
علیرض��ا حس��ینی، مدی��ر کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفه��ان از برگ��زاری گال��ری 
جلوه های  جش��نواره  مج��ازی 
رضوی در آینده ای نزدیک برای 
مقایس��ه آثار دوره های مختلف 

خبر داد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی...

دبیر همایش قرض الحس��نه در 
فرهنگ رضوی گف��ت: درصد 
س��ود برخی بانک ه��ای کنونی 
در عمل از ربا بیش��تر اس��ت و 
این ش��رایط باید متوقف شود و 
گسترش  اسالمی  قرض الحسنه 

پیدا کند. رحیم داللی در همایش علمی و پژوهش��ی، قرض الحسنه در 
فرهنگ رضوی در جمع استادان، فرهیختگان و پژوهشگران با اشاره به 

این که ارائه راهکارهای کلیدی...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:
اگر بودجه بدهند روزی یک جشنواره 

برگزار می کنیم 

در نظام کنونی بانکداری؛
درصد سود بانک ها  از ربا بیشتر است
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 اقتصاد    صفحه 3

سرپرس��ت تیم فوتبال سپاهان از 
مصاحبه با رسانه ها امتناع می کند. 
مجید بصیرت که یکي از مقصران 
حذف س��پاهان از لیگ قهرمانان 
آسیا قلمداد می شود از مصاحبه با 
رسانه ها امتناع می کند و به نوعی 

ممنوع المصاحبه شده است؛ وی  همچنین در گفتگویی تلفنی می گوید: 
قرار ش��ده است من مصاحبه نکنم! به احتمال زیاد این تصمیم به دلیل 

جلوگیری از ایجاد حاشیه گرفته شده...

به دلیل جلوگیری از ایجاد حاشیه؛
بصیرت، ممنوع المصاحبه شد

 فرهنگ و هنر    صفحه 5

جواد الریجانی خبر داد:
راه اندازی مدرن ترین رصدخانه 
خاورمیانه در جنوب کاشان 

 ورزش    صفحه 7

به مناسبت هفته سالمندان
یك لحظه درخانه اي

 که روزش مثل غروب 
دلگیر است

وقتي یک خبرنگار دلش مي گیرد شاید اگر بنویسد 
عقده درونش باز مي شود ولي بعضي وقت ها قلم 
براي نوشتن پیش نمي رود البته گزینه هاي زیادي 
براي انتخاب هس��ت اما رفتن به سراي سالمندان 
جایي که دوست داري بداني در آنجا چه مي گذرد 

شاید مرهمي بر دل تنگت باشد.
وقت��ي در راهروي این خانه ب��زرگ قدم مي زني 
اتاق هاي آن با تخت هایي فلزي با ملحفه س��فید 
که بس��تر مادران و پدران مهربان هستند توجهت 
را جل��ب مي کند. وارد یکي از اتاق ها مي ش��وي 
قاب عکس هایي که در آن ها چهره شاداب بچه ها 
و بزرگساالن آشکار اس��ت و مانند زنجیره اي در 
ب��االي تخت یک م��ادر پیر ق��رار دارد نظرت را 
جل��ب مي کند. وي در پاس��خ به این س��ئوال که 
این عکس هاي فرزندانت است مي گوید: بله این 
دو عکس اول،  عکس پس��ر و عروس��م و دو نوه 
نازنینم است، عکس هاي سمت راست مربوط به 
دختران و دامادهایم هس��تند و... که ناگهان اشک 
در چش��مانش حلقه مي زن��د و بغضش مي ترکد. 
دلش براي حیاط بزرگ خانه با حوضي که ماهیان 
قرم��ز در آن چون یاقوت مي درخش��ند و تخت 
زی��ر س��ایبان درخت موي کنار حی��اط که عصر 
 پنج شنبه و جمعه بچه ها و نوه ها را دور هم جمع 
مي کرد و... تنگ شده است. مي گوید چهار سال 
اس��ت که در خانه سالمندان هس��تم. ابتدا بچه ها 
ماهي یکبار به من س��ر مي زدند اما اکنون دو سال 
اس��ت حتي یک تلفن هم به من نزدند. بچه هایم 
چهار س��ال پیش تصمیم گرفتند براي زندگي به 
خارج از کشور بروند با اصرار خانه پدري شان را 
که من در آن ساکن بودم فروختند زیرا مي گفتند به 
پولش احتیاج دارند و مرا به خانه سالمندان منتقل 

کردند. 
صفحه4

نماینده شهرضا در مجلس:
مجلس می تواند پرداخت 
یارانه ها را افزایش دهد

نماین��ده مردم ش��هرضا در مجل��س، گفت: 
قیم��ت  می ت��وان  مجل��س  تصوی��ب  ب��ا 
 یارانه ه��ای پرداخت��ی ب��ه م��ردم را افزایش 

داد.
 عوض حیدرپ��ور در گفتگو با فارس با بیان 
ای��ن مطلب، اظهار کرد: در صورتی که دولت 
درصدد افزایش یارانه پرداختی به مردم باشد، 
می بایست یک الیحه در این زمینه به مجلس 
ش��ورای اس��المی ارائ��ه کند تا ب��ه تصویب 

نمایندگان برسد.
وی، ادامه داد: براس��اس قانون، پرداخت های 
نق��دی یارانه ها تاکنون به صورت غیر قانونی 
صورت گرفت��ه و این یک تخلف آش��کار از 
سوی دولت محسوب می شود. نماینده شهرضا 
 در مجلس با اش��اره به س��خن رئیس جمهور
مبنی بر پرداخ��ت کل پول حاصل از فروش 
نف��ت به م��ردم، اف��زود: انجام چنی��ن کاری 
براس��اس قانون باید بر اس��اس کارشناس��ی 
 نماین��دگان مجلس و با تصویب آنها صورت 

بگیرد. 
وی با اشاره به عدم واریز 12میلیارد دالر مازاد 
فروش نفت ب��ه خزانه، تصریح کرد: در حال 
حاضر این موضوع توس��ط دیوان محاسبات 
پیگیری شده و قرار شد گزارش آن به مجلس 

ارائ��ه ش��ود. حیدرپ��ور با تش��ریح وضعیت 
یارانه ها، افزود: براساس مصوبات 50 درصد 
از یارانه ها به صورت نقدی به مردم، 30 درصد 
با هدف کمک به بخش تولید اختصاص یافته 
و 20 درصد نیز به دولت پرداخت می ش��ود. 
وی اضافه کرد: براین اس��اس یارانه پرداختی 
از س��وی دولت در نخس��تین س��ال اجرای 
قانون فرات��ر از مصوبات بوده و این موضوع 
 در گ��زارش دیوان محاس��بات عن��وان ش��ده 

است. 

طباطبایی نژاد:
چرا خانواده مدیر یك بانك بزرگ 

دولتی در خارج زندگی می کنند
نماینده مردم اردس��تان در مجلس ب��ا بیان این که رئیس بانک  ملی  یکی 
از مظنونان اصلی پرونده اختالس س��ه هزار میلیاردی است،   گفت:  چرا 

خانواده مدیر یک بانک بزرگ دولتی در خارج زندگی می کنند.
 حجت السالم سید مصطفی طباطبایی نژاد در گفتگو با فارس با اشاره به 
بزرگی اختالس صورت گرفته در نظام بانکی ایران، اظهار کرد: بنا به نظر 
شخصی بنده سیستم بانکی کشور معیوب است و سیستم فعلی بایستی 

تغییر و تحولی بزرگ را در خود ببیند.
وی با بیان این که حفره بزرگ بانکی به دلیل اصلح نبودن برخی مدیران 
بانکی کش��ور اس��ت، افزود: نداش��تن صالحیت برخی مدیران که در 
رده های باالی سیس��تم بانکی کشور هستند و این مدارج ترقی را که نه 
ب��ا ضوابط بلکه با روابط طی کرده اند، عامل بزرگی برای به وجود آمدن 

چنین اختالسی در سیستم بانکی  می شود.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی در ارتباط با چگونی این 
اختالس بزرگ تصریح کرد: در صورتی که دیدگاهی بر این مبنا که دست 
خیانتکارانی در کار اس��ت را داشته باشیم باید ببینیم که چنین سفارش 

بزرگی از سوی چه کسانی شده است. 
وی، تصری��ح کرد: بای��د قبول کرد که چنین اتفاقی در سیس��تم بانکی 
ای��ران رخ داده و بایس��تی به گون��ه ای رفتار کنیم که از این پس ش��اهد 
چنین رویدادهایی در کش��ور نباش��یم. گزارش فارس حاکی اس��ت که 
طباطبایی ن��ژاد در ارتباط با نحوه پیش��گیری رخدادهای دیگری از این 
قبیل، افزود: با مجازات شدید کسانی که به نحوی در اختالس سه هزار 
میلیاردی شرکت داشته و همچنین تعویض سیستم بانکی معیوب حال 
حاضر، بایستی پیش��گیری جامعی برای رویت از این قبیل اتفاقات در 
کشور آغاز کنیم. وی با اشاره به فرار رئیس بانک ملی که یکی از مظنونان 
اصلی پرونده اختالس سه هزار میلیاردی است، گفت: فردی که همسر 
و فرزن��دش خارج از کش��ور زندگی می کنن��د و همچنین ویزای خود 
او همیشه حاضر اس��ت، چگونه باید به ریاست بانکی بزرگ منصوب 
ش��ود و چگونه مظنون اصلی پرونده ای به این راحتی می تواند از کشور 
خارج شود. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
در حالی که ش��خصی به  منظور گرفتن وامی کوچک بایس��تی ضامن و 
اش��خاص معتبری به بانک معرفی کند باید دانست که اختالسی به این 

بزرگی پشتوانه ای بسیار بزرگ دارد. 

برگزاری همایش بیداري اسالمي
در دانشگاه اصفهان 

معاونت فرهنگي، اجتماعي دانشگاه اصفهان از برگزاري همایش بیداري 
اسالمي با حضور چهره هاي جهان اسالم در دانشگاه اصفهان خبر داد.  به 
گزارش روابط عمومي دانشگاه اصفهان، علیرضا آقاحسیني اظهار داشت: 
مذاکرات اولیه با علي اکبر والیتي دبیر همایش بیداري اسالمي در تهران 
آغاز ش��ده و دانش��گاه اصفهان به دنبال برگزاري هر چه باشکوهتر این 
همایش اس��ت. وي محورهاي این همایش علم��ي را تاریخچه، مباني 
و مفاهیم بنیادین بیداري اسالمي، نقش آفرینان عرصه بیداري اسالمي، 
جریان شناسي، آسیب شناس��ي جبهه متحد بیداري اسالمي، اهداف و 
پیامدهاي بیداري اس��المي به همراه چشم انداز و آینده بیداري اسالمي 
عنوان کرد. آقا حسیني زمان برگزاري همایش بیداري اسالمي را آذرماه 

سال جاري اعالم کرد.

اس��تاندار اصفهان ب��ا بی��ان این که طرح 
حضور اصفهان در دیپلماسی بین المللی 
کش��ور تدوین ش��د، گفت: این طرح به 

وزارت کشور ارسال شده است.
به گ��زارش مهر، علیرض��ا ذاکر اصفهانی 
در مراس��م رونمایی از س��ند هم افزایی 
تعام��الت میان س��ازمانی دس��تگاه های 
فرهنگی استان اصفهان با بیان این که سند 
هم افزایی فرهنگی استان ادبیات جدیدی 
را در حوزه فرهنگ و هنر به وجود آورده 
اس��ت، اظهار داش��ت: بر اساس این سند 
فرهنگی می توان ش��اهد انسجام در این 

کارگروه ها و شوراهای استانداری بود.
وی با اش��اره ب��ه این که ح��وزه فرهنگ 
از روزمرگ��ی و پراکندگ��ی کاره��ا رنج 
می ب��رد، افزود: تعامالت میان س��ازمانی 
برای دس��تگاه های فرهنگی استان وجود 
نداش��ت و این موضوع مش��کالتی را در 

حوزه فرهنگی استان ایجاد کرده بود.
اس��تاندار اصفهان اضافه ک��رد: مدیریت 
اس��تان درص��دد اس��ت ک��ه برنام��ه و 
فعالیت های استان را در حوزه  فرهنگ و 
سایر بخش ها بر اساس اسناد باالدستی به 
انجام برساند. وی ادامه داد: از ظرفیت های 
حوزه فرهنگ اس��تان کمترین استفاده را 
می کنند و بسیاری از نبود اعتبارات و زیر 
ساخت ها گالیه دارند در حالی که با همین 
بضاعت نیز می ت��وان کارها را پیش برد. 
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: در ش��رایطی 
که دش��منان از طری��ق جنگ نرم درصدد 
ضربه زدن به ایران اس��المی هستند و از 
طریق جذب مستند سازان ایرانی سعی در 
سیاه کردن چهره زیبای کشور دارند، تهیه 
س��ندهای فرهنگی و انجام امور بر اساس 
آن م��ی توان��د ما را پیروز ای��ن نبرد کند 
و دش��منان را در اهدافشان ناکام بگذارد. 

وی گفت: در گذش��ته طرح های آمایشی 
و آسیب شناسی بر روی مباحث فرهنگی 
 ص��ورت نم��ی گرفته ام��ا با تهیه س��ند 
ه��م افزای��ی فرهنگی این کار در س��طح 
باالت��ر و ب��ه دور از م��وازی کاری ه��ا و 
اقدامات غیر کارشناس��ی انجام می شود. 
اس��تاندار اصفهان ب��ا بی��ان این که طرح 
حضور اصفهان در دیپلماسی بین المللی 
کشور تدوین شده اس��ت، اظهار داشت: 
این طرح به وزارت کش��ور ارسال شده و 

ما منتظر جواب آنها هستیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود ب��ا بیان این که یک��ی از مدخل های 
مبارزه نرم با دش��منان صدا و سیما است 
که می تواند با مس��تند س��ازی و ساخت 
فیلم های مختلف در این زمینه گام بردارد 
و اثرگذار باش��د، افزود: شبکه های برون 
مرزی صدا و س��یما و استفاده از رادیوی 

اس��تانداری  کار  دس��تور  در  سراس��ری 
اصفهان است.

وی با اش��اره به 24 س��اعته شدن شبکه 
اصفه��ان گفت: ب��ه زودی رادی��و جوان 
س��ه روز در هفته برنامه های این ش��بکه 

رادیویی را از اصفهان اجرا می کند.

س��ومین  در  داخل��ي  کنن��دگان  تولی��د 
نمایش��گاه ان��رژي اصفه��ان، خودباوري 
خود را آنچنان به نمایش گذاش��ته بودند 
که ش��رکت کنن��دگان خارج��ي و حتي 
برخي تولید کنندگان داخلي متعجب شده 
بودند. به گزارش ایرنا، سومین نمایشگاه 
انرژي اصفهان ک��ه از روز چهارم مهرماه 
افتتاح و ش��امگاه جمعه هشتم مهرماه به 
کار خ��ود پای��ان داد، بزرگ ترین نمایش 
براي خودباوري تولیدکنندگان داخلي در 
عرصه هاي بین المللي بود. این نمایشگاه، 
ویتری��ن تمام و کاملي براي نش��ان دادن 
تولیدات داخلي و فع��االن عرصه انرژي 
بود که این خود نوید روشني براي جهاد 

اقتصادي و تداوم آن است. 
عض��و هیأت مدیره یکي از ش��رکت هاي 
فعال در حوزه ش��بکه مج��ازي فعال در 
صنع��ت نفت و گاز ب��ه ایرنا گفت: آنچه 
در این نمایش��گاه بسیار جالب بود این که 
کارشناسان خارجي به دنبال مذاکره براي 
خرید محصوالت مورد نیاز خود بودند. 

لیال بنکدار با غرور خاصي گفت: به دلیل 
کیفیت ب��االي محصوالت ایراني، این بار 
غرف��ه داران داخل��ي میزب��ان خارجي ها 

بودند. 

وي افزود: در برخي از نمایش��گاه ها، این 
ما )ایرانی��ان( بودیم که غرفه خود را رها 
م��ي کردیم و به دنبال غرفه هاي خارجي 
مي رفتیم و ما مهمان آنها مي شدیم. وي 
گفت: در این نمایش��گاه، تولید کنندگان 
ایراني با غرور و افتخار و سربلند ایستادند 
و از موضع قدرت وارد مذاکره شدند در 
حالي که در برخي از نمایش��گاه ها شاید 

این رفتار برعکس بود. 
وي گفت: در این نمایش��گاه بس��یاري از 
تولید کنن��دگان داخلي در ب��ازار خاص 
محصوالت خود نش��ان دادند که صاحب 
نظر هس��تند و م��ي توانن��د در بازارهاي 

منطقه اي و جهاني تأثیرگذار باشند. 
یک��ي دیگ��ر از مش��ارکت کنن��دگان در 
نمایش��گاه که در بخش تجهیزات انرژي 
فعال است، به ایرنا گفت: نمایش حضور 
پررنگ تولیدکنندگان داخلي در بازارهاي 
داخلي و به روز شدن آنها در عرصه تولید 
و ف��روش وجه بارز س��ومین نمایش��گاه 
ان��رژي اصفهان بود. علي رضا س��اعدي 
اظهار داشت:  پیش از این برخي به عنوان 
نماینده شرکت هاي خارجي در نمایشگاه 
حضور داش��تند، اما در این نمایش��گاه به 
عنوان نماینده ش��رکت خود حاضر شدند 

که این نشان از خودباوري است. 
وي با اش��اره به این که تولیدات ایراني از 
نظر کمی��ت و کیفیت در ردیف تولیدات 
خارجي اس��ت، افزود: شاخصه هاي بازار 
جهاني در این نمایش��گاه این موضوع را 
تأیید م��ي کند. وي با اش��اره به عالمت 
استانداردهاي س��طح باالي اتحادیه هاي 
منطق��ه، اروپای��ي و جهاني ک��ه بر روي 
بس��یاري از محصوالت ایراني بود، گفت: 
بومي سازي دانش هایي که از استراتژیک 
و حساس��یت خاص��ي بر خوردار اس��ت 
و دس��تیابي ای��ران ب��ه آن س��خت بود، 
 در ای��ن نمایش��گاه به وضوح از س��وي 

تولید کنندگان ایراني دیده مي شود. 
وي ب��ه مس��أله اش��تغال زای��ي در بحث 
تولیدات داخلي اش��اره کرد و افزود: این 
خودباوري و پیش��رفت ب��ه دلیل توجه و 
حمایت از تولیدات داخلي ش��کل گرفته 
است. مسئول خدمات پس از فروش یکي 
از شرکت هاي فعال در موضوع عایق نیز 
به ایرنا گفت: الزمه پیش��رفت در کش��ور 
حمایت از تولیدات داخلي اس��ت و اگر 
این حمایت باش��د بي شک شاهد افزایش 
تولی��د و کیفیت تولی��دات خواهیم بود. 
لیال باغبان متذکر ش��د: در گذش��ته یکي 

از مس��ائلي که مردم را به سمت کاالهاي 
خارجي هدای��ت مي کرد خدمات پس از 
فروش کاالها بود که در زمان حاضر این 

موضوع مورد توجه قرار گرفته است. 
وي اظهار داش��ت: برخي از کارخانجات 
داخل��ي در قبال تولیدات خود جوابگوي 
م��ردم نبودند، که در س��ال هاي اخیر این 
موضوع رفع شده اس��ت. باغبان با مثبت 
ارزیابي کردن س��ومین نمایش��گاه انرژي 
اصفه��ان گف��ت: نتیجه ای��ن گردهمایي، 
تعامل بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، 
رفع مش��کالت این حوزه، چاره اندیشي 
 و کس��ب موفقیت ه��اي بی��ش از پی��ش 

مي شود. 
سومین نمایشگاه سراسري انرژي اصفهان 
با حضور بیش از 90 شرکت از استان هاي 
تهران، اصفهان، خراسان شمالي، خراسان 
آذربایجان  مرکزي،  خوزس��تان،  رضوي، 
ش��رقي و گی��الن در زمین��ه مهندس��ي، 
خدمات، تأمین و ساخت اقالم صنایع نفت 
و گاز، صنایع و تجهیزات تولید و انتقال، 
ان��رژي هاي ن��و و تجدیدش��ونده، بهینه 
 سازي مصرف س��وخت و فرآورده هاي
نفت و گاز پس از پنج روز جمعه شب به 

کار خود پایان داد.

ذاکر اصفهانی:
طرح حضور اصفهان در دیپلماسی بین المللی کشور تدوین شد

نمایشگاه انرژي اصفهان، نمایش خودباوري تولیدکنندگان داخلي

خواسته شهروندان اصفهاني از شرکت اتوبوسراني:

تنها گران نكنید 
بلكه کیفیت را هم باال ببرید

صفحه6

وضعیت ظاه��ري برخي اتوبوس هاي 
ش��هري در اصفهان نش��ان دهنده آن 

است که سطح خدمات 
سیس��تم ناوگان حمل و 
نقل عمومي در سال هاي 
اخیر نس��بت به افزایش 
قیمت ها افزایش آنچناني 

نداشته است.
س��اعت 7 صبح از خانه 
بی��رون مي آیم و زمان را 
ط��وري تنظیم مي کنم تا 
ساعت 8 سرکار حاضر 
باش��م. بعد از طي کردن 
مسافتي کوتاه به ایستگاه 

اتوبوس مي رسم بعد از یک انتظار 13 
دقیقه اي اتوبوس موردنظر مي آید. پس 

از زدن کارت داخ��ل مي ش��وم. آنقدر 
جمعیت داخل اتوبوس زیاد اس��ت که 
مان��دن در راه��رو یا بین 
صندلي ها بعض��ي مواقع 
ب��ه آرزو تبدیل مي ش��ود 
چرا که حت��ي زماني هم 
مي شود که تا در اتوبوس 
جمعیت ایس��تاده و در به 
سختي بس��ته مي شود و 
آنقدر افراد یکدیگر را هل 
مي دهند که انگار با اعمال 
فشار بر یکدیگر جا براي 
ایستادنش��ان باز مي شود. 
پس از طي چندین ایستگاه 
کمي از جمعیت داخل اتوبوس کاسته 
مي شود...                       صفحه4

بدنبال تعطیلي بیمارستان هاي فاقد دستگاه بي خطرساز زباله؛

بالتکلیفی 70 درصد
 بیمارستان های خصوصی اصفهان 

 اصفهان شهري 
توریست پذیر 

است و این زیبنده 
اصفهان نیست که 

سیستم حمل و نقل 
عمومي آن فرسوده و 

غیراستاندارد باشد

ت
اس

ی 
ین

زئ
س  ت

عک

  بیمارستان های دولتی تقریباً مجهز به این دستگاه می باشند
 بیمارستان ها تا شهریورماه 90 ملزم به تجهیز سیستم بی خطر ساز بوده اند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری

حذف عناصر جهادي،
گونه اي دیگر از تهاجم فرهنگي در افغانستان

گرچه تهاجم فرهنگي در برخي کشورها 
از طریق روش هاي استعمار مدرني چون: 
از بین بردن اصالت، فرهنگ و سنن ملي 
 و جایگزین کردن فرهنگ بیگانه صورت 
مي گیرد، اما حذف عناصر و تفکر جهادي 
نیز گونه اي دیگر از این نوع تهاجم است 

که به تازگي در افغانستان رخ نمایاند.
 تهاجم فرهنگي 

هر کشوري فرهنگ خاص خود را دارد. 
آداب و رس��وم، نح��وه برخ��ورد، لباس 
پوش��یدن، تفکرات بنیاني یک ملت، غذا 
و م��واردي از این قبی��ل عناصر فرهنگي 
هر کش��ور را تش��کیل مي دهد و سبب 
تمایز هر ملت از ملت دیگر است. برخي 
صاحبنظ��ران، فرهنگ را عنصر اصلي در 
تعریف یک ملت و تمایز آن از ملت هاي 
دیگر مي دانند. بر این اس��اس هیچ ملت 
و قومي را نمي توان بي فرهنگ دانس��ت. 
حتي زندگي قبیله اي نیز فرهنگ مختص 
به خود را دارد که در آداب و رسوم، لباس 
و ع��ادت ه��اي آن قبیله نم��ود مي یابد. 
ب��راي برقراري یک ارتباط مؤث��ر با افراد 
باید بتوان فرهنگ آنان را شناخت و براي 
ایجاد تغییرات مؤثر باید از دریچه فرهنگ 
وارد شد. گاهي فرهنگ برخي از کشورها 
براي ارتباط با آن ملت مناس��ب نیس��ت 
 و یا نتایج دلخواه از رابطه با آنان کس��ب 
نمي شود. در این شرایط دو گزینه وجود 
دارد یکي آن که ارتباط با آن ملت از دستور 
کار خارج ش��ود، دیگر آن که در فرهنگ 
آن ملت رسوخ شود و تغییرات دلخواه در 
آن اعمال گ��ردد. گزینه دوم همان چیزي 
 است که از آن با عنوان تهاجم فرهنگي یاد 
مي ش��ود. مي توان تهاج��م فرهنگي را 
اینگونه تعریف ک��رد که هرگونه خلل و 
تغییر فرهنگي که مورد پس��ند یک ملت 
نباشد و برآیندهاي فرهنگي را دچار تغییر 

سازد، تهاجم فرهنگي خوانده مي شود. 
افغانس��تان کش��وري اس��ت که همواره 
 ب��ا حضور خارج��ي ها روب��ه رو بوده و
 آمریکای��ي ها ب��ه عن��وان رأس آخرین 
مهاجمی��ن در افغانس��تان هس��تند که با 
فرسایشي شدن حضورشان در این کشور 
و با توجه به مقتضی��ات جدید نظام بین 
الملل، تهاجم فرهنگي در این کشور را با 
هدف تغییر روند و دستیابي به نتایج مورد 

نظر در دستور کار خود قرار داده اند. 
در  فرهنگ��ي  تهاج��م  مصادی��ق 

افغانستان
یک��ي از مصادی��ق تهاج��م فرهنگي در 
افغانستان، فعالیت هاي رادیویي کشورهاي 
خارجي اس��ت. از آنجایي که دسترس��ي 
 به تلویزی��ون در تمام مناطق افغانس��تان
 امکان پذیر نیست و از آنجا که تمام مردم 
این کش��ور توان پرداخ��ت هزینه خرید 
تلویزیون را ندارند، رادیو ابزاري مناس��ب 
براي تأثیرگذاري اس��ت که دسترس��ي به 
آن در تمام جغرافیاي افغانستان امکان پذیر 
است. یکي از سرمایه گذاري هاي گسترده 
آمریکایي ها که با توج��ه به عالیق مردم 
افغان طراحي ش��ده، توس��عه پایگاه هاي 
پخ��ش رادیویي اس��ت. بس��یاري از این 
مراک��ز در پایگاه هاي نظامي نیروهاي ناتو 
ق��رار گرفت��ه ان��د و مطالبي ک��ه گوینده 
رادیو، بیان مي کند بیشتر توسط نیروهاي 
نظامي تدوین مي ش��ود و هدفش متقاعد 
 کردن مردم افغانس��تان نس��بت به حضور 

