
 کنسرت محسن یگانهمعیشت مردم نیازمند یک تحول بزرگ است
در شاهین شهر
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دبیر تشخیص مصلحت نظام در اصفهان مطرح کرد

حذف ایران چک ها به 
سود اقتصاد کشور است؟ 4

 سخت ترین 
ماراتن های جهان  122

جدال مجلس و دولت 
10بر سر قانون

مرگ پسر 12 ساله در پي 
شكنجه هاي نامادري 
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سریال احمدجو
 پشت کوه های بلند رفت 
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بنگر هم از سپاهان رفتنی است
محس��ن بنگر با نوش��تن متنی در صفحه خود از خداحافظی خود 
با تیم فوتبال س��پاهان در پایان فصل خبر داد. محس��ن بنگر روز 
گذش��ته با قراردادن متنی در صفحه فیس بوک خ��ود اعالم کرد 
این فصل آخرین فصل حضور او در س��پاهان خواه��د بود و بازی با 
مس سرچش��مه آخرین بازی لیگ برتری محسن بنگر در این تیم 

خواهد بود.  

متأسفانه امروز موسیقی خیلی پولی شده است   10

8
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خبری از ایستگاه ثابت آتش نشانی
 دروازه دولت نیست

مصاحبه اختصاصی زاینده رود با استاد احمد هنرمند  

ایمنی دروازه دولت و محدوده آن به عنوان مرکز شهرستان اصفهان 
از اهمیت بسیاری برخوردار اس��ت اما این مکان هنوز از وجود یک 
ایستگاه آتش نشانی ثابت بهره مند نیست، طی دو سال گذشته یک 
دس��تگاه خودروی اطفای حریق در این مکان مس��تقر شده است، 
تردد اصفهانی ها در مرکزیت ش��هر بسیار زیاد اس��ت.در این راستا 
مسئوالن آتش نشانی اصفهان در سال گذشته اعالم کرده اند که این 
مجموعه در نظر دارد به دلیل اهمیت ایمنی مرکز شهر یک ایستگاه 
ثابت آتش نش��انی را در دروازه دولت احداث کند اما هنوز خبری از 
ایجاد این ایستگاه نیس��ت و مرکز اصفهان وجود یک ایستگاه ثابت 

آتش نشانی را می طلبد.
در همین رابطه بهزاد بزرگ زاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سیاست گذاری شهرداری 
و سازمان آتش نش��انی این بوده که در هس��ته و بافت مرکزی شهر 
س��رمایه گذاری کند و یک ایس��تگاه آتش نش��انی ثاب��ت در مرکز 
ش��هر احداث کند. در همی��ن رابطه به��زاد ب��زرگ زاد مدیرعامل 
س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری اصفهان گفت: 
سیاست گذاری ش��هرداری و سازمان آتش نش��انی این بوده که در 

هسته و بافت مرکزی شهر سرمایه گذاری کند و...
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آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شماره 91/06 )59177(

1- موضوع مناقصه: اجرای شبكه های توسعه يافته شهرستان شهركرد در سال 91 )شهرهای سامان- 
بن - سورشجان(

2- مناقصه گزار: شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 91/02/23 لغايت 91/02/27 به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح 
لغايت 15

4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واريز وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكی بشرح مندرج 
در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بيست ميليون( ريال می باشد.

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1391/03/06

مناقصه گزاران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی شركت گاز استان به آدرس

با  يا  و  مراجعه   WWW.IETS.MPORG.IR يا   WWW.shana.ir يا   WWW.nigc-chbgas.ir
شماره تلفن های 4-3339002 و فكس: 3334278-0381 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

91/2/2491/3/6تهيه- حمل و توزيع يخ213-90تجديد مناقصه1

 مناقصه 2
11-91بين المللی

خريد مواد نسوز و اجرای عمليات نسوز چينی و آماده سازی تانديش 
 ايستگاه های ريخته گری 3، 6، 7، 8 مديريت فوالدسازی و

نسوزكاری های متفرقه كارگاه های اينگات و دانيلی
91/2/2591/3/13

اجرای عمليات طراحی و پياده سازی سيستم مديريت امنيت 157-90ارزيابی كيفی3
)ISMS( 91/2/2591/3/6اطالعات

91/3/291/2/23دو رديف پمپ سير كوله سولفات آمونيوم و نمک بر189-90تجديد مناقصه4

91/2/2791/3/8شش رديف هادی های نورد 222650-90تجديد مناقصه5

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1- زمان دریافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف/ 2618روابط عمومی ذوب آهن اصفهان
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هواداران منتظر ناگفته هایم باشند 
محمد رویانیان  :

محمد رویانیان که در چین به س��ر می برد، اظهار داشت: امس��ال شرایط طوری شد 
که بیشتر از این، کاری از دس��ت ما بر نمی آمد. هواداران قبول کنند که ما تالش های 
خود را انجام دادی��م، اما به این نقطه رس��یدیم. وی اف��زود: امیدوارم فص��ل آینده با 
تمام قوا و نیروی جدید وارد میدان ش��ویم. در حال حاضر هر گون��ه اظهار نظر به این 
شرایط پرس��پولیس ضربه بیش��تری می زند. ضمن احترام به کلیه عزیزانی که دلسوز 
پرسپولیس هس��تند، فعال می خواهم س��کوت کنم و به زودی حرف هایم را می زنم تا 
طرفداران پرس��پولیس متوجه همه چیز ش��وند. مدیر عامل باش��گاه پرسپولیس در 
جواب س��ؤالی که چرا دنیزلی بدون اجازه ش��ما راهی کشورش ش��ده، گفت: آخرین 
 وضعیت کادر فنی را همیش��ه زیر نظر داریم. من و همکارانم از این موضوع هیچ وقت

 چش��م پوش��ی نخواهیم کرد. دنیزلی بعد از بازی با راه آهن با من تم��اس گرفت و از 
من مرخصی اضطراری خواس��ت. پدر همس��ر این مرب��ی به دلیل بیماری س��رطان 
وضعیت خوب��ی ندارد و از طرف دیگر همس��ر وی نی��ز باید تحت عم��ل جراحی قرار 
می گرفت. باید چه جوابی به او می دادم؟ از روی انس��انیت اجازه دادم به کشورش برود 

 تا در کنار خانواده اش باش��د. وی افزود: امروز با دنیزلی تم��اس گرفتم و گفتم هر چه
 سریع تر به ایران برگردد، اما محسن آشوری هم آمادگی کاملی دارد تا تمرینات را از روز 
چهارشنبه با نظم خاصی به جلو ببرد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خطاب به هواداران 
گفت: می دانم ناراحتید، اما به زودی ناگفته هایم را بیان خواهم کرد. از داخل باشگاه و 
بیرون باشگاه حرف های زیادی دارم که بعد از یک پیروزی خوب مقابل الشباب، آنها را 
اعالم می کنم. فعال صبر و حوصله برای پرسپولیس مهم است و به موقع من حرف های 
خودم را می زنم. وی افزود: هواداران عزیز پرسپولیس بدانند ما فصل آینده اگر خدا اجازه 
دهد، تیمی سالم، کامل، پر قدرت و مستحکم می سازیم تا بتوانیم سال جاری را جبران 
کنیم. رویانیان در پاسخ به س��ؤالی که چرا در غیابش کسی در باشگاه حضور ندارد که 
جواب سؤاالت را بدهد، گفت: قائم مقام من به همراه پرسنل باشگاه حضور دارند و کارها 
را زیر نظر دارند و برای باشگاه برنامه ریزی می کنند. از طرف دیگر محسن آشوری نیز 
کامال آماده است برنامه ها را اجرایی کند. مشکلی نداریم؛ ما فقط بابت باخت هایی که 

پیش آمده بسیار متأسف هستیم، اما چاره ای نیست جز تحمل.

در حالی که هنوز دو روز تا برگزاری هفته پایانی لیگ برتر و رسیدن قطار لیگ یازدهم 
به ایستگاه 34 باقی مانده، در طی یک ماه گذشته اکثر بازیکنان پرمشتری لیگ وارد 
بازار نامحسوس نقل و انتقاالت شده اند تا شاید از این طریق، مبالغ قرارداد خودشان 
برای فصل آینده را تا حد زیادی افزایش دهن��د. بازارگرمی، اتفاق جدیدی در فوتبال 
ایران نیست و در طی سال های گذش��ته همواره با گذشتن بازی های لیگ از مرز 30 
هفته، این فعالیت های زیرپوستی توس��ط خود بازیکنان و حتی مدیربرنامه هایشان 
آغاز می ش��ود. به خصوص در بحث دروازه بان های ایرانی که نسبت به بقیه بازیکنان 
پرمش��تری ترهس��تند و به طور طبیعی از قیمت باالتری هم برخوردار خواهند بود و 
گاهی یک جمله جنجال��ی و اعتراض گونه می تواند تا ح��د 200 میلیون، قیمت آنها 

را افزایش دهد.

بازار، بس ناجوانمردانه گرم است!
جیب هایی پر از پیشنهاد

دنیزلی بعد از 
بازی با راه آهن با 
من تماس گرفت 
و از من مرخصی 

اضطراری 
خواست. پدر 

همسر این مربی 
به دلیل بیماری 

سرطان وضعیت 
خوبی ندارد

فرمانده انتظامی شهرس��تان اس��کو از قتل پس��ر 12 ساله 
توسط نامادریش خبر داد. به گزارش  ایسنا، سرهنگ مهدی 
عبادی پور در تش��ریح این خبر گفت: در تماس 115 سهند 
با فوریت های پلیس��ی، اعالم شد که جسد پس��ر بچه ای در 
جلوی منزلش��ان در شهر س��هند افتاده که عوامل کالنتری 
این منطق��ه و پلیس آگاهی در محل حاضر ش��دند. فرمانده 
انتظامی شهرستان اسکو با بیان این که مأموران در محل پسر 
بچه ای حدوداً 12 ساله را به نام »الف-ف« مشاهده کردند که 

در پاگرد راه پله جلوی منزل به حالت درازکش افتاده بود...



چهره روزيادداشت

موضع نخست وزير جديد اردن 
درباره حمله به ايران

نخست وزیر جدید اردن، اشغالگری رژیم صهیونیستی را از معضالت 
امنیتی خاورمیانه دانس��ت و درباره پیامده��ای خطرناک هرگونه 
ماجراجویی علیه ایران به س��بب برنامه هس��ته ای صل��ح آمیز آن، 
هش��دار داد. وی درباره اوضاع منطقه اظهار داش��ت: تحوالت اخیر 
 سوریه و اشغالگری اسرائیل، از عواملی است که به ثبات منطقه کمک 
نمی کند. نخست وزیر اردن درباره حل مسالمت آمیز بحران سوریه 
 از طری��ق توافق مردم این کش��ور درباره آینده ش��ان که ب��ه دور از 

خشونت ها صورت گیرد، ابراز امیدواری کرد.

پلیس بین الملل دستور دستگیری 
طارق الهاشمی را صادر کرد

پلیس بین الملل دستور دستگیری معاون فراری نخست وزیر عراق 
را صادر کرد. طارق الهاشمی درپی متهم شدن به حمایت از تروریسم 
و ارتکاب اقدامات تروریس��تی و صدور حکم جلبش، در 19 دسامبر 
به منطقه کردستان در شمال عراق فرار کرد و سپس در یکم آوریل 
جاری از آنجا با هواپیمای اختصاصی نخس��ت وزی��ر قطر به دوحه 
و س��پس به ریاض و آنکارا رف��ت. موضوع فرار طارق الهاش���می به 
سلیمانی و عدم تحویل وی به مقامات قضایی بغداد، در چند ما اخیر 
روابط منطق کردس��تان و حکومت مرکزی بغداد را به شدت تحت 

تأثیر قرار داده است.

اختالف مجلس و دولت 
در ای��ن گیر و دار قان��ون گرای��ی و قانون گری��زی این روزها  
بیشترین اختالف مربوط به دولت و مجلس است. دولت تفسیر 
مجلس از قانون را قبول ندارد و مجلس هم دولت را قانون گریز 
می داند. اختالف بی��ن مجلس و دولت به حدی رس��یده که 
احمدی نژاد برای اولین بار بعد از انق��الب، اعالم می کند که 
بعضی از قانون هایی که مجل��س تصویب کرده را قبول ندارد. 
 کار به جایی رسید که اعالم شد دولت، مجلس را در رأس امور 
نمی داند و ای��ن جمله امام راحل مربوط ب��ه همان زمان بوده 
است و دیگر مصداق ندارد. دولت اختالف مجلس بر سر تفسیر 
قانون را به حوزه ای دیگر کشانده و زمین بازی را عوض کرده 
است. این بار حدود و ثغور اختیارات مجلس مورد چالش قرار 
گرفته تا به این نحو، صورت مس��أله عوض شود و جواب های 
این مسأله هم مطابق سؤال!  با پایان یافتن مجلس هشتم، اما 
انگار اختالفات به یکباره سرباز کرده و تمام تفاوت دیدگاه هایی 

که دو طرف داش��ته اند و تمام مصلحت سنجی هایی که انجام 
می شده، فراموش شده است. 

تشت قانون افتاد
رقابت بر س��ر مجلس نهم و ریاس��ت جمهوری یازدهم ظاهرا 
باعث شده که خطوط بین اصولگرایان و دولت پررنگ تر از قبل 
شود. کمتر از یک سال پیش هر اختالفی به وجود می آمد همه 
حرف از اتحاد می زدند و خود را در مسائل کالن در یک جبهه 
می دیدند، اما امروز هس��تند کس��انی که از لزوم تنوع سلیقه 
صحبت می کنند و مدام س��عی دارند خود را تافته جدا بافته 
نش��ان دهند و گفتمان خود را متفاوت از بقی��ه معرفی کنند. 
دولت این روزها خیلی بنای س��ازگاری ندارد؛ شاید دلیل آن، 
این باش��د که به مجلس نهم امیدوارتر از مجلس هشتم است 
و به این امید دارد که کس��ی رییس مجلس شود که بیشتر با 

برنامه های دولت همسو باشد.

فاز جديد تقابل
اما احمدی نژاد در پایان مجلس هش��تم اخت��الف را به اجرا 
هم رس��اند. پیش تر اگر تنها دو قوه دیدگاه های خود را شرح 
می دادند، اما با نامه ن��گاری های رییس جمهور این تقابل ها 
 ش��کل دیگری به خود گرفت. احم��دی نژاد دوب��ار اقدام به 
نامه نگاری علیه مصوبات و اقدامات مجلس کرده است. هفته 
گذشته بود که او در نامه ای به دستگاه ها و زیرمجموعه های 
خود ابالغیه های رییس مجل��س در لغو برخی مصوبات مغایر 
با قانون اساس��ی هیأت دولت را فاقد وجاهت قانونی دانست و 
خواستار عدم توجه به آن شد. این اقدام رییس جمهور در حالی 
صورت گرفت که اصل 138 قانون اساسی چنین اختیاری را به 
رییس مجلس محول کرده است و الریجانی در چارچوب همان 
اصل، اقدام به ابطال مصوبات مغایر قانون کرده بود. اما او یک 
بار دیگر وارد اظهارنظر و به چالش کش��یدن مصوبه ای شده 
 که حکایت از نحوه نظارت نمایندگان بر خودشان دارد. وی در 
نامه ای خطاب به آیت اهلل هاشمی ش��اهرودی، رییس هیأت 
عالی حل اختالف و تنظیم روابط ق��وا، مصوبه مجلس درباره 
نظارت بر عملکرد نمایندگان را مغایر قانون اساس��ی دانسته 
است. این اقدام رییس جمهور در نوش��تن نامه به شاهرودی، 
درحالی صورت می گیرد که مرجع اصلی تفس��یر و تشخیص 
مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی شورای 
نگهبان است، نه ش��ورای حل اختالف و این شورا به تشخیص 
رهبر معظم انقالب تنها به منظور حل اختالفات احتمالی بین 
قوا به وجود آمده و صالحیت ورود به مباحث تخصصی مربوط 
به مصوبات مجلس را ندارد.  در همین زمینه بود که ش��ورای 
نگهبان هم به این نامه  واکنش نشان داد و آن را خالف قانون 
دانست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره 
نامه اخیر رییس جمهور گفت: با توجه به این که قباًل ش��ورای 
نگهبان اع��الم نظر کرده ب��ود، هم در نظرات تفس��یری و هم 
نتایج کارگروه حل اختالف که در ش��ورا تش��کیل ش��ده بود، 
رییس جمهور بر اساس اصل 113نمی تواند به شورای نگهبان و 

نهادهای خارج از قوای سه گانه تذکر  و اخطار دهد.
اما احمدی نژاد خ��ود را ناظر قان��ون می داند و بن��ا بر آنچه 
اعالم کرده، این حق را برای خود قائل اس��ت تا هیأت نظارت 
ب��ر قانون اساس��ی تش��کیل دهد. ش��ایددر صورت ریاس��ت 
الریجانی بر مجلس نهم،  دولت روزهای س��خت تری داشته 
 باش��د، چرا که الریجانی نش��ان داده که خیلی بنای س��ازش

 با دولت را ندارد.

شورای نگهبان تذکر ريیس جمهور به اين شورا را خالف قانون اساسی دانست

آن چیس�ت که همه دم از آن می زنند، اما کس�ی آن را رعايت نمی کند؟ آن چیست که بد و  گروه 
ناقصش بهتر از نبودش است؟ جواب اين سؤال ها يک کلمه است؛ قانون! اين روزها همه خود سیاست

را وابسته به قانون می دانند و مجری آن ، اما کارها  آن طور که بايد و شايد پیش نمی رود، چون 
هر کسی تفسیری از آن دارد.

سفر بزرگ ترين هیأت مصری 
به تهران

یک هیأت مصری به عنوان بزرگ تری��ن هیأت اعزامی 
به ایران بعد از انقالب اسالمی کشورمان، با هدف تبادل 
نظر درباره بیداری اسالمی به تهران سفر کرده است.به 
گزارش دبیرخان��ه مجمع بیداری اس��المی، یک هیأت 
علمی مصری در جریان س��فر به ایران امروز با علی اکبر 
والیتی، مش��اور رهبری در امور بین الملل دیدار خواهد 
کرد. این هیأت بزرگ ترین هیأت مصری است که بعد از 
انقالب اسالمی ایران به کشورمان سفر می کند و شامل 

بیش از 60 نفر شامل می شود.

دهمین دادگاه فساد مالی
هف��ت مته��م جدی��د پرون��ده فس��اد مالی ب��زرگ در 
دهمین جلس��ه دادگاه از اتهامات خ��ود دفاع می کنند. 
 دهمین جلسه رس��یدگی به پرونده فس��اد مالی بزرگ 
24 اردیبهش��ت ماه به ریاست قاضی س��راج برگزارمی 
شود.در این جلسه، قرار اس��ت متهمان جدید پای میز 
محاکمه قرار گرفته و از اتهامات خود دفاع کنند. قاضی 
س��راج، رییس دادگاه با تأیید این خب��ر گفت: دهمین 
جلس��ه دادگاه با حضور هفت مته��م جدید و یک مطلع 

برگزار می شود.

تدوين سند دانشگاه اسالمی 
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از 
تدوین سند دانشگاه اسالمی خبر داد و گفت: امیدواریم 

این سند به زودی تصویب و در سال 91 اجرایی شود. 
به گزارش مهر، حجت االس��الم محمد محمدیان افزود: 
امیدواریم بعد از تصویب سند نقشه مهندسی فرهنگی، 
نقشه دانشگاه اس��المی هم به تصویب ش��ورای انقالب 

فرهنگی برسد.

 وزير خارجه آلمان بر گفتگو 
با ايران تأکید کرد

گی��دو وس��تروله، وزی��ر ام��ور خارج��ه آلم��ان پ��س 
از دی��دار ب��ا آویگ��دور لیبرم��ن، وزی��ر خارج��ه رژیم 
صهیونیس��تی در برلی��ن، در رابط��ه ب��ا موض��وع 
برنامه هس��ته ای ایران با تأکی��د بر رویک��رد تعامل در 
قب��ال ایران، گف��ت: باید به مذاک��رات با ته��ران درباره 
 برنامه هس��ته ای ای��ران فرص��ت داد تا نتیج��ه نهایی

 آن مشخص شود.

خبر بین الملل 

اخبار کوتاه

تجلیل از ايران، نژادپرستی نیست
محمود احمدی نژاد/ رییس جمهور

وقتی از ملت ایران تجلیل می کنیم، اصال موض��وع قومیت گرایی و 
نژادپرستی نیس��ت و آنهایی که چنین تعبیری می کنند یا جاهلند 
 یا خ��ود را به جهال��ت زده اند. م��ا مأموریت داریم که بش��ریت را به 
یگانه پرستی و زندگی انس��انی و متعالی و عش��ق و پرستش و طی 
کردن راه انبیا دعوت کنیم. ما مأموریت داریم ایران را به عنوان الگو 
به جهان عرضه کنیم. روزی جهان باید سرشار از انسانیت باشد. امروز 
هم ملت ایران با اتکا به ریشه مستحکم و هویت پرافتخارش، آینده را 

پایه گذاری خواهد کرد و آن روز دور نخواهد بود.
اینج��ا باید کان��ون بالندگی، 
پ��رورش، تغذی��ه و حمایت 
از اندیش��ه و اندیش��مندان 
باش��د و بقیه ام��ور، موردی، 
لحظه ای و گذراس��ت و آنچه 
ک��ه تأثی��ر مان��دگار دارد، 
دریافت درست هویت و راه و 
قله و آرمان هاست که این کار 

صاحب نظران است.
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جان باختن کارشناس آژانس بین المللی در حادثه رانندگی در ایران

دو تن از کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال مأموریت در نزدیکی مجتمع خنداب در استان 
مرکزی دچار حادثه رانندگی شدند و یکی از آنها به نام »اوک سه اوک سه او« از کره جنوبی به علت شدت 

آسیب دیدگی، جان خود را از دست داد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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اجرای طرح 
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خرید اتصاالت 
چدنی، فوالدی 

و پلی اتیلن

دو 

مرحله ای

91/22

ملی10/182/779/485فریدونشهر

فهرست 
بهای 

واحد پایه 
سال 88 
و برآورد 
دستگاه

10070/000/000

اشخاص حقوقی 
دارای حداقل پایه 
و رتبه موردنیاز 
در رشته آب 
و تأسیسات و 

تجهیزات از معاونت 
برنامه ریزی ریاست 
جمهوری با معاونت 

امور عمرانی 
استانداری

*
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اجرای تجهیز و 
نوسازی شبکه 
های آبیاری و 

زهکشی اراضی 
کشاورزی 

تعاونی تولید 
روستای 
دهکرم

دو 
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فهرست 
بهای 

واحد پایه 
آبیاری و 
زهکشی 
سال 88

36060/000/000

اشخاص حقوقی 
دارای حداقل پایه 
و رتبه موردنیاز 
در رشته آب 

از معاونت امور 
عمرانی استانداری

*
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م الف/ 2655اداره امور پیمان ها و قراردادها

نوبت دوم
برگزاری همايش بیداری اسالمی دولت ائتالفی انگلیس در آستانه سقوط 

انگلیس در سال 2015 شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود، از همین رو 
حزب لیبرال دموکرات برای آن که بتواند اس��تقالل خود را حفظ کرده و همچنان 
در میان مردم بریتانیا محبوب باشد، از دولت ائتالفی کناره گیری می کند. حزب 
لیبرال دموکرات خروج خ��ود از ائتالف با ح��زب محافظه کار ب��ه رهبری دیوید 
 کامرون، نخست وزیر انگلیس را با خارج کردن نمایندگان خود از مجلس عوام آغاز 
می کند. این طرح از سوی مشاوران ارشد کلگ به وی ارائه شده  و وی نیز این طرح 
را قبول کرده است.  در صورت خروج حزب لیبرال دموکرات به رهبری نیک کلگ 
از دولت که هم اکنون عنوان معاون نخس��ت وزیر انگلی��س را دارد، کابینه دیوید 

کامرون سقوط می کند.

 دبیر علمی همایش بیداری اس��المی در اندیش��ه سیاس��ی ام��ام)ره( و رهبری 
 از برگ��زاری مراس��م افتتاحی��ه ب��ا حض��ور آی��ت اهلل مه��دوی کنی خب��ر داد. 
دکتر موس��ی نجفی با بیان این که همای��ش مذکور به همت دفتر حفظ و نش��ر 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامن��ه ای 24 اردیبهش��ت در مرکز همایش های 
بین المللی سازمان صداوسیما برگزار می شود، ادامه داد: موضوع بیداری اسالمی 
از دو منظر »عام« )سیاس��ی( و »نظریه پردازی« قابل بررس��ی است و بسیاری از 
مسائل به صورت منسجم در آن قابل طرح اس��ت. البته اندیشه سیاسی امام)ره( 
و رهبری و نسبت این نظریه در اندیش��ه این دو بزرگوار نیز دیگر ابعاد این قضیه 

را تشکیل می دهد. 

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص احتمال اسکان منافقین در جمهوری 
آذربایجان با بیان این که به شدت واکنش نشان خواهیم داد، گفت: انتظار 
داریم کشورهای همسایه متوجه این حساسیت باشند و با اقدام خود، کاری 
نکنند که روابط خوب ایران با آنها دچار خدش��ه شود. رامین مهمانپرست 
افزود: هر اقدامی علیه منافع یک ملت، چهره تاریکی را از این کشور بین مردم 
ترسیم می کند و عالوه بر این، سایه س��نگینی بر سر مردم خود آمریکا نیز 
خواهد افتاد. وی به شکست نیکال سارکوزی در انتخابات فرانسه اشاره کرد و 
گفت: وضعیت فرانسه می تواند درسی برای آمریکا باشد. بهتر است به جای 
پایمال کردن حقوق ملت ها، احترام به حقوق مردم را در دستور کار  بگذارند. 
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با احتمال اسکان 
منافقین در کشور آذربایجان، بیان داش��ت: موضع ما در رابطه با منافقین 
 کامال روشن است. این گروهک پرونده سیاهی از جنایت ها داشته و عالوه بر 
16 هزار جنایت که مردم و مس��ئوالن ما را هدف ترور قرار داده اند، در خود 
عراق نیز جنایات زیادی مرتکب ش��ده اند که نفرت مردم عراق از آنها قابل 
مشاهده است. وی در خصوص احتمال اس��کان منافقان در آذربایجان نیز 
بیان داشت: اگر طراحی صهیونیستی - آمریکایی باشد که آنها در کشورهای 
 منطقه مستقر ش��وند، ما حساسیت باالیی نس��بت به این موضوع داریم و 
به شدت واکنش نشان خواهیم داد و انتظار داریم کشورهای همسایه متوجه 
این حساسیت ما باش��ند و با اقدامی که تبعات منفی باالیی برای آنها دارد، 

کاری نکنند که روابط خوب ایران با آنها دچار خدشه شود.

 نمایندگان مجلس مطرح شدن استیضاح رییس جمهور پس از ارسال شش سؤال 
به قوه قضائیه در طرح سؤال از او را از اصالح آیین نامه داخلی مجلس حذف کردند.

نمایندگان مجلس  طرح اعاده شده اصالح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس 
از ش��ورای نگهبان که به طرح سؤال از رییس جمهور اشاره داش��ت را مورد بحث و 
بررس��ی قرار داده و به منظور تعیین نظر آن شورا، با اصالحاتی به تصویب رساندند. 
در بخشی از این مصوبه مجلس آمده بود: »در صورتی که سؤاالت ارسال شده به قوه 
قضائیه درباره یک رییس جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رییس جمهور 
با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس 
قرار می گیرد.« ش��ورای نگهبان به این بند از طرح مذکور ایراد گرفته بود. مصطفی 
کواکبیان به عنوان یکی از طراحان، معتقد بود که باید روی این موضوع پافش��اری 
شود و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع ش��ود، اما رییس مجلس به او 
یادآورشد که به این ترتیب، سرنوشت این طرح به مجلس نهم موکول می شود و چه 
بسا در آنجا به نتیجه نرسد. علی مطهری پس از این مذاکرات، عنوان کرد که اگرچه 
طراحان بر ابقای اس��تیضاح رییس جمهور در ادامه شش پاس��خ غیراقناعی وی به 
سؤاالت نمایندگان نظر دارند، اما اصراری هم ندارد. آنچه برای طراحان مهم بود، رأی 
گیری برای قانع کننده بودن یا نبودن پاسخ های رییس جمهور است که خوشبختانه 
با موافقت شورای نگهبان هم مواجه شده و ایرادی ندارد که موضوع استیضاح برای 
تأمین نظر این شورا حذف شود.البته مطهري و کواکبیان هر دو یادآورشدند که پیش 
از این، شوراي نگهبان با استیضاح وزرا پس از سه پاسخ غیراقناعي آنان به سؤاالت 

نمایندگان موافقت کرده بود و جاي تعجب است که هم اکنون چرا مخالفت دارد.

وزارت امور خارجه مجلس 

واکنش ايران به اسکان منافقین 
در آذربايجان

 استیضاح ريیس جمهور در ادامه 
سؤال از او حذف شد

جدال مجلس و دولت بر سر قانون



يادداشت

SMS

محمود محمدزاده، مدير كل بهزيس��تي استان اصفهان در 
بازديد از خانه سالمندان زواره در جمع خبرنگاران با بيان اين 
كه سازمان بهزيستي استان اصفهان داراي بيش از 800 مركز 
و زير مجموعه است، اظهار كرد: مددجويان سازمان بهزيستي 
شامل معلوالن ذهني و حركتي، اعصاب و روان، افراد در حال 
ترك اعتياد، سالمندان، ناشنوايان، نابينايان، زنان و كودكان 
بي سرپرست، ايتام، زنان فراري و كودكان خياباني است كه 
خدماتي در زمينه بيمه خدمات درماني، پيشگيري، درمان و 

حمايت معنوي به مددجويان ارائه مي شود.
وی تعداد مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستی استان 
اصفهان را 138 ه��زار مددجو اعالم كرد و گفت: س��رويس 
مشاوره تلفني، مشاوره خانواده و پاسخگوي سامانه 123 از 

ديگر خدمات اين سازمان محسوب مي شود.
مدير كل بهزيس��تی اس��تان اصفهان تنها مش��كل اساسي 
س��ازمان بهزيس��تي اس��تان اصفه��ان را كم ب��ودن مقدار 
پرداختي ها و مس��تمري به م��دد جويان دانس��ت و افزود: 
مستمری پرداخت شده برای اداره زندگي مددجويان كافی 
نيس��ت و  دولت بايد براي افزايش مس��تمري مددجويان و 

خانواده هاي تحت پوشش اقدام كند.

سه سهمیه استخدام ادارات برای معلوالن
محمدزاده از ديگر مشكالت سازمان بهزيستي استان اصفهان 
را بحث اشتغال مددجويان اعالم كرد گفت: طبق قانون از هر 
صد نفری كه در مراكز دولتی پذيرفته و اس��تخدام می شوند 

بايد سه سهميه به معلوالن اختصاص داده شود.
وی تصريح كرد: در اين راستا استاندار اصفهان قول داده اند  
 از س��ه هزار نفري كه قرار است در استان اس��تخدام شوند،

  3 درصد آن مع��ادل300 نفر براي معل��والن در نظر گرفته 
شود. مديركل بهزيستی استان اصفهان به برنامه اين سازمان 
جهت تأمين مسكن مددجويان اشاره و خاطرنشان كرد: در 
هفته بهزيس��تي بيش از 600 خانه كه سازمان بهزيستي در 
ساخت و تكميل آن مشاركت داشته اس��ت به بهره برداري 
مي رس��د. محمدزاده در ادام��ه اضافه كرد: ه��ر مددجويي 
 كه در مس��كن مهر ثبت نام كرده باشد، س��ازمان بهزيستي 

براي بازپرداخت هزينه ها و ساخت به آنان كمك مي كند.

حمايت از 500 مددجو در بهزيستی
وی اظهار كرد: در حوزه توانبخشي بيش از 900 دانشجو و در 
حوزه اجتماعي 500 نفر از مدد جويان را تحت حمايت داريم.

