
فرار اصفهان از آتش سوزی بزرگ

 دو ماه به بازار نروید
تا نامردها ناکام  بما نند

 بر عبث
 می پایم...

 سهل انگاری یا بی مسوولیتی، کدامیک مصوب ماجرا هستند؟

رئیس جمهور :

بدرود الساندرو،خداحافظ 
کالرنس ، چائو پیپو 8

جنایت، پایان قصه 
زندگی دو جوان بود 5
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مشکل کی روش با 

6سپاهان چیست؟

از کار با ارکستر اصفهان خوشحالم 

رنگ جام بازهم طالیی شد 
شب باشکوه نصف جهان 

 بسیاری از مس��ائل ممکن است دست به دست هم 
بدهد تا این اتفاق رخ دهد و من نی��ز از ادامه کار با 
این گروه خوشحال خواهم شد.  این مهم ترین جمله 
ای بود که س��االر عقیلی در نشست مطبوعاتی اش 
در تاالر هتل عباسی درباره ارکس��ترملی اصفهان 

گفت و ...

 خبر آتش سوزی در شرکت ارسا گاز ناگهانی به دس��ت ما رسید که در اسرع 
وقت خود را به محل حادثه یعنی امتداد ش��مالی خیابان امام خمینی واقع در 
فلکه استقالل رس��اندیم تا از جزییات حادثه انفجار س��یلندر گاز این شرکت 

اطالع پیدا کنیم. 

مادر ای وجودم از تو ... 

 بسیاری تصور می کنند بازی کردن نقش »مادر« 
در سینما و تلویزیون ساده ترین کاری است که 
هر بازیگر زنی از عهده آن برمی آید در حالی که 
اصال چنین نیس��ت، مرور بازی های درخش��ان 
هشت مادر در سینما و تلویزیون خود گویای همه 
چیز است.مادر یکی از کلیدی  ترین نقش هایی 
است که در س��ینمای ایران دارای تاثیرگذاری 
فراوانی  است. معموال این گونه نقش ها بر عهده 

بازیگران توانایی سپرده می شود...
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7 روستاگردی،  پتانسیل ارزشمند 

منطقه کوهرنگ

پیست کورس نداریم،بودجه  9
نداریم،فعال مسابقه هم نداریم

دکت��ر محمود احم��دی نژاد رئی��س جمهور کش��ورمان در 
چهارمین س��فر اس��تانی هیئت دولت به خراسان رضوی در 
جمع مردم مش��هد گفت:  احمدی نژاد افزود: البته بعضی از 
همکاران سابق ما مدام در جلس��ات مطرح می کردند که این 
سفرها  به س��رمنزل مقصود نمی رسد. مگر می شود دولت را 
به استانها برد اما خوش��بختانه امروز در جوار امام هشتم ، ما 
یکصدمین سفر استانی هیئت دولت را برپا کردیم و اعالم می 
کنیم سفرهای استانی در کشور نهادینه شده است. از این رو 

امیدواریم این سنت ادامه پیدا کند.

بازار ارز به دوران قبل برمی گردد 
رئیس جمهور  در ادامه سخنانش به گرانی ها و فشارهای اقتصادی 
اخیر به مردم اش��اره کرد و با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به 
خوبی انجام ش��د گفت: عده ای از همان ابتدا نمی خواستند این 
طرح به خوبی اجرایی شود. بنابراین تمام تالش خود را انجام دادند 
تا ش��یرینی اجرای هدفمند ش��دن یارانه ها به کام مردم خوش 
نیاید. رئیس جمهور تصریح کرد: از این رو مدام با شایعه پراکنی و 
انعکاس اخبار دروغ در صدد بر آمدند تا اطالعات غلطی را به مردم 

ارائه دهند در صورتی که این گونه نبود.
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بی تقوایی سیاسیون 
مقدمه فسادهای بزرگ

سناریوی نهایی افزایش 
قیمت بنزین در راه است

احتمال اجرای فازدوم 
هدفمندی ازخرداد

مردی که 24 سال 
دخترش را حبس کرد

احتمال جایگزینی   
اسکناس درشت به جای 

چک پول ها
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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

نوبت دوم

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

نوبت دوم

حراج حضوری
دستگاه   1800 تعداد  دارد  نظر  در  اقتصادی  ای  مؤسسه 

موتورسيكلت و 80 دستگاه خودرو اوراقی را بفروش برساند.

قابل توجه اینکه متقاضیان بایستی مبلغ 20 درصد پیشنهادی را 
در زمان خرید بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت نمایند.

زمان بازدید وسایط نقلیه:
دوشنبه: مورخ 91/2/25 از ساعت 8 صبح تا 12 بعدازظهر از ساعت 

14 تا 16

زمان حراج
سه شنبه: مورخ 91/2/26 از ساعت 9 تا 13 موتورسيكلت و خودرو

محل بازدید
اردستان: پاركينگ شهرداری- مهاباد پاركينگ آتش نشانی و زواره 

)300 دستگاه موتورسيكلت(

مبارکه: زيباشهر ورودی مباركه جنب پمپ بنزين صالحی- پاركينگ 
فجر )موتورسيكلت و خودرو(

بازارچه  جنب  صفائيه  پاركينگ  يک  محله  صفائيه-  مبارکه: 
)موتورسيكلت و خودرو(

محل حراج
اصفهان: چهارباغ باال- روبروی مجتمع اقتصادی كوثر- كوچه شاهد- 

درب پاركينگ

تلفن تماس: 0311-6283540-3

والدت حضرت زهرا)س( بر عموم شیعیان مبارک



چهره روزيادداشت

نامه سوريه به شورای امنیت 
وزارت امور خارجه سوریه بار ارسال نامه ای به بان کی مون، دبیر کل 
سازمان ملل متحد و رییس ش��ورای امنیت اعالم کرد: دمشق صبح 
روز دهم می 2012 هدف انفجارهای مهیبی ق��رار گرفت که بر اثر 
آن، دست کم 55 ش��هروند س��وری جان خود را از دست داده اند و 
بیش از 370 نفر زخمی شده اند و بسیاری از امالک و ساختمان های 
دولتی و شخصی تخریب ش��ده اس��ت. در ادامه بیانیه، تأکید شده 
اس��ت: این جنایات روزافزون، بیانگر این است که سوریه در معرض 
 حمالت تروریستی قرار دارد که از سوی گروه های تروریستی انجام

 می ش��ود؛گروه هایی ک��ه از خارج س��وریه مورد حمای��ت مالی و 
تسلیحاتی قرار می گیرند.

امارات تقويت روابط با ايران را 
خواستار شد 

 معاون وزیر امور خارجه امارات در مس��ائل سیاسی در سخنانی در 
نشس��ت غیرمتعهدها، گفت: دولت ام��ارات تالش های زیادی برای 
اعتماد سازی انجام داده اس��ت؛ چرا که معتقد است باید از راه های 
مسالمت آمیز برای حل مسائل استفاده کند. وی با تأکید بر تقویت 
روابط تاریخی و حسن همجواری با جمهوری اسالمی ایران و خواست 
کش��ورش برای حمایت و تقویت امنیت و ثبات در منطقه، از ایران 
خواست تا به درخواست های امارات برای ایجاد راه حل مسالمت آمیز 
و عادالنه برای مسأله جزایر سه گانه از طریق مذاکرات دو جانبه و یا 

ارجاع مسأله به دادگاه الهه پاسخ دهد. 

بازار ارز به دوران قبل برمی گردد 
رییس جمه��ور در ادامه س��خنانش به گرانی ها و فش��ارهای 
اقتصادی اخیر بر مردم اش��اره کرد و با بیان این که طرح تحول 
 اقتص��ادی به خوبی انجام ش��د، گفت: ع��ده ای از هم��ان ابتدا 
نمی خواس��تند این طرح به خوبی اجرایی ش��ود، بنابراین تمام 
تالش خ��ود را انجام دادند تا ش��یرینی اجرای هدفمند ش��دن 

یارانه ها به کام مردم خوش نیاید. 
رییس جمهور تصریح ک��رد: از این رو مدام با ش��ایعه پراکنی و 
انعکاس اخبار دروغ، در صدد بر آمدند ت��ا اطالعات غلطی را به 
مردم ارایه دهند، در صورتی که این گونه نبود. احمدی نژاد اعالم 
کرد: بانک مرکزی در سال گذشته اعتبارات خوبی را در اختیار 
صادر کنندگان و تجار قرار داد، اما توطئه گران به هر شکل تالش 
کردند تا بازار ارز را به هم بریزن��د.  وی درعین حال  تأکید کرد: 
دولت تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا بازار ارز را به همان 

دوران سابق برگرداند. رییس جمهور با بیان این که ما نیروهای 
اطالعاتی خوبی داریم تا آنها بتوانند در قبال این توطئه ها وارد 
ش��وند، افزود: اما این افراد می خواهند با طرح موضوعات فرعی 
و کاذب، وارد حوزه های اقتصادی شوند تا بتوانند توطئه های 
خود را اجرا کنند. احمدی نژاد خاطرنش��ان کرد: به فضل الهی، 
دولت به شرایط بازار مسلط ش��ده و این توطئه را خنثی خواهد 
کرد. وی همچنین از مردم خواست در دو ماه آینده کمتر به بازار 
مراجعه کنند و کاالهای غیر ض��روری را نخرند تا عده ای نامرد 

آرزوهایشان را به گور ببرند.

کش�ورهای ديگر به دنب�ال طرح تح�ول اقتصادی 
هستند 

 رییس جمهور افزود: البته در این باره همه تجار و بازرگانان همراه 
هستند و اندکی محدود پیدا می ش��وند که می خواهند مردم 

تحت فش��ار قرار گیرند. احمدی نژاد همچنین با بیان این که 
طرح تحول اقتصادی با جدیت دنبال خواهد شد، افزود: در حال 
حاضر هدفمند شدن یارانه ها اجرای شده و اصالح پول ملی نیز 
آغاز خواهد شد؛ البته طرح یارانه ها مهم ترین موضوع در نظام 
تحول اقتصادی بود. وی افزود: امروز طرح تحول اقتصادی به 
گونه ای اجرایی می شود که کشورهای دیگر می خواهند آن 
 را دنبال کنند، از این رو برای اجرایی شدن آن، از ما راهنمایی 

می خواهند. 

برخی که مسئولیت اجرايی ندارند، می خواهند در 
اجرا دخالت کنند

 ریی��س جمه��ور گف��ت: در موض��وع ط��رح یارانه ه��ا 
دو گروه فعالی��ت می کنند؛ 
گروه��ی ک��ه از اول مخالف 
اجرایی شدن این طرح بودند. 
این گروه با هر پیشرفت ملت 
ای��ران مخالف��ت می کنند. 
احم��دی ن��ژاد  ادام��ه داد: 
دول��ت کار بزرگ��ی را انجام 
داده اس��ت، اما تمام تغییرات 
در جهت کاه��ش اختیارات 
دولت اس��ت. عده ای بر این 
باورن��د که اج��رای این طرح 
باعث گرانی بیشتر در جامعه 
می ش��ود، در حال��ی ک��ه 
دولت می خواه��د گرانی ها را 
بخشکاند. رییس جمهور افزود: 

در گروه دوم افرادی دیده می شوند که مسئولیت اجرایی ندارند، 
ولی می خواهن��د در اجرا دخالت کنند و م��دام فریاد می زنند 
که تصمی��م دول��ت در این باره ضرر اس��ت و فق��ط تصمیمات 
 غلط می گیرند و ما بای��د تصمیمات غلط آنها را پاس��خ دهیم. 
احمدی نژاد تأکید کرد: دولت از تولیدکنندگان حمایت می کند 
و تولیدکنندگان نیز در کنار این ط��رح )طرح تحول اقتصادی( 
ایس��تاده اند. وی گفت: باز یک عده تأکی��د می کنند با اجرای 
این طرح تولید صفر می ش��ود، اما  از موقعی ک��ه طرح مذکور 
اجرا شده است، هیچ اتفاقی نیفتاده و تولید نیز صفر نشده است. 
رییس جمهور همچنین خطاب به دشمنان ملت افزود:  بدانید 
ملت محکم ایستاده اس��ت و آرزوی ضربه زدن به ملت را به گور 

خواهید برد.

ريیس جمهور : 

دو ماه به بازار نرویدتا نامردها ناکام بمانند  

دکتر محمود احمدی نژاد، ريیس جمهور کشورمان در چهارمین سفر استانی هیأت دولت به 
گروه 
سیاست 

خراسان رضوی در جمع مردم مشهد گفت:  بعضی از همکاران سابق ما مدام در جلسات مطرح 
 می کردند که س�فرهای اس�تانی  به س�رمنزل مقصود نمی رسد. مگر می ش�ود دولت را به 
استان ها برد؟ اما خوشبختانه امروز در جوار امام هشتم، ما يکصدمین سفر اس�تانی هیأت دولت را برپا کرديم و 

اعالم می کنیم سفرهای استانی در کشور نهادينه شده است؛ از اين رو امیدواريم اين سنت ادامه پیدا کند.

 مسئوالن دغدغه  جدی
 داشته باشند

آیت اهلل نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد: 
انقالب اس��المی ایران دنباله نهضت انبیای الهی بوده که از 
ابعاد جهانی برخوردار اس��ت و همه ابعاد زندگی بش��ریت را 
مورد توجه قرار داده است. مس��ئوالن باید نسبت به نیازها و 

خواسته های مردم دغدغه های جدی داشته باشند.

وزارت خارجه انفجارهای 
سوريه را محکوم کرد

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشورمان با ارسال پیامی به 
ولید معلم، همتای سوری خود، با ابراز تأثر از وقوع انفجارهای 
اخیر در دمشق و درعا که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی 
از مردم سوریه و نیز نیروهای سازمان ملل شد، مراتب تسلیت 
خود را به ملت و دولت سوریه اعالم و با بازماندگان و مجروحان 
این حوادث اب��راز همدردی کرد. صالح��ی در این پیام اعالم 
داش��ت: بی تردید هدف قرار دادن مردم بی گناه با اقدامات 
تروریستی و خش��ونت بار، بیانگر رویکرد جریان هایی است 

که مخالف تحقق اراده مردم مقاوم و انقالبی سوریه هستند.

ايران نیازی به حماس ندارد
اسماعیل هنیه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در پاسخ به 
س��ؤالی درباره امکان اقدام حماس علیه اسرائیل در صورت 
حمله تل آویو به ایران، به قدرت برتر تهران در مقابله با اسرائیل 
تأکید کرد و گفت که ایران برای رویارویی با اسرائیل، نیازی 

به حماس ندارد.

شکايت مجلس از  ايران 
با هنر، نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت: در راستای 
اقدام غلط روزنامه ایران، قصد داریم شکایتی را تقدیم دادگاه 
کنیم. باهنر در گفتگو با مهر  با اش��اره به خبر روزنامه ایران 
 مبنی بر ای��ن که س��االنه 700 میلیون خ��رج نمایندگان و 
55 هزار تومان ماهانه خرج مردم می شود، گفت: متأسفانه 
 روزنام��ه ای��ران در تیتر صفح��ه اول خود عن��وان کرده که 
700 میلیون تومان ساالنه خرج هر نماینده می شود، در حالی 
که این یک دروغ بزرگ است و تخلف به شمار می آید. وی با 
بیان این که این مبلغ که روزنامه ایران آن را از ضرب و تقسیم 
کل بودجه به دست آورده مربوط به هزینه های دیگر است، 
گفت: کل این مبلغ برای پروژه های عمرانی اطراف مجلس 
صرف می شود و ما به دنبال س��اخت دفتر مستقل برای هر 
نماینده هستیم؛ ضمن این که خانه های سازمانی مجلس نیز 

درحال ساخت است.
 

خبر بین الملل 

اخبار کوتاه 

بی تقوايی سیاسیون،  مقدمه 
فسادهای بزرگ

حجت االسالم پناهیان 
باید دغدغه تازه ای به نام »تقوای سیاسیون« در فضای سیاسی 
جامعه وارد شود. مردم ما از کس��انی که در عرصه های مختلف سیاسی و 
اجتماعی فعالیت می کنند، از روزنامه نگار گرفته تا مدیر کل و مسئوالن 
ارشد سیاس��ی، از تمام اینها باید انتظار تقوای باال داش��ته باشند؛ چون 
 اگر سیاس��یون تقوا نداشته باش��ند، مردم امنیت کافی و کامل نخواهند

 داشت. بی تقوا بودن یک مسئول سیاسی، راه نفوذ افراد فاسد را باز می کند. 
اگر رفاقت ها، دوستی ها و دشمنی های شخصی یک رجل سیاسی، در عزل 
و نصب ها و مناس��بات سیاسی 
او تأثیر بگ��ذارد، عالمت خطر 
است و نشان می دهد که شکاف 
کوچکی باز شده است. چرا این 
امکان برای بعضی ها ایجاد شده 
که جرائم مالی میلیاردی انجام 
دهند؟ آیا غیر از این اس��ت که 
باالخره از یک شکافی راه نفوذ 

پیدا کرده اند؟
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جمهوری اسالمی ایران با وفا ست 

آیت اهلل محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران درمورد مذاکرات گروه 1+5 و اجالس بغداد اظهار 
داشت: این نکته مهم را باید به آمریکایی ها گفت که نظام جمهوری اسالمی، نظامی با وفاست. از این رو  

وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند سالح اتمی حرام است، شما باید به این مسأله توجه کنید.

  مدام با 
شايعه پراکنی 

و انعکاس اخبار 
 دروغ، در صدد 

بر آمدند تا 
اطالعات غلطی را 

به مردم ارائه دهند، 
 در صورتی که 
اين گونه نبود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

4

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1632 تاریخ 90/12/3 
شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در 
شهرک صنعتی سلیمان صباحی با قیمت پایه کارشناسی با شرایط خاص از طریق 
آید  به عمل می  واجدین شرایط دعوت  کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام  مزایده عمومی 
جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز 

از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 91/2/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/23

آگهی مزایده )مرحله دوم(نوبت دوم

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

به اجاره امالک و فروش اقالم و  شهرداری چمگردان باستناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
ماشین آالت بشرح زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری لغایت مورخ 91/3/2 به منظور بازدید و کسب اطالعات و اخذ 
اسناد مزایده و تحویل پیشنهادها به شهرداری مراجعه نمایند.

WWW.chmun.ir :سایت شهرداری
1- مجوز شماره 90/135 مورخ 90/2/10 واگذاری تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری بصورت اجاره بمدت یکسال 

واقع در خیابان آزادگان.
2- مجوز شماره 90/10196 مورخ 90/12/21 واگذاری پارکینگ ویژه تصادفات بصورت اجاره- بمدت یکسال- قیمت پایه 

اجاره ماهیانه 5000000 ریال، الف- داشتن مجوز از نیروی انتظامی، ب- ساکن چمگردان- بومی و متأهل باشد.
3- مجوز شماره 91/103 مورخ 1391/2/10 واگذاری یک قطعه زمین بمساحت 1000 مترمربع به منظور احداث پارک بادی 

بصورت اجاره، قیمت پایه اجاره ماهیانه 1000000 ریال.
4- مجوز شماره 91/3/10 مورخ 91/2/10 فروش اقالم و ماشین آالت زیر:

- کامیون بنز 608 و 911 تعداد دو دستگاه
- کامیونت نیسان 2400 تعداد دو دستگاه

- مینی لودر توماس 245 با متعلقات یک دستگاه
- تراکتور رومانی یک دستگاه
- غلطک کششی یک دستگاه

- کمپرسور 250 تبریزی یک دستگاه
- اتاق کمپرسی بامتعلقات یک دستگاه

- تانکر 1000 لیتری یک دستگاه
ضمنًا هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برندگان مزایده می باشد.

علی اکبر محمودی- شهردار چمگردان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
شهرداری چمگردان

میالد پرنور زهرای مرضیه، حضرت فاطمه 
زهرا)س( و روز زن، بر همگان مبارک باد.

روابط عمومی اداره کل توزیع برق استان اصفهان



يادداشت
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ثبت ايل راه های عشاير در اصفهان 
علی محمد یوس��فی، معاون فرهنگی اداره كل امور عشایر اصفهان 
گفت:  ط��رح مطالعه، حفظ و ثبت ایل راه های عش��ایر این اس��تان 
همانند 17 استان دیگر با اعتباری بالغ بر یك میلیارد و 100 میلیون 
ریال در حال اجراست. وی با اشاره به این كه شهرضا از گذشته یكی 
از مراكز عشایری بوده اس��ت، گفت:  این موضوع باعث شده تا تبادل 
تولیدات فرهنگی و هنری، به ویژه صنایع دس��تی در این شهرستان 

میان عشایر انجام شود.

ساماندهی 200 گلزار شهدا
داریوش وكیلی، معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی سازمان بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان از س��اماندهی 200 گلزار 
شهدای این استان تا پایان سال جاری خبر داد. به گفته وی، از تعداد 
913 گلزار شهدای این اس��تان، بیش از 700 گلزار در سال گذشته 
ساماندهی شدند. وی هدف از این اقدام را حفظ كرامت و ارزش شهدا 
و ارج نهادن به مقام شامخ آنان و همچنین خانواده شهدا عنوان كرد.

 3 هزار اصفهانی جشن
 شهروندی گرفتند 

مراسم جشن شهروندي با هدف آموزش بازیافت و تفكیك پسماند 
از مبدأ در ورزشگاه بهمن منطقه 1۴ برگزار شد.

 در این جش��ن كه بیش از س��ه هزار نفر در آن ش��ركت داش��تند، 
با اجرای برنامه هایي همچون حركات آكروباتیك، مس��ابقه، تقلید 
صدا و... مفاهیم مرتبط با بازیافت به ش��یوه اي جذاب و اثرگذار  به 
نمایش درآمد. این سلسله جش��ن ها به منظور آشنایي تمام اعضاي 
خانواده با مبحث بازیافت و تفكیك پسماند برگزار مي شوند. شرایط 
شركت در این نوع جشن ها نیز تحویل حداقل پنج كیلو مواد بازیافتي 
به غرفه هاي ثابت بازیافت در شهر اصفهان و دریافت بلیت ورود است 
كه انتخاب این شیوه براي توزیع بلیت ها، به این دلیل صورت پذیرفت 
كه شهروندان اصفهاني بیش از پیش به تفكیك پسماندها و تحویل 

مواد بازیافتي به مكان هاي تعیین شده در شهر، موظف شوند.

ممنوع بودن کاشت 
درخت توت در معابر

خواسته دانش آموزان 
يك مدرسه 

كاشت درخت توت میوه دار در معابر اصلی ش��هر اصفهان ممنوع شده، اما با 
تأكید مدیران شهری، این نوع درخت در كنار انهار و مادی های شهر كاشته 
می ش��ود. خبر گزاری ایمنا نوش��ت: با توجه به این كه بر اس��اس مطالعات 
تحقیقاتی اس��تفاده از گونه های گیاهی درختی سازگار با اقلیم شهر اصفهان 
همانند توت، در دستور كار سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
قرار گرفت، اما به دلیل خس��ارات زیاد به درختان توت از س��وی شهروندان و 
ایجاد چهره نازیبا در معابر اصلی شهر، كاشت این نوع درخت میوه دار ممنوع 
شده است. داریوش فتحی، سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در این باره می گوید: نباید به علت س��هل انگاری برخی، كاشت این 
درخت را در سطح شهر حذف كنیم، ولی به دالیلی ما در همه جا غیر از معابر 

اصلی شهر،  این نوع درخت را می كاریم.

دانش آموزان مدرس��ه »داورپناه یك« خمینی ش��هر در نام��ه ای خطاب به 
مس��ئوالن مخابرات و آموزش و پرورش خواهان جابه جایی آنتن BTS تلفن 
همراه همجوار با كالس های درس خود شدند. این دانش آموزان در یك نامه 
پنج صفحه ای به مسئوالن، مضرات روانی و جسمی ناشی از وجود آنتن های 
تلفن همراه را در مدرسه خود گوش��زد كردند. این دانش آموزان در نامه خود 
عوارضی همچون فراموشی های مكرر، خستگی، خواب آلودگی هنگام درس، 
 س��ردرد های ش��دید، لرزش بدن، مزاحمت صوتی دس��تگاه كولر این سایت 
تلفن همراه را از عوارض و آسیب های این BTS اعالم كردند. مدارس داورپناه 
یك، نبوت، شاهد چهار، میردامادی، 12فروردین، ظهیر و فضیلت در نزدیكی این 
آنتن ها قرار دارند. این نامه در حالی نوشته شده كه شركت مخابرات ایران همواره 

بر بی خطر بودن همجواری با آنتن های BTS تلفن همراه تأكید كرده است.

اخبار شهر

سالم زاينده رود 

اشهد آتش نشانان و خاموشی  حريق
آتش نشانان ابتدا اشهد خود را می خواندند و بعد به دل 

آتش می رفتند 
 فرهاد جلیل ف��ر، ش��هردار منطقه 12 اصفهان با اش��اره به ش��دت 
آتش سوزی یكی از شركت های تولید گاز صنعتی و خانگی) ارسا گاز( 
گفت: شدت آتش سوزی به قدری زیاد بود كه آتش نشانان ابتدا اشهد 
خود را می خواندند و بعد به دل آتش می رفتند. در واقع با فداكاری 

آتش نشانان، اصفهان از یك فاجعه بزرگ نجات یافت.
وی از حضور به موقع نیروهای آتش نش��انی به محل حادثه تش��كر 
كرد و گفت: آتش نش��انان به موق��ع به مقابله با حری��ق پرداختند و 
مانع سرایت آتش به قسمت های دیگر شدند و از گسترش احتمالی 

آتش به طور كامل جلوگیری 
 كردند.گفتنی اس��ت كه گاز 
ال پی ج��ی مای��ع وقتی در 
فض��ای آزاد قرار م��ی گیرد، 
270 برابر حج��م آن افزوده 
 می ش��ود. ده ها خ��ودروی 
آتش نش��انی ب��رای اطفای 
حریق، در ای��ن حادثه حضور 

داشتند.
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خبر ويژه
بهرهبرداریازیکطرحملیدرشاهینشهر

 ناصر نفری، ش��هردار شاهین ش��هر از آمادگی بهره برداری پروژه ملی تقاطع غیر هم س��طح 
 ولی عصر )عج( در شاهین شهر خبر داد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴00 میلیارد ریال ظرف 

دو سال ساخته شد و در زادروز فرخنده حضرت فاطمه)س( به بهره برداری می رسد.
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تصمیمات الزم برای رفع خطر
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: یكی 
از مواردی كه شهرداری در سال جاری به جد در حال 
پیگیری است، رفع خطر از شهر است كه در این رابطه 
تدابیر امنیت��ی را در كلیه نقاط ش��هر از جمله بافت 
فرسوده گنجانده است. به همین منظور در صدد است 
تا در بافت هایی از شهر از جمله فرسوده كه نمی توان وسایل سنگین مهار حریق 

برد، از وسایل امدادی سبك استفاده كند.

مهار آتش شبیه به معجزه بود
بهزاد بزرگزاد، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان به عدم اطالع از جزئیات حادثه 
اشاره كرد و متذكر شد: هنوز اطالعات دقیقی از چگونگی 
این حادثه در دست ما نیس��ت و جزئیات دقیق تر پس از 
بررسی كامل و آنالیز ماجرا گفته می شود. وی اذعان داشت: 
به خاطر این كه عمق حادثه بسیار زیاد بود، باید این حادثه مورد بررسی دقیق توسط 

سازمان آتش نشانی قرار بگیرد. 

بسیج 157 نیرو برای مهار آتش
منصور شیش��ه فروش گفت: در حین تخلیه سوخت 
گاز آتش س��وزي در این محل برای مهار این حریق، 
1۵7 نیرو از عوامل آتش نش��انی اصفهان،پاالیشگاه، 
شركت فرآورده های نفتی، شاهین شهر،خمینی شهر، 
دولت آباد و نجف آباد در این حادثه كمك گرفته شد، 
همچنین نیروهای س��ازمان آبفا، مركز فوریت های پزشكی، نیروی انتظامی و 

هالل احمر در این حادثه حضوری فعال داشتند.

خبر آتش سوزی در شركت 
داوود
ارسا گاز، ناگهانی به دست شیخ جبلی

ما رس��ید كه در اسرع وقت 
خود را به محل حادثه یعنی امتداد شمالی خیابان امام 
خمینی واقع در فلكه استقالل رساندیم تا از جزئیات 
حادثه انفجار سیلندر گاز این شركت اطالع پیدا كنیم. 
یكی از ناظ��ران ماجرا كه خ��ود یك��ی از خریداران 
كپسول های گاز مایع از این ش��ركت بود، به انفجار 
سیلندر اصلی در شركت اش��اره كرد و گفت: در حال 
 خارج ش��دن بودم كه ناگهان صدای انفج��ار، فضا را 

فرا گرفت و من به سرعت از ماشین پیاده شدم و محل 
را ترک كردم ك��ه حادثه ای متوجه من نش��ود. وی 
ساعت این حادثه را 12:30 پنجش��نبه اعالم كرد و 
گفت كه در ابتدای امر یك نفر به خاطر قرار داشتن در 
 مس��یر آتش س��وزی برای مه��ار آتش با كپس��ول 
آتش نش��انی، به دلیل انفجار به بیرون پرتاب و دچار 
سوختگی شدید شد. با پیگیری هایی كه انجام شد، 
 متأس��فانه با خب��ر ش��دیم این مج��روح ك��ه تنها 
سانحه دیده این آتش سوزی و یكی از كارمندان این 
شركت بود، در اثر سوختگی شدید، دار فانی را وداع 

گفت. روزنامه زاینده برای مطلع شدن از نحوه جزئیات 
ماجرا به گفتگو با مسئوالن پرداخت.