خارجي ها است. 
در برنامه هاي رادیویي افغانستان با تعداد 
 زی��ادي از واژه ه��اي انگلیس��ي روبه رو 
مي ش��ویم که در حال ایج��اد جاي پاي 
محک��م بین برخ��ي افراد ب��ه خصوص 
جوانان این کش��ور است. گسترش زبان 
انگلیس��ي تنها به رادیو محدود نمي شود 
بلکه برخي از دانشگاه هاي آمریکایي نیز 
زبان انگلیسي را یکي از شروط الزم براي 
تحصی��ل در این دانش��گاه ها اعالم کرده 
اند. گس��ترش زبان انگلیس��ي مي تواند 
رابط��ه خارجي ها را با مردم افغانس��تان 
تس��هیل کند. این در حالي است که زبان 
فارسي که در سه کشور افغانستان، ایران 
و تاجیکس��تان تکلم مي شود، دایره آن با 
حضور خارجي ها در افغانستان محدود 
شده اس��ت. محدود ش��دن زبان فارسي 
ارتباط س��ه کش��ور فارس��ي زبان را نیز 
کاهش مي دهد. هرچن��د برخي از مردم 
 افغانستان با ش��بکه هاي رادیویي تماس 
مي گیرند و از دست اندرکاران آن تشکر 
مي کنند، اما برخي دیگر از مردم به شدت 
نسبت به برنامه هاي این شبکه ها اعتراض 
مي کنند. اعتراض آنها بیشتر به موسیقي، 
برخي از گفتگوها و نوع تعاملي که از رادیو 
شنیده مي ش��ود و همچنین موضوعاتي 
است که ضمن ترویج بي دیني، با فرهنگ 
 افغانس��تان متض��اد اس��ت. در برخي از 
ب��ر نامه ها تبلیغ کلوپ هاي غربي انجام 
مي گی��رد. اهمیت برنامه ه��اي رادیویي 
ب��راي آمریکای��ي ها تا حدي اس��ت که 
در بس��یاري از مناطق پایگاه هاي پخش 
رادیوی��ي اح��داث ک��رده و در برخي از 
مناطق به طور رایگان بین مردم افغانستان 

دستگاه رادیو توزیع شده است. 
م��ورد دیگ��ري را ک��ه مص��داق تهاجم 
فرهنگي است باید در مورد بازسازي شهر 

غزني جست. شهر غزني به عنوان پایتخت 
فرهنگ��ي جهان اس��الم در س��ال 2013 
انتخاب شده است. بر اس��اس قراردادي 
که بین دولت هاي افغانس��تان و لهستان 
منعقد شده، قرار است بازسازي این شهر 
که در آن معماري اسالمي به وضوح قابل 
مش��اهده است توسط لهس��تان صورت 
گیرد. بدون ش��ک در بازسازي این دسته 
از بناهایي که رنگ و بوي دیني دارد باید 
جلوه هاي معماري اس��المي مورد توجه 
قرار گیرد. ش��هري که قرار است دو سال 
دیگر پایتخت فرهنگي جهان اسالم باشد 
باید بتواند هویت اس��المي خود را حفظ 
کند. بدون شک با توجه به آن که لهستان 
در خارج از دایره کشورهاي اسالمي است 
و مذهب رس��مي در آن مسیحیت است 
براي بازس��ازي افغانستان مناسب نیست. 
شایس��ته آن است که کشوري مسلمان با 
معماراني که با معماري اس��المي آشنایي 
دارند به بازسازي بخشي از تمدن اسالمي 

افغانستان همت گمارند. 
اقدام دیگري که در زمره برنامه هاي تهاجم 
فرهنگي نیروهاي خارجي در افغانس��تان 
ق��رار مي گیرد را بای��د در اظهارات وزیر 
اطالعات و فرهنگ این کش��ور جست. 
سید مخدوم رهین به تازگي در گزارشي 
 که ب��ه پارلمان افغانس��تان ارائ��ه کرد از 
برنامه هاي مبتذل رس��انه هاي تصویري، 
روزنام��ه ه��ا و مج��الت اب��راز نگراني 
 کرد. در ای��ن گزارش آمده اس��ت: دامنه 
برنامه هاي مبتذل حتي به سریال هایي که 
براي ماه رمضان در افغانستان تدوین شده 
بود نیز کشیده شد. وزیر فرهنگ افغانستان 
از حمایت برخي از کشورهاي خارجي از 
این گونه برنامه هاي مبتذل خبر داد. وي 
با حضور در مجلس س��ناي این کشور از 
حمایت مالي برخي کشورها از رسانه هاي 
افغانس��تان براي پخ��ش برنامه هاي غیر 
اخالقي خبر داد. رهین تأکید کرد: برخي 
از کشورها و مؤسسات خارجي با حمایت 
مال��ي از برخ��ي رس��انه هاي خصوصي 
افغانس��تان، از آنه��ا مي خواهند به ترویج 

برنامه هاي غیراخالقي و مبتذل بپردازند. 
وي اف��زود: نگراني ها در زمینه به انحراف 
کش��اندن جوانان افغانستان جدي است و 
این تنها به رس��انه هاي تصویري خالصه 

نمي شود. 
وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان، روي 
آوردن مردم به قم��ار را از دیگر مواردي 
اعالم کرد که سایت هاي اینترنتي مردم را به 
آن تشویق مي کنند.  به گفته مخدوم رهین، 
تش��ویق مردم به آدم کش��ي و تروریسم 
از دیگر مواردي اس��ت که این س��ایت ها 

افغان ها را به آن ترغیب مي کنند. 
برخي از کش��ورهاي خارج��ي پرداخت 
هزینه و کمک ب��ه برنامه هاي تلویزیوني 
 را مش��روط ب��ه پخ��ش برنام��ه های��ي 
کرده اند که مدنظر آنهاس��ت. کارشناسان 
غرب��ي معتقدند که ای��ده و فکر غربي در 
منطقه خاورمیانه با موانع بسیاري روبه رو 
اس��ت و ای��ن موانع اجازه نم��ي دهد که 
نتایج دلخواه آنها استخراج گردد، بنابراین 
برداشتن این موانع را از طریق به اصطالح 
راهکارهاي فرهنگي مفید مي دانند. با توجه 
به آن که افغانستان در برخي از تقسیم بندي 
ها در چارچوب خاورمیانه قرار مي گیرد 
و با توجه ب��ه حضور نیروهاي آمریکایي 
در این کشور و مواجه بودن این نیروها با 
مشکالت فراوان، تعداد زیادي از نیروهاي 
 غیرنظام��ي آمریکایي به افغانس��تان اعزام 
ش��ده اند. یکي از مراکز دولتي که فعالیت 
ه��اي تهاجم فرهنگ��ي در افغانس��تان را 
مدیریت مي کند آژانس بین المللي توسعه 
امریکا )USAID( است. البته در کنار این 
نهاد، سازمان هاي بین المللي غیردولتي نیز 

فعالیت دارند. 
در اصل ش��اخصه هاي تفکر هر ملت در 
چارچوب مرزهاي جغرافیایي و با توجه به 
مسائلي است که در آن کشور رخ مي دهد. 
به طور کلي یکي از مس��ائل افغانستان در 
طول تاریخ حضور نیروهاي خارجي بوده 
و همواره ذهن افغاني با این مشکل روبه رو 
و همواره به آن مي اندیشد. تفکر افغان در 
برابر این چالش با استفاده از چارچوب هاي 
دیني راهکاري را به عنوان جهاد برگزید که 
با حس میهن پرستانه افغان ها آبیاري شد. 
به عبارتي تفکر جهادي در افغانستان داراي 
ریش��ه هاي ملي – مذهبي بوده و بخشي 
 از مؤلفه فرهنگي این کش��ور را تش��کیل 
مي ده��د. حذف ای��ن تفک��ر از راه هاي 
مختلف در افغانستان در حال انجام است 
اما جدیدترین اقدام حذف عناصر جهادي 
به عنوان نمادها و زمامداران تفکر جهادي 
اس��ت. با اغماض مي ت��وان گفت که بي 
اعتنای��ي نیروهاي خارجي در افغانس��تان 
نس��بت به این افراد، نوعي دیگر از تهاجم 
فرهنگي محسوب مي شود. تأمین نکردن 
امنیت این افراد ک��ه در رأس آن ها برهان 
الدی��ن رباني رئیس ش��وراي عالي صلح 
افغانس��تان، قرار داش��ت، نمونه بارز این 
موضوع اس��ت. از آن جایي که نیروهاي 
خارجي مس��ئول تأمین امنیت افغانستان 
هستند باید بتوانند از جان رهبران جهادي 

حفاظت کنند.

ی��ک عضو کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت 
خارج��ي مجل��س تأکید کرد: سیاس��ي ش��دن 
پرونده ه��اي قضای��ي، هیاهوه��اي سیاس��ي و 
بن بس��ت در روند رس��یدگي عادالنه و قاطعانه 
به پرونده هاي قضایي بي شک بر اعتماد عمومي 
به نظام سیاس��ي کش��ور تأثیر منفي مي گذارد. 
مه��دي س��نایي در گفتگو با ایس��نا، گفت: هر 
موضوعي که درباره اش در افکار عمومي سئوال 
ایجاد مي ش��ود باید پاس��خ مناسب یابد و اقناع 
اجتماعي یک��ي از ارکان اصلي وحدت ملي و 

آرامش اجتماعي است.
نماینده مردم نهاوند افزود: متأس��فانه به دالیل 
مختلف برخي پرونده ها که در حوزه اجتماعي 
باز مي ش��ود هی��چ گاه نزد افکار عمومي بس��ته 
نمي شود و مردم هیچ وقت نسبت به آن چه که 

اتفاق افتاده قانع نمي شوند.
این عض��و کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت 
خارجي مجلس ب��ا تحلیل دالیل قانع نش��دن 
اف��کار عموم��ي و نتای��ج آن گف��ت: برخورد 
سیاسي با پرونده هاي قضایي، کیفري و جنایي، 
بر عملکرد نظام قضایي و دادرس��ي تأثیر منفي 
گذاش��ته و ب��ه همین دلی��ل اف��کار عمومي از 
سرنوش��ت پرونده ها به دلیل مجموعه اتفاقات 

مبهم احساس رضایت نمي کنند. 
وي اف��زود: یک��ي از دالیلي که موجب بس��ته 

ش��دن دس��ت دس��تگاه قضایي در رس��یدگي 
درس��ت و عادالن��ه ب��ه پرونده ه��اي قضای��ي 
مي شود، هیاهوهاي سیاس��ي است. هیاهوهاي 
سیاس��ي براي از می��دان به در ک��ردن رقبا در 
برخي پرونده ها انجام مي شود. با سیاسي شدن 
پرونده ها مباحث با شتاب زیادي اوج مي گیرد 

و با شتاب عجیبي فروکش مي کند.
س��نایي اجتناب از غوغاس��االري و رس��یدگي 
در چارچوب قوانی��ن را مانع از کاهش اعتماد 
عمومي به نظام به دلیل قانع نش��دن جامعه در 
پرونده هاي قضایي دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
اقناع افکار عمومي در اعتماد درازمدت جامعه 
به نظام سیاس��ي کش��ور بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت. پس بای��د از غوغاس��االري اجتناب و 
پرونده ها در چارچوب قوانین کشور به دور از 

سیاسي کاري ها رسیدگي شود.
نماینده مردم نهاوند با بیان این که هیچ مصلحتي 
باالتر از جلب اعتماد عمومي به نظام سیاس��ي 
کشور نیست، گفت: در یک نظام اجتماعي هیچ 
مصلحتي باالتر از ایجاد اعتماد و جلب رضایت 
مردم نیس��ت. بنابراین مردم باید در پرونده هاي 

قضایي اقناع شوند.
ای��ن عض��و کمیس��یون امنیت ملي و سیاس��ت 
خارجي مجلس با اشاره به اهمیت نقش احزاب 
و گروه هاي سیاس��ي در جلب اعتماد عمومي به 

نظام سیاسي کشور گفت: مسئوالن گرفتار افراط 
و تفریطن��د. گاهي نس��بت به برخ��ي پرونده ها 
سکوت مي کنند و گاهي هیاهوي افراطي به راه 
مي اندازن��د؛  در حالي که ه��ر دو رفتار به اعتماد 
عمومي جامعه ضربه مي زند. گم شدن واقعیات 
در دل هیاهوهاي ایجاد شده موجب بن بست در 
روند رس��یدگي به پرونده هاي قضایي مي شود. 
برخورد قاط��ع قضایي در چارچ��وب قانون و 
عدالت نس��بت به پرونده ه��اي قضایي موجب 

اقناع افکار عمومي مي شود. 

رئی��س کنفرانس بین المللي حمای��ت از انتفاضه 
فلسطین گفت: موضوع فلسطین در ظرف زماني 
حس��اس و پیچیده اي قرار گرفته و از سویي نیز 
فرصت قیام هاي مردمي منطقه نوعي پشتیباني را 
براي فلسطین تدارك دیده است. از سویي شاهد 
برخي اقدامات سیاس��ي در بازي پرفریب غرب 
هستیم که باید مراقبت جدي کرد تا به حراج این 

فرصت ارزشمند هدر نشود.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عل��ي الریجان��ي ضم��ن 
خوش��امدگویي به رؤس��ا و هیأت هاي پارلماني 
کشورهاي حاضر اظهار داشت:  باید مراقب باشیم 
که در این فرصت به جاي بهره جستن از حضور 
میلیوني ملت هاي اس��المي در جهت تقویت بنیه 
مقاوم��ت، در جاده چانه زني سیاس��ي بي حاصل 
سیر نکنیم که اگر قرار بود از این روش ها توسط 
قدرت ه��اي زورگوي غرب معج��زه اي حاصل 
ش��ود باید در این شش دهه ش��اهد این معجزه 

مي بودیم.
وي خطاب به حاض��ران در این کنفرانس گفت: 
ه��م کنفرانس قدس و فلس��طین به ش��ما تعلق 
دارد و هم کش��ور ایران؛ چرا که نظام جمهوري 
اسالمي با تکیه بر نظریه امت واحده که تفکر امام 
خمیني )ره( بوده به نوعي به نظریه انترناسیونالیسم 

اسالمي قرابت دارد، بنابراین شما خود را در کشور 
خویش احساس کنید.

رئیس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به برگزاري 
پنجمی��ن کنفرانس بین المللي حمایت از انتفاضه 
فلسطین از سوي پارلمان ایران یادآور شد: آخرین 
کنفرانس پس از تجاوز رژیم صهیونیستي به غزه 
برگزار ش��د و ما در افتتاح پنجمین کنفرانس یاد 
شهید اس��تاد رباني را گرامي مي داریم که میهمان 
همایش بود و در راه اعتالي افغانستان به شهادت 

رسید.
رئی��س کنفرانس بین المللي حمای��ت از انتفاضه 
فلس��طین با اش��اره به تأثیرگذاري قیام هاي اخیر 
در منطقه بر موضوع فلسطین یادآور شد:  اگرچه 
غرب در همین مدت مانورهاي متناقض  سیاسي 
متعددي را به نمایش گذاشته که شاید تقسیم کار 
باش��د، بنابراین حساسیت ش��رایط از این جهت 
اس��ت و گ��رد آم��دن صاحب نظران سیاس��ي و 
مسئوالن پارلمان هاي اسالمي فرصتي مغتنم براي 

پرداختن به زوایاي این ماجرا است.
عل��ي الریجاني در پایان با تقدیر از حضور رهبر 
معظم انق��الب تأکید کرد: حضور رهبري در این 
همایش که در طول پنج دهه گذشته از چهره هاي 
برجس��ته در راه آزادي فلس��طین بودند، موجب 

سپاس اعضا بود.
پنجمی��ن کنفرانس بین المللي حمایت از انتفاضه 
فلسطین به ریاس��ت علي الریجاني و با حضور 
نماین��دگان پارلمان هاي اندون��زي و زیمبابوه به 
عنوان هیأت رئیس��ه این کنفرانس دیروز آغاز به 

کار کرد.
به گزارش ایس��نا، در ای��ن کنفرانس هیأت هاي 
پارلماني کش��ورهاي کویت، آذربایج��ان، کوبا، 
سوریه، افغانستان، قطر، پاراگوئه، پاکستان،  عراق 

و بسیاري از کشورهاي دیگر حضور داشتند.
همچنین عالوه بر رؤس��اي قوا، حس��یني وزیر 
فرهنگ ارش��اد اس��المي،  خالد مش��عل رئیس 
دفتر سیاس��ي حم��اس، میرتاج الدین��ي معاون 
فلس��طین،  س��فیر  رئیس جمه��ور،   پارلمان��ي 
رئیس��ي معاون اول ق��وه قضائی��ه، جنتي دبیر 
شوراي نگهبان، والیتي مشاور رهبري در امور 
بین الملل، قمي مع��اون بین الملل دفتر رهبري، 
ابوترابي، جلیلي دبیر شوراي عالي امنیت ملي، 
مصلح��ي وزیر اطالع��ات، حج��ازي، آیت ا... 
مهدوي کن��ي،  احمدي مقدم، اخت��ري، باهنر، 
بروج��ردي، حدادعادل، ص��در و جمعي دیگر 
از شخصیت هاي سیاس��ي و نمایندگان مجلس 

شوراي اسالمي حضور داشتند.

جهان نما

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی از راه اندازی 
مدرن تری��ن رصدخان��ه خاورمیان��ه در جنوب 

کاشان تا سال 91 خبر داد.
 محمد ج��واد الریجان��ی، رئیس پژوهش��گاه 
دانش های بنیادی در گفتگو با فارس، با اش��اره 

به تأس��یس این پژوهش��گاه در حدود 12 سال 
پیش گفت: این مرکز از مراکز رس��می وزارت 
عل��وم تحقیقات و فناوری به ش��مار می رود و 
ح��وزه کاری آن فیزی��ک، ریاضی��ات و علوم 

بنیادی است.
وی علوم شناختی و علوم پایه را از دیگر علوم 
مورد توجه این پژوهش��گاه برش��مرد و اظهار 
داش��ت: میزان مقاالتی ک��ه در حوزه های علوم 
بنیادی از این پژوهشگاه منتشر می شود، در هیچ 
نقطه خاورمیانه ش��بیه ندارد و ما اکنون هزاران 

مقاله در مجالت مختلف دنیا چاپ می کنیم. 
الریجانی با اش��اره به وج��ود درجه بندی برای 
تحقیقات و همچنین اش��اره به تحقیقات درجه 
یک که مورد استقبال وسیع علمی قرار می گیرد، 
از انج��ام تحقیقات علمی پایین ت��ر نیز در این 
مؤسسه خبر داد و در همین زمینه گفت: در این 
پژوهش��گاه دوره های دکترا داریم و اکنون 70 

دانشجو در این مقطع تحصیل می کنند. 
وی ب��ا بیان این که علوم ش��تاب گر، ذرات نانو، 
نجوم و فیزیک از جمله موضوعاتی اس��ت که 

در این پژوهشگاه مورد بررسی قرار می گیرد، از 
در دست داشتن پروژه های بزرگ ملی از سوی 
پژوهش��گاه مذکور خب��ر داد و در همین زمینه 
اظهار داش��ت: پروژه رصدخانه ملی که بعد از 
رصدخانه خواجه نصیرالدین، اولین رصدخانه 
بس��یار مدرنی اس��ت که در کل منطقه س��اخته 
می ش��ود را اکن��ون در دس��ت س��اخت داریم. 
الریجانی اضافه کرد: امیدوار هستیم که تا آخر 
س��ال 91 اولین نورگی��ری را در این رصدخانه 
انجام دهیم؛ این رصدخانه بس��یار پیشرفته بوده 

و در جنوب کاشان قرار دارد.
وی از زحمت ه��ای فراوان ب��رای یافتن مکان 
رصدخانه س��خن گف��ت و اظهار داش��ت: کل 
کش��ور برای این اقدام آمایش شد و اکنون بعد 
از انتخاب م��کان رصدخانه تجهی��زات آن در 
حال ساخت است.  الریجانی با اشاره به جذب 
دانشجویان رش��ته نجوم و همچنین تالش های 
این پژوهش��گاه برای کمک ب��ه منجمین ایرانی 
خاطرنش��ان ک��رد: این علم یک علم پیش��رفته 

است و کاربردهای فراوان تکنولوژیک دارد. 

جواد الریجانی خبر داد:

راه اندازی مدرن ترین رصدخانه خاورمیانه
 در جنوب کاشان 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تكذیب ایجاد سپر موشكی روسیه و ایران
دمیت��ري راگوزی��ن، نماینده دائ��م روس��یه در پیمان آتالنتیک ش��مالي 
)نات��و( اعالم کرد که اخبار منتش��ره مبني بر این که روس��یه مذاکراتي را 
در خصوص تأس��یس سپر ضد موش��کي مشترك با ایران انجام مي دهد، 

 شایعه روزنامه اي  است.
به گزارش ایس��نا بنا بر گزارش خبرگزاري  نووستي ، وي اظهار کرد: باید به 
صراح��ت بگویم ک��ه این امر صحت ندارد به این دلیل که ما چنین مس��أله 
حساسي که به امنیت استراتژیکي و موقعیت استراتژیکي توان هسته اي روسیه 
مربوط مي شود را فقط با متحدان نظامي خود مي توانیم بررسي کنیم. متحدان 

نظامي ما کشورهاي عضو سازمان پیمان امنیت مشارکتي هستند.
نماینده روسیه در ناتو ادامه داد: ایران با تمام احترامي که براي این کشور قائلیم، 
همسایه ماست و در بسیاري از زمینه ها با آن شراکت داریم اما متحد نظامي ما 

نیست. به همین خاطر از نظر من این فقط یک شایعه روزنامه اي است.

سه ایرانی، دانشمند برتر آمریكا شدند
باراك اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 30س��پتامبر 2011 اس��امی 94 
محقق و دانش��مند دریافت کننده جایزه  حرفه نخستین ریاست جمهوری  
برای دانشمندان و مهندسان را اعالم کرد که نام سه دانشمند ایرانی نیز در 

این فهرست به چشم می خورد.
ب��ه گزارش مهر، ای��ن جایزه باالترین و معتبرتری��ن جایزه دولتی ایاالت 
متحده به متخصصان در زمینه مهندس��ی و علم در مراحل اولیه تحقیقات 
مستقل آنها به شمار می رود. این جایزه به دانشمندانی تعلق می گیرد که 
اقدام به تولیدات برجسته علمی و مهندسی کرده و عالوه بر تأثیرگذاری 

بر روی اقتصاد آمریکا به مهار بحران یا مسأله ای کمک کرده باشند.
س��االنه 16 س��ازمان و آژانس فدرال ب��ه همراه یکدیگر شایس��ته ترین 
مهندس��ان و دانش��مندان آمری��کا را که در اولین مراح��ل مطالعات خود 
پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داده اند را انتخاب کرده و این جایزه 

را توسط ریاست جمهوری به آنها اهدا می کنند.
اهدای این جایزه از س��ال 1996 توسل بیل کلینتون رئیس جمهور سابق 
آغاز ش��ده است. در میان اسامی 94 دانش��مندی که امسال توسط دولت 
آمریکا اعالم ش��ده اند سه دانش��مند ایرانی با نام هاي علی خادم حسینی 
دانشگاه پزشکی هاروارد، یاسمین مستوفی از دانشگاه نیو مکزیکو و امیر 

اوستی مهر از دانشگاه کرنل نیز دیده مي شوند.
یاسمین مستوفی اس��تادیار بخش مهندسی الکتریک و رایانه دانشگاه نیو 
مکزیکو اس��ت. وی دوره فوق دکترای خود را در دانشگاه CalTech و 
دوره دکترای خود را در دانش��گاه اس��تنفورد سپری کرده است. مستوفی 
به خاطر تحقیقات قابل توجهی که در زمینه ش��بکه های حس��گر موبایل 
متراکم و فعالیت های آموزش��ی در زمینه عل��م روباتیک انجام داده مورد 

تقدیر قرار گرفته است.
علی خادم حسینی استاد یار دانشگاه هاروارد-MIT در بخش علوم سالمت 
و تکنولوژی و همچنین در دانش��کده پزشکی هاروارد است. وی همچنین 
محقق ارش��د علوم مواد در دانش��گاه توهوکو ژاپن به شمار رفته و در حال 

حاضر یکی از استادان بخش مهندسی بیومدیکال در دانشگاه تگزاس است.
بر اس��اس گزارش بوس��تون گالب، امیر اوستی مهر اس��تادیار دانشکده 
مهندس��ی الکتریک و رایانه دانش��گاه کرنل و بنیانگذار انجمن مهندس��ی 
اطالعات FoIE به ش��مار می رود. وی دوره دکترا و فوق لیسانس خود 
را در دانش��گاه کالیفرنیا برکلی س��پری کرده و در س��ال 2003 در رشته 

مهندسی الکتریک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شده است.

حمله منافقین به مخالفان خود در ژنو
چماقدارهای وابسته به گروهک تروریستی منافقین، تجمع و افشاگری برخی 
اعضای جدا ش��ده برضد مرکزیت س��ازمان در ژنو را تحمل نکرده و به آنها 
حمله ور شدند. چند تن از اعضای جدا شده سازمان به تازگي ضمن حضور 
در ژنو، کوشیدند توجه اجالس ساالنه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را 
به فعالیت های غیرانس��انی این گروهک جلب کنند و مقدمات آزادی برخی 
اعضای نادم پادگان اشرف از اسارت سران سازمان را فراهم آورند اما عناصر 
اجیر شده ضمن حمله به آنها و ضرب و شتم و فیلمبرداری، جداشدگان را 
تهدید به ترور کردند. یکی از جداشدگان سازمان در گزارشی که اینترلینک 
منتش��ر کرده، نوشت: س��ازمانی که حتی ظرفیت یک انتقاد ساده و یا تجمع 
گروهی از منتقدانش را ندارد چطوری می تواند مدعی دفاع از حقوق بش��ر، 
دموکراس��ی و آزادی باش��د؟ س��ازمانی که هنوز در قدرت نیست و اینطور 
وحشیانه به منتقدانش حمله ور می شود تصور کنید خدای ناخواسته وقتی به 
قدرت می رس��د چه کارها می کرد؟ اگر سازمان یک درصد توان جوابگویی 
و دفاع از خودش را داشت و اگر یک درصد به دموکراسی و شعارهایی که 
خودش می دهد ایمان داشت، منطق حکم می کرد یک کنفرانس آزاد ترتیب 
دهد و از طرف های مخالف بخواهد پرسش و پاسخ هایشان را داشته باشند، 
ولی چرا چنین ظرفیتی ندارد؟ چرا به جای پاسخگویی، از تهدید به مرگ و 
اعمال خشونت و توهین استفاده می کند؟ براساس این گزارش، تروریست ها 
ضمن ضرب و ش��تم، اقدام به تصویربرداری کرده اند تا در وقت مناسب به 

ترور آنها در اروپا بپردازند. 