مديركل بهزيس��تی اس��تان اصفهان تعداد پرورش��گاه هاي 
استان اصفهان را 38 عدد خواند و افزود: تعداد 120 دانشجو 

همچنان در اين مراكز نگهداري مي شوند.
محمد زاده با اش��اره به اين كه42 تش��كل مرتبط با سازمان 
بهزيستي در استان اصفهان وجود دارد كه به دست معلوالن 
تأسيس و اداره مي شود، تصريح كرد: اين تشكل ها و انجمن ها 
بسيار فعال هس��تند و حتي به خود س��ازمان بهزيستي نيز 

كمك هاي بسياري مي كنند.
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ساخت  مجموعه فرهنگي 
شیخ بهايي تا پايان سال

پیشرفت 10 درصدی 
ساختمان شهرداری 

مدير عامل س��ازمان نوسازی و بهسازی ش��هرداری اصفهان از پيشرفت 
فيزيك��ی 30درصدی مجموعه فرهنگي ش��يخ بهايي خبرداد. حس��ين 
جعفری با اعالم اين مطلب گفت: مجموعه فرهنگی شيخ بهايی از سوی 
خيران كتابخانه ساز با همكاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
در فاز اول طرح دولتخانه صفوی در دوطبقه با وس��عت يك هزار و ۷00 
متر مربع در خيابان اس��تانداری در حال احداث است، همچنين طراحی 
 نقش��ه ها و نظارت بر روی اين طرح بر عهده اين س��ازمان است.  بعد از 
20 سال اين طرح پس از اصالح نقشه های طراحی از سوی سازمان ميراث 
فرهنگی با همت ش��هرداری و خيران كتابخانه ساز اجرايی شد و برآورد 
شده كه هزينه ساخت مجموعه فرهنگی شيخ بهايی بالغ بر 15 ميليارد 

ريال هزينه در برداشته باشد.

مصطفي بهبهاني، رييس كميسيون عمران معماري و شهرسازي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان گفت: س��اختمان جديد تاالر شورا و ستاد مركزي 
ش��هرداري اصفهان واقع در خيابان باغ گلدس��ته و با زيربناي 15 هزار 
مترمربع در حال احداث اس��ت كه تا كنون حدود 10درصد پيش��رفت 
داشته و در مرحله اجرايي قرار دارد و اس��كلت فلزي آن در حال احداث 
است. مصطفي بهبهاني با تأكيد بر اين كه پس از به بهره برداري رسيدن 
ساختمان جديد ستاد مركزي ش��هرداري اصفهان ساختمان كنونی به 
موزه تبديل خواهد ش��د، گفت: محور تاريخی فرهنگی شهر اصفهان به 
عنوان شالوده و اساس بافت تاريخی شهر، شامل عناصر و فضاهای بسيار 
شاخص و ارزش��مند تاريخی شهر است كه لزوم بهس��ازی آن را بيش از 

پيش آشكار می كند. 

سالم زاينده رود 

محس��ن مؤمنی، مدير عام��ل جمعيت هالل احمر اس��تان اصفهان 
در هفت��ه نكوداش��ت ه��الل احم��ر در تش��ريح برنامه ه��ای اين 
 نهاد در اي��ن هفته گف��ت: در هفته ه��الل احمر بيم��اران نيازمند

 در كليه شعب جمعيت هالل احمر اس��تان به صورت رايگان توسط 
پزشكان داوطلب جمعيت ويزيت می شوند.

 مؤمنی با اش��اره ب��ه مهم تري��ن برنامه ه��ای هالل احم��ر تصريح 
كرد: از مهم ترين برنامه های هالل احم��ر در اين هفته، می توان به  
 برگزاری مسابقات امداد ونجات  استانی ويژه امدادگران در رشته های

  آمادگ��ی جس��مانی، اس��كان اضط��راری، نج��ات در آب، آوار، 
اطف��اء حري��ق و ام��داد و 
نج��ات ج��اده ه��ا، برگزاری 
مان��ور تخلي��ه و اس��كان 
اضط��راری و مانور ام��داد و 
نج��ات كوهس��تان توس��ط 
 ط��الب امدادگ��ر جمعي��ت 
در شهرس��تان خمينی شهر 

اشاره كرد.
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خبر ويژه
نمایشگاه  اصفهان، برگزار کننده انحصاری نمایشگاه فوالد

شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان به واسطه قرار گيری در محور اصلی ترانزيت فوالد 
كشور و نيز بهره مندی از ظرفيت های صنعتی و نمايش��گاهی فراوان، از سوی سازمان توسعه و 

تجارت به عنوان برگزار كننده انحصاری نمايشگاه فوالد در كشور انتخاب شده است.
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سیاس�ت گذاری ها حول محور احداث ايس�تگاه   
آتش نشانی در دروازه دولت می چرخد

در همين رابطه بهزاد بزرگزاد، مديرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ايمنی ش��هرداری اصفهان گفت:سياس��ت گذاری 
شهرداری و سازمان آتش نشانی اين بوده كه در هسته و بافت 
مركزی شهر س��رمايه گذاری كرده و يك ايستگاه آتش نشانی 

ثابت در مركز شهر احداث كند.
 بزرگزاد با بيان اين كه هس��ته مركزی ش��هر دارای تكيدگی 
مسكونی، تجاری با كاربری های مجتمع ها، پاساژ های تجاری و 
دفاتر كار با بار حريق باال و ترافيك شلوغ و پرتراكم است، اظهار 
داشت: هدف شهرداری و آتش نشانی اين بوده كه با راه اندازی 
اين ايستگاه، خيابان های شهدا، چهارباغ، شمس آبادی و ميدان 
امام )ره( و بازار را زير پوش��ش ايمنی ق��رار بدهد. مديرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان افزود: 
ش��هرداری و آتش نش��انی برای خريد زمين پمپ بنزين واقع 

در كنار خيابان س��په با مركز پخش فرآورده ه��ای نفتی وارد 
مذاكره شده است.

ايس�تگاه های آتش نش�انی جزو مبلمان شهری   
هستند 

بزرگزاد تصريح كرد: راه اندازی اين ايس��تگاه بايد عالوه بر اين 
كه ايمنی و امنيت را برای شهروندان به ارمغان می آورد، فرآيند 

زيبايی را نيز در هسته مركزی شهر ايجاد كند.
وی بيان داش��ت: زمين م��ورد نظر ب��رای احداث ايس��تگاه 
آتش نش��انی مركز ش��هر در اختيار ش��هرداری و آتش نشانی 
نيس��ت و در حال حاضر اين زمي��ن در اختي��ار مركز پخش 

فرآورده های نفتی قرار دارد.
 مديرعامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی شهرداری 
اصفهان با اش��اره به اين كه مبلغ مشخص ش��ده برای خريد 
اين زمين بس��يار باال بوده، تأكيد كرد: در حال حاضر تعدادی 

كارش��ناس برای اين موضوع مش��خص ش��ده و مركز پخش 
فرآورده های نفتی باي��د همكاری ه��ای الزم را در اين زمينه 
انجام بدهد. بزرگزاد عنوان كرد: هم اكنون سازمان آتش نشانی 
در صبح  و بعد از ظهر  در پيك ترافيكی ش��هر اقدام به استقرار 
خودروی آتش نش��انی در مي��دان امام حس��ين )ع( و ميدان 
انقالب كرده است. وی يادآور شد: با توجه به ارزش باالی زمين 
مشخص ش��ده و اهميت مركز ش��هر، اعتبارات خاصی برای 

احداث و راه اندازی اين ايستگاه تعريف شده است.

استقرار خودرو ها در مرکز شهر به عنوان ايستگاه   
سیار آتش نشانی است 

بزرگزاد گف��ت: در حال حاضر اس��تقرار خودرو ه��ا در مركز 
ش��هر به عنوان ايستگاه سيار آتش نشانی اس��ت و تمامی دنيا 
به منظور ايمنی سطح ش��هر از ايستگاه های سيار آتش نشانی 
اس��تفاده می كنند. وی با تأكيد بر اين كه مردم نيز بايد با اين 
سازمان همكاری كنند و درصد وقوع حريق در محدوده مركز 
ش��هر را كاهش بدهند، عنوان كرد: در ح��ال حاضر به صورت 
متغير ماهيانه بين هش��ت تا ده حريق در مركز شهر به وقوع 
می پيوندد.  مديرعامل س��ازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
ش��هرداری اصفهان يادآور ش��د: با تجهيز س��تاد فرماندهی 
آتش نشانی به س��امانه 118،  ش��ماره تلفن و آدرس موقعيت 
مكان اعالم ش��ده به اين س��ازمان بر روی مانيتور  نشان داده 
می شود و با توجه به اين موضوع، درصد مزاحمت های تلفنی 

به ميزان بسياری كاهش يافته است.

ايجاد ايستگاه آتش نش�انی در مرکز شهر مصوبه   
شورا را نمی خواهد

در همين رابطه ابوالفضل قربانی، س��خنگوی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايجاد و راه اندازی 
يك ايستگاه ثابت آتش نشانی در مركز شهر به نظر شورای شهر 
بستگی دارد، گفت: شورای شهر نمی تواند در راستای احداث 
و راه اندازی اين ايستگاه اظهار نظر كند. به گفته وی، راه اندازی 
ايس��تگاه های آتش نش��انی در سطح ش��هر به مصوبه شورای 
ش��هر احتياجی ندارد. بزرگزاد تأكيد ك��رد: چنين مواردی از 
اختياراتی است كه سازمان آتش نشانی و شهرداری دارد و اين 
مجموعه می تواند بنا بر صالحديد خود، به ايجاد ايستگاه های 
آتش نش��انی در ش��هر اقدام كند. با توجه به اين كه مردم در 
تمامی موارد به ايمنی نيازمند هس��تند، شهرداری و سازمان 
آتش نش��انی بايد هر چه زود تر نس��بت به احداث و راه اندازی 
ايستگاه ثابت آتش نشانی در دروازه دولت اصفهان اقدام كنند.

مرکز شهر اصفهان ايمن نیست 

خبری از ایستگاه ثابت آتش نشانی دروازه دولت نیست

ايمنی دروازه دولت و محدوده آن به عنوان مرکز شهرستان اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار  پروين 
است، اما اين مکان هنوز از وجود يک ايستگاه آتش نشانی ثابت بهره مند نیست. طی دو سال احمدی

گذشته يک دستگاه خودروی اطفای حريق در اين مکان مستقر شده است. در اين راستا مسئوالن 
آتش نشانی اصفهان در سال گذشته اعالم کرده اند که اين مجموعه در نظر دارد به دلیل اهمیت ايمنی مرکز شهر، يک 
ايستگاه ثابت آتش نشانی را در دروازه دولت احداث کند، اما هنوز خبری از ايجاد اين ايستگاه نیست. با توجه به اين 

که تردد اصفهانی ها در مرکز شهر بسیار زياد است، مرکز اصفهان وجود يک ايستگاه ثابت آتش نشانی را می طلبد.

مدير کل بهزيستي استان اصفهان:

حرکت دولت برای تقویت بخش کشاورزی کافي نبودن مستمري مددجویان، تنها مشکل سازمان بهزیستی 

راه اندازی اولین مرکز کنترل ترافیک شهری

 احمد صفی، معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی 
استان اصفهان با اش��اره به كارگروه ملی توسعه بخش كشاورزی 
گفت: بهمن ماه سال گذشته كارگروه ملی توسعه بخش كشاورزی 
مصوب شد، ولی پس از نامگذاری امسال به نام سال ملی و حمايت 
 از كار و سرمايه ايرانی اين كارگروه تقويت و عملياتی شد. وی افزود: 
بر اس��اس اين كارگروه، س��تادهای توسعه بخش كش��اورزی در 
 اس��تان ها ب��ه رياس��ت اس��تاندار و به دبي��ری رييس س��ازمان 
جهاد كشاورزی اس��تان ها و همچنين در شهرس��تان ها ستاد به 
رياست فرمانداران تشكيل شد. معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی 
جهاد كشاورزی استان اصفهان با بيان اين كه بيشتر اختيارات هيأت 
وزيران به كارگروه ملی توسعه بخش كشاورزی تفويض شده است، 
 ادامه داد: اين كارگروه در جهت سرمايه گذاری در بخش كشاورزی، 

رفع مشكالت زمين  و  آب، اعطای تسهيالت و ... است. 

327 میلیارد تومان تس�هیالت ب�رای تقويت بخش 
کشاورزی

صفی خاطر نش��ان كرد: تاكنون چهار جلسه اين ستاد به رياست 
استاندار و دبيری رييس سازمان جهاد كش��اورزی استان برگزار 
 شده است. وی اضافه كرد: بر اساس اين مصوبه تاكنون برای استان 
32۷ ميليارد تومان تس��هيالت ب��ا نرخ ۷ درص��د در نظر گرفته 
شده اس��ت. معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی 
استان اصفهان تصريح كرد: در حال حاضر جهاد كشاورزی استان 
طرح هايی را با عنوان اولويت اول و دوم مشخص كرده كه در اولويت 
اول 113 طرح با 60 ميليارد توم��ان و در اولويت دوم53۷ طرح با 
120 ميليارد تومان برای بررسی به س��تاد اجرايی شهرستان ها 
ارس��ال ش��ده، همچنين در حال حاضر 42 ميليارد تومان از اين 

طرح ها بررسی شده است.

معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداری اصفه��ان از بهره برداری 
مجهزترين و منحصر به فردترين مركز مديريت كنترل و ترافيك 
كالنشهرهای كشور در اصفهان با هزينه ای بالغ بر 30 ميليارد ريال 

تا اواسط تابستان سال جاری خبرداد.
مصطفی نوريان، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان 
با اعالم اين كه اولين مركز كنت��رل ترافيك در اصفهان راه اندازی 
می ش��ود، گفت: با توجه به اين كه اولين مركز مديريت و كنترل 
ترافيك شهر اصفهان در س��ال ۷2 احداث شده، از اين رو ساخت 
 مركزی جدي��د به صورت پيش��رفته در دس��تور كار اين معاونت

 قرار گرفت. 
وی با اش��اره به پيش بينی ه��ای الزم از لحاظ توس��عه ای مركز 
مديري��ت كنت��رل و ترافي��ك جديد ش��هر اصفهان ب��رای دهه 
ه��ای آين��ده اظهارداش��ت: ب��ا اس��تفاده از تجارب ارزش��مند 

كارشناس��ان ح��وزه ترافيك، تم��ام نيازها و ويژگ��ی های مركز 
مديريت و كنترل ش��هر اصفهان بررس��ی ش��د و سيس��تم های 
 نرم افزاری و س��خت افزاری مورد نياز اي��ن مجموعه پيش بينی

 گرديد. 
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداری اصفه��ان اضافه كرد: در 
 مرك��ز مديريت كنترل و ترافيك جديد ش��هر پيش��رفته ترين و 
ب��ه روزتري��ن تأسيس��ات و تجهي��زات دني��ا اس��تفاده ش��ده 
 اس��ت كه با راه ان��دازی اين مرك��ز، بس��ياری ازمحدوديت های

فنی در برنامه ريزی ها و مديريت ترافيك حذف و امكانات اجرايی 
مطلوبی مهيا خواهد ش��د. وی ديگر ويژگی ه��ای مركز كنترل و 
مديريت ترافيك جديد را معماری ساختمان آن دانست و ادامه داد: 
اين مجموعه با استفاده از نمادهای معماری اسالمی و بهره گيری از 
الگوی گنبد های فيروزه ای و بومی شهر اصفهان احداث شده است.

معاون برنامه ريزی جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

برای اولین بار در کشور

 شروع به کار سامانه مکالمه 
در شرکت توزيع برق اصفهان 

با ه��دف كاهش مراجع��ات غيرض��روری مردم، س��امانه 
مكالمه به جای مراجعه برای اولين بار در كشور در شركت 
توزيع برق اصفهان ش��روع به فعاليت كرد. ن��ادر ميريان، 
معاون ف��روش و خدمات مش��تركين ش��ركت توزيع برق 
اصفهان داش��ت: با ه��دف كاهش مراجع��ات غيرضروری 
مردم، س��امانه مكالم��ه به ج��ای مراجعه ب��رای اولين بار 
در كش��ور در اين ش��ركت ش��روع به فعاليت كرد. شركت 
توزيع برق اين س��امانه را برای ارتقای خدمات خود و اين 
 كه مردم به غير از مس��ائل ضروری از خانه خارج نش��وند، 

راه اندازی كرده است.
وی با اش��اره به اين كه ح��وزه كاری اين س��امانه محدوده 
فرمان��داری اصفهان اس��ت، افزود: س��امانه س��ميع مركز 
پاسخگويی تلفنی به جای مراجعه حضوری مشتركين است 
 كه آنها با تماس با شماره 8121 ، در هر كجای شهر اصفهان 
می توانند تقاضای خود را دنبال كنند، همچنين اين سامانه 

هيچ هزينه اضافی به مشتركين تحميل نمی كند.
ميريان ادامه داد: مشتركين از طريق تماس با اين شماره و يا 
ورود به سايت شركت توزيع برق و يا از طريق ارسال پيامك، 
می توانند درخواس��ت خود را اعالم كنن��د. وی همچنين 
 تصريح كرد: درخواست توس��ط اپراتور آموزش ديده ثبت

  می ش��ود و ش��ماره رهگي��ری در اختيار متقاض��ی قرار 
می گيرد و بقيه مراحل در داخل سيستم اداری دنبال می 
شود. معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع برق 
اصفهان تأكيد كرد: در اين س��امانه نفراتی كه برای بازديد 
محل می روند مدارك ضروری و فتوكپ��ی های مورد نياز 
را از مش��تركان می گيرند و ديگر نيازی نيست افراد برای 
تحويل مدارك مراجع��ه كنند.به گفت��ه وی، همچنين به 
جای دريافت في��ش و پرداخت بانكی و تحوي��ل پرفراژ به 
 اداره از س��وی مش��تركين،اكنون با اين س��امانه و كمك 
بانك ها، پرداخ��ت هزينه ه��ا از طريق س��امانه پرداخت 

الكترونيك انجام می شود. 
ميريان اف��زود: ش��ركت توزيع برق ب��ا ارس��ال پيامك به 
متقاضی، مبلغ صورتحس��اب را اطالع می دهد و متقاضی 
می تواند با تلفن هم��راه مبلغ را به بان��ك پرداخت كند و 
 سامانه س��ميع بالفاصله كد پرداخت ش��خص را دريافت 
می كند و پرونده وی را ادامه می دهد. ش��ركت توزيع برق 
در ش��هر اصفهان در زم��ان حاضر به 920 هزار مش��ترك 
 در تعرف��ه ه��ای خانگ��ی، تجارت��ی، عموم��ی و صنعتی 

سرويس دهی می كند.

مدير عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

ويزيت رايگان بیماران در هفته هالل احمر

0913***8794
 رعايت نكردن مق��ررات و قوانين راهنمايی و رانندگی ديگر بس��يار 
آزاد دهنده شده است. تاكی بايد فقط از فرهنگ سازی صحبت كنيم 
و بگوييم قوانين رعايت نمی شود؟ بهتر است خودمان هم عمل كنيم.
---------------------------------------------------

0935***6757
زيبا س��ازی ش��هری در ش��هر اصفهان اصال متعادل نيست. در يك 
نقطه شهر معماری رو به س��مت غربی شدن و مدرنيته پيش رفته و 
در نقطه ای ديگر نه بافت س��نتی و نه مدرن. باالخره بهتر نيست كه 

شهر اصفهان كه وجهه فرهنگی دارد، در اين نقطه به تعاد ل برسد؟
---------------------------------------------------

0936***4178
سال هاست كه مسئوالن درباره رفع سد معبر و اقدامات آن صحبت 
می كنند، ولی خبری از عمل به قول ها نيست.يك بار برای هميشه 

برای رفع سد معبر در برخی نقاط سنتی و قديمی شهر اقدام كنيد.
---------------------------------------------------

0913***6224
بی استفاده ماندن اماكن ورزش��ی مانند ورزشگاه تختی در اصفهان 
بسيار  تأسفبار شده اس��ت. در حالی كه بسياری از تيم های ورزشی 
در اصفهان احتياج به مكانی برای مس��ابقات دارند، اين مسأله جای 

تعجب دارد.
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گشتی در اخبار 

مسابقه خبرنگاران برای 
سفر احمدی نژاد به اصفهان 

جشنواره سراسری خدمت با موضوع س��فرهای استانی رييس جمهور به 
استان اصفهان، همزمان با يكصدمين سفر استانی به همت اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار می شود. اين جشنواره به پاسداشت 
يكصدمين سفر استانی رييس جمهور مكتبی و انقالبی در راستای تقويت 
گفتمان خدمت رسانی بی منت و مهرورزی با بندگان خدا،  برگزار می شود. 

 حساسیت، علت اصلی تأخیر
 در نصب تاکسی متر

عليرضا نص��ر،  نايب رييس كميس��يون حمل و نقل ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان علت طوالنی ش��دن اجرای طرح نصب تاكسی متر را نبود 
شركت های مناسب و قابل اعتماد به دليل حساسيت باالی كار دانست و 
گفت: بايد زمان بيشتری برای بررسی شركت مورد نظر صرف گردد و از 
شتاب در اين كار پرهيز می شود تا خروجی و ثمره خوبی برای شهروندان 
اصفهانی داشته باشد. سرانجام طی مناقصه های انجام شده، شركت مورد 

نظر با تحقيق و بررسی الزم انتخاب شده است.

پیشرفت 80 درصدی قطار 
سريع السیر  اصفهان-تهران

سيد جمال الدين صمصام شريعت، معاون عمرانی شهرداری اصفهان لزوم 
توسعه حمل و نقل ريلی را در سطح كشور و از جمله استان اصفهان مهم 
ارزيابی كرد و اظهار داشت: اتمام پروژه قطار سريع السير اصفهان- تهران 
 يكی از مسائل مهمی است كه بايد مورد توجه تمام مسئوالن قرار بگيرد. 
 وی افزود: اگر وزارت راه و شهرس��ازی و راه آهن جمهوری اس��المی تعهد 
 كنند ك��ه قط��ار س��ريع الس��ير اصفه��ان- ته��ران در دول��ت دهم به 
بهره برداری برسد، اين موضوع می تواند در پروژه های مهر ماندگار استان 

قرار گيرد.

توزيع بنزين يورو 4 در اصفهان
مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: از ابتدای 
مردادماه س��ال جاری بنزين با اس��تاندارد ي��ورو 4 در جايگاه های 
سوخت اصفهان توزيع می شود. احمدرضا الهيجان زاده در گفتگو با 
مهر اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت در بهمن ماه سال گذشته، 
وزارت نفت موظف به توزيع بنزين با مطابق اس��تاندارهای يورو 4 در 
كالنشهرها شده است. وی با اشاره به اين كه توزيع بنزين يورو 4 هم 
اكنون در تهران شروع شده، بيان داش��ت: توزيع بنزين با استاندارد 
 يورو4 از م��رداد ماه س��ال جاری در تمامی كالنش��هرهای كش��ور 

آغاز می شود.

فناوری

کشاورزان بخوانند
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 زمینه همکاری نهادهای داخلی 
و خارجی فراهم شد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از فراهم شدن همکاری نهادهای 
داخلی و خارجی در شش��مین نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه خبر 
داد و گفت: نهادهای خارجی و داخلی همکاری س��ازنده ای در این 

نمایشگاه خواهند داشت.
علی صال��ح آب��ادی در افتتاحی��ه نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، 
بانک و بیم��ه گفت: ای��ن نمایش��گاه فضای تع��اون س��ازنده بین 
 ش��رکت ه��ای داخل��ی و خارج��ی را فراه��م می کن��د، ضم��ن 
 آن که ص��د کارگاه و برنامه های آموزش��ی در حاش��یه آن برگزار 

می شود. 

بازار ارز حبابی است
 وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی با بی��ان این ک��ه ب��ازار ارز دارای 
حباب اس��ت، از برنامه ش��کل گیری ب��ازار ارز صادرات��ی مبتنی بر 
معامالت واقعی ارز خبر داد. سید شمس الدین حسینی در خصوص 
وضعیت قیمت  ها در بازار ارز به ویژه دالر گفت: نرخ دالر در این بازار 

هنوز باالست. 
فعاالن بخش خصوص��ی معتقدند ک��ه نرخ هایی همچ��ون 1670 
ی��ا 1690 تومان ب��رای دالر، یک ن��رخ تعادلی نیست.س��خنگوی 
اقتص��ادی دولت با بی��ان این ک��ه میزان قاب��ل توجه��ی از حباب 
در ب��ازار ارز خ��ارج ش��ده و در آین��ده نیز بای��د میزان بیش��تری 
از این حب��اب از بی��ن ب��رود، گف��ت: آنچه ک��ه بانک مرک��زی به 
 دنبال��ش اس��ت، ای��ن اس��ت ک��ه ن��رخ ارز مرج��ع 1226 تومان 

به صورت باثبات در بازار باشد.

 اوکراين، شريک تجاری 
قابل اعتماد اصفهان  

س��فیر ایران در اوکراین گفت: اس��تان اصفهان با وجود پتانسیل در 
تمامی زمینه ها، می تواند از اوکراین به عنوان ش��ریک تجاری قابل 
اعتمادی استفاده کند. قاسمی با اش��اره به برگزاری هفته فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در کی اف، مرکز اوکراین گفت: برگزاری این 
هفته های فرهنگی می تواند زمینه مبادالت تجاری را برای اس��تان 

اصفهان در اوکراین فراهم سازد.
وی خواهر خواندگی اصفهان و خارک��وف اوکراین را فرصت خوبی 
برای توسعه روابط تجاری دو استان برشمرد و این شهر را مهم ترین 
شهر صنعتی اوکراین از لحاظ س��اخت ماشین های صنعتی حمل و 
نقل و کشاورزی و دیگر ادوات دانست. وی از تشکیل شورای روابط 
تجاری اوکراین و ای��ران در آینده نزدیک خب��ر داد و گفت: رییس 
اتاق بازرگانی اوکراین در سفر آتی خود به ایران فعالیت این شورا را 

رسمیت می بخشد. 

موز ارزان در راه است
 ریی��س اتحادی��ه می��وه و سبزی فروش��ان گف��ت: قیمت م��وز از 
15روز آینده در میدان میوه و تره بار کیلویی 1500 تا 1600 تومان 

به فروش خواهد رسید.
حس��ین مهاجران اف��زود: زمان��ی ک��ه دالر ح��دود 1900 تومان 
قیم��ت داش��ت، تولید کنن��دگان م��وز را وارد و در س��ردخانه 
 نگه��داری کردن��د و م��وزی ک��ه در حال حاض��ر به م��ردم عرضه

 می ش��ود، همان موزهایی اس��ت که با دالر گران خری��داری و وارد 
 ش��ده بود. وی اف��زود: بعد از مدتی ک��ه قیم��ت دالر کاهش یافت، 
موزهای جدید خریداری و وارد ش��ده به دلیل سبز بودنشان به بازار 
عرضه نش��دند که این کار از دو هفته دیگر آغاز می شود، بنابراین با 
 قیمت های ارزان تر به فروش خواهند رس��ید. ریی��س اتحادیه میوه 
 و سبزی فروش��ان در ادام��ه اب��راز داش��ت: هفته  قب��ل قیمت هر 
 کیلوگ��رم م��وز 3300 توم��ان ب��ود ک��ه در هفت��ه ج��اری ب��ه 
 2800 توم��ان رس��ید و هفت��ه آین��ده نی��ز ب��ه 2500 توم��ان 

کاهش می یابد.

گرانی به چیپس و پفک هم رسید
تنقالتی مانند چیپس و پفک اگرچه در مقایسه با مواد غذایی مانند 
گوشت، برنج و لبنیات کمتر مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرند، اما 
این دسته از محصوالت به ویژه در بین سبد غذایی گروه های سنی 

پایین جایگاه ویژه ای دارند.
گرانی که پیش از این سراغ بازار محصوالت لبنی و برخی دیگر از مواد 
غذایی رفته بود، این بار در بازار تنقالت و به ویژه پفک مشاهده شده 
است.پفک از جمله تنقالتی اس��ت که مصرف بسیار باالیی داشته و 
بخش اعظمی از نیاز بازار کشور نیز از طریق تولیدات داخلی تأمین 
می ش��ود. در همین حال اخیراً مشاهده ش��ده که یکی از برندهای 
معروف تولید پفک قیمت دست کم یکی از محصوالت خود را از 500 
به 750 تومان افزایش داده است. چنین افزایش قیمتی یعنی رشد 
حدود 50 درصدی و آن هم به یکباره، در مورد هیچ یک از مواد غذایی 

دیگر مشاهده نشده است.
پیشتر نیز یکی از برندهای معروف قیمت چیپس خاللی خود از 800 

به 1000 تومان افزایش داده بود.

قیمت شیر هر استان 
بايد متفاوت باشد

 تبلیغ کاالهای خارجی 
در اصفهان ممنوع نیست

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: قیمت شیر 
خام هر استانی در کشور بر اساس شرایط مختلف و علوفه موجود آن مکان، 
باید متفاوت باشد. حس��ین محمدرضایی با اشاره به وضعیت قیمت شیر 
خام در استان اظهار داشت: برخی از دامداری ها در حال حاضر شیر خام 
خود را تا 750 تومان به فروش می رسانند. وی ادامه داد: این قیمت های 
ذکر ش��ده بس��تگی به میزان بار میکروبی و میزان چربی شیر خام دارد.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان افزود: اگر قیمت 
ش��یر خام از این مقدار هم پایین بیاید، واحده��ای دامداری یکی پس از 
دیگری تعطیل می شوند. وی با اشاره به این مطلب که قیمت تمام شده 
شیر خام در اس��تان حدود 900 تومان است، تصریح کرد: در حال حاضر 

این واحدها با قیمت های موجود در حال ضرر دادن هستند.

متأس��فانه در ش��هر اصفهان که پایتخت تمدن و فرهنگ اسالمی است، 
تبلیغات اجناس خارجی به وفور مشاهده می ش��ود و تأثیر این تبلیغات 
در سایر شهرس��تان ها نیز به چش��م می خورد، چرا که اصفهان می تواند 
در راس��تای حمایت از تولید ملی گام مهمی را بردارد. تبلیغات اجناس 
خارجی منجر می شود تا مردم رغبت کمتری برای خرید اجناس داخلی 
داشته باشند. تبلیغات برای خرید کاال بس��یار مؤثر است و در این بخش 
باید اجناس داخلی تبلیغ ش��ود، اما در حال حاضر در اکثر استان ها و به 
ویژه در سطح ش��هر اصفهان، ش��اهد تبلیغات اجناس خارجی هستیم. 
هزاران لمپوست بنر در شهر وجود دارد که در حال حاضر بر روی بیشتر 
آنها تبلیغات خارجی نصب شده که س��ود این تبلیغات برای شهرداری و 

برخی از شرکت ها مناسب است.

درگیری ها بر س��ر حذف یا عدم حذف ایران چک از نظام 
بانکی کش��ور باال گرفته و بع��د از آن ک��ه چک پول های 
از گردونه اقتص��اد ایران خارج ش��د، گویا ای��ن بار نوبت 
ایران چک های بانک مرکزی است که از این گردونه خارج 
شود. ماجرا اما از اظهار نظر علی الریجانی، رییس مجلس 
در این خصوص آغاز شد. او با استناد به بررسی های هیأت 
تطبیق مصوبات دولت ب��ا قوانین، انتش��ار »ایران چک« 
توس��ط بانک مرکزی را ممن��وع اعالم ک��رد. در روزهای 
پایانی سال 1390 بود که علی الریجانی نامه عدم تطبیق 
مصوبه بانک مرکزی در مورد انتش��ار ایران چک با قوانین 
را ابالغ کرده و به دولت)بان��ک مرکزی(یک هفته مهلت 
 داد تا در مدت زمان تعیین شده، نس��بت به توقف انتشار 
ایران چک های جدید اقدام کند، اما با عدم توجه دولتی ها 
به این سخنان رییس مجلس، الریجانی در نامه ای ضمن 
تأکید ب��ر ممنوعیت رواج ایران چ��ک، 10 مورد مغایرت 
انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرد و از دولت 
خواس��ته به تخلفات خود دراین زمین��ه پایان دهد.ایران 
چک، سندی است که با مصوبه 1386/12/8 هیأت وزیران 
جایگزی��ن چک پول ه��ای بانک مرکزی ش��د و قطعات 
50 هزارتومانی و100هزارتومان��ی آن به گردش درآمد.

