران كاری شان آن را 
 تجربه نكرده بودند. اما حاال می خواهم از بازيگری نام ببرم كه در هيچ يك از اين
دس��ته ها جای نمی گيرد. زياد فكر نكنيد! او را خواهيد شناخت. او همانی است 
كه بايد باش��د. همان طور مهربان، با نگاهی نافذ و حركاتی ويران كننده. از همان 
آغ��از دوران كاری اش ب��ه تدريج با حضور در فيلم ه��ای مهم و البته ماندگار، بر 
اعتبار خودش افزود. استارت اين كار اما تقريباً از جاودانه فرانسيس فورد كاپوال زده 
شد. با اين كه در آن موقع پاچينو در چندين فيلم بازی كرده بود، اما تهيه كنندگان 
»پدرخوانده« به شدت با حضور او در نقش فرزند پدرخوانده مافيای نيويوك مخالف 
بودند، اما كاپوال می دانس��ت كه اشتباه نمی كند و اطمينان داشت آن روز او كاری 
خواهد كرد كه امروز با بازيگری طرف باشيم كه در هيچ يك از مقياس های مرسوم 
نگنجد. وی در »پدرخوانده يك« و بعدها در دو قس��مت بعدی آن نيز درخشيد و 
قسمت سوم فيلم را رسماً از آن خود كرد. فيلم های دهه هفتاد كه او در آنها ايفای 
نقش كرد، به خصوص همكاری های به ياد ماندنی اش با سيدنی لومت فقيد و برايان 
دی پالما، همانی را برايمان به نمايش گذاشتند كه می ديديم. وقتی سانی عصبی و 
ناشی را در آن بانك می بينيم در حالی كه  از ترسی درونی رنج می برد، به حدی 
تحت تأثير فضا قرار می گيريم كه كامالً او را در آن قالب باور می كنيم يا وقتی او 
را به نقش فرانك سرپيكوی متعصب و متعهد در رويارويی با سيستم فاسد قضايی 
آمريكا می بينيم و حتی در نقش تونی مونتانای »صورت زخمی« و »جنايتكار«، ايمان 

می آوريم كه او يك بازيگر تمام عيار است. 
او به تدريج اين روند را ادامه می دهد تا باالخره يك شاهكار ديگر رو می كند كه 
البته اين بار به خاطرش تحسين هم می شود و اسكار می گيرد. در فيلم »بوی خوش 
زن« چنان در قالب سرهنگ نابينای بازنشسته فرو می رود كه تو گويی فكر می كنيم 
او م��ادرزاد ك��ور بوده و حاال دارد نقش خودش را مقابل دوربين ايفا می كند. حاال 
ديگر او را چنان می پنداريم كه انگار از بدو تولد هنرپيش��ه بوده و كارش غافلگير 
كردن تماشاگران در شاه سكانس هايی است كه خودش در قاب دوربين می آفريند. 
در دونفره هايش با ديگر بازيگر بزرگ هم نسلش، رابرت دنيرو، كه دومين همكاری 
مشترك اين دو غول بازيگری معاصر بود، آن طور با حركات و رفتارش وينسنت 
 هانای »مخمصه« را به ما معرفی می كند كه وقتی به آن سكانس پايانی و جادويی
می رسيم، آرزو می كنيم كه ای كاش اينجا نيل مك كالی را از دست نمی داديم تا 
شايد كمی بيشتر از دوئل هايش با وينسنت هانا لذت می برديم. همچنين در ديگر 
تجربه اش با استاد موجزگوی »داستان های پركشش« مايكل مان رسماً جادويمان

 

 می كند. تهيه كننده برنامه معروف »ش��صت دقيقه« كه ح��اال بهانه جديدی برای
برنامه اش پيدا كرده، آنقدر با حركات و نگاه ِسر كننده اش تأثيرگذار است كه آن 
سكانس پايانی و خروج لوئل برگمن از استوديو با آن تاب دادن يقه كتش بيش از هر 
چيز عشق و عالقه را نسبت به اين بازيگر بزرگ برايمان به همراه می آورد و يادآوری 

اين نكته را كه راه را اشتباه نيامده ايم و او همانی است كه بايد باشد. 