دستگیری 21 عضو ارشد القاعده  در عراق
س��خنگوی اداره  پلیس استان دیاله  از دستگیری 18 عضو سازمان القاعده  
و کش��ف و ضبط مقادیر زیادی اسلحه  و مواد منفجره  در این استان خبر 
داد.  غالب عطیه   سخنگوی اداره  پلیس استان دیاله  در گفتگو با فارس در 
عراق، از دس��تگیری 21 عضو ارشد س��ازمان القاعده  در استان های دیاله  

و  سلیمانیه  خبر داد.
وی اظهار داش��ت: در عملیات مشترك نیروهای ارتش و پلیس عراق در 
اس��تان دیاله ، 18 عضو ارشد سازمان القاعده  در منطقه   مقدادیه   و  کاطون  
توس��ط نیروهای امنیتی دستگیر و مقادیر زیادی اس��لحه  و مواد منفجره  
کشف و ضبط گردید. سخنگوی اداره  پلیس استان دیاله  خاطرنشان کرد: 
در اس��تان س��لیمانیه  نیز نیروهای امنیتی منطقه  کردس��تان، 3 عضو ارشد 
س��ازمان القاعده  را دستگیر کرده اند که  ما پیش از این نام و نشانی آنها را 

به  این نیروها اطالع داده  بودیم.
عطیه  انهدام این ش��بکه  مرتبط با س��ازمان القاعده  را  پیروزی بزرگ  برای 
نیروهای امنیی عراق دانست و گفت: این افراد در بسیاری از انفجارها و 

آدم ربایی های استان دیاله  نقش داشته اند. 

آمادگی عراقی ها برای اعزام به فلسطین
رهب��ر جریان صدر ب��ر آمادگی خود ب��رای اعزام داوطل��ب از عراق به 
فلسطین برای دفاع از این سرزمین و مبارزه برای اخراج اشغالگران قدس 
تأکید کرد. به گزارش العالم، مقتدی صدر خاطر نشان کرد که در صورت 
درخواس��ت مقاومت فلسطین، آماده اس��ت برای دفاع از فلسطین به این 

سرزمین که در اشغال صهیونیستهاست، نیروی داوطلب اعزام کند.
صدر افزود: یاری مقاومت در فلس��طین، مبارزه در راه خدا و جایز است.  
 مقت��دی صدر تأکید ک��رد: در صورتی که مقاومت فلس��طین بخواهد، ما 
آماده ایم از کش��ور عراق داوطلبانی را برای ش��هادت در فلس��طین اعزام 
کنیم، تا تحت فرماندهی مبارز و صالحی باشند؛ زیرا جانفشانی در مال و 

جان در راه فلسطین، نهایت عزت و افتخار است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
در رسیدگي به پرونده هاي قضایي، هیچ مصلحتي باالتر از جلب رضایت مردم نیست

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص سهم بخش دولتی از 
ایجاد 2/5 میلیون شغل در کشور گفت: دولت سهم چندانی از این پروژه 
نخواهد داشت و تنها به ازای هر سه نفر خروجی مجاز است یک نفر را 

در ساختار دولتی استخدام کند.
لط��ف اله فروزن��ده در گفتگو با مهر در خصوص س��هم بخ��ش دولتی از 
ایج��اد 2/5 میلیون اش��تغال در کش��ور گفت: ای��ن پروژه بیش��تر در ایجاد 
 اش��تغال در بخش خصوصی تأکید داش��ته و ارتباط چندانی با بخش دولتی 

ندارد.

وی افزود: بر اس��اس احکام قانون به ازای هر س��ه نفر خروجی، دولت 
مجاز اس��ت که یک نفر را در سیستم استخدام کند بنابراین بخش دولتی 
س��هم چندانی از این پروژه ندارد و بالعکس در صدد هس��تیم که در این 

زمینه حجم دولت را کاهش دهیم.
فروزنده تصریح کرد: در بخش دولتی سعی داریم تا نظارت دقیق تری به 
استخدام ها صورت بگیرد و تأکید داریم که به طور حتم این استخدام ها با 
آزمون عمومی صورت گرفته و شرایط الزم برای استخدام به دقت مورد 

توجه قرار گیرد، تا عدالت استخدامی در کشور اجرا شود.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی:
 دولت، سهم چندانی در 2/5 میلیون شغل نخواهد داشت

الریجاني: 
قیام هاي منطقه، نوعي پشتیباني را براي فلسطین فراهم کرده است

دبیر کل کمیته ملی ش��یر مدارس گفت: دولت 50 میلیارد تومان بابت ش��یر 
مدارس به کارخانه های لبنی کشور بدهکار است.

علیرضا کریمیان در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: کل بدهی دولت به صنایع شیر 
کشور 85 میلیارد تومان است که 35 میلیارد از آن تاکنون پرداخت شده است. 
وی در مورد زمان توزیع شیر در مدارس گفت: تا زمانی که دولت اعتبارات الزم 
را برای شیر مدارس تخصیص ندهد توزیع آن در مدارس انجام نمی شود. دبیر 
کل کمیته ملی شیر مدارس زمان تخصیص اعتبار از سوی دولت را غیر قابل 

پیش بینی دانست و گفت: از زماني که دولت اعتبار را تخصیص دهد یک ماه 
وقت نیاز داریم تا برای انعقاد قرارداد با کارخانه ها، فرآوری شیر و بسته بندی 

آن اقدام کنیم و بعد مرحله توزیع شیر صورت می گیرد.
وی در مورد جامعه هدف س��ال تحصیلی جاری برای توزیع ش��یر گفت: در 
صورت تخصیص اعتبارات الزم آمادگی پوش��ش تمام جامعه دانش آموزی 
سراس��ر کشور را داریم اما در غیر این صورت اولویت توزیع شیر در مدارس 

ابتدایی و پس از آن در مدارس راهنمایی و بعد متوسطه خواهد بود. 

بدهي 50 میلیاردي دولت بابت شیر مدارس
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بازار روز

بازار روز

اقتصاد

زاینده رود
دبی��ر همای��ش قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی 
گف��ت: درصد س��ود برخی بانک ه��ای کنونی در عمل 
از ربا بیش��تر اس��ت و این ش��رایط باید متوقف شود و 

قرض الحسنه اسالمی گسترش پیدا کند.
رحیم داللی در همایش علمی و پژوهشی، قرض الحسنه 
در فرهن��گ رض��وی در جمع اس��تادان، فرهیختگان و 
پژوهش��گران با اشاره به این که ارائه راهکارهای کلیدی 
و نتیج��ه گیری از ای��ن همایش نقش مهم��ی در امور 
قرض الحسنه کش��ور دارد به ارائه گزارش کوتاه علمی 
پرداخت و اظهار داش��ت: آنچ��ه در جامعه فعلی ایران 
حاکم اس��ت برگرفته از اندیشه س��رمایه داری غربی و 

دستاوردهای علمی آن ها است.
وی افزود: انقالب ایران دس��تاوردهای بسیار خوبی در 
زمینه اقتصاد داشته که نمونه بارز آن عملیات بانکداری 

بدون ربا است.
دبیر همایش قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی با تأکید 
به این که تحقیق��ات زیادی در این زمینه صورت گرفته 
اس��ت، تصریح ک��رد: هر چن��د  درخواس��ت اجرایی 
بانک��داری بدون ربا انجام ش��ده اس��ت، ام��ا همچنان 
نواقص بس��یاری برای آن وجود دارد ک��ه باید گفته و 

حل شود.
وی در ادام��ه ب��ه نظریات برخی اندیش��مندان غربی و 
ریاضی دانان و نوابغ پرداخت و افزود: مقاالت و تئوری 
نظری مطرح شده از سوی این افراد به دالیل انحرافات 
موجود، س��رانجام کاملی ندارد، ه��ر چند برخی موارد 

خوبی را مطرح کرده اند.
داللی به ابعاد مختلف علم بانکداری و پول پرداخت و 
گفت: در این همایش به برخی افکار این اندیش��مندان 
بدون اس��تدالل و ب��از کردن موض��وع و کاربرد آن در 

بانکداری ایران می پردازیم.
 وی بانک��داری ایرانی و اس��المی و قراردادهای آن را 
متفاوت با بانکداری غرب دانست و بیان داشت: این نوع 
بانکداری با وجود نواقص موجود به ایران تس��ری پیدا 
کرده و در قوانین بانکداری و ملی کشور همچنان اجرا 
می شود. داللی با تأکید به این که مسئوالن و کارشناسان 
پول��ی اگر عمیق به قضی��ه نگاه کنند، اش��تباهات قابل 
مالحظه در نظام بانکی و پولی را خواهند دید، تصریح 
کرد: باید تغییرات بنیانی در جامعه علمی قرض الحسنه 
که حاصل تفکر جوامع س��رمایه داری غالب شده است 

به وجود آید.
اص��ل عنوان ذخی��ره جزئی در کش��ور، ظالمانه 

است
وی در ادام��ه به دو اش��تباه موج��ود در نظام بانکداری 

و قرض الحس��نه در کش��ور پرداخ��ت و گف��ت: اصل 
عن��وان ذخیره جزئی در کش��ور ما به ص��ورت ظالمانه 
اس��ت، چ��را ک��ه امکانات��ی را ب��رای گ��روه خاصی 
 فراه��م کرده ک��ه مغایر نف��ع عمومی اس��ت، اما اجرا 

می شود.
دبیر همایش قرض الحسنه در فرهنگ رضوی اضافه کرد: 
 در این اصل ذخیره جزئی، نهاد پولی که سپرده گذاری
می شود باید توسط بانک مرکزی مبلغی را نگه دارد که 
بتواند وام ده��د، در حالی که در عمل این کار صورت 
نگرفت��ه و بانک ها در یک فرصت زمانی تا ده برابر وام 
می دهند که از هیچ ضمانت و وجود خارجی برخوردار 

نیست.
در نظ��ام فعلی بانکداری، پول قش��ر ضعیف به 

جیب قشر مرفه سرازیر می شود
وی ادامه داد: در چنین ش��رایطی پ��ول و دارایی مردم 
از قش��ر ضعیف جامعه به جیب قش��ر مرفه س��رازیر و 
با درصد اضافی به بانک ها وارد می ش��ود که همین امر 

توزیع درآمد را ناعادالنه می کند.
دالل��ی با بیان این ک��ه این عنوان در ادبی��ات علمی در 
اصط��الح خلق پول از هی��چ گفته می ش��ود، ادامه داد: 
بزرگ ترین آثار آن خلق مقداری پول نامعین اس��ت که 

در هر نقطه از زمان، جامعه نمی داند چه مقدار پول دارد، 
چرا که مقداری را بانک چاپ و مقداری را ندارند.

وی اضافه کرد: جامعه دچار درآمد ملی موهمی ش��ده 
و در نهایت فضای مج��ازی پولی را در بانک ها  ایجاد 

کرده است.
دبی��ر همایش قرض الحس��نه در فرهن��گ رضوی بیان 
داشت: دلیل این که در کشوری خارجی نرخ بهره پایین 
اس��ت برای این اس��ت که این شکاف بین قشر ضعیف 
و مرفه برداش��ته شده و این مسأله باید در کشور ما نیز 

اصالح شود.
وی نخس��تین آث��ار این وضعی��ت را م��ردم بدهکار و 

بانک های طلبکار در یک پرسه زمانی دانست.
دالل��ی اضافه کرد: در چنین ش��رایطی حج��م پول در 
جامع��ه رو به افرایش م��ی رود و بدهی جامعه و طلب 

بانک ها تمام و میزان دارایی ها منفی می شود.
وی با تأکید به این که بانک ها ترازنامه بانکی را مطلوب 
نش��ان می دهن��د اما در اص��ل این گونه نیس��ت، اظهار 
داش��ت: بانک ها در تالش هستند که فقط وام دهند، در 

حالی که چنین مقداری را در حساب ندارند.
دبی��ر همای��ش قرض الحس��نه در فرهن��گ رض��وی 
اف��زود: بانک های��ی ک��ه در فض��ای مج��ازی از هیچ 

پ��ول خ��رج می کنن��د منج��ر به شکس��ت می ش��وند، 
 زی��را در فض��ای مج��ازی خ��رج ک��ردن محدودیت 

ندارد.
 وی در ادامه صحبت های خود با بیان این که در ادبیات 
ما به این موضوع پرداخته نش��ده اس��ت، تصریح کرد: 
نخس��تین اقدام اندیشمندان الهی، غیر الهی و علمی این 
اس��ت که  پول را ک��ه یک قرارداد اجتماعی اس��ت از 
انحصار گروهی خ��ارج و از طرح افرادی چون محمد 
باق��ر صدر ک��ه طرحی فراگیرتر از غرب اس��ت به کار 

گیرند.
وی ادامه داد: در گذش��ته افراد ربا خوار و به کار بردن 
لف��ظ ربا خ��واری یک امر کثیف و در حاش��یه بود، در 
حال��ی که این واژه امروزه در تمام��ی ادبیات ها به بهره 

تبدیل شده است.
 دبی��ر همای��ش قرض الحس��نه در فرهن��گ رضوی با 
بی��ان این که برخ��ی آگاهانه و غیرآگاهان��ه به این لفظ 
توجیه علمی می دهند، بیان داش��ت: افراد و مؤسس��ات 
 عرض��ه پ��ول بای��د خل��ع ی��د و ارزش پ��ول حف��ظ 

شود.
 وی در بخش��ی دیگ��ر از صحبت ه��ای خود به ش��به 
رب��وی  و نتایج اس��فبار آن برای جامعه اش��اره کرد و 
گف��ت: این کنز )پ��ول مجازی( باعث رب��ا و رکود در 
جامعه  ش��ود، زی��را تولیدی ص��ورت نمی گیرد و هیچ 
راه علم��ی ب��رای توجی��ه آن وجود نداش��ته و تنها راه 
آن قرض الحس��نه اس��ت. داللی اضافه کرد: دولت حق 
چاپ پ��ول بی مورد را ندارد و بای��د محدودیت چاپ 
 پ��ول داش��ته و خلق و مهر پ��ول بر اث��ر ذخیره جزئی 

باشد.
مرحل��ه اول، خل��ع ید بخش خصوص��ی در امور 

پولی و دوم، گرفتن پول از دولت است
 دبی��ر همایش قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی گفت: 
ای��ن فقها پرداخ��ت خم��س و زکات را راه خروج از 
مالیات می دانند که از نظر علمی قدم هایی در این زمینه 

توسط دانشمندان ادیان الهی برداشته شده است.
وی اضافه کرد: اش��تباهات قوانین بانکی در کشور زیاد 
است و در نتیجه، می توان قرض الحسنه را یک پیش نیاز 

برای پیشرفت دانست.
دالل��ی ادامه داد: طرح ب��رون رفت از این وضعیت یک 
اقدام انقالبی الزم دارد، چرا که نظام بانکداری امروز را 

نمی توان اصالح کرد.
وی تأکی��د ک��رد: بانک��داری ظالمان��ه و فریبکارانه را 
نمی ت��وان اصالح کرد، باید از ریش��ه تغیی��ر داد، همان 
طور که نمی توان دس��تورات اله��ی را بر بنیان تفکرات 

شیطانی بنیان نهاد.

در نظام کنونی بانکداری؛

بالتکلیفی 7700 میلیارد تومان یارانه تولیددرصد سود بانک ها  از ربا بیشتر است

دلیل عدم شفاف سازی وزارت صنعت، مطابق 
نبودن آمار با برنامه ها است

دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان این که در دنیا، اطالعات مالی بنگاه های اقتصادی 
به طور ش��فاف در دسترس اس��ت، گفت: هدف وزارت صنعت از عدم ارائه آمار 
ش��فاف در مورد یارانه بخش صنعت این اس��ت که آماری داده نش��ود که با ارقام 
پیش بینی ش��ده قابل مقایس��ه نباش��د. علیرضا حائری با بیان این ک��ه اعطای خط 
اعتباری انرژی، کمکی به کاهش قیمت تمام شده تولید واحدهای صنعتی نمی کند، 
گفت: ممکن است این خط اعتباری، نقدینگی واحدها را مقداری افزایش دهد، اما 
در واقع بازپرداخت آن با س��ود چهار درصد باعث افزایش قیمت تمام شده تولید 
نیز خواهد ش��د. وی اظهار داشت: درخواس��ت ما از مسئوالن وزارت صنعت این 
است که اطالعات مربوط به اعطای تسهیالت یارانه ای اعم از خط اعتباری انرژی 
و اصالح و بهینه سازی فرآیند تولید را به طور شفاف با ذکر اسامی واحدها، مبلغ 
پرداختی و تاریخ پرداخت اعالم کنند. وی تصریح کرد: چرا وزارت صنعت آمارها 
را ب��ه طور ش��فاف اعالم نمی کند تا این همه ح��رف و حدیث در مورد آن مطرح 
نشود. حائری با بیان این که تمام اختالف تولیدکنندگان و مسئوالن وزارت صنعت 
در مورد پرداخت تسهیالت یارانه ای به این دلیل است که آمار ارقام به طور شفاف 
ارائه نش��ده اس��ت، گفت: چه اش��کالی دارد آمار تمام واحدهای استفاده کننده از 

تسهیالت یارانه ای و مبلغ کل پرداخت شده به آنها اعالم شود؟

رئیس کل سازمان امور مالیاتي:

مالیات، محور اساسي بودجه سال آینده است
رئیس کل سازمان امور مالیاتي 
کش��ور گفت: در بودجه سال 
آینده تا حدودي بحث مالیات 
مح��ور بحث بودج��ه خواهد 
بود. علي عس��کري مالیات را 
اولویت برنام��ه هاي اقتصادي 
کشور دانست و افزود: یکي از 
مهم ترین برنامه هاي س��ازمان 
امور مالیاتي کشور طرح جامعه 
مالیاتي اس��ت که اجراي آن به 

زودي آغاز خواهد شد.
وي با تأکید بر این که س��ازمان 
امور مالیاتي کش��ور در سراسر 

کش��ور خود را براي مس��ئولیتي س��نگین آماده مي کند، اظهار داشت: ما در تالشیم تا 
نیازهاي س��ازمان و امتیازات الزم را از دولت کس��ب کنیم و س��ازمان را براي انجام 
مأموریت دشوار خود که همان تحول نظام مالیاتي است، آماده کنیم. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتي کش��ور با اش��اره به این که هر ماه یک جلسه با حضور مسئوالن دولتي و 
نمایندگان مجلس برگزار مي ش��ود، تصریح کرد: دیگر نمي توانیم بر اساس افزایش 
درآمدهاي نفتي بودجه را ببندیم و نمي توان انتظار داشت که بودجه سال آینده براي 
هر بشکه نفت 20 یا 30 درصد افزایش یابد و این مي طلبد که درآمد کشور از مالیات 
 تأمین ش��ود. عس��کري خاطرنش��ان کرد: با توجه به اقداماتي که سازمان امور مالیاتي 
تا کنون در زمینه تحول نظام مالیاتي انجام داده و اقدامات آتي، مالیات محور اساسي در 
بودجه سال آینده خواهد بود و امیدواریم در آینده اي نزدیک مالیات، عمده ترین منبع 

تأمین درآمدهاي دولت باشد.

تغییر نگاه جامعه به نفع چه گروهی است؛

برنگشتن خاوری، بازی اختالس را تغییرداد
 دیروز دغدغه اصلی جامعه استعفای مدیران بانکی به دلیل این اختالس بزرگ بود و 

امروز همه به دنبال پاسخ این سئوالند که خاوری چرا به ایران بازنگشت؟
هنوز مشخص نیست که چرا پرواز ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد جمعه با پرواز برتیش 
ایرویز، بزرگ ترین ش��رکت هواپیمایی انگلیس بدون حض��ور خاوری به زمین ایران 
نشس��ت. برخی از مدیران بانکی آنچنان از برگشت این مدیر سابق بانک ملی مطمئن 

بودند که به استقبال او رفته بودند اما هواپیما بدون حضور وی بر زمین نشست.
خاوری یکی از مدیران با سابقه بانکی کشور است که به نوعی حضور دوباره اش در 
دولت احمدی نژاد باعت پاگرفتن بانک ملی با هزاران میلیارد تومان معوقات شد. وی 
همواره به عنوان یکی از بهترین مدیران بانکی کشور مطرح بوده است و برنگشتن او 
به کش��ور و سکوت وی در خصوص اختالس سه هزار میلیارد تومانی باعث تعجب 

همگان شده است.
این درحالی است که مسئوالن قوه قضائیه پیش از این تأکید کرده بودند اگر خاوری به 

ایران باز نگردد مقصر اصلی این اختالس محسوب خواهد شد.
در این بین اگرچه مدیرعامل سابق بانک صادرات اولین شخصی بود که ماجرای خروج 
خاوری از کش��ور را مطرح کرد اما هنوز مش��خص نیست چه کسی و یا چه کسانی 
خاوری را فراری داده اند. البته در عین حال برخی هنوز هم معتقدند مدیرعامل سابق 

بانک ملی که خود اقدام به استعفا کرده فرار نکرده و به زودی به ایران باز می گردد.
اما همین نکته باعث شده این روزها خسرو امیر آریا به خاطره ها سپرده شود و موضوع 
اصلی فرار خاوری باش��د. به نوعی ذهن جامعه که تا پیش از این به سمت علت این 
حادثه و جزئیات آن بود، این بار به سمتی هدایت شده که همه به دنبال این نکته اند که 

خاوری چرا به ایران برنگشته است.
به نظر می رسد گروهی با پشتوانه سیاستی قوی، خاوری را از ایران خارج کرده اند تا 
شاید از این طریق ذهن جامعه را از بررسی این اختالس و افشای نام همراهان در آن 

به سمت موضوعی دیگر هدایت کنند.
به هرحال باید در انتظار بود تا دید خاوری به ایران باز می گردد یا خیر؟ اما در صورت 
صحت این نکته که گروهی در پی تغییر نگاه جامعه به این مسأله هستند، خاوری دیگر 

به ایران باز نخواهد گشت.

معاون توس��عه مدیریت و منابع انساني استاندار 
چهارمحال و بختیاري گف��ت: ایران در بین 184 

کشور دنیا از لحاظ اداري رتبه 140 را دارد.
حسن طاهري در سومین نشست کارگروه تحول 
اداري که در س��ازمان هواشناس��ي چهارمحال و 
بختی��اري با حضور مدیران هواشناس��ي کش��ور 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
افزود: تمام دنیا در هش��ت س��ال دفاع مقدس در 
مقابل نظام جمهوري اسالمي ایران ایستاده بودند 
اما رزمندگان اس��الم با ایمان به خدا و اعتماد به 
نفس  رشادت هاي بي نظیر آفریده و برگ زریني 

براي نظام اسالمي ایران آفریدند.
وي اظهار داش��ت: در دوران دفاع مقدس ش��عار 
 م��ا مي توانیم محقق ش��د و اکنون نیز ملت ایران 

مي توانن��د در تحول ه��اي اقتص��ادي و اداري 
بار دیگر این ش��عار را در س��طح کش��ور محقق 
کنند. طاهري با اش��اره به فعالیت هاي س��ازمان 
هواشناس��ي تصریح کرد: س��ازمان هواشناس��ي 
س��ازماني به طورکامل تخصصي کارگروه تحول 
اداري را تش��کیل داده است که هرچند در جامعه 
نم��ود ندارد ولي نقش بس��زایي در تحول جامعه 
ایفا مي کن��د. وي با تأکید بر ضرورت تحول در 
ادارات اظه��ار داش��ت: تح��والت اداري باید در 
تمام��ي ادارات به وجود آید، در غیر این صورت 
مردم به انقالب اداري روي خواهند آورد. به گفته 
وي، تولیدکنندگان ب��راي گرفتن پروانه تولید در 
گذش��ته باید از تعداد زیادي از ادارات اس��تعالم 
م��ي گرفتند این در حالي اس��ت که اکنون به 34 
اداره رس��یده اس��ت. معاون توس��عه مدیریت و 
منابع انس��اني استاندارخاطرنش��ان کرد: ایران در 
بین 184 کش��ور دنیا از لحاظ اداري رتبه 140 را 
دارد. طاهري ادامه داد: قیمت اجناس تولیدي در 
ایران بسیار باال است و این در حالي است که در 
کش��ورهاي وارد کننده قیمت این اجناس بسیار 
کمتر اس��ت که دلیل آن س��اعت کار پایین و باال 

بودن قیمت تمام شده کاال در کشور مي باشد.
به گفته وي، از دیگر علل باال بودن قیمت اجناس 
در ایران این اس��ت که مدیریت بخش خصوصي 

در تهران و تولیدات در شهرستان ها است.
وي با بیان این که نبود نسخه مناسب براي تولید، 
نشانه عدم مدیریت مناسب در ادارات است اظهار 
داشت: 73 درصد درآمد کشور صرف هزینه هاي 

جاري ادارات مي شود.

ساالنه 360 هزار متر مربع فرش 
در چهارمحال  و بختیاری تولید می شود

مدیرعامل اتحادیه فرش دستبافت روستایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ساالنه افزون بر 360 هزار متر مربع فرش در این استان تولید 
و روانه بازار می شود. علی ملک پور اظهار داشت: در حال حاضر 
90 هزار بافنده بر روی 45 هزار دار قالی در این اس��تان مش��غول 
به فعالیت هس��تند. وی با بیان این که زنان خانه دار بیشترین قشر 
بافندگان فرش در این استان را تشکیل می دهند، گفت: با توجه به 
پیگیری های صورت گرفته تاکنون 40 هزار نفر از بافندگان فرش در 
این استان در قالب هشت تعاونی فعال فرش سازماندهی شده اند. 
ملک پور از برگزاری دوره های آموزش به بافی برای بافندگان فرش 
روستایی در این استان خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی بافندگان فرش با به بافی، رفع عیوب فرش و 
نحوه استفاده از مصالح فرش آشنا می شوند. مدیرعامل اتحادیه فرش دستبافت روستایی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: آشنایی بافندگان فرش با نوع مصالح، مکان و میزان نور برای بافنده و رعایت بهداشت فردی 

در کارگاه های فرش بافی از مهم ترین اهداف برگزاری دوره های آموزشی به بافی فرش در استان است.
وی بر ضرورت ارتقای جایگاه فرش دستبافت ایران به ویژه این استان در سطح بازارهای بین المللی تأکید کرد و 
گفت: با برنامه ریزی مناسب باید از بحران ایجاد شده در جهان نهایت استفاده را کرد و جایگاه فرش دستبافت 

ایران را ارتقا و این تولیدات را به بازارهای جدید نیز صادر کرد.