مدتی بعد یعنی در بهمن 1389، انتش��ار ایران چک های 
100هزارتومانی متوقف ش��د و بانک مرک��زی اعالم کرد 
در نظر دارد انتش��ار ایران چک های 50هزارتومانی را نیز 
متوقف کن��د. در هر حال، این مصوبه نی��ز که در روزهای 
پایانی س��ال 86 با عنوان »تحویل ایران چ��ک به بانک ها 
توس��ط بانک مرکزی« به تصویب هیأت وزیران رس��یده 
بود، به جرگه س��ایر مصوبه هایی پیوسته که مجلس آن را 

غیرقانونی خوانده است و هنوز تکلیف آنها معلوم نیست.
مطمئنا تغیی��ر ایران چک ب��ه راهکاره��ای جدید تر که 
چرخه  اقتصاد کش��ور بخواهد با آن مبادالت خود را انجام 
ده��د، هزینه هایی را برای کش��ور در پی خواهد داش��ت 

و حتی ممکن اس��ت موج��ب افزایش هزینه ه��ای ملی 
ش��ود، اما به هرحال اقتصاد کش��ور باید چرخش داشته 
باش��د و یکی از ابزار های چرخش��ی آن، نقدینگی اس��ت 
که فعال ایران چک ه��ای 50 هزار تومانی دارد بخش��ی از 
این مراودات را تجهیز می کند، تا به این ترتیب این اقدام 
مجلس، مخالفانی نیز داش��ته باش��د. یک مقام مس��ئول 
شبکه بانکی کش��ور با بیان این که بانک مرکزی با دولت 
برای تعیین تکلیف چک پول های موجود در بازار در حال 
رایزنی است، اظهارداشت: طبق مذاکرات صورت گرفته با 
مجلس، توافق بر این شد که برای خروج چک پول ها، یک 
سال به بانک مرکزی فرصت داده شود. وی افزود: با توجه 
به حجم ایران چک های در گردش و ذخیره چاپ ش��ده، 
حذف یکباره آنها هزینه زیادی خواهد داش��ت، به همین 
دلیل برای خروج چک پول ها یک س��ال فرصت داده شده 
است. وی تصریح کرد: ورود ایران چک های بانک مرکزی 
به اقتصاد، توانست انضباط خوبی در بازار پول کشور ایجاد 
کند و بخش قابل توجهی از مب��ادالت را این چک پول ها 
پوشش می دهد. این مقام مس��ئول در پاسخ به این سؤال 
که آیا برای گزین��ه جایگزین ایران چک ها تصمیم خاصی 
گرفته ش��ده، گفت: تاکنون تصمیمی ب��رای جایگزینی 
ایران چک ها گرفته نش��ده و بانک مرکزی فعال در مرحله 

بررسی کارشناسی است. 

 نهمی��ن کنگره بین المللی  مهندس��ی 
عمران،ICCE   2012 ب��ا گردهمایی 
محققان و متخصصان رشته عمران برای 
آخرین دس��تاوردهای تحقیقاتی و مبادله آخرین اطالعات، 
نظریات و تجربیات جدید در شاخصه های مختلف مهندسی 
عمران از روز گذشته  آغاز و به مدت سه روز در دانشگاه صنعتی 
اصفهان ادامه دارد.  مهندسی عمران به عنوان یکی از مهم ترین 
رشته های مهندس��ی و به عنوان کلید بهبود و توسعه جوامع 
انسانی، نقش مهم فراهم کننده بس��تر تمدن را بر عهده دارد. 
بر اساس این گزارش، با بهبود و پیشرفت روش های عمران و 
توسعه کمی و کیفی، گرایش های وابسته به مهندسی عمران از 
نظر تنوع و تعداد و نیز ماهیت و کیفیت، گسترش یافته و متحول 
شده اند، به طوری که هم اکنون بخش های وسیعی از علوم و 
فن آوری در زمینه های طراحی و مکانیک سازه، آب و محیط 
زیس��ت، خاک، ترابری و اجزای وابس��ته به آن، سیستم های 
 هوش��مند و... هم��ه در زی��ر چتر مهندس��ی عم��ران جمع 
شده اند. از س��وی دیگر باتوجه به مس��ائل زیست محیطی و 
اهمیت آن در توس��عه پایدار در دو دهه اخیر، این مباحث به 
یکی از مهم ترین گرایش های متخصصان عرصه عمران بدل 

شده است.

رکوردش�کنی اراي�ه مق�االت علم�ی در کنگره 
اصفهان 

دکتر حمیدرضا صفوی، دبیر کنگره و رییس دانشکده مهندسی 
عمران دانشگاه صنعتی اصفهان درباره نهمین کنگره بین المللی  
مهندسی عمران،ICCE   2012 اظهار داشت: به دنبال تالش 
دو ساله دبیرخانه این کنگره، در این دوره با ثبت نام از دو هزار 
شرکت کننده، یکی از نادرترین کنگره های مهندسی برگزار 
ش��د. صفوی  در این باره افزود: در رکوردی جدید طی اولین 
مرحله، چهار هزار خالصه مقاله در اختیار دبیرخانه قرار گرفت 

که از این تعداد بالغ بر سه هزار خالصه مقاله پذیرفته شد. 

وی افزود: در این دوره از کنگره 1800 مقاله تحویل داده شده 
که 1600 مقاله به شکل پوستر و مابقی به صورت شفاهی ارایه 
می شود. رییس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
اصفهان با تأکید بر کیفیت باالی این مقاله ها، از چاپ 20 مقاله 
برتر در یکی از شناخته شده ترین مجالت علمی دنیا خبر داد. 
وی همچنین ارایه مقاله از سوی اساتید برجسته از کشورهای 
آمریکا، اسپانیا، کانادا، پرتغال، لنان و مالزی را حاکی از کیفیت 

این دوره از کنگره بین المللی مهندسی عمران عنوان کرد.

هنوز هم تمهیدات الزم فراهم نیست
دکتر سید احمد انوار، رییس هیأت امنای کنگره های مهندسی 
عمران نیز در گفتگو با زاینده رود، با اشاره به تاریخچه برگزاری 
کنگره بین المللی مهندس��ی عمران،گفت: این کنگره برای 
نخستین بار در سال 1970در دانشگاه شیراز برگزار و تنها در 
سال بعد از آن تکرار شد، به طوری که بعد از آن و به دنبال وقوع 

انقالب تا سال 1997 در برگزاری آن وقفه به وجود آمد. 
انوار در ادامه گفت: پس از آن، مجددا هفت س��ال در برگزاری 
این کنگره وقفه افتاد که دانشگاه صنعتی شریف میزبان بعدی 
این کنگره بود، اما در فاصله کنگره پنجم که در دانشگاه مشهد 
برگزار شد، سرانجام با پیگیری اساتید این عرصه، هیأت امنای 
کنگره های مهندسی عمران تش��کیل و این برنامه به شکل 

مدون برگزار شد. 
ریی��س هی��أت امن��ای کنگره ه��ای مهندس��ی عم��ران، 
خاطرنش��ان ک��رد: برگ��زاری کنفرانس ه��ای علم��ی در 
 س��طوح بین المللی، مل��ی و منطق��ه ای یک��ی از بهترین و 
کارآمد تری��ن روش های تب��ادل اطالعات و دس��تاوردهای 
پژوهشگران و دانشمندان به ش��مار می آید، به طوری که در 
کشورهای توسعه یافته این کنگره ها به صورت منظم برگزار 
می شود، اما هنوز در ایران این کنگره تنها در سطح بین المللی 
است و جای خالی برگزاری کنگره های ملی برای عالقه مندان 

محسوس است.

بانک مرکزیکنگره بین المللی

مهلت يک ساله به بانک مرکزی برای جمع آوری چک پول ها

حذف ايران چک ها به سود اقتصاد کشور است؟
در دانشگاه صنعتی اصفهان

نهمین کنگره بین المللی  مهندسی عمران برگزار شد

اخبار کوتاه
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تخلفات مسئوالن سایپا در واگذاری  سهام محرز شد 

به گزارش مهر،  بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا، 
در روند این واگذاری رقابت رعایت نشده و با سند سازی جابه جایی سهام انجام شده که در این میان، تخلفات 

رییس هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا محرز است.
وضع عوارض 70 درصدي، صادرات 

سنگ را متوقف مي کند
زمزمه هاي اجراي مجدد مصوبه اخذ عوارض 70 درصدي از صادرات 
سنگ هاي ساختماني خام و فرآوري نشده در حالي دوباره به گوش 
مي رسد که یک صادرکننده س��نگ در این خصوص اظهار نگراني 
کرده و اجرایي ش��دن عوارض 70 درصدي را به منزله ش��لیک تیر 

خالص به معادن فعال در این حوزه مي داند. 
مجید تج��ار گفت: در چند هفت��ه اخیر مجددا بح��ث اخذ عوارض 
70 درص��دي از صادرات س��نگ هاي س��اختماني خ��ام و فرآوري 
نش��ده مطرح شده اس��ت. س��ال گذش��ته نیز در دو مقطع مصوبه 
اخذ ع��وارض 70 درص��دي از صادرات س��نگ س��اختماني خام و 
 فرآوري نشده اجرا و مجددا 
متوق��ف ش��د. اج��راي این 
مصوب��ه در س��ال گذش��ته 
بسیار آسیب زا بوده و منجر 
ب��ه از دس��ت رفت��ن بخش 
قاب��ل توجه��ي از بازارهاي 
 صادرات��ي کش��ور در ای��ن 

حوزه شد.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در همایش 
ملی جهاد اقتصادی با تأکید بر تولید ملی و حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی گفت: در حال حاضر همراهی 
سیاس��ی بین دولت، مردم و نخب��گان وجود دارد، 
اما همراهی اقتص��ادی و فرهنگی میان بخش های 
مختلف جامعه مشاهده نمی شود. محسن رضایی، 
گفت: امس��ال بنا داریم سیاس��ت    های کلی تولید 
ملی و حمای��ت از کار و س��رمایه ایران��ی را تدوین 
کنیم که تا پایان خرداد ماه جاری این سیاس��ت ها 
به تصوی��ب رهبر معظ��م انقالب برس��د و به قوای 
سه گانه نیز ابالغ شود. به گفته وی، جهاد اقتصادی 
یک رویکرد و نگاهی دیگر به توس��عه و پیش��رفت 

در ایران اس��ت. رضایی تصریح کرد: طی سال های 
گذش��ته تالش های بسیاری در راس��تای تشکیل 
یک جامعه آرمانی در نظام جمهوری اسالمی ایران 
صورت گرفته، اما اقتصاد، فرهنگ و معیشت مردم 
نیازمند یک تحول بزرگ است. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به این که جهاد اقتصادی به 
عنوان روش این تحوالت است، بیان داشت: کشور 
از یک س��و اهداف بلندی را در نظر دارد و از س��وی 
دیگر نیز با عقب ماندگی و تحریم ها مواجه اس��ت،  
همچنین در عرصه رقابت قرار دارد. وی با بیان این 
که ایران برای الگو شدن در جهان اسالم و اول شدن 
در منطقه تالش می کند، خاطرنشان کرد: در حال 

حاضر تحریم ها علیه ایران، گویای آغاز نبردی جدی 
است و پیش��رفت در زمینه های مختلف به گذر از 
عقب ماندگی ها و عبور از می��دان رقابت با دیگران 

نیاز دارد.

غلب�ه ب�ر تحريم ه�ا، نیازمن�د جه�اد 
اقتصادی است

رضایی با اش��اره ب��ه این ک��ه غلبه ب��ر تحریم ها، 
عقب ماندگی ها و رقابت ها به جهاد اقتصادی نیازمند 
اس��ت، تأکید کرد: البته جهاد اقتص��ادی به عنوان 
تالش بزرگ برای صعود، به اهداف بلند و مبارزه با 
رقبای جدی منطقه ای و جهانی نیز به شمار می رود، 

همچنین باید یادآور شد که پایین بودن بهره وری، 
کارای��ی و بازدهی در ایران به می��زان زیادی وجود 
دارد، اما در بیشتر کش��ورهای جهان، این موارد بر 
عکس اس��ت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
یادآور شد: تمامی این موارد به عقب ماندگی اقتصاد 
باز می گ��ردد و اگر ای��ن عقب ماندگی ه��ا برطرف 
ش��ود، جامعه به اهداف خود دس��ت پیدا می کند. 
به گفته وی، تولیدات عقب مان��ده نیز از پیامد های 
عقب ماندگی اقتصادی است.  رضایی گفت: در حال 
حاضر همراهی سیاسی بین دولت، مردم و نخبگان 
وجود دارد، اما همراهی اقتصادی و فرهنگی در این 
بخش ها مشاهده نمی شود. رضایی با اشاره به این که 
مردم باید در صحنه اقتصاد و فرهنگ حاضر شوند، 
اظهار داشت: رفتار شناسی ملت ایران خاص است و 
مردم در زمینه اقتصادی در حال بیدار شدن هستند 
و کشور طی سال  های گذشته راه های اصالحاتی را 
طی کرده و دگرگونی ی��ک انقالب اقتصادی نیز در 
نتیجه جهاد اقتصادی محقق می شود. رضایی با بیان 
این که مدل  انقالب اقتصادی باید به شیوه مدل های 
انقالبی باش��د که مردم به آنها عادت دارند، تصریح 
کرد: اگر شیوه های مارکسیس��تی و سرمایه داری 
در انقالب به کار گرفته شود، موفقیتی برای کشور 
حاصل نمی ش��ود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اش��اره به این که تجربه نشان می دهد که تا 
زمانی که مردم عنصر اصلی انقالب اقتصادی نشده 
بودند اس��تبداد از کشور خارج نش��د، بیان داشت: 
مردمی کردن دفاع، سیاست و اقتصاد از موارد مهم 
و ضروری در عرصه نظام جمهوری اس��المی ایران 
است. رضایی با اشاره به این که تا زمانی که اقتصاد 
مردمی نشود و مردم وارد حوزه های اقتصادی نشوند، 
پیشرفتی برای کشور حاصل نمی شود، تأکید کرد: 
روش های تولید، مدیریت تولید و توسعه از مهم ترین 
مشکالت موجود در حوزه اقتصادی است و همیشه 

انتظارات ما بیش از دستاورد های ماست.

کشور بايد به يک مديريت جديد دست 
پیدا کند

رضایی اعتقاد دارد که کش��ور باید به یک مدیریت 
جدید دس��ت پیدا کند. وی در ای��ن خصوص بیان 
داش��ت: رهبری انقالب اقتصادی و فرهنگی کشور 

باید در دس��ت رهبر معظم انقالب باشد و ایشان با 
سیاست گذاری های الزم، در حال رهبری این انقالب 

فرهنگی و اقتصادی هستند.   
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت با اشاره به این که 
مجلس، دولت و قوه مقننه نیاز به یک تحول جدی 
دارند، خاطرنشان کرد: کش��ور به نسلی از مدیران 
نیازمند اس��ت که این افراد از یک روش مدیریتی 
جدید در اقتصاد برخوردار باشند و محور مدیریتی 
جدید، این اس��ت که انرژی تمام م��ردم در تولید، 

سرمایه گذاری و پیشرفت آزاد باشد.
رضایی یادآور ش��د: مردمی ک��ردن اداره، اقتصاد 
و فرهنگ کش��ور، بای��د محور مدیری��ت جدید در 
راستای دستیابی به تحوالت و دگرگونی در عرصه 

کشور باشد.
وی با بیان این که تمام نفت و گاز موجود در دنیا در 
کشور های سوریه، عراق، ایران و افغانستان قرار دارد، 
عنوان کرد: ایران نیز در مرکز این کشور ها قرار دارد و 
موقعیت شناسی باید در کنار ضرورت جهاد اقتصادی 
در راستای دستیابی به پیشرفت قرار داده شود. وی با 
بیان این که تولید باید جهش پیدا کند، گفت: ایران 
برای اول شدن در منطقه و مقابله با اسرائیل و آمریکا، 
باید س��رعت خود را در زمینه پیش��رفت اقتصادی 

افزایش بدهد.

بقای کشور، در گرو پیشرفت کشور 
به اعتق��اد محس��ن رضایی، پیش��رفت ای��ران در 
زمینه های مختلف بقای کشور را تضمین می کند 
و بهبود، اصالح جامعه و زندگی مردم و حفظ امنیت 
موجود در سطح کشور نیز به بقا و پیشرفت نیاز دارد 
و کس��ب و کار به عنوان کانون اصلی تولید و ایجاد 
کار به شمار می رود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد: کارآفرینی و محیط کسب و کار 
به عنوان دو عنصر کس��ب و کار نام برده می شود و 
اشتغال و پیشرفت کشور با تحول در محیط کسب و 
کار و کارآفرینی به دست می آید. وی با اشاره به این 
که افراد نباید در رویا های دیگران به دنبال رویا های 
خود باشند، بیان داشت: ارزش ها، بینش ها و نهاد ها 
باید در راستای دستیابی به پیشرفت کشور اصالح 
شود و سیستم بوروکراسی کشور به عنوان یکی از 

موانع پیشرفت محسوب می شود.

دبیر تشخیص مصلحت نظام در اصفهان مطرح کرد

معیشت مردم نیازمند یک تحول بزرگ است 

در دهه حاضر،  کشور ايران  به سوی عدالت حرکت می کند، اما در صورتی که کشور از فقر، فساد و تبعیض رنج ببرد  گروه 
نمی تواند الگويی برای جهان اس�الم باشد. طی س�ال های گذش�ته رهبر معظم انقالب با ديدگاه اقتصادی به تبیین اقتصاد 

شعار هايی برای کشور پرداخته اند و در اين دهه با حرکت به سوی اصالح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، 
سال جهاد اقتصادی و در سال جاری نیز تولید ملی، حمايت از کار و س�رمايه ايرانی کشور به سوی پیشرفت گام بر می دارد. تمامی مردم 

بايد به انديشه ژرف نگر رهبر انقالب توجه کنند و برای دستیابی به اين انديشه ها و ژرف نگری ها بايد تالش بیشتری صورت بگیرد.

شهرزاد
 بابا علی پور



یادداشت

خبر

چهره دور دنیا 

مکث و لبخند
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خروج غده 5 کیلوگرمي از شکم یک کودک 
 در یک عمل کم نظیر توده پنج کیلو و 200 گرمی از شکم یک کودک یک ساله و نیمه در بیمارستان 
فوق تخصصی دکتر شیخ مشهد با موفقیت خارج ش��د. در این عمل، با ایجاد برش از طریق ران و 

شکم، توده که تقریبا شامل نیمی از وزن کودک )11/5 کیلوگرم( می شد، با موفقیت خارج شد. 

5

 شکایت هاي بي مورد پیرمرد 
به قطع شدن پاهایش انجامید 

پیرمرد 69 ساله روسي که از آشپزي 
بد همسرش به س��توه آمده بود با 
قهر از خان��ه خارج ش��د و پس از 
گم کردن راهش در جنگل یخ زده 

نزدیک بود از گرسنگي تلف
 شود. 

»یوري« که به همراه همس��رش 
در منطقه » آلتاي« س��یبري در 
مرز روسیه س��اکن است به دلیل 
این که همسرش س��وپ گرم براي او آماده نکرده بود از خانه خارج شد و 
پس از رفتن در جنگل انبوه مسیر بازگشت را گم کرد.  او طي این یک ماه 
که از خانه دور بود با خوردن انواع توت ها، دانه ها و نوشیدن برف آب شده 
 توانست جان سالم به در ببرد تا این که در نزدیکي یک انبار علوفه از ضعف 

بي حال شد.
  این پیرمرد پس از این که با کمک کارگران این انبار به بیمارستان منتقل 
شد، گفت: ساعت ها راه مي رفتم اما نمي توانستم مسیر بازگشت را پیدا کنم. 
هوا بسیار سرد بود و واقعا ضعیف ش��ده بودم.  پزشکان پس از معاینه این 
پیرمرد زنده ماندن او را از خوش شانسي اش دانستند و اعالم کردند احتمال 

دارد پاهایش به دلیل سرمازدگي قطع شود.
 »یوري« گفت: مهم نیست چه اتفاقي افتاده است اما این آخرین باري است 

که از آشپزي همسرم شکایت مي کنم. 

پسر فوالدین هندي
 پس��ر فوالدین هندي نارگیل را با یک ضربه مي ش��کند. مقاوم ترین پسر 
ده ساله هندي بر خالف دوستانش دوست دارد تا کارهاي خارق العاده اي 
 را براي به نمایش گذاش��تن قدرتش نش��ان دهد. این پس��ر هندي یک 
 نارگی��ل روي پیش��اني اش مي گ��ذارد و با ضرب��ه راکت بیس��بال آن را 

مي شکند. 
او همچنین در مقابله با کارهاي نمایش��ي ترسناک تنها مي خندد و هیچ 
احس��اس ترس��ي به خود راه نمي دهد. به طور مثال قادر است تا چندین 
المپ مهتابي را همزمان با یک ضربه بش��کند. »مانپری��ت« با عضویت 
در گروه هنرهاي رزمي، انجام حرکت هاي نمایش��ي با شمش��یر و گرز را 
آموزش مي بیند. او می گوید: »هر روز پس از تعطیل ش��دن از مدرسه به 
سرعت به خانه مي روم و تمرین هاي رزمي ام را با عالقه انجام مي دهم.« به 

گزارش ایسنا به نقل از روزنامه 
دیلي میل، عموي »مانپریت« 
که مربي او اس��ت، گفت: از این 
که کودکان مي توانند با شمشیر 
حرکت ه��اي نمایش��ي انجام 
دهند، احساس خوبي دارم و در 
صورتي که خوب آموزش دیده 
باشند، براي آنان خطري ندارد. 

رییس پلیس مرکز استان اصفهان از کشف و انهدام یک 
باند بزرگ قاچاق و فروش س��الح های سرد که به صورت 
مخفیانه و زیرزمینی عمل می کردند، خبر داد. به گزارش 
ایسنا، محمدعلی بختیاری در این باره گفت: مأموران این 
فرماندهی در پی کار ویژه عملیاتی شبانه روزی مخفیگاه 
باند بزرگ قاچاق و توزیع س��الح های سرد در اصفهان را 
شناسایی و منهدم کردند. وی افزود: این باند زیرزمینی 
انواع سالح      های سرد شامل قمه، شمش��یر، چاقو، باتوم، 
 پنجه بکس، اس��لحه های ب��ادی س��اچمه زنی غیرمجاز، 
شوکر برقی، دستبند فلزی، نیزه های پنج پر و سالح های 
رزمی را از مرزهای غربی کشور به شیوه های مختلف وارد 
و پس از تبلیغ از طری��ق اینترنت، به مش��تریان خود به 

فروش می رساندند.
 رییس پلیس مرکز اس��تان اصفه��ان در ادامه بیان کرد: 
مأموران پس از شناسایی مخفیگاه این باند، با هماهنگی 
قضایی مح��ل را مورد محاص��ره ق��رار داده و در اقدامی 
ضربتی و غافلگیرانه، چهار نفر را به نام های مهدی، پیام، 

بهزاد-م و سجاد-ن دستگیر کردند. 
وی تصریح کرد: در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف 
 و 113 قبض��ه انواع چاقوه��ای ضامن دار، قم��ه و قداره،  

13 قبضه س��الح ش��کاری با مارک خارج��ی، چهار تیر 
 فشنگ جنگی کالش، هش��ت عدد باتوم فلزی و فنری، 
21 عدد نقاب و ماس��ک صورت، هش��ت عدد شمش��یر 
س��امورایی، 10 ع��دد تیر و کم��ان و 10 هزار س��اچمه 
مخصوص اسلحه شکاری، کش��ف و ضبط شد. بختیاری 
با بیان این که متهمان دستگیرشده همراه پرونده تحویل 
دادسرا ش��دند، گفت: همراه داشتن س��الح سرد یکی از 
مواردی اس��ت که به ناامن ش��دن جامعه کمک می کند 
و حتی خود ش��خص نگهدارن��ده این گونه اق��الم نیز با 

مشکالت عمده ای مواجه خواهد شد.

دستگیری سارق میلیاردی 
نقره 

مأموران پلیس آگاهی استان مرکزی، سارق یک میلیارد 
ریالی مغ��ازه نقره فروش��ی را در اراک دس��تگیر کردند. 
سرهنگ رضا احمدی در این باره گفت: در پی وقوع یک 
فقره سرقت نقره جات از یک مغازه نقره فروشی به ارزش 
تقریبی یک میلیارد ریال در سطح اراک، مأموران آگاهی 
اس��تان، تحقیقات خود را برای شناس��ایی و دستگیری 

سارق یا سارقان احتمالی آغاز کردند. 

فرمانده انتظامی شهرس��تان اس��کو از قتل پس��ر 12 ساله توسط 
نامادریش خبر داد. به گزارش  ایسنا، سرهنگ مهدی عبادی پور در 
تشریح این خبر گفت: در تماس 115 سهند با فوریت های پلیسی، 
اعالم شد که جسد پسر بچه ای در جلوی منزلشان در شهر سهند 
افتاده که عوامل کالنتری این منطقه و پلیس آگاهی در محل حاضر 
شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اس��کو با بیان این که مأموران 
در محل پسر بچه ای حدوداً 12 س��اله را به نام »الف-ف« مشاهده 
کردند که در پاگرد راه پله جلوی منزل به حالت درازکش افتاده بود، 
 گفت: با بررسی عوامل اورژانس و حضور پزشک قانونی، علت مرگ، 
برق گرفتگی تشخیص داده ش��د.  وی ادامه داد: طرز قرار گرفتن 
جسد از یک سو و تناقض گویی و رنگ پریدگی و دستپاچگی نامادری 
پسربچه از سوی دیگر، عوامل پلیس را به این نامادری مشکوک کرد 
که با توجه به تحقیق از مدیر مدرسه کودک مبنی بر این که کودک 
از نامادری خود رعب و وحش��ت داش��ته و در باره کتک کاری او با 
معلمان صحبت کرده بود، مأموران را برآن داشت که احتماالً قاتل، 
نامادری باشد.  وی گفت: »عبداهلل«، پدر متوفی در بازجویی ها اعالم 
کرد که به علت اختالفات خانوادگی، از همس��ر اولش جدا شده و 

موضوع ازدواج قبلی را به همسر دوم نگفته بوده و تا شش ماه قبل 
فرزند او پیش عمه اش در اردبیل زندگی می کرد که به علت پاره  ای 
مشکالت، او را به خانه خودش می آورد. فرمانده انتظامی شهرستان 
اسکو افزود: در بازجویی از مادر ناتنی، وی ابتدا منکر قضیه شد، اما 
در ادامه بازجویی ها و تناقض گویی، وی عاقبت لب به اعتراف گشوده 
و اظهار کرد: پسربچه جهت بازی به خانه دوستش رفته بود که در 
موقع برگش��ت، متوجه شدم که لباسش کثیف اس��ت و سر او داد 
کشیده و لباس هایش را وارس��ی کردم که داخل جیبش ترقه بود. 
 وی افزود: جهت ترساندن کودک، دست و پای او را بسته و سیم برق 
جارو برقی را بریده و پس از لخت کردن س��یم، یکی از سیم ها را به 
انگشت اشاره دست راست و سیم دیگر را در داخل دست چپ قرار 
داده و جهت ترساندن به برق زدم. عبادی پور با اشاره به این که این  
کودک در اثر برق گرفتگی فوت کرده است، افزود: پرونده برای سیر 
مراحل قانونی به دادسرا ارسال و از آن طریق، مادر ناتنی وی روانه 

زندان تبریز شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان اس��کو اظهارکرد: در تحلیل از موضوع 
فوق، چنین استنباط می شود که کتمان حقایق و عدم صداقت گفتار 

پدر متوفی در ازدواج دوم ومعرفی خود به عنوان فرد مجرد و آوردن 
کودک به منزل بعد از دو س��ال ازدواج با همسردوم و از سویی عدم 
قبولی شرایط زندگی برای همسر دوم و عدم حرف شنوی کودک از 
مادر ناتنی اش و ناسازگاری با وی، با عث شد که به جای مهربانی و 
دلسوزی مادرانه، حسی انتقام جویانه و کینه و نفرت در نامادری به 
وجود بیاید و از او یک قاتل ساخته که با قساوت قلب ، جان کودک را 
گرفت و یک زندگی را نابود کرد و کودک 18 ماهه خود را هم اسیر 

سرنوشت خویش ساخت. 
چگونه باید برخورد کرد؟

سرانجام کودک 12 ساله به مرگ ختم شده، اما پرسش اینجاست 
که با موارد  کودک آزاری چگونه باید برخورد کرد؟

به گزارش زاین��ده رود، دکتر غنچ��ه راهب، م��ددکار اجتماعی و 
استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این باره می گوید: 
بی ش��ک ما در ابتدا باید به شناس��ایی ک��ودکان در معرض خطر 
بپردازیم و قبل از این که ک��ودک آزاری واقع ش��ود، مانع از وقوع 
آن شویم. در مواردی که کودک آزاری واقع می شود، باید کودک 
از خانواده جدا ش��ده و مورد حمایت و مراقبت دول��ت قرار گیرد. 
همچنین باید تجرب��ه مورد آزار قرار گرفتن کودک مورد بررس��ی 
قرار گیرد و سعی شود در صورتی که کودک نسبت به خود نگرش 
منفی پیدا کرده اس��ت، این نگرش منفی برطرف شود تا نسبت به 
خود، نگرش های واقع بینانه پیدا کند. در چنی��ن مواردی باید به 
درمان اختصاصی برای اختالالت عاطفی، رف��ع ترس و اضطراب، 
بهبودبخشی در اعتماد به نفس کودک، اختالالت خواب و تغذیه، 
درمان شب ادراری، بهبود توجه و چگونگی صحبت کردن با کودک 
 برای تخلیه روان��ی او پرداخت. راهب، معتقد اس��ت : به کارگیری 
روش های مبنی ب��ر بازی درمانی، در درمان کودک آس��یب دیده 
می تواند مؤثر باشد. در این روش که اغلب برای بچه های دبستانی و 
پیش دبستانی به کار گرفته می شود، بازی به عنوان وسیله ای برای 
بیان افکار و احساسات در اختیار کودکانی است که مورد مزاحمت 
جنسی قرار گرفته اند. استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
در ادامه می گوید: اما شاید این س��ؤال به ذهنتان بیاید که چرا در 
ایران فرزندی که مورد کودک آزاری قرار گرفته اس��ت، به خانواده 
بازگردانده می شود؟ در پاسخ متأسفانه باید گفت ما قوانین جامعی 
که مانع از بازگرداندن کودک به خانواده شود نداریم و این مسأله در 
بسیاری از مواقع، دست مجریان قانون و حتی درمانگران را می بندد 
و مانع از حمایت جدی از کودک آس��یب دیده می ش��ود. از سوی 
 دیگر ما سیستم حمایتی قوی و مؤثری برای نگهداری از کودکان 
آس��یب دیده در مراکز بهزیستی نداریم و این مس��أله خود به بروز 

مشکالت جدی تر و حادتر منجر می شود.

کودك آزاري با برق ولتاژ باال 

مرگ پسر 12 ساله در پي شکنجه هاي نامادري 

گروه  بار دیگر مرگ فجیع کودکی 12 ساله در گوشه ای از ایران حاکی از داستان تلخ کودکانی است 
که در نا امنی زندگی را می گذرانند و  شاید بدن کوچکشان هر روز بدترین شکنجه ها را تحمل حادثه

کند، اما نبودن قانون سبب بی پناه ماندن آنها ش�ده و خواندن حادثه مرگ آنها تنها تأسف به 
همراه دارد و بس.

انهدام باند قاچاق و فروش 
سالح هاي سرد در اصفهان

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آ-ب شخصی

گاهی اوقات وقتی شخص »آ« ادعا می کند که عاشق شخص »ب« 
است، برخی می گویند: نه »آ«، عشق تو به »ب« واقعی نیست. اغلب 
آنها برخی رفتارهای »آ« را به عنوان دلیلی بر ادعاشان ذکر می کنند 
)یعنی »آ« هنگام صبحت »ب« با هم جنس��ان او، حس حسادتش 
برانگیخته نمی شود و یا »آ« به خاطر این که »ب« با اعمال اخالقی 
یک کارفرما مخالف است، اما آن شغل را رها نمی کند و مواردی این 
چنین.(. آیا این رفتارها بدین معنی است که به کسی بگوییم تو کسی 
را که به باور خودت دوس��ت داری، واقعا دوس��ت نداری؟ در ضمن، 
عشق حسی قوی اس��ت و اش��خاص بیرون از ذهن »آ« نمی توانند 
قضاوتی درست در مورد آنچه »آ« حقیقتا احساس می کند، داشته 
 باش��ند، بنابراین چه توجیهی برای قضاوت در مورد عشق یک فرد 
بر اس��اس رفتارهایش وجود دارد؟ ) در کنار این، مواردی را نیز قرار 
دهید که شخصی، دیگری را مورد ضرب و شتم و توهین قرار می دهد 

اما سایرین ادعا می کنند این شخص عاشق دیگری است.(

پاسخ دهنده 
پروفسورآلن اِس��ِتیرز، معاون گروه 
فلسفه دانش��گاه مریلند و متخصص 
در زمین��ه منطق کوانتوم و فلس��فه 

دین.
ش��ما گفتید عش��ق یک حس قوی 
اس��ت و به طریقی می توانیم این را 
تصدیق کنی��م. اما این بیان اش��اره 
می کند که عشق یک احساس است 
و بعد  اش��اره می کند که مانند حس گرمی در دل فرد اس��ت که به 
سادگی با جست و جو در درونمان آن را می یابیم و در مورد آن اشتباه 
نمی کنیم، اما از این پیچیده تر است. اگر من عاشق کسی هستم هنوز 
می توانم لحظاتی داشته باشم که برای مثال از وی عصبانی شوم، اما 
خشم زودگذرم با عاشق وی نبودن یکس��ان نیست. عشق، در میان 

سایر چیزها مجموعه پیچیده ای از حاالت است. 
برخی از این حاالت، احس��اس ک��ردن یک راه معی��ن در موقعیت 
 های معین اس��ت و برخ��ی دیگر رفتاره��ا به طرق معین هس��تند.