اما از هر چه بگذريم حضور او در »بی خوابی«، فيلم نامعمول كريستوفر نوالن نابغه، 
 چيز ديگری اس��ت. او اين بار نقش كارآگاهی به نام وي��ل دورمر را دارد كه دچار
بی خوابی شديد است و بدتر از همه اين كه مجبور است در جايی به دنبال سرنخ 
برای يك جنايت بگردد كه بدبختانه نيمی از سال روز است و نيمی ديگر شب و از 
بخت بد، او در نيمه روز سال آنجا حضور دارد و آفتاب شديد منطقه آالسكا مانع از 
خوابيدن او حتی برای لحظه ای می شود. فيلم اثر درخشانی است كه بيش از همه با 

بازی درخشان تر اوست كه عينيت پيدا می كند.
و حاال او هفتاد و يك ساله شده، اما هنوز كار می كند و هنوز هم تحسين می شود. 
حضورش در فيلم تلويزيونی »تو جك را نمی شناسی« به نقش دكتر جك قاتل نيز 
باز همان حس و خاطره از بازی فراموش نشدنی او را برايمان به ارمغان آورد. حتی 
روی صحنه هم با نمايش تئاتر »ونيزی« كه پيش از اين آن را مقابل دوربين اجرا كرده 
بود، ثابت می كند كه اين همه اعتبار و شهرت حاصل عمری كار مستمر است. همه 
اينها اما نتيجه اين است كه يك بازيگر حرفه ای در معيار جهانی و البته در مقياسی 
فراتر از س��طح استاندارد، آن قدر عشق دارد و می داند كه هر نقشی را بدون آنكه 
بخواهيم از آن خود می كند و وادارمان می كند بازی اش را ستايش كنيم. اما او به 
راستی چه كسی می تواند باشد جز آل پاچينو، مگر چند آل پاچينو در دنيا داريم كه 
شخص ديگری را به ذهن متبادر كنيم... نه، همه چيز هنوز درست است... او خودش 
است ... همانی كه بايد باشد... او آل پاچينوست ... در واقع فقط آل پاچينوست كه 

می تواند آل پاچينو باشد... !

با پايان يافتن ميكس نهايي فيلم سينمايي »من مادر 
هس��تم« به كارگرداني فريدون جيراني، اين فيلم 

آماده نمايش شد.
صداگذاري و ميكس نهايي اين فيلم توسط عليرضا 
علويان انجام شده و به تازگي نسخه نهايي آن براي 
دريافت مجوز ساخت به اداره نظارت و ارزشيابي 
وزارت ارشاد ارسال شده است. »من مادر هستم« 
موس��يقي ندارد و قرار است بدون موسيقي متن 
اكران عمومي شود. پخش فيلم فريدون جيراني را 
فيلميران برعهده دارد و به محض دريافت پروانه 

نمايش در نوبت اكران قرار مي گيرد.
اين فيلم س��ال قبل در تهران فيلمبرداري شد كه 
بازيگراني چ��ون باران كوثري، فره��اد اصالنی، 
حبيب رضاي��ي، پانته آبهرام، اميرحس��ين آرمان 

و هنگام��ه قاضياني در آن ايفاي نق��ش كرده اند. 
فيلمنام��ه »من مادر هس��تم« را لي��ال الريجاني و 
رحمان سيفي نوشته اند. فيلم داستان يك خانواده 
از طبقه متوسط جامعه اس��ت كه در يك شرايط 

بحراني قرار مي گيرند.
تهيه كنندگي »من مادر هستم« را غالمرضا موسوي 
برعهده دارد. ساير عوامل توليد اين فيلم عبارتند 
از: مدير فيلمب��رداری مرتضی غف��وری، تدوين 
بهرام دهقانی، مش��اوركارگردان و برنامه ريز رضا 
درمنشيان، مديرتوليد محمد رضا منصوری، طراح 
گريم مهرداد ميركيانی، طراح صحنه و لباس مارال 
جيران��ی، مدير جلوه ه��ای ويژه عباس ش��وقی، 
عكاس محمد فوقانی، دستيار كارگردان اميرعلی 

قنبری و مدير روابط عمومی نگين موسوی.

با آماده شدن فيلم سينمايی »چارسو« به كارگردانی 
فرهاد نجفی برای اك��ران، خبرهای جديد از بازی 
روش��ا ضيغمی,خواهر نيوشا ضيغمی در اين فيلم 
دريافت شده است. روشا ضيغمی در اين فيلم نقش 

كوتاهی را برعهده دارد.