نتایج خرید واگن  های متروی اصفهان امروز اعالم می شود
معاون عمرانی استاندار اصفهان به نقل از مدیرعامل قطار شهری اصفهان گفت: بر اساس قول  های مساعد 

سیدجواد زعفرانی، امروز نتایج مناقصه خرید واگن   های مترو اصفهان اعالم می شود.
صمصام شریعت با بیان این که به عنوان رئیس هیأت مدیره واگن شهری می توانم بیان کنم که مناقصه خرید 
واگن  های متروی اصفهان برگزار شده است، اظهار داشت: امیدواریم طبق صحبت ها و قول مدیرعامل قطار 

شهری اصفهان نتایج تا امروز اعالم بشود.
وی افزود: برای پروژه ای عادی بازکردن پاکت مناقصه برابر با  اعالم نفر برنده است اما در خرید واگن های 

مترو به دلیل حجم گسترده، این موضوع زمان  و وقت بسیاری می برد.
رئیس شورای اطالع رسانی استان اصفهان با اشاره به این که در مناقصه واگن  های مترو طبیعی است که بعد 
از اعالم نفر برنده 18 ماه تا یک سال طول می کشد که واگن  ها وارد شهر اصفهان شوند، تصریح کرد: امید 
داریم که قول دهم مهر برای اعالم نتایج مناقصه خرید واگن  های متروی اصفهان از سوی مدیر عامل قطار 

شهری اصفهان محقق شود.
وی در مورد انعکاس خبری اش��تباهی از س��وی رسانه  ها در مورد خرید واگن  های دسته دوم از اروپا برای 
متروی اصفهان، تأکید کرد: در این زمینه بیان کرده بودیم که عالوه بر خرید واگن  های جدید برای آزمایش 
خط و نحوه عملکرد آن و بهره برداری در زمانی کوتاه تر تعدادی واگن مش��غول به کار در س��طح اروپا را 
برای استان خریداری می کنیم. صمصام شریعت با اشاره به این که واگن های مربوطه سریع تر وارد می شدند 
و قیمت آنها نیز مناسب بودند، گفت: در انعکاس اخبار حتی اشتباهی درج شده بود بعد از سال ها درصدد 

خرید واگن  های دسته دوم هستیم که به هیچوجه به این صورت نبوده است.

دستگاه ها با مرکز خدمات سرمایه گذاري 
چهارمحال و بختیاري همكاري کنند

مع��اون برنامه ریزي و نظ��ارت راهبردي اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاري گفت: دس��تگاه ه��اي اجرایي براي تس��ریع در امر 
سرمایه گذاري موظفند با مرکز خدمات سرمایه گذاري این استان 

همکاري کنند.
حمیدرضا فروزنده گفت: اگر دستگاهي حداکثر تا 10 روز نتیجه 
استعالم هاي مورد نیاز سرمایه گذاران را به این مرکز ارائه ندهد 

نشان دهنده پاسخ مثبت دستگاه مربوطه است.
 وي افزود: در این مورد، مجوز بدون جواب استعالم براي سرمایه گذار 

صادر مي شود.
فروزنده اظهار داشت: اگر دستگاهي به جز استعالم هاي درون استاني 

 نیاز به تأیید دستگاه مافوق دارد باید بعد از تأیید پاسخ مثبت خود در راستاي تسریع در روند سرمایه گذاري
را شفاهي اعالم کند و بعد استعالم کتبي را ارسال نماید.

معاون اس��تاندار چهارمحال و بختیاري بیان داشت: در زمینه سرمایه گذاران بخش گردشگري تالش شود 
گردشگران با توان مالي بهتر جذب استان شوند تا طرح هاي گردشگري با سرعت بیشتري اجرایي شوند.

وي گفت: با افزایش سرمایه گذاري در زیرساخت ها، این استان با داشتن 150 جاذبه طبیعي و 15 منطقه 
نمونه گردشگري به قطب جدید گردشگري کشور تبدیل مي شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: استیضاح وزیر امور 
اقتصاد و دارایی در حال حاضر مس��أله ای نادرست است و سبب 
می شود که از پیگیری جریان اختالس باز بمانیم. سید جواد ابطحی 
با اشاره به ارائه طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار 
کرد: برخی س��عی بر این امر دارند که جری��ان اختالس تا زمان 
انتخابات مجلس کش پیدا کند. وی ادامه داد: ارائه طرح استیضاح 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی و نمونه های مش��ابه، چیزی غیر از 
جریانی برای رقبا در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نیست. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی در ارتباط با 
عوامل مرتبط با اختالس موسوم به سه هزار میلیاردی، بیان داشت: 
به جای این که برخی عوامل مرتبط پس از رخ دادن این اختالس 
استعفا دهند، بیشتر به دنبال این هستند که مردم از آنها تشکر کنند. 
وی با بیان این که وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه ای غیر علنی 
در مجلس نامه های تذکرات قوی خود را قبل از جریان اختالس 

به مدیران ارائه داده بود، نشان داده است، تصریح کرد: در صورتی 
که اکنون اهرم استیضاح وزیری که قبل از جریان به فکر پیشگیری 
بوده، به صالح نیس��ت. ابطحی، بیان داش��ت: دولت احمدی نژاد 
آرمان های��ی مطرح کرده که برخی افراد با آنها مخالفند و حمایت 
دولت از اطرافیان خود دلیل خوبی برای بهانه دادن دست مخالفانش 
شده و آنان کسانی هستند که در بحث هدفمندی یارانه ها مخالفت 
و برای مسکن مهر تالش بر زمین خوردن را طرح می کردند. وی 
تأکید کرد: افرادی که قصد تخریب دولت را دارند ممکن اس��ت 
موارد دیگری در دست داشته باشند و در مواقع ویژه آنها را رو کنند. 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در 
حال حاضر استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی جوابگو نیست و 
این خالف آن چیزی است که قوه قضائیه انتظار دارد و به نوعی 
مطرح کردن این طرح در مجلس شورای اسالمی سبب جلوگیری 

از پیگیری پرونده اختالس می شود.

مدیر امور ش��عب بانک توس��عه تعاون چهارمحال و بختیاری 
گفت: طی 16 ماه گذش��ته افزون بر 68 میلیارد ریال تسهیالت 

اعتباری به تعاونگران این استان پرداخت شده است.
محمد شیخ حس��ینی اظهار داش��ت: این میزان تسهیالت پس 
از بررس��ی و کارشناس��ی افزون بر یک هزار و 146 پرونده به 
تعاونگران فعال در بخش ها و زیر بخش های مختلف اقتصادی 
اعطا ش��ده است. وی با اش��اره به میزان تسهیالت پرداختی به 
تعاونگ��ران در بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی، گفت: بخش 
کشاورزی این استان با تشکیل 388 پرونده بیش از 22 میلیارد 
ریال تس��هیالت دریافت کرده است. شیخ حسینی ادامه داد: در 
این مدت بخش صنعت و مع��دن چهار میلیارد و 900 میلیون 

ریال و بخش مسکن و عمران نیز 12 میلیارد و 700 میلیون ریال 
تسهیالت دریافت کرده است.

وی افزود: سهم بخش خدمات نیز از تسهیالت پرداختی از تعداد 
243 پرونده بیش از 20 میلیارد و 500 میلیون ریال و سهم بخش 
بازرگانی از تعداد 322 پرونده افزون بر 8 میلیارد ریال اس��ت. 
مدیر امور ش��عب بانک توس��عه تعاون چهارمحال و بختیاری، 
ترکیب مش��تریان را در دریافت تسهیالت اعطایی مهم دانست 
و افزود: سهم اعضای شرکت های تعاونی از مجموع تسهیالت 
پرداختی با تع��داد یک هزار و 83 پرونده اعتباری افزون بر 52 
میلیارد ریال و سهم اتحادیه ها و شرکت های تعاونی از تعداد 63 

پرونده بیش از 16 میلیارد ریال است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انساني استاندار چهارمحال و بختیاري:

چنانچه تحوالت اداري انجام نگیرد، مردم به انقالب 
اداري روي خواهند آورد

در پی طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛

استیضاح، پاک کردن صورت مسأله اختالس است

طی 16 ماه گذشته صورت گرفت؛

پرداخت 68 میلیارد ریال تسهیالت به تعاونگران چهارمحال و بختیاری
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  الدن سلطاني
وضعیت ظاهري برخي اتوبوس هاي ش��هري 
در اصفهان نش��ان دهنده آن اس��ت که سطح 
خدمات سیستم ناوگان حمل و نقل عمومي 
در س��ال هاي اخیر نسبت به افزایش قیمت ها 

افزایش آنچناني نداشته است.
س��اعت 7 صبح از خانه بیرون مي آیم و زمان 
را طوري تنظیم مي کنم تا س��اعت 8 س��رکار 
حاضر باش��م. بعد از طي کردن مسافتي کوتاه 
به ایستگاه اتوبوس مي رسم بعد از یک انتظار 
13 دقیق��ه اي اتوب��وس موردنظر مي آید. پس 
از زدن کارت داخل مي ش��وم. آنقدر جمعیت 
داخل اتوبوس زیاد است که ماندن در راهرو 
یا بین صندلي ها بعضي مواقع به آرزو تبدیل 
مي شود چرا که حتي زماني هم مي شود که تا 
در اتوبوس جمعیت ایس��تاده و در به سختي 
بس��ته مي شود و آنقدر افراد یکدیگر را هول 
مي دهند که انگار با اعمال فش��ار بر یکدیگر 
ج��ا براي ایستادنش��ان باز مي ش��ود. پس از 
طي چندین ایس��تگاه کمي از جمعیت داخل 
اتوبوس کاس��ته مي ش��ود و ناخودآگاه چند 
صندلي خالي مي گردد. من که همه حواس��م 
به پیدا کردن یک صندلي خالي براي نشستن 
است این فرصت را پیدا مي کنم. اما چشمتان 
روز بد نبیند. یک صندلي با روکش پوستي که 
زماني خاکستري بوده ولي اکنون آنقدر چرك 
و کثیف است که رنگ آن به سیاهي مي گراید. 
به صندلي پش��ت سري نگاه مي کنم که شاید 
آن کمي تمیزتر باش��د ت��ا الاقل مانتوي رنگ 
روشن من کمي در امان بماند اما آن هم دست 
کمي از این صندلي ندارد از وس��ط گویي با 
چاقو یا یک جسم تیز طوري بر آن ضربه وارد 
شده که تمام ابر داخل صندلي مانند روده هاي 
درهم پیچیده البته از نوع چرك و کثیف بیرون 
زده است. ترجیح مي دهم روي همین صندلي 
اول بنش��ینم و به رنگ مانت��و فکر نکنم و به 
هیچوج��ه به روي خودم نی��اورم که روکش 
صندلي چقدر کثیف اس��ت. به سمت راست 
خود مي نگرم تا منظره بیرون را از پشت شیشه 
تماش��ا کنم اما آنقدر شیشه کثیف و پر از لکه 
اس��ت که انگار این اتوب��وس از میدان جنگ 
به داخل خیابان آمده اس��ت. تصمیم مي گیرم 
شیش��ه را کنار بزنم یا به اصطالح شیش��ه را 
باز کنم متوجه مي ش��وم که دستگیره کوچک 
شیشه را باز کرده اند و جاي آنها تنها دو دایره 
کوچک است سعي مي کنم به وسیله انگشتان 
از طریق این دایره ها شیشه را باز کنم اما آنقدر 
محکم اس��ت که انگار این شیشه هیچ وقت 

باز نشده و باز هم نمي شود. هواي گرم داخل 
اتوبوس، فضاي مملو از جمعیت،  صندلي هاي 
فرسوده و کثیف، شیشه هاي لکه دار و... اینها 
صحنه هایي اس��ت که اول صبح با آن روبه رو 
مي ش��وم. در روزهاي گرم تابس��تان هم این 
صحنه ها هر روز برایم تکرار مي ش��ود و البته 
نبود امکانات سرمایش��ي نیز به این وضعیت 
ناگ��وار اضافه مي ش��ود. باالخره به ایس��تگاه 
مقصد نزدیک مي شوم از صندلي برمي خیزم و 
در میان جمعیت عبور مي کنم تا به در اتوبوس 
نزدیک شوم. اتوبوس متوقف مي شود و در باز 
مي گردد با فشارجمعیت خود را به بیرون پرت 
مي کنم. باالخره نفسي تازه مي کنم. آنقدر ضربه 

به کمر و پاهایم وارد شده که کم کم جاي درد 
احساس مي شود. ناگهان چشمم بر کفشهایم 
مي افتد. آنقدر ضربه کفش هاي مسافران بر آنها 
وارد ش��ده که رنگ مشکي آنها به طور کامل 
خاکس��تري گشته است. از مانتو و شلوارم که 
چیزي نمي گویم چ��ون تکلیف آنها از همان 

ابتداي ورود به اتوبوس مشخص بود.
اتوبوس هاي نو و تعجب مسافران:

براي سه ایستگاه مانده به محل کارم باید سوار 
اتوبوس دیگري ش��وم. در ایستگاه تعدادي از 
مسافران اتوبوس قبلي هم ایستاده اند بالفاصله 
اتوبوس موردنظر مي رس��د و بع��د از کارت 
زدن وارد مي ش��ویم. گوی��ي از یک کوره داغ 
و فضایي مبهم وارد بهشت شده ایم. مسافري 

مي گوید: خدا خیرش��ون بده الاقل براي این 
مس��یر اتوبوس هاي نو گذاش��ته اند. دیگر از 
صندلي هاي چرك و کثیف، شیشه هاي پرلکه 
خبري نیست امکانات سرپایي هم که حرف 
ندارد. اینجاس��ت که نفس��ي راحت مي کشم 
و کمي از حال ب��دي که از دیدن صحنه هاي 
اتوبوس قبلي به من دس��ت داده بود کاس��ته 
مي ش��ود. البته جمعی��ت ایس��تاده در راهرو 
اتوبوس در این مسیر هم دیده مي شود و این 
معضل در بیشتر مسیرها وجود دارد اما فضاي 
اتوبوس زمین تا آسمان با اتوبوس قبلي فرق 
مي کند. یکي از مس��افران مي گوید اي کاش 
فقط کرایه ها را گران نکنند بلکه کیفیت را هم 

باال ببرند. 
اگر با افزایش کرایه اتوبوس، س��طح 

خدمات افزایش یابد ایرادي ندارد
یک ش��هروند مي گوید: اگر با افزایش قیمت 
کرایه اتوبوس هاي ش��هري، س��طح خدمات 
آن نی��ز افزایش یابد ای��رادي ندارد. یعني اگر 
همان ط��ور ک��ه کرای��ه اتوبوس ه��ا دو برابر 
مي شود، تعداد دستگاه اتوبوس ها هم دو برابر 
ش��ود و مردم در ایس��تگاه هاي اتوبوس کمتر 
معط��ل ش��وند ارزش آن را دارد که مردم دو 

برابر نسبت به گذشته کرایه بپردازند.
وي مي افزاید: اگر قرار نیست در خدمات دهي 
شهروندان پیرامون سیستم ناوگان حمل و نقل 
عموم��ي تغییراتي ایجاد ش��ود، پس دو برابر 

ش��دن کرایه اتوبوس هاي شهري هم درست 
و منطق��ي به نظر نمي رس��د چ��را که گاهي 
دیده مي شود سرویس ها ناوگان حمل و نقل 
عمومي مش��غول جابجایي مس��افران هستند 
آنقدر فرس��وده مي باشند که مسافران از روي 
ناچاري از این خدمات ش��هرداري اس��تفاده 
مي کنند. این ش��هروند تصری��ح مي کند: روز 
گذشته که اتوبوس مسیر میدان شهید علیخاني 
تا میدان آزادي را سوار شدم آنقدر این اتوبوس 
قدیم��ي بود که س��روصداي ایجاد ش��ده در 
هنگام حرکت به قدري داخل اتوبوس مي آمد 
که دو نفري که روي یک صندلي نشسته بودند 
صحبت هاي یکدیگر را نمي ش��نیدند. بعد از 

پیمودن دو ایس��تگاه از مبدأ ناگهان در مسیر 
 stop اتوبان ش��هید خرازي پ��س از چند بار
زدن و هق هق کردن ناگهان ایستاد و ما مجبور 
شدیم پیاده شویم. تمام سطح خیابان را روغن 
ریخته شده از این وسیله حمل و نقل عمومي 
فراگرفت��ه بود. پ��س از ده دقیق��ه بالتکلیف 
مان��دن در بزرگراه باالخره یک اتوبوس از راه 
رس��ید. شهروند دیگري که شاغل در یکي از 
بانک هاي شهر است مي گوید: روزي برحسب 
اتفاق تصمیم گرفتم از طریق اتوبوس شهري 
به مقصد موردنظر برسم ولي باور کنید آنقدر 
روکش هاي اتوبوس کثیف بود که ترجیح دادم 
از اتوب��وس پیاده ش��وم. وي مي افزاید: مردم 
هنگامي که به طور تقریبي دو برابر گذش��ته 

پول مي دهند انتظار دارند س��طح خدمات هم 
بیشتر از گذشته شود. نه این که سطح خدمات 

در حد ناچیز همچنان باقي بماند.
این شهروند تصریح مي کند: آنچه مسلم است 
مردم تمایل دارند اگر از طریق هر وس��یله اي 
جابه جا مي ش��وند آن وس��یله نقلیه حداقل با 

استانداردهاي موجود تطابق داشته باشد.
سیس��تم حمل و نقل عمومي فرسوده 

زیبنده اصفهان نیست
ی��ک ش��هروند اصفهاني مي گوی��د: اصفهان 
ش��هري توریس��ت پذیر اس��ت و این زیبنده 
اصفهان نیست که سیستم حمل و نقل عمومي 

آن فرسوده و غیراستاندارد باشد.
ورود 150 دستگاه اتوبوس تازه نفس

مدیرعامل ش��رکت اتوبوس ران��ي اصفهان و 
حومه اعالم کرد: براساس برنامه ریزي تا پایان 
سال جاري 150 دستگاه به ناوگان اتوبوسراني 
افزوده مي ش��ود. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، 
سید عباس روحاني با بیان مطلب فوق گفت: 
در بودجه امسال خرید 150 دستگاه اتوبوس 
پیش بیني ش��ده است اما این برنامه بستگي به 

توزیع سازمان شهرداري هاي کشور دارد.
وي ب��ا تأکید ب��ر این که تاکنون 50 دس��تگاه 
خریداري ش��ده اس��ت، اف��زود: در راس��تاي 
سیاست هاي شهرداري مبني بر افزایش خطوط 
اتوبوس��راني و فراهم کردن شرایط استفاده هر 
چه بیشتر و بهتر شهروندان از خدمات ناوگان 
اتوبوس��راني که کاهش ترافیک و آلودگي هوا 
را در پي خواهد داش��ت، به زودي 50 دستگاه 
اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسراني فعال در 
س��طح شهر جهت نوسازي این ناوگان افزوده 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت اتوبوسراني اصفهان و حومه 
با اش��اره به این که خرید 50 دستگاه اتوبوس 
جدید دیگر نیز در مرحله صدور حواله است، 
تصریح کرد: 50 دس��تگاه این اتوبوس ها نیز 
تا پایان س��ال جذب مي ش��ود که در مجموع 
150 دستگاه اتوبوس تازه نفس به این ناوگان 

افزوده خواهد شد.
روحاني با اشاره به خرید 40 دستگاه اتوبوس 
18 متري ویژه خطوط بي.آر.تي خاطرنش��ان 
کرد: در ابتداي راه اندازي این خط 35 دستگاه 
بي.آر.تي فعال ش��د و پنج اتوبوس به عنوان 
پشتیبان نیز در نظر گرفته گردید اما از ابتداي 
مهرماه با افزایش تعداد مسافران 40 دستگاه از 
این نوع اتوبوس ها به شهروندان خدمت رساني 

مي کند.

زاینده رود
وقتي ی��ک خبرنگار دل��ش مي گیرد ش��اید اگر 
بنویس��د عقده درونش باز مي شود ولي بعضي وقت ها 
قلم براي نوش��تن پیش نمي رود البته گزینه هاي زیادي 
براي انتخاب هست اما رفتن به سراي سالمندان جایي 
ک��ه دوس��ت داري بداني در آنجا چه مي گذرد ش��اید 

مرهمي بر دل تنگت باشد.
وقتي در راهروي این خانه بزرگ قدم مي زني اتاق هاي 
آن با تخت هایي فلزي با ملحفه س��فید که بستر مادران 
و پدران مهربان هس��تند توجهت را جلب مي کند. وارد 
یکي از اتاق ها مي ش��وي قاب عکس هایي که در آن ها 
چهره شاداب بچه ها و بزرگساالن آشکار است و مانند 
زنجیره اي در باالي تخت یک مادر پیر قرار دارد نظرت 
را جلب مي کند. وي در پاس��خ به این س��ئوال که این 
عکس هاي فرزندانت است مي گوید: بله این دو عکس 
اول،  عکس پس��ر و عروس��م و دو نوه نازنینم اس��ت، 
عکس هاي سمت راست مربوط به دختران و دامادهایم 

هستند و... که ناگهان اشک در چشمانش حلقه مي زند 
و بغض��ش مي ترکد. دلش براي حی��اط بزرگ خانه با 
حوضي که ماهیان قرمز در آن چون یاقوت مي درخشند 
و تخت زیر س��ایبان درخت موي کنار حیاط که عصر 
 پنج ش��نبه و جمعه بچه ه��ا و نوه ه��ا را دور هم جمع 
مي کرد و... تنگ ش��ده اس��ت. مي گوید چهار س��ال 
اس��ت که در خانه سالمندان هس��تم. ابتدا بچه ها ماهي 
یکبار به من س��ر مي زدند اما اکنون دو سال است حتي 
یک تلفن هم به من نزدند. بچه هایم چهار س��ال پیش 
تصمیم گرفتند براي زندگي به خارج از کش��ور بروند 
با اصرار خانه پدري ش��ان را که من در آن س��اکن بودم 
فروختند زیرا مي گفتند به پولش احتیاج دارند و مرا به 
خانه س��المندان منتقل کردند. البته دو سال طول کشید 
ک��ه مقدمات رفتن به خ��ارج را فراهم کنند اما باالخره 
رفتند و بعد از آنکه دس��ته جمعي ب��راي خداحافظي 
پیش��م آمدند دیگر آنها را ندیدم حتي صدایشان را هم 
نش��نیدم. به طور حتم نوه هایم االن بزرگ شده اند دلم 

برایش��ان تنگ شده، دیگر نتوانست جلوي گریه اش را 
بگیرد. ملحف��ه را روي صورتش کش��ید و در خلوت 
خود گریس��ت. از دست هاي لرزان و پر از چروك این 
مادر، از صداي غمن��اك و منتظرش خیلي دلم گرفت. 
چرا باید با پدر و مادري که بهترین لحظه هاي عمرشان 
بودن در کنار فرزندانشان است اینگونه بي مهري شود. 
بي مهري تا چه حد؟ چرا باید مادران و پدران ما، دوران 
اس��تراحت خود را به جاي بودن در کنار ما در خانه اي 

بگذرانند که هر روزش مثل غروب دلگیر است.
ح��ال که این س��المندان مورد بي مه��ري فرزندان قرار 
گرفتند هر یک از ما مي توانیم گوشه کوچکي از محبت 
را بوسیله دلجویي و صحبت با آنها و تقدیم یک شاخه 

گل نثارشان کنیم.
 یکصدا مي گوییم این هفته بر تو سالمند عزیز مبارك به 
امید روزي که قلب هیچ فرزندي به سختي سنگ نشود 
تا تنهایي را ب��ه عزیزترین موجودات روي زمین یعني 

پدر و مادر عرضه کند.

اخبار

جامعه
به مناسبت هفته سالمندان

افزایش 14 درصدي کرایه تاکسي ها یک لحظه درخانه اي که روزش مثل غروب دلگیر است
زاینده رود

مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یراني ش��هرداري اصفهان 
اعالم کرد: پیش��نهاد افزایش حدود 14درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در کمیسیون 
حمل و نقل شورا تایید شد و در جلسه علنی شوراي شهر بررسی و به تصویب 

رس��ید.
علیرضا تاجمیر ریاحي با بیان این که س��ازمان تاکسیراني به جهت اجرایي نشدن 
تعه��دات دولت در ح��وزه حمل و نقل عمومي مجبور به افزایش کرایه ها ش��ده 
اس��ت، خاطر نش��ان کرد: قرار بود قیمت فرآورده هاي نفتي نظیر الستیک، فیلتر 
روغن و غیره نیز افزایش نیابد تا رانندگان تاکس��ي با مشکلي رو به رو نشوند اما 
این امر نیز محقق نشد. به نقل از ایمنا وي ادامه داد: در خصوص فرایند تبدیل به 
تاکس��ي هاي فرسوده نیز تس��هیالت بانکي از 7  به 14 درصد رسیده است که این 
امر نیز تاکس��یرانان را با مش��کل روبه رو و افزایش کرایه ها را اجتناب ناپذیر کرده 
اس��ت. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یراني شهرداري اصفهان با 
بیان این که افزایش نرخ کرایه سرویس هاي مدارس در ماه جاری اجرا مي شود، 
یادآور ش��د: نرخ کرایه تاکس��ی های گردش��ي و خطي این کالنشهر پس از ابالغ 
ش��ورای اسالمی ش��هر و تهیه همچنین نصب برچس��ب هاي نرخ کرایه، افزایش 

خواهد یافت.

جوانفكر به فكر شكایت
از رئیس قوه قضائیه افتاد

علی اکبر جوانفکر طی یادداشتی ضمن حمایت 
از جری��ان انحراف��ی، از ضرورت ش��کایت از 
آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه سخن 

گفت.
به نقل از فارس علی اکبر جوانفکر مدیرمسئول 
روزنامه ایران و مشاور رسانه ای رئیس جمهور، 
با انتشار س��رمقاله ای در روزنامه  ایران با عنوان 
»ک��دام وقاح��ت«، واکن��ش مردم و دلس��وزان 
انقالب را به یادداشت چهارشنبه گذشته اش به 
باد انتقاد گرفت.وی که به یکی از عوامل جریان 
انحرافی ملقب ش��ده است، با تکفیری خواندن 
رس��انه هایی که در قبال یادداشت »چرا توجیه« 

او به روش��نگری پرداختند، اظهار نظر آیت  ا... آملی الریجانی، ریاست قوه قضائیه 
کش��ور را در زنجان ک��ه به وقاحت عده ای واکنش نش��ان داده بودند، »عجوالنه« 
می خواند و تصریح می کند: »رس��انه های خبری وابس��ته به جری��ان تکفیری، در 
گزارشی که از سخنان صادق الریجانی در زنجان مخابره کرده اند، بنده را به عنوان 
نگارنده س��رمقاله، مخاطب سخنان ایشان دانسته اند. اگر این نشانه روی رسانه ای 
از سخنان رئیس محترم دستگاه قضا صحیح باشد و ایشان، بنده را به دلیل سرمقاله 
روز سه ش��نبه گذشته، بسیار وقیح توصیف کرده باشند، از ایشان سؤال می کنم که 
برای ش��کایت از این توهین صورت گرفت��ه، به کجا باید مراجعه کنم؟«جوانفکر، 
چهارش��نبه گذشته در یادداش��تی با عنوان »چرا توجیه« تلویحًا تأکید کرده بود که 
در قبال فس��اد مالی اخیر، قوه قضائی��ه و مجلس مقصر بوده اند و تقصیری متوجه 

دولت نیست.