 من ممکن اس��ت لحظه ای از دخترم عصبانی ش��وم، ام��ا این نیز 
 درست اس��ت که اگر اتفاقی برای وی بیفتد، من نزد خودم ناراحت 

خواهم شد.
 من  برای خوش��بختی و س��المتی او فداکاری ه��ای قابل توجهی 
انجام خواهم داد. برایش نگران خواهم ش��د، زمان��ی را برای معاینه 
اش اختصاص خواهم داد و همه اینها تنها به خاطر احساس وظیفه 
نیست. این حاالت و خوی ها بس��یار بهتر از عصبانیت زودگذر من، 

عشق من به دخترم  را نشان می دهند.
از سوی دیگر اگر من به خاطر از دست 
دادن دخت��رم ناراحت نش��وم، برای 
کم��ک ب��ه او هی��چ تالش��ی نکنم، 
گذراندن وق��ت با او برای��م اهمیتی 
نداشته باش��د و اموری از این قبیل، 
این ک��ه بگویم عاش��ق وی هس��تم 
چندان اهمیتی نخواهد داش��ت. در 
واقع، بهتر این است که این واقعیت 
که من باور دارم عاشق او هس��تم را نوعی معلول خودفریبی بدانیم، 
ش��اید برای این که می خواهم دید مثبتی نس��بت به خودم داشته 

باشم. در مورد عشق های رومانتیک نیز همین طور است.
چون عشق چیزی بسیار بیشتر از یک 
احساس اس��ت، مردم می توانند در 
مورد این که عاش��ق کسی هستند 
 س��خت در اش��تباه باش��ند. آنه��ا 
می توانند به خودشان بگویند عاشق 
 فالن��ی نیس��تند، در حال��ی ک��ه 
این گونه نیست ) شخصی را در نظر 
بیاورید که قس��م می خ��ورد دیگر 
عالقه ای به معش��وق قدیمی اش ندارد، در حالی که برای س��ایرین 
عکس این کامال آشکار اس��ت.( و بالعکس. رابطه ]احساس[ با رفتار 
 کامال واضح اس��ت. اگر عشق ش��امل حاالتی در احس��اس و رفتار 
می شود، پس کارهایی که فرد انجام می دهد می توانند نشانه هایی 

از حقیقت حاالت وی باشند.
البته ای��ن تنها قس��مت کوچکی از 
داستان است. فهم عشق هم پیچیده 
و هم غیر دقیق اس��ت. قطعا امکان 
دارد عاشق کس��ی بود، اما نه از نوع 
حس��ودش. قطعا امکان دارد عاشق 
کس��ی بود و با تمام درخواست ها و 
اصول وی موافقت نکرد. مثال هایی 
که ذکر کردید کامال با عشق حقیقی 
به یک نفر سازگارند، اما برای مثال اگر »آ« با بی رحمی تمام با »ب« 
رفتار کند، معنای عش��ق واقعی به »ب« که »آ« مدعی آن است، به 
داستانی پیچیده تبدیل می شود. حتی اگر »آ« واقعا باور داشته باشد 

که عاشق »ب« است، در مسأله تفاوتی نمی کند.
نکته بسیار عام تر این است که برخی 
چیزه��ا در مورد ذهنی��ات ما وجود 
دارند که آنها را بهتر از س��ایرین می 
دانیم، اما چیزهای بس��یاری درباره 
ذهنیات م��ا وجود دارند ک��ه تنها با 
جس��ت و جو نمی توانیم کشفشان 
کنیم. ما به طرق مختلفی می توانیم 
در مورد خودمان کامال در اش��تباه 
باش��یم؛ به عالوه س��اختار ذهن ما نقش مهمی در ش��کل دهی به 
رفتارمان دارد و سخت نیس��ت فهمیدن این که چرا گاهی سایرین 
برای قضاوت در مورد ما در جایگاهی بهتر از ما قرار دارند؛ مورد عشق 

هم یکی از این همه است.
مترجم: روشنک موسوی

معنای زندگیدیدم که میگم
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مکان: اتوبوس 6
فرض: تلفن همراه مان زنگ می زند.

توصیه: هم شهری عزیز طوری صحبت کنیم که دیگران از صدای ما اذیت نشوند.

تخت فوالد یک شهر خفته 
حمید 
میزبانی

 اس��ت. اگر با کسی بروی 
آنج��ا و آدم های��ی را که 
خوابیده اند آنجا بشناسد، 
در طبقه دوم شهرهای هزار و یک شبی، روی تاریخ  
یک شهر قدم می زنی و آدم ها و اسم ها و قصه ها تو 
 را دوره خواهن��د ک��رد.  در تکی��ه کازرون��ی های 
 تخت فوالد، سال هاس��ت که پیرمردی همان جا 
 می نش��یند و ای��ن آدم ه��ا را م��ی شناس��د. با او 
هم صحبت شدیم. رویی گشاده و لهجه ای شیرین 
 و داس��تان ها داش��ت. آخ��رش ه��م نگفتیم که 
می خواهیم این داس��تان ها را چ��اپ کنیم. حتم 
داشتیم مثل خیلی های دیگر، اجازه نمی دهد که 
گفتگو به این شکل پا بگیرد و منتشر شود. آخر قرار 
 ش��د داس��تانش را بدون اس��م کار کنیم. اگر فکر 
می کنید ک��ه این گفتگو آنجا که ب��ه تاریخ نگاری 
شبیه شده، به مستندات بیشتری نیاز دارد، سری به 
تکیه کازرونی ها بزنید و با خودش صحبت کنید. اگر 
خواس��تید این روزنامه را هم با خودت��ان ببرید و 

نشانش بدهید!

1      مبنای زمانی
س��ر صحبت را مثل یک زائر معمولی باز کردیم؛ از 
دعای کمیلی پرسیدیم که شب های جمعه هنوز 
آنجا برگزار می شود. گفت، از ساعت یک نیمه شب 
دعا شروع می شود و بعد تاریخچه این احیا و دعای 
کمیل را گفت. پیرمرد تاریخ ه��ا را کمتر به خاطر 
داش��ت و بعدا در طول گفتگو هم بیشتر بر اساس 
مبنای زمانی همین تاریخچه، قص��ه ها را برایمان 
تعریف می کرد؛ بر اساس این که چه زمانی چه کسی 
در این تکیه به منبر می رفته: »...آقای صدیقین که 
در این اتاق خوابیده اند، ای��ن جا احیا می گرفتند. 
بعد که مردند، همین جا خاکش��ان کردند. بعد از 
ایشان آقا حبیب می آمد. آقا حبیب روضاتی که حاال 
در تکیه گلزار خاک است. حاال پس��ر آن آقا، آقای 

روضاتی، می آیند این جا احیا می گیرند.«
 ح�اج آق�ا ش�ما چند وق�ت اس�ت که 

اين جايید؟
من فقط پنج شنبه و جمعه این جا هستم. 

چند س�ال می ش�ود حدودا که اين جا 
می آيید؟

من این جا باباجانم بوده، بابام بوده، داداشم بوده و 
من چهارمی ام.

 باباجانم��ان اینج��ا کش��ت م��ی ک��رده. گن��دم 
می کاشتند. آب از کجا می آمده؟ از فرح آباد، از هزار 
جریب. آب می آمده آب انبار را آب می کردند برای 

کشاورزی و ... .
يعنی قبرستان نبوده آن موقع؟

 چرا، قبرستان بوده، کش��ت هم بوده. کم کم تُله به 
تُل��ه اش را همی��ن طور هی چ��ال کردن��د؛ مثل 
 همی��ن کازرون��ی ک��ه س��ه کارخان��ه وط��ن و 
زاینده رود و ریسباف را داشته، یعنی خود کازرونی 
بزرگ. ]ب��ه خود بقع��ه کازرونی اش��اره می کند[ 
 خود حج محمد حس��ین. ]به یک قبر دیگر اشاره 
می کند[ این هم پس��رش اس��ت که کاج ها باالی 
سرش قرار دارد. خود حج محمد حسین کازرونی 
 38 تا مس��جد در این اصفهان س��اخت. کازرونی 
30 س��ال اینجا بود. بعد درش آوردند بردند نجف 
خاکش کردند. عکسش اینجاست. همین است که 

کاله پهلوی دارد. 

2     از ساختن و ساختن 
در م��ورد خان��واده های ب��زرگ اصفهانی بس��یار 
 کنجکاوم. ب��ه نظ��رم در روایت تاریخ این ش��هر، 
می تواند خیلی مهم باش��د. مثال همین کازرونی، 
تاجری که سه تا کارخانه راه انداخته و شاید از اولین 
نمادهای دوران نو را به اصفهان وارد کرده. آدم های 
زیادی در آن کارخانه ها کار می کرده اند. به نظرم 
راه اندازی کارخانه های خصوصی و نه دولتی در آن 
دوران، کاری بوده کارس��تان. این آدم ها چه طور 

زندگی می کرده اند؟ چه طور فکر می کرده اند؟ 
»حاج محمد حس��ین که کارخانه ها را وارد کرد، 
پدر من در کارخان��ه وطن کار می ک��رد. آن وقت 
 پدرم، پدرش را م��ی آورد این جا خ��اک می کند. 
)آن چهارتا س��نگ اس��ت ک��ه آن بیرون اس��ت.( 
 همان موقع حج محمد حس��ین می آید به پدر ما 
می گوی��د ک��ه ی��ک تک��ه از این ج��ا را ب��ده به 
م��ا م��ی خواهی��م مس��جد و آب انب��ار بس��ازیم 
و آرام��گاه درس��ت کنی��م. م��ی گوی��د، باش��د، 
م��ال خودت��ان، ه��ر چ��ی اش را م��ی خواهی��د 
 بیایی��د برداری��د. ح��اال نمی دان��م، م��ی گویند 
همین ط��وری، به یک حب��ه نبات، ای��ن زمین را 
صلح می کن��د ب��ه کازرونی. م��ی آین��د و اولین 
کاری ه��م ک��ه م��ی کنن��د، ی��ک دی��وار گل��ی 
 دور اینج��ا م��ی کش��ند. بعد ش��روع م��ی کنند 
آب انبار بیرون را درس��ت می کنن��د که مردم آب 

بخوردند. این جا که آب نبوده، لوله کشی و هیچ چیز 
نبوده. آب از جو سالی یک دفعه می آمده، آب انبار را 

پر می کرده اند، همه آب می خوردند.
آب انبار که تمام می شود، می آیند شروع می کنند 
مسجد را می سازند. مسجد را که تمام کردند، این 
بقعه را درست می سازند که آقای گزی را می آورند 
در آن خاک می کنند. بعد هم آقای سید محمدباقر 
درچه ای و س��ید مهدی درچ��ه ای و خیلی دیگر 
از آقایان. همه ش��ان از آقایان اند؛ آقای خراس��انی 
 و... خیلی از آقایان آنجا هس��تند. کازرونی اینجا را 
می سازد و پدرم را سرپرست اینجا می کند، از زمانی 
که بنایی می کردند و مسجد می ساختند، و دیگر 
اینجا ماندگار شد... تا باباجانمان مرد و بابامان هم 

مرد و داداشمان هم...«

3     پیرمرد و کارخانه ها
در جوانی کار و بارش چه بوده؟ زندگی بر او آس��ان 
 گرفته بوده یا سخت؟ او خودش هم در کارخانه ای

کار می کرده. گله داشت که گولش زده اند و چون 
س��واد داش��ته، کارمندش کرده اند، در حالی که 

کارگرها بیشتر حقوق می گرفته اند.
»من هم کارمند دخانیات بودم. سال 62  بازنشست 

شدم.«
کجاست دخانیات، کوچه تنباکو؟

بله؛ ما فقط پش��ت ماش��ین تنباکو بودیم. بعدش 
هم رفتی��م در حس��ابداری و بعدش هم س��ال62 

بازنشست شدیم.
پس شما از سال 24 تا 62 آنجا بوده ايد؟ 
بله؛ 38 سال آنجا بودیم تا بازنشست شدیم. رییس 
میراث فرهنگ��ی گفت: تو داداش��ی ات که مریض 
است، حاال یک ماه است که رفته در خانه خوابیده، 
اینجا هم کسی نیست، باید بیایی اینجا. صندلی را 
بگذار آنجا بنشین که یک وقت کسی نیاید و برود 
داخل این اتاق. یک سوفور هم گذاشته است اینجا 
حوض را می روبد، آب و جارو می کند، همه  کارها 

را  انجام می دهد. 
کارخانه دخانیات را بستند؟

نه، نبستند، هنوز هست. آنجا خیلی بزرگ بود، یک 
سرش پل خواجو بود و یک سرش پل چوبی.

زمین های آنجا مفت بود. قبلش کارخانه ریسندگی 
بود که مال جهودها بود. دولت خرید ازشان به شش 
میلیون. دخانیات را اول آوردند آن طرف پل خواجو، 
یک باغ بود که باغ محم��ود بهش می گفتند. حاال 

چند تا اداره شده. بعد که باغ را خریدند، دخانیات 
بردند آنجا؛70 سال پیش.  یک روز هویدا آمد آنجا، 
نصفش را این طوری با عصایش خط کشید، گفت 
اینجا را بدهید به معل��والن. حاال هم جانبازها آنجا 

هستند. مردم هم می روند دیدنشان... .
چرا کارخانه وطن و... بسته شدند؟

خوب خیلی کارخانه اینجا بود. صنایع بود، ریسباف 
بود و ... این کارخانه ه��ا را آن روز گفتند باید بروند 
بیرون شهر.  تمام کارخانه ها را بردند بیرون شهر. 
بردند باالی دروازه ته��ران. دخانیات هم مال خود 

دولت بود که ماند... . 
کازرونی ها هستند هنوز؟

کازرونی ها همه شان مردند. فقط پسر کازرونی یک 
پسر دارد که االن هست. 

اصفهان است؟
بله؛ خارج بود، حاال آمده است...

 4     داستان قهوه خانه
پیرمرد مثل همه پیرمردها کمی حسرت گذشته 
را داشت. حس��رت آن روزها در دلش بود که مردم 
بهتر بودند و هر کس به قدر خودش حواس��ش بود 
که حق��ی را ناحق نکن��د. »آن روزها ک��ه خود آقا 
حبیب اینجا منبر می رفت، تا روی پش��ت بام آب 
 انبار، تا روی این پش��ت بام ها همه پر آدم می شد. 
راه پله ه��ای اینجا هم بزرگ ب��ود، می رفتند روی 
پش��ت بام ها. قدیم احیا س��ه تا جا بود؛ بابارکن و  
مس��جد رکن الملک و اینجا، ام��ا االن خیلی جاها 
هس��ت...« ما اینجا قهوه خانه داش��تیم. در همین 

ایوان.
اين قضیه برای چه سالی است؟

درست یادم نیست. زمانی که آقا حبیب اینجا منبر 
می رفتند. یک حج حسن هم بود که در چهارسوق 
دکان قفل سازی داشت. او می آمد و من هم بودم. 
 این جا دوتایی می ایس��تادیم و من چای را درست 
می کردم و او می برد بین م��ردم، با قوری و پخش 
 می کرد. صب��ح هم یک دی��گ بزرگ، ش��یر داغ 
می کردیم و می دادیم به م��ردم می خوردند. یک 
تابه هم گذاش��ته بودیم آنجا، هر کس هر چه قدر 
خورده بود می انداخت تویش. دیگر نمی گفتیم تو 
چه قدر خورده ای؟ تو چند تا خورده ای؟ خودشان 
ایمانشان درست بود، طرف می گفت من سه تا شیر 
خورده ام، می انداخت تو س��ره.  ما نشسته بودیم 
 اینجا ]به ایوان اش��اره می کند.[ م��ن اینجا چرت 
 م��ی زدم و ح��ج حس��ن ه��م آنج��ا چ��رت 
می زد. مردم هم به س��جده بودند. یک دعایی بود 
که مردم بعد از نصف ش��ب می خوانند و به سجده 
می رفتند. یک با ما همین طور که نشس��ته چرت 
می زدی��م، یک دفع��ه دیدیم حج حس��ن بنا کرد 
صلوات فرستادن. چش��ممان را باز کردیم دیدیم، 
بله، یک نور از مس��جد مصال صاف آم��د روی این 
گنبد ]ب��ه بقعه کازرونی اش��اره م��ی کند[ پخش 
ش��د. یک دفعه همه تکیه روش��ن روش��ن شد و 
 همه صلوات فرس��تادند، بلند ش��دند و همه گریه

 می کردند و حاج��ت می طلبیدند. بل��ه، ما این را 
اینجا دیدیم. آن موقع می گفتند این از نفس آقای 
 گزی است. ]که در بقعه خاک اس��ت[  آقای گزی 
می گفتند کفش جلوی پایش جفت می شده، در 
هم برایش باز می شده و خودش می رفته تو. کنارش 
 هم آقایان درچه ای را خ��اک کردند، دو تا برادرند. 
آسید محمدباقر درچه ای و سید مهدی درچه ای. 
این سه تا پهلوی هم هس��تند.  کازرونی این جا را 
 برای آقای گزی درس��ت کرد. من تا می توانس��تم 
 می مان��دم اینجا. بعد ه��م دیگر نمی توانس��تم و 

حج حسن هم دیگر مرد و ما هم مریض شدیم.
تا کی اين قهوه خانه رو به راه بود؟

تا موقعی که آقا حبیب مریض می ش��وند و  گفتند 
دیگر نمی آیند وبعد  همین پسرشان می آمدند جای 
پدرشان احیا. دیگر من نمی توانستم و تنها بودم. اما 

تاریخش را نمی دانم کی بود.

 شما خودتان اوالد نداشتید که بیايند 
اينجا؟ 

 چرا، م��ن یک پس��ر دارم که کارمند بیمارس��تان 
موس��ی بن جعفر)ع( بود، بیمارستان سرطانی ها. 

حاال  از عید امسال بازنشسته شده است .  

5     داستان گنج ها
 آن روزها که بانک نبوده، در خانه هایش��ان خمره 
 م��ی گذاش��تند و اموالش��ان را در خم��ره قای��م 
می کردند. این که می گویند در یک خانه گنج در 
آمد، همین ها را پیدا م��ی کرده اند. یک قلعه کفن 
دزدها هم بوده. مرده ها را م��ی بردند می ریختند 
در یک قلعه ای به ن��ام »قلعه کفن دزده��ا«.  تازه 
 یک عده بوده اند ک��ه می رفتند کفن هایش��ان و 
لباس هایشان را در می آورده اند. ته جاده فرودگاه 
 بوده؛ خیلی دور است.  یا در همین تکیه بختیاری ها

که می گفتند یک گنجی در آمده اس��ت که تمام 
 خرج اصفهان را می توانس��ته بدهد. ش��بانه خالی 
کرده ان��د آنجا را. خیلی جاه��ا در اصفهان گنج در 
آمد و اصال معلوم نش��د، چی کار کردند. در همین 
اتاق هم که می بینید، کارگرها می آمدند با کلنگ 
می زدند به دیوار که ببینند کجا پوک اس��ت، آنجا 
را که پوک بود می زدند خ��راب می کردند. تویش 
 یک س��ری س��ماور نقره و پارچ نقره و گالش ها و 
استکان های نقره و چیزهای خیلی حسابی بوده، 
 تازه به جز پول ها که ش��بانه عمله ها برداشته اند 

برده اند. بعد هم دیگر پیدایشان نشد اینجا. 

 6     بازمانده
کسی که این همه مدت اینجا در جوار مرگ زندگی 
کرده، باید دلمرده باشد و چهره اش نشانی از مرگ 
 داش��ته باش��د، ولی او هر چند که از مرگ صحبت 
می کرد و از خیل مرده هایش می گفت، چشمانش 
هنوز روش��ن بود و نور زندگی در آنه��ا برق می زد. 
»مادرم با خواهرم اینجا پایین این سکو، پایین این 
پله خاک اند، اما پدرم را دیگر نگذاشتند اینجا خاک 
کنم. بردیم باغ رضوان. باالسرش هم یک سقاخانه 
 خیلی بزرگی اس��ت. دیگر پنج شش تا از خویش و 
قوم هایمان را بردیم پهلوی آقام که دیگر تنها نباشد. 
زنمان هم فوت کرد، بردیم هم��ان جا پهلوی آقام 

خاک کردیم.« 
کی فوت شدند؟

هشت س��ال پیش از این. ما هم پهلو زنمان یک 
قبر می خواس��تیم، گفتند نمی شود. چهار تا قبر 
جا داشت و می گفت جا نداریم. آن وقت این حج 
اسداهلل مکی نژاد، رییس گلستان شهدا بود و حاال 
بازنشسته ش��ده اس��ت. او برادر زنمان بود. بهش 
گفتم من پهلو زنم یک قبر می خواهم. چاره اش 
چی اس��ت؟ گفت چه قدر برای قبر زنت دادی؟ 
گفتم 850 تومن. گفت، خب 850 تومن را بردار 
 بیاور تا فردا با ماشین برویم آنجا باغ رضوان، ببینم 
می ش��ود برای��ت ی��ک کاری بکنم؟ ت��ا رفتیم 
آنجا هم��ه به��ش احت��رام گذاش��تند و گفتند 
حج آق��ا مک��ی ن��ژاد ام��ر بفرمایید. گفت��ه بود 
من برای عم��ه ام این ج��ا یک قبر م��ی خواهم. 
 گفت��ه بودن��د، نم��ی ش��ود و... . گفته ب��ود، من 
نم��ی دانم، م��ن یک قب��ر اینج��ا م��ی خواهم. 
آخ��رش ی��ک قب��ر ب��رای م��ا آنج��ا گرفتند و 
شناس��نامه هم برایم زدند و دادن��د. باالخره یک 
قبر خری��دم آنجا، پهل��وی زنم. گفتن��د اینجا را 
رزرو ک��رده ای. بع��دا ه��م ک��ه ف��وت ک��ردی 
 یک چی��زی ازت م��ی س��تانند. گفت��م هر چی 
م��ی خواهن��د بس��تانند، وارث دن��ده اش نرم، 
بای��د بده��د. اما م��ن می خواه��م پهل��وی زنم 
باش��م. این آقام اس��ت و ای��ن هم زن��م. هیچی. 
خالص��ه 850 توم��ن را دادی��م و شناس��نامه را 
ه��م گرفتی��م و آمدی��م. یک پ��ول جزئ��ی هم 
 گذاش��ته ام رو شناس��نامه و قایم کرده ام که از 

جیب هایشان خرجم نکنند.

گفتگو با تکیه بان تکیه کازرونی  ها

چشمان بازمانده در مقبره

کسی 
که اين همه 

مدت اين جا در 
جوار مرگ زندگی 
کرده، بايد دلمرده 
باشد و چهره اش 

نشانی از مرگ 
داشته باشد، ولی 

او هر چند که از 
 مرگ صحبت 

می کرد و از خیل 
 مرده هايش 

می گفت، 
چشمانش هنوز 
روشن بود و نور 
زندگی، در آنها 

می درخشید

يک تجربه
بابک 
سه شنبه هفته پیش، اول صبح، باران بقايی

آمد؛ رگباری بهاری. س��اعت هش��ت 
صبح که از خانه بیرون آمدم باران تمام شده بود، اما هوا هنوز 
ابری بود و همه جا باران خورده و تر و تازه. اردیبهشت اصفهان 
که رویایی هست، حاال باران هم آمده و هوا مطبوع بود و سبزی 
درختان چهارباغ رنگ دیگری داش��ت. من ام��ا باید می رفتم 
س��رکار. محبوس می ش��دم در چاردیواری و از یاد می بردم 
که چند متر آن سوتر می شود در بهش��ت قدم زد و از زندگی 

لذت برد. 
تجربه اصلی اما نوع برخورد همکاران با ای��ن قضیه بود. هیچ 
کس حتی حواس��ش نبود که چنین صبح دل انگیزی است. 
باران و هوای مطبوع و صبح اردیبهشتی ال به الی قراردادها و 
گزارش ها و چک ها گم شده بود. همه به تمسخر به مِن کارآموز 
س��رخوش نگاه می کردند که هنوز حس��رت چنین موقعیت 

هایی را می خورم.

يک نوشته
در نبود ناهشیاری های دوست داشتنی، همه ما مردمان سود 
و زیان و حساب و کتاب مدام شده ایم. تجربه رهایی را یادمان 
رفته؛ تجربه غوطه وری، سرسپردگی و شیفتگی فراموش مان 
شده اس��ت. آدم هایی در صحنه کابوسی عجیب. مردمانی که 

شب دراز کنار آتش می نشینند و قصه ای برای تعریف کردن 
یادش��ان نمی آید. میخ به دس��ت رو به دیواره غار ایستاده اند 
 و تصویری برای حک کردن در خاطرش��ان نیس��ت. مردمی 
 بی قص��ه، ب��ی روایت، ب��ا فیش ه��ای حقوقی و قب��ض ها و 

قسط های بی پایان؛ مردم عدد.
نفیس�ه 

مرشدزاده
ماهنامه

همشهری
 داستان ستون

 »در آستانه«

نتیجه
 جای��ی بای��د باش��د، الب��ه الی 

همین صفح��ات روزنامه ش��اید، ک��ه میان 
تمام خبرها و وقای��ع و اتفاقات، پل��ی بزند به 
خیال و احس��اس و خاط��ره. ی��ادآوری کند 
بهانه های س��اده خوش��بختی را ب��ه آدم ها. 
 یادش��ان بیاورد که در ورای ای��ن هیاهو ها و 

دویدن ه��ا، چیزهایی 
دیگ���ری نی���ز در 

زندگی هست.

هنگامی بود که مست خالقیت، چنان بودم که نخست نگران 
کارم بودم و سپس نگران زندگی ام! اما اکنون... اکنون مدتی 
می گذرد که فرو نشسته ام؛ مستی در من فرو نشسته است و 
به آسمان، به درختان، به آب رودخانه و خاک نگاه می کنم، 
 اما البد جور دیگری نگاه می کن��م. به خصوص به زمان نگاه 
 می نگ��رم و گذر زم��ان را نه فق��ط حس می کن��م، نه فقط 
می بینم، بلکه می توانم آن را بشناسم. تمام گذشته در ذهنم 
فشرده و چکیده ش��ده اس��ت و تمام آدم. آدم که در جوهر 
همانی است که بوده و همانی خواهد بود که هست. این معنا 
توضیح وس��یع و عمیق می طلبد، اما من نی��ازی به دلیل و 
حجت نمی بینم. چنین است و نمی دانم. می خواستم درباره 
مرگ بگویم. هیچ چیز تازه ای نیس��ت. یک مسأله حتمی 
است، یک وقوع قطعی. شاملو هم بارها این جمله را به زبان 
آورده اس��ت که »زندگی ش��خص یک اتفاق است و مرگ 
یک حتمیت!« یقین. تجربه هایی دارم. از این گذشته، در 
 فصولی از کلیدر هم در جوانی به ادراک آن رس��یده و به آن 
 پرداخته ام. »مرگ از تو می زاید، مرگ ب��ا تو می زاید، با تو 
می روید...« و مفاهیمی از این دس��ت. ام��ا... دچاری اخیِر 
من در دام اندیش��ه مالل، نه از هزارتوی مرگبار جلد س��وم 
»روزگار سپری شده...« که تا اواس��ط زمستان73 دچار آن 
بودم، برآمده و نه از زنده ش��دن یادهای مردگانم 
در آن کتاب، بلکه درست از اواخر زمستان73، 

ناگهان دچار س��کوت و مالل شدم. مالل و سکوتی که نشانه 
هایی متفاوت با احوال پیشین من نداشت تا محرم تریِن من 

هم چیزی از آن دریابد... 

نوِن نوشتن، محمود دولت آبادی
این کتاب، دفترچه خاطرات دولت آبادی بین سال های 59 
تا 74 است. این آغاز قسمت پنجاه و ششم کتاب است درباره 

زندگی که چگونه آدم را می تواند شکننده کند.

روزگار سپری شدهبهانه های ساده خوشبختی



یادداشت

مدی��رکل ص��دا و س��یمای 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
»اش��ک  مس��تند  گف��ت: 
ش��بکه  در  خورش��ید« 
استانی س��یمای چهارمحال 
و بختی��اری تولی��د ش��د. به 
نق��ل از رواب��ط عمومی صدا 
و س��یمای مرکز چهارمحال 
در  داش��ت:  رحی��م زاده  اظه��ار  حج��ت اهلل  بختی��اری،  و 
 ای��ن مس��تند، دوربی��ن جه��ان بی��ن ب��ا جری��ان طبیع��ی و 
زیست محیطی آب در تاالب چغاخور استان چهارمحال و بختیاری 
همراه می شود. وی افزود: »اشک خورشید«، جریان آب در طبیعت، 
از حرکت ابره��ا و بارش را در ت��االب چغاخور پی گی��ری می کند و 
پدیده های حیاتی ناش��ی از این جریان که منجر به زیس��ت گیاهی 
و جان��وری در این تاالب ش��ده اس��ت را ب��ه تصویر می کش��د. این 
 مستند بدون کالم، در 10 دقیقه تولید شده  است و براساس صدا و 
موسیقی گذاری، حس طبیعت را به بیننده انتقال می دهد. مدیرکل 
صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری تولید برنامه زنده »مثل موج، 
جاری مثل رود« را از دیگر تولیدات این مرکز برش��مرد و گفت: این 
برنامه به منظور فراهم کردن لحظاتی آموزنده، مفرح و سرگرم کننده 
با پرداختن به مسائل استان هر روز عصر، به جز مناسبت های تعطیل 
از ساعت 18:30 به مدت 75 دقیقه از رادیوی استان پخش می شود.

برنامه های هفته عقیدتی 
سیاسی سپاه

به مناس��بت هفته عقیدتی سیاس��ی س��پاه برنامه های 
متنوعی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

پیاده روی خانوادگی در کوهرنگ
 کارکنان سپاه ناحیه کوهرنگ، بسیجیان و اقشار مختلف 
مردم در برنامه پی��اده روی خانوادگی ش��رکت کردند. 
این پیاده روی از مس��جد جامع کوهرنگ آغاز و تا گلزار 

شهدای گمنام ادامه یافت. 

اردوی ب�رادران حلقه ه�ای صالحین 
بلداجی 

 اردوی حلقه ه��ای صالحی��ن واح��د مقاوم��ت س��ید 
الش��هدا)ع( از حوزه ش��هید فهمیده ش��هر بلداجی در 
اردوگاه غدیر آورگان برگزار شد. در این اردوی فرهنگی، 
ارسطو حاتمی، فرمانده واحد مقاومت سید الشهدا)ع(، 
درباره اهمیت نس��ل جوان از دیدگاه فرمانده معظم کل 

قوا صحبت کرد. 

نشس�ت اخالقی خواهران بسیجی در 
شهر سامان 

 نشس��ت اخالق��ی خواه��ران بس��یجی پایگاه بس��یج 
الزه��را)س( از ح��وزه مقاومت حض��رت معصومه)س( 
سامان برگزار شد. علیرضا شریفی یکی از مربیان عقیدتی 
در این نشست، پیرامون تعلیم و تربیت در اسالم از نگاه 

استاد شهید مرتضی مطهری به ایراد سخن پرداخت. 

نمایشگاه کتاب در کوهرنگ
به مناس��بت هفته عقیدتی سیاسی در س��پاه و شهادت 
عالمه ش��هید مرتضی مطهری، نمایشگاه کتاب آثار وی 

در سپاه ناحیه کوهرنگ دایر شد. 
مدیر ارشد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه کوهرنگ 
 گف��ت: این نمایش��گاه ب��رای ترویج اندیش��ه های ناب 
انقالبی و ارزش های واالی اس��المی برپا ش��ده اس��ت. 
سرگرد پاسدار حس��ین خدادای افزود: در این نمایشگاه 
بیش از دو هزار جلد کتاب به معرض نمایش گذاشته شد. 

غبار روبی گلزار شهدای کوهرنگ 
 به همت ح��وزه نمایندگی ول��ی فقیه در س��پاه ناحیه 
کوهرنگ، گلزار شهدای گمنام این شهرستان غبارروبی، 

عطرافشانی و گلباران شد. 