مدير شرکت ارسا گاز:
هیچ انفجاری رخ نداده است

حس��ینی، مدیر این ش��ركت اع��الم ك��رد  كه در 
 این ش��ركت هیچ انفج��اری رخ ن��داده و تنها یك 
آتش س��وزی بوده كه این حادثه ممكن است در هر 
كارگاه ب��ا این مش��خصات پیش آید. ب��ه گفته وی، 
این ش��ركت از لحاظ ایمنی در ۴0 س��ال اخیر دچار 

هیچ نقصی فنی نبوده است. حس��ینی به عدم ارائه 
مالكیت زمین از سوی نهادهای مربوطه برای خروج 
از شهر اشاره كرد و بیان داش��ت: چندین سال است 
كه به دنبال زمین برای خروج از ش��هر هستیم، ولی 
مسئوالن از این كار سر باز می زنند و زمین هایی كه 
خود مالك آن هستیم را برای ادامه فعالیت در اختیار 

ما قرار نمی دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
اخطار داديم، کسی گوشش بدهکار نبود

محسن رنجبر، معاون خدمات ش��هری شهرداری 
اصفهان  با  گالیه از وجود  كارخانه های تولید گاز در 
شهر اصفهان ،گفت:  بارها  شهرداری برای مقابله با این 
بحران یعنی وجود شركت های گازی در شهر اصفهان 
هشدار داده، ولی متأسفانه به نتیجه ای نرسیده است 
و با این ك��ه چندین بار به آنها اخطار دادیم، از ش��هر 
خارج نشدند. به گفته وی، حادثه ای كه هم اكنون در 
خیابان امام خمینی در شركت ارسا گاز اتفاق افتاد، 
می توانست به مراتب پرخطرتر  باشد كه با رسیدن به 
موقع نیروهای آتش نشانی در محل حادثه، آتش مهار 
 و از حوادث بعدی جلوگیری شد. رنجبر وجود چنین 
كارخان��ه  های��ی را در شهر پرخطر دانس��ت و 
متذكر ش��د: ب��ا توج��ه ب��ه این حادث��ه  ك��ه ب��ه 
مراتب شدیدتر  از حادثه مش��ابه آن در یكی دیگر 
از ش��ركت های تولید گاز بود، لزومی ندارد كه این 
شركت ها در شهر بمانند و باید محل كارخانه خود 
را به خارج از ش��هر منتقل كنند. وی بس��ته ش��دن 
 كارخانه  ارسا گاز را برای شروع عملیات خارج سازی 
كارخانه های تولید گاز ، نقطه آغاز كار دانست و اظهار 
داشت: كارخانه ارسا گاز با توجه به چندین اخطاری 
كه به آن برای خروج از شهر داده شده بود، دچار این 
حادثه شد كه دیگر نمی تواند در این محدوده فعالیت 
خود را ادامه دهد و باید برای ادامه فعالیت، به خارج 
از شهر برود. به گفته وی، مكاتبات متعددی با ستاد 

حوادث غیرمترقبه استان به منظور خروج این صنایع  
از شهر اصفهان شده است كه مسئوالن  استان در 
حال پیگیری هس��تند، همچنین ش��هرداری برای 
خروج این مش��اغل خطرس��از، به تنهایی نمی تواند 

گامی بردارد.

ريیس ستاد بحران استان  اصفهان:
انتقال شرکت های تولید گاز 

منصور شیش��ه فروش با اعالم این خب��ر كه یكی از 
ش��ركت های تولی��د گاز در منطقه 12 ش��هرداری 
اصفهان واق��ع در خیابان امام خمین��ی دچار حادثه 
شده اس��ت، گفت: به محض اعالم آتش سوزي یكی 
از ش��ركت های تولید گاز صنعتی و خانگی ش��مال 
غرب اصفهان) ارسا گاز( ، ستاد بحران در استانداری 
تشكیل ش��د و بالفاصله نیروهای امدادی و عملیاتی 
به محل اعزام ش��دند و با كنت��رل ترافیك محدوده 
محل وق��وع حادثه، حریق را مه��ار كردند. مدیر كل 
ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: با تالش عوامل آتش نش��اني، مخازن گاز خنك 
 ش��د ند تا حریق به اطراف گس��ترش نیابد. براساس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده از سوی شركت پخش 
 فرآورده های نفتی ش��ركت هاي توزیع گاز پرس��ی،

ارسا و بوتان به شهرک صنعتی شمال اصفهان منتقل 
می شوند.

مديرعامل سازمان آتش نشانی:
بارها برای نقل مکان هشدار داديم

بهزاد بزرگزاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار داشت: بارها 
 ما به این صنایع هش��دار دادیم، به ط��وری كه طی 
دو سال دو حادثه این چنینی داشتیم كه اگر بخواهیم 
از حادثه های قبلی نموداری ترسیم كنیم، می توان 
گفت كه حادثه كنونی یعنی آتش س��وزی ش��ركت 

ارسان گاز 700 برابر خطرسازتر بود.

 سهل انگاری يا  بی مسئولیتی، کدام يك مسبب ماجرا هستند؟

يك کشته ،حاصل آتش سوزی شرکت تولید گاز مايع

فراراصفهانازآتشسوزیبزرگ

همیشه می شنویم بهشت زیر پای مادران 
پروين
است؛ مادرانی كه دنیا را برای فرزندان و احمدی

زندگی فرزندان خود زیر پا می گذارند، 
اما ما آدم ها هیچ وقت حتی به اندازه یك س��ر س��وزن هم قدر 
زحمات این مادران را نمی دانیم. به راس��تی كه بهشت زیر پای 
مادران است و باید گفت كه اگر راه، شیوه و سیره مادران الگوی 
تمام افراد باشد، تمام زندگی ها بهشت می شود. باید بگویم تمام 
قافیه های دلم كه می ش��كند، با م��ادر ردیف��ش می كنم. مادر 
بهش��تی ام، ای همه وجودم، نبود تو نبود من است؛ پس بمان تا 

نگفته های دلم را تنها برای تو بگویم.
این خوب اس��ت كه هر س��ال یك روز را برای بزرگداشت مقام 
مادر به مادران اختصاص داده اند، اما تنه��ا نباید برای قدردانی 
از زحمات مادران به یك روز بسنده كنیم، بلكه تمام روز ها باید 

قدردان زحمات مادر باشیم؛ مادرانی كه زیر بار مشكالت زندگی 
همانند كوه ایستاده اند در حالی كه شانه های آنها خم شده است، 
اما حتی یك بار هم خم به ابروی خود نیاورده اند و هنوز كه هنوز 
است با جان و دل برای راحتی و دلخوشی فرزندان خود زحمت 
می كش��ند، اما ما بچه های امروز هنوز نتوانسته ایم كه قدردان 
زحمات این مادران باش��یم و این یك درد برای مادران ماست و 
درد را از هر طرف كه بخوانی و بنویسی باز هم درد است؛ دردی 
كه شاید یك روزی گریبانگیر تمام دختران شود و این موقع است 
كه می فهمیم دیر شده اس��ت. ای كاش رنگ زمانه رنگ دیگری 
بود و ای كاش آنقدر كه تنها به نام ها بسنده می كنیم، در عمل هم 

این را نشان می دادیم. 

نا گفته ه�ای پنهانی در میان صفح�ات زندگی زنان 

سرپرست خانوار وجود دارد
مادران بس��یاری در جامعه وج��ود دارند كه یك تن��ه و مردانه 
چرخ های زندگی خود را می چرخانند كه بسیاری از این زنان تنها 
برای حفظ آبرو و زندگی خود، با س��یلی صورتشان را سرخ نگه 
می دارند. در حال حاضر حمایت های چندانی از این قشر از جامعه 
صورت نمی گیرد و اگر به الیه های زیرین زندگی آنها  توجه شود، 
می فهمیم كه در البه الی صفحات زندگی این زنان ناگفته های 

بسیاری وجود دارد.
زنان سرپرس��ت خانوار ایرانی زیر فش��ار های اقتصادی مربوط 
 به تأمین مس��كن و مایحتاج روزان��ه و نیازه��ای فرزندان خود 
یك تنه وارد میدان شده اند، اما باید گفت گرانی ها و افزایش نرخ 
تورم درصد آسیب پذیری آنها را افزایش داده است. به مناسبت 
روز مادر، با دوتن از زنان سرپرس��ت خانوار اصفهانی گفتگویی 

انجام دادیم.
»راحله . ع« زنی ۴0 س��اله اس��ت كه  20 س��ال پی��ش ازدواج 
 كرده، اما این ازدواج تنها 1۴سال به طول انجامید كه ثمره آن، 
دو فرزند دختر و یك فرزند پسر است. به گفته خودش،  دو فرزند 
دخترش  ازدواج كرده اند و پس��رش  نیز 16 سال سن دارد و در 
مقطع متوسطه مشغول به تحصیل است. وقتی از او می پرسیم  
كه چگونه هزینه های زندگی خود و فرزندانش را تأمین می كند، 
 به دریافت یك  مس��تمری ماهیانه از س��وی كمیته امداد اشار 
می كند كه جوابگوی تمام هزینه های زندگی نیست. می گوید: 
دومین دخترم به مدت دو سال عقد بود كه مستمری او نیز پس 
از عقدش توس��ط كمیته امداد قطع ش��د، در سال های گذشته 
برای امرار معاش خود و خانوده ام به قال��ی بافی نیز پرداخته ام، 
 اما از یك س��ال گذش��ته تاكنون به دلیل بیماری نتوانسته ام به 

قالی بافی ادامه بدهم.

يارانه های دولت بیشتر از هزينه های زندگی است
درددلش كه باز می ش��ود می گوید:   یارانه هایی را كه دریافت 
می كنیم نیز مشكلی از مش��كالت موجود در زندگی را برطرف 
نمی كند و در بس��یاری از مواقع نیز برای پرداخت پول گاز، برق 
و آب خود باید هزینه ای بیش��تر از یارانه دریافتی بپردازم. او از 
توقعات بچه ها هم ح��رف می زند:توقعات بچه ه��ای امروز باال 

رفته، اما مس��تمری كمیت��ه امداد جوابگوی حت��ی یك درصد 
 از این توقعات نیس��ت. ای��ن زن سرپرس��ت خان��وار اصفهانی 
می خواهد كه  دولت حمایت هایش را از خانوار های بی سرپرست 
افزایش بدهد، نه برای خودش كه برای فرزندانش. می گوید كه 
پس��رش  به دلیل مش��كالت مالی موجود در زندگی و بسیاری 
از مش��كالت روحی، دچار بیماری ش��ده و به گفته پزش��كان، 
استرس و فشار های روحی و عصبی سبب بیماری فرزندش  شده 
 اس��ت. وی اعتقاد دارد: دولت باید در پرداخت یارانه ها به افراد 
تجدید نظر كن��د و با این موضوع حداقل درصدی از فش��ار های 
اقتصادی زنان سرپرس��ت خان��وار را كاهش بدهد ت��ا این افراد 

خجالت زده فرزندان خود نباشند.
»مریم. ش« یكی دیگر از زنان سرپرس��ت خانوار اصفهانی است 
كه از حدود هشت سال گذش��ته تاكنون، بار زندگی خود و تنها 
فرزندش را به دوش كشیده است. او می گوید: در حال حاضر در 
خانه پدرم زندگی می كنم و طی هش��ت سال گذشته با دریافت 
مستمری از س��وی كمیته امداد و كمك های خانواده ام، زندگی 

خود و فرزندم را تأمین می كنم.
وی با اش��اره به این كه از حدود یك س��ال پیش تاكنون در یك 
مجموعه خیریه به فعالیت های حسابداری می پردازم، می گوید: 
البته حقوقی كه از این مجموعه دریافت می كنم قابل توجه نبوده 

و جوابگوی نیاز های زندگی و فرزندم نیست.
از دغدغه هایش كه می پرس��یم، پاس��خ می دهد: تهیه مسكن 
یكی از مهم ترین دغدغه هایم در زندگی ام اس��ت.او خواست كه 
مسئوالن با حمایت ها و سیاس��ت های تشویقی خود، مشكالت 
موجود در زمینه تهیه مس��كن زنان سرپرست خانوار را برطرف 
كنند. او می افزاید: یارانه ها مش��كلی از مشكالتم را حل نكرده و 
دولت باید میان آدم های مرفه و اف��رادی مانند من، در پرداخت 

یارانه ها تفاوتی قائل شود.
 فكر می كنیم در روز م��ادر تنها با یك دس��ته گل می توانیم از 
زحمات یك عمر مادر هایمان تش��كر كنیم، در صورتی كه این 
طور نیست. چه بسا مادرانی بودند كه در خانه سالمندان یا كنج 
خانه های قدیمیش��ان بدون هیچ مأوا، پناهگاه، آرامش یا بدون 
هیچ محبتی از سوی فرزندانشان زندگی كرده اند و لحظات آخر 
زندگی خود را چش��م انتظار تنها یك سر سوزن محبت از طرف 

فرزندانشان بوده اند.

در سال های 
گذشته برای 
امرار معاش خود و 
 خانوده ام به 
قالی بافی نیز 
پرداخته ام، اما از 
يك سال گذشته 
تاکنون، به دلیل 
بیماری نتوانسته ام 
به قالی بافی ادامه 
بدهم

تمامقافیههایدلمکهمیشکند،بامادر
ردیفشمیکنم

گشتی در اخبار

0913***2482
مرمت و آسفالت ابتدای كوچه شهید رسولی، مقابل بانك سپه درچه 
به معضلی بزرگ تبدیل شده است. روزی نیست كه رهگذری اینجا 
زمین نخورد. چندین بار به شهرداری درچه اطالع داده ایم، اما آنها 

به این مسأله توجهی نكردند.
---------------------------------------------------

0913***0640
از مسئوالن اس��تان چهار محال و بختیاری بپرسید كه پتروشیمی 
لردگان در چه مرحله ای است و تكلیف سپرده امثال ما چه می شود؟ 
---------------------------------------------------

0913***2143
شایسته است خبرنگاراني كه داراي كارت معتبر خبرنگاري از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي هس��تند، بدون هیچ گونه تشریفات زاید 
دیگري بیمه ش��وندو همچنین كارت خبرنگاري آنها تمدیدش��ود. 
از مسئوالن درخواس��ت می شود كه به این مس��أله هرچه سریع تر 

رسیدگی كنند. 
---------------------------------------------------

0913***6224
خیابان عسگریه -خیابان دشتستان شمالی آسفالت نامناسبی دارد 
و باعث می شود كه زیرو بند ماشین ها خراب شود و در آبگرفتگی هم 

مصیبتی است برای مردم.
---------------------------------------------------

0913***4886
در زیرگذره��ا می��خ های��ی نص��ب ش��ده كه چن��دان اس��تاندارد 
 نیس��ت و وقتی س��رعت ماش��ین ها زیاد اس��ت، باعث می شود كه 

ماشین های صفر  هم دچار آسیب های جدی شود.
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آب، محور سؤال مردم از دولت
معاون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا با اعالم این ک��ه به دلیل اهمیت 
ویژه بحث آب برخی جوسازی های خوب و بد در طرح انتقال آب خزر 
صورت می گیرد، یکی از محوری ترین سؤاالت مردم و نمایندگان در 

سفرهای استانی هیأت دولت را آب اعالم کرد.
محمدرضا عطارزاده با تأکی��د بر توانمندی متخصص��ان ایرانی در 
 بخش آب، گف��ت: ایران بای��د در هدای��ت و مدیری��ت جهانی آب، 

نقش آفرینی کند.
وی با تأکید بر لزوم همکاری با تشکل ها و مؤسسات بین المللی آب، 
اظهار داشت: ایران باید نقش خود را در هدایت و مدیریت جهانی آب 

پررنگ تر کرده و در این جایگاه ایفای نقش کند.

راه اندازی 4 نیروگاه طرح مهر ماندگار 
در آینده نزدیک

معاون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی گفت: بهره ب��رداری از چهار 
نیروگاه جدید کش��ور در قالب طرح مهر مان��دگار در آینده نزدیک 
آغاز می شود. محمد بهزاد اظهار داشت: قرار است در قالب طرح مهر 
ماندگار 23 پروژه نیروگاهی شامل 20 نیروگاه حرارتی و سه نیروگاه 
برقابی با مجم��وع ظرفیت حدود 11 هزار مگاوات ت��ا پایان فعالیت 

دولت دهم وارد مدار شود.
وی نیروگاه های برقابی مشمول این طرح را نیروگاه تلمبه ذخیره ای 
س��یاه بیش��ه، نیروگاه گتوند و نیروگاه س��یمره اعالم کرد و افزود: 
هم اکنون چه��ار نیروگاه با مجموع ظرفیت ح��دود دوهزار مگاوات 
شامل نیروگاه زاگرس در اس��تان کرمانشاه با 648 مگاوات، نیروگاه 
سمنان و نیروگاه بسطامی ش��اهرود در استان س��منان هر کدام با 
 324 مگاوات و نیروگاه س��لطانیه در اس��تان زنجان با 648 مگاوات

 ظرفیت آماده بهره برداری ش��ده اند که در آینده نزدیک وارد مدار 
خواهند شد.

 احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی 
از خرداد

بانک مرک��زی در نامه ای به برخی کارخانج��ات،  فعاالن اقتصادی و 
اتاق های بازرگانی شهرستان ها،  اعالم کرده اس��ت که برای اجرای 
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه  ها از ابتدای خردادماه امس��ال آماده 
باش��ند. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها هم اکنون اختالف 
 نظرهای زیادی را در بین قوای س��ه گانه به ویژه دولت و مجلس به 
دنبال داشته و البته مجلس شورای اسالمی نیز بارها مخالفت خود 
را با اجرای زودهنگام این فاز اعالم کرده است. طرف دیگر ماجرا هم 
بخش خصوصی،  تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی هستند که آنها نیز 
به صراحت اعالم کرده اند که تاب و توان اجرای فاز دوم را در شرایط 
فعلی ندارند و اگر هم قرار است که اجرای فاز دوم کلید بخورد،  حتما 
بخش تولید کشور مستثنی شود.  این در ش��رایطی است که برخی 
تولیدکنندگان از ارسال نامه ای از سوی بانک مرکزی خبر می دهند 
که در آن قید شده است که آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه  ها 

را از اول خردادماه داشته باشند.

افزایش تولید، جایگزین 
واردات در سال جاری شود

عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی اصفهان گفت: در 
س��ال تولید ملی به جای افزایش واردات، باید نرخ تولید 

افزایش یابد.
رس��ول رنجبران، نامگذاری س��ال تولید ملی را عالمانه 
دانس��ت و گفت: در این س��ال باید تقویت تولید، محور 
تصمیم گیری مسئوالن باشد و منابع صندوق توسعه ملی 
به صورت ریالی و ارزی در اختی��ار این بخش قرار گیرد. 
وی با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری افزایش نرخ تولید در 
بین مؤلفه های اقتصادی، افزود: افزایش نرخ تولید باعث 
کاهش نرخ بیکاری، افزایش رش��د اقتص��ادی و افزایش 

سرمایه گذاری در جامعه می شود. 
وی از همه مسئوالن و بخش خصوصی خواست تا دست 
در دست یکدیگردهند و نرخ تولید ملی را در سال جاری 
افزای��ش دهند. عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
اصفهان با اش��اره به مش��کالت پیش روی اتحادیه اروپا 
در بخش اقتصادی، گفت: تن��وع فرهنگی در اروپا و عدم 
هماهنگی بهره وری نیروی انس��انی در بین کش��ورهای 
 ای��ن اتحادیه، باع��ث بروز مش��کالت جدی ب��رای آنها 

شده است. 
وی تش��کیل پول واحد اروپایی را عامل انتقال مشکالت 
اقتصادی یک کشور به دیگر کش��ورهای اروپایی عنوان 
کرد و افزود: انتقال بحران مالی از یونان، اسپانیا و پرتغال 
به س��ایر کش��ورهای اروپایی، باعث ایجاد چالش برای 
اقتصاد قاره سبز شده است. وی پیروزی سوسیالیست ها 
در فرانس��ه و احزاب افراطی مخالف با ریاضت اقتصادی 
در یونان را از عوامل تهدید کننده انس��جام اتحادیه اروپا 
برشمرد و گفت: کاهش رش��د اقتصادی جهان در سال 
2012 نس��بت به 2011 و بحران مالی اروپا، برای ایران 
شرایطی را ایجاد می کند که باید آن را با تدبیر مدیریت 
کرد. رنجبران کاهش تقاضا برای نفت و ارزان شدن کاال 
را دو مؤلفه این پیامد عنوان کرد و یادآور شد: ارزان شدن 
کاال باعث سرازیر ش��دن آن به کش��ورهای وارد کننده 
می ش��ود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
رونق گرفتن بخش مسکن را عامل مهم در رونق اقتصادی 

کشور دانست. 
وی اصالح س��اختار بنگاه ه��ای اقتص��ادی در موضوع 
 به��ره وری را مه��م ارزیابی ک��رد و گفت: مدی��ران این 
بنگاه ها بایس��تی بهره وری را در واحدهای خود روز به 
 روز افزایش دهند تا توان رقابتی با همتایان خارجی را از

 دست ندهند.

دولت نهاده های با تعرفه 
صفر وارد کند

احتمال جایگزینی   اسکناس 
درشت به جای چک پول ها

نماینده مردم فریدن و چادگان در مجل��س گفت: دولت به 
جای دادن مجوز واردات مرغ، اگر اقدام به واردات نهاده های 
دام با تعرفه صفر کند، ش��رایط تولید بهتر خواهد شد. بهمن 
محمدی در گفتگو با ایمنا در خصوص مجوز واردات 20 هزار 
تن مرغ، اظهار داشت: دادن مجوز واردات، کوتاه ترین راه برای 

حل مشکالت و نیازهای کشور است. 
وی با اش��اره به این که مج��وز واردات و صادرات محصوالت 
و تولی��دات کش��اورزی طب��ق بودج��ه ۹0 و ۹1 ب��ر عهده 
جهادکشاورزی اس��ت، بیان داش��ت: اگر در مقطعی عرضه 

و تقاضا در کش��ور متعادل نباش��د، موض��وع واردات مطرح 
می شود و ش��اید واردات این میزان مرغ براساس نیاز کشور 
باشد. نماینده مردم فریدن در مجلس همچنین تأکید کردکه 
با توجه به ظرفیت های کش��ور، حمای��ت از تولیدات داخل 
راهکار مناسب تری نسبت به واردات است و این کار به دوران 

طوالنی تری نیاز دارد. 
وی به افزایش قیمت نهاده های دام بر اثر هدفمندی یارانه ها 
اشاره کرد و افزود: قرار بود 30 درصد درآمد حاصل از اجرای 
هدفمندی یارانه ها برای جلوگیری از کاهش تولیدات داخل 
به بخش صنعت داده ش��ود که این موضوع از س��وی دولت 
تاکنون عملی نشده اس��ت. محمدی با بیان این که به دلیل 
مشکالت موجود بخش تولید با ظرفیت کامل توان ادامه تولید 
را ندارد، اظهار داشت: ش��اید واردات به طور مقطعی مشکل 
کمبود کشور را حل کند، ولی واردات راه اصلی رفع نیاز کشور 
 نیس��ت، چرا که استراتژی کش��ور بر مبنای تولید محوری و 

صادرات محوری است. 
وی گرانی های موجود در کشور را نتیجه عکس العمل های 
آنی دولت در واردات محصوالت دانست. محمدی با بیان این 
که به دلیل مش��کالت موجود بخش تولید با ظرفیت کامل 
توان ادامه تولید را ندارد، تأکید کرد: واردات، به طور مقطعی 

مشکل کمبود کشور را حل کند.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد ش��دید از نامه اخیر رییس 
مجلس مبنی ب��ر غیرقانونی بودن چاپ ایران چک توس��ط 
این بانک، جمع آوری ایران چک ها را چالش سیس��تم بانکی 
در سال جاری عنوان کرد و گفت: این کار به زیان اقتصاد ملی 
خواهد بود، مگر این که معادل آن اسکناس درشت چاپ شود. 
محمود بهمنی با بیان این که مسأله جمع آوری ایران چک ها 
چالش سیس��تم بانکی در س��ال ج��اری اس��ت،تأکید کرد: 
جمع آوری ایران چک ها منطقی نیست و تأثیری برحجم پول 
نخواهد داشت، زیرا به میزان چاپ ایران چک، پول از جریان 

خارج یا بلوکه می ش��ود. وی با اش��اره به این که بخش قابل 
توجهی از ارزش اسکناس و مسکوک ایران چک است، افزود: 
با خارج کردن این حجم، می بایست مبالغ هنگفتی اسکناس 
چاپ شود که این خود مستلزم کاغذ، مرکب، دستگاه و نیروی 
انسانی است و هزینه فراوانی خواهد داشت و به زیان اقتصاد 
ملی خواهد بود، مگر این که معادل آن اسکناس درشت چاپ 
ش��ود. بهمنی در ادامه افزود: با خارج کردن چک پول ها در 
بحث شمارش، حمل و نقل پول و موارد این چنینی، زحمات 
و هزینه های زیادی هم برای مردم و هم برای سیستم بانکی 
به وجود خواهد آمد. علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای 
اسالمی اخیراً با آوردن 10 دلیل، انتشار ایران چک را براساس 
گزارش هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، خالف قانون 
دانسته است. وی در ادامه با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به 
1۹/4 درصد، آن را یک موفقیت برای سیستم بانکی برشمرد 
و اف��زود: این نتیجه حاص��ل زحمات همکاران در سیس��تم 
بانکی اس��ت و باید این تالش ها ادامه پی��دا کند. رییس کل 
 بانک مرکزی با ابراز امیدواری برای نظم پولی در سال جاری 
خاطرنشان کرد: مدیریت منابع باید مدنظر قرار گیرد و این 
گونه نباشد که بیش از منابع جمع آوری شده، مخارج داشته 
باشیم، زیرا درغیر این صورت، هزینه هایی به سیستم بانکی 

تحمیل خواهد شد.

اخبار کوتاه
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مدیرکل صنایع معدن��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت:  ب��ا بهره برداری از ش��ش طرح جدید 
 سیمانی به ظرفیت شش میلیون و 800 هزار تن، ظرفیت تولید سیمان کشور تا پایان امسال به بیش از 

82 میلیون تن می رسد. 
عرضه 500 قلم کاال با 20 درصد 

تخفیف
عضو ستاد تنظیم بازار

محمدرضا  رشیدی
 از اول تا پانزدهم هر ماه، 500 قلم مواد غذای��ی با 10 تا 25 درصد 
تخفیف عرضه خواهد شد. وزارت صنعت،  معدن و تجارت برای عرضه 
کاالهای اساس��ی،  حس��اس و ضروری مورد نیاز مردم به خصوص 
در بخش م��واد غذای��ی، برنامه ریزی هایی انج��ام داده و  در مقاطع 
مختلف س��ال و ایام خاص،  کاالهای مورد نیاز م��ردم را در اختیار 
عرضه کنندگان کاال قرار می دهد.  در این میان، فروش��گاه های رفاه 
هم در توزیع کاالهای مورد 
نیاز مردم با قیمت و کیفیت 
مناس��ب اقدام می کنند. در 
س��ال تولید مل��ی، حمایت 
از کار و س��رمایه ایران��ی،  از 
تولیدکنن��دگان کااله��ای 
ب��ا کیفی��ت تقاضا ش��ده تا 
کاالهای خود را بدون واسطه 

در اختیار ما قرار دهند.

یادداشتیادداشت
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
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واسطه  به  ماه  اردیبهشت  آسمان  امروز 
مادر  و  والیت  همسر  نبوت،  دختر  والدت 

امامت، نورانی است.
بر  )س(،  زهرا  حضرت  باسعادت  والدت 

کلیه عاشقان حق و حقیقت مبارک باد.

روابط عمومی شهرداری اصفهان

 محم��ود ش��یخ زین الدین، ریی��س هش��تمین جش��نواره مل��ی فن آفرین��ی 
شیخ بهایی، در مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ   بهایی 
با معرفی بخش های مختلف این جش��نواره، بیان داش��ت: این جشنواره ملی هر 
ساله در دو بخش مس��ابقه ای و غیر مس��ابقه ای برگزار می شود و هدف اصلی آن 
توس��عه فن آفرینی، خالقیت، نوآوری، ایجاد فضای تعام��ل و همکاری در میان 
فعاالن عرصه های مختلف و تش��ویق ن��وآوران و صاحبان س��رمایه عالقه مند به 
کسب و کارهای مبتنی بر دانش است. وی با اشاره به این که در بخش مسابقه ای 
این جش��نواره طراحان کس��ب و کار، فن آفرینان و س��رمایه گذاران کارآفرین با 
یکدیگر رقابت می کنند، افزود: بخش غیر مسابقه ای نیز شامل بورس فن آوری و 

فرصت های سرمایه گذاری، سمینار تخصصی و نمایشگاه دستاوردهای فن آفرینان 
است. سیدمرتضی سقائیان نژاد، ش��هردار اصفهان نیز با بیان این که تمام تالش 
جوانان کشور و متولیان برگزاری جشنواره ش��یخ  بهایی در راستای خوداتکایی، 
خودباوری و هویت بخش��ی به جامعه بزرگ ایرانیان اس��ت، افزود: این درحالی 
است که یکی از اهداف این جشنواره نیز هویت بخش��ی به ایده های ایرانی و در 
 نهایت احیای خودباوری است. وی با اشاره به این که جشنواره شیخ  بهایی یکی از 
پنج فستیوال برتر ملی است، اظهار داشت: ترویج فن آفرینی، مهم ترین دستاورد 
جشنواره شیخ بهایی اس��ت که این امر می تواند به عنوان موتور محرک توسعه 
در سال ۹1 محسوب می ش��ود. علی اکبر متکان، معاون وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با بیان این که ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شهرکی بین المللی 
است و از نظر کمی و کیفی جزو ش��هرک های برتر کشور به شمار می رود، افزود: 
رشد علمی ایران در سال گذشته 11 برابر رشد علمی کشورهای دیگر بوده است.

وی با تأکی��د بر هدایت صحیح پارک های علم و فناوری، بیان داش��ت: س��اخت 
تجهیزات دانشگاهی در شهرک های علمی و تحقیقاتی مهم ترین اقدام وزارت 
علوم است. متکان با اش��اره به نامگذاری امسال به نام س��ال تولید ملی، حمایت 
از کار و س��رمایه ایرانی، اظهار داش��ت: پارک های علمی و تحقیقاتی بهترین راه 
برای عملیاتی کردن این شعار هستند که الزم است برای بهره وری بهینه از این 
پارک ها، برنامه عملیاتی تدوین ش��ود. وی با تأکید بر تولید ثروت در پارک های 
علمی کشور، خاطرنش��ان کرد: وزارت علوم از افرادی که برنامه ای برای ساخت 
تجهیزات دانش��گاهی در پارک های علم و فناوری داشته باشند، حمایت مادی و 
معنوی می کند. معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که ایجاد 
 فضای کس��ب و کار موجب افزایش بهره وری می ش��ود، تصریح ک��رد: افزایش 
بهره وری موجب اس��تفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تولید بر مبنای دانش 

را به دنبال دارد.