 الزم به ذكر اس��ت روش��ا ضيغم��ی در اين فيلم 
طراح��ی لب��اس را ني��ز برعه��ده دارد. از ديگ��ر 
 بازيگرانی كه در اين فيلم به ايفای نقش پرداخته اند

می توان به:محمدرضا فروتن، نيوشا ضيغمی، سوگل 
طهماسبی، كوشان بهرامی و...اشاره كرد.

من مادر هستم فريدون جيرانی آماده نمايش شد

محمدرضا فروتن با خواهر نيوشا ضيغمی همبازی شد

چندخطیبرایاستادبهمناسبتهفتادويكسالگيش

فقط آل پاچینو می تواند آل پاچینو باشد
ستايش؛ 

جنگی ميان پدر و پسر
جنگ ميان خانواده ها در سريال های ايرانی تمامی 
ندارد و همين موضوع علت تكراری بودن قصه 
بيشتر سريال های ايرانی است. سريال های ايرانی 
شروع بسيار مناسب و پر از عشق و محبت دارند 
كه باعث می شود بيننده برای ديدن قسمت های 
بعدی لحظه شماری كند، اما پس از چند قسمت 
و به وجود آمدن مشكالت تكراری در خانواده، 
باعث دل زدگی بيننده از سريال می شود و شايد 

ادامه پخش سريال برای بيننده مهم هم نباشد.
ستايش شروع بسيار خوبی داشت و اين شروع 
بايد حداقل در هشت قس��مت ديده می شد تا 
برای وارد شدن در قصه اصلی، زمان مناسبی را 
برای جذب مخاطب داشته باشد، اما اينطور نشد. 
حدس زدن آخرين قس��مت برای بيننده خيلی 
راحت شد و شايد همين حدس زدن ها چه بسا 

غلط هم باشد، باعث افت بيننده شود.
سريال های اجتماعی اينگونه مشكالت را هميشه 
داشته اند و شايد موضوع اصلی بر سر تكراری 

بودن قصه باشد.
قصه سريال كه فقط منعكس كننده روابط پدر و 
پسر و شايد دور از تخيل باشد، پدری با آن همه 
معرفت و رفاقت در پدريش و چش��م پوشی از 
تمامی اشتباهات فرزندش به يكباره فقط به خاطر 
ازدواج از روی عش��ق پس��رش، او را از خانواده 
بيرون كند.بيننده فقط ناچار می ش��ود كه منتظر 

باشد در انتهای قصه پدر و پسر آشتی كنند..
در سوی ديگر دختر از سوی پدر به دروغگويی 
متهم می ش��ود، پدری با آن همه فهم و كماالت 
چط��ور بايد دخت��رش را  به خاط��ر اين كه راز 
ب��رادرش را در دل خود مخفی نگه داش��ته بود، 
ب��ه دروغگويی مته��م كند.بيننده ب��ا ديدن اين 
موضوعات ضعي��ف حتماً دس��ت رد به ديدن 

سريال می زند.
اس��تفاده از بازيگران در اين سريال خيلی خوب 
بود و بازيگران به خوبی توانس��تند با نقش خود 
هماهنگ  ش��وند. از بازيگران مطرح بايد برای 
سريال هايی استفاده شود كه حرف جديدی برای 
گفتن دارند، نه اين كه داستان تكراری كه همانند 
بيش��تر س��ريال های هفتگی افت بيننده خواهد 
داش��ت. اميد است كه مس��ئوالن برای ساخت 
سريال هايی كه هزينه بسيار بااليی نيز صرف آن 
می ش��ود، توجه بيشتری داشته باشند و ساخت 
س��ريال های روتين كه بيننده بيش��تری را در بر 

خواهد داشت افزايش بدهند.