خبر ویژه

معاون گردشگری اداره  کل میراث 
فرهنگی 

               حیدر صادقی 
 جاذبه ه��ای بک��ر، طبیع��ی و قومیت��ی چهارمح��ال و بختیاری 
موجب ش��ده است این استان تبدیل به امپراطوری گردشگری و 
طبیعی ایران شود. ولی ناشناخته بودن استان برای گردشگران، 
مهم ترین مشکل توسعه گردش��گری این استان است. متأسفانه 
ما هنوز نتوانس��ته ایم این اس��تان گوهرخیز را به کش��ور معرفی 
کنیم. به عنوان مثال وجود ظرفیت های اکوتوریسم زیاد از جمله 
ظرفیت های این اس��تان به ش��مار می رود، اما متأسفانه به دلیل 
ناآگاه��ی، برخی ن��ام ما را 
با دیگر اس��تان ها اش��تباه 

می گیرند. 
زمینه های  در  اس��تان  این 
مختلف از جمله موس��یقی 
دارویی  گیاه��ان  محل��ی، 
و کوچ عش��ایر نی��ز دارای 

ظرفیت های خوبی است.

چهارمحال و بختیاری امپراطور
 گردشگری ایران است

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری: 

  مستند اشک خورشید تولید شد
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یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
60 هزار تن قارچ دکمه ای در استان تولید شد 

علی کاظمی، مدیر عامل کارخانه نگین فصل استان گفت: بیش از هزار تن قارچ دکمه ای در 
بزرگ ترین کارخانه قارچ استان چهار محال و بختیاری تولید شد. قارچ تولید شده در کارخانه 

نگین فصل به استان های هرمزگان فارس و اصفهان صادر می شود.
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  ای��زدی نژاد با اش��اره ب��ه آغاز ریزش س��ن غالت ب��ه مزارع 
 مناطق آل��وده گفت: کش��اورزان ب��رای جلوگی��ری از ایجاد 
خس��ارت ب��ا راهنمای��ی کارشناس��ان جه��اد کش��اورزی و 
کلینیک های گیاهپزش��کی، نس��بت به مبارزه ب��ا این آفت 

اقدام کنند.
وی اف��زود: اولوی��ت مب��ارزه در مرحله نخس��ت ب��ا نوارهای 

حاشیه ای مزارع کنار بوته های گون است.
  وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه در مرحله نخس��ت مبارزه، اس��تفاده 
 از س��م حش��ره ک��ش فنیتروتی��ون، فنتی��ون و دلتامترین 
توصیه می ش��ود، افزود:  میزان س��م مصرفی فنیتروتیون و 
فنتیون یک لیتر  و س��م دلتامترین 300 س��ی سی در هکتار 

است.
 ایزدی نژاد با بیان این که  امسال گندم های سن زده به هیچ 
عنوان خریداری  نمی ش��ود، افزود: اگر مبارزه در مزارع آلوده 
انجام نشده باش��د و محصول تولیدی کیفیت مناسب نداشته 
باشد، مس��ئولیت عواقب و ضرر و زیان وارده بر عهده شخص 

تولید کننده است. 

عملیات سر ش�اخه کاری 
260 اصله درخ�ت در کوهرنگ 

اجرا شد
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرس��تان کوهرن��گ از اج��رای 
عملیات سرشاخه کاری 260 اصله 
درخت در این شهرس��تان خبر داد. 
دهقان ش��هرانی گفت: عملیات سر 

ش��اخه کاری 260 اصله درخت در کوهرنگ، از توابع اس��تان 
چهار محال و بختیاری اجرا ش��د. وی افزود: افزایش تولیدات 
باغی و اصالح باغات کم بازده و نامرغوب از اهداف سرش��اخه 
کاری است. وی با بیان این که برای اجرای این طرح 33 میلیون 
ریال هزینه شده است، اظهار داشت: عملیات سرشاخه کاری در 

بخش مرکزی و بازفت انجام شد.

کارگاه آموزش�ی مدیریت ش�الیزار در ش�هرکرد 
برگزار شد

مدیر زراعت س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان چهار محال و 
بختیاری گفت: کارگاه آموزشی مدیریت شالیزار و مدرن سازی 
کارخانه های ش��الی کوبی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی 

شهرکرد برگزار شد.
مسعود میرزایی اظهار داشت: ارتقای سطح علمی کارشناسان 
و ناظران مزارع فنی برنج از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی 
است. این کارگاه آموزشی با مشارکت محققان مرکز ترویج و 

تکنولوژی هراس و مؤسسه تحقیقاتی برنج کشور برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزش�ی مدیریت مصرف بهینه 
برق در بخش کشاورزی

 مدیر ترویج و هماهنگی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
چهار محال و بختیاری گفت: کارگاه آموزشی مدیریت مصرف 
بهینه در بخش کش��اورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهار مح��ال و بختیاری برگزار ش��د. پیام قاس��می گفت: در 
نشست مشترک این مدیریت با شرکت توزیع نیروی برق مقرر 
شد کارگاه های آموزشی مصرف بهینه برق در شهرستان های 

هفت گانه استان برگزار شود.

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت صنایع کشاورزی 
 مدیر ترویج و هماهنگی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری از برگزاری کارگاه آموزش��ی اهمیت 

صنایع کشاورزی و نقش آن در فرایند توسعه روستا خبر داد.
پیام قاسمی گفت: با گس��ترش صنایع جانبی و فرآورده های 
محصوالت کشاورزی می توان از ضایعات محصوالت این بخش 
جلوگیری کرد. قاس��می با اش��اره به ضایعات 2/6 میلیاردی 
بخش کش��اورزی، تصریح کرد: بهبود ذائقه مردم، جلوگیری 
از ضایعات محصوالت کشاورزی و ایجاد اشتغال از مهم ترین 

مزایای گسترش صنایع جانبی است.

85 درص�د نیازهای غذایی مردم ب�ر عهده بخش 
کشاورزی است

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی استان 
چهار محال و بختیاری با اش��اره به این که 85 درصد نیازهای 
غذایی بر عهده بخش کشاورزی اس��ت، گفت: استقرار صنایع 
تبدیلی کش��اورزی در افزایش تولید، امنی��ت غذایی، کاهش 
ضایعات، اشتغالزایی و مهاجرت نکردن روستاییان به شهرها، 
افزایش صادرات و عرضه بهداشتی محصوالت کشاورزی مؤثر 
اس��ت. فتاحی افزود: گسترش این صنایع توس��عه روستاها و 

ارتقای کیفیت محصوالت را در پی دارد.
وی با اش��اره به چالش های اقتص��ادی، اجتماعی و محیطی 
برای گس��ترش صنایع تبدیل��ی در این اس��تان، تصریح کرد: 
 ایجاد سیستم اطالع رسانی، تأکید بر مش��ارکت روستاییان، 
شکل گیری تش��کل های فرهنگی در روس��تا و ایجاد انگیزه 
در رونق کش��اورزی از مهم ترین راهکارهای حل مش��کالت 
اجتماعی اس��ت. فتاح��ی ایجاد تع��ادل بی��ن فعالیت های 
اقتصادی، توسعه مشاغل خانگی، بهبودروابط صنایع روستا با 
بازار، ایجاد صنایع روستایی کوچک را از راهکارهای رفع موانع 

اقتصادی برای گسترش صنایع تبدیلی برشمرد. 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری:

 کارگاه آموزشی مدیریت شالیزار در شهرکرد برگزار شد  

با گسترش 
صنایع جانبی 

و فرآورده های 
محصوالت 

کشاورزی می توان 
از ضایعات 

محصوالت این 
بخش جلوگیری 

کرد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مزایده 
668 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
900164ج2 مربوط به خواهان ش��رکت س��اختمان اصفهان با وکالت آقای مهدی شیخ فرشی 
و خوانده ش��رکت نوایی فرانس با مدیریت و نمایندگی آقای کمال نوائی و آقای کمال نوایی با 
وکالت آقای علی اصغر شبانی ش��یدایی به خواسته مطالبه 4952576455 ریال اصل خواسته 
به انضمام هزینه کارش��ناس به مبلغ 19000000 ریال و 36750000 ریال و هزینه نشر آگهی 
به مبلغ 80000 ریال و نیم عش��ر اجرایی به مبلغ 50000 ریال جمعا به میزان 5/008/456/455 
ریال اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 9/44 حبه از 48 حبه س��هم آقای کمال نوایی از 72 
حبه ملک مورد نظر طبق کارشناس��ی در س��اعت 8 الی 9 صبح روز یکشنبه 91/3/7 در محل 
خیابان نیکبخت – دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 302 بنماید. طالبین خرید می 
توانن��د 5 روز قب��ل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان بین پل آذر و فلزی بلوار ملت نبش 
جنوب ش��رقی کوچه ساسان شماره 21 فروش��گاه لوازم خانگی دوو بازدید نمایند. مزایده از 
قیمت پایه )قیمت ارزیابی ش��ده کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ 
ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر 
کارشناسی به شرح ذیل می باشد: محل مورد نظر واقع در اصفهان – بین پل آذر و فلزی )بلوار 
ملت( نبش جنوب شرقی کوچه ساسان)شماره21( فروشگاه لوازم خانگی دوو طبقه زیرزمین و 
همکف از کل ساختمان چهار طبقه دارای پالک ثبتی 236 که زیر زمین دارای پالک 36 فرعی و 
طبقه همکف که به صورت فروشگاه است دارای پالک 38 فرعی و بقیه مشخصات اسناد بشرح 
ذیل اس��ت: طبق استعالم 36558/ج مورخ 90/9/2 ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان زیرزمین 
به ش��ماره ملک 236/36 می باش��د که در دفاتر امالک 593 و 84 بخش 5 اصفهان در صفحات 
471 و 553 و 556 چهار دانگ آن به نام آقای کمال نوایی یکدانگ بنام میالد نوایی و یک دانگ 
بنام فرزانه ش��رکت قناد ثبت و سند صادر شده است که عبور آن از راه پله مشاعی 37 فرعی 
و حیاط مش��اعی 42 فرعی است و حق استفاده زیرزمین بانضمام فروشگاه فوقانی 38 فرعی 
می باشد و مساحت آن 272/80 مترمربع است. فروشگاه همکف به شماره ملک 236/38 که در 
صفح��ات 525 و 588 و 591 در دفتر ام��الک 194 و 680 بخش 5 اصفهان چهار دانگ آن بنام 
آقای کمال نوایی و یکدانگ بنام آقای میالد نوایی و یک دانگ بنام خانم فرزانه شرکت قناد می 
باشد و مساحت آن 122/76 مترمربع است و ارتفاع فروشگاه 3/33 متر می باشد. مشخصات 
س��اختمان مورد بازدید عبارتست از: کف س��نگفرش 40×40 درب و پنجره های ضلع شمالی 
و غربی شیشه سکوریت س��قف بصورت دوپوش با پانلهای 40×40 مجموعه دارای سرویس 
بهداشتی و امتیاز برق اختصاصی و آب و فاضالب و گاز مشترک با دو طبقه دیگر می باشد و 
نمای بیرونی ساختمان آلومینیوم کامپوزیت است. لذا با توجه به شرح و مراتب فوق و موقعیت 
زیرزمین و فروشگاه و مساحت آنها و داشتن قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و 
در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزش ششدانگ فوق الذکر به شماره 36 و 236/38 
کال به مبلغ 38/200/000/000 ریال س��ی و هش��ت میلیارد و دویس��ت میلیون ریال برآورد و 
اعالم می گردد. توضیحًا اینکه محل فعال طبق سند اجاره 53600-90/3/16 دفتر اسناد رسمی 
129 اصفهان در اختیار مس��تاجر می باش��د. مبلغ پایه مزایده 5008456455 ریال شروع می 

گردد. م الف: 1221 مدیر شعبه 2 اجرای احکام حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
743 ش��ماره ابالغیه: 9110100351200309، شماره پرونده: 9009980351201122، شماره 

بایگانی ش��عبه: 901127، خواهان بهرام نوری دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر بدیعی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم 
دادگاه عموم��ی )حقوق��ی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351201122 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/21 و ساعت 11:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی )حقوقی( اصفهان 
 

ابالغ 
782 ش��ماره ابالغیه: 9110100352400594، شماره پرونده: 9009980352400911، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900920، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیواندری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان مس��عود محمدی و اکبر بس��الت پور و عصمت هاش��می تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارج��اع و به کالس��ه 9009980352400911 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/28 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. میرطالبی- منش��ی شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی 

)حقوقی( شهرستان اصفهان شماره م / الف 1559
 

ابالغ 
پرون��ده: 9009980352401130،  ابالغی��ه: 9110100352400599، ش��ماره  783 ش��ماره 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901139، خواهان  بانک ملت به مدیریت علی دیواندری دادخواستی 
به طرفیت خواندگان مجتبی ش��ریفی و محس��ن عموش��اهی و عباس علی پیروز منش تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیست و چهارم 
دادگاه عموم��ی )حقوق��ی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 
9009980352401130 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/28 و ساعت 11:00 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. میر طالبی - منشی شعبه بیست و 

چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان شماره م / الف 1558
 

ابالغ وقت رسیدگی
806 خانم ش��یوا سلطانی فرزند ش��کراله دادخواستی به طرفیت آقای روح اله بهرامیان فرزند 
سیف اله به خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9109980352300081 
و به ش��ماره ردیف بایگانی 910081 ح23 در دفتر ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ثبت ش��ده است و وقت رسیدگی روز یکش��نبه مورخه 91/3/21 ساعت 10 صبح تعیین شده 
است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی 
فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به 
دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی است. دفتر شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

مزایده غیرمنقول
: تمامت شش دانگ  4

4 و 90
813 ش��ماره: 686 آگهی مزایده پرونده های اجرایی کالس��ه 79

یکبابخانه قطعه 16 تفکیکی از زمین ش��ماره 2475 واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 390 مترمربع که س��ند مالکی��ت آن در صفحه 296 دفتر 
178 امالک با ش��ماره ثبت 7766 و ش��ماره چاپی 445477 ثبت و صادر شده است به آدرس 
زواره- بلوار رهبر کوچه س��وم با حدود شمااًل درب و دیواریست به کوچه 8 متری بطول 15 
متر ش��رقًا دیواریس��ت به دیوار قطعه 15 بطول 26 متر جنوبًا دیواریس��ت به دیوار قطعه 61 
بطول 15 متر غربًا دیواریس��ت به دیوار قطعه 59 بطول 26 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای عرصه به مساحت 390 مترمربع و اعیانی آن در طبقه 
همکف و قس��متی از طبقه اول با زیربنای حدود 300 مترمربع، دارای دیوارهای آجری باربر 

و سقف های آهن و آجر و درب و پنجره پروفیل فلزی، دیوارهای آن سفیدکاری و در قسمت 
پایین س��نگ کاری شده و دارای آشپزخانه اوپن و س��رویس های موردنیاز است و همچنین 
دارای انباری، پارکینگ و محوطه س��ازی اس��ت و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد. 
ملکی آقای س��ید محمود موس��وی جعفرآبادی که تمامت شش��دانگ و مازاد ششدانگ پالک 
مرقوم طبق اسناد رهنی شماره 66445-81/12/24 و 74161-86/5/30 دفترخانه 51 اردستان 
در رهن بانک ملی زواره می باش��د و طبق اعالم بانک پالک مذکور تا پایان س��ال 1391 بیمه 
می باش��د و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 91/3/7 در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه ششصد میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 

مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مس��ترد می گردد. طالبین خرید می توانند به آدرس ذکر ش��ده مراجعه و از 
محل بازدید نمایند. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ و منتش��ر خواهد شد 
و در ص��ورت تعطیلی روز مزایده ب��ه روز بعد موکول می گردد. م الف/ 37 عصاری- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

ابالغ وقت دادرسی
1017 کالس��ه پرونده: 910125 ک 119، وقت رس��یدگی: سه ش��نبه 91/3/23 رسیدگی 9/30 
صب��ح، خواه��ان: امیر وکیلی، خوانده: رضوان باغی مورنانی، خواس��ته: اعس��ار از پرداخت 
محکوم به، خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
119 جزایی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده 

به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگه��ی ظرف یک ماه ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم 

رساند. دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان شماره م / الف 2106
 

ابالغ 
1105 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350300496، ش��ماره پرون��ده: 9009980350301310، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901310، خواهان شرکت س��والر پالر دادخواستی به طرفیت خوانده 
آتوس��ا فروغ تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
س��وم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 
9009980350301310 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/27 و ساعت 10:00 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی
1137 کالسه پرونده: 15/910083، وقت رسیدگی: 91/3/23 ساعت 10 صبح، خواهان:احمدرضا 
عسکری، خوانده: س��لیمان بذر افکن، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور به هم رساند. دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان
 

مزایده 
1145 اج��رای احکام ش��عبه 11 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرونده ه��ای اجرای��ی 21/90 و 255/90 ج / 11 محکوم له��م 1- ناصر باغکی به 
خواس��ته مبل��غ 24/000/000 ریال، 2- امیر مطیع به خواس��ته 43/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 6/514/500 ریال بابت حق بیمه و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ 80/000 ریال بابت نشر آگهی مزایده علیه شرکت خوئی به آدرس شهرک صنعتی جی 
در روز پنجش��نبه مورخ 91/3/4 س��اعت 10 الی 11 صبح در محل دادگستری کل اصفهان به 
نش��انی خ نیکبخت طبقه س��وم اتاق 320 برگزار نماید. مال توقیفی شامل یکدستگاه سردخانه 
ب��ه ابعاد 3*4/5*3/6 متر با شاس��ی تی��ر آهن و بدنه خارجی از ورق آه��ن و بدنه داخلی از 
 ورق گالوانی��زه و ج��داره آن از عای��ق حرارتی، دارای موتور کمپرس��ور س��اخت ش��رکت

Copeiad- Belgium- dwm  با دبی 56 متر مکعب در س��اعت 450 دور در دقیقه و فش��ار 
کاری 28 بار در زمان کارش��ناس اطاق سردخانه در قسمت اموال راکد غرب کارخانه، موتور 
کمپرس��ور آن در انبار راکد قسمت شرق کارخانه بال استفاده قرار داشت بازدید فنی الزم به 
عمل آمده و قیمت پایه مزایده این سردخانه را با عنایت به سال ساخت و ارزش روز بازار و 
درصد اس��تهالک رویت شده و مد نظر داشتن س��ایر عوامل موثر در امر کارشناسی به مبلغ 
20/000/000 ریال کارشناس��ی و اعالم نظر می گ��ردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده از با مراجعه به آدرس شرکت فوق از مال توقیفی بازدید نمایند و در صورت تمایل به 
خرید حداقل 10 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند مزایده از قیمت پایه که 
همان کارشناسی می باشد آغاز و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
ارزیابی ش��ده شروع می شود. بدیهی است برنده کسانی هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نمایند. خزایی- مدیر اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی 
1227 ش��ماره: 712/90 به موجب رای ش��ماره 942 تاریخ 90/10/28 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احمد جوس��ی فرزند درویش 
مجهول المکان محکوم است به فسخ مبایعه نامه مورخه 88/10/10 و استرداد خودروی وانت و 
ش��ماره انتظامی 591 ج 67 ایران 84 در حق خواهان مرتضی مومن زاده وکالت سعید صالحی، 
فرزن��د ولی اله به نش��انی: جی خ همدانیان، خ محمدی، خ بدر، پ��الک 37. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

حصر وراثت
1228 آقای رس��ول عابدی کچه دارای شناس��نامه شماره 5 به ش��رح دادخواست به کالسه 
492/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان صغری سلطانی عابدی کچه به شناس��نامه 178 در تاریخ 86/4/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو فرزند پس��ر و دو 
فرزند دختر که اس��امی آنان به شرح ذیل می باشد. 1- رسول عابدی کچه به ش ش 5 فرزند 
پس��ر متوفی، 2- محمود عابدی کچه به ش ش 6 فرزند پسر متوفی، 3- طاهره عابدی کچه به 
ش ش 1 فرزن��د دختر متوفی، 4- فرش��ته عابدی کچه ب��ه ش ش 17391 فرزند دختر متوفی. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 2595  شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1229 در خصوص پرونده کالس��ه 182/91 خواهان امیر انگوری دادخواس��تی مبنی بر الزام 
به طرفیت محمدعلی مالاس��معیلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
91/3/27 س��اعت 4 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرایدمنتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 2643 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1230آقای محمدحسین جورمند دارای شناسنامه شماره 1184 به شرح دادخواست به کالسه 
724/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان هانیه جورمند بشناسنامه 1-433164-127 در تاریخ 1390/11/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پدر و مادر به ش��رح 
ذیل: 1- معصومه حقیقی به ش ش 9 مادر متوفی، 2- محمدحس��ین جورمند به ش ش 1184 
پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 2650 ش��عبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1231 ش��ماره: 217/90 به موجب رأی ش��ماره 1115-747/90 تاری��خ 90/12/10 حوزه 19 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرهاد مستحسن 
اس��دی نام پدر: باقر مجهول المکان محکوم اس��ت به: فسخ قرارداد عادی مورخه 89/8/17 و 
محکومیت خوانده به استرداد مبیع که همانا خودروی سواری پژو مدل 82 به شماره انتظامی 
57-729 ج 21 و همچنین پرداخت س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانون در حق خواهان مرتضی کمالی به وکالت امیرحسین روزبهانی و روح اله بلخاری 
نشانی محل اقامت: خ شریعتی روبروی اورژانس مجتمع نوید 1 ط 4 واحد 12. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 2647 شعبه 19 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

فقدان سندمالکیت
1233 ش��ماره: 906 آقای عباسعلی غفوری فرزند عبدالحسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که شش دانگ یک قطعه زمین پالک 
ش��ماره 1/10783 واقع در میمه کوی 22 بهم��ن بخش ثبتی میمه که در صفحه 308 جلد 164 
امالک ذیل ثبت 26438 بنام ش��هرداری میمه ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب س��ند 
رسمی ش��ماره 33355-89/6/14 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نش��ده نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل اس��ت چون درخواست 
صدور المثني س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره ی��ک اصالحي ماده 120 آئین نامه 
قانون س��ند مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند 
معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس ثبت میمه
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تبانی در لیگ برتر فوتسال 
محرز شد

تبانی در لیگ برتر فوتسال محرز شده و قرار است برخورد 
سختی با خاطیان صورت گیرد. اسماعیل حسن زاده در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده تبان��ی در رقابت های 
لیگ برتر فوتسال ضمن بیان مطلب فوق، به ایمنا گفت: 
تبانی برخی ها در این پرونده برای ما محرز ش��ده و رأی 
خیلی محکمی در این خصوص صادر کرده ایم و مطمئن 

باشید جرایم سنگینی در انتظار خاطیان خواهد بود.

كرانچار در سپاهان مي ماند
این روزها ش��ایعات مختلفي در خصوص جدایي زالتکو 
کرانچار از س��پاهان مطرح  اس��ت. مي گویند این مربي 
گزینه تیم ملي کرواسي است، ولي علیرضا مرزبان که در 
سپاهان نزدیك ترین فرد به کرانچار محسوب مي شود، 
این خبر را رد مي کند. مرزب��ان در گفتگو با گل در مورد 
شایعه جدایي کرانچار از سپاهان مي گوید:» وقتي او به 
سپاهان آمد، قرارداد یك س��ال و نیمه امضا کرد. زالتکو 
یك سال دیگر با سپاهان قرارداد دارد و در این تیم خواهد 
ماند. البته من نمي دانم در روزه��اي آینده چه اتفاقاتي 
خواهد افتاد، ولي کرانچار گفته که در سپاهان مي ماند.«

 محرومیت یك مربي 
و سه بازیكن تیم سپاهان نوین 
رییس کمیته انضباطي فدراس��یون فوتبال از محرومیت 
یك مربي و سه بازیکن تیم سپاهان نوین تا اطالع ثانوي 
خبر داد و گفت: پ��س از تکمیل گزارش هاي واصله، وقت 
رسیدگي به پرونده را تعیین مي کنیم تا پس از بررسي هاي 
الزم، حکم نهایي صادر ش��ود. اس��ماعیل حس��ن زاده از 
محرومیت رفیع زاده، یاري و موسایي )بازیکن( و علي اکبر 

دهقان )مربي( تا اطالع ثانوي خبر داد .

یوونتوس، اینتر و میالن
 به دنبال موریل

یوونت��وس، اینت��ر و میالن لویی��س موری��ل را زیر نظر 
گرفته اند. این مهاج��م اودینزه یك فص��ل را به صورت 
قرضی در لچه گذرانده و مدی��ر اودینزه اعالم کرده او در 
پایان فصل به این باشگاه برخواهد گشت. این کلمبیایی 
 جوان ب��رای لچه در حال س��قوط خوش درخش��یده و 
هفت گل زده است؛ از جمله گلی که باعث تساوی یك بر 

یك در خانه یوونتوس شد. 

اخبار كوتاه 
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يك بطري آب نيم ليتري در پارك المپيك، 4500 تومان!

یك بطري آب معدني در پارك المپیك لندن یك پوند و 60 پني معادل 4500 تومان قیمت خواهد داشت. 
 روزنامه دیل��ي میل انگلیس در گزارش��ي اعالم کرد که یك وعده ناهار س��اده خانوادگ��ي در پارك المپیك 

حدود 40 پوند تمام خواهد شد.

نمون��ه  ب��رای 
ش��هاب گردان 
ب��ا وج��ود ای��ن 
که فصل گذش��ته 
س��ابق  درخش��ش 
را در ذوب آه��ن 
نداش��ت، از دو ماه 
قبل آم��اده جدایی 
از ذوب آه��ن بوده و 
هفت��ه ای نیس��ت 

ک��ه مصاحب��ه ای از او 
مبن��ی ب��ر ردی��ف کردن 
انواع و اقسام پیشنهادات 
داخلی منتشر نش��ود. از 
پرس��پولیس گرفت��ه ت��ا 
سپاهان و سایپا، نمونه ای 
از این پیشنهادها بوده که 
طبق اخبار منتش��ر شده، 
مش��تری های پروپاقرص 
گ��ردان هس��تند و البته 
خ��ودش هم اب��راز تمایل 
 کرده تا فص��ل آینده را در 
حض��ور  آه��ن  ذوب 
باش��د  داش��ته 

ک��ه در نتیجه این مرب��ع چهار تیم��ی که هر ی��ك حریفانی 
قدرتمن��د را در مقاب��ل خودم��ی بین��د، مجب��ور اس��ت که 
ب��رای ب��ه خدم��ت گرفت��ن گ��ردان، سرکیس��ه را بیش��تر 
ش��ل کند. البته این فق��ط مربوط ب��ه گردان نب��وده و حتی 
رحمان احمدی هم ک��ه تا به امروز یک��ی از بهترین بازیکنان 
 س��پاهان نام گرفته، در حالی که تیم��ش در کورس قهرمانی 
لیگ برتر و مس��ابقات آس��یایی قرار دارد، با مطرح کردن یك 
موضوع پیش پا افتاده و معمولی، تمام زحمات باشگاه سپاهان 
را زیر سؤال می برد و اعالم می کند که دیگر حاضر به ماندن 

در تیم سپاهان نخواهد بود. 
باید به دروازه بان باتجربه س��پاهان گفت که در این ش��رایط 
حس��اس، مطرح کردن این صحبت ها درس��ت نیست و بهتر 
است که رحمان مشکالت کوچکش را در پایان فصل با باشگاه 
سپاهان حل کند، نه این که از همین امروز به دنبال طاقچه باال 

گذاشتن برای باشگاه سپاهان باشد. 
رحمان یادش رفته که بعد از یك فصل ناموفق در پرسپولیس، 
توانست در ترکیب سپاهان احیا شود. شاید کمی دور از انصاف 
باش��د که اینچنین تمام زحمات باشگاه س��پاهان را در قبال 

خودش از یاد ببرد. 
به غیر از دروازه بانان، اکثر بازیکنانی که در طی سال گذشته 
به اردوی تیم ملی دعوت ش��ده اند، دارای این قابلیت پنهان 
هستند و هر کس به هر طریقی که می تواند به دنبال قرارداد 

پرو پیمان فصل آینده اش است.

 پیشنهادات خارجی تخیلی
اما مهم ترین مس��أله برای افزایش مبلغ ق��رار داد، می تواند 
پیشنهادات خارجی از سوی کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 
و حتی اروپا باش��د که معموالً در این روزه��ا چندتایی از این 
پیش��نهادات در جیب تمامی فوتبالیس��ت های ایرانی دیده 

می ش��ود که با رصد کردن تمام بازی های فوتبالیست های 
برجسته ایرانی!

 ب��ه ص��ورت وحش��تناکی خواه��ان بازیکن مورد نظرش��ان 
 ه��م هس��تند، ول��ی مش��خص نیس��ت ک��ه ای��ن تی��م ها

 در کدام کش��ور و کدام لیگ حضور دارند؛ همین که از خارج 
وارد ای��ران ش��وند، باالخره پیش��نهادات خارجی محس��وب 
می شوند! پیش��نهاداتی که بر مبنای میلیون دالر هم مطرح 
شده تا باشگاه های ایرانی برای مقابله با آن، مجبور به دور زدن 

سقف قرارداد باشند. 
 در حالی که همه می دانیم بعد از ج��واد نکونام، هیچ بازیکن 
ایرانی کیفیت فنی حضور در باشگاه های اروپایی را ندارد و از 

طرف دیگر، کشورهای حاشیه خلیج
 همیش��ه فارس ه��م بیش��تر ب��ه دنب��ال بازیکن��ان مطرح 
و بازنشس��ته اروپای��ی هس��تند و عالق��ه ای ب��ه ج��ذب 
بازیکن��ان ایران��ی ندارن��د، ول��ی هرچه که باش��د ب��ه قول 
 قدیمی ه��ا »س��نگ مفت و گنجش��ك هم مف��ت« و همین 
که پیشنهادشان در حد حرف هم مطرح شود، یك صدمیلیون 

ناقابل به مبلغ قرارداد فصل آینده اضافه می شود.
البته به این اضافه  کنید معضل مصاحبه های بعد از فصل نقل 
و انتقاالت را که بازیکن مورد نظر اعالم می کند به خاطر عشق 
و عالقه به تیم خودش، میلیون ه��ا دالر پول خارجی ها را  از 
دست داده و با مبلغی زیر سقف قرارداد، قید حضور در بارسلونا 
و منچستر یونایتد را زده است و به همین خاطر نباید به او گفت 

که باالی چشمانت دو ابرو هم وجود دارد!       

بازار گرمی معكوس
اما این مسائل مطرح ش��ده تمام ماجرا نیس��ت و بازار گرمی 
معک��وس ه��م در تع��دادی از فوتبالیس��ت ه��ای نزدیك به 

بازنشستگی لیگ برتر ایران دیده می شود.
  نمون��ه بزرگ آن، رض��ا عنایتی اس��ت که با هر زبانی ش��ده، 
عالقه مندی خ��ودش را ب��رای حضور در اس��تقالل نش��ان 
می ده��د  و حتی حاضر اس��ت که به صورت مف��ت و مجانی 
هم برای تی��م محبوبش به می��دان برود، همانط��ور که جواد 
کاظمیان در فصل گذش��ته به هر طریق ممکن در ثانیه های 
پایان��ی فصل نق��ل و انتق��االت! خ��ودش را به پرس��پولیس 
 رس��اند و به اینها اضاف��ه کنی��د بازیکنانی مث��ل معدنچی و 
نیکبخت واحدی را که به دنبال پیراهن پرسپولیس هستند و با 
زبان بی زبانی عالقه خودشان را برای بازی کردن در تیم فصل 

آینده پرسپولیس نشان داده اند.

جیب هایی پر از پیشنهاد

بازار، بس ناجوانمردانه گرم است!
در حالی كه هنوز دو روز تا برگزاری هفته پایانی لیگ برتر و رس�یدن قط�ار لیگ یازدهم به  مسعود 

ایس�تگاه 34 باقی مانده، در طی یك ماه گذش�ته اكثر بازیكنان پرمش�تری لیگ وارد بازار افشاری
نامحسوس نقل و انتقاالت شده اند تا ش�اید از این طریق، مبالغ قرارداد خودشان برای فصل 
آینده را تا حد زیادی افزایش دهند. بازارگرمی، اتفاق جدیدی در فوتبال ایران نیست و در طی سال های گذشته 
 همواره با گذش�تن بازی های لیگ از مرز 30 هفته، این فعالیت های زیرپوس�تی توس�ط خ�ود بازیكنان و حتی 
 مدیربرنامه هایش�ان آغاز می ش�ود. به خص�وص در بحث دروازه ب�ان های ایرانی كه نس�بت به بقی�ه بازیكنان 
 پرمش�تری ترهس�تند و به طور طبیعی از قیمت باالتری هم برخوردار خواهند بود و گاهی یك جمله جنجالی و 

اعتراض گونه می تواند تا حد 200 میلیون، قیمت آنها را افزایش دهد.