جشنواره ملی

تأسیس شرکت های دانش بنیان 
خودباوری ایرانیان را احیا می کند

به گزارش مه��ر، همزمان با داغ ش��دن تن��ور گمانه زنی ها درباره 
قیمت جدید حامل های مختل��ف انرژی در ف��از دوم هدفمندی 
 یارانه ها، س��ناریوی نهایی نحوه عرضه و قیم��ت بنزین به عنوان 
پرطرفدارترین حامل انرژی کشور در فاز دوم اجرای این جراحی 
اقتصادی، آخری��ن مراحل کارشناس��ی و مطالعاتی خ��ود را در 
دولت پش��ت س��ر می گذارد. پیگیری ها حاکی از آن است که در 
هفته های اخیر جلس��ات و نشس��ت های متعددی بین مسئوالن 
س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت، ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، س��تاد هدفمندی یارانه ه��ا و برخی از 
مسئوالن اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف قیمت بنزین در حال 
 انجام است. از س��وی دیگر تصمیم اخیر دولت برای حذف بنزین 
100 تومانی ذخیره سازی ش��ده در کارت های هوشمند سوخت 
هم احتمال تک نرخی شدن قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی 
را قوت بخشیده است، اما ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هدف از حذف بنزین 100 تومانی را پایش بیشتر سامانه هوشمند 

سوخت عنوان می کند. 
بر این اس��اس، از ابتدای خرداد ماه س��ال جاری به طور رس��می 
بنزین با دو نرخ نیمه یارانه ای 400 توم��ان و آزاد 700 تومانی در 
سطح جایگاه ها عرضه می شود که در صورت افزایش 20 درصدی 
بهای این فرآورده نفتی، قطعاً در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها 
قیمت بنزی��ن آزاد به مرز هزار تومان در هر لیتر خواهد رس��ید. با 
این وجود، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی به تازگی 

با انتق��اد از برخی از سیاس��ت های دولت برای افزای��ش ناگهانی 
قیمت حامل های مختلف انرژی از افزایش قیمت بنزین تا س��قف 
 دوهزار تومان در هر لیتر خبر داده اس��ت. چند ساعت پس از این 
اظهار نظر بنزین رییس مجلس، نهاد ریاس��ت جمهوری افزایش 
قیمت بنزین به لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد و یادآور شد: 
دولت هیچگاه و در هیچ یک از برنامه های خود چنین ارقامی را در 

نظر نداشته است.

احمدی نژاد بنزین 1000تومانی را تلویحا تأیید کرد
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در یکصدمین س��فر استانی 
هیأت دولت به استان خراس��ان رضوی با اشاره به کاهش مصرف 
 بنزین پ��س از اج��رای ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها ب��ه حدود 
5۹ میلیون لیتر در روز، از عزم جزم دولت برای اجرای کارشناسی 
شده فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد. رییس کابینه دولت 
دهم با تأکید بر این که با وجود ورود حدود س��ه میلیون دستگاه 
موتورس��یکلت و خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور رشد مصرف 
بنزین منفی بوده اس��ت، تصریح کرد: اگر هدفمند کردن یارانه ها 
نبود، باید روزانه 130 میلیون لیتر بنزین مصرف می کردیم که بیش 
از 75 میلیون لیتر آن باید از خارج وارد می ش��د. وی همچنین در 
واکنش به اعالم افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان، تأکید کرد: 
گفته اند که قیمت بنزین به لیتری دو هزار تومان می رسد؛ آنها با این 
سخنان بهانه دست اخاللگران می دهند. این مسائل از اساس دروغ 

است و در واقع با این سخنان بازار به هم می ریزد، اما در پایان برنامه 
حداکثر قیمت بنزین ممکن است به نصف این مقدار برسد. پیش از 
این هم محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 
هم با وجود تکذیب سناریوهای بنزین 1500 تا 1200 تومانی، از 
تکذیب افزایش قیمت بنزین به لیتری یکه��زار تومان در فاز دوم 
 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خودداری کرده بود. عبداهلل جاللی، 
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم پیشتر در گفتگو 
با مهر از ارایه سناریوهای مختلف بنزینی به رییس جمهور خبر داد 
و اعالم کرد: شخص رییس جمهور تغییرات جدید بنزینی را تعیین 
می کند؛ ضمن این که افزایش قیمت بنزین به هزار تومان یکی از 

این سناریوهاست.

مجلس به بنزین 1000تومانی رضایت داد؟
غالمرضا مصباحی مقدم، رییس کمیس��یون وی��ژه طرح تحول 
اقتصادی مجلس هفته جاری، بهترین قیمت برای بنزین در فاز دوم 
هدفمندی یارانه  ها را هزار تومان اعالم کرد و گفت: امسال، سال دوم 
اجرای این قانون تلقی می شود، از این رو بهترین قیمت برای بنزین 
سهمیه ای700 تومان و برای بنزین آزاد هزار تومان است. عباسعلی 
نورا، عضو کمیسیون تلفیق هم هفته جاری با بیان این که با موافقت 
پیشنهاد 66 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در بودجه ۹1 امکان 
افزایش صددرصدی حامل های انرژی وجود دارد، بیان کرده است: 
یعنی قیمت گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین 
از 400 به هزار تومان قابل افزایش است. اعضای کمیسیون تلفیق 
هفته جاری اعتبار 66هزار میلیارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها تصویب کردند که س��هم اعتبار یارانه نقدی از این میزان، 

48هزار میلیارد تومان تعیین شده است. 
از 66ه��زار میلی��ارد تومان درآم��د هدفمندی یارانه ها در س��ال 
۹1 براس��اس مصوبه کمیس��یون تلفیق، حدود 10هزار میلیارد 
تومان از مح��ل یارانه ن��ان، آرد و برق، حدود چهار ه��زار میلیارد 
تومان مالی��ات و ع��وارض و مابق��ی )ح��دود 50 ه��زار میلیارد 
توم��ان( از مح��ل اص��الح قیمت حام��ل ه��ای ان��رژی تأمین 
 خواهد ش��د. با تصوی��ب اعتبارات ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها 
پیش بینی می شود فقط از محل اصالح قیمت حامل های مختلف 
انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، 
CNG و برق باید ح��دود 50 هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب 
 ش��ود. در این صورت، ظهور بنزین بیش از هزار تومانی، گازوئیل

 CNG 300 تومانی و افزایش چند برابری قیمت برق، گاز طبیعی و
به عنوان پرطرفدارترین حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی، 

دور از دسترس نخواهد بود.

احمدی نژاد بنزین 1000 تومانی را تلویحا تأیید کرد

سناریوینهاییافزایشقیمتبنزیندرراهاست
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حکم ارتداد خواننده ایرانی صادر شد 
به دنبال جسارت یکی از خوانندگان ایرانی به ائمه اطهار )ع(، حکم ارتداد وی از 
سوی یکی از مراجع تقلید صادر شد.حکم ارتداد شاهین نجفی، از خواننده های 

رپ، در ترانه ای به اسم »نقی« توسط آیت اهلل صافی گلپایگانی صادر شد.

5

مراسم عجیب یک زوج  چینی 
برای اثبات عشق خود 

این روزها داش��تن مراسم های 
عجیب عروسی در دنیا مد شده 
است و از شنا در اعماق اقیانوس، 
ازدواج در سردترین نقطه جهان 
و حتی برگزاری مراس��م ازدواج 
بر روی یک بن��د بین دو صخره 
در خطرناک ترین شرایطی که 
یک عروس و دام��اد می توانند 
داش��ته باش��ند، امری طبیعی 
اس��ت. اما این بار یک زوج جوان برای اثبات عشق، خود را زیر یک میلیون 
زنبور مدفون کردند. این زوج شجاع، ثابت کردند که عشق گاهی خطرناک 
است. آنها برای اثبات وحدت و یکی بودنشان، خود را زیر یک میلیون زنبور 
پنهان کردند. این مرد چینی یک زنبوردار است و همسرش را متقاعد کرد 
که برای اثبات عشقشان به زندگی مشترک، خود را در پوششی از زنبورهای 
عسل قرار دهند و این زن هم حرف شوهر خود را پذیرفت. وزن این زنبورها 
96/5کیلوگرم بود. این مرد می گوید: من نسبت به زنبورها آشنایی دارم و 
نیش آنها بر من اثری ندارد. وی در این باره اظهار کرد که یک بار توسط ۴۰۰ 
زنبور گزیده شده، اما برایش اتفاقی پیش نیامده و این در حالی است که اگر 
این اتفاق برای یک فرد عادی رخ دهد، حتما خواهد مرد. آنها در حالی که 

دستان یکدیگر را گرفته بودند، کم کم با پوشش زنبوری پوشیده شدند.

برگزاری دادگاه آدم ربایانی که 
گوش های پسر 15 ساله را بریدند

جرایم 1۰ نفر از اعض��ای باند آدم  ربایی ک��ه مبادرت به 
ربودن فرزند فردی در میبد یزد کرده بودند، در جلس��ه 
دادگاه کیفری اس��تان به ریاس��ت حیدری، رییس کل 
دادگستری استان یزد و چهار نفر از مستشاران عالی رتبه 
دادگاه های تجدیدنظر اس��تان، رسیدگی ش��د. این باند 
1۰ نفره که ش��امل یک نفر ایرانی و 9 نفر از اتباع افغانی 
 بودند، در زمستان سال گذش��ته مبادرت به ربودن پسر 
15 س��اله ای در ش��هر میبد و بریدن گوش هایش کرده 
بودند و از پدر این نوجوان خواستند که هشت میلیون و 
6۰۰ هزار دالر وجه نقد برای آزادی پسرش بپردازد که با 
تالش دستگاه قضایی و س��ربازان گمنام امام زمان)عج(، 
افراد این باند پس از 91 روز دس��تگیر و فرد ربوده  ش��ده 
آزاد ش��د. غالمحس��ین حیدری در ابتدای این محاکمه 
از تالش ه��ای تمامی نیروه��ای انتظام��ی و امنیتی، به 
ویژه سربازان گمنام امام زمان )عج( و مجموعه دستگاه 
قضایی اس��تان یزد در کش��ف این باند و آزادسازی فرد 
ربوده شده تقدیر و تش��کر کرد. وی وجود جرایم به ویژه 
جرایمی را که امنیت اس��تان یزد را خدش��ه دار می  کند، 
غیرقابل تحمل دانس��ت و اظهار کرد: جای بسی تأسف 
اس��ت که ناامنی هایی نظی��ر آدم ربایی توس��ط افرادی 
که به عنوان میهمان در این کش��ور زندگی می کنند و  از 
برادران دینی ما هستند، صورت می گیرد و با انجام چنین 
جنایاتی، امنیت یک استان را از بین می برند. رییس کل 
دادگستری استان یزد، همچنین خاطر نشان کرد: در پناه 
نظام مقدس اسالمی و سایه والیت فقیه، دستگاه قضایی 
با کوچک ترین جرایم برخورد و با مخالن نظم اجتماعی 
به شدت و قاطعیت برخورد می  کند. در ادامه این جلسه، 
نماینده دادس��تان عمومی و انقالب یزد کیفرخواس��ت 
مربوطه و جرایم ده نفر از اعضای باند آدم ربایی را قرائت 

کرد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.

سارقان سیم برق با تیراندازی 
پلیس تسلیم شدند 

 فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان رودب��ار از دس��تگیری 
سه سارق سیم  برق در این شهرستان خبر داد.  سرهنگ 
س��ید رس��ول صمدی دراین ب��اره گفت: عوامل گش��ت 
کالنتری 13 منجیل حین گش��ت زنی در اطراف خیابان 
دانش��گاه ش��هرک ایثارگران، متوجه س��رقت سیم  برق 
فشار ضعیف در این خیابان شدند و در این راستا در ادامه 
گشت زنی، به یک دس��تگاه خودروی وانت پیکان سفید 
رنگ مظنون شده و دستور ایست صادر کردند اما راننده 

خودرو، به این دستور توجهی نکرد. 
صمدی ادام��ه داد: اکیپ های عملیات��ی پلیس همزمان 
با اطالع رس��انی به واحدهای تابعه، به تعقیب خودروی 
متهمان پرداختند و پس از طی مسافتی باالجبار متوسل 
به اس��لحه ش��ده و با رعایت قانون به کارگیری س��الح و 
ش��لیک س��ه تیر هوایی، این خودرو را متوقف و سه نفر 
را دس��تگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرس��تان رودبار 
افزود: در بازدید از خودرو، مقدار 15۰ کیلوگرم سیم برق 
کشف و ضبط شد و متهمان که اهل شهرستان شهریار در 
اس��تان تهران بودند، به دادگاه معرفی و تحت قرار، روانه 

زندان شدند.

 پدرزن با کلت کمری 
پای دامادش را نشانه گرفت

فرمانده انتظامی شهرستان همدان از تیراندازی پدر زنی 
به سوی دامادش براثر اختالفات خانوادگی در همدان خبر 
داد. سرهنگ رسول مرادی عنوان کرد: اختالف خانوادگی 
موجب تیراندازی پدرزنی به س��وی داماد شد. وی افزود: 
به دنبال گزارشی از مرکز فوریت های پلیسی 11۰ مبنی 
بر تیراندازی در ش��هرک مدنی، مأم��وران کالنتری 16 

رسیدگی به این مورد را در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: مأموران کالنتری پ��س از حضور در محل 
جرم،  ب��ا هماهنگی با مق��ام قضایی، ضمن دس��تگیری 
ضارب، منزل وی را بازرس��ی و یک قبض��ه کلت کمری 
و تع��داد پنج تیر جنگی کش��ف و ضبط کردن��د. مرادی 
خاطرنش��ان کرد: در ادام��ه تحقیقات ص��ورت گرفته، 
مش��خص ش��د وجود اختالف خانوادگی و تش��دید آن 
موجب تیراندازی پ��درزن با یک قبض��ه کلت کمری به 
سوی دامادش شد که نتیجه این تیراندازی، مجروح شدن 
داماد از ناحیه پای راست بود. وی تصریح کرد: متهم پس 
از تشکیل پرونده، برای س��یر مراحل قانونی روانه مراجع 

قضایی شد.

 افزایش مرگ ومیر ناشی 
از مصرف قرص برنج در کشور

 ریی��س س��ازمان پزش��کی قانون��ی کش��ور از افزایش 
1۴ درصدی مصرف قرص برنج در کشور خبر داد. احمد 
شجاعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرگ ناشی از 
مصرف قرص برنج در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی 
مواجه بوده است. وی در ادامه تصریح کرد: آمار مرگ ومیر 
ناش��ی از مصرف قرص برنج از 21۴ مورد در سال 87 به 
۴63 نفر در سال 9۰ رسید. رییس سازمان پزشکی قانونی 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: بیش��ترین مرگ ومیر ناشی از 
مصرف قرص برنج در تهران بود که تعداد آن 2۰5 مورد 
و در استان های گیالن و مازندران نیز به ترتیب 99 و ۴1 
مورد گزارش شد. این مسئول یادآور شد: هشدار افزایش 
مصرف قرص برنج را به سازمان های مربوطه اعالم کردیم 
تا تدابیر مناسبی را  برای جلوگیری از مصرف این قرص 

اتخاذ کنند.

15 اردیبهش��ت ماه جاری مردم و رهگذران با مشاهده جسد 
س��وخته ای در 1۰ کیلومتری حاشیه جاده نیشابور - مشهد، 
 موض��وع را ب��ه پلیس اط��الع دادند. ب��ا اطالع ای��ن موضوع، 
گروهی از کارآگاه��ان دایره جنایی پلیس آگاهی مش��هد به 
همراه قاضی اسماعیل ش��اکر )قاضی ویژه قتل عمد( به محل 
کشف جس��د عزیمت کردند و مقام قضایی دستورات الزم را 
 به منظور شناس��ایی مقتول که جنازه اش کاماًل سوخته بود، 

صادر کرد.

نخستین سرنخ جنایت
 کارآگاهان در محل کش��ف جس��د پالک طالیی را مشاهده 
کردند که نشان می داد در پی آتش زدن جنازه مقتول سوخته 

است. 
با کش��ف این س��رنخ، احتمال وقوع یک جنای��ت خانوادگی 
داده ش��د و قاضی ویژه قتل عمد به کارآگاهان دستور داد که 

تحقیقات خود را روی این امر متمرکز کنند. 
 از طرفی، روز پس از کش��ف جس��د نیز خانواده یک زن جوان

 )پدر زن جوان و همسر وی( با مراجعه به پلیس، از مفقود شدن 
زن 2۴ س��اله ای خبر دادند و بدین منظور نیز پرونده ای در 

پلیس آگاهی تشکیل شده بود. 
در پی پیدا شدن جسد س��وخته و اعالم مفقود شدن یک زن 
جوان، کارآگاهان احتمال دادند که این دو موضوع با یکدیگر 
ارتباط داشته باشد، بنابراین به همسر زن جوان مظنون شدند 

و او به دستور مقام قضایی دستگیر شد.
متهم در بازجویی های اولیه منکر قتل شد و در بررسی های 
کارآگاه��ان و تحقیق��ات از خانواده مقتول، مش��خص ش��د 
پدر همس��ر مته��م در روز حادثه 1۴ اردیبهش��ت ماه س��ال 
جاری قصد داش��ته تا با خان��واده برای تفریح ب��ه باغش واقع 
 در روس��تای اوارش برون��د، ب��ه همی��ن منظ��ور او از داماد

  و دخت��ر خود را نی��ز دعوت ک��رد، ام��ا داماد او ای��ن دعوت 
را رد ک��رده ب��ود. از طرفی، متهم ب��ه قتل نیز گفت��ه بود پدر 
 همسرم از من خواست تا به اتفاق همس��رم به باغ آنها برویم، 
 اما م��ن نرفت��م و احتمال م��ی دادم همس��رم با آنه��ا به باغ 
 رفته باش��د تا این ک��ه روز بعد که خبری از همس��رم نش��د، 

موضوع را به خانواده او اطالع دادم و آنها نیز اظهار داشتند که 
همسرم با آنها به باغ نرفته است، بنابراین پس از این موضوع، 
من و خانواده همسرم به اتفاق، به پلیس مراجعه کردیم و مفقود 

شدن همسرم را اطالع دادیم.

زن جوان گرفتار انتقام شوهر شد
پس از دس��تگیری داماد ج��وان، در بازجویی ه��ای فنی، او 
سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل همسرش معترف شد. 

متهم 26 ساله روز گذشته در مقابل دوربین قوه قضائیه و مقام 
قضایی صحنه جنایت خود را واقع در مشهد تشریح کرد و گفت: 
شب حادثه به منزل آمدم و دیدم که همسرم نیست، بنابراین 

گمان کردم که او با خانواده پدرش به باغ رفته است. 

ظن دردسر ساز
متهم افزود: از آنجا که من و همس��رم همواره درباره داش��تن 
ارتباط ب��ا دیگران به هم مظن��ون بودیم، تا کن��ون چند بار با 
یکدیگر در این زمینه درگیری لفظی داشتیم، ولی در ساعت 
1۰:3۰ شب روز 1۴اردیبهشت پس از آن که از غیبت همسرم 
مطمئن شدم، با تلفن همراه با دوستانم تماس گرفتم و مشغول 
 گفتگو ش��دم که ناگهان همس��رم از زیر تخت بی��رون آمد و 
درباره برخی ارتباط��ات من، مرا مورد مؤاخذه ق��رار داد که با 
یکدیگر درگیر شدیم و من پارچه ای را دور گردنش چرخاندم 
که دیدم او افتاد و بدنش کبود شد. پس از آن پیکر وی را چند 
بار تکان دادم که متوجه ش��دم دیگر حرکتی نمی کند و مرده 

است.
  بنابرای��ن ب��ا خ��ودرو ب��ه یک پم��پ بنزی��ن در مح��دوده 
شهرک سیدی رفتم، چهار لیتر بنزین خریدم و جسد همسرم 
را ک��ه دور آن ملحف��ه پیچی��ده و در صندوق عق��ب خودرو 
 گذاش��ته بودم، به 1۰ کیلومتری جاده نیشابور-مشهد حوالی 
 روس��تای اوارش بردم و با ریختن بنزین، جس��د همس��رم را 
 ب��ه هم��راه م��دارک شناس��ایی و کیف��ش س��وزاندم و ب��ه 

منزل بازگشتم.
 مته��م ادام��ه داد: روز بع��د نی��ز موض��وع غیبت همس��رم

 را به پدر خانمم اطالع دادم و وقتی گفتند همس��رم با آنها به 
 باغ نرفته، گفتم حتما با دوس��تانش قرار گذاشته و با آنها رفته 
اس��ت، بنابراین ه��ر دو به پلی��س مراجعه کردی��م و موضوع 
 مفقود شدن وی را اطالع دادیم. با پایان اعترافات متهم، مقام 
 قضایی خاتمه بازس��ازی صحنه قت��ل را صادر ک��رد و متهم 

روانه زندان شد.

در مشهد رخ داد؛

جنایت، پایان قصه زندگی دو جوان بود

گروه جوانی که طی یک نزاع خانوادگی همسر خود را به قتل رسانده و جسد وی را به آتش کشیده 
بود، در بازسازی صحنه جنایت، چگونگی وقوع قتل را در مقابل دوربین قوه قضائیه و قاضی حوادث

ویژه قتل عمد تشریح کرد. 
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ماجرای حبس یک دختر اتریشی در زیر زمین خانه پدری به مدت 2۴ سال و هفت بار بچه دار 
شدن پدر از او، با بازتاب گسترده ای که در جهان داشت، باعث شوکه شدن افکار عمومی شد. 
این جنایت در خانه وحشت، در کشوری انجام می شود که بسیاری از دخالت ها در امور داخلی 
کش��ورهای دیگر در قالب توصیه به رعایت حقوق انس��ان ها از آن صورت می گیرد. انتش��ار 
 این خبر در ابتدا مردم اتریش و س��پس مردم جهان را ش��وکه کرد: پدری در اتریش به اتهام 
2۴ سال حبس دخترش در سلولی زیرزمینی در زیر محل زندگیش و هفت بار بچه دار شدن از 
او، بازداشت شده و دختر به همراه سه بچه که تمامی عمر خود را در این سلول گذرانده بودند، 
سرانجام رهایی یافتند.جوزف فریتزل 73 ساله، روز یکشنبه دختری 19 ساله به نام کریستن 
را در حال بیهوشی به بیمارستانی در شهر آمستتن اتریش می برد تا مورد درمان قرار گیرد و 
اظهار می کند، او دختر فرزند ناپدید شده اش است که با یک نامه، او را در نزدیکی خانه رها کرده 
و خواستار درمان او شده است. مقامات بیمارستان با توجه به وضعیت کریستن و برای مطالعه 
سوابق بیماری او، خواستار مالقات با مادر شده و پس از انتشار آگهی عمومی برای یافتن مادر، 
جوزف مجبور به بیرون آوردن الیزابت از زیرزمین خانه پس از 2۴ س��ال می ش��ود که پس از 
اظهاراتی در بیمارستان، مقامات به پلیس اطالع داده و پلیس با بازداشت پدر، تحقیقات را آغاز 
می کند. الیزابت در سال 198۴ و زمانی که 18 ساله بود، توسط پدر به این سلول منتقل شده 
و مرتباً مورد آزار جنس��ی پدر قرار می گیرد. جوزف به همه اقوام و دوستان و حتی همسرش 
می گوید که دخترشان وارد فرقه مذهبی جدیدی شده و خانواده را ترک کرده است. پس از آغاز 
تحقیقات پلیس، پدر به تجاوزات خود و بچه دار شدن از دخترش اعتراف می کند و آزمایشات 
DNA انجام شده هم موضوع را ثابت می کند. پدر، سه نفر از کودکان را پس از به دنیا آمدن، 
بیرون آورده و الیزابت را مجبور به نوشتن نامه ای در مورد آنها می کند و سپس با نشان دادن نامه 
به مقامات و این که دخترش بچه ها را در اطراف خانه رها کرده و قادر به نگهداری از آنها نیست، 
موفق به گرفتن شناسنامه برای سه نفر از آنها شده و سه کودک دیگر نیز از بدو تولد در همان 

سلول پیش مادر خود زندگی را آغاز می کنند.
بر اساس اعترافات فریتزل 73 ساله، یک کودک دیگر چند روز پس از تولد در سال 1996 جان 

خود را از دست می دهد و توسط پدر در بیرون از خانه سوزانده می شود. پلیس در حال حاضر 
بازجویی ها از جوزف را ادامه می دهد. اما پزشکان هنوز اجازه بازجویی از الیزابت و فرزندانش را 
به پلیس نداده اند. الیزابت و خانواده اش هم اکنون در یک کلینیک پزشکی تحت مراقبت روانی 
یک تیم مجرب از روانپزش��کان قرار دارند تا آنها را برای کنار آمدن با وضعیت جدید زندگی و 
رهایی از خشونت های بی رحمانه این چند سال آماده کنند. به گفته دکتر ببرتولد کپلینگر، 
رییس این کلینیک روانپزش��کی، بازگش��ت آنها به حالت عادی بین پنج تا هشت سال طول 
خواهد کشید. وی در مورد اولین دیدار رزمری، همسر 6۰ ساله جوزف با الیزابت، می گوید: این 
دو فقط فرصت کردند به آغوش یکدیگر بروند و به تلخی، تنها گریه کنند. مادر با هق هق ابراز 
تأسف می کرد و می گفت که چیزی برای گفتن ندارد. آنها با گریه به یکدیگر قول دادند که دیگر 

هرگز همدیگر را تنها نگذارند.
وی افزود: فلیکس، پسر پنج ساله و استفان، پسر 17 ساله ای که تمام عمر خود را با مادر سپری 
کرده اند، رفتارهای عجیبی دارند و نحوه برقراری ارتباط از س��وی آنها عادی نیست و بعضی 
اوقات با صداهایی مانند حیوانات صورت می گیرد. اما فلیکس انعطاف بیشتری را برای تطابق 
 با جهان جدید اطرافش نش��ان می دهد و به ویژه از سوار ش��دن در ماشین بسیار هیجان زده 
می شد. مقامات اظهار کرده اند که کودکان پس از خروج از زیرزمین، برای اولین بار نور خورشید 
را دیدند و پس از دیدن ماه، هر دو با دهانی باز تنها به آن خیره شده بودند. مردم اتریش در حالی 
که هنوز هم در شوک ربودن یک دختر 1۰ ساله و هشت سال حبس او در سال 2۰۰6 به سر 
می برند، متعجب هستند که این جنایت چگونه سال های سال فاش نشده است! سؤاالت زیادی 
در این باره باقی اس��ت که چگونه متهم با نام جوزف فریتزل 73 ساله همه همسایگان، اقوام، 

مقامات اجتماعی، پلیس و حتی همسرش را در این مدت طوالنی گمراه کرده است.
فریتزل در سال 1935 متولد شده و در زمان حمله نازی ها به اتریش پیش از جنگ جهانی دوم، 
یک کودک بوده است. دختر او هم اکنون ۴2 س��ال دارد و از 19 سالگی در سلولی که در زیر 
ساختمان ساخته شده بود، زندانی شده است. این بچه ها نه تنها کودکی خود را از دست داده اند، 

بلکه قربانی جنایتی کثیف هستند که می توان آن را جنایت قرن دانست. 

 انگلستان، زنده ماندن مردی پس از برخورد 
150 ساچمه به بدنش

 فرانسه، ازدواج دختر باوفا 
با نامزد مرده اش

 جنوب آمریکا، رشد نیلوفرهای آبی با قطر 
دو متردر آمازون

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

 مرد هوس��ران هندی که قصد داش��ت ب��رای بار س��وم ازدواج کند، 
 وقتی ب��ا مخالفت همس��رش مواجه ش��د، او و دخت��رش را به آتش

 کشید. 
به گزارش ایسنا و به گفته پلیس محلی شهر بنگالور، همسر دوم این 
مرد زمانی که از تصمیم همسرش آگاه شد با او مخالفت کرد، اما این 

مرد او و دختر 18 ماهه اش را سوزاند. 
به گفته پلیس، دختر این مرد بر اثر شدت س��وختگی فوت کرد، اما 

زنش با 8۰ درصد سوختگی در بیمارستان بستری شد. 
یکی از همسایه های این خانواده گفت: با فریادهای این مادر و دختر 
که در آتش می سوختند، پی به موضوع بردیم و به سرعت با پلیس و 

نیروهای امداد تماس گرفتیم. 
بر اس��اس این گزارش، بنابر اع��الم پلیس، متهم پ��س از ارتکاب به 
 این جنایت همراه با والدین و برادرش متواری ش��د و در حال حاضر 

تحت تعقیب است. 