خبر

تأكيدمعاونسيمابرتحولبرنامههايمعارفيتلويزيون
نشس��ت مشترك شوراي معارف، مديران معارف شبكه ها و مديران سيما با حضور علي دارابي، معاون 

سيماي جمهوري اسالمي ايران برگزار شد.
در اي��ن نشس��ت يك روزه كه ب��ه منظور برنامه ريزي برنامه های معارفي در م��اه مبارك رمضان و نيز 
بررس��ي برنامه هاي شوراي معارف تشكيل شده بود، معاون سيما، بار ديگر بر اهتمام معاونت سيما در 
تحقق محورهاي چهارگانه دين، اخالق، اميد و آگاهي كه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي است 

را يادآور شد. 
معاون س��يما با اش��اره به نگاه ويژه مراجع و علماي بزرگوار درخصوص انتقال مفاهيم ديني از رسانه 
به خصوص در ايام مناس��بت ها و ماه مبارك رمضان، تش��كيل چنين جلساتي را كه با هدف زمان بندي 
مناس��ب براي طراحي و تولي��د برنامه هاي فاخر و پر محتوا صورت مي گي��رد، در خور توجه ارزيابي 

كرد. 
حاج منصورارضي، مداح نام آش��ناي كش��ور نيز كه در اين نشس��ت حضور داشت، در خصوص تهيه 
برنامه هاي معارفي در مناس��بت هاي ويژه و ماه مبارك رمضان، بر نقش برجس��ته و مهم رس��انه ملي به 
وي��ژه تلويزيون در تقويت مع��ارف ديني مخاطبان تأكيد كرد و گفت: تلويزيون بايد به عنوان يك منبع 

بزرگ اخالقي مشعلي براي تربيت اسالمي باشد. 
وي همچني��ن با تأكيد ب��ر برنامه ريزي تلويزيون براي مناس��بت هاي مختلف مذهبي ب��ه ويژه ماه هاي 
 رجب، ش��عبان و رمضان، گفت: رس��انه عالوه بر توجه به كتاب آس��ماني قرآن، از دو كتاب ارزشمند

صحيفه سجاديه و نهج البالغه در برنامه سازي استفاده كند. 
اين مداح اهل بيت عليهم السالم با قدرداني از ابتكار سيما براي بهره گيري از نظرات مردم در برنامه هاي 
نوروزي، بر تداوم اين اقدام تأكيد كرد و تهيه برنامه هاي معارفي را متناس��ب با مأموريت و نامگذاري 

هر شبكه خواستار شد.

يك پژوهشگر تاريخ اسالم گفت: كيان در حقيقت 
ابوَعمره كيسان نام دارد كه يكي از نزديكان مختار، 
م��ورد اعتم��اد او و از مقام��ات بلندپايه حكومت 

مختار به شمار مي رفته است.
محمدحس��ين رجبي دوان��ي درخصوص پيش��ينه 
تاريخ��ي هم��رزم مختار  بن ابوعبي��ده ثقفي كه در 
س��ريال مختارنام��ه از او به عنوان كي��ان نام برده 
مي شود، اظهار داشت: البته از سوابق و فعاليت هاي 
او پي��ش از قي��ام مختار هيچ اطالعات��ي در تاريخ 
نيس��ت، ام��ا از زماني كه به مختار پيوس��ت و در 
قيام او نق��ش پيدا كرد از اهميت بااليي برخوردار 
شد، زيرا بسيار مورد اطمينان و اعتماد مختار بوده 

است. 
رياس��ت انتظامات و ش��رطه هاي كوفه به عهده 

كيسان بود 
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اعتماد و اطمينان 
مخت��ار به اين ش��خص ت��ا جايي بوده اس��ت كه 
رياس��ت انتظامات كوفه و فرماندهي ش��رطه هاي 
كوفه به او س��پرده مي شود و در جريان برخورد با 
جنايتكاران كربال به فرمان مختار، اموال بسياري از 
اين افراد را مصادره مي كند و بين ايرانيان مسلماني 
ك��ه در عمليات، قل��ع و قمع جنايت��كاران كربال 
شركت داشته اند تقس��يم مي كند و اين مورد يكي 
از خدمات قابل توجهي است كه وي به حكومت 

مختار انجام داد. 
رجبي دوان��ي در باره ش��خصت كي��ان گفت: در 
حقيق��ت اوس��ت كه از س��وي مخت��ار مأموريت 

برخورد و دس��تگيري و هالكت جنايتكاران كربال 
را به عهده دارد و اشراف خائن كوفه كه جنايتكاران 
 اصل��ي كربال بودند، به ش��دت از نام او وحش��ت