حوادث

با سرعت عمل مأموران پلیس اصفهان صورت گرفت:
دستگیري سارقان مسلح طال 

در حین سرقت
زاینده رود

س��ارقاني که قصد داش��تند با تهدید س��الح گ��رم مقداري ط��ال را از یک 
طالفروش س��رقت کنند با حضور به موقع کارآگاهان ویژه پلیس آگاهي اصفهان 

دستگیر و نقشه سرقت هاي بعدي آنان نیز نقش بر آب شد.
س��رهنگ حسین حس��ین زاده رئیس پلیس آگاهي اس��تان اصفهاان اظهار داشت: 
در پي کس��ب خبري مبني بر این که دو نفر به قصد س��رقت مقداري طال با یک 
طالفروش درگیر ش��ده اند موضوع در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه این 

پلیس قرار گرفت.
وي اف��زود: بالفاصله تیمي از کارآگاهان مجرب اداره عملیات ویژه پلیس آگاهي 
به محل موردنظر اعزام و با محاصره محل س��ارقان را قبل از هر اقدامي دس��تگیر 

کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بازرسي از این دو متهم به نام هاي »محسن- پ« 
و »داریوش- ق« یک قبضه سالح کمري، یک عدد افشانه اشک آور، یک دستگاه 

شوکر الکتریکي، یک عدد باطوم و دو عدد نقاب کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهي استان گفت: پس از انتقال متهمان به آگاهي و انجام تحقیقات 
اولی��ه از آنان مش��خص ش��د که ای��ن دو نفر با جم��ع آوري اطالع��ات در مورد 
محموله هاي طال و طرح نقش��ه و شناسایي س��وژه ها قصد انجام سه فقره سرقت 
مسلحانه در اصفهان را داشتند که در اولین گام با هوشیاري و سرعت عمل پلیس 

دستگیر شدند.
به نقل از مرکز اطالع رس��اني پلیس سرهنگ حس��ین زاده در پایان با بیان این که 
متهمان در بازجویي هاي فني پلیس به بزه انتس��ابي خود اقرار کردند خاطرنش��ان 
ک��رد: متهمان به همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانون��ي تحویل مراجع قضایي 

شدند.

کالهبردار 59 میلیوني شاهین شهر 
دستگیر شد

زاینده رود
ی��ک کالهبردار حرفه اي که بهانه احداث دامپ��روري مبلغ 59 میلیون وجه 
نقد از س��ه شهروند دریافت کرده و متواري ش��ده بود، توسط ماموران فرماندهي 
 انتظامي شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه اس��تان اصفهان شناس��ایي و دس��تگیر

 شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني پلیس، سرهنگ غالمعباس بلفکه فرمانده انتظامي 
شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه با بیان این مطلب اظهار داشت: در پي شکایت 
 س��ه تن از شهروندان مبني بر کالهبرداري ش��خصي به نام »امید- د« اهل یکي از 
اس��تان هاي جنوبي کش��ور به بهانه احداث دامپروري، موضوع دستگیري وي در 
دس��تور کار مأموران پلیس آگاهي شهرس��تان قرار گرفت. این مقام مسئول عنوان 
داشت: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد این کالهبردار مبلغ 10 میلیون 
ریال به بهانه انجام مراحل اداري ساخت دامپروري از شاکي اول، مبلغ 80 میلیون 
ری��ال بهانه اح��داث دامپروري از ش��اکي دوم و مبلغ 500 میلی��ون ریال به بهانه 
احداث دامپروري از ش��اکي سوم دریافت و متواري ش��ده است. سرهنگ بلفکه 
در ادامه بیان داش��ت: با توجه به متواري بودن و نامش��خص بودن مخفیگاه متهم 
تحقیقات با جدیت در پلیس آگاهي جهت شناس��ایي مخفیگاه وي آغاز ش��د که 
سرانجام مأموران با ش��گردهاي خاص پلیسي توانستند مخفیگاه وي را شناسایي 
کنند. فرمانده انتظامي شهرس��تان در پایان اظهار داش��ت: ای��ن کالهبردار پس از 
دس��تگیري به صراحت به کالهبرداري هاي خود اعتراف نمود و سرانجام با اخذ 
ش��کایت شکات و تشکیل پرونده به مراجع قضایي تحویل و با قرار صادره روانه 

زندان شد.

خواسته شهروندان اصفهاني از شرکت اتوبوسراني:

تنها گران نکنید بلکه کیفیت را هم باال ببرید

زاینده رود
فرزن��دم از ت��ب م��ي س��وخت و 
خودروام خراب ش��ده بود همین باعث 
شد که از همس��ایه جهت انتقال فرزندم 
درخواست کمک کنم. اما کلیدهاي منزل 
داخل سوئیچ خودرو وسوسه ام کرد تا...

خودرو نیس��ان وارد ایس��ت و بازرس��ي 
مي ش��ود. اما چون رانن��ده فکر مي کرد 
مام��وران قصد دس��تگیري وي را دارند 
بدون توجه به دس��تور ایس��ت ماموران 
قصد فرار داش��ت که پ��س از تعقیب و 
گریز و شلیک چند گلوله خودرو متوقف 
و راننده دستگیر مي ش��ود. راننده علت 
عدم توجه به دس��تور پلیس را نقص فني 
اع��الم مي کند. ولي در بررس��ي خودرو 
هیچگون��ه نقص فن��ي توس��ط ماموران 
رویت نمي شود خودرو به همراه راننده 
در حال��ي که حامل ل��وازم منزل از قبیل 
فرش، یخچال و... بود به کالنتري منتقل 
مي شود وپرونده شکل مي گیرد.  در ابتدا 
رانن��ده منکر هرگونه س��رقتي مي ش��ود 
عنوان مي دارد که وسائل منزل مربوط به 
برادر زنم مي باش��د و در حال جابجایي 

 من��زل او بودم که توس��ط پلیس گرفتار ش��دم.  رانن��ده همچنین اظهار 
مي دارد که برادر زنش وس��ایل را از مس��افري که عازم خارج از کشور 
بوده خریداري کرده اس��ت. همسر و برادر همسر راننده دستگیر شده با 
مراجع��ه به کالنتري موض��وع را تأیید مي کنند و با توجه به عدم وجود 
ش��کایتي مبني بر س��رقت خودرو یا وس��ایل منزل راننده بنا با دس��تور 

قضایي آزاد و مقرر شد خودرو و وسائل 
پس از احراز مالکی��ت و هویت تحویل 

رانند گردد.
اعالم سرقت

چهار روز بعد اعالم س��رقت خودرو در 
سیستم ثبت که مالباخته جهت شناسایي 
و پیگیري موضوع به شهرستان مورد نظر 
هدایت شده و بالفاصله خودرو و وسایل 
شناسایي شدند. در بررسي مشخص شد 
سارق همسایه مالباخته بوده و حدود دو 
ماه قبل آخر ش��ب سراسیمه به در منزل 
مالباخته مراجعه و بیم��اري فرزندش را 
مط��رح مي کند و به علت خرابي خودرو 
خواستار کمک همس��ایه جهت رساندن 
فرزندش به درمانگاه مي ش��ود. مالباخته 
س��وئیچ را به همسایه داده تا فرزندش را 
به بیمارستان برس��اند، همسایه که اعتیاد 
به مواد مخدر نیز داش��ت ب��ا دیدن کلیه 
کلیدهاي منزل بر روي سوئیچ به وسوسه 
افت��اده و هم��ان ش��ب پس از رس��اندن 
فرزن��دش ب��ه منزل ب��ا هم��کاري برادر 
 زن��ش از روي تمامي کلیده��ا نمونه اي 
م��ي س��ازد و منتظر فرصتي ب��وده براي 
سرقت. چند روز پیش پدر خانم مالباخته فوت کرده است. آنها خودرو 
را در پارکینگ گذاش��ته و همگي به شهرستان دیگري مي روند. پس از 
یک هفته در مراجعت متوجه سرقت منزل وخودرو مي شوند که توسط 
پلیس هدایت شده و سارق و همدستش را شناسایي ووسائل مسروقه به 

مالباخته مستردد مي گردد.

سمانه را به خاطر رفتار بچه گانه کشتمهمسایه سارق ازآب درآمد
 مهرناز مهربان

م��رد قات��ل در دادگاه گفت: قرار بود با س��مانه ازدواج کنم ام��ا او از خودش 
رفتارهای بچه گانه نشان داد و من هم او را کشتم.

صبح روز چهارم شهریور سال 87 جسد دختر جوانی داخل خانه ای کشف شد. 
بعد از انجام اقدامات اولیه، مأموران پلیس موفق ش��دند عامل این جنایت را که 
مرد جوانی در همسایگی سمانه بود شناسایی و دستگیر کنند. این مرد که ماهان 
نام داشت به ارتکاب قتل اعتراف کرد و با صدور قرار مجرمیت برای رسیدگی 
به دادگاه کیفری ارس��ال ش��د. نماینده دادستان با اش��اره به مدارك موجود در 

پرونده بزه انتسابی به متهم را محرز دانست و خواستار مجازات وی شد.
احساس کردم سمانه به من خیانت کرده است:

ماهان در جایگاه قرار گرفت و با قبول اتهام ماجرا را اینگونه تشریح کرد: مدتی قبل از 
حادثه در خیابان متوجه مزاحمت چند جوان برای یک دختر شدم. دختر را از دست آنها 
نجات دادم و از آن شب ارتباطمان آغاز شد. سمانه فرزند طالق بود و با مادرش زندگی 
می کرد؛ به او پیشنهاد ازدواج دادم و او برخی شب ها به خانه ما می آمد. قرار شد مدتی با 

هم باشیم تا بعد ازدواج کنیم. مدتی 
از ارتباط ما گذشته بود که متوجه 
رفتارهای بچه گانه سمانه شدم. او 
با هر مشکل یا اختالف کوچکی 
قهر می کرد و چند روز بعد دوباره 
به حالت عادی برمی گش��ت. اما 
یک شب خانه ما بود که دوباره با 
هم جر و بح��ث کردیم و من که 
احساس می کردم او به من خیانت 
کرده است، سمانه را با طناب خفه 
کردم. ش��ایان ذکر اس��ت: بعد از 
اظهارات متهم، قاضی صدور حکم 
را به بعد از مشورت با مستشاران 

دادگاه موکول کرد.
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آیت ا... مهدوی از توهین مجله خاتون 
به ارزش های دینی ابراز تأسف کرد و 
خواستار برخورد مناسب قوه قضائیه 
با گردانندگان مجله مذکور ش��د. به 
آیت ا... سیدابوالحسن  ایمنا،  گزارش 
مه��دوی در خطبه ه��ای ای��ن هفته  
نمازجمع��ه  اصفهان در مس��جد امام 
)ره( به مناس��بت روز هم بس��تگی با 
ک��ودکان و نوجوانان فلس��طینی، به 
بحث بیداری اسالمی اشاره و تصریح 
کرد: بیداری اسالمی چند ماهی است 
که آثار خود را نشان می دهد و هرچه 
پیش تر م��ی رود، استکبارس��تیزی و 
بیش تری  جلوه  اسرائیل س��تیزی اش 

پیدا می کن��د. مردمی بودن این خیزش ها و رنگ دینی 
ای��ن انقالب ها از دیگر ویژگی های آن هاس��ت. عضو 
مجلس خبرگان رهبری، افزود: در این انقالب ها، مردم 
در پی اجرای احکام دین در قالب یک نظام اس��المی 
و حکومت دینی هس��تند گرچه اس��تکبار جهانی هم 
به زعم خود در فکر مصادره کردن این انقالب هاست. 
مردم هوش��یار و با بصیرت این کش��ور ها بایس��تی با 
تأس��ی به انقالب اسالمی ایران، در مصون نگه داشتن 
انقالب هایشان از آفات بکوش��ند. آیت ا... مهدوی به 

فرارس��یدن هفته نی��روی انتظامی از 
چهارشنبه هفته آینده نیز پرداخت و 
گفت: از آنجایی که نیروهای انتظامی، 
مظهر اقتدار ملی یک کشور محسوب 
می گردند بایستی قاطع، قادر، عاقل، 
س��الم، فهیم، س��ریع و امین باش��ند 
ت��ا بتوانند به درس��تی از عهده انجام 
وظایف خود برآیند. وی ضمن تقدیر 
از عملکرد ق��وه قضائیه درخصوص 
مبارزه با فس��اد اقتص��ادی، از این که 
بهای کم تری به بحث مبارزه با فساد 
و تهاجم فرهنگی داده می شود، ابراز 
تأسف کرد و اظهار داشت: چند هفته 
پیش، مجله خاتون بد ترین توهین ها 
را نسبت به چادر مشکی فاطمه زهرا )س(، مقدسات 
دین، قرآن و احکام مراجع تقلید روا داش��ت و نیروی 
انتظامی را نیز زیر سؤال برد اما نه کسی مأمور پیگیری 
ش��د و نه خبر خاصی از رس��یدگی به این موضوع در 
دست داریم. امام جمعه موقت اصفهان در پایان ضمن 
ابراز امی��دواری در ای��ن باره که برخورد مناس��بی با 
گردانندگان مجله خاتون انجام بگیرد، تأکید کرد: نباید 
کسانی، در سایه امنیت و احساس قدرتی که می کنند، 

تمامی ارزش های دینی ما را زیر سؤال ببرند.

زاینده رود
علیرضا حسینی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان از 
برگزاری گالری مجازی جش��نواره جلوه های رضوی در آینده ای نزدیک 
برای مقایس��ه آثار دوره های مختلف خبر داد. مدیر کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی استان اصفهان در حاش��یه افتتاحیه ششمین جشنواره جلوه های 
رضوی در هنر های س��نتی در موزه هنر ه��ای معاصر اصفهان و در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به این که زمینه رش��د هنر های تجس��می در صورت 
اعطای بودجه مناس��ب فراهم اس��ت و اگر بودجه رویکرد های فرهنگی 
دولت اختصاص یابد، ش��اهد ش��کوفایی بیش تر فرهنگ و هنر هس��تیم، 
تاکی��د کرد: اگر بودج��ه بدهند روزی یک جش��نواره در اصفهان برگزار 
می کنیم. حسینی در ارتباط با این جشنواره گفت: جشنواره رضوی، ثبات 
خوبی دارد که با مرکزیت در مش��هد مقدس تعاریف فعالیت استان ها نیز 
از قبل مش��خص شده است و اصفهان با جشنواره هنر های سنتی توانسته 
وارد مراحل خوبی ش��ود. وی تصریح کرد: سال های گذشته آثار کم تری 
در جشنواره حضور داشت و در دو محور، یکی در قالب هنر و یکی در 
محتوا کار انجام می دادند که در قالب، نوآوری های خوبی را در سبک های 
هنر های س��نتی می بینیم به عنوان نمونه س��ال های سال، مینا کار می شده 
اما در جش��نواره  هنر های س��نتی، مینایی که کار می شود با مینای معمولی 
در بازار تفاوت دارد و همچنین در رش��ته های دیگر نیز چنین است. این 

مقام مس��ئول در ادامه افزود: در محتوا سال های اول شاهد صرف وجود 
اس��م امام  رضا )ع( در آثار بودی��م که این گونه عنوان رضوی پیدا می کرد 
اآلن هم همین طور اس��ت اما س��عی ش��ده که به هنرمندان سوژه هایی از 
لحاظ محتوا داده ش��ود که آثار بدیعی را ارائه کنند، تا خود هنرمند بتواند 
ب��ا یک حادثه ک��ه از امام رضا می ش��نود اثر جدی��دی را خلق کند. وی 
با اش��اره به این که به زودی گالری مجازی این جش��نواره برای مقایس��ه 
 آثار دور ه های مختلف برگزار می ش��ود، اظهار داشت: از هنرمندان دعوت 
می  کنم تا به سمتی بروند که با توجه به سوژه هایی که در مورد امام رضا 
)ع( در حوزه ارائه می شود و در کتب ما هست بتوانند آثار جدیدی خلق 
کنند. حسینی  با اشاره به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی کودکان در 
اصفهان، تاکید کرد: هنر های تجس��می در اصفهان ریشه دارد و با حضور 
هنرمندان، اس��تادان و هنرجویان این رشته در اصفهان، آینده روشنی برای 
این رش��ته متصوریم و جش��نواره کودك هم دفتر اول اس��ت که اگر این 
بخش را دریابیم زمینه برای محور های بعدی هم ایجاد می شود. مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، ادامه داد: ما نباید همه چیز را برای 
اصفهان بخواهیم چون گلس��تان دارد جشنواره هنر های تجسمی جوان را 
برگزار می کند و خوب هم این کار را کرده بنابراین باید همکاری مشترکی 
بین اصفهان که کودك، گلستان که جوان و تهران که فجر را برگزار می کند 

برقرار کنیم تا رشد هنر های تجسمی کشور را شاهد باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

اگر بودجه بدهند روزی یک جشنواره برگزار می کنیم 

فرهنگ و هنر
تلویزیون

پخش طنز »لبخند 7« از شبكه آموزش
مجموعه طنز »لبخند 7« در 17 قس��مت هر ش��ب از شبکه آموزش سیما روی آنتن 
می رود. مجموعه برنامه »لبخند 7« ش��امل آیتم های خارجی و تصاویری از دوربین 
مخفی و س��یرك است و لحظه های ش��اد و جذاب را به نمایش می گذارد. مجموعه 

طنز لبخند 7 هر شب ساعت 21:15 از شبکه آموزش پخش می شود.

ادامه دوبله مجموعه انیمیشن »پاگرد« 
یک گوینده و مدیر دوبالژ از ادامه دوبله مجموعه انیمیشن »پاگرد« در شبکه دو سیما خبر 

داد.
س��لیمه قطبی گفت: به تازگي مشغول دوبله انیمیشن مجموعه  »پاگرد« برای شبکه دوم 
سیما هستم. این گوینده در ادامه در مورد موضوع این انیمیشن اظهار داشت: این مجموعه 
انیمیشن آموزشی در مورد مصرف برق، گاز و...  در قالب داستان های متفاوت به آموزش 
هر چه بهتر استفاده کردن این می پردازد و از شخصیت های کمدی و فانتزی در آن استفاده 
شده است. قطبی ادامه داد: این مجموعه 12 دقیقه ای است که هر شب ساعت 10 شب از 
شبکه دوم سیما پخش می شود. کل مجموعه 150 قسمت است برای شرکت صبا است که 
تا به حال 75 قسمت کار دوبله شده و 50 قسمت نیز روی آنتن شبکه دوم سیما رفته است 
و ادامه دوبله این کار همچنان ادامه دارد. این مدیر دوبالژ در ادامه در مورد همکارانش در 
مجموعه »پاگرد«گفت: ابتدای کار »محمد رضا علیمردانی« مدیر دوبالژ این کار بود که به 
دلیل مشغله فراوان ادامه کار را به من سپرد و در حال حاضر مشغول گویندگی  دو نقش 
»تیمور و چنگیز« اس��ت. وی ادامه داد: »هومن حاجی عبداللهی« )کالغ و س��یاه زاغی( را 

گویندگی می کند، خودم »ای پر و طال زاغی« و »شمس��ی« را گویندگی می کنم. »نازنین 
حقیقی« گوینده نقش )عسل( است. »مجید حبیبی« )آقای یکتا( را گویندگی می کند. »گیلدا 
حمیدی« )خانم یکتا( را می گوید. »مسعود کریمی« )شوت افکن و زیبنده(، »مهدی قاسمی« 

)فریدون( و »آی سن« )شیرین( را در این سریال گویندگی می کنند.

پیش تولید  سریال »مجتمع مسكونی دلنواز« 
مجموعه مجتمع مسکونی دلنواز به تهیه کنندگی فرهاد فرج نظام با مشارکت موسسه 
تصویر شهر و شبکه 5 سیما در مرحله پیش تولید قرار گرفت. رضا مقصودی نویسنده 
س��ریال مجتمع مس��کونی دلنواز در این باره گفت: نگارش این فیلمنامه از یک سال 
پیش آغاز ش��ده است و قرار است در 30 قسمت 40 دقیقه ای تولید شود که تا کنون 
نگارش 20 قسمت آن به پایان رسیده است. وی اظهار امیدواری کرد که احتماالً تعداد 
قس��مت های این سریال به دلیل قابلیت هایی که دارد افزایش خواهد یافت. مقصودی 
در خصوص موضوع این فیلمنامه گفت: مجتمع مس��کونی دلنواز داستان روابط میان 
س��اکنین یک مجتمع مس��کونی را به تصویر می کشد و به مسأله حقوق شهروندی و 

مقررات آپارتمان نشینی می پردازد.

امام جمعه موقت اصفهان :

اجازه ندهیم ارزش ها را زیر سؤال ببرند
 زهرا نوبخت

سومین دوره جش��نواره استانی تئاتر جوان در حالی 
به کار خود پایان داد که سالن سوره مملو از جوانان 
و هنرمندان پیش کسوت تئاتر بود. آئین اختتامیه این 
جش��نواره با حضور برخی از مسئوالن و نمایندگان 
مردم اصفهان و با سخنرانی رئیس حوزه هنری استان 
اصفهان برگزار شد. سید مهدی سیدین نیا با اشاره به 
نقش اصفهان در هش��ت سال دفاع مقدس و حضور 
هنرمن��دان در انعکاس آن گفت: ن��ه تنها اصفهان به 
عنوان ش��هری هنرپرور بلکه به عنوان شهری که در 
دفاع مقدس نقش بس��زایی ایفا کرده است در کشور 
ش��ناخته می شود. وی افزود: از هنرمندان تئاتری که 
در این دوره از جشنواره تعامل زیادی با حوزه هنری 
داش��ته اند و ارتقاء کیفی و کمی در هنرهای نمایشی 
و تئات��ر را دنبال کرده اند قدردان��ی می نمائیم. این 
هنرمندان در س��ال های گذش��ته نیز ما را در انتخاب 
آث��ار برتر تئات��ر در می��ان جوانان یاری ک��رده اند. 
س��یدین نیا خاطر نش��ان کرد: نکات مهمی در زمینه 
تأثی��ر و تأثر فرآین��د هنرهای نمایش��ی وجود دارد. 
هنرهای نمایش��ی در مقایسه با هنرهای تصویری به 
ویژه س��ینما و فیلم موثرتر اس��ت و می��ان تأثیر این 
دو نوع هنر تفاوت های بسزایی وجود دارد. هنرهای 
نمایشی به جهت ماندگاری تأثیر و تأثری که بر روی 

مخاطب دارد آنچنان اس��ت که تا س��ال ها )ساختار، 
بازیگر و موضوع( در ذهن مخاطب برجای می ماند، 
و ای��ن قدرت تئاتر اس��ت که به دلی��ل تأثیر زیاد آن 
در ذهن انسان س��بب ایجاد فرآیند تأثیرگذاری هنر 
در مخاطب خواهد ش��د. رئیس حوزه هنری اس��تان 
اصفهان با اش��اره به برخی از مشکالت تئاتر اصفهان 
تأکید کرد: مهم ترین مشکل تئاتر و هنرهای نمایشی 
در این شهر عدم وجود امکانات برای این رشته هنری 
است در همین راستا نبود سالن های استاندارد و ویژه 
برای اجرای تئاتر یکی از اصلی ترین معضالت پیش 
روی هنرمن��دان این عرصه اس��ت ک��ه امیدواریم با 
تدابیری که جهت س��اخت چند سالن تخصصی در 
خیابان چهارباغ اندیشیده ایم بتوانیم این مشکل را تا 

حدودی از سر راه هنرمندان برداریم.
در ادام��ه این برنامه و با حضور رئیس حوزه هنری، 
نماین��دگان مردم اصفهان )ش��هرزاد و خانم اخوان(، 
هیأت داوران )جمش��ید خانیان، حسینعلی شوندی، 
فرید میرشکار( و پیشکسوتان تئاتر، نفرات برتر این 
جش��نواره معرفی ش��دند و از آنان ب��ا اهدای جوایز 
نقدی و تندیس جش��نواره تقدیر به عمل آمد. هیات 
داوران از ای��ن هنرمن��دان به خاط��ر حضور فعال و 
معرفی اس��تعداد های جوانان بدون اعالم رتبه تقدیر 

کرد.