به دنبال مخالفت با ازدواج سوم

 مرد هوسران، زن و دخترش 
را سوزاند 

نگاهی به بدترین پرونده جنایی اتریش

مردی که 24 سال دخترش را حبس کرد

SMS

ت[
س تزیینی اس

]عک



يادداشت
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تفکرات و توصیه هايی درباره نگاه ما به زنان خانه دار

نوشتن در مورد روز زن از آن كارهاي سخت 
دنياس��ت. درواقع اين كه تو يك زن باش��ي 
و بخواه��ي به مناس��بت روز زن يادداش��تي 

بنويسي كار واقعا سختي ست.
سخت، از اين لحاظ كه تو به عنوان يك زن يك عالم حرف هاي نزده 
و درددل هاي نگفت��ه داري، اما فرصت گفتن اي��ن همه حرف هاي 

تلنبار شده را نداري. 
مي شود از موضعي طلبكارانه ش��روع كرد، به نوشتن از ظلمي كه به 
جنس زن مي ش��ود و اين جامعه مرد ساالر و زن هايي كه حق رفتن 
به استاديوم و قاضي ش��دن و طالق گرفتن و هزار حق ديگر ندارند، 
پرداخت، اما بعد با خودت مي گويي آيا اين حرف ها تا به حال كم زده 
شده؟ آيا كسي هست كه خبر از حق هايي كه نداريم نداشته باشد؟ 
آيا اصال همه زن ها همان هايي هستند كه مي خواهند قاضي شوند 

يا به استاديوم بروند؟
مطمئنا نه. در واقع هرچه در مورد روز زن بيشتر فكر كردم، بيشتر به 
اين نتيجه رس��يدم كه اين روز بايد روز زنان خانه دار باشد؛ زناني كه 
خاموش ترين اما تأثيرگذارترين بخش اجتماع به حساب مي آيند. اين 
خيلی خوب است كه در روز زن به حقوق اجتماعی، سياسی، فرهنگی 
و ورزشی زنان كشورمان بپردازيم، اما قشنگ تر آن است كه كمی به 
اكثريت خاموش زنان مان فكر كنيم. به زندگی مادران مان در خانه؛ 
همان ها كه شايد اول جوانی، تمام آرزوهايشان را كنار گذاشته اند تا 

بتوانند بچه هايشان را به بهترين شكل تربيت كنند. 
معموال از خودشان كه بپرسی شكايتی ندارند؛ چون انتخابی است كه 

با عشق و رضايت داشته اند.
اما شايد گاهی اين فكر از سرشان بگذرد كه »اگر دنبال درسم را- اگر 

دنبال كارم را گرفته بودم، االن استاد دانشگاه- مديراداره بودم.« 
 چيزی كه واضح اس��ت، اين كه در س��ال های گذش��ته م��ا به طور 
غيرقابل بخشش��ی نس��بت به زنان و مادران خانه دارمان بی توجه 
بوديم. تصويری كه از آنها در رسانه ها ارائه شده، اغلب بسيار سطحی 
و كليشه ای بوده اس��ت؛ انگار كه فقط بايد باش��ند تا نگران قهرمان 
جوان داستان ش��وند يا بخواهند ش��خصيت اول فيلم را زن يا شوهر 
بدهند و يا در آگهی های بازرگانی تلويزيون هميشه دغدغه مادران 
و زنان خانه دار، تميز ش��دن لباس های س��فيد و خوش طعم و عطر 

شدن غذاهايشان است.
 تنها جايی كه تصوير متفاوتی از يك زن خانه دار ارائه شده، در فيلم 
سينمايی »به همين سادگی« س��اخته رضا ميركريمی است؛ تالش 

خوبی كه هيچ كس ادامه اش نداد.
در واقع ما زنان خانه دارمان را در همين كارهای روزمره و س��طحی 
خالصه كرده ايم. انگار نه انگار كه آنها هم می توانند فكرهای بزرگ 
و آرزوهای بزرگ داشته باش��ند. آنها هم جهان بينی خودشان را به 
زندگی دارند. مثل ما فكر می كنند و ش��ايد مث��ل ما تصميمی برای 
زندگی شان داشته باشند كه متفاوت از شوهر يا بچه هايشان است.

شايد بايد نگاه مان را به زنان خانه دار عوض كنيم.
  چرا هي��چ وقت قهرمان س��ريال ها ي��ك زن خانه دار نيس��ت؟ اين 
ب��ی توجهی و س��طحی نگری ب��ه اين قش��ر، در حالی اس��ت كه به 
نظر جامعه شناس��ان، چرخ اصلی خانواده ه��ا و در نتيجه جامعه را 
 همين زنان خانه دار می گردانند. در واقع، اين زنان هس��تند كه در 

پشت صحنه، آرزوها و اهداف مردانشان را رقم می زنند.
 اين مادران هس��تند كه با انتخاب مدل تربيت فرزندانشان، مردان و 
زنان آينده جامعه  را تربيت می كنند. اگر مادر خانواده سرحال باشد، 
همه اعضای خانواده سرحالند؛ اگر خانواده ها شاد و سرحال باشند، 

جامعه نيز شاد و سرحال خواهد بود. 
همه اين حرف ها نه از بابت اين اس��ت كه بخواهم بگويم برويم برای 
مادرانم��ان كادو بخريم، نه؛ هدفم توجه بيش��تر اس��ت. مگر نه اين 
كه مادرهايمان برای ما ف��داكاری كرده اند؟ كمی ه��م ما به خاطر 
 شاد ش��دن دل آنها پا روی خواس��ته هايمان بگذاريم و آنها را راضی 

نگه داريم، حتی اگر شده در ظاهر. 
باور كنيم كه مادرهايمان به كادوهای ما نياز ندارند، بلكه به آرامش 
خاطر از جانب ما بيشتر نيازمندند؛ اين كه دلش��ان آرام باشد كه ما 
در مسير درستی هستيم، در واقع خيالش��ان از بابت ما و آينده مان 

راحت است. 
اما از جانب مدي��ران و متفكران جامعه هم كمی توج��ه به مادران و 
زنان نياز است. بايد برای اين قش��ر مهم و تأثيرگذار جامعه خوراک 
فكری مناس��ب فراهم كنيم. به فكر تفريحات آنها باش��يم و بدانيم 
 كه توجه ب��ه آنها در واق��ع توجه به كل جامعه اس��ت و آنه��ا را تنها 

خاله زنك های نشسته در خانه ندانيم. 

زنان 
 احمدرضا احمدی

كنار بوته های اطلسی
                                                    عشق تجزيه می شود

                                                                                                         و نام زنانی از اين تجزيه 
زاييده می شود

                                                   ونام زنانی كه فراموش
                                                                                                       شده بودند

نام زنان
                                                    دوباره ياس سفيد

                                                                                                       می شود
زنان

                                                   درهيچ كجای جهان
                                                                                                      خانه نداشتند

از بينوايی
                                                    از خستگی

                                                                                                       از نااميدی
در شب های

                                                   سرد و بلند زمستان
                                                                                                      از لباس های كهنه ی

تابستانی
                                                    از لباس های كهنه ی

                                                                                                      زمستانی
 خبر داشتند

                                                    جای پای شان
                                                                                                      پس از آب شدن برف ها

كم كم در كوچه ها
                                                    محو می شد

دفترهای سالخوردگی/دفتر سوم
پس از فراغت های مدام: نیستی/نشر چشمه/1389

پرونده روز زن
پرونده ای به مناسبت تولد حضرت زهرا )س( و روز ملی زن كه مصاحبه ای با زنی از حصه غربی 

و يادداشتی در مورد زن و وجوه زن كه روايت می كند قصه زن ايرانی را.
امروز شنبه، بيست و سوم جمادی الثانی سالروز تولد دختر پيامبر است.

دختر روحانی زاده
خان��واده ام كال مذهبی بودند. پ��درم روحانی بود. 
خب، تو وجود ما ب��ود كه مذهبی باش��يم. بعد هم 
هميش��ه با خودم می گفتم: خدايا يك خانه بزرگ 
به من بده ت��ا در آن، كاره��ای خير انج��ام بدهم. 
اش��كالی هم ندارد كه دور افتاده اس��ت، ولی وقتی 
ديدم خدا جايش را به م��ن داد- آقامان هم حرفی 
نداش��ت- گفتم بگذاريم يك فيض��ی ببريم و يك 

باقيات صالحات برای خودمان بماند.
من يك دختر دانش��جو دارم كه امس��ال ليسانس 
گرفته و دارد برای فوق ليس��انس م��ی خواند. يك 
پسر هم دارم كه پشت سر اين دخترم است كه فوق 
ديپلم گرفته. بعد هم دختر كوچكم است كه پنجم 

ابتدايی است. 

دخت��ر بزرگ��م ش��اعر اس��ت و رتب��ه كش��وری 
دارد. كت��اب ش��عرش ه��م ب��ه خاط��ر مضيق��ه 
 مال��ی نش��ده هنوز چ��اپ بكني��م. خداراش��كر از 
بچ��ه هاي��م راضی هس��تم. آقام��ان ه��م صافكار 
اس��ت و در هم��ه كارها م��ن را حمايت م��ی كند. 
مثال گاهی كه در خانه مراس��م نباش��د، می گويد: 
پس چ��را ام��روز برنامه ای ن��داری. هميش��ه در 
 همه مراحل آقامان پش��ت س��رم ب��وده و حمايتم

 می كرده و اصال خودش من را تشويق به انجام اين 
كار می كرد. 

خدا راش��كر ما يك خانواده خوش��بخت هس��تيم 
ك��ه س��عی كردي��م ب��ا آوردن روانش��ناس و آدم 
مذهب��ی در مراس��ممان، خانواده ه��ای ديگر هم 
از اين نعمت اس��تفاده كنن��د. حتی ب��رای عالقه 

مند ك��ردن خانواده ها برای آمدن به مراس��ممان، 
جوايزی در نظر گرفتيم؛ از چادر و صحيفه سجاديه 
 گرفته تا س��فرهای زيارتی مثل قم و مش��هد. ولی 
تجربه ای كه داش��تيم اين بود كه خانم ها زياد سر 
كالس استاد روانش��ناس مان نمی آمدند و بيشتر 

روضه ها و قرآن خوانی ها را شركت می كردند. 

شروع کار
در حدود ده س��ال پيش آمدي��م اينج��ا. از اول از 
كالس قرآن ش��روع كرديم. خب، هم��ه واقعا صفر 
بودند، حاال هم��ه خواندن قرآن را ب��ه خوبی انجام 
می دهن��د. بعد يك خان��م می آوردي��م، هفته ای 
يك جلس��ه احكام و واجبات را به خانم ها آموزش 
می داد. در حال حاضر اين كالس ها توس��عه پيدا 

كرده؛ هم كالس خودآموز داريم، هم كالس قرآن. 
 ديگر ه��ر برنام��ه ای باش��د در مناس��بتش انجام 
 م��ی دهي��م؛ مث��ال هفت��ه پي��ش ك��ه ش��هادت 
ام البنين)س( بود، ما مراسم روضه خوانی داشتيم.  
اينجا به خاطر اين كه چون فقر فرهنگی بود، اقدام 
به اين كار كرديم. ش��كر خدا به دليل شركت مردم 
محله در اين كالس ها، محيط مان خيلی خوب شده 
اس��ت. ما تالش كرديم كه از اساتيد خوب استفاده 
كنيم تا احكام و روايات و حديث و... درس بدهند كه 

خيلی پيشرفت داشتيم. 

آی آدم ها
اين ج��ا كالس نيس��ت؛ ما بن��ا به مناس��بت های 
مذهبی كه پيش رو اس��ت به م��ردم زنگ می زنيم 
كه عده ش��ان ه��م  زياد اس��ت، تا در اين مراس��م 
ش��ركت كنند. خيلی ها ه��م از دورتر م��ی آيند. 
 از ش��هر هم هس��تند افرادی كه به اي��ن مجالس 
می آيند.  هر بار ك��ه برنامه مذهب��ی داريم، باالی 
150 نفر می آيند.200 نفر هم شده. هم اين سالن 
پر می شود) اشاره به هال بزرگ خانه می كند(هم 
طرف ديگر. كس��انی هم كه دعوتش��ان  می كنيم 
همه ش��ان اس��تادند و از روی كالم معصومين)ع( 
 بره��ان درس م��ی دهن��د. در كن��ارش ه��م ب��ا 
گروه های مختلف خيريه، ايت��ام و فقرا كار كرديم 
 و پوش��ش داديم و بيش��تر ه��م اين اف��راد اين جا 

رفت و آمد دارند.
 س��ه س��ال اس��ت به اي��ن ش��كل مراس��م برگزار 
 می كني��م. قبل��ش دع��ا ب��ود ي��ا دوره مهدويت 
می گذاش��تيم برای جوان ها كه در نهايت 40 نفر 

می شديم.
 بعد ديديم اين جا نه حسينيه دارد نه چيزی. مسجد 
را هم خودمان كمك كرديم تا پا گرفت. يعنی تا يك 
سال پيش اين محله مس��جد نداشت. حسينيه هم  
مطلقا نبود. االن يك سری پس��ر جوان مثال محرم 
امسال كه گذشت، اين قدر از نظر مالی محدود بودند 
كه آمدند وسط خيابان خيمه زدند و از خانه ما فرش 
و بخاری بردند. اصال همه زندگی مان را بردند، ولی 
خدا را شكر كه اين جوان ها به امام حسين)ع( و به 
خدا رو آورده اند كه خدا را بس��يار ش��اكرم كه اين 

جوان ها از بسياری از خطاها دور شده اند.
 اين جا محيط خيلی بدی داشت، خيلی وحشتناک 
بود. االن خدا را شكر، مسجد نماز جماعت تشكيل 
می دهد. خيلی از نظر مذهبی فرق كرديم و خيلی 
اوضاع مان بهتر شده است.  هفته ای دو جلسه باالی 
صد نفر  در كالس ها و مراسم ها شركت می كنند. 

دعا روی دو کنده زانو
 ما خيلی س��ختی می كش��يم تا هزينه ه��ا را جور 
كنيم. خيلی اذيت می شويم، ولی وقتی می بينيم 
 خ��ود ائمه هم كم��ك می كنن��د و دس��ت مان را 
می گيرند و م��ا را در اين وادی تنه��ا نمی گذارند، 
دلمان قرص می ش��ود. وقت��ی خانم ه��ا می آيند 
اينجا، احساس می كنند كه يك جوری دارد ازشان 
دلجويی می شود. احس��اس می كنند مورد نوازش 

مادرانه قرار گرفته اند. 

يك حس مادران��ه دارد اينج��ا، مخصوصا به خاطر 
اس��م حضرت زهرا)س( كه هس��ت. هركسی می 
آيد اينجا، بعد می گويد كه روحيه ام عوض ش��ده 
 و از حال��ت ناامي��دی در آم��ده ام. حتی ش��رايط 
زندگی شان هم عوض شده است. آنها وقتی توسل 
پيدا می كنن��د، خيل��ی اتفاقات بزرگ��ی از لحاظ 
روحی برايش��ان به وجود م��ی آيد.اينجا بيش��تر 
خانم ها می آين��د، يعن��ی بهتر بگويي��م كه اصال 
مجلس ما زنانه اس��ت. ما خانم هايی داش��تيم كه 
حت��ی احكام اوليه ش��ان را بل��د نبودند ي��ا بعضی 
ها اصال س��واد نداش��تند، نه خواندن بلد بودند نه 
نوش��تن. درحال حاضر آموزگار قرآن��ی می آيد و 
به ن��و آموزها درس م��ی دهد؛ مثال ب��ه آنها زيارت 
 عاشورا و دعای توسل ياد دادند. االن بيشتر خانم ها

 خودش��ان فعاليت م��ی كنن��د و اي��ن مجالس را 
می گردانند. 

هزينه هاي��ش را هم خودم��ان می دهي��م و چند 
نفرديگر. با اين كه دس��تمان تنگ است، ولی ائمه 

خيلی به ما كمك می كنند.

شنیده ای از برپا کننده  دارالقرآن در حصه 

مادری برای تمام فصول

سال پیش تابستان ها می رفتم روستايی به اسم کران، حوالی سامان و شهرکرد. آن جا با دخترهای راهنمايی سر و  زهرا 
ماهری

 
کار داشتم. يک جلس�ه بنا بود بهشان ياد بدهم چه طور شعر بگويند. ش�عر که نه؛ بیان احساساتشان. از واژه  مادر 
شروع کرديم. هر چه احساس داشتند در مورد مادر و زن به اين منتهی می شد که: مادر من شیر می دهد/ مادر من 
ظرف می شويد/ مادر من بچه داری می کند. هر چه قدر تالش کردم در آن تابستان بگويم مادر ما هم می تواند کاری غیر از اين ها بکند، 
نشد که نشد. زمان می برد. حاال توی همین شهر اصفهان، در منطقه حصه، حصه غربی که در راه فرودگاه است، خانم کیانی را پیدا کرديم. 
با اين که تا پنجم دبستان بیشتر نخوانده، اما غیر از شستن و پختن و بچه داری، در خانه کوچکش کالس برپا کرده است. از کالس قرآن و 

احکام گرفته تا کالس روانشناسی خانواده. همه اين کارها را هم به عشق اهل بیت)ع( مخصوصا حضرت زهرا)س(  می کند. 

زن يا خاله زنک؟

بچه ها مدرس��ه بودند. آقای خانه 
طبق معمول سركار بود. خودش 
ب��ود و تنهايی. كاره��ای خانه هم 
كه از شمار گذشته اند. چه حق انتخابی! بين خرد كردن 
سبزی و شستن ميوه و جارو زدن و گردگيری و... . سرش 

سوت كشيد. بلند شد.
 انسان با همين انتخاب ها خودش را تعريف می كند ديگر. 
چه تئوری های مس��خره ای! اكن��ون و در اين مكان، اين 
افكار انتزاعی جز عقب انداختن كارهای خانه هيچ كمكی 
نمی كند. چه فرقی می ك��رد خودش را جاروكش تعريف 
كند يا تربيت كننده بچه يا همس��ری وفادار يا...، ميوه ها 

انتظارش را می كشيدند.
پالستيك ها را برداش��ت و ليموش��يرين ها را با دقت در 
ظرفشويی گذاشت، مبادا تلخ شوند. حاال فرق تلخ و شيرين 
چيست؟ اين يكی غرولند بقيه را به دنبال دارد و ديگری 
لبخندش��ان. آدم ها با ليمو فرق دارند. ه��ر آدم واحدی 
جداس��ت؛ منحصر به فرد. همه زرد نيستند، شيرين هم 

نيستند. نياز به مايع ظرفشويی داشت و كمی سروصدا. 
فكرهای هرروزه بايد ربوده شوند، وگرنه جنون چندان دور 
نمی نمايد. راديو را ترجيح می داد. تمركزش بر شنيده ها 
بيشتر بود، تصويری هم نداشت كه دلش بخواهد ببيند و 
نتواند. راديوی بزرگ قديمی روی پيش��خوان آشپزخانه، 
كنار ديوار؛ از چند نس��ل قبل به ارث رسيده بود. خودش 
هم دقيق نمی دانس��ت چند نس��ل، برای همين راديوی 
 خوش��ايندی بود. می بردش به دورانی دور از دغدغه ها؛

 دورانی ك��ه هنوز ب��ه بط��ن زندگ��ی وارد نش��ده بود و 
بزرگ ترين دردش وقتی بود كه دختر همسايه شان قهر 

می كرد و حاضر به بازی با او نبود. پيچ راديو را پيچاند. 
موس��يقی بی كالم برای ش��روع ب��د نب��ود. ريتمش آدم 
 را از آغ��وش واقعيت درم��ی آورد و می داد دس��ت رويا. 
انسان ها اگر دائما در واقعيت باشند، تلف می شوند. انگار 
نژاد اصلح��ی كه از دي��دگاه داروين با محيط س��ازگاری 

بيشتری داشتند، همين روياپردازها بودند.
حاال نوبت مايع ظرفش��ويی ب��ود. توی كابين��ت پايينی، 
 س��رجای هميش��گی. خ��م ش��د و در كابين��ت را ب��از 
ك��رد، ام��ا ندي��دش، س��رش را داخ��ل كابين��ت ك��رد 
مگر س��مت چپ��ش چي��زی بياب��د. خانمی ب��ا صدايی 
بس��يار خوش��حال كه به نظ��ر می آم��د لبخن��دی – از 
آن ن��وع سرخوش��انه مخص��وص مج��ری ه��ا- ه��م 

 بر صورت��ش نقش بس��ته، ام��روز را 20 جم��ادی الثانی
برابر ب��ا روز زن در ايران اعالم كرد. س��مت چپش گويی 

سياهی شد. 
خواست سرش را از كابينت بيرون بياورد كه محكم به لبه 
بااليی كابينت برخورد كرد. درد تا گردنش تير كش��يد و 

سرش گيج رفت. همانجا كف آشپزخانه نشست. 
خانم ادامه داد: زن نماينده جمال الهی بر زمين است. اين 
زن اس��ت كه با مهر و محبت و ايثار خود كانون خانواده را 
گرم نگاه می دارد و جامعه س��ازان فردا را در دامان خود 

می پروراند. 
از شعار و مدام شعار خسته بود. اوايل كودكی، آن موقعی 
كه پس��رها در كوچه دنبال هم می دويدند و فوتبال بازی 
می كردند و او مجبور بود در خانه با عروسك هايش بازی 

كند، هميشه دلش می خواست دختر نباشد. 
جبر شرايط به تدريج ش��خصيتی آرام تر از او ساخت، اما 
نتوانست آزاد و جس��ور بودنش را از او بگيرد. خيلی ها در 
حين فعاليت های دانش��گاهی، وقتی كه از هيچ تالش��ی 

دريغ نمی كرد، زن بودنش را گوشزد می كردند:
»گنده تر از تو هم نتوانس��ته كاری از پي��ش ببرد، دير يا 
 زود خودت می فهمی بايد از توهماتت دس��ت بكش��ی!« 

آدم هايی سنتی و محيطی مدرن. 

كاش الاقل خانواده اش از اين قشر آدم ها نبودند. مجری 
 ادامه م��ی داد: ام��روزه زن ها نس��بت به گذش��ته نقش 
پررنگ تری در جامعه ايفا می كنند و بسياری شغل هايی 
كه قبال مخصوص مردها بوده، اكنون اختصاص به جنسيت 
ندارد. روياهای آن روزها جلوی چش��مش رژه می رفتند. 

عاشق درس دادن بود، آن هم در نقاط محروم. 
حاضر بود حتی بدون هيچ حقوقی كار كند، در حدی كه 
گذران زندگيش بشود و نه بيشتر. به راحتی می توانست 
به واقعيت تبديل شود، اما رويا ماند. خانواده اش را با تمام 
عقايد متفاوتشان دوست داشت. شايد اين عشق به خانواده 

را هم خوِد خانواده در كله اش فرو كرده بود.
 اين يكی را ديگر يادش نمی آمد. دلش می خواس��ت هم 
خودش باش��د هم خانواده اش را داشته باشد. زهی خيال 

باطل. تالش بسيار كرد، اما نشد كه نشد. 
خانواده عقيده داشت سن ازدواجش رسيده، اما او شب و 
روز خودش را ميان كودكان روستايی می ديد، البته هرچه 
فكر می كرد آخرش فرقی نداشتند، از زير يوغ پدر خارج و 

به حوزه استحفاظی شوهر وارد می شد.
 تنها راهی كه برای حفظ طرفين به نظرش رسيد، ازدواج 
با مردی ب��ه اصطالح روش��نفكر بود. دس��ت كم ديگری 
حقوقش را به رس��ميت می ش��ناخت و خانواده اش نيز 

راضی بودند. فكر كرد 
آنك��ه را م��ی خواهد، 
يافته. اعتقاد به برابری 
حقوق زن و مرد و كار 
كردن پابه پای هم. از 
شوق كم مانده بود بال 

دربياورد.
  ازدواج چن��ان ك��ه 
می گفتند محدوديت 
نم��ی آورد. همه چيز 
خوب و بد دارد ديگر. 
اينقدر عجله داش��ت 
برای تحقق روياهايش 
كه از آشنايی تا ازدواج، 
چند ماه بيش��تر طول 
نكش��يد. چند ماه اول 
خيل��ی خ��وب ب��ود. 
جروبحث هايی پيش 

 می آمد، ام��ا به قهر نمی كش��يد. مردش علت بس��ياری 
 كم كاری های داخل خانه را همي��ن كار كردن بيرون او 

می دانست. 
آدم هرچه هم روشنفكر باشد، باز كارهای خانه مخصوص 
زن اس��ت. ان��گار همه ح��رف ها مث��ل حرف ه��ای اين 
كانديداهای قب��ل از انتخابات بود؛ انتخاب كه ش��وند، به 

مقصود می رسند و همين كافی است.
 برای ازدواج به قدری هول شده بود كه اجازه كتبی شوهر 
برای كار ك��ردن، حتی به ذهنش خطور نك��رده بود. آدم 
است ديگر، عوض می شود. كنار آمد؛  نه اين كه عشقش 
به كار كم شده باشد، نه. حس می كرد پير شده، شايد به 
اندازه 70 سال. زندگيش افتاد روی روال. شد مثل سايرين. 
فقط كتاب هايی بود برای اوقات بي��كاری كه چندان هم 

زياد نبودند. الاقل ساعتی می رفت در دنيايی ديگر.
 صدای زنگ در به خود آوردش. راديو، پيام بازرگانی پخش 
می كرد. وسايل آشپزخانه با تخفيف ويژه به مناسبت روز 
زن. خنده اش گرفت. روبروی آينه ايستاد و اشك هايش 

را پاک كرد. 
حتی يادش نمی آمد كی و چرا اشك ريخته بود. به سوی 
دری رفت كه يا بچه های خس��ته و گرسنه اش پشت آن 

بودند يا مرد زندگيش.

قصه زنان

روايتی از زنان ايرانی

بر عبث می پايم...

روشنک 
موسوی

تنها راهی که برای 
حفظ طرفین به 

نظرش رسید، 
ازدواج با مردی به 

اصطالح روشنفکر 
بود. دست کم 

ديگری حقوقش را 
 به رسمیت 

می شناخت و 
خانواده اش نیز 

راضی بودند. فکر 
 کرد آنکه را 

می خواهد، يافته

ويدا کوهی

شعر

خدا راش�کر ما ي�ک خانواده 
خوشبخت هس�تیم که سعی 
کردي�م با آوردن روانش�ناس 
و آدم مذهبی در مراس�ممان، 
خانواده های ديگ�ر هم از اين 
نعمت اس�تفاده کنن�د. حتی 
برای عالقه مند کردن خانواده 
ها برای آمدن به مراس�ممان، 
جواي�زی در نظ�ر گرفتیم ،از 
چادر و صحیفه سجاديه گرفته 
تا س�فرهای زيارت�ی مثل قم 

و مشهد 



یادداشت

 رشد 24 درصدی پروژه 
احداث راه آهن استان

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از رشد 24 درصدی 
پروژه احداث راه آهن در این اس��تان خبر داد. علی علیخانی در این 
خصوص اظهار داشت: احداث پروژه راه آهن از نیازهای اساسی مردم 
این استان اس��ت، به طوری که با راه اندازی این پروژه این استان به 

شبکه ریلی سراسر کشور متصل می شود.
 وی با اشاره به مزایای راه اندازی این پروژه در این استان، گفت: اتصال 
به شبکه ریلی سراسری، تس��هیل تردد و رفت و آمد مردم و حمل و 
نقل آسان کاال و رونق اقتصادی استان از مزایای ایجاد و راه اندازی این 
پروژه است. علیخانی از آزادس��ازی حریم مسیر راه آهن چهارمحال 
و بختیاری به فالت مرکزی ایران خب��ر داد و گفت: عملیات اجرایی 
احداث طرح ملی اتص��ال راه آهن چهارمح��ال و بختیاری به فالت 

مرکزی در دو مرحله از سال 90 آغاز شده است. 
مدیرکل راه و شهرس��ازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
در فاز نخس��ت راه آهن چهارمحال و بختیاری به خط ریل مبارکه و 
ایستگاه حس��ن آباد متصل و مرحله دوم این طرح نیز شامل اتصال 
راه آهن چهارمحال و بختیاری به ش��بکه ریلی استان های اصفهان و 

خوزستان است. 
وی از پیش��رفت 24 درص��دی ط��رح مل��ی اح��داث راه آه��ن 
 چهارمحال و بختیاری به ف��الت مرکزی خب��ر داد و گفت: تاکنون 
75میلیارد ریال اعتبار در مسیر احداث خط راه آهن شهرکرد هزینه 

شده است.

 68 کتابخانه فعال در استان
مدیرکل کتابخانه های عموم��ی چهارمحال و بختیاری 
 گفت: در ح��ال حاض��ر 68 کتابخانه عموم��ی در قالب 
34 کتابخانه روستایی و مشارکتی و 34 کتابخانه عمومی 

در این استان وجود دارد. 
بهروز صادقی اظهار داشت: کتاب، مهم ترین ابزار تکامل 
بشری، میراثی ماندگار و مهم ترین ابزار انتقال فرهنگ و 
تمدن از نسلی به نسل دیگر است. وی با تأکید بر این که 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه موجب توسعه 
و پیشرفت می شود، افزود: اگر می خواهیم در زمینه علم و 
دانش به پیشرفت برسیم، باید به امر کتاب و کتابخوانی در 
جامعه بیش از پیش توجه کنیم. صادقی در ادامه با اشاره 
به برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، گفت: بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تهران گام بسیار مهمی در راستای اعتالی فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی در کشور است. مدیرکل کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری افزود: در استان نیز تالش 
داریم ت��ا فرهنگ کت��اب  و کتابخوانی را بی��ش از پیش 
نهادینه کنیم تا مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتری 
 بگذرانیم. صادقی در ادامه با بیان این که در این اس��تان 
68 کتابخان��ه عموم��ی وج��ود دارد، گفت: ای��ن تعداد 
کتابخانه در قالب 34 کتابخانه روس��تایی و مشارکتی و 

34کتابخانه عمومی در این استان فعال هستند.

چهارمحال قهرمان ایران شد
 مس��ابقات قهرمان��ی بس��کتبال دانش��جویان پس��ر 
دانش��گاه های پیام نور ایران روز دوش��نبه با قهرمانی تیم 

چهارمحال وبختیاری به پایان رسید. 
تیم بسکتبال دانشجویان دانش��گاه پیام نور چهارمحال و 
بختیاری با شکست 78بر 62 تیم همدان، به مقام قهرمانی 
این دوره از رقابت ها دست یافت. در این دیدار که استاندار 
چهارمحال وبختیاری تماشاگر ویژه آن بود، شاگردان داوود 
پورکاوه در تیم بس��کتبال پیام نور چهارمحال وبختیاری، 
در هر چهار زم��ان بازی موفق به شکس��ت تی��م همدانی 
شدند.  تیم بسکتبال چهارمحال و بختیاری به لطف بازی 
خوب  بهنام توکلی و حمید نوذری، ملی پوشان سابق خود 
توانست نبض بازی را در اختیار بگیرد و امتیازهای الزم را 
به دس��ت آورد. در دیدار رده بندی این رقاب��ت ها نیز تیم 
بسکتبال دانشجویان پیام نور تهران با غلبه بر تیم زنجان بر 
سکوی سوم رقابت ها ایستاد.  نماینده فدراسیون بسکتبال 
جمهوری اس��المی ایران در این رقابت ها گفت: مسابقات 
دانشجویان دانشگاه های پیام نور کش��ور در شهرکرد، در 

سطح باالیی برگزار شد. 