داشتند. 
وي ادام��ه داد: آنها كيان را باز ش��كاري لقب داده 
بودند؛ به اين معنا كه باز روي شكار فرود مي آيد و 
چنگال هايش را در بدن طعمه فرو مي كند بنابراين 
كيس��ان نيز بر قاتالن اهل بيت عليهم  الّسالم فرود 
مي آي��د و آنه��ا را ب��ه هالكت مي رس��اند و نابود 

مي كند. 
اين پژوهشگر تاريخ اس��الم اظهار داشت: كيسان 
بس��يار به مخت��ار وفادار بود و تا پاي��ان كار نيز با 
وي همراهي مي كرده است. هنگام نبرد مصعب بن 
زبير كه براي جنگ با مختار آمده بود، سرس��ختانه 
و فداكارانه با مختار در برابر دش��من ايس��تاد و در 

جريان اين نبرد همراه با مختار كشته شد. 
رجب��ي دوان��ي درب��اره ن��ام كي��ان در مجموعه 
مختارنامه گفت: البته اي��ن فرد در فيلم مختار نامه 
به اش��تباه ابوُعم��ره ناميده مي ش��ود، در حالي كه 
ن��ام اصلي او ابوَعمره كيس��ان اس��ت كه حتي نام 
كيس��ان نيز به نقل از يكي از دست اندركاران اين 
فيل��م به دليل راحتي تلفظ براي ايرانيان و ملموس 
 ب��ودن نام كيان از كيس��ان ب��ه اين ن��ام تغيير پيدا

كرده است. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: به هر ص��ورت كيان يك 
وجود حقيقي اس��ت و زحم��ات زيادي را چه در 
جهت قي��ام مختار و چه در قص��اص قاتالن اهل 

بيت عليهم  الّس��الم و ياران ايشان كشيده است و 
جاي مدح و تكريم از اين شخصيت وجود دارد. 
 ايرانيان بعد از قيام مختار انگيزه و اعتماد بيشتري 

را براي حضور در عرصه هاي سياسي يافتند. 
رجبي دوان��ي درخصوص نق��ش ايرانيان در قيام 
مخت��ار گفت: تا پيش از اين ك��ه مختار ايرانيان را 
به اين صورت به عرصه بياورد و به آنها پس��ت و 
مسئوليت دهد، آنها به خالف شمار قابل توجهشان 
در عراق و به خصوص در كوفه كه گفته مي ش��ود 
در بعض��ي از مواقع بيش از نيمي از جمعيت كوفه 
را ايرانيان تشكيل مي دادند، به دليل تبعيضي كه از 
زمان خليفه دوم بر ايرانيان مس��لمان مي گذاشتند، 
آنه��ا در عرصه سياس��ي و اجتماعي به حس��اب 
نمي آمدن��د و اين مس��أله به گونه اي تبيين ش��ده 
بود كه خ��ود ايرانيان نيز پذيرفته بودند نمي توانند 
خودي نشان دهند و نمي توانند در عرصه سياسي 

و اجتماعي تأثيرگذار باشند. 
وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته اميرالمؤمنين)ع( 
و ام��ام مجتبي )ع( ايرانيان را در زمان خودش��ان، 
از حق��وق براب��ر با اعراب برخ��وردار كردند و به 
آنها به��ا دادند، اما تا زماني ك��ه آن بزرگواران در 
قيد حي��ات بودند خيلي از ايرانيان با توجه به اين 
لطف اميرالمؤمنين )ع( باور نداش��تند كه مي توانند 

تأثيرگذار باشند. 
رجب��ي دواني بيان داش��ت: البت��ه در فاصله صلح 
امام حس��ن )ع( تا قي��ام مختار، ظلم بس��ياري بر 
ايرانيان روا ش��د و خيلي از اين افراد را يا كش��تند 

يا تبعيد كردند و به گونه اي ش��ده بود كه بعضي از 
ايراني��ان چنان به جان آمده بودن��د كه براي پايان 
دادن به وضعي��ت موجود حتي به قيام خوارج نيز 
مي پيوس��تند و ايرانياني كه در قي��ام خوارج نفوذ 
ك��رده بودن��د، اعتراض خودش��ان را به اين وضع 