هنرمندان اصفهانی:

سالن  استاندارد نداریم

احضار
7/148 چون آقاي احمدقلي غفاري فرزند علي شکایتي علیه آقاي مهدي کشاورز فرزند 
منوچهر مبني بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 900583 ب 1 این 
بازپرس��ي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د حسب ماده 115 
قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر 
آگهي جهت پاسخگویي به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9712
دفتر شعبه اول مرکزي بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

تأسیس
7/154 شماره: 7582 آگهي تأسیس شرکت سایوان کشت اندیشه سهامي خاص به شماره 
ثبت 670 و شناس��ه ملي 14000024231. خالصه اظهارنامه و اساس��نامه شرکت سایوان 
کش��ت اندیشه س��هامي خاص که در تاریخ 1390/06/19 تحت شماره 670 در این اداره 
به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي کشور و روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهي مي ش��ود: 1- موضوع ش��رکت: کاشت، داشت، برداش��ت و بازرگاني مجاز و 
صنایع وابسته، تسطیح و نوسازي زمین، بهره برداري مجاز در خصوص موضوع، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني و انجام کلیه امور کش��اورزي و بهس��ازي اراضي 
و بهره ب��رداري از اراضي کش��اورزي و ایجاد کلیه واحده��اي دامپروري و محصوالت و 
تولیدات کش��اورزي و دامي و ایجاد صنایع تبدیلي کش��اورزي، ش��رکت در مناقصات و 
مزایدات بخش خصوصي و تعاوني و دولتي انجام کلیه امور س��اختماني و ایجاد شهرها 
و ش��هرك هاي کشاورزي- مس��کوني- صنعتي و ابنیه هاي متناس��ب با آنها و استفاده از 
تسهیالت بانک ها و مؤسسات و اخذ و اعطاي نمایندگي به هر شخص حقیقي و حقوقي 
یا خارجي، ایجاد ش��عب در داخل و خارج کش��ور، ایجاد انواع سیس��تم آبیاري و نصب 
تجهیزات و تأسیسات و تعمیرات خطوط انتقال آب و ایجاد صنایع تبدیلي دامي. 2- مرکز 
اصلي ش��رکت: شهرستان نطنز- خیابان هفده ش��هریور- روبروي اداره پست- کدپستي 
8761655337، 3. س��رمایه ش��رکت: مبلغ ده میلیون ریال که تماماً برابر گواهي ش��ماره 
1026/90/342 مورخ 1390/06/05 بانک سپه شعبه مهاباد به حساب شماره 1180326 به 
نام شرکت واریز گردیده است و آورده غیرنقدي ندارد. 4. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 5. مدیران و صاحبان امضاء ش��رکت: آقایان پویان نادري افشار به سمت 
رئیس هیأت مدیره- پیمان نادري افشار به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و خانم اندیشه 
نادري افشار به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت براي مدت دو سال انتخاب 
گردیدند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک- سفته- بروات- 
عقود اس��المي و مشارکت هاي مدني و آنچه براي شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت 
را بري س��ازد با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر ش��رکت معتبر 
مي باش��د همچنین کلیه اوراق عادي و اداري ش��رکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مي باشد. 6. بازرسان شرکت: خانم ها کبري باقري و معصومه انصاریان 
مهابادي با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل 

شرکت براي مدت یکسال مالي انتخاب گردیدند. م الف/ 480
شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالك نطنز
 

ابالغ
7/157 نظ��ر به اینکه آقاي امین ش��فیان فرزند محمدعلي به اته��ام ایراد ضرب و جرح 
عمدي- تخریب و توهین حس��ب ش��کایت خانم فروغ امیري فرزند محمدحس��ین از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 900415 د 29 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون 
آئی��ن دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مرات��ب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 29 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 9716
نصرآبادي- دادیار شعبه 29 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي اصفهان
 

ابالغ
7/158 نظ��ر به اینک��ه آقاي رضا حاجت پور بیرکاني فرزند حبی��ب اله به اتهام خیانت 
در امانت حس��ب ش��کایت آقاي مصطفي کاظمي فرزند لطف اله از طرف این دادس��را 

در پرونده کالس��ه 900045 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور کیف��ري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهي در شعبه 15 بازپرسي دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به 
اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهي 

اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 9715
دفتر شعبه 15 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
7/159 ش��ماره: 900242 ب 21 نظر به اینکه آقاي احم��د نوروزي فرزند ولي به اتهام 
فروش مال غیر و کالهبرداري از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ي دادسراي ناحیه 3 اصفهان 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده 
بدین وس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي در شعبه 21 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر 
انصاري دادس��راي ناحیه 3 بازپرسي 21 جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر گردد 
در صورت عدم حضور پس از گذش��ت مهل��ت مقرر اقدامات قانوني در این خصوص 

بعمل خواهد آمد. م الف/ 9707
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسي مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
7/160 شماره: 89/050105/191 ب 21 نظر به اینکه آقاي سید محمدحسن امامي فرزند 
احمد به اتهام جعل و کالهبرداري از طرف شعبه 21 بازپرسي اصفهان دادسراي ناحیه 3 
اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر 
نشده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 21 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان 
خ جابر انصاري دادس��راي ناحیه 3 بازپرس��ي 21 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش 
حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانوني در این 

خصوص بعمل خواهد آمد. م الف/ 9708
غالمپور- مدیر دفتر شعبه 21 بازپرسي مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7/161 نظ��ر به اینک��ه آقاي علي حاجي پور به اتهام ضرب و جرح عمدي و فحاش��ي 
حس��ب ش��کایت خانم رعنا مرادي پور فرزند امیدعلي از طرف این دادس��را در پرونده 
کالس��ه 901027 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهي در شعبه 27 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد. م الف/ 9684
دادیار شعبه 27 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7/164 نظر به اینکه آقاي س��عید خوان پور فرزند علي به اتهام تهدید و فحاشي حسب 
شکایت آقایان 1- کاظم خدنگي فرزند محمدعلي، 2- محمدعلي خدنگي از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 900828 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیف��ري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 30 دادیاري دادس��راي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 9687
صادقي- دادیار شعبه 30 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
 

ابالغ
7/165 نظر به اینکه آقاي رس��ول زارعي به اتهام توهین و فحاشي به مأمورین دولت از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 891831 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 

بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون 
آئی��ن دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور کیفري مرات��ب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 30 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 9688
دادیار شعبه 30 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7/166 نظ��ر به اینکه آقاي ایمان موهبت فرزند مرتضي به اتهام تهدید با قداره حس��ب 
ش��کایت آقاي محمد س��امري پور فرزند عزیز از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
900837 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در 
شعبه 30 دادیاري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 

خواهد شد. م الف/ 9689
صادقي- دادیار شعبه 30 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
7/177 شماره دادنامه: 9009970351400686

شماره پرونده: 8909980351401525
شماره بایگاني شعبه: 891526

خواهان: بانک ملت با وکالت آقاي حسن استواري به نشاني چهارباغ خواجو ساختمان 
395، خواندگان: 1- آقاي کیخس��رو احمدي، 2- آقاي مهدي فرزانه دهکردي همگي به 
نشاني مجهول المکان، 3- آقاي غالمرضا ییالق پور به نشاني بهارستان خ ولیعصر چهار 
راه فروردین مجتمع بهار 2 واحد 23، خواس��ته: مطالبه وجه س��فته، گردشکار: دادگاه با 
بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص دع��وي بانک ملت با مدیری��ت آقاي دیواندري و وکالت آقاي حس��ن 
اس��تواري بطرفیت آقایان 1- غالمرضا ییالق پور فرزند عباس 2- کیخس��رو احمدي 
فرزند غالم 3- مهدي فرزانه دهکردي فرزند منصور بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال بانضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه وفق قرارداد و بابت یک فقره س��فته 
به ش��ماره 403519 با تاریخ واخواس��ت 89/7/1 با این توضیح که خوانده ردیف اول 
صادرکننده و سایر خواندگان ضامن مي باشند نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع 
از دع��وي مطروحه هیچگونه ایراد و دفاع��ي بعمل نیاورده و دلیلي بر پرداخت دین و 
برائ��ت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواهان محم��ول بر صحت تلقي 
ً  به مواد 198 و 519 و  دادگاه خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تش��خیص مستندا
522 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني خواندگان را به 
نح��و تضامن به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 1/650/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ي و واخواست سفته و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس قرارداد بانکي از تاریخ واخواست تا زمان 
وص��ول در ح��ق خواهان محکوم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9752
محمدي جرقویه اي- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/178 شماره دادنامه: 9009970350300728

شماره پرونده: 8909980350301346
شماره بایگاني شعبه: 891348

خواه��ان: تعاوني اعتبار ثامن با وکالت خانم افس��انه حبیبي به نش��اني اصفهان باالتر از 
چهارراه نیکبخت جنب دفترخانه اس��ناد رس��مي 85 س��اختمان س��نگ طراحان ط 2، 
خواندگان: 1- آقاي صاحب خلیقي زاده، 2. آقاي علي زارعي فردآبادي همگي به نشاني 

مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و 
انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

به انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد یک فقره چک بشماره 178753-89/7/11 عهده بانک 
تجارت به مبلغ 77/500/000 ریال طرح دعوي نموده با توجه به اینکه صحت و اصالت 
مس��تند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته است و 
صدور و انتس��اب آن به خواندگان به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک در ید 
خواهان استقرار دین بر عهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیها 
و طل��ب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامب��ردگان هیچگونه دلیلي بر بري الذمه بودن 
خویش ارائه ننموده و دلیلي بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با 
وصف ابالغ در جلسه دادرسي 90/5/26 حضور نیافته و در قبال خواسته خواهان دفاعي 
به عمل نیاورده و مستند ابرازي را مورد تکذیب قرار نداده اند لهذا ضمن استصحاب بقاء 
دین دادگاه دعوي مطروحه را وارد تش��خیص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرس��ي مدني و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدني و تبصره الحاقي به ماده 
2 قان��ون چک و م��واد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه حق الوکاله 
و هزینه س��فر وکالي دادگس��تري حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامني به 
پرداخت مبلغ 66/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/325/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان 
پرداخت براساس شاخص اعالمي و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانوني در 
حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض و واخواهي در این مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض و 

رسیدگي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9751
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ابالغ رأي
7/179 شماره دادنامه: 9009970352200617

شماره پرونده: 8809980352201738
شماره بایگاني شعبه: 881738

خواهان ه��ا: 1. آق��اي حس��ین کریم��ي زاده دهنوي، 2. خان��م معصوم��ه کریمي زاده 
دهنوي، 3. خانم س��کینه مظاهري همگي به نش��اني ش��یخ طوس��ي ك وحدت پ 45، 
خوان��ده: آقاي ابراهیم کریمي زاده دهنوي به نش��اني مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
 نفق��ه، گردش��کار: دادگاه پ��س از بررس��ي محتویات پرونده به ش��رح ذی��ل مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم سکینه مظاهري فرزند مصطفي به طرفیت همسرش آقاي 
ابراهیم کریمي زاده فرزند محمدعلي به خواسته مطالبه نفقه ایام معوقه خود و فرزندانش 
به نام خانم معصومه و آقاي حس��ین کریمي زاده از تاریخ 77/7/1 لغایت صدور حکم 
و هزینه هاي دادرس��ي با توجه به متن دادخواس��ت تقدیم��ي و فتوکپي مصدق مدارك 
اس��تنادي و اینکه خوانده با وصف ابالغ هاي مکرر جهت دفاع از خود اقدامي ننموده و 
نظریه کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل بر صحت تلقي شده و خوانده نظر به دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مستنداً به مواد 
1102-1106-1107-1111-1197-1198-1199-1205-1206 از قانون مدني و مواد 
1968-199-303-305-306-330-331-336-515-519 از قانون آیین دادرسي مدني 
مصوب 1379 به پرداخت مبلغ یکصد و س��ي و نه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال 
باب��ت نفقه معوقه از تاری��خ 77/7/1 لغایت صدور حکم و همچنین پرداخت دو میلیون 
و دویس��ت و س��ه هزار و هشتصد ریال بابت هزینه دادرس��ي در حق خواهان محکوم 
مي گردد و در مورد دادخواس��ت خانم معصومه و آقاي حس��ین کریم��ي زاده فرزندان 
ابراهیم به طرفیت پدرش��ان به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده و 
اینکه نفقه معوقه اقارب شخصاً قابل مطالبه نیست مستنداً به مفهوم ماده 1206 از قانون 
مدن��ي و ماده 2 قانون آئین دادرس��ي مدني مصوب 1379 حکم ب��ه رد دعوي صادر و 
اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در ای��ن محکمه و پس از انقض��اء مدت واخواهي ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9748
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آیین تندرستی
یک پیشنهاد

فریب تبلیغات نمک دریا را نخورید
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به تبلیغات 
استفاده از »نمک دریا«، گفت: نمک دریا مجوز تولید از وزارت بهداشت 
را ندارد و افراد سودجو به قیمت به خطرانداختن سالمت مردم استفاده از 

این نمک را ترویج مي کنند.
زهرا عبداللهي در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر آنکه وزارت بهداشت به 
لحاظ قانوني با مصرف نمک هاي بدون ید و فاقد استانداردهاي الزم 
مخالف است، درباره نمک دریا و تبلیغاتي که در این زمینه صورت 
مي گیرد، گفت: نمک دریا مجوز تولید از وزارت بهداشت ندارد؛ چرا که 
تصفیه شده نیست، از انواع ناخالصي ها برخوردار است و ممکن است 
آلودگي هاي میکروبي، شیمیایي و فلزات سنگین را داشته باشد که این 

مواد سرطان زا هستند و سالمت افراد را به خطر مي اندازند.
سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تأکید بر این که 
استفاده از نمک دریاي موجود را به هیچوجه توصیه نمي کنیم، ادامه داد: 
افراد سودجو به قیمت به خطرانداختن سالمت مردم استفاده از این نمک 
را ترویج مي کنند. توزیع این نمک در بازار و استفاده از آن، برنامه اي که 
وزارت بهداشت و دولت 20 سال روي آن سرمایه گذاري کرده اند را با 
خطر مواجه مي کند؛ چرا که ممکن است در صورت ترویج این نمک، 
مشکالت ناشي از کمبود ید و بیماري گواتر دوباره در کشور شایع شود؛ 
به طوري که بسیاري از کشورهایي که در این زمینه سرمایه گذاري کرده اند 

به دالیلي با بازگشت بیماري هاي ناشي از کمبود ید روبرو شده اند.
وي با اشاره به سیاست ها و اقدامات وزارت بهداشت براي افزودن »ید« به 
نمک خوراکي که پیش از این در جهت کاهش و کنترل مشکالت ناشي 
از کمبود »ید« و بیماري گواتر در کشور به اجرا در آمده است، گفت: از 
20 سال گذشته سعي شد که با اضافه کردن »ید« به نمک خوراکي، ید 
مورد نیاز افراد جامعه به صورت روزانه تامین شود. اکنون پس از گذشت 
21 سال از اجراي این برنامه، شیوع بیماري گواتر در کشور 70 تا 80 

درصد کاهش یافته است.
عبداللهي با بیان این که ید از طریق هیچ ماده اي به بدن نمي رسد، ادامه 
داد: آب و خاك از نظر میزان »ید« فقیرند. محصوالت غذایي گیاهي و 
حیواني نیز ید را به بدن نمي رسانند. هدف از یددار کردن نمک خوراکي، 
رساندن ید به بدن افراد جامعه است. رساندن سایر امالح به این شکل 
چندان مهم نیست؛ چرا که نیاز بدن به سایر امالح از طریق مواد غذایي 

قابل تأمین است. بر این اساس ضمن تأکید بر استفاده کنترل شده و در 
حد الزم نمک در غذاي مصرفي، 

نمک  از  استفاده  ترویج 
یددار تصفیه شده در 

قرار  کار  دستور 
گرفت. بر اساس 
اقدامات،  این 
ایران و تونس 
تنها کشورهاي 
منطقه هستند 
که توانستند بر 
کمبود  مشکل 

ید و بیماري هاي 
غلبه  آن  از  ناشي 

کنند.

بدنبال تعطیلي بیمارستان هاي فاقد دستگاه بي خطرساز زباله؛

بالتکلیفی 70 درصد  بیمارستان های خصوصی اصفهان 
شهرزاد باباعلی پور 

پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  گذشته،  روز 
بي  دستگاه  به نصب  مجهز  بیمارستاني  اگر  این که  بیان  با 
گفت:  شود،  تعطیل  است  ممکن  نشود  زباله  خطرساز 
مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت به طور جدي 
زمینه  این  در  متعددي  جلسات  و  است  پیگیري  حال  در 
داشته ایم و مقرر شده از مراکزي که این دستگاه را ندارند 

نصب  براي  فیزیکي  فضاي  مشکل  اگر  تا  شود  بازدید 
استفاده  آنها  براي  از دستگاه هاي بي خطرساز سیار   دارند 

شود.
بهداشت،  وزارت  دستورالعمل های  طبق  اساس  این  بر 
بیمارستان ها پس از تفکیک پسماندها درسه بخش عفونی، 

که  را  عفونی  پسماندهای  موادغذایی،  پسماند  و  عادی 
همان  یا  کالو  اتو  به  برخوردارند  بیشتری  ازحساسیت 
دستگاه بي خطرساز منتقل می کنند تابه زباله عادی تبدیل 
شوند و پس از آن  با اطمینان از عدم خطر ساز بودن، این 

زباله ها به دورترین نقاط جهت دفن منتقل می شوند.
نکته قابل توجه در این خصوص نحوه دفن  پسماندهای 
این  توجه  قابل  خطرات  دلیل  به  که  چرا  است  عفونی 
این  زیست،  محیط  و  انسان  سالمت  برای  پسماندها 

پسماندها  عالوه بر بي خطر شدن باز هم  باید در سایت 
ایزوله شده دفن شوند تا جای هیچ گونه نگرانی و خطری  

نسبت به آنها وجود نداشته باشد.
تعداد بخش هاي  این که  اعالم  با  مرضیه وحید دستجردي 
عفوني به نسبت سایر بخش ها در بیمارستان ها کم است، 

پسماندها  سایر  با  مقایسه  در  پزشکي  پسماندهاي  گفت: 
خطر کمتري دارند. دستجردي گفت: چون مواد رادیواکتیو 
در پزشکي مصرف نمي کنیم و در مقایسه با سایر پسماندها، 

پسماندهاي پزشکي کم خطرتر هستند.
ضمن این که دستگاه اتوکالو استفاده شده در مراکز درماني 

براي بي خطرسازي پسماندها مورد تأیید ماست.
نیم  و  یکسال  در  بیمارستان  زیادي  تعداد  داد:  ادامه  وي 
هم  مشکلي  هیچ  و  کرده اند  تهیه  را  دستگاه  این  اخیر 
زباله ها  تفکیک  بیمارستان ها  همه  در  اکنون  هم  و  ندارند 
به  مراکز  این  کنیم  تالش  باید  منتها  مي شود،  انجام 
زباله هم تجهیز  یا سیار بي خطرسازي  ثابت   دستگاه هاي 

شوند.
دستجردي تأکید کرده است: من خودم پیگیر 
تسریع روند نصب دستگاه ها هستم و پیش 
از این در نامه اي به تمام بیمارستان ها اعالم 
زیرا  کنند  تهیه  را  دستگاه ها  این  که  کرده ام 
این دستگاه ها در مراکز درماني  عدم نصب 
تاثیر  اعتبارسنجي ها  و  گذاري ها  ارزش  در 

دارد.
به گفته وزیر بهداشت، بیمارستان ها پیش از 
این مجبور بودند از شرکت هاي خارجي با 
قیمت گران دستگاه هاي بي خطر ساز بخرند 
مي شد  دستگاه ها خراب  این  که  هم  بعد  و 
هم  ولي  نداشتند،  فروش  از  پس  خدمات 
تجهیزات  تولید  داخلي  اکنون شش شرکت 
پزشکي تأیید شده اند که دستگاه هاي مناسبي 
به بازار داده اند و بیشتر بیمارستان ها هم از این 
شرکت ها دستگاه بي خطرساز تهیه کرده اند 
 و این دستگاه ها به طور کامل براي ما کفایت 

مي کنند.
گذشته  سال هاي  گزارش  این  اساس  بر 
سختي  تکالیف  زباله  خطرسازي  بي  براي 
این مراکز  ابالغ شده بود و  بیمارستان ها  به 

مجبور شده بودند دستگاه هاي گران و بدون خدمات پس 
از فروش بخرند که مشکالتي به بار آورده بود. براي این 
کار ردیف بودجه خاصي هم در نظر گرفته بودند که این 
چند  هر  بیمارستان ها  و  نیست  ما  اختیار  در  االن  ردیف 
اختصاصي  درآمدهاي  از  باید  ولي  است  سخت  برایشان 

خود، این اقدام را حتمًا انجام دهند.
حالی  در  بهداشت  وزیر  اظهارات  رود  زاینده  گزارش  به 
منتشر شده است که وضعیت اصفهان نیز در این خصوص 
تمام  هنوز  که  طوری  به  است  همراه  ای  ویژه  شرایط  با 
اما  نیستند  سیستم  این  به  مجهز  اصفهان  بیمارستان های 
اجرای این طرح در کارگروه مدیریت پسماند استان تشدید 

همه  تدریج   به  امسال  پایان  تا  شده  مقرر  و  است  شده 
بیمارستان ها مجهز به سیستم بي خطر ساز شوند.

بهداشت  مرکز  محیط،  بهداشت  مدیر  صفاری  حسن 
در  کرد:  تصریح  رود   زاینده  با  گفتگویی  طی  استان 
مجهز  دولتی   بیمارستان های  تمام  تقریبًا  حاضر  حال 
 30 تنها  که  است  حالی  در  این  و  هستند  دستگاه  این  به 
دستگاه  این  به  مجهز  خصوصی  بیمارستان های   درصد 

هستند.
که   بود  شده  مقرر  استانی  مسئول  این  گزارش  اساس  بر 
70 درصد باقی مانده بیمارستان های خصوصی نیز تا پایان 
نیمه اول سال 90 ملزم به تجهیز سیستم بي خطر ساز شوند 
این دستگاه ها،  با  کار  بودن تجربه های  به کم  توجه  با  اما 
در  دستگاه ها  دادن  پس  امتحان  برای  زمانی 
نظر گرفته شد و در نهایت از یک ماه گذشته 
تجهیز سایر بیمارستان های اصفهان آغاز شده 
و پیش بینی می شود تا پایان امسال، کار تجهیز 
کالو صورت  اتو  دستگاه  به  به   بیمارستان ها 

پذیرد.
صفاری با اشاره به این که بازیافت پسماندهای 
حتی  یا  و  عادی  ازعفونی،  اعم  بیمارستانی 
پسماند موادغذایی ممنوع است، تصریح کرد:  
زباله های  پسماندها،  قانون مدیریت  براساس 
بیمارستانی پس ازتفکیک درسه قالب عفونی، 
جداگانه  طور  به  هرکدام  وغذایی  عادی 
جمع آوری و پس از طی مراحلی به کیلومترها 
دور از شهر منتقل و مدفون می شوند که این 
مدیریت  قانون  طبق  نیز  اصفهان  در  روند 
بهداشت  وزارت  دستورالعمل  و  پسماندها 
به دورترین محل یعنی منطقه سگزی در 60 
کیلومتری اصفهان منتقل و مدفون می شوند.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر زباله های 
بازیافت  قابلیت  هیچوجه   به  بیمارستانی 
ندارند و مسئوالن بیمارستانی نیز اجازه چنین 
اقدامی را ندارند به طوری که این موضوع به شدت تحت 
نظارت بوده و  تاکنون موردی دال بر این موضوع نه در 
اصفهان  و نه در سراسر کشور، موردی در این خصوص 
گزارش یا مشاهده نشده است. بر اساس این گزارش یکی 
از نگرانی های موجود وضعیت پسماندهای به جا مانده از 
شهر  سطح  در  کوچک  درمانی  ومراکز  مطب ها  زباله های 
است.  وی در این باره یادآور شد: در حال حاضر طی عقد 
قراردادی با شهرداری، پسماندهای مطب ها و مراکز درمانی 
غیردولتی نیز به صورت جداگانه جمع آوری و در همان 
سایت مذکور دفن می شود و در این ارتباط از سوی این 

مرکز نظارت های الزم اعمال می شود.

در این خصوص نحوه 
دفن  پسماندهای 

عفونی است چرا که 
به دلیل خطرات قابل 
توجه این پسماندها 
برای سالمت انسان 
و محیط زیست، این 
پسماندها  عالوه بر 

بي خطر شدن باز هم  
باید در سایت ایزوله 
شده دفن شوند تا 

جای هیچ گونه نگرانی 
و خطری  نسبت به 
آنها وجود نداشته 

باشد

آگهي مزایده
6/592 شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان خمیني شهر در پرونده کالسه )900124 
اجرا( له آقاي اصغر آقامحمدي علیه آقاي غالمحسین زماني به خواسته مطالبه 305/341/000 ریال 
در نظر دارد اقالم ذیل را که توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزیابي شده است، از طریق مزایده 
به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز شنبه مورخ 90/7/23 ساعت 10 صبح در محل شعبه اول 
اجراي احکام مدني دادگستري خمیني شهر برگزار مي گردد و طالبین مي توانند ظرف 5 روز قبل از 
مزایده به نشاني: خمیني شهر- خ باغبان خ حافظ منطقه صنعي دوشاخ سنگبري بهاران مراجعه و 
از اموال بازدید نمایند. خریدار کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مي بایستي 
10 درصد قیمت پیش��نهادي را في المجلس و مابقي را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب 
سپرده دادگستري واریز نماید درغیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاي مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. اموال شامل سنگ ساختماني به ابعاد،  متراژ و قیمت زیر مي باشد: 
1- سنگ پرطاووسي به عرض 30 و 35 سانتیمتر در طول هاي مختلف از 30 سانت تا 2 متر به 
صورت مختلط به متراژ پانصد مترمربع به صورت بریده و ساب خورده از قرار هر مترمربع چهارده 
هزار تومان درجه یک، 2- سنگ هرسین به عرض 30 و 30 سانتیمتر در طول هاي مختلف از 30 
سانتیمتر تا 2 متر به صورت مختلط به متراژ پانصدمترمربع به صورت بریده و ساب خورده از قرار 
هر مترمربع چهارده هزار تومان درجه یک. 3- سنگ طاووسي به ابعاد 40*40 سانتیمتر فرشي به 
متراژ پانصد مترمربع به صورت بریده شده و ساب خورده از قرار هر مترمربع هیجده هزار تومان 
درجه یک، 4- سنگ هرسین به ابعاد 40*40 سانتیمتر فرشي به متراژ پانصد مترمربع به صورت 
بریده شده و ساب خورده از قرار هر مترمربع هیجده هزار تومان درجه یک. جمعاً به متراژ دو هزار 

مترمربع سنگ به قیمت سي و دو میلیون تومان در محل موجود و قیمت گذاري گردیده است. 
رضایي- مدیر اجراي احکام شعبه اول حقوقي دادگستري خمیني شهر

ابالغ رأي
7/181 شماره دادنامه: 9009970350900370

شماره پرونده: 8909980350900934
شماره بایگاني شعبه: 890934

خواهان: تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاي علي بهنام به نش��اني بهارس��تان خیابان الفت 
جنب دفترخانه 110 پالك 180، خوانده: زریر بخشي مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

دع��وي تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاي علي بهنام بطرفیت خوانده آقاي زریر بخش��ي 
بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و سي میلیون ریال قسمتي از وجه یک فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسي و تأخیر تأدیه مي باشد با توجه به دادخواست تقدیمي و فتوکپي مصدق چک به شماره 
215104-88/12/15 عهده بانک سپه به مبلغ 170/000/000 ریال و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه و نظر به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوي مطرح شده و نظر به 
وجود اصل چک در ید خواهان که دلیلي بر اشتغال ذمه صادرکننده آن مي باشد دادگاه دعوي را 
وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي مدني 
خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سي میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/621/000 ریال 
بابت هزینه دادرسي و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانوني در حق خواهان محکوم مي کند 
خس��ارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمي بانک مرکزي از تاریخ سررسید محاسبه مي 
شود. رأي صادره شده غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و ظرف 

بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 9693
اصالني- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/182 شماره دادنامه: 9009970350900369

شماره پرونده: 8909980350900935
شماره بایگاني شعبه: 890935

خواهان: تعاوني اعتبار ثامن االئمه )ع( با وکالت آقاي علي بهنام به نشاني بهارستان خیابان الفت جنب 
دفترخانه 110 پالك 180، خوانده: آقاي علي اکبر نعمتي زاده مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.