خبر ویژه

مدیرکل امور عشایری چهارمحال و بختیاری 
خالد طاهری 

عشایر، بر خالف دیگر قش��رهای جامعه تولیدکننده هستند و تهیه 
بسیاری از مواد اولیه و دامی کشور توس��ط عشایر تأمین می شود، 
تا جایی که عش��ایر اس��تان 25درصد گوشت قرمز کش��ور را تولید 

می کنند.
عالوه بر این، بی��ش از 20هزار خان��وار عش��ایری در چهارمحال و 
بختیاری ثبت شده که این تعداد،16 درصد جمعیت استان را شامل 
می شود. جمعیت عشایر اس��تان 133 هزار نفر است که این تعداد 
جمعیت عش��ایری در قالب ایل های بختیاری، دهکردی، قشقایی، 
چهازی و نصر آبادی زندگی 
می کنن��د. در ح��ال حاضر 
بخ��ش بزرگ��ی از دام های 
کشور و بیش از یک میلیون 
 و500 رأس از دام های سبک

و س��نگین چهارمح��ال و 
بختیاری در اختیار عشایر این 

استان است.

تولید 25 درصد گوشت قرمز کشور 
در استان
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کوتاه از استان

چهره روز
اطالع رسانی دستگاه های متولی سالمت اهمیتی ویژه دارد

دکتررضا ایمانی، رییس دانشگاه علوم پزش��کی و خدمات درمانی استان با تأکید بر رسالت 
خطیر روابط عمومی ها گفت: کار اطالع رسانی روابط عمومی دستگاه های متولی سالمت به 

دلیل حساسیت ویژه این حوزه، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
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 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اقلی��م متن��وع دارای 
جاذبه های گردش��گری اس��ت و شهرس��تان کوهرنگ یکی از 
زیباترین شهرستان های این استان و کشور محسوب می شود. 
این شهرس��تان دارای رودخانه، جنگل، چش��مه  و آبشارهای 
فراوان، بناها و قبرس��تان های تاریخی، سیاه چادر های عشایر 
و... اس��ت. جنگل های بلوط در منطقه بازفت و وجود غارهای 
یخی از دیگر ویژگی های این شهرستان است.  این شهرستان 
را می توان منطقه کاملی از تمام پتانس��یل های گردش��گری 
وتوریستی دانس��ت وهر نمونه زیبایی و هرگونه جاذبه ای که از 
نظر کارشناسان گردشگری پتانس��لی برای توسعه گردشگری 
محسوب می شود را می توان در این شهرستان پیدا کرد. از دشت 
الله های واژگون تا قبرس��تان های تاریخی و شیرهای سنگی 
گرفته، تا غارهای یخی و زیبایی قله زردکوه و زیبایی کوچ عشایر 
و سیاه چادرها، همه و همه را می توان در یک شهرستان مشاهده 
کرد. مردم با هزینه های بس��یار ناچیز می توانند جاذبه هایی را 
 در این شهرس��تان به نظاره بش��ینند که در هیچ کجای کشور  
نمونه های آن پیدا نمی ش��ود. همچنین مردم با س��فر به این 

شهرس��تان، می توانند در توس��عه منطقه و درآم��د مردم این 
شهرستان نقش بسزایی داشته باشند و این شهرستان که یکی از 
شهرستان کمتر برخوردار و محروم است را درمسیر توسعه قرار 
دهند. شهرستان کوهرنگ دارای سه هتل مجهز است که یکی 
از آنها چهار ستاره و بقیه به صورت هتل آپارتمان و هتل هستند.  
 این شهرس��تان همچنین دارای خانه معلم است که فرهنگیان 
می توانند به راحتی از امکانات این خانه معلم در بهترین نقطه 
شهر چلگرد کوهرنگ، در مقابل آبشار استفاده کنند. در بیشتر 
مناطق گردش��گری این شهرس��تان امکانات مناسب از قبیل 
آالچیق، سرویس های بهداشتی، س��طل های زباله و ... توسط  
س��ازمان میراث فرهنگی این اس��تان احداث ش��ده و اقدامات 
این س��ازمان نیز قابل تقدیر است.  بخش��دار مرکزی کوهرنگ 
در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: شهرس��تان کوهرن��گ یکی از 
زیباترین شهرستان های چهارمحال و بختیاری است وتوسعه 
 بیش از پی��ش آن در حوزه گردش��گری، ضرورت دارد. س��تار 
فرهادی نیا با بیان این که در س��ال های گذشته کارهای بسیار 
خوب��ی در حوزه گردش��گری در این شهرس��تان انجام ش��ده 

اس��ت، عنوان کرد: هر ساله  ورود مس��افر و گردشگر نسبت به 
 س��ال های قبل افزایش پیدا می کند  و این نیاز  وجود دارد که 
 س��رمایه گ��ذاری در این شهرس��تان نیز ه��ر س��اله افزایش 
یابد.  فرهادی نیا یادآور ش��د: احداث هتل، س��اخت موزه آب، 
س��اخت فروش��گاه مواد غذایی و رس��توران، احداث آالچیق 
در مناطق گردش��گری این شهرس��تان، احداث سرویس های 
بهداشتی و ... از اقدامات خوب توسط میراث فرهنگی و سرمایه 
گذاران بوده اس��ت. وی با اش��اره به  وجود رودخانه، آبشارهای 
فراوان، بناهای تاریخی، طبیعت س��بز و برفی این شهرستان، 

ادامه داد: آبش��ارها و چشمه 
های این شهرس��تان از نظر 
زیبای��ی و جل��وه در می��ان 
 آبشارها و چشمه های کشور 
منحصر ب��ه فرد اس��ت.  وی 
با اش��اره ب��ه چش��مه دیمه، 
ادام��ه داد: به عن��وان مثال 
از  یک��ی  دیم��ه  چش��مه 
 ب��زرگ ترین چش��مه های

کشور است که  خروج حجم 
زی��اد آب از دل ک��وه، ای��ن 
 چش��مه را  منحصر ب��ه فرد

ک��رده اس��ت.  وی ادام��ه 
آب  ب��ودن  معدن��ی  داد: 
توس��ط  چش��مه   ای��ن 
کارشناس��ان تأیید ش��ده و 

 ب��ه گفت��ه محقق��ان، ای��ن ای��ن چش��مه در ص��در بهترین 
آب های معدنی جهان قرار دارد. 

روستا گردی، ظرفیت مهم شهرستان کوهرنگ در 
حوزه گردشگری  

فرهادی نیا اذعان داشت: روستا گردی یکی از ظرفیت های مهم 
این شهرستان در حوزه گردشگری است. وی بیان داشت: مردم 
این منطقه بس��یار میهمان نواز هس��تند و بافت قدیمی روستا 
جلوه خاصی در میان روستاهای دیگر این استان دارد. بخشدار 
مرکزی کوهرنگ یادآور شد: گردشگران با ورود خود در روستا 
مورد میهمان نوازی و اس��تقبال مردم قرار می گیرند. وی ادامه 
داد:  توسعه این ظرفیت می تواند برای درآمد مردم منطقه مفید 
واقع ش��ود و مردم با فروش صنایع دستی، محصوالت لبنی و ... 

خود درآمد خوبی پیدا کنند. 

سرزمینی مملو  از جاذبه های گردشگری

 روستاگردی،  پتانسیل ارزشمند منطقه کوهرنگ

شهرس�تان کوهرن�گ در چهارمحال و بختی�اری ب�ا دارا بودن جن�گل، رودخانه، غاره�ای یخی، بناه�ای تاریخی، 
 چشمه و آبشارهای فراوان، پیست اس�کی، سیاه چادرهای عش�ایری و ... در صدر شهرس�تان های پر جاذبه کشور

 قرار دارد.

این شهرستان 
دارای رودخانه، 

جنگل، چشمه  و 
آبشارهای فراوان، 

بناهای تاریخی، 
قبرستانهای 

تاریخی، سیاه 
چادر های عشایر 

و.... است

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

اخطاريه
10/588 ش��ماره ابالغنامه: 9010100353202900، ش��ماره پرونده: 9009980359400118، 
شماره بايگاني شعبه: 901265، مشخصات ابالغ شونده حقيقي: پژمان هراتي نام پدر: ارسالن 
مجه��ول المكان، تاريخ حضور: 1391/03/27 ش��نبه س��اعت: 9:00 محل حض��ور: اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
123،  علت حضور: در خصوص شكايت حجت اله شهرجردي و الهام عباسي و فروغ فاني عليه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/ 16739 شعبه 106 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
10/662 شماره درخواست: 9010460354300031،  ش��ماره پرونده: 9009980358300639، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 901233، چون آقاي اكبر فوالدي فرزند قدمعلي ش��كايتي عليه آقاي 
مجتبي اسكندري مبني بر جعل و استفاده از سند مجعول در دفتر شركت ظريف مصور مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 901233 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز شنبه 
1391/03/27 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي طبع و نشر مي شود. و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 
خواهد نمود. م الف/ 16988 فرخنده خوي- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار متهم
207 شماره ابالغيه: 9110100353500027، ش��ماره پرونده: 9009980364601028، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900846، محاكم كيفري دادگستري شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
در پرون��ده كالس��ه 9009980364601028 براي صفت اله كمالي به اتهام اتالف س��ند عادي 
تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگي به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگي براي مورخه 
1391/03/27 ساعت 9:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسي 
به متهم و در اجراي مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور كيفري مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بديهي اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��يدگي غيابي به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 2942 احمديان- مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار متهم
208 ش��ماره ابالغيه: 9110100353500026، ش��ماره پرونده: 9009980358000975، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901482، محاكم كيفري دادگستري شهرستان اصفهان به موجب كيفرخواست 
در پرونده كالس��ه 9009980358000975 براي سيد مهدي رحيمي درم دوركي به اتهام خيانت 
در امانت تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگي به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگي براي 
مورخه 1391/03/27 ساعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسي به متهم و در اجراي مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 2941 احمديان- مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
260 ش��ماره ابالغيه: 9010100351904456، ش��ماره پرونده: 9009980351901029، شماره 
بايگاني شعبه: 901076،  خواهان راحله زاهدي دادخواستي به طرفيت خوانده مهدي كاويانپور 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 
نوزده��م دادگاه عمومی حقوقي)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980351901029 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/24 و ساعت 9:00 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. پيرامون- مدير دفتر شعبه نوزدهم 

دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
269 ش��ماره ابالغيه: 9010100350605661، ش��ماره پرونده: 9009980350600955، شماره 
بايگان��ي ش��عبه: 900967،  خواهان حيدر قرباني دادخواس��تي به طرفيت خوان��دگان تقي قره 
كش��ي پنكجه و سيدعباس حسيني )هر دو مجهول المكان( تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه 9009980350600955 ثبت گرديده كه وقت 

رسيدگی آن 1391/03/28 و ساعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 2938 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
279 چون خانم بتول حامديان فرزند احمد شكايتی عليه آقای اكبر پروی نيان فرزند جالل مبنی 
بر ترك انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901438ك102 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی 
برای روز س��ه شنبه 91/3/30 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می 
باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/2937 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
283 چ��ون خانمها مرضيه جعفری – محبوبه جعفری ش��كايتی عليه آقای محمدرضا جوادی 

فرزن��د ج��واد مبن��ی بر ايراد ض��رب و جرح عم��دی مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 
901309ك119 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز ش��نبه 91/3/27 س��اعت 9/30 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/2940 دفتر 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
287 چون آقای علی س��ليمی و خان��م صديقه عبدلی طراری فرزندان رضا و محمد ش��كايتی 
عليه آقايان اميد رضايی و احمد رضايی مبنی بر تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
901001ك102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارشنبه 91/3/31 ساعت 9 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/2936 دفتر 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ
308 ش��ماره ابالغيه: 9010100351305158، ش��ماره پرونده: 9009980351301006، ش��ماره 
بايگاني ش��عبه: 901018،  خواهان عبدالرسول امين الرعايا دادخواستي به طرفيت خوانده محسن 
حيدري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 

س��يزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به كالسه 
9009980351301006 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1391/03/27 و ساعت 11:00 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 2939 شعبه سيزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
495 ش��ماره ابالغيه: 9010100350605283، شماره پرونده: 9009980350600335،  شماره 

بايگاني ش��عبه: 900338، خواهان ها مصطفی موس��وی دهكردی و مجتبی موسوی دهكردی 
دادخواس��تي به طرفيت خواندگان مريم حر و طاهره رضايی و زهره سهيلی و سيمين سهيلی 
و آذر س��هيلی و زهرا س��هيلی و زهرا ح��ر )همگی مجهول المكان( تقدي��م دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980350600335 ثبت 
گرديده و وقت رس��يدگی آن 1391/03/27 و س��اعت 8:30 تعيين ش��ده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17194 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رای 
594 كالس��ه: 8709980351501074ح15. دادنام��ه: 8809970351500518-88/5/31. مرجع 
رس��يدگی ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. خواهان: موسسه قوامين به شماره ثبت 
7517 به نشانی خ سجاد حد فاصل آپادانا و سپهساالر. خوانده: آقای سيد احمدرضا تسليمی 
مجهول المكان. خواس��ته: مطالبه. گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح زير 
مب��ادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص دعوی موسس��ه قوامين اس��تان 
اصفهان به طرفيت آقای سيد احمدرضا تسليمی به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه ميليون 
ريال و خس��ارات دادرسی به اس��تناد چك ش��ماره 365724 عهده بانك ملت شعبه دانشگاه 
اصفهان نظر به اينكه مستند ابرازی خواهان كه با ابالغ به خوانده مصون از تعرض و تكذيب 
خوانده باقی مانده داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چك دارد 
و خوان��ده علی رغم اطالع از دعوی خواهان در دادگاه حاضر نگرديده و دفاعی كه برائت ذمه 
خود يا بی اعتباری مس��تند دعوی خواهان را ثابت س��ازد ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان 
مقرون به صحت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی 
خوان��ده را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو ميلي��ون و نهصد و پنجاه و 
يك هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی در حق خواه��ان محكوم می گردد. در زمان اجرای حكم 
خس��ارت تاخير تاديه مبلغ فوق از تاريخ سررس��يد چك لغايت زمان اجرای حكم وفق جدول 
ش��اخص اعداد تورمی بانك مركزی محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم له ايصال 
خواهد شد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه و 
ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی است. م الف: 1385 سراج – رئيس شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای 
597 كالس��ه: 8709980350900935ح9. دادنام��ه: 8809970350900625-88/6/16. مرجع 
رس��يدگی: شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. خواهان: موسسه قوامين به نشانی خيابان 
امام س��جاد)ع( ح��د فاصل آپادانا و سپهس��االر. خوانده: كريم محس��ن زاده مجهول المكان. 
خواس��ته: مطالبه. گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و 
مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. دعوی موسس��ه قوامين به طرفيت خوانده آقای 
كري��م محس��ن زاده مطالبه مبلغ يكص��د و پنجاه ميليون ريال وجه يك فق��ره چك به انضمام 
خس��ارات تاخير تاديه و خسارات وارده می باش��د با توجه به دادخواست تقديمی و فتوكپی 
مص��دق چك ش��ماره 756644-1386/12/8 و گواهينامه عدم پرداخ��ت بانك محال عليه و با 
توجه به عدم حضور خوانده در جلس��ه دادگاه با وصف ابالغ قانونی از طريق نش��ر آگهی و 
عدم ايراد ودفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و با توجه به وجود اصل چك در يد خواهان كه 
حكايت از اشتغال ذمه صادر كننده آن دارد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 
قان��ون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدن��ی خوانده را به پرداخت 
مبل��غ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ دو ميليون و نهصد و پنجاه و 
يك هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی در حق خواهان محكوم می نمايد. خس��ارات تاخير تاديه 
وفق آخرين شاخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد در زمان اجرا محاسبه می گردد. 
رای صادره شده غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف 
بيس��ت روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهی اس��ت. م الف: 1393 اصالنی – رئيس شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای 
600 ش��ماره دادنامه: 9009970350301860. شماره پرونده: 9009980350301138. شماره 
 /3A بايگانی ش��عبه: 901138. خواهان: آقای پيام اس��ماعيلی به نش��انی پوالدش��هر / محله
ورودی 303/ط3. خوان��ده: آقای اصغر بهاری ايلخچی به نش��انی مجهول المكان. خواس��ته: 
مطالبه وجه چك. گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به 
ش��رح زير مبادرت به اصدار رای می نمايد. رای دادگاه. نظر به اينكه خواهان به اس��تناد يك 
فقره چك بشماره 1251-1511300-90/5/20 عهده بانك ملت بمبلغ 600/000/000 ريال طرح 
دع��وی نموده با توجه به اينكه صحت و اصالت مس��تند مذكور از ايراد و اعتراض مصون و 
مورد تكذيب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آن به خوانده نيز مسلم و وجود 
اصل چك در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده خوانده را تحقق بخش��يده و ظهور در اشتغال 
ذمه مش��اراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينكه وی هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن 
خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت دين خود در تاريخ سررسيد ارائه ننموده و با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی مورخ 90/12/21 حضور نيافته و دفاعی به عمل نياورده است 
لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخيص باستناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئوليت مدنی و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12/050/000 
ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات ديركرد از تاريخ سررسيد دين لغايت زمان 
پرداخت براساس شاخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غيابی 
اس��ت و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين مرجع و ظرف بيست 
روز پس از آن قابل اعتراض و رس��يدگی در محاكم تجديد نظر اس��تان اصفهان می باشد. م 

الف: 1391 اسماعيلی – رئيس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
601 شماره دادنامه: 9109970351500037. ش��ماره پرونده: 9009980351500818. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900827. خواهان: آقای فريور موس��وی گورابی به نش��انی اصفهان خيابان 
مهرداد بن بست بامداد پالك 113. خوانده: آقای مسعود نجاری اردلی به نشانی مجهول المكان. 
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسی. گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم 
رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص 
دعوی آقای فريور موس��وی گورابی به طرفيت آقای مسعود نجاری اردلی به خواسته مطالبه 
مبلغ دويس��ت ميليون ريال و خس��ارت دادرسی به اس��تناد چك 121203/214266/45 مورخ 
89/12/12 نظر به اينكه مس��تندات ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه دارد و خوانده دفاعی كه برائت ذمه خود يا بی اعتباری مس��تندات خواهان 
را ثابت سازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 
198 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهار ميليون ريال بابت هزينه دادرس��ی در ح��ق خواهان محكوم می گردد. ضمنًا دايره اجراء 
خسارت تاخير تاديه مبلغ خواسته را از تاريخ مطالبه )سررسيد چك( لغايت زمان اجرای حكم 
وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانك مركزی محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم 
له ايصال خواهد شد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين 
دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی است. م الف: 1400 سراج – رئيس 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی 
602 كالس��ه پرون��ده: 8709980350901072ح9. دادنام��ه: 8809970350900499. مرج��ع 
رسيدگی: ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. خواهان: موسسه قوامين به نشانی خ امام 
سجاد)ع( حدفاصل آپادانا و سپه ساالر. خوانده: مرتضی كريمی فرزند عباس به نشانی مجهول 
المكان. خواس��ته: مطالبه. گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 
و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. موسس��ه قوامين دادخواس��تی 
ب��ه طرفيت آقای مرتضی كريمی مبنی بر مطالبه مبلغ يكص��د و هفتاد و دو ميليون ريال بابت 
يك فقره چك به انضمام خس��ارات تاخير تاديه و خس��ارات وارده و دادرس��ی تقديم داشته 
است مس��تند دعوی فتوكپی مصدق يك فقره چك به شماره 600745-1386/3/12 عهده بانك 
صادرات ش��عبه وليعصر اصفهان و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه می باشد با توجه 
به فتوكپی مصدق چك مذكور و وجود آن در يد خواهان كه حكايت از اشتغال ذمه صادر كننده 
آن دارد و ع��دم حض��ور خوانده و عدم ايراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده دادگاه دعوی 
را وارد دانس��ته و به اس��تناد ماده 313 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و دو ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3442600 ريال بابت هزينه دادرس��ی در حق خواهان محكوم می نمايد خسارات تاخير 
تاديه وفق آخرين ش��اخص اعالمی بانك مركزی از تاريخ سررسيد در زمان اجرا محاسبه می 
گردد رای صادره ش��ده غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و 
ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهی است. م الف: 1394 اصالنی – رئيس شعبه 

9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رای 
603 شماره دادنامه: 8909970351401670. شماره پرونده: 8909980351401078. شماره 
بايگان��ی ش��عبه: 891079. خواهان: بانك ص��ادرات اصفهان با وكالت خانم مهش��يد بحرانی 
اصفهانی به نش��انی خ شيخ بهايی روبروی بيمارس��تان مهرگان كوچه نشاط انگيز ساختمان 
پاس��تور دفتر بابك كيانی. خوان��دگان: 1- آقای جواد نجفی 2- آقای رس��ول امينی 3- آقای 
فرهاد س��جادی همگی به نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه سفته. گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای 
م��ی نماي��د. رای دادگاه. در خصوص دع��وی بانك صادرات ايران ب��ه مديريت آقای عرفانی 
و وكال��ت خانم مهش��يد بحرانی اصفهانی بطرفيت آقايان 1- رس��ول امين��ی 2- جواد نجفی 
3- فرهاد س��جادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 13/333/333 ريال بانضمام خس��ارات دادرسی 
و خس��ارت تاخير تاديه و بابت 6 فقره سفته به ش��ماره 9-52555 و 246412 با اين توضيح 
ك��ه خوانده رديف اول صادر كننده و س��اير خواندگان ضامن ظهرنويس می باش��ند نظر به 
ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان كه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان دارد و 
اينك��ه خواندگان با اطالع از دعوی مطروح��ه هيچگونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی 
بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مستند دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خيص مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قان��ون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدن��ی خواندگان را به نحو 
تضامن به پرداخت مبلغ 13/333/333 ريال بابت اصل خواس��ته و 316/700 ريال بابت هزينه 
دادرس��ی و همچنين 266/666 ريال هزينه واخواس��ت س��فته ها و همچنين حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه براس��اس قرارداد از تاريخ سررسيد 89/1/22 تا 
زمان وصول در حق خواهان محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيس��ت روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض در 
 دادگاه تجديد نظر اس��تان می باش��د. م الف: 1396 محمدی جرقويه – رئيس شعبه 14 دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان 
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خبر کوتاه

انتظار حامد لک 
برای پاسخ گردان به پرسپولیسی ها

حامد ل��ک، دروازه بان تیم صبای ق��م در گفتگو با ج��ام نیوز اعالم 
 کرده اگر ش��هاب گردان پرسپولیس��ی نش��ود، من به پرسپولیس 
خواهم رفت:» باید ببینم شرایط صبا چطور می شود. در حال حاضر 
از پرسپولیس پیشنهاد جدی دارم و خودم هم چون از بچگی این تیم 

را دوست داشتم، مایلم دروازه بان پرسپولیس شوم. 
 ب��ه عل��ت ش��رایط حرف��ه ای ک��ه وج��ود دارد، اگ��ر دروازه بان 
 بزرگی مثل ش��هاب گ��ردان به پرس��پولیس ن��رود، فص��ل آینده 

پرسپولیس ام.«

بنگر با پرسپولیس به توافق رسید
محس��ن بنگر، مدافع تیم س��پاهان با باشگاه پرس��پولیس به توافق 
 رسیده است و فصل آینده پس از هشت سال، پیراهن زرد را از تنش 

در می آورد تا پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.
 بنگر که در آستانه 32 س��الگی است، همش��هری محمد رویانیان 
است و همان دفاع مطمئنی به حساب می آید که پرسپولیس ها به 

دنبال او بودند. 

پیشنهاد وسوسه انگیز پرسپولیس 
به روبرتو باجو 

باشگاه پرسپولیس برای به خدمت گیری لذهر حاج  عیسی پیشنهاد 
رسمی یک میلیون دالری به این بازیکن ارائه کرد.

 حاج عیسی، متولد 1984و ملقب به روبرتو باجو عرب هاست، ضمن 
این که از وی به عنوان یکی از مهم ترین بازیکنان تیم ملی الجزایر نام 
برده می ش��ود و در حال حاضر از چهار تیم الهالل، االهلی، االتحاد و 

الشباب عربستان پیشنهاد دارد.

تیم ایران با کویت، یمن و الئوس 
هم گروه شد

تیم فوتب��ال نوجوانان ای��ران در مرحله گروه��ی پانزدهمین دوره 
مس��ابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آس��یا با تیم های کویت، یمن 
 و الئوس هم گروه ش��د تا کاری تقریبا آس��ان برای صع��ود به جمع 

هشت تیم برتر این رقابت ها داشته باشد. 
این مسابقات از روز شنبه اول مهرماه 1391 در تهران آغاز خواهد شد 

و به مدت 15 روز ادامه می یابد. 

 گواردیوالی ایران این هفته 
با پیكان امضا مي کند

عبداهلل ویسي، سرمربي تیم صباي قم در هفته گذشته مذاکراتي را با 
مسئوالن باشگاه پیکان انجام داد و با این تیم به توافقات کلي دست 
یافته است. ویسي قرار است در پیکان هم سیاستي که در صبا داشت 
را در پیش بگیرد و بازیکنان جوان و کم نام و نشاني را به پیکان بیاورد 

و البته از چند بازیکن تأثیرگذار هم استفاده کند. 

توافق شخصی بارسلونا 
با گرث بیل

این طور به نظر می رسد که خرید یک مدافع چپ، اولویت 
اصلی مسئوالن بارس��ا در بازار نقل و انتقاالت تابستانی 
است و این روزها، نام گرث بیل به عنوان اولویت اول خرید 

آبی اناری ها به گوش می رسد.
س��ران باش��گاه بارس��لونا با ای��ن بازیکن ولزی برس��ر 
 انتقال 40 میلی��ون یورویی او به تیم کات��االن به توافق 
 رس��یده اند و ای��ن بازیکن ج��وان با امضای ق��راردادی 
پنج ساله در ازای دستمزد س��االنه پنج میلیون یورو، به 

بارسا منتقل خواهدشد.

 کورسوی امید
منچستر یونایتد به قهرمانی

هفته سی و هشتم رقابت های لیگ برتر انگلیس یکشنبه 
شب برگزار می شود تا تکلیف قهرمان این فصل از رقابت 

ها مشخص شود.
این رقابت ها، تنها رقابت هایی اس��ت ک��ه هنوز تکلیف 
قهرمان آن مش��خص نش��ده و کورس قهرمانی به هفته 

پایانی کشیده شده است.
اکنون سیتی در صدر جدول است، ولی لغزش این تیم و 
برد یونایتد به منزله قهرمانی یونایتد خواهد بود. درپایان 
هفته سی و هفتم این رقابت ها،س��یتی و یونایتد هر دو 
با 86 امتیاز در رده های اول و دوم هس��تند، آرسنال 67 
 امتی��از، تاتنهام 66 امتی��ازی و  نیوکاس��ل 65 امتیازی

  رقابت حس��اس و ش��انه ب��ه ش��انه ای ب��رای صعود به 
رقابت های فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا دارند و چلسی 
 با 61 امتیاز شش��م اس��ت و اورتون، لیورپ��ول، فوالم و 

وست بروم هم در رده های بعدی هستند.
 از س��وی دیگر، تیم های کوینز پارک رنج��رز، بولتون، 
بلکبرن و ولورهمپتون هم در رده های هفدهم تا بیستم 

قرار گرفته اند.

 ابراز تمایل مجدد میالن 
به گانسو، ستاره سانتوس

 میالنی ه��ا در نظر دارند س��رجینیو، س��تاره س��ابق و 
استعدادیاب منطقه  آمریکای جنوبی خود  را برای دیدن 

بازی پائولو انریکه گانسو، به برزیل بفرستند.
البته آنه��ا به هیچ وج��ه تصمیم به فروش س��تاره های 

برزیلی شان یعنی پاتو و روبینیو ندارند. 

فوتبال جهان
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رییس کمیته مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران برگزار می شود، تأکید کرد 
که مسئوالن ایران موظفند شرایط الزم را برای حضور بانوان در ورزشگاه ها فراهم سازند و علی کفاشیان 

هم تلویحا از مجاز بودن حضور زنان روی سکو های ورزشگاه ها در طول این مسابقات خبر داد.

ماجرا وقتی تأسف برانگیزتر می شود که بدانیم در این لیست 
33نفره، هفت بازیکن استقاللی و سه بازیکن از تراکتور سازی 
حضور پی��دا خواهند ک��رد و بازیکنانی مثل امی��د ابراهیمی، 
رحم��ان احمدی و مه��دی کریمیان که در چن��د هفته اخیر 
آمادگی باالیی از خود نشان داده اند، متأسفانه راهی به لیست 
تیم ملی پیدا نکرده اند و در عوض از تیمی مثل پرسپولیس که 
بحرانی ترین روزهای تاریخ فوتبالش را سپری می کند، شش 
بازیکن در تیم ملی خواهند بود که بر حسب اتفاق، دونفرشان 
حتی در لیس��ت تیم خودش��ان هم در ترکیب فیکس حضور 
ندارند و مشخص نیس��ت که بر چه مبنایی به اردوی تیم ملی 
دعوت شده اند. شاید در این روزهای حساس فوتبال ملی نتوان 
به کی روش و دستیارانش فشار آورد که این لیست را از کدام 
بازی ها انتخاب کرده اند، ولی بدون شک علیرضا رحیمی به 
عنوان عضو هیأت رییسه فدراسیون فوتبال باید به هر طریق 
ممکن این مسأله را به گوش کی روش برس��اند و از او بپرسد 
که مشکل سرمربی تیم ملی با سپاهان چیست که این گونه در 

انتخاب هایش تبعیض آمیز عمل  می کند.

نسل سوخته دروازه بانی
 چن��د روزی اس��ت ک��ه بح��ث قان��ون من��ع حض��ور 
دروازه بان��ان خارج��ی در فوتب��ال ای��ران مط��رح ش��ده و 
به ان��دازه کافی ه��م در رس��انه های مختلف و ب��ه خصوص 
برنامه 90 به این مس��أله پرداخته ش��ده اس��ت، ولی باید به 
دروازه بان��ان لیس��ت جدید کی روش هم اش��اره ک��رد که با 
دع��وت از چه��ار دروازه بان، حاش��یه امنیت مناس��بی برای 
مهدی رحمتی ایجاد کرده اس��ت. امس��ال فوتب��ال اصفهان 
در بح��ث حض��ور دروازه بان ه��ای ایرانی روزهای خوش��ی 
 را س��پری کرد و حضور س��نگربانانی مثل رحم��ان احمدی، 
محمد باقر صادقی و ش��هاب گردان باعث ش��د دروازه دو تیم 
سپاهان و ذوب آهن در آمار گل نخوردن تا مرز رکورد شکنی 
 هم برس��د که به غیر از نقش دفاع تیمی، باید به عملکرد این 

سه نفر در قفس توری دو تیم اصفهانی هم اشاره کرد.