موجود به اين روش نشان مي دادند. 
 رم��ز موفقيت مختار به صحن��ه آوردن ايرانيان 

بود 
كارش��ناس برنامه »هنگام درن��گ« در ادامه افزود: 
ب��ا توجه به قيام مختار، ايراني��ان با وفاي كامل به 
اط��راف مختار حلقه زدند و به قيام او پيوس��تند تا 
بتوانند اعتراض خودش��ان را عنوان كنند و مختار 
ني��ز ب��ا توجه به زيرك��ي خود مي دانس��ت اگر به 
ايراني��ان بها دهد، با كمك اين افراد مي تواند موفق 
ش��ود و اگر صرفًا مي خواست به عرب ها بها دهد، 
نمي توانست موفق شود، زيرا او مي دانست اعرابي 
ك��ه به اهل بيت پيامبر رح��م نكردند، به مختار نيز 
رحم نمي كنند و حتمًا در لحظات اصلي او را رها 

خواهند كرد. 
رجب��ي دواني در پايان گفت: معتقدم رمز موفقيت 
مختار به صحنه آوردن ايرانيان و اس��تفاده از وفا و 
توانايي آنها بود بنابراين مي بينيم س��پاهي نيز كه به 
سوي ش��ام روانه مي كند، به فرماندهي ابراهيم بن 
مالك اشتر است. بنا بر نقل تاريخ، شاهدان گفته اند 
كه در اردوي ابراهيم بن مالك، صوت عربي شنيده 
نمي ش��د و عمومًا فارس��ي صحب��ت مي كردند كه 

نشان از كثرت ايرانيان در اين سپاه دارد.

محمدحسينرجبيدواني:

شخصيت كيان سنديت تاريخي دارد

هريپاترازپايانگرفتنداستانهايرولينگخوشحالاست
بازيگر هري پاتر از اين كه جي.كي. رولينگ داس��تان هاي هري پاتر را ادامه نمي دهد، خوشحال است. دانيل 
رادكليف بازيگر نقش اصلي داستان هاي هري پاتر، از شايعه  ادامه پيدا كردن اين مجموعه كتاب ها نگران شده 

و از جي. كي. رولينگ، نويسنده  هري پاتر پرسيده است كه »داريد يك كتاب ديگر مي نويسيد؟«
اما خوشبختانه جواب رولينگ منفي بوده و رادكليف مطمئن شده است كه بايد با هري پاتر خداحافظي كند.

وي درباره صحبت هايش با خالق داستان هاي جادوگري هري پاتر گفت: او از بازي من در قسمت اول هري 
پاتر خيلي راضي بود و به من قول داد كه هرگز درباره  هري داستاني ننويسد. دانيل رادكليف سال هاست نقش 
اصلي مجموعه فيلم هاي هري پاتر را بازي مي كند و اكنون آماده است كه با اين جادوگر ماجراجو خداحافظي 
كند. مجموعه كتاب هاي هري پاتر به  65 زبان و به طور تقريبي در  400 ميليون نس��خه منتش��ر ش��ده  است. 

كتاب هاي افسانه اي هري پاتر از پرفروش ترين كتاب هاي تاريخ بشر بوده اند.
جوآن كتلين رولينگ  )متولد  1965 ميالدي( كه بيشتر با نام جي. كي. رولينگ شناخته شده است، نويسنده  سري 
كتاب هاي هري پاتر به زبان انگليسي است. كتاب هاي هري پاتر شهرت جهاني پيدا كرد و جوايز بسياري را 
به خود اختصاص داد. در سال  2007، ساندي تامز ميزان ثروت رولينگ را  454 ميليون پوند تخمين زد و در 
بين پولدارترين زنان انگليس، رولينگ را در رده   13 جدول قرار داد. فوربز، رولينگ را در رده  چهل و هشتمين 
ش��خصيت معروف در س��ال  2007 معرفي كرد. او در حال حاضر فعاليت هاي انسان دوستانه و خيرخواهانه  

بسياري را به عهده گرفته است و پشتيباني مي كند.
جي.كي. رولينگ امتياز س��اخت فيلم چهار كتاب اول هري پاتر را در س��ال  1999 به كمپاني برادران وارنر با 
قراردادي بالغ بر يك ميليون يورو فروخت. س��ري فيلم هاي هري پاتر با مجموع فروش جهاني  پنج ميليارد 
و  417 ميليون دالر پرفروش ترين فيلم  چندگانه تاريخ س��ينماي جهان اس��ت كه باالتر از جيمز باند و جنگ 
ستارگان شش قسمتي قرار دارد. هرچند براي ساخت قسمت هاي قبلي هري پاتر بودجه چشم گير يك ميليارد 

و  280 ميليون دالر هزينه شده است.