رأي دادگاه
دعوي تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاي علي بهنام به طرفیت خوانده آقاي علي اکبر نعمتي 
زاده بخواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال قس��متي از وجه یک فقره چک به انضمام 
خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه مي باشد با توجه به دادخواست تقدیمي و فتوکپي مصدق چک 
شماره 366552-1388/5/22 عهده بانک صادرات به مبلغ 170/000/000 ریال و گواهینامه عدم 

پرداخ��ت بانک محال علیه و با توجه به ع��دم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوي 
مطرح شده و نظر به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد 
دادگاه دعوي را وارد دانس��ته به اس��تناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/221/000 ریال بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان 
محکوم مي کند خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک وفق آخرین شاخص اعالمي بانک 
مرکزي در زمان اجرا محاسبه مي شود رأي صادر شده غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 9692
اصالني- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/186 شماره دادنامه: 9009970351601049

شماره پرونده: 9009980351600206
شماره بایگاني شعبه: 900220

خواهان: خانم اکرم باقریان به نشاني خوراسگان محله سفلي پیروزي ك نوید پ 3، خوانده: آقاي 
حسین فدائي به نشاني مجهول المکان، خواسته: گواهي عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان خانم اکرم باقریان بطرفیت خوانده آقاي حسین فدایي بخواسته صدور 
گواهي عدم امکان سازش با توجه به متن دادخواست تقدیمي خواهان مفاد سند رسمي نکاحیه 
پیوست آن اظهارات وي در جلسه دادرسي مؤداي اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان 
نظریه داوري عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده سایر محتویات پرونده و قرائن و امارات و با توجه 
به تحقق شروط ضمن عقد نکاح دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقي و مستنداً به 
ماده 1130 قانون مدني و ماده 8 قانون حمایت خانواده گواهي عدم امکان سازش صادر مي نماید. 
بدیهي است خواهان مي تواند پس از قطعیت در یکي از دفاتر اسناد رسمي طالق حاضر و خود را 
براساس بند ب سند نکاحیه مطلقه و به ثبت برساند. ضمناً باستناد ماده 1169 و 1174 قانون مدني 
مذکور حضانت فرزندان مشترك بنامهاي ابوالفضل و زهرا و علي رضا با خواهان است و خوانده 
حق دارد فرزندان خود را هر 2 هفته یک بار روز جمعه از س��اعت 14 لغایت 17 مالقات نماید. 
رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظرخواهي است. م الف/ 9703
احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/187 شماره دادنامه: 9009970354700558

شماره پرونده: 8809980362202403
شماره بایگاني شعبه: 900035

شکات: 1. آقاي محمد رادوند به نشاني خ هزارجریب کوي بهار بلوك 1 پ 13، 2. آقاي بهروز 
طایي به نشاني سمیرم خ قدس ك ش آصفي، 3. آقاي محمدحسین طایي به نشاني خ 3 راه سیمین 
خ سوارکاران خ ستوه مجتمع مسکوني ستوه واحد 7، متهم: آقاي ایمان حجتي به نشاني متواري، 
اتهام: ایراد صدمه بدني غیرعمدي، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��ید ایمان حجتي آزاد بلحاظ عدم دسترسي به وي دائر بر بي احتیاطي 
در ام��ر رانندگي منتهي به ایراد صدمه بدني غیرعمدي نس��بت به آقای��ان 1- محمد دادوند 2- 
محمدحسین طایي 3- امیرمحمد طایي دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي 
و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت مصدومین ردیف اول و دوم و شکایت آقاي بهروز طایي 
به والیت محضري از مصدوم ردیف سوم و گزارش مرجع انتظامي و نظریه کارشناس اولیه هیئت 
سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري و گواهي هاي صادره از پزشکي قانوني و عدم حضور متهم 
در جلسه دادرسي علیرغم ابالغ قانوني و سایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابي به وي محرز 
و مسلم بوده و مس��تنداً به مواد 294-302-367-418-428-442-480-481-484-717 قانون 
مجازات اسالمي و رعایت بند اول ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
در م��وارد معین مته��م را از حیث جنبه عمومي جرم به پرداخت ده میلیون ریال جزاي نقدي در 
حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصي جرم به پرداخت پنج درصد دیه کامل بابت دامیه و 
حارصه ابروي چپ و دامیه سمت راست صورت در حق آقاي امیرمحمد طایي و دو و نیم درصد 
)2/5%( دیه کامل بابت حارصه روي بیني و در ابروي چپ و پشت دست چپ و نیم درصد دیه 
کامل بابت ارش تش��دید عالئم آرتروز مهره هاي گردني در حق آقاي محمدحسین طایي و یک 

درصد دیه کامل بابت حارصه کنار داخلي پاي چپ و کف دست راست و یک پنجم از یک دوم 
دیه کامل بابت شکستگي استخوان درشت ني ساق چپ که معیوب التیام یافته و هشت درصد 
دیه کامل بابت شکستگي استخوان نازك ني چپ که بدون عیب التیام یافته است و پنج درصد دیه 
کامل بابت ارش نقص عضوي پاي چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسج نرم ناشي 
از بقیه ابزار ارتوپدي در حق آقاي محمدرادوند ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم 
مي نمای��د. رأي صادره غیابي و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همین 
دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان مي باشد. م الف/ 9702
گازري- دادرسي شعبه 121 دادگاه عمومي کیفري اصفهان
 

ابالغ رأي
7/188 شماره دادنامه: 9009970354100787

شماره پرونده: 8909980365701601
شماره بایگاني شعبه: 900085

شاکي: آقاي محمد حسین مشیدي به نشاني کاوه- شهرك کاوه- کوي نیلوفر- پالك 423، متهم: 
آقاي رس��ول رضوي به نش��اني مجهول المکان، اتهام: کالهبرداري، گردشکار: دادگاه با توجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��ید رسول رضوي فرزند سیدحس��ین دائر بر فروش مال غیر )فروش 
یک باب مغازه و یک باب منزل مس��کوني( موضوع ش��کایت آقاي محمدحسین مشیدي فرزند 
محمدمیرزا دادگاه با بررس��ي اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان، ش��کایت ش��اکي خصوصي، اظهارات آقاي حسین معصومي بشرح 
صفحه 28 پرونده، فتوکپي مصدق قولنامه هاي عادي ضمیمه شده در پرونده، عدم حضور متهم در 
مرحله دادسرا و جلسه دادگاه علي رغم انتشار آگهي در روزنامه و با توجه به سایر قرائن و شواهد 
موجود در پرونده بزهکاري متهم را محرز ومسلم تشخیص مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء،  اختالس و کالهبرداري و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر رأي بر محکومیت 
متهم به تحمل سه سال حبس تعزیري و پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان جزاي 
نقدي در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال بعنوان رد مال به شاکي 
ص��ادر و اعالم مي گردد رأي صادره غیاب��ي و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 

همین شعبه مي باشد. م الف/ 9701
نوروزي- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
7/189 شماره اجرائیه: 9010420352400149

شماره پرونده: 8909980352400520
شماره بایگاني شعبه: 890520

بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9010090352401749 و شماره دادنامه مربوطه 
8909970352401455 محکوم علیهم 1- سعید بابایي نشاني: اصفهان خ عبدالرزاق کوي درب امام 
پ 40، 2- علیرضا تنهایي  3- فرامرز کلیني هر دو مجهول المکان محکوم هستند به متضامناً به 
پرداخت مبلغ سي و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 851000 ریال بابت هزینه دادرسي 
و مبلغ 1260000 ریال بابت حق الوکاله بدوي و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/11/7 لغایت 
تاریخ اجراي رأي سالیانه 20 درصد و نیز مبلغ 704000 ریال بابت هزینه واخواست در حق محکوم 
له بانک صادرات استان اصفهان به نشاني اصفهان میدان آزادي خیابان سعادت آباد ساختمان مرکزي 
پرداخت مبلغ 1750000 ریال بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه مي باش��د. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء 
بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای حکم 
و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 9700
شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
7/190 شماره دادنامه: 9009970354000981

شماره پرونده: 8909980365601687 
شماره بایگاني شعبه: 900124

ش��اکي: اداره استاندارد به نش��اني اول بهارستان، متهم: آقاي جالل میرشفیعیان به نشاني متواري، 
اتهام: ضرب طال با عیار پایین، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 

رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي جالل میرش��فیعیان دائر بر عرضه طال با عیار پایین )عیار 675( دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان، گزارش اداره 
استاندارد و تحقیقات صنعتي تهران و اظهارات نماینده حقوقي اداره استاندارد اصفهان به جانشیني 
اداره استاندارد تهران، تحقیقات به عمل آمده از سایر متهمین، وجود قرارداد بین مرتضي چگونیان 
و متهم جالل میرشفیعیان مبني بر اینکه مسئولیت عیار با متهم اخیرالذکر بوده،  عدم حضور متهم با 
وصف ابالغ از طریق نشر آگهي، عدم ارسال الیحه از سوي وي و با عنایت به سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابي را به نامبرده محرز دانستنه مستنداً به ماده 9 از قانون اصالح قوانین و 
مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مشارالیه را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
جزاي نقدي در حق دولت با احتساب ایام بازداشت احتمالي قبل از اجراي حکم محکوم مي نماید 
و حکم به ضبط طالي مکشوفه در اجراي تبصره 5 از ماده 9 قانون مذکور به نفع دولت صادر و 
اعالم مي نماید. بدیهي است وجه حاصله از فروش کاالي مذکور باید وفق تبصره 5 مذکور مصرف 
شود رأي صادره غیابي محسوب ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و پس از 
 انقضاء مهلت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان

مي باشد. م الف/ 9699
ابواسحقي- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/191 شماره دادنامه: 9009970352900862

شماره پرونده: 8909980363200931
شماره بایگاني شعبه: 900427

شاکي: آقاي سید محمود فاطمي به نشاني زندان مرکزي اصفهان مشاوره یک واحد 2، متهم: آقاي 
اکبر محمدي به نشاني مجهول المکان، اتهام: کالهبرداري، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام آقاي اکبر محمدي فعاًل مجهول المکان و فاقد مش��خصات بیش��تر دائر بر 
کالهبرداري به مبلغ ش��صت میلیون ریال موضوع شکایت مورخ 89/5/31 آقاي محمود فاطمي 
خوراسگاني فرزند صدر، از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و مفاد اظهارات 
شاکي و آقاي داود فغاني فرزند نوروزعلي در مرحله تحقیق و بازجویي، نظر به اینکه ادله متقني که 
تحقق ارکان بزه انتسابي و ارتکاب آن از ناحیه متهم را مدلل و اثبات نماید در پرونده وجود ندارد 
و اظهارات شهود شاکي آقایان مسعود ابراهیمي و علي بدیعي نیز صرفاً از پرداخت مقداري وجه به 
متهم حکایت دارد و هیچ گونه داللتي بر اینکه متهم مرتکب بزه انتسابي شده باشد، ندارد لذا دادگاه 
با توجه به مراتب مزبور و فقد ادله متقن اثباتي و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل برائت حکم 
به برائت مشارالیه از ارتکاب بزه انتسابي صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 9698
حاجي زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

حصر وراثت
7/230 آقاي مهدي آقابابائي مبارکه داراي شناس��نامه ش��ماره 717 به شرح دادخواست به کالسه 
90-2276 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فیض اله آقابابایي مبارکه بشناسنامه 128 در تاریخ 90/2/30 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و 2 دختر و یک عیال به 
نام هاي ذیل: 1- مهدي آقابابایي مبارکه ش ش 717 پسر متوفي، 2- مجید آقابابایي مبارکه ش ش 
49031 پسر متوفي، 3- مریم آقابابایي مبارکه ش ش 274 دختر متوفي، 4- میترا آقابابایي مبارکه 
ش ش 381 دختر متوفي، 5- اکرم قاسمي مبارکه ش ش 142 عیال متوفي و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و 
یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/ 9110
رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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 اصغر قلندري
درخشش س��تاره هاي پرفروغ والیبال جمهوري اسالمي 
ایران در آس��مان ق��اره پهناور آس��یا، چش��م میلیون ها 
 بیننده و تماش��اگر عالقه مندي که از طریق فرستنده هاي 
ماهواره اي و تلویزیوني، ش��انزدهمین دوره مس��ابقات 
والیبال قهرماني جام ملت هاي آس��یا را تعقیب مي کردند 
را خیره س��اخت تا ش��گفت زده لب به تحسین جوانان 
بي ادعاي ما بگش��ایند. تا چند س��ال پیش کمتر کس��ي 
فک��ر مي کرد ایران بتواند با وج��ود تیم هاي صاحب نام 
و صاحب س��بک ژاپن، ک��ره و چین به مق��ام قهرماني 
والیبال آسیا دست پیدا کند و در مدت زمان کوتاهي در 
مصاف با این تیم هاي سرشناس که هر یک چندین سال 
حاکم مطلق والیبال آس��یا بوده و اج��ازه نمي دادند جام 
قهرماني از بلوك ش��رق آس��یا بیرون برده شود، سیطره 
خود را نش��ان دهند،  به وی��ژه در برابر تیم پرآوازه چین 
با س��ابقه سه دوره قهرماني و ژاپن که هفت بار قهرماني 
آس��یا را تجربه کرده بود با اقتدار به پیروزي برس��د. اما 
گذر زمان و کمي توجه مسئوالن به ورزش والیبال، این 
رویداد مهم ورزش��ي توس��ط تعدادي از جوانان بي ادعا 
و دالور مردان شایس��ته والیبال کش��ورمان محقق شد و 
ملي پوش��ان جوان با پایمردي، همدلي و وحدت در این 
می��دان بزرگ با تالش همه جانبه و قابل تحس��ین خود 
و رهبري و هدای��ت اصولي و منطقي کادر فني به ویژه 
والسکو س��رمربي فهیم و بادانش و مربي صاحب نام و 
سرشناس��ي که در والیبال جهان شهره است و خوشنام، 
دس��ت به کار بزرگي زدند و براي اولی��ن بار در تاریخ 
والیبال قاره آس��یا با قدرت و اقتدار موفق به کسب مقام 
قهرماني ش��دند و آرزوي دیرینه ملت شریف و مسلمان 
ایران به ویژه خانواده بزرگ والیبال را برآورده س��اختند. 
شایان ذکر این که حالوت و شیریني این افتخار شگرف 
و تاریخ��ي که تق��ارن پیدا کرده بود با س��الروز والدت 
با س��عادت کریمه اه��ل بیت حض��رت معصومه )س( 
ب��راي امت ش��هیدپرور و انقالبي ایران اس��المي ارزش 
صد چندان پیدا کرد. ضم��ن این که این حقیقت را باید 
پذیرفت که با توجه به رشد محسوس و چشمگیري که 
در س��ال هاي اخیر والیبال کشورمان داشته، کسب چنین 
مق��ام با ارزش به ط��ور کامل قابل پیش بین��ي بود و در 
واقع مس��ئوالن و ملي پوش��ان ما مزد زحمات بي وقفه و 

تمرینات مستمرشان را گرفته اند.
نکته اي که بس��یار داراي اهمیت است این که کمتر کسي 
ب��اور مي کرد دو جوان ت��ازه به تیم مل��ي راه پیدا کرده 
از اصفه��ان و لرس��تان )امی��ر غف��ور و آرش کمالوند( 
س��تاره هاي درخش��ان نس��ل جوان با بازي بس��یار زیبا 
و بي بدی��ل خ��ود پا جاي پ��اي بزرگاني چ��ون مهدي 
بازارگرد و محمد محمدکاظم بگذارند اما این دو پدیده 
شهرس��تاني با سخت کوشي و اعتماد به نفس باالیي در 

ردیف بهترین هاي این دوره از مس��ابقات قرار گرفتند و 
حت��ي آرش کمالوند جزء هفت نفر برترین هاي انتخابي 
کمیت��ه فني بازي ه��ا بود، البت��ه در ای��ن انتخابات امیر 
حسیني پاسور چیره دست و باتجربه تیم هاي گیتي پسند 
و ملي به عنوان بهترین پاس��ور و فرهاد ظریف بازیکن 
آزاد )لیب��رو( هم که در تیم گیتي پس��ند عضویت دارد 
در فهرس��ت هفت نفره بهترین ها در کنار دو بازیکن از 
تی��م کره جنوبي، یک بازیکن از اس��ترالیا و یک بازیکن 
از چین جاي گرفته بودند. به عقیده نگارنده جاي س��ید 
محمد موسوي عراقي یار شماره 6 تیم ملي کشورمان که 
به حق بهترین مدافع روي تور بود در این گزینش بسیار 

خالي بود. به هر تقدیر جوانان غیرتمند و خوش تکنیک 
والیبال ایران اس��المي با این قهرماني نش��ان دادند که به 
تصدیق تمام کارشناس��ان فراتر از آس��یا بازي کردند و 
شایسته جهاني شدن هستند. البته از میزباني بسیار خوب 
فدراسیون والیبال جمهوري اسالمي ایران هم به سادگي 
نباید گذش��ت که نماینده فدراسیون جهاني والیبال را بر 
آن داش��ت که بگوید در اولین فرصت پیش��نهاد میزباني 
مس��ابقات جهاني در ایران را به اعضاي هیأت رئیس��ه 

فدراسیون جهاني ارائه خواهد کرد.
شاهکار والیبال و قهرماني دلچسب آسیا

ملي پوش��ان والیبال کشورمان با اقتدار و شایستگي کامل 

قهرمان شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جام ملت هاي 
آسیا شدند. تیم ملي ایران در دور مقدماتي تیم هاي هند،  
افغانس��تان و چین تایپه را با نتایج مش��ابه س��ه بر صفر 
ب��رد و به مرحله بعد راه یاف��ت. در این مرحله ابتدا تیم 
قدرتمند ژاپن را که هفت دوره قهرمان آسیا شده سه بر 
صفر شکس��ت داد که دور از انتظار بود و هرگز کس��ي 
تصور نمي کرد که ژاپن با این نتیجه مغلوب ایران شود. 
تیم بس��یار خوب و کوبنده کره جنوبي تنها در گیم اول 
برت��ر از جوانان ما ظاهر ش��د، ولي در س��ه گیم بعدي 
مغل��وب هنرنمایي بي چون و چراي ملي پوش��ان ما به 
وی��ژه دفاع محکم ما ش��د و تن به شکس��ت داد، اما در 
بازي رده بندي با قدرت تیم خوب استرالیا را از پیش رو 

برداشت و سکوي سوم را در اختیار گرفت.
تیم ملي کش��ورمان در فینال روي درخش��ش عالي امیر 
غف��ور، آرش کمالوند، مهدي مهدوي )پاس��ور ارزنده(،  
فرهاد ظریف )لیبرو( که به عنوان بهترین توپگیر شناخته 
شد، سید محمد موسوي عراقي با دفاع عالي و غیرقابل 
نف��وذش که مي توانس��ت جزء بهترین ها باش��د و آرش 
کش��اورزي، حمزه زریني و فرهاد نظري افش��ار، کاري 
کرد کارس��تان. هر چند که در این دیدار هم گیم نخست 
را به حریف واگذار کرد اما در س��ه گیم متوالي چین را 
که سابقه سه دوره قهرماني آسیا را یدك مي کشید مقهور 
هنرنمای��ي خود کردند تا جواز حض��ور در جام جهاني 

ژاپن و المپیک 2012 لندن را دریافت کنند.
نکته بس��یار مهم و داراي اهمیت حضور نزدیک به 20 
هزار تماش��اگر در سالن ورزش��ي 12 هزار نفري آزادي 
تهران و تش��ویق یکپارچه این س��رمایه هاي گران سنگ 
بود که تا به امروز مي توان ادعا کرد بي نظیر و بي س��ابقه 
بوده است، به طوري که مسئوالن بارها و بارها از طریق 
رادی��و و تلویزی��ون اعالم کردند س��الن 12 هزار نفري 
مملو از تماش��اگر شده و جاي سوزن انداختن نیست و 
عالقه مندان س��عي کنند از طریق گیرنده هاي تلویزیوني 
بازي را تماش��ا کنند و به ورزش��گاه نیایند. »کي روش« 
س��رمربي تیم فوتبال که از جمله تماشاگران ویژه بازي 
فینال بود در گفتگویي با خبرنگاران اظهار داشت: فوتبال 
بای��د از والیبال الگوبرداري کن��د، در پایان بازي فینال با 
حضور آقاي عباس��ي وزیر ورزش و جوانان، سجادي، 
محمدرضا داورزني رئیس فدراسیون والیبال و تني چند 
از دیگر مقام��ات بلندپایه کاپ، مدال و احکام قهرمانان 
تیم هاي اول تا س��وم طي مراس��م باشکوهي اهدا شد و 
نف��رات برتر هر پس��ت نیز به دریاف��ت تندیس مربوطه 

نائل شدند.
جالب این که با وجود اتمام مراسم، انبوهي از تماشاگران 
حاضر در س��الن با در دس��ت داش��تن پرچ��م مقدس 
جمهوري اس��المي با ش��ادماني و خوش��حالي بي اندازه 
جشن قهرماني گرفتند و تا پاسي از شب در خیابان هاي 

تهران به شادماني پرداختند.

خبر

هواداران بارسلونا در سراسر جهان با داشتن کارت رسمی هواداری در نظرسنجی 
این باشگاه ش��رکت کرده و والدس را به عنوان »مسی« دروازه بانان جهان انتخاب 

کردند.
هر چند ش��انس دروازه بانانی چون کاس��یاس، دخه آ و همتایان انگلیسی، ایتالیایی 
و آلمانی در این نظرس��نجی بین هواداران بارس��لونا خیلی کم بود اما رس��انه های 
مادری��دی هم جان��ب انصاف را گرفت��ه و از انتخاب والدس در این نظرس��نجی 

حمایت کرده اند.
ویکتور والدس دروازه بانی که موهای س��رش را به خاطر فرار از زمان الزم برای 
ش��انه کردن تراش��یده و به غیر از تمرینات بارس��لونا در هفته حداقل 8 س��اعت 
تمرین فش��رده و سنگین دارد؛ در طول دو سال گذشته فقط سه بار مصاحبه کرده 
و دوری او از حاش��یه و رس��انه از دید هواداران بارسلونا بس��یار ارزشمند و قابل 

ستایش است.
والدس حاال دیگر مس��ی دروازه بانان جهان اس��ت و اگر در میان بازیکنان فوتبال 
فقط یک مس��ی وجود دارد، می ش��ود فقط یک والدس را در میان دروازه بانان در 
نظر گرفت. دروازه بانی که تالش می کند جای ایکر کاسیاس را در تیم ملی فوتبال 

اسپانیا بگیرد و در یورو 2012 درخششی تاریخی داشته باشد.

کارش��ناس اصفهاني فوتبال کش��ورمان در مورد 
دالیل حذف سپاهان و ذوب آهن از مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا گفت: متأس��فانه فوتبال ما ساختار 
مناس��بي ندارد و همین که بس��یاري از باشگاه ها 
بدهي هاي میلیاردي دارند و با قهرماني هاي خود 
بدهي هاي میلیاردي شان را توجیه مي کنند، نشانه 

افت فوتبال اصفهان است.
رس��ول کربکندي، س��رمربي س��ابق ذوب آهن و 
کارش��ناس فوتبال اصفهان در م��ورد اتفاقاتي که 
منجر به حذف دو تیم اصفهاني از رقابت هاي لیگ 
قهرمانان آسیا شد، به ایمنا گفت:  دو تیم اصفهاني 
ه��ر دو تجربه کافي در مس��ابقات لیگ قهرمانان 
آس��یا داش��تند و با توجه به س��رمایه گذاري ها و 
برنامه ریزي هاي مناسب این دو باشگاه، درخشش 
در مس��ابقات آس��یایي کمترین خواسته هواداران 

آنها بود. 
وي با اشاره به اش��تباه مسئوالن سپاهان در مورد 
اس��تفاده از رحم��ان احم��دي ادام��ه داد: وقتي 
سپاهان با تش��کیالتي این چنین و تجربه طوالني 
در مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا اشتباهاتي نظیر 
بي توجه��ي به دو اخطاره ب��ودن رحمان احمدي 
مي کند، باید به حال آن تأس��ف خ��ورد زیرا این 
اش��تباهات فاحش ب��ه هیچوجه ب��راي هواداران 
س��پاهان قابل پذیرش نیست ضمن این که کنترل 
پرداخت هاي باش��گاه هاي ای��ران نباید تنها به دو 

باشگاه اصفهاني محدود شود. 
کارش��ناس اصفهاني فوتبال اصفهان بیان داشت:  

دو باش��گاه اصفهان��ي در فصل ج��اري در زمینه 
ج��ذب بازیکن آنچنان قدرتمند ظاهر نش��دند و 
ریزش بس��یاري در زمینه بازیکنان خود داشتند؛ 
ضمن این که هیچ کس باور نمي کند بازیکنان جدا 
شده از س��پاهان با مبلغي زیر س��قف قرارداد به 

تیم هاي دیگر پیوسته باشند. 
وي در مورد عملکرد ذوب آهن در دیدار با سوون 
گفت:  ذوب آهن در بازي چهارش��نبه اقتدار سابق 
خود را نداشت و با توجه به این که فصل گذشته 
با نایب قهرماني در آسیا خود را به همه باشگاه ها 
شناساند، همه با شناخت و برنامه ریزي به مصاف 

این تیم اصفهاني رفتند. 
کربکن��دي در مورد مطرح ش��دن بحث س��قف 
قراردادها براي دو باش��گاه اصفهاني بیان داشت: 
در ح��ال حاضر همه در تالش��ند ک��ه هزینه هاي 
سرس��ام آور فوتبال را کنترل کنند؛  فراموش نکنید 
که س��پاهان خود یکي از مسببان اصلي باال رفتن 
قیم��ت بازیکنان در ایران بود و این مس��أله لطمه 
بزرگ��ي به فوتبال ای��ران زد؛ البته س��پاهاني ها با 
قهرماني هاي خود بدهي میلیاردي خود را توجیه 

کردند. 
وي ادامه داد: به هر حال طبیعي است که مسئوالن 
به دنبال کنترل پرداختي هاي باش��گاه ها باشند اما 
این مس��أله نباید منحصر به باشگاه هاي سپاهان و 
ذوب آهن باشد و باید تضمیني براي اجراي آن در 
دیگر باشگاه هاي کشور هم باشد که فقط سپاهان 

و ذوب آهن در این زمینه متضرر نشوند.

حضور تیم های ذوب آهن و راه و ترابری 
در لیگ والیبال در هاله ای از ابهام

تی��م های والیبال بان��وان ذوب آهن و راه و ترابری تا بیس��تم مهر برای 
قطعی کردن حضور خود در لیگ برتر باش��گاه های کشور فرصت دارند. 
قرعه کشی یازدهمین دوره لیگ برتر والیبال بانوان 25 مهر برگزار می شود 
و تیم ه��ا تا 20 مهر فرصت دارند آمادگی خود را اعالم کنند.  آغاز لیگ 
برتر نیز از 6 آبان ماه اعالم ش��ده، اما تاکنون تعداد تیم های شرکت کننده 

مشخص نشده است. 
حض��ور ذوب آه��ن نایب قهرمان فص��ل پی��ش و راه و ترابری قهرمان 
لیگ دس��ته یک ک��ه به عن��وان دومین نماین��ده اصفه��ان در لیگ برتر 
ش��رکت خواه��د کرد در این مس��ابقات قطع��ی نیس��ت. تیم های لیگ 
برتر پس از بازگش��ت ملی پوش��ان از مسابقات آس��یایی به دنبال جذب 
بازیکن هس��تند. سال گذش��ته این رقابت ها با حضور 9 تیم برگزار شد 
 و تیم های پرس��پولیس، ذوب آه��ن و گاز تهران به ترتیب اول تا س��وم

 شدند. 