 اما بنا ب��ر نظ��ر اکث��ر کارشناس��ان، اگر ق��رار ب��ه رده بندی و 
امتیاز دهی به این س��ه نفر باش��د، رحمان با فاصله زیاد در صدر 
قرار خواهد گرفت و  باقر صادقی در کنار گردان در جایگاه های 
دوم و س��وم قرار م��ی گیرند، ول��ی نکته عجیب اینجاس��ت که 
کی روش با گذش��تن از ن��ام دو نف��ر اول، فقط ش��هاب گردان 
 را به تی��م ملی دعوت ک��رده که این مس��أله با اعت��راض صریح 
محمد باقر صادقی به س��رمربی تیمش روبرو ش��د و دروازه بان 
جوان ذوب آهن مدعی ش��د ابراهیم زاده به نوعی با سکونشین 
کردنش در ش��هرآورد اصفهان، پیراهن تیم مل��ی را از او گرفته 
اس��ت. صادقی که دو س��ال قبل در اردوی تیم ملی مصدم شده 
بود، امس��ال از ابتدای نیم فصل دوم درخشش��ی غیرقابل تصور 
در ترکیب ذوب آهن داش��ت و بدون ش��ک برای دعوت به تیم 
 ملی، بس��یار شایس��ته تر از دروازه بانانی مثل فروزان و حقیقی

 نیمکت نش��ین در روبین کازان بوده اس��ت. ام��ا بحث رحمان 
احمدی تفاوت زیادی با صادق��ی دارد و دروازه بان س��پاهان با 
رس��یدن به مرز پختگی، یکی از دالیل قهرمانی تیمش در لیگ 
برتر بوده، ول��ی هیچگاه در این س��ال ها تیم مل��ی روی خوش 
به او نش��ان نداده و رحم��ان با وجود ش��رایط فنی مناس��بش، 
 همچنان به عن��وان یک نس��ل س��وخته در ای��ران دروازه بانی 
می کند. شاید بدبین ها عقیده داش��ته باشند که به خاطر رابطه 
نه چندان مناس��ب رحم��ان با س��ید مهدی رحمت��ی در زمان 
حضورش در س��پاهان، دروازه بان اصلی تیم ملی به گوش کادر 
 فنی رس��انده که در ص��ورت حضور رحمان احم��دی در اردوی 
تیم ملی، تمرکزش ب��ه هم خواهد ریخت و ک��ی روش هم برای 
راضی نگه داشتن دروازه بان اصلی تیمش، روی خوش به رحمان 
نش��ان نمی دهد تا تیم ملی از وجود یک دروازه ب��ان با تجربه و 
سرحال محروم شود. به هر صورت رحمتی خودش هم بهتر از هر 
کسی می داند که تنها دروازه بان فعلی سپاهان می تواند جایگاه 
او را در تی��م ملی به خطر بیندازد و بقیه دعوت ش��ده ها فقط در 
حد یک دروازه بان ذخیره مناسب و بی سروصدا برای او هستند. 
البته به غیر از این موارد، باید ایرادی هم به رحمان گرفت که در 
این سال ها هرگز جاه طلب نبوده و همیشه در یک مسیر مستقیم 
حرکت کرده که نیمکت نش��ینی در دو تیم س��پاهان و بعد هم 
پرسپولیس، یکی از عواقب این راضی بودن همیشگی است. شاید 
چند سال دیگر باید نام رحمان را در کنار دروازه بانانی مثل داود 
فنایی، پرویز برومند، محمدرضا مهربانی،وحید طالب لو، حسن 
رودباریان و چند نفر دیگر قرار داد که با وجود شایس��تگی های 
فراوان در عرصه باش��گاهی، هیچگاه به حقش��ان در ترکیب تیم 

ملی ایران نرسیدند.

نسل سوخته دروازه بانی

مشکلکیروشباسپاهانچیست؟

لیست 33 نفره بازیكنان دعوت ش�ده به اردوی تیم ملی برای بازی با تیم ملی اربكستان در  مسعود 
تاشكند از سوی کارلوس کی روش اعالم شد تا بعد از برگزاری هفته پایانی لیگ، تیم ملی وارد افشاری

عرصه رقابت با مدعیان آسیایی شود، اما نكته عجیب در مورد این لیست، عدم تناسب بین 
 بازیكنان دعوت ش�ده به اردوی تیم ملی و موفقیت های باش�گاهی اس�ت که باعث ش�ده کادر فن�ی تیم ملی با 
تنگ نظری مغرضانه فقط بازیكنی مثل سیدجالل حسینی را از تیم قهرمان لیگ در لیست خودشان قرار دهند. 

روبین کازان روسیه که از 
حضور علیرضا حقیقی، 

دروازه بان ملی پوش 
کشورمان بهره می برد. در 

دیدار نهایی جام حذفی 
این کشور در اکترینبورگ 

به مصاف دینامو موسكو 
رفت که با نتیجه یک بر 
صفر به پیروزی رسید و 

توانست عنوان قهرمانی 
این پیكارها را از آن خود 

کند. 

جیمز مک کلین، بازیكن 
باشگاه ساندرلند و تیم 

ملی جمهوری ایرلند، 
بعداز آنكه برای حضور در 

یورو2012 به اردوی تیم 
تراپاتونی دعوت شد، از 

سوی تعدادی از طرفداران 
تیم ملی ایرلند شمالی 

تهدید به مرگ شد. این 
بازیكن 23 ساله، دو ملیتی 

 است و پاسپورت هر 
دو کشور ایرلند شمالی و 
جمهوری ایرلند را دارد. 

دیدار تیم های فوتبال 
رسانه ورزش و منتخب 
مربیان ملی و باشگاهی 

ایران عصر روز  پنج شنبه 
با برتری 4 بر 2 تیم منتخب 

مربیان ملی و باشگاهی 
ایران به پایان رسید. 

برتری یاران کی روش بر تیم رسانه ورزش

مک کلین تهدید به مرگ شد قهرمانی یاران حقیقی در جام حذفی

عکس نوشت

یادداشت

 بدرود آلساندرو
روز یکشنبه، سن س��یرو با صخره 
دفاعی، با ش��والیه شکست ناپذیر 
خط میانی و ب��ا ویرانگر خط حمله 
خود خداحافظ��ی خواهد کرد. این 
س��ه بزرگ تعادل و خالقیت را در 
طول یک دهه به خطوط میالن اهدا 
کردند. این ه��ا کیفیت را به میالن 
هدیه دادند، شخصیت واقعی میالن 
را به وی بازگرداندند و اکنون پس از 
بیش از یک دهه خدمت و وقف خود 
 برای می��الن، نج��وای وداع زمزمه 
می کنند. از روز دوش��نبه ما دیگر 
قادر نخواهیم بود شاهد حضور یکی از بهترین مدافعان میانی تاریخ در میالن باشیم. 
به راس��تی توانایی او در مهار بزرگ ترین مهاجمان دنیای فوتبال وصف ناپذیر بوده 
است. حرکات آکروباتیک او و به خصوص در مقابل دپورتیوو در سال 2003، توانایی 
کنترل توپ در خط دفاعی، تکل های استثنایی و اطمینانی که از حضور او به عنوان 
آقای قابل اعتماد در خط دفاعی حاصل می ش��د، دیگر همراه ما  نخواهد بود. هرگز 

فراموش نمی کنیم نستا چگونه بزرگ ترین مهاجمان دنیا را ناکام می گذاشت، زمانی 
که به آنها اجازه می داد این وهم را داشته باشند که از او عبور کرده اند، اما این مدافع 
بزرگ با زمان بندی فوق العاده و در لحظات آخر، مهاجم حریف را ناکام می گذاشت.

خداحافظ کالرنس
از روز دوش��نبه حتی دیگر ش��اهد 
آرامش همیشگی در خط میانی هم 
نخواهیم بود. کسی که حضور توپ 
زیر پاهای او طوری ب��ود که گویی 
توپ به پای او چسبیده است. شادی 
منحص��ر به ف��رد او بع��د از به ثمر 
رساندن گل هایش را نیز فراموش 
نخواهیم کرد. نمایش خیره کننده او 
 در دارب��ی دالمادونین��ا که میالن 
3-2 برنده ش��د را نیز هم��واره یاد 

خواهیم کرد.
دیگر شاهد دریبل های مهارناشدنی  

ش��والیه نخواهیم بود. قدرت دریبلینگ، تکنیک فوق العاده، خونس��ردی منحصر 

 به ف��رد و ش��خصیت واال، از جمله خصوصیاتی هس��تند که س��یدرف را از بهترین 
هافبک های میانی تاریخ فوتبال کرده است. 

چائو پیپو
از هفته آینده شور و هیجان در خط 
حمله روس��ونری فروکش خواهد 
ک��رد. فرام��وش نمی کنی��م که او 
همیشه و در همه زمان جایی بود که 
باید در زمان مناسب آنجا می بود. 
 ش��ور و هیجان وصف ناپذیر او بعد 
از ب��ه ثم��ر رس��اند گل های��ش را 
فراموش نخواهیم کرد؛ گویی دنیا را 
به او داده اند، فرقی نمی کرد اولین 
 گل خ��ود را ب��رای میالن ب��ه ثمر 
می رس��اند و یا آخرین گل، فرقی 
نمی کرد ک��ه گل او ب��رای میالن 
حیاتی بود و یا در یک دیدار دوستانه و در حالی که میالن حتی با اختالف از حریف 
 خود پیش بود، شادی منحصر به فرد او همیشه شور و هیجان را به اردوی میالنستا 

می آورد.

 روس��ونری و طرفداران آن،  به احترام س��ه جواهر خود که آنها را از دست خواهند 
داد، به سن سیرو خواهند آمد. سه اسطوره که در طول چهارسال دو مقام قهرمانی 
باش��گاه های اروپا برای میالن به ارمغان آوردند. بدون شک حضور چنین بزرگانی 
 باعث اوج گی��ری مجدد روس��ونری در قرن 21 و تک��رار افتخ��ارات تاریخی برای 

موفق ترین باشگاه جهان بوده است.
 س��یدرف، نس��تا و اینزاگی از جمله بازیکنانی از نس��ل طالیی میالن هس��تند که 
 خون ش��خصیت اروپایی را باز هم در رگ های روس��ونری ج��اری کردند. بزرگانی 
 که رویاهای م��ا را با واقعی��ت پیوند دادن��د، لذتی که ش��اید برای بس��یاری از ما 
شیرین ترین لحظات زندگیمان بوده است، با وجود این سه بزرگ و به خاطر وجود 

آنها رقم خورد.
 اما اکنون میالن باید برای خداحافظی فرزندانش مراسمی باشکوه و در شأن خود و 
این سه ستاره بزرگ برگزار کند. دیدار میالن مقابل نوارا از هفته پایانی رقابت های 
فصل و آخرین دیدار رسمی میالن در فصل جاری خواهد بود، روز یکشنبه سن سیرو 

و میالن متعلق به این سه اسطوره خواهد بود.
 پسران طالیی که در روز 28 می 2003 و در ورزشگاه اولدترافولد منچستر، میالن 
را به قله فوتبال اروپا رس��اندند و اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک دهه خدمت و 
افتخارآفرینی برای روس��ونری، برای آخرین بار وارد زمین سن سیرو خواهند شد. 

خدانگهدار 13 تکرار نشدنی، 10 فراموش نشدنی و 9 انکارنشدنی...

فرداشب سن سیرو و میالن متعلق به این سه اسطوره خواهد بود

بدرودالساندرو،خداحافظکالرنس،چائوپیپو
به نقطه آخر از یک نس�ل بزرگ رس�یدیم؛ نس�لی که خاطراتی پر فراز و نش�یب از آنها به یادگار داریم. دیدار هفته آخر می�الن در فصل جاری کالچو 
خداحافظی با سه بزرگ از نسل طالیی میالن در دهه اخیر خواهد بود. دیدار مقابل نوارا یكی از خاطره انگیزترین دیدارها برای میالنیستا ها خواهد بود، 
البته نه به خاطر حساسیت رقابتی و ش�رایط جدول، چرا که این دیدار برای میالن جنبه تشریفاتی خواهد داشت و نتیجه آن تأثیری در رتبه میالن در 
پایان فصل نخواهد داشت، بلكه از این حیث که این دیدار ،آخرین دیدار سه تن از بزرگان تاریخ میالن خواهد بود؛ سوپر پیپو، شوالیه و آقای قابل اعتماد.
 نسل طالیی پسران روس�ونری در زمان حضور کارلو آنجلوتی در نیمكت میالن را فراموش نخواهیم کرد. افتخاراتی که این نسل برای میالن به ارمغان 

آورد، در تاریخ این باشگاه ستودنی است.

دیدار یكشنبه مراسم خداحافظی فیلیپو اینزاگی، کلرنس سیدرف، و الساندرو نستاخواهد بود، بازیكنانی که از ارکان اصلی قهرمانی میالن در فینال 
منچستر 2003 مقابل یوونتوس و شروع دوران افتخار آمیز و اوج گیری مجدد روسونری بوده است. 

بعد از خداحافظی آندری شوچنكو، پایان دوران حرفه ای الساندرو کاس�تاکورتا و دیدا، حتی خداحافظی بازیكنانی مانند روی کاستا و آندره آ پیرلو، 
چرخش وداع نس�ل طالیی میالن کماکان ادامه دارد و اینبار نوبت س�یدرف، اینزاگی، و نس�تا خواهد بود. اینها همه متعلق به آن نسل طالیی پسران 

میالنیستا هستند که دوبار قله های افتخار اروپا را فتح کرده اند.



یادداشت

خبر

قضاوت در مورد حکم کمیته 
انضباطی را به مردم واگذار می کنم

 احمد شمس، سرپرست تیم فوالدماهان

کمیته انضباطی با صدور این حکم، حرفی برای گفتن باقی نگذاشت و من 
قضاوت در مورد حکم کمیته انضباطی را به مردم و خبرنگاران واگذار می کنم. 
سال هاست که در فوتس��ال حضور دارم و در طول این سال ها هیچ وقت در 
کار فنی دخالت نکرده ام؛ ضمن این که استفاده از بازیکنان مورد نظر، حق 

سرمربی هر تیم است. سؤال من 
این است که  اگر محمد طاهری 
و حس��ن زاده در ترکیب فوالد 
ماهان حضور داشتند و باز هم 
گیتی پسند قهرمان می شد، آیا 
ما محروم می شدیم؟ واقعا این 
حکم فرمالیته بود و به نظر من 
اصاًل صحیح نبود، زیرا ما نه سر 

پیاز بودیم نه ته پیاز! 

جانواریو، سیدجالل و سیدصالحي 
در فهرست مظلومي

هر چند هنوز ماندن یا جدایي پرویز مظلومي از استقالل قطعي نشده، 
اما او در صورت ماندن چند بازیکن مطرح، لیگ برتر را در نظر دارد. 
سه بازیکن مورد نظر مظلومي از تیم فوتبال سپاهان است که دو نفر از 
آنها سابقه بازي در تیم آبي پوش را دارند. پرویز مظلومي براي تقویت 
خط هافبك روي فابیو جانواریو نظر دارد؛ در ضمن مظلومي احتیاج 
به یك س��انتر فوروارد دارد که گزینه او کسي نیست جز سیدمهدي 
س��یدصالحي و البته محمد قاضي، مهاجم ملي پوش ذوب آهن هم 
یکي دیگر از گزینه هاي پرویز خان در همین پست است. دیگر بازیکن 
مورد نظر مظلومي، سیدجالل حس��یني، مدافع ملي پوش سپاهان 
است. این بازیکن که توانایي بازي در دفاع میاني و دفاع راست را دارد، 

یکي از بازیکنان اصلي فهرست سرمربي استقالل است. 

 ذوب آهن- سپاهان نوین
 هر دو امیدوارند

 در اولین روز هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال باش��گاه های کشور، 
ذوب آهن و فوالد نوین ب��ه مصاف هم می رون��د. ذوب آهن که برای 
رس��یدن به صدر جدول فقط باید منتظر شکس��ت س��پاهان و ثامن 
 در هفته های باقی مانده لیگ بماند، امروز میزبان همش��هری خود، 
فوالد نوین اس��ت. ذوب آهن  امروز  میزبان تیمی است که حال و روز 
خوش��ی در رقابت ها ندارد و با چهار امتیاز از مجموع 13 بازی برگزار 
شده، قعرنشین جدول مسابقات است. مهم ترین رقابت هفته فردا در 

اصفهان بین تیم های سپاهان و ثامن الحجج سبزوار برگزار می شود.

شب باشکوه نصف جهان

رنگ جام بازهم طالیی شد 

گروه ورزش - ایستگاه آخر لیگ برتر دیروز با قهرمانی 
زردهای اصفهان به پایان رسید تا سه گانه پیاپی قهرمانی 
سپاهان تکمیل شود. سپاهان که ش��انس اول قهرمانی 
در بازی دیروز بود، با ترکیب  ایده آل کرانچار پا به زمین 
گذاشت تا حتی با یك تساوی هم، قهرمانی دوره یازدهم 
لیگ برتررا ازآن خود کند. در آن سو تراکتور و استقالل 
چش��م به اصفهان داش��تند تا تنها با باخت س��پاهان و 
پیروزی پر گل در بازی های ته��ران و تبریز، قهرمانی را 
از آن خود کنند. س��پاهان در نیمه اول، بازی پراسترس 
 و احساس��ی را به نمایش گذاش��ت تا در تهران و تبریز 
آبی ها و قرمزها هرک��دام با دو گل ب��ه رختکن بروند و 
سپاهانی ها به تس��اوی بدون گل دل خوش کنند. تیم 
سپاهان با شروع نیمه دوم بازی تهاجمی تری را از خود به 
نمایش گذاشت، اما بازی بسته و مردانه مس سرچشمه، 

کار را برای قهرمانی سپاهان کمی دشوار کرد. 
از آن س��و تراکت��ور و اس��تقالل به امی��د گل زدن مس 
سرچشمه به حمالت خود می افزودند. حمالت سپاهان با 
تالش محمد خزایی، دروازه بان جوان مس بی نتیجه ماند 
تا مس کرمان  اجازه ندهد سپاهان چهارمین قهرمانی اش 
را با پیروزی جشن بگیرد. در نهایت، این بازی با تساوی 
بدون گل سپاهان و مس سرچشمه به پایان رسید تا زرد 
پوشان اصفهان با 67 امتیاز برای سومین بار متوالی، مقام 
اول لیگ برترفوتبال کشور را ازآن خود کنند و به عنوان 
برترین تیم سنوات لیگ برتر، نام خود را در تاریخ فوتبال 
ایران جاودانه کنند. در س��وی دیگر، امیدهای تراکتور و 
استقالل علی رغم پیروزی های پرگلشان در آخرین روز 
لیگ برتر به نتیجه نرس��ید تا درنهایت بعد از س��پاهان، 
تراکتور به عنوان تی��م دوم با 66 امتیاز و اس��تقالل هم 
با 66 امتیاز و تفاضل گل کمتر، به عنوان تیم س��وم این 
دوره لیگ برتر ب��ه کا رخود پایان دهد. ب��ه این ترتیب، 
 پرونده پر فراز و نش��یب لیگ برتر  فوتب��ال ایران با همه 
حساسیت هایشبس��ته ش��د و البته قهرمانی باز هم در 

نصف جهان ماند. 

لیگ برتر 
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ردپاي كي روش در انتقال يك بازيكن دسته سومي به منچستريونايتد

 پلیس پرتغال قصد دارد درباره انتقال 9 میلیون یورویي تیاگو دیاس کوریرا ملقب به »ببه« که در سال 
2010 با قراردادي به ارزش 9 میلیون یورو از ویتوریا پرتغال به منچستر یونایتد پیوست، تحقیق کند. 

منچستر در آن زمان اعالم کرد که »ببه« به پیشنهاد کي روش راهي اولدترافورد شده است.

 ریی��س هیأت س��وارکاری اس��تان اصفه��ان در این ب��اره به 
زاینده رود گفت: هنوز مش��خص نیس��ت که اواخر مردادماه 
مس��ابقات جام نق��ش جه��ان را برگ��زار می کنیم ی��ا اوایل 
شهریورماه، چراکه بر س��ر این موضوع با فدراسیون به توافق 

نهایی نرسیدیم.
علی خیر الهی اضافه کرد: اما بدون شك این تورنمنت را برگزار 
می کنیم و هر زمان که تاریخ قطعی برپایی آن مشخص شد، از 

طریق رسانه به سوارکاران اعالم خواهیم کرد.
وی با بیان این که برای انجام مس��ابقات نقش جهان به دنبال 
اسپانسر هستیم، افزود: بچه ها به دنبال جذب حامی مالی برای 
این مسابقات هستند؛ زیرا برگزاری مسابقات سوارکاری بدون 

حمایت مالی، امکان پذیر نیست. 
ش��نیده ها حاکی از این است که تا س��ال گذشته 50 درصد 
هزینه مسابقات را اسپانس��ر تقبل می کرد و در بخش اهدای 
جوایز س��هم عمده ای داش��ت. حال اگر هیأت س��وارکاری 
نتواند حامی مالی جذب کند، به خودی خود انجام مس��ابقات 

سوارکاری نقش جهان ملقی می ش��ود؛ البته رییس هیأت با 
اطمینان خاطر اظهار داشت: حتما اسپانسر جذب می کنیم 
و در صدد هستیم که امسال سهم بیشتری از مخارج را از این 

راه تأمین کنیم.
  خیر الهی روی مس��ابقات س��وارکاری مانور داد و اذعان کرد:

70 نفر سوارکار عالی در اصفهان داریم که به واسطه مسابقات 
سال گذشته، عزمش��ان را جزم کرده اند تا کسب مقام کنند. 
 پیش بینی می کنیم یک��ی دو مدال رقابت های س��وارکاری 

نقش جهان به گردن آنها آویخته شود.
وی با اشاره به قهرمانی اصفهان در رشته استقامت گفت: سال 
گذشته اصفهان قهرمان مسابقات استقامت شد و ما قصد داریم 
در سال جدید برای س��وارکاران فعال در این رشته، مسابقات 

دوره ای برگزار کنیم. 
البته در س��ال جدید که نزدیك ب��ه 50 روز از آن می گذرد، 
خبری از مسابقات اس��تقامت و زیبایی نبوده و در بخش پرش 
هم فقط برنامه جام نقش جهان در نیمه دوم تابس��تان مطرح 

است. این برنامه ریزی می تواند گویای فعالیت محدود هیأت 
سوارکاری باشد.

»در رش��ته زیبایی قرار اس��ت در ابتدای خردادماه مس��ابقه 
بگذاریم که زمان دقیقش را بچه ها می دانند.« این گفته علی 
خیر الهی، معنی دار است. ش��اید رییس هیأت از چندوچون 
سوارکاری بی اطالع بوده که قرار است بچه ها اسپانسر جذب 

کنند و برنامه مسابقات دست آنهاست.
تنها چیزی که رییس هیأت س��وارکاری به آن اش��راف کامل 
داشت، عدم پیست کورس سوارکاری در اصفهان است: ما در 
اصفهان پیست کورس نداریم و این بزرگ ترین معضل اصفهان 
در س��وارکاری است. متأسفانه هزینه س��اخت چنین پیستی 

بسیار سنگین است و تا کنون 
نه فدراس��یون و نه اداره کل 
ورزش و جوانان برای ساخت 
چنی��ن مجموع��ه ای ب��ا ما 

همکاری نکرده اند.

مشکل الینحل  بودجه 
در سوارکاری

علی خیر الهی ادامه داد: تنها 
پیس��تی که برای مسابقات 
کورس در نظر گرفته ش��ده 
در بیابانی به اس��م ورزشگاه 
بزرگ است که برای انجام هر 
مس��ابقه، باید بین 10 تا 15 
میلیون هزینه کنیم و توسط 
ماشین های راهسازی، خاک 

برداری و مس��طحش کنیم و بعد از مسابقات هم به دلیل عدم 
تمکن مالی ب��رای نگهداری از آن، رهای��ش می کنیم تا دوره 

بعدی مسابقات که همین منوال را پیش خواهیم گرفت.
هیأت س��وارکاری هم مانند بس��یاری از هیأت های ورزشی، 
با مش��کل بزرگ و الینحل بودجه دس��ت به گریبان اس��ت. 
»متأس��فانه آنقدر بودجه ما کم اس��ت که نم��ی توانیم بعد از 
برگزاری و قهرمانی س��وارکاران اصفهانی در مسابقات استانی 
و کش��وری، از آنها تقدیر کنی��م و این اتفاق باعث دلس��ردی 
س��وارکاران ش��ده اس��ت.« این صحبت های ریی��س هیأت 
سوارکاری  است در باب نبود بودجه که با وجود سرمایه گذاری 
سنگین سوارکاران در این رش��ته، به واقع نقش ترمز را بازی 

کرده و مانع حرکت آنها به جلو می شود.

رییس هیأت سوارکاری:

پیست كورس نداريم، بودجه نداريم،فعال مسابقه هم نداريم

چندسالی است مسابقات س�وارکاری نقش جهان که به میزبانی اصفهان برگزار می شود، در  سمیه 
تقویم ورزشی فدراسیون سوارکاری جا گرفته و از این حیث، نام اصفهان در ورزش با سوارکاری مسرور

نیز عجین شده است. قرار است این مسابقات در تابس�تان سال 91 هم برگزار شود که تاریخ 
دقیق آن اعالم نشده است.

تنها پیستی که 
برای مسابقات 
کورس در نظر 
گرفته شده در 
بیابانی به اسم 

ورزشگاه بزرگ 
است که برای انجام 

هر مسابقه باید 
بین 10 تا 15 میلیون 

خرج کنیم
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خوان��دگان: 1- آقای عليرضا طباخ 2- آقای رضا صالحی 3- آق��ای محمدعلی محمدپور 4- 
آقای محمد خليلی همگی به نش��انی مجهول المكان. خواسته: مطالبه طلب. گردشكار: دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت زهرا رنجبر بطرفي��ت آقايان محمد محمدپور و 
رضا صالحی و محمد خليلی و عليرضا طباخ به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 وجه چك 
ش��ماره 660727-89/5/10 به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه، با توجه به تصاوير 
مصدق مس��تندات پيوس��تی كه مبين اشتغال ذمه خواندگان اس��ت و با عنايت به عدم حضور 
خوان��دگان و ع��دم ايراد دفاعی مبين برائت ذم��ه آنان، دادگاه دعوی خواه��ان را محمول بر 
صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آيين دادرس��ی مدنی خوان��ده را به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 3/085/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی 
و مبلغ 4/800/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين خس��ارات تاخير تاديه 
از تاري��خ 89/5/10 لغايت اجرای حكم در حق خواهان محك��وم می نمايد. رای صادره غيابی 
و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ در اين دادگاه قابل واخواهی اس��ت. م الف: 1395 زباندان – 

رئيس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ رای 
608 شماره دادنامه: 9009970353502050. ش��ماره پرونده: 9009980358100920. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901070. شاكی: آقای اكبر مؤذنی به نشانی خ وحيد ك ش نيك نفس بن بست 
سوم پ96. متهم: آقای رحمان پيرمراديان به نشانی مجهول المكان. اتهام: تحصيل مال از طريق 
نامش��روع. گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم مجهول المكان رحمن پيرمراديان فرزند نصراهلل )كه 
بلحاظ عدم دسترس��ی به وی اطالعات و مشخصات بيشتری از نامبرده در اختيار نمی باشد( 
داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع – بدين توضيح كه شاكی در شكوائيه تقديمی و اظهارات 
بعدی خود مدعی گرديده اس��ت مته��م بموجب قرارداد عادی تنظيمی مب��ادرت به فروش يك 
دس��تگاه خودروی تاكسی سمند )با كد711( به وی نموده و عليرغم دريافت مبلغ يكصد و سی 
ميليون ريال ثمن معامله به بهانه انجام امور مربوط به تاكسيرانی، خودروی موضوع معامله را 
از پدر وی تحويل گرفته و از استرداد آن خودداری نموده است – از توجه به مفاد كيفرخواست 
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و با عنايت به شكوائيه شاكی و گزارش مرجع 
انتظامی و مالحظه اظهارات شهود و مطلعين تعرفه شده كه حكايت از خريد خودروی ياد شده 
توسط شاكی دارد و اظهارات پدر شاكی – آقای باقر مؤذنی – كه مويد تحويل گرفتن خودرو 
توسط متهم و عدم مراجعه بعدی وی می باشد و اينكه متهم نيز عليرغم ابالغ قانونی اخطاريه 
)منتشره در روزنامه زاينده رود به شماره 637-90/7/23( در مرحله تحقيقات مقدماتی دادسرا 
و عليرغ��م ابالغ قانونی وقت رس��يدگی )ك��ه آگهی احضار وی ني��ز در روزنامه نصف جهان 
به ش��ماره 1447-90/11/10 درج شده است( در جلس��ه دادرسی مورخه 90/12/7 اين دادگاه 
حضور نيافته و اليحه ای نيز در دفاع از خود تقديم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق 
به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه در اجرای ماده 217 قانون آيين دادرسی كيفری مستنداً 

به ماده 2 قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء – اختالس و كالهبرداری متهم را عالوه 
بر الزام به استرداد خودروی مزبور به شاكی به تحمل شش ماه حبس تعزيری نيز محكوم می 
نمايد. رای صادره غيابی و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه است. در 
خصوص اعتراض اكبر مؤذنی فرزند باقر نس��بت به قرار منع تعقيب صادره از طرف بازپرس 
محترم دادس��را كه متضمن منع پيگرد متهم رحمن پيرمرادي��ان از اتهامات خيانت در امانت و 
كالهبرداری بلحاظ عدم احراز وقوع بزه می باشد نظر به اينكه از ناحيه شاكی در اليحه تقديمی 
اعتراض موجه و مس��تدلی كه موجب نقض قرار صادره باش��د ابراز نگرديده است لذا دادگاه 
ضمن رد اعتراض وی مس��تنداً به بند ن ماده 3 اصالحی از قانون تش��كيل دادگاههای عمومی 
و انقالب قرار معترض عنه را تاييد و اس��توار می نمايد. اين تصميم قطعی اس��ت. م الف: 1392 

كليشادی – رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ رای 
609 ش��ماره دادنامه: 9009970354101783. شماره پرونده: 9009980358300291. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900825. ش��اكی: خانم فروزنده رايجی به نش��انی خ ابن سينا ك پا گلدسته 
ب��ن كريمی جنب پ58. متهم: آقای مهرداد ش��اه حس��ينی به نش��انی مجهول الم��كان. اتهام: 
ايجاد موسس��ات پزش��كی توس��ط اش��خاص متخصص بدون پروانه كار. گردشكار: دادگاه 
ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت ب��ه صدور رای می نماي��د. رای دادگاه. در 
خصوص اتهام آقای مهرداد ش��اه حس��ينی فرزند بهرام داير بر دخالت در امور پزش��كی و 
انجام عمل جراحی پلك چش��م بدون داشتن مدارك تخصصی منجر به ايراد صدمه بدنی غير 
عمدی به شاكی موضوع ش��كايت خانم فروزنده رايجی فرزند حسن دادگاه با بررسی اوراق 
و محتويات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادس��رای عمومی و انقالب 
اصفهان، ش��كايت شاكی خصوصی، اس��تعالم انجام شده از س��ازمان نظام پزشكی، گواهی 

پزشكی قانونی در خصوص صدمات وارده به شاكيه، عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و 
در جلس��ه دادگاه جهت دفاع از خويش علی رغم انتشار آگهی در روزنامه و با توجه به ساير 

و قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به مواد 
367 قانون مجازات اسالمی رای بر محكوميت متهم به تحمل يكسال حبس تعزيری و پرداخت 
دو درص��د دي��ه كامل بابت ارش افتادگ��ی پلك و ابروی چپ و نق��ض زيبايی حاصله درحق 
ش��اكيه ص��ادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همين شعبه می باشد. م الف: 1389 نوروزی – رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان 
 

ابالغ رای 
610 ش��ماره دادنامه: 9009970354101725. ش��ماره پرونده: 900998036570075. شماره 
بايگانی شعبه: 900876. شاكی: آقای اميرحسين كاظمی به نشانی خ رباط دوم جنب داروخانه 
دكت��ر خدابخش��يان. متهمين: 1- آقای كري��م كريمی 2- خانم الهام كريمی هر دو به نش��انی 
مجهول المكان. اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی. 2- انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ ركيك 
يا نسبتهای توهين آميز و ... . گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
ب��ه صدور رای می نماي��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهمين 1- ك��رم كريمی 2- الهام 
كريمی داير بر ضرب و جرح عمدی ش��اكی موضوع شكايت آقای امير حسين كاظمی فرزند 

عليرض��ا دادگاه با بررس��ی اوراق و محتويات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از 
ناحيه دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، ش��كايت ش��اكی خصوصی، گزارش پليس 110، 
اظهارات ماخوذه در مرحله دادس��را، گواهی پزش��كی قانونی، عدم حضور متهمين در جلسه 
دادگاه جهت دفاع از خويش علی رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و با توجه به س��اير قرائن و 
ش��واهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مس��لم تشخيص مستنداً به مواد 367 و 
480 و 481 و 484 قانون مجازات اسالمی و تبصره 2 ماده 269 آن قانون از نظر جنبه عمومی 
ب��ه لح��اظ اخالل در نظم جامعه و بيم تجری مرتكبين و ديگ��ران رای بر محكوميت هر يك از 
متهمين به تحمل شش ماه حبس تعزيری و از لحاظ جنبه خصوصی رای بر محكوميت متهمين 
مش��تركًا به پرداخت يك نفر ش��تر بابت يك فقره حارصه مخاط لب تحتانی و يك دهم يك نفر 
شتر بابت يك فقره حارصه بند انگشت و سه دينار بابت يك فقره كبودی زير زانوی راست و 
دو فقره س��رخ ش��دگی بازوی چپ و قدام قفسه سينه در حق شاكی صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشد. 