صدای لیدر ذوب آهن در 
دیدار با سپاهان از بلندگوی 

 ورزشگاه فوالدشهر پخش 
می شد كه این موضوع به 

مذاق سپاهانی ها 
خوش نیامد.یكی از 

تماشاگران سپاهانی هم 
بر روی فنس ها رفت تا 

این بلندگو را قطع كند كه 
با برخورد نیروی انتظامی 

روبرو شد. 

 پس از ساخت جالب ترین 
و زیباترین استادیوم در 
جهان، حال مردم به فكر 
ساخت گونه اي جدید از 
استادیوم ها افتاده اند. 

پس از معرفي عجیب ترین 
استادیوم هاي ورزشي، این 
بار شما را با نوع جدیدي از 

 استادیوم ها آشنا 
مي كنیم. این استادیوم 

بسیار عجیب با ساندویچ 
ساخته شده است.

شادی سرمربی راه آهن 
با به ثمر رسیدن هر گل 

شاگردانش در بازی مقابل 
سرخ پوشان پایتخت، در نوع 

خود جالب توجه بود. او بعد 
از این دیدار گفته بود خدابه 

او عزت داده كه توانسته 
پرسپولیس را شكست دهد.

شادی عجیب و غریب دایی! 

ساخت استادیوم هاي فوتبال با ساندویچ حركتی كه جنجال ساز شد

عکس نوشت

کالچواللیگا  فوتسال

 داوید ویا، فوروارد اس��پانیایی بارس��لونا به دنبال آن اس��ت تا بیسنته 
دل بوسکه را متقاعد کندکه او را به رقابت های یورو2012 ببرد. بهترین 
فرصت برای این مهاجم اسپانیایی، اثبات آمادگی اش در فینال کوپا دل 

ری است.
این درحالی اس��ت که ویا از دسامبر س��ال 2011 به خاطر شکستگی 
استخوان پایش در رقابت های جام باش��گاه های جهان، از میادین 
ورزشی به دور بود، ولی طبق اعالم کادنا کوپه، سه هفته ای است که 
به تمرینات بازگشته و امیدوار است تا در فینال کوپا دل ری مقابل 

اتلتیك بیلبائو برای بارسا به میدان برود.
ویا امیدهای فراوانی دارد تا در صورت حضور در فینال ورزشگاه 
بیسنته کالدرون، بتواند نظر مثبت دل بوسکه را به خود جلب 
کند. البته بنا به گفته پزشکان تیم بارسا، شرایط جسمانی و 
فیزیکی داوید برای حضور در میادین تقریبا ایده آل است، 
اما گویا عالقه و انگیزه ویا برای جلب نظر مثبت دل بوسکه 
باعث شده تا طی یك هفته اخیر فشار زیادی را درتمرینات 
متوجه خود س��از که این موضوع به گوش س��رمربی تیم ملی 
اسپانیا رسیده اس��ت و او از این بابت، داوید را مورد  انتقاد قرار داده است. 
این سرمربی البته این قول را هم داده که هنوز در لیست خود برای داوید جا 
دارد که این موضوع به شرطی اس��ت که این بازیکن در سالمتی کامل باشد 
و پزش��کان مجوز بازی او را برای دیدار بارسا بدهند.دل بوسکه در روز 15 ماه 
 می، لیست 30 نفره ای از بازیکنان منتخبش را اعالم می کند و لیست نهایی او 
دو روز بعد از فینال کوپا دل ری اعالم خواهد ش��د. دل بوسکه به تازگی اعالم 
کرده که تمایل زیادی دارد تا به ویا، تا آخرین لحظ��ه فرصت دهد تا او بعد از 

بازگشت از روزهای سخت مصدومیت توانایی اش را اثبات کند.
تیم ملی اسپانیا در رقابت های یورو2012 با تیم های ایتالیا، جمهوری ایرلند و 

کرواسی هم گروه است. 

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان با اشاره به اظهارات رییس کمیته انضباطی مبنی بر محرز شدن تبانی 
در فوتسال گفت: ما به خودمان حتی یك درصد هم شك نداریم و در قهرمانی گیتی پسند و حضور تیم ما در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حتی یك درصد هم شك نکنید. علی طاهری پیرامون اظهارات رییس کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر محرز شدن تبانی در مس��ابقات هفته پایانی لیگ برتر فوتسال، اظهار 
داشت: من دو هفته پیش نامه ای به فدراسیون فوتبال ارسال کردم و در آن از مسئوالن خواستم که اگر بحثی 
هست، آن را عنوان کنند و اگر نیست، مسأله را جمع کنند و خوشحالم که باالخره این مسأله جمع و جور شد.  
وی با اشاره به اظهارات حسن زاده تصریح کرد: آقای حسن زاده گفته اند چیزی از پرسپولیس به ما نرسیده و بر 
اساس شواهد و اظهارات، این مسأله محرز شده است و من نمی دانم تعریف آقای حسن زاده از تبانی چیست؛ 

به هر حال چند ساعت صبر می کنیم تا ببینیم نتیجه چه می شود. 
مدیرعامل باشگاه گیتی پسند در پاسخ به این سؤال که در صورت مشخص شدن تبانی، تکلیف قهرمان لیگ 
فوتسال ایران چه می شود، بیان داشت: ما از خودمان مطمئنیم و قرار نیست در قهرمان لیگ برتر و نماینده 

آسیا تغییری ایجاد شود. ایران در مس��ابقات لی��گ قهرمانان 
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس و وی ب��ا اش��اره ب��ه اظه��ارات 

منص��وری در این زمین��ه، اضافه ش��کایت مدیرعامل باشگاه 
چرا وقتی آق��ای رویانیان حرف ک��رد: من واقع��اً نمی دانم 
ش��کایت می کند و این مس��أله می زند، آق��ای منصوری 
دارد؟ به آقای منصوری می گویم به منصوری چه ارتباطی 

گیتی پسند و پرسپولیس شبهه اگ��ر ب��ه ب��ازی تیم ه��ای 
منصوری و ماهان بیش��تر شبهه وارد می کنند، به بازی تیم های 

وارد است!

فینال كوپادل ری، آخرین فرصت

ویا  و  اثبات آمادگی اش به دل بوسكه 
در واكنش به محرز شدن تبانی فوتسال

طاهری: به خودمان یك درصد هم شك نداریم
آباته بعد از قهرمانی بانوی پیر در كالچو:

یوونتوس شایسته قهرمانی بود
سرانجام یك فصل تالش و کوشش شاگردان انتونیو کونته جواب داد و یوونتوسی ها موفق شدند در هفته سی و هفتم 
رقابت های سری آ باشگاه های ایتالیا با برتری مقابل کالیاری و شکست میالن در مقابل اینتر، برای سی امین بار قهرمان 
شوند. بدون شك استرس و حساس��یت دیدار، مهم ترین نکته در نیمه اول دیدار دو تیم بود و این موضوع در چهره تك 
تك بازیکنان به وضوح مش��اهده می ش��د، حتی در میان هواداران حاضر 
در ورزشگاه.یوونتوس��ی ها هنوز در بازی به ش��رایط طبیعی خود نرسیده 
بودند که موفق ش��دند در ش��ش دقیقه ابتدایی بازی، با فرار دیدنی میرکو 
 دروزاه کالیاری میزبان را باز کنند و این بهترین ش��روع برای یووه به شمار 
می رفت. در نیمه دوم  و در حالی که تنها چند دقیقه از تعویض بوریلو گذشته 

بود که یووه موفق شد گل دوم خود را به ثمر برساند.  
در نهایت با س��وت داور  و ب��ا نتیجه دو بر صفر، ش��اگردان انتونیو 
کونته در نهایت شایس��تگی مقام قهرمانی س��ری آ را به دست 
آوردند. ایگناس��یو آباته، بازیکن توانای میالن بعد از مس��جل 
ش��دن قهرمان��ی ی��ووه در رقابت ه��ای این فصل س��ری آ، 
 در مصاحبه ب��ا  گاتزتادلوس��پورت گفت: ب��ازی برابر اینتر 
کامال منعک��س کنن��ده فصلی ب��ود که س��پری کردیم 
بود.من بعد از اتمام ب��ازی یك پیام برای آن��دره ا پیرلو 
فرس��تادم و ب��ه او گفت��م که آنها شایس��ته کس��ب 
اس��کودتو بودند. در حال��ی که آلگ��ری و گالیانی 
بر ای��ن باورند ک��ه ب��ازی جنجالی برگش��ت برابر 
یوونتوس باعث عدم صدرنش��ینی روس��ونری شده 
اس��ت، اما آباته نظر دیگری دارد. او درای��ن باره ادامه 
 داد:گل مردود ش��ده مونت��اری؟ تصمی��م گیری های

مش��کوك و اتف��اق ه��ای زی��ادی در ط��ول فص��ل رخ 
 می ده��د، ام��ا در پای��ان ش��ما تنه��ا از کس��انی صحبت 
 می کنید که پیروز از زمین مس��ابقه خارج 

می شوند.

همه آنچه در 90 گذشت

مخالفت 78 درصدي  با قانون 
منع استفاده از دروازه بان خارجي

برنامه »90« این هفته با موضوع بررسي دالیل سقوط شاهین بوشهر 
به لیگ دسته یك و همچنین قانون منع حضور دروازه بان خارجي در 
لیگ برتر بر روي آنتن رفت. در ابتداي برنامه عادل فردوس��ي پور به 
بررس��ي اخبار و مصاحبه هاي مربوط به قانون منع حضور دروازه بان 
خارجي در لیگ برتر پرداخت. پس از آن علیرضا رحیمي، مدیر عامل 
باشگاه س��پاهان اصفهان بر روي خط آمد و درباره بازي فیرپلي این 
تیم در لیگ قهرمانان و این که آیا بهتر نبود تیم سپاهان به جاي گل 
نکردن پنالتي یکي از بازیکنان��ش را از زمین خارج مي کرد، گفت: ما 
هم پذیرفتیم که این کار نباید مي شد و نویدکیا و سایر بازیکنان دور 
داور جمع شده بودند و از او مي خواستند که دروازه بان النصر را اخراج 
نکند. رحیمي ادامه داد: خیلي بهتر بود که یکي از بازیکنان ما بیرون 
مي رفت و این مس��أله را قبول دارم و اگر این کار را مي کردیم خیلي 
خوب بود، البته مدیر باش��گاه النصر نیز در کنار من نشسته بود و این 
حرکت را تحس��ین کرد. در ادامه برنامه، س��ه بازي لیگ برتر پخش 
شد و موارد داوري آن توسط فنایي، مورد کارشناسي قرار گرفت. در 
ادامه علي کفاشیان میهمان تلفني برنامه »90« بود که درباره قانون 
منع حضور دروازه ب��ان خارجي در لیگ برتر گف��ت: هنوز تصمیمي 
نگرفته ایم، اما از سازمان لیگ خواس��تیم با توجه به تغییراتي که در 
اساس��نامه به وجود آمده اس��ت، درباره چند موضوع بحث کنند که 
یکي از آنها 16 تیمي ش��دن لیگ براي فصل آین��ده، آیین نامه نقل 
و انتقاالت لی��گ و ایجاد ش��رایطي براي حضور بازیکن��ان خارجي، 
توجه به تیم هاي پایه، سیاست هاي آموزش��ي و فرهنگي باشگاه ها و 
همچنین بحث دروازه بان هاي خارجي مس��ائلي است که باید درباره 
آن از باش��گاه ها نظر خواهي شود. مس��عود نظرزاده، بازیکن شاهین 
بوش��هر میهمان برنامه »90« بود و عادل فردوسي پور با حضور او به 
بررسي وضعیت این تیم و دالیل سقوط آن پرداخت. حمید درخشان 
نیز روي خط آمد و درباره وضعیت ش��اهین بوشهر و سقوط این تیم 
به لیگ دس��ته یك، گفت: زماني که براي اولین بار از این تیم رفتم، 
شرایط خوبي در این تیم حاکم بود، اما وقتي که برگشتم تیم شرایط 
خوبي نداشت و به خاطر هواداران و خود افراشته این کار را کردم. در 
این وضعیت باید مسئوالن کمك مي کردند، اما هیچ کدام از تعهدات 
آنها انجام نشد. رضا جمشیدي، مدیر کل ورزش و جوانان بوشهر نیز 
به صحبت درباره دالیل سقوط ش��اهین بوشهر پرداخت و گفت: اگر 
ش��اهین بوش��هر تا اینجاي کار هم پیش آمد، به خاطر جلساتي بود 
که برگزار کردم. اردوي پیش فصل تهران م��ورد تأیید من بود، ولي 
این که اردوهاي مختلف در طول فصل در این اس��تان برگزار مي شد 
هیچ توجیهي نداشت. ما به این مس��ائل ورود مي کردیم و بي تفاوت 
هم نبودیم. چه ضرورتي داشت که تیم ما در تهران اردو بزند؟ سؤال 
من از درخشان این است که وقتي 430 میلیون تومان پرداخت شده 
است، چگونه 14 میلیون نداشتند که به هتل بدهند؟ اگر آنها ده روز 
 در ش��یراز مي ماندند هیچ مش��کلي وجود نداش��ت. در پایان برنامه، 
ش��رکت کنندگان س��ؤال پیامکي »90« در پاس��خ به این سؤال که 
نظرتان درباره قان��ون منع حضور دروازه بان��ان خارجي در لیگ برتر 
چیست، 78 درصد مخالفت کردند و تنها 22 درصد موافق آن بودند.



چهرهیادداشت

اخبار کوتاه 

تذکر AFC به چهار بازیکن 
سپاهان

کمیته برگ��زاری رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا ب��ه چهار بازیکن 
 تیم فوالد س��پاهان اصفهان که در دیدار مقاب��ل النصر امارات حضور 
داشته اند تذکر داد. کمیته برگزاری رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
به فابیو جانواریو، رحمان احمدی، سید مهدی سیدصالحی و مهدی 
جعفرپور تذکر داد. فابی��و جانواریو و مهدی جعفرپ��ور به دلیل تکل 
خشن وبی پروا، سیدمهدی س��یدصالحی به دلیل درآوردن پیراهن 
پس از گلزنی و رحمان احمدی به دلیل جلوگیری از ادامه روند بازی 
تذکر گرفتند. این کنفدراس��یون اعالم کرد امیدوار اس��ت با تذکر به 
موقع فدراسیون فوتبال و باشگاه فوالدس��پاهان، دیگر شاهد چنین 

اعمالی از بازیکنان نباشد. 

رویارویی یاران فردوسی پور 
با یاران کی روش 

تیم فوتبال رس��انه ورزش ف��ردا در دیداری دوس��تانه، به مصاف تیم 
منتخب مربیان ملی و باش��گاهی ایران با کاپیتانی کارلوس کی روش 
خواهد رفت. تیم فوتبال خبرنگاران و عکاس��ان ورزشی ایران )رسانه 
ورزش( که برگزاری دیدارهای خیریه ای را در اولویت کارهای خود 
قرار داده است، در تازه ترین اقدام خود قصد دارد روز پنجشنبه هفته 
جاری در دی��داری به نفع کودکان س��رطانی و همچنی��ن به منظور 
گرامیداش��ت یاد و خاطره مرح��وم علی م��ودت و منوچهر واحدی، 

پیشکسوتان ورزش و رسانه کشور به مصاف یاران کی روش برود. 

محمد یاوری: 
با آبروی 35 ساله من بازی کردند

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان نوین در مورد درگی��ری خود با یک 
خبرنگار لرستانی گفت: من هیچ درگیری در خرم آباد نداشتم و اصاًل 
در جریان اتفاقات نبودم، اما آنها با آبروی ۳۵ ساله من بازی کردند و به 
اشتباه گفتند که من با خبرنگار درگیر شدم. محمد یاوری در گفتگو با 
ایمنا پیرامون اتفاقات بازی تیم های سپاهان نوین و دارتاک خرم آباد 
در چارچوب رقابت های لیگ دسته سوم باش��گاه های کشور و کتک 
خوردن یک خبرنگار در این رقابت ها، می گوید: واقعاً از این که دیدم 
با یک خبرنگار این گونه برخورد ش��ده ناراحت شدم و با او همدردی 
کردم، اما من در آن صحنه اصاًل حضور نداش��تم و مشغول آرام کردن 
بازیکنانم بودم و این که می گویند با یک خبرنگار درگیر شده ام، اصاًل 
صحت ندارد؛ حتی خود مسئوالن و خبرنگاران لرستانی هم می دانند 
هیچ نقش��ی در این درگیری نداش��تم. وی ادامه داد: دقیقاً زمانی که 
زمین مسابقه شلوغ شد، من مش��غول آرام کردن بازیکنان تیم خودم 
بودم و زمانی که برگشتم، دیدم یک خبرنگار روی زمین افتاده است. 
واقعاً از این مسأله ناراحت ش��دم، اما متأسفانه برخی به اشتباه نام مرا 
عنوان کرده اند و مرا مس��ئول اتفاقات و درگیری با خبرنگار لرستانی 
عنوان کردند، در حالی که کوچک ترین نقشی در این مسأله نداشتم 

و تنها قربانی یک اشتباه شدم. 
در زندگی ام تا کنون با کسی دعوا نکرده ام و در طول ۳۵ سال زندگی 
فوتبالی ام هیچ گاه به قشر خبرنگار توهینی نکرده ام. وی اضافه کرد: 
همه مرا می شناس��ند و می دانند که اهل درگیری با کسی نیستم، اما 
متأس��فانه برخی در لرس��تان که مرا نمی شناختند، اس��م مرا عنوان 
کردند؛ بنابراین ب��ه مردم می گویم من هیچ نقش��ی در این مس��أله 

نداشتم.

سوتی عجیب عادل فردوسی پور
دوشنبه ش��ب در برنامه 90، عادل فردوس��ی پور وقتی داشت راجع 
به س��ؤال برنام��ه و بح��ث دروازه بان��ان خارجی و داخل��ی صحبت 
 می کرد گفت: »همین علیرضا حقیق��ی االن دارد در تمام بازی های 
روبین غازان به صورت فیکس بازی می کند«. ب��ه گزارش ایمنا این 
اظهار نظر فردوسی پور برای کسانی که فوتبال اروپا و لیگ روسیه را 
به صورت جدی دنبال می کنند ش��وکه کننده بود.  علیرضا حقیقی 
نه تنها در هیچ یک از بازی های اخیر روبین غ��ازان به میدان نرفته، 
 بلکه حتی در لیست ۱۸ نفره این تیم قرار نداشته است. گفتنی است 
دروازه ب��ان فیکس روبین غ��ازان در تمامی بازی های اخیر س��رگی 
رژیکف اس��ت که هیچ گاه جایگاهش به عنوان سنگربان شماره یک 

روبین غازان متزلزل نشده است.

ایران بهترین تیم جهان است
دبیرکل فدراس��یون جهانی کب��دی گفت: اگر بگویم ای��ران بهترین 
تیم جهان اس��ت، گزاف نگفته ام. محمد سرور با اش��اره به پیشرفت 
کبدی ای��ران طی س��ال های گذش��ته، اظه��ار داش��ت: مقصودلو، 
رییس فدراس��یون کب��دی برای پیش��رفت کبدی ایران ش��بانه روز 
 زحمت می کش��د و اگر ادعا کنم ک��ه ایران بهترین تیم جهان اس��ت

 چیزی به  گزاف نگفته ام.

من اعتقاد دارم ذوب آهن می توانس��ت بهتر از این نتیجه 
بگیرد. ذوب آهن مش��کل مالی داشت درست، ولی این 
 مشکالت مالی همیش��ه بوده اس��ت. زمان آقای آذری 
بچه ها ش��ش ماه حقوق نگرفتند، ول��ی الم تا کام حرف 

 نزدن��د. مدیری��ت باش��گاه ذوب آهن مش��کل دارد و 
نمی تواند سیستم باشگاه را درست پیش ببرد. ببینید 
ذوب آهن در ورزش آن قدر برند معتبری هست که 
اگر مدیر کاربلدی در رأس آن باشد می تواند کارها را 

پیش برده و آرامش را به این باشگاه برگرداند. به اعتقاد 
من، باش��گاهی که حرفه ای است باید مدیرش هم 
حرفه ای باشد. به بازیکنان تیم گفته اند چرا باید 

تیم فوتبال باشگاه بیشتر از تیم های جانبازان و 
معلوالن پول بگیرد. آخر این حرف است؟ این 
حرف ها برای یک تیم حرفه ای، خنده دار است.

میزباني اصفهان 
در هاله اي از ابهام

در حالي که دبیر فدراس��یون والیبال از احتمال گرفتن 
میزباني مس��ابقه هاي قهرماني نوجوانان آس��یا از شهر 
اصفهان خبر داد، مدیرکل ورزش این استان گفت: براي 

میزباني این رقابت ها هیچ مشکلي وجود ندارد.
در حالي که فدراس��یون والیبال از س��ال گذش��ته خبر 
برگزاري مسابقه هاي نوجوانان آس��یا را به میزباني شهر 
اصفهان اعالم کرده بود، روز گذش��ته سعید درخشنده، 
دبیر فدراسیون در حاشیه سفر به ارومیه گفت: میزباني 
اصفهان در نوجوانان آسیا قطعي نیست و تغییراتي که در 
مسئوالن استان اصفهان ایجاد شده، فدراسیون والیبال 
را براي برگزاري مسابقه هاي قهرماني نوجوانان آسیا در 

این شهر نگران کرده است.
وي همچنین از پاس��خ نگرفتن مکاتبات با اصفهان خبر 
داد و افزود: براي بررس��ي میزان آمادگي اصفهان براي 
میزباني مس��ابقه ها مکاتبه کرده ایم، اما هنوز پاس��خي 
به دس��ت ما نرسیده اس��ت. اگر به این نتیجه برسیم که 
اصفهان آمادگي میزباني ندارد و نتواند به تعهدات خود 

عمل کند، این رقابت ها را در تهران برگزار مي کنیم.
اما خدابخ��ش، مدی��رکل اداره ورزش اس��تان اصفهان 
در گفتگو ب��ا ایس��نا اظهارداش��ت که تاکن��ون موضع 
رسمي فدراس��یون والیبال در این باره به ما اعالم نشده 
اس��ت و فکر نمي کنم داورزني رییس فدراسیون با نظر 
دبیرش هم عقیده باشد. ما از هر لحاظ آمادگي برگزاري 
رقابت هاي نوجوانان آس��یا را در ش��هر اصفهان داریم و 
س��الن والیبال ش��ش هزار نفري اختصاص یافته به این 
مسابقه ها نیز در س��فر آینده ریاست جمهوري به استان 
افتتاح مي شود. این سالن از تمام اس��تانداردهاي مورد 
نظر کنفدراسیون آس��یا برخوردار است، همچنین شهر 
اصفهان از نظر ش��رایط میزباني و پذیرای��ي از تیم هاي 
ش��رکت کننده در این مس��ابقه ها در وضعیت بس��یار 
مناسبي به سر مي برد و فکر نمي کنم هیچ مشکلي پیش 
روي فدراسیون قرار داش��ته باشد. مدیرکل اداره ورزش 
اصفهان انتقال عشایري، رییس هیأت والیبال این استان 
را به ش��یراز در اظهارات دبیر فدراس��یون والیبال مؤثر 
دانست و گفت: ما به مسئوالن فدراسیون گفتیم با توجه 
به این که این رقابت ها پخش زنده تلویزیوني دارد، تمام 
هزینه ها و درآمدهاي ناشي از رقابت ها را به عهده بگیرند 
و ما درآمدي از این رقابت ها نمي خواهیم، با این حال هر 
کمکي که از دس��ت مان بربیاید ب��راي هرچه بهتر بودن 

شرایط میزباني ایران انجام خواهیم داد.

توپ و تور
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9
دایی،باقری و کریمی مقابل رئال مادرید

کویتی ها تصمیم گرفته اند درمسابقه برای خداحافظی یک بازیکن کویتی از چند ستاره آسیایی استفاده کنند 
و به همین منظور برای علی دایی، کریم باقری و علی کریمی دعوت نامه فرستاده اند. قرار است رئال مادرید ۱۵ 

می مصادف با 26 اردیبهشت به کویت بروند. این مسابقه برای خداحافظی یک بازیکن کویتی برگزار می شود.

بنگر هم از سپاهان 
رفتنی است

ابرقویی نژاد
 دنبال رأی نیست

محسن بنگر با نوشتن متنی در صفحه ش��بکه اجتماعی خود، از خداحافظی 
خود با تیم فوتبال سپاهان در پایان فصل خبر داد. محسن بنگر روز گذشته با 
قراردادن متنی در صفحه ش��بکه اجتماعی خود اعالم کرد، این فصل آخرین 
فصل حضور او در سپاهان خواهد بود و بازی با مس سرچشمه آخرین بازی لیگ 
برتری محسن بنگر در این تیم خواهد بود. متن قرار داده شده در صفحه شبکه 
اجتماعی محسن بنگر به شرح زیر است: »سالم به همه دوستان گلم- انشاءاهلل 
بازی جمعه را با پیروزی و قهرمانی لیگ را تم��ام می کنم. من این قهرمانی را 
فقط و فقط به شما دوس��تان گلم تقدیم می کنم. مرسی از حمایت هایتان در 
این فصل پرفشار و سخت. ولی من خیلی ناراحتم، چون این بازی، آخرین بازی 
من واسه سپاهان تو لیگ برتر هستش، ولی انشاءاهلل کسانی جای ما میان واسه 
تیم همیشه محبوب سپاهان تا همیشه قهرمانی و جام بیارن. از صمیم قبلم 

می خوام سپاهان همیشه قهرمان باشه- پس واسه همیشه ویوا سپاهان.« 

رؤسای هیأت های فوتبال شهرس��تان های استان اصفهان روز پنجشنبه 
به دعوت ابرقویی نژاد گرد هم جمع می ش��وند و همین مسأله باعث شده 
ش��ائبه هایی در مورد تبلیغاتی بودن این جلس��ه به گوش برسد. رییس 
هیأت فوتبال استان اصفهان در این زمینه می گوید: هیأت های شهرستانی 
هر فصل گرد یکدیگر جمع می شوند و برنامه های گذشته را بررسی کرده 
و هماهنگی های الزم برای اجرای تقویم ورزشی خود را انجام می دهند. 
علی اکبر ابرقویی ن��ژاد در مورد ش��ایعاتی که پیرام��ون تبلیغاتی بودن 
این جلس��ه مطرح می ش��ود، تصریح می کند: من کاری به برداشت های 
افراد ندارم و بر اس��اس قوانین، تا زمانی که رییس هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان هس��تم، کار خ��ودم را انجام می ده��م، چون اگر انج��ام ندهم، 
 بعدها می گویند این کار انجام نش��د و باید بگویم این جلس��ه یک جلسه

 تبلیغاتی نیست .

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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یک عکس هم از من نگرفتند!

تیم ملی پومسه ایران در مس��ابقات قهرمانی آسیا عنوان نایب قهرمانی 
را کسب کرد. دو طالیی که مرجان سلحشوری، پومسه کار اصفهانی در 

این مسابقات کسب کرد، در به دست آوردن این موفقیت تأثیر گذار بود.
وی در ارتباط با این مسابقات که اولین تجربه برون مرزی اش نیز بود، به 
ایمنا گفت: رقابت های سختی داش��تیم. کره ای ها در تکواندو و پومسه 
حرف اول را در آسیا می زنند و برای حضور در چنین مسابقاتی، مدت زمان 
بس��یار طوالنی تمرینات منظم دارند. اما در رده ای که من شرکت کردم 
مشخص بود اسیر جو مسابقه شده بودند. من هم با حفظ تمرکز، توانستم 
نمایش خوبی داشته باشم و هم در انفرادی و هم در بخش تیمی به مدال 

طال و قهرمانی در آسیا برسم. 
پومسه کار نوجوان اصفهانی میزبانی ویتنام را چندان مطلوب ندانست و 
گفت: سیستم سرمایشی محل برگزاری مسابقات مشکل داشت و اعتراض 
تیم ها و ورزشکاران را به دنبال داشت. البته مشکل دیگر این بود که هیچ 
دوربینی برای گرفتن تصویر و عکس از ما در س��الن مس��ابقات و اهدای 
مدال ها نبود که این مش��کل برای رقابت های مبارزه که بعد از پومس��ه 

برگزار می شد، حل شد. 

هدفم طالی آسیاست

دارنده مدال طالی مسابقات جهانی ووشوی بانوان گفت: در مسابقات 
انتخابی به رقیبانم فکر نمی کنم، بلکه هدفم کسب مدال طالی آسیاست.  
خدیجه آزادپور در گفتگو با فارس درباره برگزاری مسابقات انتخابی تیم 
ملی ووشوی بانوان گفت: قرار است در وزن 6۵- کیلو مبارزه کنم که در 
این وزن مدال طالی جهانی را دارم. البته در مسابقات گوانگجو در وزن 

60- کیلو رقابت کردم، اما 6۵- کیلو وزن اصلی ام است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه حریفانی در این وزن رقابت می کنند، 
اظهار داشت: اصال به رقیب فکر نمی کنم، بلکه هدفم کسب مدال طالی 
مسابقات آسیایی است. نمی دانم چه کس��انی در این وزن هستند، اما 
به طور کلی حریفانی را پیش رو دارم که در مس��ابقات قهرمانی کشور 
دارای مقام بوده اند. آزادپور ادامه داد: مسابقات آسیایی نسبت به جهانی 
سخت تر است، چرا که مهم ترین حریفان ما در آسیا هستند. ورزشکارانی 

از تایوان، چین، ویتنام و فیلیپین رقیبان جدی در این وزن هستند.
دارنده مدال طالی مسابقات آسیایی گوانگجو درباره شرایط تمریناتش 
گفت: تمریناتم را به طور جدی انجام داده ام و مش��کل آسیب دیدگی 

ندارم.

ذوب آهن 3 سهم، سپاهان یک سهم

    تیم ملی فوتبال ایران در حالی روز ۱۴ خرداد در نخس��تین دیدار مرحله 
نهایی مقدماتی جام جهانی 20۱۴ برزیل به مصاف تیم ملی ازبکستان می رود 
که فدراسیون فوتبال اسامی ۳۳ بازیکن را برای دریافت ویزا به کشور میزبان 
معرفی کرده است. کی روش در مس��ابقه برابر ازبکستان تمامی لژیونرهای 
خود را در اختیار خواهد داشت. او البته نام دژآگه را هم در لیست خود قرار 
داده تا در صورت بهبود احتمالی، بتواند از او استفاده کند. اسامی ۳۳ بازیکنی 
 که فدراس��یون فوتبال برای آنها درخواس��ت ویزا کرده، به شرح زیر است:  
 سید مهدی رحمتی، ش��هاب گردان، علیرضا حقیقی، محس��ن فروزان، 
سید جالل حسینی، هادی عقیلی، شجاع خلیل زاده، پژمان منتظری، خسرو 
حیدری، حسین ماهینی، احسان حاج صفی، مهرداد پوالدی، مازیار زارع، 
رضا حقیقی، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری، پژمان نوری، محمد نوری، 
علی کریمی، قاسم حدادی فر، جواد نکونام، اشکان دژآگه، فریدون زندی، 
محسن مسلمان، احمد حسن زاده، کریم انصاری فرد، هادی نوروزی، محمد 
قاضی، آرش افشین، میالد میداوودی، محمد غالمی، محمدرضا خلعتبری و 
غالمرضا رضایی. بازیکنان خط خورده از اردوی ترکیه به تهران بر می گردند 

و 2۳ بازیکن اصلی به ازبکستان می روند.

اعالم اسامی ۳۳ بازیکن تیم ملی فوتبالخدیجه آزادپور: قهرمان اصفهانی مسابقات پومسه آسیا:

 پنجمین دی��دار از س��ریال پنچ گانه 
نجمه 
کرمی

رقابت ه��ای نیم��ه نهایی لی��گ برتر 
بس��کتبال امروز ب��ا دی��دار تیم های 
فوالدماهان و پتروشیمی بندرامام در 
ماهشهر برگزار می شود و تیم پیروز، جواز صعود به فینال این 

دوره از رقابت ها را کسب می کند.
 چه��ار دیدار قبل��ی دو تیم ب��ا برتری ه��ر ی��ک از تیم ها در 
دو دیدار برگزار شد که دیدار امروز به عنوان شانس آخر دو تیم 
محسوب می ش��ود. این که کدام یک از دو تیم دراین ماراتن  
از این ش��انس بهتر اس��تفاده کنند، در بازی امروز مش��خص 
می شود.اما چیزی که مسلم اس��ت، هر دو تیم چیزی برای از 
دس��ت دادن ندارند و برای پیروزی و کسب جواز فینال، با هم 

جدال می کنند.
این دیدار از جهات مختلف قابل اهمیت است؛ مشخص شدن 
چهره دومین فینالیس��ت این دوره از رقابت ها از یک سو و از 
س��وی دیگر وظیفه ای که بار روانی آن بیش از هر زمان ذهن 

بازیکنان دو تیم را تحت تأثیر خود قرار داده است. 