به دلیل جلوگیری از ایجاد حاشیه؛
بصیرت، ممنوع المصاحبه شد

سرپرست تیم فوتبال سپاهان از مصاحبه با رسانه ها امتناع می کند. مجید 
بصیرت که یکي از مقصران حذف سپاهان از لیگ قهرمانان آسیا قلمداد 
می شود از مصاحبه با رسانه ها امتناع می کند و به نوعی ممنوع المصاحبه 
ش��ده اس��ت؛ وی  همچنین در گفتگویی تلفنی می گوید: قرار شده است 
م��ن مصاحبه نکنم! به احتم��ال زیاد این تصمیم به دلی��ل جلوگیری از 
ایجاد حاش��یه گرفته ش��ده اس��ت زیرا این روز ها اغلب مجید بصیرت 
را مقص��ر اصل��ی حذف س��پاهان از لی��گ قهرمانان آس��یا می دانند. تیم 
فوتبال س��پاهان چهارشنبه ش��ب در حالی که دو دیدار رفت و برگشت 
را برابر الس��د پیروز ش��ده بود، ب��ه دلیل حک��م AFC در دیدار رفت 
ب��ا نتیجه س��ه بر صف��ر بازنده اعالم ش��د و همین موضوع ک��ه به دلیل 
 اشتباهات مدیریتی در باش��گاه سپاهان رخ داده بود، عامل اصلی حذف

 سپاهان بود. 

راهیابی پایتخت به مرحله پایانی لیگ 
تکواندوی نونهاالن

هفت��ه پایانی مرحل��ه اول از رقابت های لیگ تکواندو نونهاالن کش��ور، 
جام ش��کوفه ها در خانه تکواندو تهران برگزار ش��د و تیم نفت پایتخت 
اصفه��ان به مرحله پایان��ی راه یافت. در هفته پایانی ای��ن پیکارها نفت 
پایتخت با نتیجه 10 بر صفر هیأت تکواندو سقز را شکست داد و با تیم 
شیرین نوین تهران به تساوی 5-5 رسید و در مجموع با کسب 10 امتیاز 
ب��ه عنوان تیم اول از گروه دو به مرحل��ه پایانی راه یافت. لیگ تکواندو 
نونهاالن کشور، جام شکوفه ها با حضور 19 تیم برگزار گردید و مرحله 
پایانی این رقابت ها از 29 مهرماه به شکل دوره ای آغاز می گردد. کمیته 
فنی این دوره از مسابقات تیم نفت پایتخت را به عنوان فنی ترین تیم و 
پرامتیازتری��ن تیم و داوود عبدالرضایی مربی این تیم را به عنوان بهترین 
مربی معرفی کرد. همچنین کمیته داوران هادی ترکاشوند داور اصفهانی 

این رقابت ها را به عنوان بهترین داور معرفی کردند.

درخشش ستاره هاي تابناك والیبال ایران درآسمان قاره آسیا

کربکندي: 

ذوب آهن اقتدار سابق خود را نداشت
 سپاهان خود یکي از مسببان اصلي باال رفتن قیمت بازیکنان بود 

در نظرسنجی باشگاه بارسلونا مشخص شد؛

والدس، »مسی« دروازه بانان جهان
الهه منصوریان دارنده مدال برنز بازی های آسیایی گوانگ جو گفت: 
ش��گردم را در رقابت های جهانی ترکیه تغیی��ر می دهم. منصوریان 
ووش��و کار اصفهانی با اش��اره به باال بودن سطح رقابت های جهانی 
ترکیه گفت: برای حضور در رقابت های جهانی ترکیه، نحوه اجرای 

فنون تکنیکی خود را در حین بازی با حریفان تغییر می دهم. 
وی افزود: همانطور که ما بازی حریفان خارجی را در نحوه تکنیک 
و تاکتیک آنالیز می کنیم، بي ش��ک کش��ورهای خارجی نیز با برنامه 
وارد این مس��ابقات می شوند و با دیدن فیلم مسابقات، ووشوکاران 
ایران را مورد آنالیز قرار می دهند و با این شرایط در نظر دارم شگرد 

بازی خود را با رقبا تغییر دهم. 
منصوری��ان ووش��وکار وزن 48- کیلوگ��رم کش��ورمان تصریح کرد: 
رقابت های جهانی همیش��ه از س��طح باالیی برخ��وردار بوده و همه 
کشورها با بهترین نفرات وارد این مسابقات می شوند و به اعتقاد من 
ووشو بانوان ایران روند رو به رشدی را طی کرده و با توجه به تجربه 
ای که در رقابت های 2009 جهانی کانادا دارم و همچنین کسب مدال 

نقره در آن رقابت ها، باید با تمام انرژی وارد میدان شویم. 

نای��ب قهرم��ان رقابت های جهان��ی کانادا افزود: کش��ورهای چین، 
 ویتنام و ماکائو که مدعیان اصلی این رشته هستند، همیشه در اوزان
 پایین تر با بهترین نفرات که عنوان دار رقابت های جهانی و آسیایی 
هس��تند در این مسابقات ش��رکت می کنند و با توجه به شناختی که 
از این نفرات دارم بي ش��ک کار س��ختی را در مصاف با آنها خواهم 

داشت. 
وی در ادامه خاطرنش��ان ساخت: در مس��ابقات جهانی هیچ چیزی 
قابل پیش بینی نیست و خوشبختانه با اردوهای فشرده و مداومی که 
در این مدت پش��ت سر گذاش��ته ایم به 100 درصد آمادگی الزم از 
نظر جس��می و روحی رسیده ایم و امیدوارم بتوانم با کسب بهترین 

مدال دوباره برای کشورم افتخار آفرین باشم. 
منصوری��ان گفت: من و خواهرم ش��هربانو منصوریان در وزن 70- 
کیلوگرم نفرات اعزامی به رقابت های جهانی ترکیه هستیم و با تمام 
انرژی و برای کسب بهترین مدال راهی این مسابقات خواهیم شد و 
با تمرکزی که بر روی این رقابت ها داریم، امیدوارم بتوانیم با دست 

پر از این پیکارها برگردیم.

دارنده مدال برنز بازی های آسیایی گوانگ جو:

شگردم را در رقابت های جهانی ترکیه تغییر می دهم

مرحله اول لیگ برتر بسکتبال بانوان
۳ پیروزی برای تینا

تیم بسکتبال بانوان تینا مرحله اول دور رفت لیگ برتر باشگاه های کشور 
را با سه پیروزی پشت سر گذاشت.

تیم بسکتبال بانوان فوالد ماهان )تینا( در اولین دیدار خود در چارچوب 
رقابت هاي لیگ برتر بسکتبال بانوان باشگاه های کشور در سالن حیدرنیا 
تهران با نتیجه 71 بر 35 برابر وحدت آریای تهران به برتری رس��ید. تینا 
در دومین دیدار خود 69 بر 26 شهرداری بندرعباس را مغلوب کرد و در 
س��ومین دیدار با نتیجه 77 بر 55 صابری تهران را شکست داد تا مرحله 
اول دور رفت را با موفقیت پش��ت سر بگذارد. هفته اول دور رفت لیگ 
برتر بسکتبال بانوان در دو گروه هشت تیمي به مدت سه روز در تهران 

و شیراز برگزار شد.

 ناکامي آسیایي را 
فراموش کنید

سپاهان – سایپا؛
هر دو تشنه پیروزی

دو ب��ازي باقیمانده از هفته نه��م لیگ برتر در حالي امروز 
با دیدار س��پاهان و ذوب آهن به پایان مي رسد که تیم هاي 
اصفهاني به دنبال این هس��تند با درخشش در این بازي ها، 

ناکامي آسیایي خود را به فراموشي بسپارند.
سپاهان که در عین برتري و با وجود کسب دو پیروزي به 
دلیل قوانین AFC نتوانس��ت به نیمه نهایي لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کند، امروز به مصاف تیم سایپا مي رود؛ سایپایي 
که با 10 امتیاز و یک امتیاز کمتر نسبت به سپاهان به دنبال 

استفاده از امتیاز میزباني در این مسابقه است. 
ش��اگردان مجید صالح که دوشنبه شکس��تي تلخ را مقابل 
استقالل متحمل ش��دند، مي خواهند در این دیدار خانگي 
بر ناکامي هاي سپاهان بیفزایند اما سپاهان هم به دنبال این 
 است که با درخشش در این مسابقه، هواداران خود را با تیم

 آشتي دهد. 
ک��ه  ابراهی��م زاده  منص��ور  دیگ��ر ش��اگردان  از س��وي 
چهارش��نبه پس از شکس��ت خانگي خود مقابل س��وون 
سامس��ونگ، در عی��ن برت��ري از صع��ود ب��ه دور بع��د 
مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا باز ماندند، در بازي امروز 
خ��ود مقاب��ل نف��ت تهران ب��ا انگیزه بس��یار و ب��ا هدف 
 کس��ب دوباره سهمیه مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا بازي 

خواهند کرد. 
ذوب آهني ها در این بازي خانگي از نعمت هواداران خود 
بهره مند هستند و بدون شک باید سه امتیاز این مسابقه را ازآن 
 خود کنند تا جایگاه خود را در جدول رده بندي لیگ برتر بهبود 

بخشند.

AFC با ارسال نامه فوری 
اعالم کرد:

احمدي از بازي با نفت 
تهران محروم است!

کنفدراس��یون فوتبال آسیا )AFC( با ارسال نامه فوري به 
فدراس��یون ایران اعالم کرد: محم��د علي احمدي از بازي 

ذوب  آهن مقابل نفت تهران در لیگ برتر محروم است.
به گزارش ایمنا به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، آلکس 
سوسي دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه اي به مهدي 
محمد نبي دبیرکل فدراسیون فوتبال اعالم کرد که محمد علي 
احم��دي بازیکن تی��م ذوب آهن که در بازي مقابل س��وون 
 سامس��ونگ کره جنوبي اخراج ش��ده اس��ت در بازي امروز 

ذوب آهن مقابل نفت تهران نمي تواند حضور داشته باشد. 
در این نامه که به صورت فوري براي فدراسیون ارسال شده، 
آمده اس��ت: بر اس��اس بند چهار م��اده 69 رقابت هاي لیگ 
قهرمانان آس��یا 2011 و بند دو قس��مت سوم ماده 38 قوانین 
انضباطي کنفدراسیون فوتبال آسیا، تخلفات رقابت هاي لیگ 
قهرمانان آس��یا به رقابت هاي داخلي هم منتقل مي ش��ود و 
بنابراین محمد علي احمدي ب��ه خاطر کارت قرمزي که در 
بازي مقابل س��وون سامسونگ دریافت کرده است در اولین 
بازي رس��مي داخلي ذوب آهن نمي تواند بازي کند. بر این 
اساس محمد علي  احمدي از بازي مقابل نفت تهران محروم 
ش��ده است.  همچنین در این نامه فوري آمده است که دیگر 
بازیکن این تیم یعني فرش��ید طالبي کارت زرد گرفته است 
و در صورتي که این بازیکن پیش از این کارت زرد داش��ته 
باشد از اولین بازي ذوب آهن در فصل جدید مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا محروم خواهد بود و اگر نداشته باشد مي تواند 
در اولی��ن بازي ذوب آه��ن در فصل جدید رقابت هاي لیگ 

قهرمانان آسیا بازي کند.

یک رکورد ایده آل برای مدافع گلزن رئال
واران؛ 270 دقیقه بدون خطا

مدافع فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید 270 دقیقه بدون خطا در اللیگا را 
پشت سر گذاشته است. به گزارش مارکا اسپانیا، مدافع فرانسوی تیم فوتبال 
رئال مادرید طی سه بازی انجام داده، معادل 270 دقیقه در نقش مدافع حتی 
یک بار هم خطا نکرده و از این نظر در محور توجه خبرنگاران اسپانیایی 
ق��رار گرفته اس��ت. واران خوب دفاع می کند اما خش��ونت مدافعینی مثل 
په په یا راموس را هم ندارد و همین مسأله بهانه ای برای کنایه نویسندگان 
مادریدی به مدافعین عصبانی رئال مادرید بوده اس��ت. این در حالی است 
که واران 18 ساله در طول 270 دقیقه، 159 پاس داده که تنها 13 پاس آن 
اشتباه بوده. کم حاشیه بودن واران در تیمی که آرام ترین بازیکنان را به پر 

سر و صداترین بازیکنان تبدیل می کند، ارزشمند است.

ورزش



سامانه ویکیپدیا به نقل از چند منبع معتبر جهانی اسامی 
بیلیونرهای ایرانی را منتشر کرده است. در این رده بندی 
اسامی ایرانیانی که حداقل 100میلیون دالر آمریکا ثروت 

دارند دیده می شود. 
 در صدر این فهرست سام نظریان با سرمایه ای بالغ 
بر 12 بیلیون دالر در جایگاه اول قرار دارد.سام نظریان 
36 ساله، متولد 1354 در یک خانواده یهودی در ایران، 
کوالکام  بزرگ  شرکت  بنیانگذار  نظریان  یونس  فرزند 
کالیفرنیای  و  نیویورك  های  دانشگاه  التحصیل  فارغ  و 
شرکت  عامل  مدیر  و  بنیانگذار  نظریان  است.  جنوبی 
SBE Entertainment Group و سرمایه گذار معتبر 
ترین و پرشکوه ترین تأسیسات تفریحی در لس آنجلس، 
 الس وگاس و میامی است. گفتنی است که شعبه یکی از 
آن  بازی حامد حدادی در  با  کلوب های وی همزمان 
ورزشگاه افتتاح شد. الزم به ذکر است که ماشین وی تنها 

1 میلیون دالر قیمت دارد. 
 نفر دوم پیر امیدیار معروف و مالک سایت ای بی است. 
ثروت وی در سال 2011، 7/6 بیلیون دالر برآورد شده 
است. وی که جایگاه 29 ثروتمندان جهان را به نام خود 
کرده است، رئیس و موسس سایت ای بی )e bay( اولین 
و معروفترین وب گاه مخصوص حراج و خرید و فروش 
اینترنتی است که تا آخر سال 1998، 2/1 میلیون عضو 750 
میلیون دالر حجم معامالت و حدود هشت میلیون دالر 
سود کسب کرده بود. این شرکت بیش از 6000 کارمند 46 
میلیون مشتری ثبت شده و 441 میلیون دالر سود خالص 

در سال 2005 داشته است. 
 جایگاه بعدی در اختیار مانی مشعوف است. وی یک 
 bebe stores, تاجر ایرانی آمریکایی و بنیانگذار و رئیس

inc است. مانی مشعوف 68 ساله پیش از افتتاح اولین 
بوتیک زنانه خود در سال 1976، استیک فروشی داشته 
است. ثروت وی 3/1 بیلیون دالر تخمین زده شده است. او 
در اواخر دهه محصوالت خود را در سریال های محبوب 
تلویزیونی آمریکا به طور غیر مستقیم معرفی می کرد و در 

سال 1998 شرکتش را سهامی عام کرد. 
داوود  است.  خلیلی  داوود  ناصر  فهرست  بعدی  نفر   
خلیلی 46 ساله از ثروتمندترین افراد بریتانیا نیز معرفی 
شده است. ثروت وی در حدود 1 بیلیون دالر تخمین زده 
شده است. وی حتی از ملکه انگلستان نیز ثروتمندتر است. 
داوود خلیلی به خاطر داشتن مجموعه ای از آثار هنری 
مشهور شده است. بخش عمده دارایی او را مجموعه ای 

از آثار هنری ایرانی و اسالمی تشکیل می دهد که بالغ بر 
20/000 شیء هنری و عتیقه و مجموعه آثار هنری ایرانی و 
اسالمی اش تشکیل می دهد که خود او ارزش آن را بیش 

از یک میلیارد پوند می داند. 
 جایگاه بعدی فهرست در اختیار امید کردستانی است. 
وی 48 سال سن دارد و نایب رئیس ارشد بخش فروش 
و عملکرد جهانی شرکت گوگل است. او دارای سابقه 
در  باال  سطح  فناوری  زمینه  در  سال   12 از  بیش   ای 
شرکت های پیشروی اینترنتی مانند نت اسکیپ است. او 
همچنین نائب رئیس بخش توسعه کسب و کار و فروش 
در این شرکت بود و توانست بازده مالی وب گاه نت 
اسکیپ را در عرض 18 ماه از 88 میلیون دالر در سال 
به بیش از 200 میلیون دالر در سال برساند. او یکی از 
ثروتمندترین ساکنین کالیفرنیای شمالی است. مجله سن 
خوزه ارزش دارایی های وی را 1/9 میلیارد دالر برآورد 

کرده است. همچنین ماهنامه فوربس وی را به عنوان دومین 
ثروتمند ایرانی در جهان معرفی می کند. 

 اسحاق الریان نفر بعدی این فهرست است. وی 55 سال 
سن دارد و ثروتش بالغ بر 723 میلیون دالر تخمین زده 
شده است. اسحاق الریان سازنده عروسک های »برتز« 
متولد 1332 در شهر کاشان است. او هم اکنون صاحب 
»ام جی ای« بزرگ ترین کارخانه عروسک سازی جهان 
است که توسط یک فرد و بدون سرمایه گذاری شرکا اداره 

می شود. 
او در سال 2000 تصمیم به ساختن عروسک های »برتز« 
گرفت که دو نوع از این عروسک ها به نام های ایرانی 

فرزندان او ، کامران و یاسمین خوانده می شوند. 
 نفر بعدی پل مریج است. وی 65 سال سن دارد و مخترع 
و مالک هات پاکتس است. ثروت وی 600 میلیون دالر 

برآورد شده است. 
 ایرانی بیلیونر بعدی، پسر علی خسروشاهی بنیان گذار 
دالر  میلیون   592 وی  ثروت  است.  مینو  کارخانجات 
ایرانی  ثروتمندترین  خسروشاهی  است.  شده  برآورد 
کانادایی  کارآفرین  کاناداست. حسن خسروشاهی  مقیم 
ایرانی تبار متولد 1319 در شهر تهران است. وی مالک 
و مؤسس فروشگاه های زنجیره ای قطعات الکترونیکی به 
نام Future Shop است وتعداد شعبات شرکت وی در 

آمریکای شمالی به 118 می رسد. 
 نفر بعدی که جوان ترین ثروتمند ایرانی است با 17 

علی  دارد.  دالر  میلیون   122 بر  بالغ  ثروتی  سن  سال 
 Camel Trading Group الدوبیخی مالک شرکت 

است.
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بیلیونرهای ایرانی
 آیا مي دانید قرمزی درون کالباس از گوشت 

تاج خروس است.
 آیا مي دانید ماده اولیه کالباس از سویاست که 
سودازا و مضر است و موجب کم حافظگی 
می شود. بنابر شواهد عینی زایدات گوشت 
وگوشت های غیر قابل استفاده برای ساخت 

سوسیس و کالباس استفاده می شود.
 آیا مي دانید پیامبر اسالم )ص( فرموده اند 
گوشت گاو مرض است. روغن آن دارو و 

شیر آن شفا است.
 آیا مي دانید گوشت گاو به گفته بوعلی سینا 
عامل 16 بیماری مهلک می باشد که اولین آن 
سرطان و دومین آن مالیخولیا )اسکیزوفرنی( 
و سومی آن بواسیر می باشد. جنون گاوی 
ویروس و میکروب نیست بلکه پروتئین گاو 

است.
دو  فقط  پاستوریزه  شیر  در  مي دانید  آیا   
درصد چربی حذف شده و به جای هزینه 
پاستوریزاسیون ماده نگهدارنده بنزوات سدیم 
زده می شود که خطر ناك و سرطان زاست.

امکان  که  استرلیزه  شیر  در  مي دانید  آیا   
نگهداری شش ماه خارج از یخچال را دارد 

غلظت بنزوات سدیم بیشتر است.
 آیا مي دانید در ماکارونی 20درصد گنوتن 
صنعتی استفاده می شود که سرطان زاست. و 
در بسیاری کارخانه ها نان خشک کپک زده 
به جای آرد در ماکارونی استفاده می شود و 

ماکارونی یبوست زاست.
ترکیب  دلیل  به  مایونز  آیا مي دانید سس   
به  کنفرانس های علمی  در  دارد  خاصی که 

عنوان سم کبد معرفی می شود.
برای متخلخل  باگت  نان  آیا مي دانید در   
شدن از پودر های بکینگ یا جوش شیرین 
با  گمرك ها  در  که  شود  می  استفاده  زیاد 

عالمت مرگ وارد می شود.
 آیا مي دانید نان های مصرفی به دلیل فاقد 
سبوس بودن از مهم ترین قسمت ریز مغذی 
که گروه ویتامین های )ب( می باشد محرومند 

و نان باگت بدترین نان هاست.
نوشابه ها،  ساندیس ها،  مي دانید  آیا   
بیسکویت ها، کیکها و... با قندهای مصنوعی 
چون ساخارین که 1000 برابر شیرین تر از 
قند معمولی است ساخته می شود که دشمن 

کبد و کلیه است.
 آیا مي دانید رنگ های افزودنی در نوشابه ها، 
ساندیس ها، کیک ها، آدامس ها همه سرطان زا 

هستند.
 آیا مي دانید ماده مخدر به نام cola )پپسی 
نوشابه ها  بیشتر  در  و...(  کوال  کوکا  کوال، 
وجود دارد که کافئین و کارامل از این دست 

هستند.
که  ماهی  و  مرغ  گوشت  مي دانید  آیا   
متأسفانه سفارش بسیاری از پزشکان است 
تومورهای  و  موجب سکته  و  زاست  بلغم 

مختلف می گردند.
ماهی های  و  مرغ  گوشت  مي دانید  آیا   
عوارض  که  هستند  هورمون ها  با  پرورشی 

متعدد به بار می آورند.
مثل  مایع  روغن های  قیمت  مي دانید  آیا   
آفتابگردان اگر واقعی باشد حدود 12 الی 15 
هزار تومان خواهد بود ولی االن در بازار 900 
الی 800 تومان است که از یک کیلو تخم 

آفتابگردان ارزان تر است.
اسید  از  صنعتی  سرکه های  مي دانید  آیا    
استیک محلول در آب به عالوه اسانس ها و 

رنگ ها هستند که همگی بسیار مضر اند.
 آیا مي دانید بیشتر محتوای روغن های مایع 
از پارافین خوراکی که محصول پاالیشگاه های 
نفت است درست شده است که کلسترول 
 خون را اف��زوده موجب چ��ربی خون و ...

می شود که کشنده است.
 آیا مي دانید جهت براق شدن خیار گلخانه ای
از روغن مالی استفاده و خیار گلخانه ای به 
دلیل ندیدن نور خورشید سرطان زا و خطر 

ناك اند.
 آیا مي دانید موز به جای هوای گرم جنوب 
در گلخانه های شهر های مختلف، از جمله 
کاربیت  توسط  هم  آن  شمالی،  شهر های 
ظرف چند روز به طور انبوه به عمل می آید 

و موجب تولید مرض و یبوست زاست.
 آیا مي دانید در بیشتر کارخانه ها آبلیموهای 
صنعتی حتی یک لیمو هم وارد نمی شود و 
آب لیمو صنعتی از »آب کاه« به عالوه برخی 
اسانس ها و جوهر نمک تولید می شود که 
امر موجب ته نشین نشدن محتوای  همین 

آب لیمو می باشد.

حشرات مفید
ریزترین  از  حشرات  دانید  می  که  طور  همان 
در  که  هستند  خدا  مخلوقات  ترین  وکوچک 
سراسر گیتی پراکنده اند و به حیات خویش در 
این سرای گسترده الهی ادامه می دهند. جثه ریز 
دهد  نشان  کوچک  را  کارشان  شاید  حشرات 
اما با توجه به اندازه کوچکشان کارهای بزرگی 
انجام می دهند.این موجودات حدود 65 درصد 
گونه های شناخته شده در عالم هستند. بدن آن 
ها از سه قسمت شامل سر، قفسه سینه و شکم 
تشکیل شده است و در مجموع دارای 21 بند 
حسی  اعضای  شامل  حشرات  در  سر  هستند. 
ساده  و  مرکب  چشم های  شاخک ها،  جمله  از 
می  حسی  ظریف  موهای  و  دهانی  قطعات  و 
باشد. پاها به وسیله مفصل هایی به قفس سینه 
معده،  دارای  حشرات  شکم  شوند.  می  متصل 
 روده و سایر اجزای درونی می باشد. به وسیله 
بال ها پرواز می کنند و بعضی ها از آن ها به وسیله 
پاها این طرف و آن طرف می جهند. بسیاری از 
حشرات نه تنها برای انسان مضر نیستند؛ بلکه از 
ضروریات تداوم حیات بشری تلقی می شوند. 
هرچند که جنبه های مفید حشرات فقط به این 
هزار  هزاران  بلکه شامل  نمی شود  بحث ختم 
فایده از جمله تولید محصوالت خوراکی و تزیینی 
فرآورده های دارویی و سایر احتیاجات بشر از 
جمله تولید عسل، تولید ابریشم و ... می شود که از 
اهمیت فراوانی در زندگی انسان برخوردارند. یکی 
از حشرات خیلی مفید برای انسان و محیط زیست 
دارای  تنهایی  به  زنبورعسل  است.  زنبورعسل 
 چندین و چند فایده مهم برای انسان و محیط زیست 
می باشد. مهم ترین فایده ای که از زنبور عسل به 
ما می رسد عمل گرده افشانی است. زنبورعسل از 
روی این گیاه به روی آن گیاه می رود و با این عمل 
گرده افشانی را برای گیاهان آسان می کند و به طور 
کلی در گرده افشانی گل های درختان میوه به طور 
متوسط یک درصد مجموع گرده افشانی ها را باد؛ 
شش درصدش را همه حشرات منهای زنبورعسل 
و 93 درصد باقیمانده را زنبورعسل به تنهایی انجام 
می دهد. بنابراین زنبوران عسل سهم چشمگیری 
در این همه تنوع گیاهان و درختان، و نیز مقاومت 
پیدا کردن آن ها داشته اند. همچنین با عمل گرده 
کشاورزی  محصوالت  افزایش  موجب   افشانی 

می شوند. 

آیا مي دانید؟

از  را  ذیل  در  مشروح  عملیات  دارد  نظر  در  اصفهان  منطقه اي  آب  شرکت 
طریق مناقصه عمومي با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگذار نماید. لذا از مناقصه گراني که تمایل به حضور در مناقصات را دارند 

دعوت به همکاري مي گردد.

حداقل رتبه پیمانکارمدت اجرامبلغ برآوردشرح موضوعردیف

ایمن سازي شبکه آبیاري 1
5 آب- 5 ساختمان8 ماه2/471/225/889برخوار، نکوآباد و خمیران

الیروبي دریاچه و پایاب 2
5 آب۳ ماه844/062/500سد چم آسمان

فنس کشي محوطه سد ۳
5 آب- 5 ساختمان۳ ماه721/780/0۳0گلپایگان

فنس کشي محوطه سد 4
5 آب- 5 ساختمان۳ ماه721/780/0۳0چشمه لنگان

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت 
اعتبار پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد 

مناقصه مشخص مي شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي حداکثر به مدت 7 روز 
 مهلت دارند نسبت به اعالم آمادگي کتبي، و ارائه گواهینامه رتبه بندي
از  نماید پس  اقدام  معتبر شرکت  تغییرات هیأت مدیره  آخرین  آگهي  و 
تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آمد.
جنب  خانه-  آئینه  بل��وار  خواجو-  پل  اصفه��ان-  گ��زار:  مناقص�ه  نشاني 
هالل احمر- شرکت آب منطقه اي اصفهان- دفتر قراردادها- کدپستي 
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