م الف: 1388 نوروزی – رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ
768 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805338، شماره پرونده: 9009980350800318، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900318، خواهان مؤسسه مالي و اعتباري مهر به نمايندگي مرادعلي نيكوپناه 
دادخواستي به طرفيت خواندگان احمد سعيدي و مجيد جهان گيري و محسن مهدوي و فرزاد 
خرم زاده تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به 
ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به كالسه 
9009980350800318 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 1391/03/27 و س��اعت 8:30 تعيين 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 

قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 17916 داوري- منش��ي 

شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
769 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805335، شماره پرونده: 9009980350800703، شماره 
بايگاني ش��عبه: 900704، خواهان احسان محمدي دادخواستي به طرفيت خوانده مسعود حاج 
كريمي حسين تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 

به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به 
كالسه پرونده 9009980350800703 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/03/27 و ساعت 
10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 17915 داوري- 

منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده 
787 شعبه سوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايی به شماره 5567/90 له علی بشيری و عليه مجتبی معينی كربكندی به آدرس اصفهان، 

مش��تاق دوم، مجتمع فرهنگی نگين 6-9 به خواس��ته مطالبه مبل��غ 10/488/791 ريال و مبلغ 
هزينه كارش��ناس 700/000 ريال و نش��ر آگهی 80/000 ريال كه جمعًا به مبلغ 11/268/791 
ريال جلسه مزايده ای را در تاريخ 91/3/9 ساعت 10/30 – 9/30 در طبقه اول مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران به منظور فروش اموال 
توقيف��ی محكوم عليه كه امتياز يك خط تلفن همراه به ش��ماره 09132062066 می باش��د كه 
توس��ط كارشناس رسمی دادگستری اصفهان به مبلغ 2/400/000 ريال ارزيابی گرديده است 
برگ��زار نمايد و طالبين خريد می توانند 5 روز قب��ل از تاريخ مزايده مبلغ 10 درصد از هزينه 
كارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی دادگستری اصفهان واريز نموده 
و ب��ا ارائه في��ش آن به اين اجرا از اموال بازديد به عمل آورده و در مزايده ش��ركت نمايند و 
قيمت مزايده از پايه ش��روع ش��ده و اموال به ش��خص يا اش��خاصی فروخته خواهد شد كه 
باالترين پيش��نهاد را ارائه نمايند فروخته خواهد شد و مشخصات خط تلفن همراه بدين شرح 
می باشد. ارزش امتياز خط تلفن همراه به شماره 09132062066 كه توسط كارشناس رسمی 
دادگس��تری اصفهان به مبلغ 2/400/000 ريال ارزيابی گرديده است. شعبه اول اجرای احكام 

شوراهای حل اختالف اصفهان 
 

مزايده 
919 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالس��ه: 32481-2/887، ش��ش دانگ ي��ك باب خانه پالك 
شماره 20 فرعی از چهار فرعی از 15100 اصلی به مساحت 262/80 متر مربع واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان مولوی خيابان پوريای ولی بن بس��ت شاهين پالك 
53 كدپستی 98541-81498 و 98543-81498 كه سند مالكيت آن در صفحه 5 دفتر 84 امالك 
زير ش��ماره 16926 س و با شماره چاپی 103686 سری الف / 77 ثبت وصادر شده است با 
جميع توابع و لواحق ش��رعيه و عرفيه به انضمام انشعابات برق، آب و فاضالب و گاز و تلفن 
ثابت 4473396 با حدود: ش��مااًل در و ديواريس��ت به بن بس��ت 8 متری به طول 9 متر شرقًا 
ديواريست به قطعه زمين باقيمانده پالك 15100/4 به طول 30 متر جنوبًا ديواريست به ديوار 
خان��ه باقيمانده 15100/4 به طول 9/10 متر غربًا ديواريس��ت به قطع��ه زمين باقيمانده پالك 
مرقوم به طول 28/40 متر كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق خانه دو طبقه )زير زمين 
مسكونی و همكف مسكونی( به مساحت 164+110 متر مربع مسكونی + 54 متر مربع پاركينگ 
+2 متر مربع بالكن + سيس��تم گرمايش بخاری گاز سوز معمولی + سرمايش اسپيلت و كولر 
آبی، با س��قف تيرچه بلوك روی ديوارهای باربر آجری و س��تون ميانی اجرا گرديده – نمای 
خارجی آجر 4 س��انتی نما، سنگ باربر الش��تر – درب و پنجره خارجی از پروفيل آلومينيوم 
و آهن – آش��پزخانه غير اوپن كه تا سقف كاشی كاری شده – ديوار پله، گچ پرداختی و رنگ 
– ديوارهای داخلی هال و پذيرايی و اتاق خواب ها از گچ پرداختی و رنگ كليه س��رويس های 
بهداش��تی كاشی كاری شده دارای انشعابات آب و برق و گاز – فاضالب – كابينت آشپزخانه 
فلزی – درب های داخلی چوبی هس��تند مس��احت عرصه طبق سند 262/80 متر مربع و جمع 
مس��احت اعيانی 276 متر مربع اس��ت. ملكی آقای غالمرضا جبلی كه طبق سند رهنی شماره 
120042 – 88/11/21 دفترخان��ه 99 اصفهان در قبال بدهی خانم مهری بهلولی زفره در رهن 
بانك صنعت و معدن ش��عبه اصفهان واقع می باش��د و طبق اعالم بانك مدت بيمه نامه س��ند 
رهنی فوق تا 91/2/5 اعتبار دارد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 91/3/23 در اداره 
اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهار راه اول سمت چپ 
به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه يك ميليارد و هشتصد و هفده ميليون و پانصد 
هزار ريال ش��روع و به هر كس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق 
اش��تراك و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باش��د و نيز بدهی های مالياتی و 
عوارض ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نش��ده 
باش��د به عهده برنده مزايده اس��ت ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی 
در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 91/2/23 درج و منتش��ر می گردد و 
در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد. اسدی- رئيس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان شماره م / الف 2007
 

ابالغ 
986 ش��ماره ابالغيه: 9010100353704809، شماره پرونده: 8909980360001452، شماره 
بايگاني ش��عبه: 891504،  آقاي مجتبي ملكيان فرزندمحمدرضا شكايتي عليه ابوالفضل صفري 
مبني بر مشاركت در ضرب و جرح عمدي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رس��يدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی )كيفري( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
343 ارجاع و به كالس��ه 8909980360001452 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/3/27 
و س��اعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 

18796 اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ 
1015 شماره ابالغيه: 9010100353704848، شماره پرونده: 9009980364900125، شماره 
بايگاني شعبه: 900264، خانم حميرا غالمي فرزند غالمحسين شكايتي مبني بر ايراد ضرب و 
جرح عمدي- توهين و فحاش��ي عليه خانم فريده اصغري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی )كيفري( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980364900125 ثبت گرديده و وقت 
رس��يدگی آن 1391/03/27 و س��اعت 10:00 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 19001 اديبي- مدير دفتر ش��عبه 111 دادگاه عمومي جزايي 

اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
1032 كالس��ه پرونده: 901386 ح / 15، وقت رس��يدگی: 91/3/31 س��اعت 10/30، خواهان: 
عبدالغفار ترابی، خوانده: س��يد محمود بيطرفان، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاهه��ای عموم��ی نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارج��اع گرديده و وقت 
رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و ب��ه تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك نوب��ت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نماي��د و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهم رس��اند. م الف/ 2935 رحيمی- مدير 

دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی
 

مزايده 
1041 اجرای احكام ش��عبه هش��تم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص كالس��ه 
پرونده اجرای 379/90 اجرای ح / 8 مورخ 1391/3/10 روز چهارش��نبه ساعت 8 الی 9 جلسه 
مزاي��ده ای برگزار نمايد موضوع مزايده در راس��تای دس��تور فروش پالك ثبتی به ش��ماره 
14039/410 بخش 5 ثبتی اصفهان به آدرس خ كاوه سه راه ملك شهر نبش خيابان عارف جنب 
تايپ و تكثير: ساختمان دو طبقه می باشد پالك ثبتی به شماره 46-57-2537/1/73 بخش يك 
ثبتی اصفهان به آدرس خيابان آذر بن بس��ت عرفان مجتمع س��فيد طبقه دوم واحد 4 می باشد 
خواهان آقای اصغر نصوحی به وكالت از خانم صديقه ش��جاعی زواره به آدرس خ بزرگمهر 
كوی درخش پ 12 و خوانده آقای عباس نصيری فرزند كرمعلی به نشانی اصفهان خ اميركبير 
خ شاهپور جديد شركت حمل و نقل مهری بار می باشد مزايده از قيمت كارشناسی شروع شده 
و ش��خص يا اشخاصی حق ش��ركت در مزايده دارند كه 10 درصد مبلغ كارشناسی را نقداً به 
همراه داشته باشند و برنده مزايده شخصی می باشد كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد شايان 
ذكر اس��ت حس��ب گزارش كالنتری مربوط پالك ثبتی 46-57-2537/1/73 توسط خواهان به 
آقای منصور هواكش��يان از مورخ 1390/9/8 كه تاريخ 1391/9/8 به مدت يكس��ال اجاره داده 
شده است پالك ثبتی به شماره 14039/410 خالی از سكنه می باشد ضمنًا مزايده در ساختمان 
كل دادگستری اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت طبقه سوم اتاق 315 دفتر شعبه 8 دادگاه 
حقوقی برگزار می گردد مشخصات پالك ثبتی ذكر شده طبق نظريه كارشناس بدين شرح می 
باشد. الف( ششدانگ آپارتمان پالك ثبتی 46-57-2537/1/73 بخش يك واقع در خيابان آذر بن 
بست عرفانی مجتمع سفيد طبقه دوم واحد 4 با مساحت مفيد 219 متر مربع مشتمل بر 4 اطاق 
خواب و س��الن پذيرايی و آش��پزخانه و سرويسهای بهداشتی ايرانی و فرنگی كف فرش واحد 
سراميك ديوارها گچ و نقاشی نمای كلی آجر + دو واحد انباری در طبقه پايين طبقه مورد نظر 
پاركينگ – پكيج – كولر – درب و كولرهای چوبی قدر الس��هم از مش��اعات و مشتركات شامل 
پاركينگ حياط راهرو آسانسور و راه پله به همراه سيستم اطفاء و اعالم حريق با اشتراكات آب 
و برق و تلفن ثابت شهری – سرايدار كه ارزش روز اين واحد 6/500/00/000 ريال )ششدانگ 
شش ميليارد و پانصد ميليون ريال( برآورد و اعالم می گردد. شش دانگ انبار پالك 57 فرعی 
به مس��احت 6/60 متر مربع و پاركينگ پالك 73 فرعی به مس��احت 12/50 متر مربع و ارزش 
4 دانگ و 8 حبه و 5638/ حبه خانم صديقه ش��جاعی زواره 5/106/454/167 ريال برآورد می 
گردد. ب( شش��دانگ خانه پالك ثبتی 410-14039 بخش پنج ثبت واقع در خيابان كاوه سه راه 
ملك ش��هر نبش خيابان عارف جنب تايپ و تكثير اين س��اختمان دو طبقه با نمای آجر درب و 
پنجره ها پروفيل و شيش��ه و قسمتی چوبی و شيشه كه به دليل اينكه اين پالك خالی از سكنه 
بوده امكان معاينه و مشاهده دقيق پالك وجود ندارد و تا حد امكان معاينات و برداشتها از پالك 
مجاور صورت گرفت و نقش��ه هوايی آن از شهرداری محل اخذ گرديد تا اينكه بتوان مساحت 
اعيانی را به طور تقريبی محاسبه نمود كه با توجه به موقعيت محل كيفيت اعيانی و مصالح به 
كار رفته در آن قدمت اعيانی اشتراكات و انشعابات معرف روز و با در نظر گرفتن جميع عوامل 
موثر در قضيه ارزش ششدانگ اين خانه 5/000/000/000 ريال )پنج ميليارد ريال تمام برآورد 
و اعالم می گردد و ارزش دو دانگ خانم صديقه شجاعی زواره 1/666/666/666 ريال برآورد 

می شود. مدير اجرای احكام شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان

چهره روز



چهره روزيادداشت

اثر موفق ريشه در سنت دارد
 امروزه یکی از آفت هایی که گاه 

فريبا 
برای ش��اعر وجود دارد، نداشتن يوسفی

خلوص در کارهاست که مصداق 
»هر سخن کز دل برآید الجرم بر دل نشیند« نیست. در 
حالی که به همین دلیل، س��روده صادقانه ش��اعر بر دل 

مخاطب اثر کرده و معموال ماندگار خواهد شد. 
یکی ازمسیرهایی که ش��اعران و باالخص شاعران جوان 
باید در گذار از آن بسیار مراقب و هوشیار باشند، کارهای 
جشنواره ای است. گاهی دیده می شود که شاعرهدفش 
بیشتر ورود به جشنواره و برگزیده شدن در آن است، لذا 
سلیقه ش��اعر و هدف او بیشتر به س��مت و سوی سلیقه 
کارشناس��ان جش��نواره ها س��وق پیدا کرده و در جهت 
جلب نظر آنها ش��عر می گوی��د، این درحالی اس��ت که 
یکی از کارهایی که به نظر می رس��د به ش��اعران جوان 
کمک ش��ایانی خواهد کرد، این است که آثارشان قبل از 
چاپ، نقد و بررسی شود. معموال اصول، قواعد و خطوط 
قرمز در همه ج��ا تعاریف نزدیک��ی دارد و با ویژگی های 
انسانی و اخالقی در رابطه است، چرا که خوب ها و بدها را 
فطرت های سالم درمی یابند و اغلب چارچوب ها را رعایت 
 می کنن��د. درمورد بعضی ازش��اعران موف��ق نیز چنین 
می توان گفت که  ازعواملی که باعث موفقیت آنان شده، 
نوع آوری با تکیه بر دانش علمی اس��ت، چ��را که باید در 
شعر امروزی بیان امروزی داشت و لحن اجتماع را در نظر 
گرفت. لحن اجتماع یعنی آنچه مردم امروز جامعه با آن  
زندگی می کنند و به آن اعتقاد دارند. درس��رایش شعر، 
داشتن صبر و صرف کردن حوصله حرف اول را می زند. 
مطالعه عمیق و صحیح آثار بزرگان و برقراری تعادل بین 
آثار گذش��تگان و معاصران، عاملی است که همواره ما را 
از گرفتار شدن به افراط ها و تفریط ها باز می دارد و سبب 
می ش��ود که با تکیه بر دانش و صحت زبان گذشتگان و 
آش��نایی با زبان نافذ ش��اعران موفق معاصر، مؤثر و نافذ 
بسراییم و به این شیوه، شعر خود را ماندگار سازیم. البته 
با لحاظ کردن همه این موارد، بحث مخاطب هم مبحث 
مهمی اس��ت، اگر بخواهیم ازمخاطب فرهیخته صحبت 
کنیم، باید از ناشر فرهیخته سخن بگوییم؛ چرا که ناشر 
فرهیخته س��هم زیادی در فرهنگ سازی کش��ور دارد. 
در سال های اخیر مس��ائل اقتصادی بر اهداف فرهنگی 
سایه افکنده و متأسفانه بعضی ناشران، ناگزیر بیشتر در 
پی اهداف اقتصادی هس��تند تا کمک به تعالی فرهنگی 
جامعه، این درحالی است که در گذشته ناشران دانشمند 
و دلسوزی هم داشتیم که بیش��تر به فکر فرهنگ و ادب 

و هنر جامعه بودند تا هدف  های اقتصادی ناشی از نشر.

اخبار کوتاه

روبان سفید 
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كتاب دا تا پایان تابستان ترجمه می شود  

فهیمه سمسار ، مسئول دفتر ترجمه آثار ادبیات داستانی به زبان های خارجی انتشارات سوره مهر گفت : 
این رمان دفاع مقدس توسط پال اسپراکمن، مترجم و استاد دانشگاه راجرز آمریکا در حال ترجمه است 

و تا آخر تابستان ترجمه اش پایان می گیرد.
در معرفی مفاخر، ضعیف بوده ايم  
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان
احسان مشکالنی 

  بهره من��دی از ابزاره��ای فرهنگی و هن��ری برای معرف��ی مفاخر و 
نام آوران ملی الزامی است، ولی متأسفانه به علت بی توجهی به استفاده 
از ابزاره��ای موجود عرصه فرهنگ و هن��ر، درمعرفی مفاخر، ضعیف 
 عمل شده است، به همین دلیل هم اکنون، بسیاری از شخصیت های 
افسانه ای کشورهای دیگر برای جوانان ما شناخته شده و الگو هستند، 
درحالی که فرزندان ما نسبت به افراد برجسته و نام آوران ایران آگاهی 
نداشته و بیگانه اند. متأسفانه استفاده ازنمایش، سینما وموسیقی که 
درجذب و ترغیب مردم و به 
ویژه جوانان و نوجوانان تأثیر 
بسیاری دارد، نادیده گرفته 
ش��ده و یا کمتر مورد توجه 
قرار می گی��رد، در حالی که 
می توان با معرفی مناس��ب 
مفاخ��ر، زمینه های گرایش 
و پذیرش جوانان را نسبت به 
الگوسازی از آنها فراهم کنیم. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزايده 
1133 اج��رای احكام ش��عبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در 
خصوص پرونده كالس��ه 900253 ح ج 23 له خانم بهناز الس��ادات مدنيون با وكالت كريم 
بلوچی و عليه محمود مهر عليان اصالتا و قيومتا از طرف مسيح مهر عليان و ربابه هاشمی 
مبنی بر مطالبه مهريه ش��امل سيصد عدد سكه بهار آزادی و حق االجرای دولتی 500/050 
ريال و يك ميليون و هش��تاد هزار ريال هزينه كارش��ناس و نش��ر آگهی در روز 91/3/11 
ساعت 8/30 در محل اين اجرا دادگستری كل اصفهان طبقه همكف اتاق 054 جهت فروش 6 
دانگ پالك ثبتی 35/515 بخش 18 اصفهان به نش��انی گورت محله جزيره جنوب كانال آب 
بعد از كارگاه موزاييك س��ازی كوچه معروف به مهر عليان با وصف كارشناسی 435/38 
متر مربع مس��احت عرص��ه و 71/27 متر مربع تج��اری و راه پله در همك��ف 71/27 متر 
مرب��ع مس��كونی در طبقه اول و 277/80 متر مربع س��وله و زير زمين با اس��كلت فلزی و 
ديواره��ا ب��ا نما س��نگ و درب و پنجره پروفيل و شيش��ه و اش��تراكات آب و برق و گاز 
مطابق كروكی ذيل با قيمت كارشناس 1/442/700/000 ريال كه مصون از اعتراض طرفين 
واقع گرديده اس��ت برگزار نماي��د طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نش��انی 
اعالم��ی از مح��ل ملك بازديد نموده و ب��ا توديع ده درصد از قيمت پايه در جلس��ه مزايده 
 ش��ركت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. مدير اجرای احكام 

شعبه 23 حقوقی اصفهان 
 

تحديد حدود اختصاصی
1276 ش��ماره: 1174 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين بائره پنج قفيزی تقريبی در 
چاله خندق ش��ماره 483 فرعی از ش��ماره 35 اصلی واقع در ازان بخش ثبتی ميمه كه طبق 
پرونده ثبتی بنام علی اقدامی و غيره فرزند خداداد در جريان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز س��ه شنبه مورخ 91/3/16 
س��اعت 9 صب��ح در محل ش��روع و به عمل خواهد آم��د. لذا به موجب اي��ن آگهی به كليه 
مجاورين و مالكين اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات 
مجاوري��ن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد 
تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به اين اداره بايستی با 
تقديم دادخواس��ت به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايد. نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

تحديد حدود اختصاصی
1277 ش��ماره: 1176 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمين بائره چهار قفيزی تقريبی 
در چاله خندق ش��ماره 484 فرعی از ش��ماره 35 اصلی واق��ع در ازان بخش ثبتی ميمه كه 
طب��ق پرون��ده ثبتی بنام عل��ی اقدامی و غيره فرزن��د خداداد در جريان ثبت اس��ت به علت 
عدم حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز س��ه شنبه 

مورخ 91/3/16 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می ش��ود در روز و س��اعت مقرر در محل حضور 
يابن��د. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد تا )30( روز پذيرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض به 
اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را 

اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

مزايده 
1140 اجرای ش��عبه نهم دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايی كالس��ه 
90/417 ح ج / 9 له آقايان باقر، محمد، رضا چينی اصالت و وكالت از طرف حس��ين كرمی 
ونديش��ی با وكالت آقای عباس��علی ش��بانی و عليه آقای عباس تخت كوسه با وكالت آقای 
افش��ين كمالی اصيل به نش��انی دولت آباد برخوار روبروی داروخانه بوعلی ابتدای كوی 
ابوعمار پ 110 به خواسته فروش ششدانگ پالك ثبتی 41/6 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به لحاظ غير قابل افراز بودن جلس��ه مزايده ای را برای روز س��ه شنبه 91/3/9 ساعت 10 
الی 11 صبح در محل اجرای شعبه نهم دادگاه حقوقی واقع در اصفهان خ نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری طبقه اول اطاق 133 برگزار نمايد كه در اين خصوص دو نفر از كارشناس��ان 
محترم دادگس��تری در رشته ساختمان و ماشين آالت و تاسيسات كارخانجات تعيين شده 
و در نظريه خود كه مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته اس��ت اعالم نموده كه پالك ثبتی 
فوق الذكر واقع در خيابان حبيب آباد خ ش��هيد شالباف كارخانه ساخت ظروف چينی بوده 
كه پس از معاينه و بررسی و اندازه گيری نظريه ارزيابی ريالی كليه تجهيزات و تاسيسات 
خط توليد با توجه به كارايی آنها و ش��رايط روز بازار و اس��تهالك حاكم بر تجهيزات خط 

و لوازم جانبی آنها و قراردادهای حقوقی برق، آب و گاز مرتبط بر اين مجموعه به ش��رح 
ذيل می باش��د عرصه پالك ثبتی ف��وق 9607 متر مربع كه تغيير كاربری داده ش��ده و به 

ص��ورت زمين كارگاه��ی در آمده و دارای پروانه بهره برداری س��اخت ظروف چينی با 
ظرفيت 2/500/000 تن در سال می باشد و دارای انشعابات آب از هيات امنای منطقه و چاه 
آب و انش��عابات برق kw 150 و گاز 350 متر مربع مكعب با فش��ار 15 پوند بر اينچ مربع، 
اعيانيهای آن ش��امل سالن توليد به مساحت 3000 متر مربع به صورت سوله با ديوارهای 
آجری با بند كش��ی كف بتون، پنجره های پروفيل و شيش��ه پوشش سقف و توری و عايق 
پش��م شيشه و ورق كركره ای گالوانيزه می باشد در ش��مال ساختمان انبار و اطاق آماده 
س��ازی لعاب و اطاقهای كارگری در دو طبقه جمعًا 564 متر مربع ساخته شده و دارای دو 
كوره تونلی به طولهای 60 متر با درجه پخت 1100 درجه و 1300 درجه در داخل سالن و 
كوره لعاب 40 متر مربع با درجه پخت 700 درجه كه قس��متی از س��قف و ديوار آن احتياج 
به تعمير دارد و ساختمان اداری به مساحت 460 متر مربع كه با ديوارهای آجری باربر و 
ستون و پوشش تير آهن و طاق ضربی ساخته شده، كف سراميك و ديوارها قرنيز و گچ و 
رنگ، پنجره ها آلومينيوم، نمای خارجی آجر 4 س��انتيمتری با بند كشی، سرويس بهداشتی 
با كف سراميك، ديوارها تا سقف كاشی و با آبگرمكن گازی و درهای آلومينيومی می باشد 
و متعلقات ديگر ش��امل پس��ت برق به مساحت 47 متر مربع و اطاق گاز به مساحت 16 متر 
مربع با س��قف ش��يروانی و اطاق نگهبانی به مساحت 24 متر مربع می باشد ماشين آالت 

و تجهيزات خط توليد ش��امل: 1- كوره بس��كويت c-63 m 1100 با عرض 1/40 متر مربع 
c 1300-m63 و ارتفاع 60 س��انتيمتری با نسوزهای مربوطه و با كامپيوتر 2- كوره لعاب 
با عرض 1/40 متر و ارتفاع 60 س��انتيمتری با نس��وزهای مربوطه 3- سه دستگاه خشك 
كن دو قلو با طول 9 متر و ارتفاع 6 متر با متعلقات وابس��ته 4- هفت دستگاه فرينگ نعلبكی 
،mistybishi  w100 ش��بيه دس��تگاههای فرينگ كارخانه چينی اصفه��ان، 5- ژنرات��ور 

6- بال ميل لعاب با متعلقات مربوطه دو دس��تگاه، 7- ده دستگاه مگنت با تابلوهای مربوط 
8- همزن kw 11 )قدرت موتور( دو دس��تگاه 9- ممبرام پمپ hp 10 طرح ژاپن دو دستگاه 
مربوط به س��اخت امين جواهری 10- ممبرام پمپ 2 دو دس��تگاه 11- باس��كول 500 كيلو 
يك دس��تگاه، 12- پمپ كارواش جهت تميزكاری فيلتر پرس يك دستگاه 13- دستگاه فيلتر 
پرسی 80 صفحه با سيستم هيدروليك يك دستگاه 14- دستگاه اكسترو دراستيلی با دهنه 
35 با متعلقات پمپ وكيوم 15- همزن hp 2 با گيريبكس حلزون و چرخ حلزون سه دستگاه 
16-80 واگ��ن )40 واگن با آج��ر دمای پخت 1100 و 40 واگن با آج��ر دمای پخت 1300( 
مرب��وط ب��ه دو كوره 17- گاری حمل و نق��ل متعلقات داخلی كارخانه )همچون بس��كويت 
و چينی 30 عدد( 18- دس��تگاه برس تميز كاری يك دس��تگاه 19- ساكار نعلبكی از جنس 
س��اخته ش��ده داخل كارخانه 4000 قطعه 20- ساكار بش��قاب 19 از جنس stc 500 قطعه 
21- س��اكار بش��قاب 20 از جنس stc 4000 قطعه 22- بسكويت بش��قاب سايز 26 3000 
قطعه 23- بسكويت نعلبكی 40000 قطعه 24- بسكويت بشقاب 19 30000 قطعه 25- كوره 
پخت لعاب 40 متر با پخت 700 درجه كه قس��متی از س��قف كوره از بين رفته با 28 واگن 
26- ايس��تگاه گاز 350 مت��ر مكعب با 15 پوند ورودی گاز 27- ايس��تگاه برق ش��هری با 
تجهيزات متعلقه 28- چاه آب كه ارزش كليه لوازم شامل عرصه و اعيانی، خط توليد مستقر 
در س��الن توليد، تاسيس��ات جانبی و موثر در خط توليد به مبلغ 23/000/000/000 ريال 