90در90بهبهرامشفيعسپردهشد
اجراي برنامه »90×90« در شبكه جهاني جام جم بر عهده بهرام شفيع گذاشته شد. گروه ورزش و سرگرمي 

شبكه جهاني جام جم، برنامه  پربيننده خود با عنوان »90×90« را با مجري جديد به روي آنتن مي برد.
اين برنامه كه يك برنامه تركيبي است و به صورت زنده همه هفته روزهاي شنبه ساعت 52 : 13 دقيقه به مدت 
90 دقيقه به بررسي و تحليل مسابقات برگزار شده فوتبال مي پردازد و در آن كارشناسان، داوران و مسئوالن 
فدراسيون فوتبال حضور دارند، بعد از اين با اجراي بهرام شفيع مهمان خانه هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور 

و فارسي زبانان سراسر دنيا خواهد بود.
روابط عمومي جام جم اعالم كرد: برنامه »90×90 « كالً به ورزش مورد عالقه  بينندگان � فوتبال � اختصاص 

داشته و تهيه كنندگي آن بر عهده مصطفي صبوحانيان است.

بينندگانشبكهجهانيجامجم
پايبرنامهمجلهاقتصاديخواهندنشست

مجله اقتصادي كه يك برنامه زنده و به مدت 35 دقيقه درگروه دانش و اقتصاد شبكه جهاني جام جم تدارك 
 و تهيه مي ش��ود، شامل بخش هاي متنوع اس��ت كه در آن اخبار جديد اقتصادي، مصاحبه و گزارش پخش

مي شود. 
 اي��ن برنامه ب��ا اجراي دكتر راس��تگو با مهمانان متخص��ص در امر اقتصاد، بازار س��رمايه، ب��ورس، بيمه و

خصوصي سازي به گفتگو مي نشيند و عملكرد اقتصادي دولت را مورد بررسي و واكاوي قرار مي دهد.
س��اعت پخش مجله اقتصادي را 16:40 دقيقه به وقت اروپاي مركزي با تهيه كنندگي مصطفي پورحامدي 

است.

داريوش كاردان در انتقاد به وضعيت موجود طنز در 
رس��انه ها گفت: در مجم��وع و به طور كلي چه در 
راديو و چه در تلويزيون و مطبوعات، طنز را مشرف 
به م��وت مي دانم كه در آخرين لحظات عمرش به 
سر مي برد.اين كارگردان و بازيگر افزود: به نظر من 
چيزي به  نام طنز وجود ندارد، به دليل اين كه خيلي 
از افراد ديگر در اين حيطه نيستند و مطلبي كه گفته 
مي شود بسيار ضعيف است. وي ادامه داد: به سمت 
خنداندن صرف و بدون هدف رفته ايم و حتي در اين 

بخش هم موفق نبوده ايم. 
كاردان در ادامه عنوان كرد: عجيب است كه مسئوالن 
فرهنگي كش��ور اين ماجرا را جدي نمي گيرند. به 
عنوان مثال فس��تيوال هايي كه برگزار مي ش��ود را 
مي توان مورد توجه قرار داد. همه چيز براي خودش 
فس��تيوال دارد، اما هيچ كس مس��ئول طنز نيست 

كه ببيند چرا هي��چ روزنامه  طنزي نداريم تا بتوانيم 
مردم را با ي��ك كاريكاتور بخندانيم. اين كارگردان 
مجموعه هاي طنز گفت: طي اين سال ها، سليقه  مردم 
پايين آمده است. مردم مجبورند به طنز هاي سخيف 
بخندند، حتي اگر سطح طنز كمي باال باشد، عده اي 
مي گويند مردم ممكن است درك نكنند. به كساني كه 
اهل ساخت طنز بودند، ميدان داده نشد يا قهر كردند.
وی افزود: تنها طنزي باقي مان��ده كه اصرار دارد به 
اجبار مردم را بخنداند، انگار كاركردن در حيطه  طنز 

انحصاري شده است.
كاردان اظه��ار اميدواري كرد كه اتفاقاتي رخ دهد و 
ستون ها، مجالت و سايت هاي طنز راه اندازي شود 
و گفت: اميدوارم آس��تانه تحمل مسئوالن باال برود 
تا بتوانند تحمل شنيدن حرف طنز را داشته باشند، 
چراكه با اين وضعيت نمي توان سريال طنز ساخت.