 ماهان در خان��ه حریف و در جهنم 
ماهش��هر به صعود فک��ر می کند و 
پترو در پ��ی تالفی اتفاق��ات چهار 
دیدار گذشته و اس��تفاده از امتیاز 
میزبانی، در پ��ی غافلگیری ماهان 

در خانه است.
تی��م پتروش��یمی بن��در ام��ام که 
 طی س��ال های گذش��ته یک پای 
نیمه نهایی ب��وده و در این مرحله با 

واگذاری نتیجه به  تیم ذوب آهن، همواره ناکام مانده است، با 
غیبت نایب قهرمان سه دوره گذش��ته  در این مرحله، فرصت 
را برای صعود خود  به فین��ال مهیا می بیند، چ��را که از یک 
س��و می داند که ماهانی ها تجربه چندساله ذوب آهنی ها را 
ندارند و  از طرفی راه فرو ریختن س��بد سفیدپوشان اصفهانی 
را به خوبی فراگرفته است؛ راهی که در نبود حامد سهراب نژاد 
خیلی به یاری آبی پوشان ماهشهر آمد و عماًل ماهان را در خانه 
خود غافلگیر کرد.)آمار باالی ترنور بازیکنان باتجربه ماهان در 
دیدارهای سوم و چهارم این تیم بر این نکته صحه می گذارد.(

پترو که با گذش��تن از سد تیم همش��هری خود یعنی صنایع 
ماهشهر و کسب دو پیروزی در نیمه نهایی، حسابی به صعود 
امیدوارش��ده  اس��ت، بدش نمی آید در غیاب ذوب آهن، پای 

دیگر فینال را تشکیل دهد. 
اما در آن سوی میدان، ماهانی قراردارد که اگرچه برای اولین 
بار تجربه حضور در س��وپرلیگ را پشت س��ر می گذارد، اما از 
بازیکنان باتجربه ای برخوردار است که هر کدام به نوبه خود 
فینال ها و رقابت های برون م��رزی زیادی را تجربه کرده اند 

که صادق زاده و کادرش روی این تجربه سرمایه گذاری ویژه 
انجام داده اند. از طرفی به واسطه ناکامی ذوب آهن در رسیدن 
به نیمه نهایی به خاطر همه مشکالتی که در این فصل داشت، 
ماهان وظیفه خود راس��نگین تر از قبل می داند و می کوشد 
 برای حف��ظ جایگاه بس��کتبال اصفهان هم که ش��ده کارنامه 

قابل قبولی را از خود به نمایش بگذارد.
  ب��ا م��روری ب��ه صحبت ه��ای قبل��ی س��رمربی ای��ن تیم، 
می ت��وان این چنین برداش��ت کرد که ش��اید تص��ور حضور 
در نیم��ه نهایی نهایت اه��داف ماهانی ها  در ای��ن فصل بود، 
اما وقت��ی رقیبان یکی پ��س از دیگری کن��ار رفتند و فرصت 
برای نشس��تن در جای��گاه دوم��ی در دوره مقدمات��ی فراهم 
ش��د، کم کم این اه��داف وس��عت و عمق بیش��تری گرفت، 
تا جایی که اکن��ون به عبور از س��د پترو و رس��یدن به فنیال 
و مصاف ب��ا مهرام فک��ر می کنند و ط��ی چن��د روز اخیر در 
گی��ر و دار برگ��زاری فین��ال ۴ از 7 ی��ا ۳ از ۵ بودن��د  ک��ه 
 به زعم خودش��ان به خاطر مناف��ع ملی، به برگ��زاری فینال

 به شیوه ۳ از ۵ قناعت کرده اند. رویایی هایی که هر روز عمق 
و ریشه بیشتری پیدا کرده است، ماهان را در شرایط حساسی 

قرار داده و توقع اصفهانی ها را از این تیم باالتر برده است.
 صادق زاده که به غیر از پنج بازیکن اصلی خود عماًل از ناحیه 
نیمکت رنج می برد، امیدوار است با برطرف شدن نقاط ضعف 
تیمش که در بازی آخر این تی��م را در کوارتر پایانی فلج کرده 

بود، راه و روزنه ای برای صعود پیدا کند. 

هراس ماهان از بازی فیزیکی پترو
بازیکن باتجربه ماهانی ها از بازی فیزیکی تیم پتروشیمی  در 
دیدار امروز هراس دارد و معتقداست یکی از دالیلی که باعث 
ش��د تیمش در دو دیدار آخر نتیجه را به این تیم  واگذار کند، 

ارایه بازی فیزیکی و درگیرانه از سوی آنهاست.
باب��ک نظاف��ت در گفتگوی��ی که ب��ا ایمن��ا داش��ته، میزبان 
 بودن پتروش��یمی را تنه��ا نگرانی خ��ود  برای ب��ازی امروز

  دانسته اس��ت: این تیم می تواند به راحتی در بازی پنجم از 
امتیاز میزبانی استفاده کند که ما برای خنثی کردن این مسأله 

باید به لحاظ فنی فشار مضاعفی وارد کنیم.
وی و یارانش که به نس��بت چهاربازی گذش��ته خود به نقاط 
ضعف خود اش��راف بیش��تری پیدا کرده ان��د، می گوید: در 
 دو ب��ازی گذش��ته ب��ازی فیزیک��ی و درگیرانه پتروش��یمی

 موجب ش��د نتوانیم نتیجه به دس��ت آمده را حف��ظ کنیم، 
 ام��ا ام��روز باید ب��ا توج��ه ب��ه اتفاق��ات ب��ازی، ش��رایط را

  ب��ه گون��ه ای پی��ش ببری��م ک��ه پتروش��یمی و احیان��ا 
سوت های اشتباه داور، چندان تأثیر گذار نباشد. 

رویای ماهان هر روز بزرگ تر می شود

جنوب در استرس صعود

 شاید حضور در 
نیمه نهایی نهایت 

اهداف ماهانی ها  در 
 این فصل بود 

اما نشستن در 
جایگاه دومی در 

دوره مقدماتی 
کم کم به  اهداف 

آنها  وسعت و عمق 
بیشتری  داد

مدیریت باشگاه ذوب آهن مشکل دارد
مصطفی صالحی نژاد

 بازیکن سابق تیم ذوب آهن



چهره روزيادداشت

 کنسرت محسن يگانه
در شاهین شهر

کنس��رت موسیقیمحس��ن  
 ۲۶ ش��نبه  س��ه  یگان��ه 
اردیبهش��ت در دو س��انس 
در تاالر شیخ بهایی شاهین 
ش��هر برگزار می شود. حمزه 
صحرای��ی، مدی��ر اجرای��ی 
ای��ن کنس��رت در در رابطه 
با ای��ن برنامه بیان داش��ت: 
حمایت خوبی که در شاهین 
شهر از برگزاری کنسرت می ش��ود، ما را بر آن داش��ت تا نخستین 
 کنسرت پاپ اس��تان اصفهان در س��ال جاری را در این شهر برگزار 
کنیم. حمزه صحرایی ادامه داد: برای هر سانس از این کنسرت، ۷۰۰ 
نفر پیش بینی کرده ایم که در حال حاضر تمامی بلیت ها فروش رفته 

و دیگر نمی توانیم پذیرای شخصی دیگر باشیم.
وی تأکید کرد: بهتری��ن امکاناتی که برای برگزاری یک کنس��رت 
 الزم اس��ت در این کنس��رت در نظر گرفته شده و کس��انی که شب 
بیس��ت و شش��م به س��الن می آیند، کنس��رتی در حد و انداز ه های 

کنسرت های برگزار شده در سالن برج میالد خواهند دید.
گفتنی است کنسرت محسن یگانه، خواننده محبوب پاپ کشور در 
روز بیست و ششم اردیبهشت ماه در دو سانس ۱۸ و ۲۱:۳۰ در تاالر 

شیخ بهایی شاهین شهر  برگزار می شود.

 درست کارترين قاتل دنیا  را 
در تاالر هنر بشناسید 

گ�روه فرهنگ:نمای��ش کم��دی »درس��ت کارترین 
 قات��ل دنیا«  ب��ه همت ت��االر هنر وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان ب��ه روی صحنه 

می رود.
در این نمایش که به قلم افش��ین هاشمی نگارش شده و 
حسین عبدالهی کارگردانی آن را به عهده دارد، بازیگرانی 
از جمله محم��د ترابی، پیام میرکی، نوش��ین نوچهری، 
میالد عباسی، ارسالن سلطانی و محمد اندامی به ایفای 

نقش می پردازند.
گفتنی اس��ت، این نمای��ش در جش��نواره نمایش های 
کمدی عناوینی همچ��ون مقام س��وم کارگردانی، دوم 

بازیگری مرد مقام سوم نویسندگی را کسب کرده است.
  عالق��ه من��دان جهت تماش��ای ای��ن نمای��ش کمدی 
می توانند از تاریخ ۱9 لغایت ۳۱ اردیبشهت ماه ساعت 
۱9:۱5به تاالر هنر مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تماس 5۶۶۰۸۸۱ تماس حاصل نمایند.      

 تاترسموفونیکتیو  
درتاالر فرشچیان 

گروه فرهنگ - تئاتر »س��مفونیکتیو« ک��ه تازه ترین 
کارگروه تئاتری پژوهش مهر است، از روز ۲۳ اردیبهشت 
در تاالر فرش��چیان اجرا و تا دوم خرداد هم ادامه خواهد 
داشت. کارگردان این اثر درباره جالب ترین نکته کار که 
نام تئاتر است، گفت: سمفونیکتیو، واژه ای ترکیبی است 
که ازتلفیق س��مفونی و اکتیو س��اخته ایم تا در این اثر، 
بخشی از انتقادات خودمان را به دنیای موسیقی با زبانی 

تازه و طنز بیان کنیم. 
این اثر به نویسندگی و کارگردانی رادمهرکشانی بوده و 
در آن بازیگرانی مانند رادمهرکشانی، ایمان نقیه، عباس 
اسدی، فرید رادفر، جواد مدنی، سحرگلشیرازی، پدرام 
مکوندی، مرجان مسیبی و محدثه فرمان آرا ایفای نقش 
می کنند. اجرای صدا در این کار به عهده  امیر مس��یبی 
بوده و نور ، موسیقی و مدیریت صحنه را به ترتیب بهاره 
مهدوی و فرید رادفر ب��ه عهده دارند. داس��تان این کار 
 درباره یک گروه ارکس��تر اس��ت که هر ب��ار قطعه ای را 
 می نوازن��د، ولی اتفاق��ی رخ می دهد که قطع��ه ناتمام 

می ماند تا این که ... . 
تئاتر»سمفونیکتیو« را می توان طی شب های اجرا رأس 
ساعت ۲۰ در تاالرفرشچیان واقع در خیابان توحید دید. 

خبر ويژه

اخبار صحنه
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یادداشتهایمصوردرگالریآرتهبهنمایشدرمیآید

نمایشگاه آثار مرتضی بخردی با عنوان »یادداشت های مصور«  ۲۲ اردیبهشت سال جاری در گالری آرته 
افتتاح و تا ۲۷ این ماه  ادامه خواهد داشت. بخردی، مؤسس گالری کالسیک  در سال ۱۳۶۸ بوده و تاکنون 

نمایشگاه های متعددی در زمینه معماری در داخل  و خارج از کشور برگزار کرده است. 
انجمن تئاتر کودک اصفهان 

اساسنامه دار شد 
به گزارش ایمنا، س��خنگوی هیأت مؤسس��ان انجم��ن تئاتر کودک و 
نوجوان استان اصفهان از نگارش قطعی اساسنامه این انجمن تا پایان 
هفته جاری خبر داد. اکرم ابوالمعالی با بیان این مطلب افزود: معیار ما 
برای نگارش این اساسنامه، اساس��نامه انجمن تئاتر کودک و نوجوان 
استان تهران بوده که البته باید با توجه به شرایط اصفهان، به روز شود و 
با این استان تناسب پیدا کند تا رضایت تئاتری ها را جلب کند و از حقوق 
گروه هایی که برای کودک و نوجوان استان کار می کنند نیز دفاع نماید.

این کارگردان تئاتر کودک و نوجوان تأکید کرد: هیأت مؤسس انجمن 
در حال حاضر یک هیأت انتقالی اس��ت و قرار نیس��ت ک��ه این هیأت 
برای همیشه برپا باشد، بلکه 
با فراهم ش��دن ش��رایط الزم 
برای تش��کیل هی��أت مدیره 
انجمن و ثبت آن، ماندگاری 
یا ع��دم مان��دگاری اعضای 
این هی��أت در هی��أت مدیره 
 به انتخ��اب اعض��ای انجمن

 بستگی خواهد داشت. 

ب��رای مصاحب��ه ب��ا احم��د هنرمند  
سرس��اعتی ک��ه قرارب��ود، درخیابان 
بازارچه کنار مخابرات منتظر ایستادیم. 
برای گروهی که آمده بودند جای سؤال 
بود که چرا اس��تاد هنرمند آدرس دقیق من��زل را ندادند. این 
پرسش باقی بود تا این که مردی موقر ومتین به استقبال ما آمد.

آن موقع بود که متوجه ش��دیم اس��تاد عمدا آدرس را ندادند تا 
شخصا به استقبال بیایند؛ اس��تقبال و بدرقه ای که بعید است 
به جز اهالی وادی موس��یقی، بتوان در می��ان دیگر هنرمندان  

سراغ گرفت. 
احمد هنرمند در س��ال ۱۳۱۳ در خانواده ای هنرمند در شهر 
اصفهان متولد شد. تحصیالت مقدماتی را در این شهر به پایان 

رساند و از سال ۱۳۳4 به دانشسرای عالی اصفهان وارد شد. 
  خودتان را معرفی کنید.

بنده احمد هنرمند پسر حاج محمد متولد اصفهان ۱۳۱۳هستم.  
گرچه ش�ما در وادی موس�یقی و مکت�ب اصفهان 
ش�ناخته ش�ده ايد، ولی از س�ازی که می نوازيد 

بگويید و اين که از چه سالی و با 
کدام استاد شروع کرديد؟ 

بنده از س��ال ۱۳۳۷ کار نوازندگی با 
س��از نی را ش��روع کردم و شاگردی 
 مرحوم حس��ین ی��اوری، یک��ی از 
بزرگ تری��ن اس��اتید نوازن��ده نی 
اصفهان را داش��تم و از دانسته های 

ایشان استفاده کردم.
 آن طور که ش�نیده اي�م هنر در 
خانواده شما موروثی بوده و شما 
هم نام خانوادگ�ی هنرمند را به 
همین واسطه داريد؟ آيا درست 

است؟ 
بله؛ پدربزرگ م��ن در ظریف کاری 
بخاری بسیار متبحر بودند و بسیاری 
از امامزاده ه��ای اصفه��ان و آث��ار 
تاریخی به مدد دستان توانای ایشان 
ساخته شده و به قدری در کار ایشان 
ظرافت وجود داشته که والی اصفهان 
 لق��ب »هنرمن��د« را برای ایش��ان 
برم��ی گزین��د که ای��ن لق��ب، نام 

خانوادگی ما شده است. 
اين میراث موسیقايی و هنری به 

فرزندان شما هم رسیده است؟ 
خیر؛ همه فرزندان در علم و دانش تحصیالت دانشگاهی دارند، 

ولی عالقه مند به موسیقی هستند.
خود شما سعی نکرديد آنها را عالقه مند کنید؟ 

خیر؛ دلیلی نداش��ت، آنها باید خودش��ان راهش��ان را انتخاب 
می کردند و همین که در حال حاضر راضی هستند کافی است.

 اگ�ر مواف�ق باش�ید بروي�م س�راغ س�ؤاالت 
موس�یقايی تر درحوزه کاری و تخصصی خودتان؛ 
ازهنگامی که به مقام اس�تادی نايل ش�ديد، به چه 

شکلی تدريس می کرديد؟ 
به روش سنتی )گوشی(.

طی اين مدت بهترين ش�اگردان ش�ما چه کسانی 
بودند؟ 

حسن منصوری، آقای تاجمیر ریاحی و از جوان ها آقای کرمی 
که در تکنیک، بسیار قوی هستند.

گويا س�فرهايی هم با هدف اجرا به خارج از کشور 
داشتید؟ 

بله؛ دو بار برای بزرگداشت موالنا به قونیه سفر کردم.
شما به غیر از موسیقی در حوزه های ديگری هم به 

غیر ازموسیقی فعالیت داريد؟
 بله؛ قبل از ورود به عالم موسیقی، در دو رشته قهرمانی هندبال 
و بس��کتبال فعالیت داشتم. در دوره دانشس��رای تربیت مربی 
نفر اول ش��دم و به مقام مربیگری نایل شدم و تیم های هندبال 
 دخت��ران و پس��ران را در فاصل��ه س��ال های 4۷-۶۰ چند بار 
 به قهرمانی رس��اندم.۷۰ جزوه هم در آم��وزش هندبال تکثیر 

کردم.
چرا با اين همه فعالیت، در ورزش نمانديد؟ 

چون که واقعاً به عالم موس��یقی عالقه مند بودم و ترجیح دادم 
که ورزش را به ش��اگردانم بس��پارم و به طور جدی نوازندگی و 
 تدریس را از سال ۶۰ شروع کردم، البته سماع ها را هم تدریس 

می کنم.
امروز که در دوران استادی و پیشکسوتی تدريس 
هس�تید، وضعی�ت را نس�بت ب�ه گذش�ته چطور 

می بینید؟ 
متأسفانه هنر خیلی پولی ش��ده است. در قدیم اساتید به 
خاطر تدریس موسیقی شاگرد تربیت می کردند، ولی االن 
به خاطر پول و این مسأله کیفیت کار را پایین می آورد و 
باعث می شود افراد مستعدی که وسع مالی ندارند، نتوانند 

به هنر بپردازند.
االن ک�ه در دوران بازنشس�تگی هس�تید، اوقات 

فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
 به پارک م��ی روم، ورزش می کنم) با دس��تگاه هایی که 
شهرداری در پارک نصب کرده(؛ بعد هم مطالعه و پژوهش 

و در این روزها سعی می کنم بیشتر کنار خانواده باشم.
به عنوان آخرين سؤال، آن طورکه همه می گويند 
شما هم طی اين سال ها نواختن، تدريس و تحصیل 
قطعًا خاطرات فراوانی ازگذشته يا حال داريد، يکی 

از اين خاطرات را برای ما بگويید. 
یک س��الی ۱۲ فروردین با خانواده رفتیم کن��ار رودخانه برای 
تفریح. کنار رودخانه یک گودالی بود ک��ه قورباغه های زیادی 
در آن وجود داش��ت که خیلی س��روصدا می کردند. من نی با 
خود برده بودم. نی را برداشتم و ش��روع کردم به نواختن نی در 
آواز بیات ترک. ح��دود ۱5 دقیقه ای س��از زدم و وقتی به خود 
آمدم، دیدم تمام قورباغه ها اطراف من جمع شده بودند. وقتی 
صدای ساز قطع شد، دوباره یکی یکی شروع به سروصدا کردند 
و من باز ساز زدم و  آنها آرام ش��دند و این بهترین خاطره من از 

نوازندگی است.

مصاحبه اختصاصی زاينده رود با استاد احمد هنرمند  

متأسفانهامروزموسیقیخیلیپولیشدهاست

زهرا
رجايی

س:  زاينده رود[
]عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
1244 آقای مصطفی جعفری هرستانی دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 
115/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس جعفری هرس��تانی بشناسنامه 624 در تاریخ 1384/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمعلی جعفری هرستانی فرزند عباس ش 
ش 1 )فرزند(، 2- مصطفی جعفری هرستانی فرزند عباس ش ش 44 )فرزند(، 3- رمضان جعفری 
هرس��تانی فرزند عباس ش ش 10 )فرزند(، 4- برات جعفری هرس��تانی فرزند عباس ش ش 960 
)فرزند(، 5- عبدالرحیم جعفری هرس��تانی فرزند عب��اس ش ش 1289 )فرزند(، 6- زهرا جعفری 
هرس��تانی فرزند عباس ش ش 31 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12302 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1245 آقای محمدرضا رضائیان دارای شناس��نامه ش��ماره 11415 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 106/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان شکراله رضائیان فروشانی بشناسنامه 205 در تاریخ 1390/4/13 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( طاهره گلی 
فروش��انی فرزند محمدابراهیم ش ش 9809 )همسر دائمی متوفی(، 2- حسین رضائیان فرزند 
ش��کراله ش ش 30 )فرزند(، 3- مجید رضائیان فروشانی فرزند شکراله ش ش 313 )فرزند(، 
4- محمدرض��ا رضائیان فرزند ش��کراله ش ش 11415 )فرزند(، 5- ج��واد رضائیان فرزند 
ش��کراله ش ش 22708 )فرزند(، 6- رحمت اله رضائیان فروشانی فرزند شکراله ش ش 314 
)فرزن��د(، 7- فاطمه رضائیان فرزند ش��کراله ش ش 11414 )فرزند( و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12288 شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
1246 ش��ماره: 2024 خانم عشرت نزاد محمدی فرزند تقی به استناد یک برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین 
پالک ش��ماره 138/2/153 واقع در دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 170 
دفتر 246 به نام خانم عشرت نزاد محمدی ثبت و صادر گردیده و ذیل مرقومه شماره 86/86 
مورخه 86/10/24 دادس��تان عمومی و انقالب اردس��تان بازداش��ت می باشد و بر اثر سرقت 
مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی 
نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
ای��ن آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم 
نمای��د. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وص��ول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 55 

فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ اخطاریه نتیجه کارشناسی
1247 ش��ماره: 2080 راجع به پرونده اجرائی کالس��ه 4/1672 علیه ورثه حسین قمی له بانک 
س��ینا اردستان، تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک 270 فرعی تفکیک شده از 7191 که آن هم 
از 6724 مجزا ش��ده واقع در اردس��تان یک اصلی دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان، 
متعلق به حس��ین قمی در قبال طلب بانک س��ینا اردستان توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 815/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا برابر ماده 98 آئین نامه اجرائی بدینوسیله به 
متعهدین اخطار می ش��ود که پس از رویت این آگهی اخطار به فاصله 5 روز چنانچه اعتراض 
دارن��د اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ 2/000/000 ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی ارس��ال 
دارد واال ب��ه همان قیمت آگهی مزایده تنظیم خواهد ش��د. م الف/ 54 فدایی- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
 

حصر وراثت
1249 خانم عصمت رضائی دارای شناس��نامه ش��ماره 288 به ش��رح دادخواست به کالسه 
113/91 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان غالمرضا رضائی بشناس��نامه 28 در تاریخ 1381/4/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- قم��ر رحیمی خوزانی فرزند 
رجبعلی ش ش 153 )همس��ر(، 2- عل��ی اکبر رضائی فرزند غالمرض��ا ش ش 213 )فرزند(، 
3- حمی��د رضائ��ی فرزند غالمرضا ش ش 115 )فرزند(، 4- هاش��م رضائی فرزند غالمرضا 
ش ش 21 )فرزن��د(، 5- ابراهی��م رضائی فرزن��د غالمرضا ش ش 210 )فرزن��د(، 6- نبی اله 
رضائ��ی فرزند غالمرضا ش ش 200 )فرزند(، 7- علی رضائی فرزند غالمرضا ش ش 9707 
)فرزن��د(، 8- رمضانعلی رضائی فرزند غالمرض��ا ش ش 9706 )فرزند(، 9- عصمت رضائی 

فرزند غالمرضا ش ش 288 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

م باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
الف/ 12297 شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

 
انحالل

1250 ش��ماره: 1957 آگهی انحالل شرکت رجحان صنعت کیمیا به شماره ثبت 411 و شناسه 
ملی 1026008774. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رجحان صنعت 
کیمیا به ش��ماره ثبت 411 مورخه 91/2/7 مقرر گردید پس از بحث و بررس��ی ش��رکت بعلت 
زیان های وارده شرکت منحل گردید و خانم فاطمه امامی به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. 
آدرس و محل تصفیه اردس��تان خیابان مسجد جامع پالک 19 و مدیر تصفیه اقرار به دریافت 
کلیه اموال و دارایی و دفاتر و اوراق و اس��ناد مربوط به ش��رکت را نمود. م الف/ 52 فدایی- 

رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
1251 کالس��ه پرونده: 2105/89، ش��ماره دادنامه: 754، مرجع رس��یدگی: شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی بهزاد نش��انی: اصفه��ان میدان مرکزی میوه و تره بار 

تاالر 5 غرفه 12، خوانده: صفدر میرزایی ش��مس آبادی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
42/000/000 ری��ال بابت وجه یک فق��ره حواله به ش��ماره 623191-89/10/16. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای مهدی بهزاد 
بطرفیت آقای صفدر میرزایی ش��مس آبادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال وجه 
حواله به ش��ماره 623191 به عهده مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر به انضمام مطلق خسارت 
قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
س��وی مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وجه خواس��ته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی بوس��یله نش��ر آگهی 
در جلس��ه حضور نداش��ته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواه��ان از خود اقامه و اب��راز ننموده لذا دعوی خواهان، بر ش��ورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی 
و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و بابت هزینه نش��ر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید )تقدیم دادخواس��ت( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواه��ان صادر و اعالم می 
نمای��د. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 
 محاس��به هزینه های نش��ر آگهی برعهده اجرای احکام می باشد. ش��عبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1252 در خصوص پرونده کالس��ه 273/91 خواهان فرهاد پورعباس دادخواس��تی مبنی بر 

مطالب��ه ضرر و زیان و خس��ارت تأخیر در تأدیه مبلغ 75/000/000 ریال از اردیبهش��ت ماه 
س��ال 90 تا زمان اجرای حکم و مطلق خس��ارات دادرسی به طرفیت محمدرضا یوسفی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/23 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای مجتمع 2 مجتمع شماره دو 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1253 کالس��ه پرونده: 947/90 ش 39 ح، ش��ماره دادنامه: 249، مرجع رس��یدگی: شعبه سی 
و نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی سلیمانی س��فید دشتی نشانی: اصفهان 
،Ec 3 اتوبان شهید آقابابایی بعد از پل تمدن مجتمع حکیم شفاهی بلوک نسترن ط سوم واحد 
خوان��ده: قیصر ابراهیمی هرندی نش��انی: اصفهان خ کاوه می��دان آل محمد )ص( ک هما 37 
مجتمع مهندس��ی، فعاًل مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه خس��ارت ناش��ی از تصادف بمبلغ 
5/600/000 ریال طبق نظریه کارشناس��ی بانضمام مطلق خسارات قانونی و تقاضای صدور 
قرار تأمین خواس��ته. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای مهدی 
اس��ماعیلی سفید دش��تی بطرفیت قیصر ابراهیمی هرندی به خواسته مطالبه مبلغ 5/600/000 
ریال بابت خسارت ناشی از تصادف طبق نظریه کارشناسی بانضمام مطلق خسارات قانونی، 
ش��ورا با بررس��ی جمیع اوراق پرونده و گزارش مأمور انتظامی بتاریخ 90/3/6 که خوانده را 

مقصر حادثه اعالم نموده و نظریه کارشناس که از اعتراض مصون مانده و اظهارات خواهان 
در جلس��ه رس��یدگی مورخ 91/1/27 مبنی بر ورود خس��ارت به خودروی پراید نامبرده به 
ش��ماره شهربانی 727 د27 ایران 13 از ناحیه خوانده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز از س��وی نامبرده به این شورا واصل 
نگردیده است فلذا شورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 335 و 
328 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 5/600/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. 

شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1254 کالس��ه پرونده: 1846/90، ش��ماره دادنامه: 132، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خ آتش��گاه، خواهان: س��ید جواد فتاحی نشانی سپاهان شهر انتهای 
بلوار شاهد، مجتمع نگین 8 فرآورده های گوشتی پارس، وکیل: اصیل، خوانده: حسین شکوهی 
پور مجهول المکان، وکیل: اصیل خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره سفته، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی س��ید جواد فتاحی فرزند سید 
ابوالفضل به طرفیت حس��ین شکوهی پور به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره س��فته به ش��ماره 938746 شورا پس از بررسی پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و 
مالحظه اصول س��فته و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دفاعی نکرده 
و نسبت به اصل سفته انکار یا تردید وارد نکرده لذا شورا دعوی خواهان را صحیح دانسته و 
مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال معادل پنج میلیون تومان وجه 
سفته ش��ماره 938746 در حق خواهان و پرداخت مبلغ 100/000 ریال معادل ده هزار تومان 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/11/12 لغایت اجرای حکم طبق 
نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی می باشد. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1255 کالس��ه پرونده: 2081/90، شماره دادنامه: 118، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اخالقی اردکانی نشانی: اصفهان خ نیکبخت کوچه ابطحی 
ک فخری پالک 6/15 تلفن: 6631323، خوانده: 1- س��ید فخرالدین کسایی فرزند میرزا حسن، 
2- رجبعلی حسن پناهی فرزند احمدقلی هر دو مجهول المکان، خواسته: صدور حکم مبنی بر 
الزام به انتقال سند شش��دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری به شماره شهربانی 96368 تهران 
4 بنز سواری و صدور دفترچه مالکیت المثنی برای خودروی فوق الذکر علی الحساب به مبلغ 
11/000/000 ریال. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 
رأی م��ی نماید: رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای حمیدرض��ا اخالقی اردکانی به 
طرفیت 1- س��یدفخرالدین کسایی و 2- رجبعلی حس��ن پناهی به خواسته الزام به انتقال سند 
خودروی به ش��ماره انتظامی 96368-تهران 4 خواهان اظهار می دارد که خودروی مذکور را 
طبق قولنامه مورخه 1384/3/17 از خوانده ردیف اول خریداری کرده اس��ت و ثمن معامله را 
پرداخت کرده اس��ت. و خواستار انتقال س��ند خودروی مذکور می باشد. نظر به ابالغ قانونی 
به خواندگان نامبردگان در جلس��ه رسیدگی مورخه 1391/1/19 حاضر نشده اند و الیحه ای 
مبنی بر بی اعتباری قولنامه مورد معامله ارائه ننموده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تش��خیص و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 
198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم که طبق 
اس��تعالم واصله مالک خودرو اعالم ش��ده اس��ت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی خودروی سواری بنز به شماره 96368- تهران 4 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
س��ی و شش هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی که قابل واخواهی ظرف 20 روز بعد از ابالغ در این ش��عبه می باش��د. ش��ورا نسبت به 
خوانده ردیف اول به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان 
را صادر و اعالم می دارد که قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

تحدیدحدوداختصاصی
1256 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک شماره 1/2964 واقع در ابنیه بخش یک 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم رضوان عربي وغیره فرزند محمد درجریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 

15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1391/4/3 س��اعت 
8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلی��ه مالکین ومجاورین 
اخطارم��ی گردد ک��ه درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطاب��ق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 
روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیص��الح قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
 

ابالغ دادخواست وضمائم
1257 بدینوس��یله به آقاي رحمت اله اس��المي فع��اًل مجهول المکان ابالغ م��ي گرددکه آقاي 
امراله اس��المي به نش��اني ش��هرضا – خیابان ولي عصرغربي کوچه شهیداس��المي پالک 7 
دادخواس��تي بخواس��تة صدورحکم فوت فرضي به این دادگاه تس��لیم که به کالسه 910160 
ثبت و وقت رس��یدگي براي روزیکش��نبه مورخ 1391/5/22 ساعت 10/5 صبح تعیین گردیده 
اینک حس��ب درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده73 ق.آ.د.م مراتب ی��ک نوبت دریکي از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ودتا ازتاریخ انتش��ارظرف یک ماه بامراجعه به دفترشعبه 
اول دادگاه عمومي حقوقي ش��هرضاواخذ نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائ��م ،آدرس کامل 
خودرااع��الم وهردفاع��ي داریدبیان نماییدوبراي جلس��ه رس��یدگي فوق نیز در ش��عبه اول 
دادگاه عمومي حقوقي ش��هرضا حاضر ش��وید و اگر بعداً احتیاج به نش��ر آگهي باش��د یک 
نوب��ت منتشرخواهدش��دومدت آن ده روزخواهدبود. ضمنًا چنانچه کس��ي از نامبرده اطالع 
 داردآدرس دقی��ق نامب��رده رابه ای��ن دفتراعالم نمای��د. مدیردفترش��عبه اول دادگاه عمومي 

حقوقي شهرضا 
 

تحدیدحدوداختصاصی
1258 چون تحدید حدود شش��دانگ قسمتي ازیکباب خانه پالک شماره 33/744 مجزي شده 
از33/252 که به انضمام قس��متي ازپالک 33/255 جمعًا تش��کیل یکبابخانه را داده است واقع 
در مهرقویه بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عل��ي میرزایي فرادنبه 
فرزن��د عزیزاله درجریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضورمتقاضی ثبت ب��ه عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرق��وم درروز 1391/3/24 س��اعت 9 صب��ح درمح��ل ش��روع وبعم��ل خواهدآم��د0 لذابه 
موج��ب این آگهی بکلیه مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکم��اه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خودرابه ای��ن اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرج��ع ذیصالح قضایی 
اخذوب��ه این اداره ارائه نمای��د ضمنًا چنانچ��ه روز تحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
 گ��ردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت اس��ناد

وامالک شهرضا 
 

حصر وراثت
1267 آقای عباس��علی حاجی قاس��می دس��تجردی دارای شناس��نامه ش��ماره 5 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 694/91 ح/ 10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی حاجی قاس��می دس��تجردی بشناسنامه 1307 در 
تاری��خ 1391/1/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحص��ر اس��ت به: پدر و مادر؛ 1- فاطمه وحید دس��تجردی ب��ه ش ش 16582 مادر متوفی، 
2- عباس��علی حاجی قاس��می دس��تجردی به ش ش 5 پ��در متوفی و الغیر. این��ک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را یکمرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 2593 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1268 در خص��وص پرونده کالس��ه 1881/90 خواهان آیت اله کریمی دادخواس��تی مبنی بر 
ال��زام به تخلی��ه یک باب مغازه و مطالب��ه مبلغ 11/600/000 و افزایش خواس��ته خواهان در 
صورتجلس��ه مورخ 91/2/17 به طرفیت علیرضا جهانگیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 91/4/5 س��اعت 10:15 تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2711 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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24 نشريه مجوز گرفتند 
در جلس��ه مورخ ۹۱/۲/۱۸ هیأت نظارت برمطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات 
 مورد بررس��ی قرار گرفت که طی آن ۲۴ نشریه ش��امل یک دوهفته نامه، یک ماهنامه، 

۱۷ فصلنامه و پنج دو فصلنامه مجوز انتشار گرفتند. 

11

تهرانی ، عضو تیم ملی یوگا 
نیست 

س�ینماي م�ا- هفته پیش 
حضور هدیه تهران��ی در تیم 
ملی یوگا خبرس��از شد. این 
ک��ه برخ��ی از س��تاره های 
سینما ورزش می کنند، اتفاق 
عجیبی نیس��ت، اما این برای 
اولین بار بود ک��ه حضور یک 
هنرپیشه در یک تیم ورزشی 
مطرح ش��د. صحبت ها درباره این که هدیه تهرانی با تیم ملی یوگای 
ایران در مسابقات قهرمانی جهان ش��رکت می کند یا نه، ادامه دارد.

روزنامه ابتکار که هفته پیش این خبر را منتشر کرد، همچنان اصرار 
دارد که اس��م او جزو تیمی اس��ت که قرار بوده به این رقابت ها اعزام 
شود. در مقابل، فدراس��یون ورزش های همگانی مدعی است که این 
فدراسیون در رده ملی ورزشکاری به نام هدیه تهرانی ندارد. مجد آرا 
می گوید: قرار است تیم اعزام ش��ود، اما در این لیست اسمی از خانم 
تهرانی نیست. خیلی ها هس��تند که ورزش می کنند، اما قرار نیست 
 که همه آنها ب��ه تیم ملی بیایند. ش��اید خانم تهرانی ه��م در یکی از 
باشگاه های یوگا کار می کند، اما فدراسیون هیچ ارتباطی با او ندارد. 
این همه ورزشکار هس��تند که در پارک ها و باشگاه ها کار می کنند، 
اما فقط چند نفر برای تیم ملی انتخاب می شود و بقیه به فدراسیون 

ربطی ندارند«.

سریال احمدجو
 پشت کوه های بلند رفت 

نمایش س��ریال »پش��ت کوه های بلند« پس از ۳۰ قسمت متوقف 
می شود. 

تهیه کننده س��ریال »پش��ت کوه های بلن��د« با اع��ام این مطلب 
گف��ت: هم��واره در ط��ول س��ال های متم��ادی رس��م ب��وده ک��ه 
با رس��یدن ب��ه رقابت ه��ای ج��ام جهان��ی، ج��ام ملت ه��ای اروپا 
و ی��ا ج��ام ملت ه��ای آس��یا ب��ه خاط��ر فش��ردگی کنداکت��ور 
ش��بکه س��ه، پخش س��ریال های روتی��ن از ای��ن ش��بکه متوقف 
 می ش��ود و خب مس��لما »پش��ت کوه ه��ای بن��د« نیز مس��تثنی 

نیس��ت. رضا ج��ودی در 
پاسخ به س��ؤالی مبنی بر 
این که آیا این توقف پخش 
موقت س��ریال ب��ه حفظ 
مخاطبان این سریال ضربه 
نمی زند، تأکید ک��رد: نه، 
چون این سریال اپیزودی 
 اس��ت و این امکان بسیار

 کم است. 

ایرج قادری و اخراجی ها 
بیم��اری و مرگ ای��رج ق��ادری ب��رای همه اهالی س��ینما 
دردن��اک و ناراحت کننده ب��ود و خیلی ها ح��رف ها زدند و 
 یادداش��ت ها نوش��تند که یکی از مهم ترین آنها یادداشت 

ده نمکی بود که در ادامه می خوانید: 
اولین بار آق��ای ایرج  ق��ادری را در دفتر نش��ریه دیدم. قرار 
بود فیلمی بس��ازد و یکی از بازیگران ممن��وع الکار پیش از 
انقاب را برای ب��ازی در فیلمش انتخاب ک��رده بود. گمان 
می ک��رد این بازیگر پتانس��یل پ��ر مخاطب ک��ردن کارش 
را دارد. وقت��ی وارد دفت��ر ش��د، او را نش��ناختم. خ��ودش 
 را معرف��ی کرد و گف��ت می خواهم با ش��ما صحب��ت کنم. 
سفره درددلش باز شد و از مش��کات کاری اش گفت و این 
که اگر ما مطلبی، انتقادی در م��ورد به کار گیری این بازیگر 
در فیلمش بنویسیم، تمام سرمایه زندگی اش بر باد می رود. 
دلش شکست. بازی نمی کرد. اشک هایش که جاری شد، بر 
محاسن سفیدش دلم فرو ریخت. با خودم گفتم میان رسالت 
مطبوعاتی و آرمان و احساس��م و یا اخاق م��رام و معرفتی 
 کدام را باید انتخ��اب کنم. اگر یک وزیر و وکیل بود دس��تم

 نمی لرزید، چون بارها شده بود که سیاستمداران از در رفاقت 
و تطمیع و یا تهدید وارد شودند، اما عقب ننشستم، اما این بار 
حکایت دیگری بود. لحن و ادبیاتش دس��ت و دلم را لرزاند و 
گفتم، خیالت راحت؛ من این شماره نشریه صفحه سینمایی 
نخواهم داش��ت تا مجبور نش��وم خبر س��ینمایی بنویسم. 
 ش��ما دلگیر نشوید.خوش��حال  از پیش��م رفت... گذشت تا 
ده س��ال بعد که» اخراجی ها« را س��اختم و چرخ گردون ما 
را  وارد س��ینما کرد. بع��د از اولین اکران فیلم در جش��نواره 
و اس��تقبال  و ازدح��ام عجی��ب و غری��ب م��ردم در  مقابل 
س��ینماها و مداخل��ه پلیس و حواش��ی پیش آم��ده، اولین 
کارگردانی که ب��ا من تماس گرف��ت و ورودم را به س��ینما 
تبریک گفت، آقای ق��ادری بود. او گف��ت: »ای کاش اولین 
فیلمت اینقدر مورد اس��تقبال واقع نمی ش��د، چون کارت 
را خیلی س��خت می کند. ما س��ینمایی ه��ا آرزو داریم که 
در ط��ول عمرمان ب��رای یکی از فیل��م هایمان ای��ن اتفاق 
 بیفتد؛ ف��روش را نم��ی گویم، جریان س��از  ب��ودن فیلم را 
 م��ی گوی��م و ب��رای ت��و ای��ن اتف��اق در اولی��ن فیلم��ت 
 افتاد. من از جنس همین س��ینما هس��تم و دلیل هجمه ها 
را خوب می فهمم،  اما من  گمان م��ی کنم ما اگر مخالفمان 
 ه��م کار درس��تی انج��ام داد، بای��د تحم��ل پذیرش��ش را 
 داش��ته باش��م و من ب��رای همی��ن زن��گ زدم ک��ه بگویم 

خوش آمدی.«
 بار س��وم هم وقتی س��ریال »دارا و ن��دار« را می س��اختم، 
 به اتفاق یک��ی از تهی��ه کننده ها س��ر صحنه فیل��م آمد...

خدا رحمتش کند!

»چگونه میلیاردر شدم« فیلم فاخری نیست، با یک فیلم خاص هم 
رو برو نیس��تی؛ پیش رویت یک فیلم طنز است که این سال ها در 
سینمایمان زیاد ساخته شده و به قول بعضی ها، روزگار افولشان 

رسیده و دیگر مخاطب به سراغشان نمی رود.

یاد گنج قارون افتادم
 »چگونه میلیاردر شدم« داستان جوان ساده دلی را روایت می کند 
که با وجود تاش های فراوان در تأمین معاش، شکست های سختی 
را متحمل شده و زندگی زناشویی اش نیز دچار مخاطره شده است و 
روزی کبوتر اقبال بر دوش او هم می نشیند و وضعش به ناگاه خوب 
می شود! داستانی که رضا، دانشجوی سینما را که به اصرار یکی از 
همکاس��ی هایش و برای وقت گذرانی و از سر بی کاری به سینما 
آمده اند را یاد »گنج قارون« می ان��دازد: »واقعاً فکر می کردم دارم 
ورژن ۱۳۹۱ گن��ج قارون را می بینم، فقط با ای��ن تفاوت که دیگر 
فردینی وجود ندارد و رقص و آوازش هم حذف شده است.«محمد 
که همراه رضا به سینما آمده، با این که فیلم را گنج قارونی جدید 

می داند، ولی از جهتی هم تأس��ف می خورد: »واقعاً تأسف برانگیز 
است که هنوز افرادی هستند که در سینمای ایران چنین فیلم هایی 
می سازند. حداقل نفع فیلم  گنج قارون این بود که افراد بسیاری را 
به سینما کشاند و موجب ساخت چندین سینما شد و به روایتی، 
تقریباً تمامی مردم ای��ران به دیدن آن رفتند و حدود یک س��ال 
می فروخت، اما چگونه میلیاردر شدم که به زور صدمیلیون تومان 

فروخته، برای سینمای ایران چه نفعی داشته یا دارد؟!«

این جور فیلم ها بازیگرانش مشخص اند
مریم که عاقه زیادی هم به مس��عود فراس��تی و تک��رار عبارت 
»سینمای س��خیف« برای »چگونه میلیاردر شدم« دارد، از وقتی 
که برای دیدن این فیلم صرف کرده، پش��یمان اس��ت: »واقعاً این 
فیلم، فیلم سخیفی اس��ت. اگر بلیت نیم بها نداش��تم نمی آمدم 
سینما. واقعیتش هم این است که می دانستم با فیلم فوق العاده ای 
رو برو نیستم، چرا که فیلم های سطح پایین کمدی این چند ساله، 
همه ویژگی های یکسانی دارند. اولینش بازیگران مشترک است. 

اشخاصی مثل مریم امیر جالی، فتحعلی اویسی، جواد رضویان، 
مهران غفوریان و... کسانی هس��تند که در هر فیلمی باشند، باید 
حدس زد که فیلمی در ژانر سینمای سخیف را شاهد هستیم، حتی 
این فیلم ها تهیه کنندگانش هم مشترک هستند و باید انتظار داشته 
باشی که اسم افرادی مثل حسین فرح بخش یا داریوش باباییان را 

بر سر در سینما ببینی.«

خیلی هم خوب بود 
احس��ان از آن دس��ت مخاطبانی اس��ت که اعتقاد دارد »چگونه 
میلی��اردر ش��دم« خیلی هم فیل��م خوبی اس��ت: »م��ا و بچه ها 
وقتی می خواهیم به س��ینما برویم، دنبال فیلمی هس��تیم که از 
وقتی می نش��ینیم پایش، تا آخرش بخندی��م. برایمان هم فرقی 
 نمی کند که چ��ه باش��د؛ تریپ های هن��ری و روش��نفکری هم 
برنمی داریم که این فیلم ها خوب نیس��ت و ال و بل است. ما از این 
دست فیلم ها خوشمان می آید و س��ینما هم می رویم که ببینیم. 
سینما هم قرار نیست در کشورمان فقط سلیقه عده ای را تأمین کند 
که عقیده دارند چنین فیلم هایی مبتذل، سخیف یا مزخرف است.« 

از جان سینمای ایران چه می خواهند؟
 فرزانه که از س��اختن فیلم هایی مثل »چگونه میلیاردر ش��دم« 
 عصبانی اس��ت، بی��ش از همه ه��م از دس��ت داری��وش باباییان 
تهیه کننده این فیلم عصبانی است: »من واقعاً متأسفم برای یک 
تهیه کننده اصفهانی که فیلم هایی مثل این را تهیه می کند. واقعاً 
فیلم هایی مث��ل فوتبالی ها، افراطی ها و چپ دس��ت چه فایده ای 
برای سینمای ایران داش��تند؟ من حتی شک دارم که این فیلم ها 
حتی دیالوگ هم داشته باشند، چرا که انگار همه چیز در آنها بداهه 
است. تا زمانی که تهیه کنندگانی این گونه فیلم می سازند و اکران 
می کنند، باید برای س��ینمای ایران تأس��ف خورد، اما در هر حال 
خوش��حالم که روزگار این چنین فیلم هایی گذش��ته و همین که 
مردم به دیدنشان نمی روند و آنها را نمی بینند، یک امتیاز است و 
خوشحالم می کند. اگر تهیه کنندگان این فیلم ها دو بار ضرر کنند، 
دیگر فیلم های این چنینی نمی س��ازند.« به ه��ر حال چیزی که 
مشخص است، آن است که دوره فیلم هایی مثل »چگونه میلیاردر 
شدم« گذشته است. به واقع هم مخاطب نباید از این فیلم های کم 
خرج که آمده تا سود کانی را نصیب تهیه کننده کند، انتظار باالیی 
داشته باشد. سال های آخر دهه ۸۰ بی شک سال این گونه فیلم ها 
بود، اما این حقیقت به بسیاری تفهیم شده که فیلم هایی با این تم 
و رویه جواب نمی دهد و دیگر نمی توان با لودگی و مس��خره بازی 

کسی را خنداند.

نگاهی به سینمایی چگونه میلیاردر شدم

دوره اين فیلم ها گذشته است

کسری  سالن تقریبا خالی است و امروز هم آخرین روز اکران »چگونه میلیاردر شدم« است و فردا »پاریس 
تا پاریس« محمد حسن لطیفی جایگزینش می شود. سانس 18 تا 20 به سینما رفته ام و می توانم محتشم 

بگویم که دیگر تنها فرصتی است که می توان این فیلم را که داریوش باباییان، تهیه کننده اصفهانی 
به بازار اکران فرستاده  و تقریبا از درد مجبوری نبود فیلم بود که در این زمان به اکران درآمد را دید.

هفت 

سنتورها و ساز ها در هنر سرای 
خورشید  می نوازند 

کنس��رت همن��وازی س��نتور و 
س��از های کوب��ه ای ب��ا عن��وان 
از   »همن��وازی 
نگاه دیگر«، ب��ا هنرنمایی آرش 
خطیبی و کیوان قاضی، ۲۱ و۲۲ 
هنر س��رای  در  اردیبهش��ت 
خورش��ید، وابسته به س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری 

اصفهان برگزار می شود.
خطیبی در رابطه با این کنسرت گفت: در این کنسرت سعی ما بر این 
است که تلفیق جدیدی از نوازندگی ساز های کوبه ای با سنتور نشان 
دهیم و حتی نت هایی را با سنتور و همراهی ساز های کوبه ای می نوازیم 

که به ساز های دیگر، از جمله پیانو و گیتار اختصاص دارد. 
وی ادامه داد: یک سال برای گرفتن مجوز این کنسرت تاش کردیم 
و خوشحالیم که در نهایت، برگزاری آن محقق ش��د. همزمانی آن با 
کنسرت ساالر عقیلی هم مشکلی ندارد، چرا که هر کدام از کنسرت ها 

مخاطب خاص خود را دارد. 
 وی تأکی��د کرد: یک��ی از مش��کاتی ک��ه در برگزاری کنس��رت  در 
اصفهان بسیار آزار دهنده است، کسب مجوز است. بعد از آن نیز باید 
 به دنبال مخاطب گشت تا به کنس��رتت بیاید، چرا که به دلیل تعداد 
کم کنس��رت هایی که در اصفهان برگزار می ش��ود، فرهنگ رفتن به 
 کنسرت در مردم اصفهان نهادینه نش��ده و این مشکل بسیار بزرگی 
 است. این کنسرت در تاریخ اعام شده، از ساعت ۲۰:۳۰ در هنرسرای 
خورش��ید واقع در خیابان کاوه، پل چمران، جنب شهرداری منطقه 

۷ اجرا می شود.

پسر اصلی آقای گرفتار فیلم ساخت انتقامجویان  از گیشه تابستان انتقام گرفت 

 گ�روه س�ینما - پی��ش از ای��ن اعام ش��ده بود ک��ه فیلم 
»انتقام جوی��ان« در اولین  ش��ب اک��ران، ۱۸/۷ میلیون دالر 
فروخت تا در رده هش��تم تاریخ س��ینما قرار بگیرد. استقبال 
از این فیلم،  روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت، به طوری که 
حاال، »انتقام جویان« نه تنها با فاصله ای حیرت انگیز نس��بت 
به فیلم های بعدی پرفروش ترین فیلم هفته شد، بلکه توانست 
با اختافی قابل توجه، رکورد بیشترین فروش افتتاحیه تاریخ 

سینما را از آن خود کند. 
فروش فیلم»انتقام جوی��ان« در آخر هفته ب��ه حدود ۳/۲۰۰ 
میلیون دالر رس��ید که رکوردی در تاریخ س��ینما به ش��مار 
می رود. پیش از این، رکورد بیش��ترین فروش افتتاحیه متعلق 
به فیلم »هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت دوم« بود که سال 

گذشته به نمایش درآمد و در آخر هفته آغاز اکرانش، بیش از 
۱6۹ میلیون دالر فروخته بود. آمار اعام ش��ده نشان می دهد 
فروش »انتقام جویان« در روزهای جمعه تا یکشنبه این هفته 
به ترتیب به این صورت است: ۸۰/5، 6۹/۷و 5۰/۱ میلیون دالر. 
»انتقام جویان« در حالی در س��ه روز ابت��دای اکرانش بیش از 
۲۰۰ میلیون دالر فروخت که فیلم دوم جدول فروش این هفته 
»مثل یک مرد فکر کن« تنها هشت میلیون دالر فروش کرد. 

س��ینمای آمریکا، هفته آینده در انتظار اک��ران یک فیلم مهم 
دیگر است؛ »س��ایه های تاریک«، تازه ترین ساخته تیم برتون 
که از حضور بازیگرانی چون جانی دپ، میشل فایفر و اوا گرین 
بهره می برد. باید دید آیا اک��ران این فیلم می تواند روی فروش 

»انتقام جویان« تأثیر منفی بگذارد یا نه؟

گروه س�ینما - این روزها با رونق گرفتن مسأله فیلم سازی 
تلویزیونی و س��ینمایی در اصفه��ان،  تله فیلم »۲۱ مس��أله 
اساسی« که به کارگردانی احسان اکلیلی در اصفهان تولید شده 
بود، وارد مراحل نهایی جهت پخش می شود. احسان اکلیلی در 
خصوص اولین کار تلویزیونی اش در مقام کارگردان گفت: این 
تله، اولین کار من در مقام کارگردانی است و در آن سعی کرده ام 
 تا کمی از طنز های معمول س��بک اصفهان��ی فاصله بگیرم و 
یک کار فانتزی را به مخاطبان ارائه کنم. وی در رابطه با داستان 
این سریال ادامه داد: این داستان به زندگی جوانی می پردازد 
که از ط��رف پدر خود برای انتخاب همس��ر تحت فش��ار قرار 
 می گیرد و باالخره با ازدواج جوان وآمدن تنها عروس خانواده به 
جمع فامیل، فضای داستان ش��کل دیگری پیدا می کند و... . 

اکلیلی تصریح کرد: به جز حسن اکلیلی، می توان به بازیگرانی 
همچون: حامد احمدجو، سپیده مظاهری، نگارعباسی، صالح 
 خواجویی، مجید ش��اکرین، اس��ماعیل موحدیان و... اش��اره 
 ک��رد.وی خاطر نش��ان ک��رد: در ای��ن فیلم حس��ن اکلیلی 
تهیه کننده و حس��ین خواجویی مجری طرح است  و مجید 
شاکرین نویسندگی را بر عهده دارد. این کارگردان جوان ابراز 
امیدواری کرد: امیدواریم این تولی��د در مجموع بتواند دارای 
پتانسیل باال وخوبی برای ارائه یک کار اجتماعی و طنز موقعیت 
باشد و در زمان پخش از بازخوردهای خوبی برخوردار شویم. 
گفتنی اس��ت این تله فیلم در حال حاض��ر در مرحله ارزیابی 
 قرار دارد و به زودی از یکی از ش��بکه های تلویزیونی کش��ور 

پخش می شود.

روبرتو روسلینی106 ساله شد 
الماس ها ابدی اند

قاب کوچککافه سینما 

امروز صدوششمین سالروز تولد روبرتو روسلینی، کارگردان صاحب نام 
جهان و از پایه گذاران سینمای نئورالیسم است؛ کسی که  هشتم می 1906 
در شهر رم متولد شد. پدرش آنجیولو جوزپه، معمار اولین تاالر سینما در 

این شهر بود. 
این فیلمس�از مان�دگار تاریخ س�ینما، از کودک�ی در س�الن تاریکی که 
پدرش طراحی کرده بود، ساعت ها به تماش�ای فیلم های کوتاه آماتوری 
می نشس�ت. وی که س�ال های طالی�ی زندگی  خ�ود را تح�ت حکومت 
فاشیستی موسولینی گذراند، در 34 سالگی در مقام تدوین گر، دوبلور و 
فیلمنامه نویس پا به دنیای سینما گذاشت.  روسلینی خیلی زود همه   رموز 
کار را آموخت و پس از نوشتن فیلمنامه  »پیش درآمدی برای پس از نیمروز 

فاون«، ساخت اولین فیلم خود را آغاز کرد.
 وی که از هم�ان ابتدا خود را فیلمنامه نویس و فیلم س�ازی موفق نش�ان 
داده بود، در س�ال 1945 با همکاری فدریکو فلینی، فیلمنامه  »رم، شهر 
بی دفاع« و »پاییزا« را نوشت و در همین س�ال ها هم این دو فیلم مشهور 

را جلوی دوربین برد. 

نمایی از فیلم »استرامبولی، شهر خدا«  نمایی از فیلم »رم، شهر بی دفاع«روسلینی در پشت صحنه فیلم پاییزا  
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 امام رضا )علیه السالم( :
هیچ خویشتنداریی سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از 

آزار مؤمنان نیست.

 هفت هزار قرباني 
براي يك خداي ساختگي

اس��كندر س��رداري داش��ت به نام هفس تيون كه همس��ن و دوست 
صميمي اش بود و بسيار عزيزش مي داشت.

 در مراجعت از هندوس��تان، هنگامي كه ارتش او در نزديكي همدان به 
اس��تراحت پرداخت و اس��كندر براي آنان به منظور تفريح، جشن ها و 
نمايش هايي ترتيب داده بود، هفس تيون از فرط ميگساري و زياده روي 

در غذا مريض شد و چون پرهيز نگاه نمي داشت، جان سپرد.
خبر فوت دوست، بر اسكندر بسيار ناگوار آمد و چنان در خشم شد كه 
فرمان داد پزش��ك مخصوص او را به صليب بكش��ند. تشييع جنازه اي 
بسيار مجلل براي دوس��ت فقيد خود ترتيب داد و چون غيبگويي براي 
خوش آيند اسكندر گفت كه دوست درگذشته، به درجه نيمه خدايي 
ارتقا يافته و چنين ارتقايي مستلزم قرباني هايي شايسته است، اسكندر 
به شهر »كوسيان« حمله برد و پس از تسليم اهالي شهر، فرمان داد كه 
هفت هزار گروگان و اسير را شبانگاه سر بريدند و بدين نحو براي تجليل 

خداي جديد، قرباني انساني معمول داشت.
 پلوتارك، مورخ يوناني كه نس��بت به اسكندر احترامي وافر داشته، اين 
عمل زش��ت را به صراحت در تاريخ خود مي نويسد. كنت كورت، مورخ 
ديگر با وجود تمجيد زيادي كه از اسكندر مي نمايد و صفات برجسته اش 
را مي شمارد، مي گويد: تمام صفات اس��كندر از جهت شهوتي كه او به 

باده نوشي داشت كدر مي شود.
 اسكندر اولين كسي بود كه به درخواست تائيس، زن بدعمل، آتش به 

كاخ تخت جمشيد انداخت. 

پاُل )پل ها(
- پل شيری: پل و محله ای در غرب اصفهان

- پلی چوم )پل چوم(: پل و تفرجگاهی واقع در شرق پل شهرستان
- پلی خواجو )پل خواجو(

- سری پلی خواجو )سر پل خواجو(
- بيگلر بيگی: طبقه دوم دو عمارت قرينه، در ميان پل خواجو

- پلی سياسه پل )سی و سه پل(
- َد نِ�ه سياسه پل )دهانه سی و سه پل(

- پلی مارون )پل مارنان(

دوی ماراتن يكی از معروف ترين انواع مسابقات دو در طول 
بازی های المپيك است كه هر ساله تعداد زيادی از افراد 
را به خود جلب می كند. اما ماراتن هايی نيز در دنيا وجود 
دارد كه كمتر كسی برای شركت در آن داوطلب می شود. 
در اين مطلب شما را با سخت ترين ماراتن های جهان آشنا 

خواهيم كرد.

ماراتن در برف
 اين مس��ابقه ماراتن ك��ه به ط��ول 42 كيلومت��ر برگزار 
می شود، يكی از سخت ترين دوهای ماراتن در جهان به 
حساب می آيد. در اين مسابقه شما بايد با هوای بسيار سرد، 
برف و بوران و طوفان های شديد دست و پنجه نرم كنيد. 
بايد از خود بپرس��يد كه آيا می توانيد با اين شرايط دست 
و پنجه نرم كنيد. اين مس��ابقه بر روی يخ و آب های سرد 

برگزار می شود.

ماراتن 100 کیلومتری در قطب شمال
 يك مارات��ن ديگ��ر در قطب ش��مال كه س��االنه در روز 
15 دسامبر برگزار می ش��ود، ماراتن 100 كيلومتر است. 
اين مسابقه يكی از سخت ترين 100 كيلومترهای موجود 
در جهان است كه تنها عده محدودی در دنيا توان به اتمام 
رساندن آن را دارند. اين مسابقه در زمانی برگزار می شود 
كه آفتاب قطبی به صورت 24 ساعته در حال تابش است .

ماراتن 24 ساعته نامیبیا
اين مارتن كه به ط��ول 126 كيلومتر از س��ال 2008 در 
صحرای ناميب برگزار می ش��ود، يكی از س��نگين ترين 
ماراتن های دنياست. شركت كنندگان در طول اين مسابقه 
بايد مسافتی 126 كيلومتر را در مدت 24 ساعت طی كنند.

ماراتنی در دره مرگ  
اين ماراتن يكی ديگر از س��خت ترين مس��ابقات موجود 
 در دنياس��ت كه هر س��اله در ميانه ماه جوالی و به طول 
215 كيلومتر از منطقه » Badwater Basin« در دره 
 مرگ در كاليفرنيا آغاز می ش��ود و در كوه ويتنی به پايان 
می رسد. ارتفاع نقطه شروع از سطح دريا منفی 85 متر و 

ارتفاع نقطه پايان 2548 متر از سطح دريا است.

 سخت ترين 
ماراتن های جهان  +17+23

+6+23

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

خواندنی

زير آسمان اصفهان

مهرزاد دانش

هزار و يك شب

عکس نوشت

خانه ای که همه چیزش 
وارونه است 
مهندسان لهستاني دست به ساخت خانه اي زده اند 
که در نگاه اول به نظر مي رسد توسط گردباد، وارونه 
شده و با سقف در زمین کاشته شده است. ايرك 
گلوواکي و مارك روژانسكیف اين خانه را به عنوان 
يكي از پديده هاي توريستي شهر ترفنس اتريش 
طراحي کرده اند که عالوه بر نماي بیروني، در درون 
آن نیز همه  چیز وارونه است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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يك مخترع در تالش ب��راي آنچه كه ايمني بيش��تر 
دوچرخه س��واران عنوان كرده، نوعي بوق ساخته كه 
صداي آن با صداي تيك آف ي��ك هواپيماي كنكورد 
برابري مي كن��د. اين بوق از يك اس��توانه دس��تگاه 
 تنفس هواي غواصان توليد ش��ده و به انتشار صداي 
178 دس��يبل مي پردازد.ياني��ك ريد 41 س��اله كه 
به دوچرخه س��واري بس��يار عالقه مند است، پس از 
مشكالت مكرر توسط خودروها و كاميون ها به طراحي 
اين بوق با نام »Hornster« پرداخته است. اين مخترع لندني به اجراي اصالحات بسيار بر 
روي يك دوچرخه اتريشي پرداخته و يك بوق بادي سه گانه Airchime KH3A لوكوموتيو 
آمريكايي بر روي آن نصب كرده است. در مقايس��ه، يك جت جنگي اف 14 به توليد صداي 
130 دس��يبل پرداخته و صداي فرود هواپيماي كنكورد حدود 119 دسيبل است. صداي 
اين بوق از فاصله 30 متري هنوز بسيار بلندتر از صداي استاندارد 110 دسيبلي يك كاميون 
است. اين صدا به قدري بلند بوده كه خود ريد در زمان راندن اين دورچرخه از هدفون استفاده 
مي كند. اين بوق با همكاري س��ازمان حمل ونقل محيطي براي تأكيد بر خطرات پيش روي 
دوچرخه سواران در جاده هاي شهري ساخته شده اس��ت. به نظر مي رسد كه مقصر  بيش از 
نيمي از تصادفات مرگبار دوچرخه سواران در لندن، كاميون ها باشند. اين بوق اكنون با قيمت 

حيرت انگيز نزديك به 5000 پوند به فروش مي رسد.

ش��ركت آمريكايي اس��پيس ادونچر در ح��ال حاضر به 
تورهاي فضايي 18 روزه با 90 دقيقه پياده روي فضايي، 
هزينه 35 ميليون دالري پرداخته كه تا كنون تنها هفت 
تن اعالم آمادگي براي اس��تفاده از اين فرصت كرده اند. 
يك كارش��ناس برجسته فضا كه مس��تندهاي نجومي 
تحسين شده زيادي توسط منتقدان را توليد و كارگرداني 
كرده، پيش بيني ك��رده كه با ادامه دار ش��دن پروازهاي 
فضايي تجاري، در 70 سال آينده انسان های عادي نيز 

مي توانند به ماه سفر كنند. دكتر كريستوفر رايلي كه تاكنون 30 مقاله و كتاب در مورد ستاره شناسي 
و علوم سيارات نوشته، در گفتگو با ياهو، تصميم ناسا مبني بر كاهش بودجه مأموريت ها را به ماه 
ش��رم آور خواند. رايلي اظهار كرد: در دهه 1970 ما بر روي ماه زندگي كرديم. انسان توانست در 
يك زمان براي سه روز به ماه قدم گذاشته، خودروهاي خود را روي سطح ماه به حركت درآورده و 
آزمايشاتي را انجام دهد. وي افزود: البته كه ما بايد ماه را مسكوني كنيم، چرا كه فرصت مناسبي است 
كه در مسير انسان قرار گرفته است. چرا بايد اين فرصت را از دست بدهيم؟ اولين فرود فضاپيماي با 
سرنشين در ماه در سال 1969 باعث شادي غيرقابل توصيفي در جهان شد، اما پنح مأموريت متوالي 
به سطح ماه باعث كاهش اين عالقه و كمبود بودجه و در نهايت پايان برنامه فضايي آپولو شد. رايلي 
بيشتر از پروژه ويرجين گالكتيك ريچارد برانسون استقبال كرده كه پس از آماده سازي در سال 

2014، با هزينه 200 هزار دالر به انتقال عالقه مندان به مدار خواهد پرداخت.

سكونت انسان در ماهگوش خراش ترين بوق جهان 
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