داريوشكاردان:

كاركردن در حيطه  طنز انحصاري شده است

س��ريال تلويزيون��ي »تايتاني��ك« در صدمي��ن 
 س��الگرد غرق ش��دن اين كش��تي عظيم ساخته

مي شود.
جوليان فيل��وز، كارگردان برنده  جايزه  اس��كار  
قصد دارد داستان كشتي نفرين شده  تايتانيك را 

به تلويزيون بياورد.
 وي فيلمنام��ه  اي��ن س��ريال را ب��راي ش��بكه
آي. تي وي به نگارش در مي آورد. لينوس روچه، 
بازيگر س��ريال پرطرفدار »نظم و قانون«، نقش 
اصلي مرد اين برنامه  تلويزيوني را بازي مي كند 
و نقش اصلي زن را هم ژرالدين س��امرويل كه 
با ايفاي نقش مادر »هري پاتر« در اين مجموعه 

فيلم ها شناخته مي شود ايفا مي كند. 
س��امرويل پي��ش از اين در س��ريال تلويزيوني 
»ناجي��ان« هم ب��ه ايفاي نق��ش پرداخت��ه بود. 
فيلمبرداري اين اثر تلويزيوني اواخر ماه جاري 

ميالدي در مجارستان آغاز مي شود.
نيكل اس��تافورد كالرك، تهيه كننده برنده  جايزه  
بفتا كه سريال هاي معروفي چون »خانه بليك« و 
»قهرمانان« را در كارنامه خود دارد، تهيه كنندگي 

اين سريال را بر عهده دارد.
فيلوز قص��د دارد در پروژه  خ��ود به جنبه هاي 

بي نظيري از داستان »تايتانيك« بپردازد.
معروف ترين فيلمي كه از داس��تان اين كش��تي 
س��اخته ش��ده اس��ت، كاري از جيمز كامرون، 
كارگ��ردان صاحب نام هاليوود بود كه در س��ال 
1997 ب��ا ب��ازي لئون��اردو دي كاپري��و و كيت 
وينس��لت به روی پرده  سينما رفت و 11 جايزه 

اسكار را از آن خود كرد.
به گزارش پرس آسوسيش��ن، پيش بيني مي شود 
اين س��ريال به تلويزيون هاي كشورهاي سراسر 

دنيا راه پيدا كند.

تايتانيك سريال تلويزيوني مي شود

فيل��م س��ينمايی »آدمك��ش« س��اخته رض��ا كريمی 
ك��ه زمس��تان گذش��ته روی پ��رده رفته ب��ود، اواخر 
ارديبهش��ت ماه وارد ش��بكه نمايش خانگی می شود. 
به��رام رادان، مهت��اب كرامت��ی، حام��د به��داد، ليال 
 اوتادی، افس��انه بايگان و قطب الدين صادقی در فيلم

»آدمك��ش« به ايفای نق��ش پرداخته ان��د. »آدمكش« 
مضموني اجتماعي دارد و يك درام روانشناختي است. 

عوامل سازنده اين فيلم عبارتند از:
كارگردان رضا كريمی، نويسنده محمدهادی كريمی، 

 مدي��ر فيلمبرداری محم��ود كالری، مج��ری طرح و
مدير توليد آزيتا موگوي��ی، طراح صحنه و لباس ژيال 
مهرجويی، صداب��ردار بهروز معاوني��ان، طراح چهره 
پردازی عاطفه رضوی، دس��تيار اول كارگردان محمد 
موف��ق، تهيه كننده محمد پوس��تی. »آدمكش« همراه 
با تصاوير پش��ت صحنه در اختي��ار مخاطبان قرار 
خواهد گرف��ت. رضا كريمی پيش از اين فيلم های 
سينمايی »عشق+ دو«، »هزاران زن مثل من«، »تب« و 

»انعكاس« را كارگردانی كرده است.

آدمکش اواخر ارديبهشت به شبکه نمايش خانگی می آيد
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