معادل دو ميليارد و س��يصد ميليون تومان جهت شش��دانگ برآورد و اعالم نظر می گردد 
و در اج��رای ماده 111 قانون اجرای اح��كام مدنی مامور به محل اعزام و در گزارش خود 
عنوان نموده كه متصرف فعلی كارخانه خواهان و خوانده می باش��ند. و محل مورد مزايده 
ب��ا وضعيت موجود تحويل آقای محمد چينی و نگهبان آقای رمضان رضايی گرديد و مفاد 
حفظ و نگهداری محل به نامبردگان تفهيم ش��ده اس��ت وجه حاصل از فروش پس از كسر 
 هزينه های انتقال به نس��بت مالكيت پرداخت خواهد شد. مدير اجرای احكام شعبه 9 دادگاه 

حقوقی اصفهان 
 

اخطار اجرايی
1336 شماره: 1160/89 به موجب رأی شماره 1592 تاريخ 89/10/6 حوزه 6 شورای حل 

اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمد جعفری فرد نشانی 
محل اقامت: خرم آباد خ جالل آل احمد 10 متری ك 2 پ 28، محكوم است به: پرداخت مبلغ 
چهل ميليون ريال بعنوان اصل خواس��ته و س��ی و هشت هزار ريال بعنوان هزينه دادرسی 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخير در تأديه از تاريخ سررس��يد چك 
های موصوف لغايت تاريخ اج��رای حكم در حق محكوم له حميد جانثاری الدانی با وكالت 
بزرگ منش نش��انی محل اقامت: خ آتشگاه خ قدس گلسرای س��پاهان نهال. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي كه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذكور معلوم ش��ود كه محكوم عليه قادر ب��ه اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده 

ليك��ن ب��راي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا ص��ورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي كه تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از 
 شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 2732 شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
1372 ش��ماره بايگانی پرونده: 9100016/1، شماره ابالغيه: 9100510200300686، آگهی 
ابالغ اجرائيه كالسه: 9100400200300016/1. بدينوسيله به آقای اسداله كشاورزی فرزند 
محمود بدهكار پرونده بش��ماره بايگانی 9100016 كه برابر گزارش مأمور ابالغ در آدرس 
اصفهان خيابان فروغی چهارراه بهارس��تانی پالك 233 شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد 
كه برابر س��ند اجاره 110237-62/7/2 دفتر اسناد رس��می شماره 56 اصفهان بين شما و 
وزارت جهاد كش��اورزی بايد نس��بت به تخليه قطعه زمينی بمس��احت ده هزار مترمربع از 
اراض��ی ملی پالك 516/25 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان معروف به دامنه كوه جعفرآباد 
واقع در بخش مورچه خورت شهرس��تان اصفهان اقدام نمائيد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه 
اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ 
اجرائيه محس��وب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به تخليه اقدام در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهی 
ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد ش��د. م الف/ 2811 اس��دی- 

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
1373 ش��ماره بايگانی پرون��ده: 9100017/1، ش��ماره ابالغي��ه: 9100510200300685، 
آگه��ی اب��الغ اجرائيه كالس��ه: 9100400200300017/1. بدينوس��يله به آقای س��يد رضا 
اس��حقی فرزند س��يد جعفر بدهكار پرونده بش��ماره بايگانی 9100017 ك��ه برابر گزارش 
مأمور ابالغ در آدرس اصفهان خيابان پروين كوچه ش��هيد حس��ن پور پالك 12 ش��ناخته 
نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر س��ند اجاره 186953-87/7/29 دفتر اس��ناد رس��می 
ش��ماره 56 اصفهان بين شما و وزارت جهاد كش��اورزی اصفهان بايستی نسبت به تخليه 
مس��احت بيس��ت هزار مترمربع از اراضی پالك 56/1 واقع در روس��تای جالل آباد بخش 
يك ثبت ش��هرضا اقدام نمائيد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يك 
نوب��ت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به تخليه اقدام در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق 
 مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد ش��د. م الف/ 2810 اس��دی- رئيس اداره اجرای اس��ناد 

رسمی اصفهان
 

حصر وراثت
1374 آقای جالل كيخس��رو كيانی دارای شناسنامه شماره 42209 به شرح دادخواست به 
كالسه 140/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان مصطفی كيخسرو كيانی بشناسنامه 23564 در تاريخ 1390/8/6 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عذرا مدنيان 
فرزند س��يد علی ش ش 38163 )همسر(، 2- جالل كيخس��رو كيانی فرزند مصطفی ش ش 
42209 )فرزند(، 3- جمال كيخس��رو كيانی فرزن��د مصطفی ش ش 480 )فرزند(، 4- محمد 
كيخس��رو كيانی فرزند مصطف��ی ش ش 52406 )فرزند(، 5- اعظم كيخس��رو كيانی فرزند 
مصطفی ش ش 48379 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

12309 شعبه 7 شورای حل اختالف خمينی شهر
 

حصر وراثت
1375 خانم بلقيس صمدی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 45 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 134/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان فاطمه ابراهيمی فروش��انی بشناس��نامه 190 در تاريخ 1382/11/5 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- صديقه 
صمدی فروش��انی فرزند محمداس��معيل ش ش 27 )فرزند(، 2- بلقيس صمدی فروش��انی 
فرزند محمداس��معيل ش ش 45 )فرزند(، 3- اقدس صمدی فروش��انی فرزند محمداسمعيل 
ش ش 62 )فرزند(، 4- زهرا صمدی فروش��انی فرزند محمداس��معيل ش ش 209 )فرزند( و 
الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12307 ش��عبه 7 شورای 

حل اختالف خمينی شهر

حصر وراثت
1376 آقای سيد محمدجواد علی زاده سده دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 137/91 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان س��يد عبدالنبی علی زاده سده بشناس��نامه 117 در تاريخ 1377/10/6 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- جانجان ربانی ورنوس��فادرانی فرزند محمدباقر ش ش 163 )همس��ر(، 2- س��يد حبيب 
علی زاده س��ده فرزند س��يد عبدالنبی ش ش 15518 )فرزند(، 3- س��يد محمدعلی علی زاده 
س��ده فرزند سيد عبدالنبی ش ش 321 )فرزند(، 4- س��يد نوراله علی زاده سده فرزند سيد 
عبدالنبی ش ش 15519 )فرزند(، 5- س��يد محمدجواد علی زاده س��ده فرزند سيد عبدالنبی 
ش ش 33 )فرزن��د(، 6- س��يده مريم علی زاده س��ده فرزند س��يد عبدالنبی ش ش 15520 
)فرزند(، 7- نرگس س��ادات علی زاده س��ده فرزند س��يد عبدالنبی ش ش 797 )فرزند(، و 
الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
 ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12308 ش��عبه 7 شورای 

حل اختالف خمينی شهر
 

حصر وراثت
1377 خانم اش��رف سليمانی درچه دارای شناسنامه ش��ماره 160 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 132/91 از اي��ن دادگاه در خواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان عليمحمد زمانی درچه بشناس��نامه 181 در تاري��خ 1389/6/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اش��رف 
س��ليمانی درچه فرزند احمد ش ش 160 )همسر(، 2- علی زمانی درچه فرزند عليمحمد ش 
ش 6-007890-113 )فرزن��د(، 3- فاطمه زمانی درچه فرزند علی محمد ش ش 4060 درچه 
)فرزند( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می 
نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12310 شعبه 7 

شورای حل اختالف خمينی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
1378 در خص��وص پرونده كالس��ه 258/91 خواهان زينب الس��ادات س��جاديه با وكالت 
س��ام قاس��می نژاد دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چ��ك به طرفيت مه��دی موزرمنی فرزند 
غريب تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/4/7 س��اعت 8 
صب��ح تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان 
آتش��گاه نرس��يده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1379 در خصوص پرونده كالس��ه 159/91 خواهان زينب الس��ادات سجاديه دادخواستی 
مبن��ی بر مطالب��ه وجه دو فقره چك به طرفي��ت مهدی موزرمنی تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای مورخه 91/3/31 ساعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��انی- جن��ب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يك شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1380 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 56/91 خواهان كي��وان بكرانی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالب��ه به طرفي��ت عبداله ش��هرياری تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز 
چهارش��نبه م��ورخ 91/3/24 س��اعت 3:30 عص��ر تعيي��ن گردي��ده، با توجه ب��ه مجهول 
الم��كان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، ت��ا خوانده قبل 
از وق��ت رس��يدگی به اين ش��عبه واق��ع در خيابان محتش��م كاش��انی، جنب بيم��ه ايران 
مجتمع ش��ماره يك ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م را اخ��ذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 28 حقوقی مجتمع ش��ماره يك ش��ورای ح��ل اختالف

اصفهان

 قطع همکاری پیتر اشتاين
پیتراش��تاین، کارگ��ردان 
برجسته ومشهور تئا ترجهان 
به دلیل دراختیار نداش��تن 
س��الن تمری��ن مناس��ب و 
بازیگ��ران تم��ام وق��ت، ب��ا 
متوقف کردن پروژه نمایش 
»اورس��تیا«، به زودی ایران 
را ترک می کند. درحالی که 
پیتراشتاین آلمانی اواخر سال 
گذش��ته به کش��ورمان آمد و قرارداد اجرای نمایش »اورستیا« را با 
مسئوالن وزارت ارشاد امضا کرد، اینک به دلیل فراهم نشدن امکانات 
مناسب، تمرینات خود را ناتمام گذاشته و از ادامه کار انصراف داده است. 
در دیگر سو، مس��ئوالن ایرانی این پروژه با تأیید قطع همکاری پیتر 
اشتاین، اعالم کردند که به زودی دالیل این اتفاق را توضیح خواهند 
داد، اما یکی از بازیگران نمایش، فراهم نبودن سالن تمرین و در اختیار 
نداش��تن بازیگران تمام وقت را دلیل قهر این کارگردان آلمانی اعالم 
کرد.مسعود دلخواه گفت: بعد از آن که بنیاد رودکی زمان تمرین گروه 
نمایش »اورستیا« را در س��الن طبقه هفتم تاالر وحدت کاهش داد، 
پیتر اشتاین به دنبال محل مناسب دیگری برای ادامه تمرین ها بود که 
متأسفانه به موقع پیدا نشد. این بازیگر و مدرس تئا تر ادامه داد: ما سالن 
تمرین تاالر وحدت را هر روز به مدت هشت ساعت در اختیار داشتیم 
که متأسفانه مسئوالن بنیاد رودکی نیمی از این وقت را از گروه گرفتند 

که موجب دلخوری پیتر اشتاین و قطع تمرین های ما شد.

 بسیاری از مسائل ممکن است دست به 
گروه 
فرهنگ

دس��ت هم بدهد تا این اتفاق رخ دهد و 
من نیز از ادامه کار با این گروه خوشحال 

خواهم شد.
 این مه��م ترین جمل��ه ای بود که س��االر عقیلی در نشس��ت 
مطبوعاتی اش در تاالر هتل عباسی درباره ارکسترملی اصفهان 
گفت و درباره تفاوت ارکس��ترملی اصفهان با ارکس��ترملی به 
رهبری فرهاد فخرالدینی نیزچنین توضیح داد: نوازندگانی که 
در ارکسترملی می نواختند، ازبهترین های ایران بودند، افرادی 
 مانند بیات، خورش��یدفر، کریم قربانی و ارسالن کامکار در این 
کنسرت حضورداش��تند، اما این افراد هم از جایی شروع به کار 

کرده اند.
عقیلی همچنین ادامه داد: ممکن اس��ت نوازن��دگان اصفهانی 
نیز برای پیش��رفت به ته��ران بیایند و همین طور نیز هس��ت، 
مثال نوازندگان ارکس��ترملی از شهرس��تان به تهران آمده اند و 
سال هاست که در آنجا ساکن شده اند، ولی درهرحال نباید تمرین 
را کنار بگذارد و هر روز نکته هاي تازه بیاموزند، درست مثل همین 

ارکسترکه باید کار کند تا تجربیات 
بیشتری به دست بیاورد.

عقیلی دررابطه با ادامه همکاری اش 
با ارکسترملی اصفهان افزود: بسیاری 
ازمسائل ممکن است دست به دست 
هم بدهد تا این اتفاق رخ دهد و من 
نیز از ادامه کار با این گروه خوشحال 

خواهم شد.

این خواننده محبوب یادآورشد: موسیقی سنتی ایران غنی است و 
تلفیق درآن فایده ای نخواهد داشت، اما اگراین کار به نوعی انجام 

شود که به موسیقی اصیل صدمه نزند، مشکلی ایجاد نمي کند.

خواننده موسیقی سنتی هستم 
عقیلی گفت: خواننده موس��یقی س��نتی هس��تم و در مس��یر 
پیشکسوتانی همچون غالمحس��ین بنان، تاج اصفهانی، ادیب 
 خوانس��اری و محمودی خوانس��اری گام برم��ی دارم. خواننده

 آلبوم »مایه ناز« افزود: قطعاتی براي تیتراژ سریال های مختلف 
اجرا کرده ام و همچنین با آهنگس��ازان مختلف ایران و رهبران 
 ارکس��ترهای جه��ان مانند ارکس��تر فیالرمونیک ش��هرهای 
مونیخ، برلین و نروژ، اجراهایی داش��ته ام و نخواس��ته ام دریک 
 سبک خاص کلیشه شوم، چون به پویایی هنر و هنرمند اعتقاد 
دارم و اتفاقا یک��ی ازدالیلی که با تلویزی��ون همکاری می کنم 

همین است. 
این خوانن��ده با اش��اره ب��ه بازس��ازی و دوباره خوان��ی یک یا 
دوکار قدیمی گف��ت: جدیدتری��ن اثرهایي که اج��را کرده ام، 

اثر»تبریزدرمه« مربوط به س��ریالی به همین نام به کارگردانی 
محمدرضا ورزی وس��اخته بابک زرین اس��ت، هم چنین قطعه 
»خوشه چین« که کلیپ آن به تازگی ساخته شده  را اجرا کرده ام.

مايه ناز به سبک و سیاق استاد بنان بود 
عقیلی با اش��اره به این که بیش��تر س��بک کاری اش را بر اصول 
 خوانندگی زن��ده یاد بن��ان متمرکزک��رده، بیان ک��رد: آلبوم 
»مایه ناز« را با همکاری همسرم حریرشریعت زاده با سبک و به 

یاد استاد بنان منتشر کرده ام.
او با بیان این که جوانان پس از انقالب بیشتربه دنبال موسیقی 
س��نتی رفته اند، خاطرنش��ان کرد: در گذش��ته، خانواده ها به 
فرزندانش��ان اجازه رفتن به سمت موس��یقی را نمی دادند، اما 
درحال حاضر شرایط بهترشده است. اگرجوانان موسیقی سنتی، 
کالسیک، پاپ و یا هر نوع موسیقی دیگری را به صورت فاخر و 
جدی پیگیری کنند، هیچ اشکالی نخواهد داشت و مهم این است 

که این  سبک ها از هم تفکیک شود.

خوشحالم که در اصفهان کنسرت داشتم
ساالر عقیلی درخصوص میزان استقبال مردم ازکنسرت، گفت:   
از این برنامه استقبال خوبی شد، به خصوص که این  شهر، پایتخت 
فرهنگی ایران است و من بسیار خوشحالم که برای اولین بار در 

اینجا کنسرت داشتم.
او با اشاره به این که کسی که ش��ناخته می شود راه سخت تری 
در پیش خواهد داشت، خاطرنشان کرد: زمانی استاد شجریان 
 به من گفت »مردم م��ن را به دلیل آهنگ های��ی که نخوانده ام 
دوس��ت دارند، نه به دلیل آثاري که اجرا کرده ام« و این جمله 
همیشه آویزه گوشم است و تا همیشه هم آن را با خود همراه دارم 
تا آهنگ هایی را که نباید بخوانم، نخوانم و البته این مسأله را هم 
به همه جوان ترهایی که در آغاز راه هستند، پیشنهاد می کنم. 

همکاری ها خوب بوده است 
معموالبرگزارکنندگان کنسرت در اصفهان همیشه گله مند از 
برخوردها و عدم همکاری های ارگان های ذیربط هستند، ولی 
این بارگویا وضع فرق می کند؛ چرا که برگزارکننده کنس��رت 

عقیلی در سال جدید، حرف تازه ای می زند. 
کیوان عسکری پورگفت: تا این لحظه همکاری ها خوب بوده و 
نهادهای استانداری، فرمانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نهایت تالش خود را برای برگزاری این کنسرت 

انجام داده اند.
گفتی اس��ت س��االرعقیلي21 و22 اردیبهش��ت ب��ا همراهي 

ارکسترملي اصفهان درتاالر رودکي ملک شهر به صحنه رفت.

ساالر عقیلی درنشست مطبوعاتی اعالم کرد؛  

از كار با اركستر اصفهان خوشحالم 

زمانی استاد 
شجريان به من 

گفت »مردم 
من را به دلیل 

آهنگ هايی که 
 نخوانده ام 

دوست دارند، نه 
به دلیل آثاري که 

اجرا کرده ام«  



چهره روزیادداشت

هفت
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شامپانزه به پرده سینمای جهان آویخت
»شامپانزه« نام تازه ترین مستندی است که به شکل گسترده در سینماهای آمریکای شمالی 
اکران می شود. این فیلم را آلیس��تر فوتورگیل و مارک لینفیلد به شکل مشترک کارگردانی 

کرده اند و فیلمنامه آن نیز توسط این دو به رشته تحریر درآمده است. 
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 سرای داستان در رادیو  اصفهان 

 گروه سینما: برنامه رادیویی »سرای داستان« هرهفته پنجشنبه ها 
به مدت ۳۰ دقیقه از س��اعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶ از رادی��و اصفهان پخش 

می شود.
»سرای داستان« برنامه ای اس��ت با موضوع بررسی و نقد داستان که 
عالوه بر داستان خوانی، به معرفی داستان نویسان استان، پیشگامان 
نویس��ندگی ادبیات غرب به همراه توضیحات کارشناسان در زمینه 

سبک های ادبی در ساختاری ترکیبی می پردازد.
این برنامه به صورت یک هفته درمیان، یک هفته با حضور نویسنده ای 
استانی و منتقد به خواندن و نقد و بررسی داستانی می پردازد و یک 
هفته به معرفی سبک های ادبی و معرفی نویسندگان ادبیات کالسیک 

در آن سبک و داستان خوانی پرداخته می شود.
تهیه کننده این برنام��ه، پروانه ارباب زاده اس��ت و مجری گری آن را 

مهدی با تقوا بر عهده دارد.

 نغمه های جاودان 
سرزمین مادری را بشنوید 

گروه فرهنگ - کنس��رت موس��یقی »نغمه های جاودان سرزمین 
مادری« ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه به رهبری آربی بابومیان در مجموعه 

فرهنگی، هنری فرشچیان اصفهان برگزار می شود.
بابومیان در رابطه با این کنسرت گفت: در این کنسرت سعی مان بر آن 
بوده تا یک سری از آهنگ های محلی را که در ایران نواخته می شده 
با تنظیم جدید و حتی با تنظیم هایی کالس��یک، جاز و با نوازندگی 

تعدادی از سازهای جدید به مخاطبان ارایه کنیم.
وی ادامه داد: تمامی اعضای ارکستر از اعضای گروه آرپا هستند و در 
این کار افتخار مشارکت با محس��ن طاهرزاده به عنوان نوازنده و آریا 

عظیمی فر را در نقش خواننده خواهیم داشت.
این موسیقیدان اصفهانی اضافه کرد: همچنین در این کنسرت برنامه 
ویژه ای را نیز برای مخاطبان با اس��تفاده از س��ازهای جدید در نظر 

گرفته ایم که به آنها ارایه می شود.
بابومیان نوید داد: بلیت های این کنس��رت از طریق اینترنتی نیز به 
فروش می رسد و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی 
http://www.tspmusic.ir بلیت این کنسرت را خریداری کنند. 
کنسرت »نغمه های جاویدان سرزمین مادری« ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت 
ماه رأس س��اعت۲۰:۳۰ در مجموعه فرهنگی فرش��چیان اصفهان 

برگزار می شود.

  طراحان فرش ایران معرفی 
می شوند

به گزارش ایمنا س��اخت مجموعه فیلم های مستند »طراحان فرش 
ایران« به کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل کریمی اصل درهفت 

قسمت به پایان رسید.
ابوالفضل کریمی اصل درب��اره این مجموعه گفت: درهرقس��مت از 
این مجموعه، ضمن معرفی یکی از اس��تادان طراح ف��رش ایران، به 
روش های مختل��ف کاری آن هنرمند ش��امل ای��ده، طراحی روی 
کاغذ چهارخانه، گرته برداری، رنگ آمیزی و نقطه گذاری پرداخته 

می شود. 
وی در این باره اف��زود: در این هف��ت فیلم به ترتیب ب��ه هنرمندان 
سرشناس طراح فرش ایران شامل مجید اکبری طراح و نقاش تبریزی، 
 جعفر محمدزاده ط��راح ، نقاش و بافنده شهرس��تان خوی، رس��ام 
عرب زاده طراح، نقاش و بافنده تبریزی، فرشید پوریا طراح، پژوهشگر 
و تولیدکننده فرش کرجی، اکبرمهدی یی طراح، نقاش وتولیدکننده 
فرش اصفهانی، مصطفی هجرتی، ط��راح، نقاش وتولیدکننده فرش 
اصفهانی، غالمحسین محمودی طراح، نقاش و مدرس فرش کاشانی 

پرداخته شده است. 
نویس��ندگی، پژوهش��گری و تصویربرداری این مجموعه نیزتوسط 
ابوالفضل کریمی اصل صورت گرفت��ه و تدوین و صدا گذاری آن را به 

همراه امید زمانی مقدم انجام داده است. 
ابوالفضل کریم��ی اصل پیش از این آثار مس��تند متعددی در زمینه 
فرش ایران ساخته اس��ت که از جمله می توان به فیلم تحسین شده 
»طرح، رنگ، نقطه« و مستندهای »رنگ قالی« و »ازنقش تا فرش« 

اشاره کرد. 
فیلم»طرح، رنگ، نقطه« وی با حضور در بیش از ۲۰ جشنواره داخلی 

و خارجی، موفقیت های زیادی را کسب کرد. 
مریم محمدیانی: مدیرتولید، رضا طاهری: صدا بردار و غالمحس��ین 
محمودی به عنوان کارشناس طراحی فرش در این پروژه حضور دارند.

اصفهان،  میزبان جشنواره  
هنرهای تجسمی کودکان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
محمود شالویی

به خاطر این که در دوره ای اس��تان اصفهان بدون مدیر کل بود، این 
موقعیت مناسب به نظر نمی رس��ید که برای تعامل جدی وارد عمل 
شوند، اما جلساتی به صورت جسته و گریخته در موزه هنرهای معاصر 
تهران و مرکز توسعه هنرهای تجسمی به ریاست خود من برگزار شد و 
اصل شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی شکل گرفته و حتی تقسیم 

کار هم انجام شده است.
تنها مش��کل این بود که در زم��ان مدیر کلی آقای حس��ینی، حکم 

دبی��ری این جش��نواره برای 
 ایشان صادر شده بود، ولی با 
ج��ا به جای��ی ایش��ان، حکم 
جدی��دی ص��ادر نش��د و ما 
منتظ��ر انتص��اب مدی��ر کل 
جدید بودیم ت��ا حکم دبیری 
برای وی زده شود و با شتاب 

بیشتری کار صورت بگیرد.

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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فیلم سینمایی »اینجا بدون من« دیروز در 
میثم 
تاالر هنر واقع در پارک الله در سانس اکران کیان

خانگی به نمایش درآمد و با استقبال خوبی 
روبرو شد. همین امر، بهانه ای به دس��ت داد تا مروری به این فیلم از 
منظری متفاوت داشته باشیم. »کسانی که  پشت سر هم  فیلمی رو دو 
بار تماشا  می کنن، به نظر آدمای عجیبی  میان، اما این احساسیه که 
نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی  هنوز ش��خصیتای فیلم  توی 

ذهنت زنده ان و دارن نفس می کش��ن  و  می تونی روی پرده توی 
چشماش��ون خیره بش��ی، میتونی باهاش��ون حرف بزنی، میتونی 
سرنوشتشون رو تغییر بدی،  این طوری می تونی واقعیتو به شکل 
خواب  و رویا  بازسازی کنی، می تونی توی صندلی سینما فرو بری. 
لحظه ای که چراغای سینما خاموش می شن، معجزه اتفاق میفته؛ 
درس��ت در لحظه ای که حس می کنی هیچ راهی ب��رای فرار باقی 
نمونده، مهم اینه که با همه توانت بتونی ادامه بدی؛ همه چیز درست 

از همین جا شروع می شه.«

آیا مرزی بین  واقعیت  و رویا وجود دارد؟ 
فیلم با سه پالن از سه شخصیت اصلی اش شروع می شود و این باعث 
می شود که  بیش��تر به این نکته  پی ببریم که  مضمون فیلم فراتر از  

مصائب عاشقان سینماست.
پسر)صابر ابر( درحال گفتن مونولوگی است  که از ذهنش می گذرد. 
تصوی��ر بر روی چش��مان او متوق��ف می ش��ود. تمام  اج��زای این 
صحنه نش��ان از آن دارد که فیلم فضایی ذهنی دارد، ولی  با صدای 
س��ر کارگر همه چیز به هم می ری��زد. او را به کار ف��را می خواند و 
واقعیت شروع می ش��ود. زن )فاطمه معتمد آریا ( پس از گفتگویی 
 با س��ر کارگر خود  در فکر فرو می رود  و هر چه هم��کارش او را صدا 
می زند  توجهی به او نمی کن��د. دختر )نگار جواهری��ان( با حالتی 
عصب��ی در ح��ال صحبت با ش��خص مجهولی اس��ت ک��ه در قاب 
 دوربین پیدا نیست، کم کم متوجه می ش��ویم که با عروسک های 
شیشه ای خود صحبت می کند. واقعیت شروع می شود. دائما  تضاد 
بین واقعیت و رویا در فیلم  تکرار می ش��ود، حتی  جایی که پسر در 
سینما نشسته اس��ت. دیالو گ هایی که بین بازیگرا ن فیلم جریان 

دارد، این چنین است:
 زن:  من زنده ام، چرا از شنیدن حقیقت می ترسی ؟

 مرد: حقیقت!
 یا جایی که  رضا به خانه آنها آمده اس��ت و بعد از  یک س��اعتی که 
 از ش��روع فیلم گذش��ته،  نمایی بیرونی از آش��پزخانه نش��ان داده 
می شود؛ آشپزخانه ای که در طول فیلم  اکثر کنش ها درون آن اتفاق 
می افتد، از بیرون حالت محقرانه ای دارد. دختر با آرامش  چایی روی 
میز را  لمس می کند، غافل  از آن که لیوان چایی  که جلویش گذاشته 
شده است، ترک دارد.  یا جایی که پسر در داخل ساندویچی در حال 
 صحبت با رضاس��ت و دعوایی بیرون از آنجا رخ می ده��د و او تنها 

نظاره گر آن است. چند  پالن بعدتر، پسر )صابر ابر( در حال دعوا کردن 
است  و دوربین از همان نمایی که چند پالن قبل تر و از زاویه دید پسر 

دعوا را  نشان داده بود، حال خود پسر را درون دعوا نشان می دهد.

جریان  رویا در کجای زندگی ما به وجود می آید؟
سه نفر  از یک خانواده متوسط فرودست، ما را به این سمت هدایت می 
کند که جریان زندگی ما را به سمت کدام یک از این مسائل می برد؟ 
ذهنیت وخیال  امری مسلم است؛ اتفاقی است که زاییده ذهن است 
ولی حقیقت دارد، همان قدر که واقعیت  جریان دارد و امر مسلمی 
است. پسر  در مقابل واقعیت قیام می کند  و می خواهد که آن را  از سر 
راه بردارد، ولی تسلیم می شود، مانند نمای آخر فیلم  که خنده اش 
محو می شود و تلخی صورتش را فرا می گیرد، او خندان و بهت زده 
نظاره گر تمام اتفاقات است. » اینجا بدون من«  ما را به ورطه  واقعیت 
و رویا می برد؛ ورطه ای که در حال جریان دارد و ما به سادگی از آن 
می گذریم. تمام لحظات زندگی ما به مثابه  یک فیلم سینمایی است؛ 
بستگی دارد که از چه زاویه ای آن را  نگاه کنیم. پالن آخر فیلم  ما را 
به این فکر وا می دارد که آیا اصاًل فاصله ای بین واقعیت  و رویا وجود 
دارد؟ مسأله رویا پردازی  در آثار بسیاری از فیلمسازان بزرگ  وطنی 
هم نمود پیدا کرده اس��ت؛ آثاری چون: هامون، ساحره، پری، اثیری  
 و...،  ولی ویژگی »اینجا بدون من« این است  که به شدت ساده است  و 
بن مایه آن که  بر اساس  نمایشنامه  تنسی ویلیامز است، باعث شده  که 
فیلم از حالت رئالیستی و ناتورالیستی فاصله بگیرد  و فضایی دیالوگ 
محور ایجاد کند. اتفاقات  پشت سر هم ، آن قدر  ساده و  بی معنی کنار 
هم چیده شده بودند  که پسر نمی توانست  تشخیص بدهد کدام یک 
واقعیت است و کدام را ذهن خودش ساخته.  حس می کرد  چیزی 
را در فضای خودش گم کرده، ولی از  یک مسأله مطمئن بود؛  این که 
دیگر  به آن خانه  برنمی گردد. این تنها چیزی بود  که باعث می شد  

بتواند مرز بین واقعیت و رویا را از هم تشخیص بدهد.

همچنین 
اظهارنظرهای 
مسئوالن به گونه ای 
مطرح می شود 
که گویی اوقات 
فراغت، آن چاله ای 
است که باید به هر 
نحو ممکن پر شود 
یا شکافی است

درباره سینمایی اینجا بدون من، به انگیزه اکران در اصفهان 

مرثیه ای  بین رویا و واقعیت 

س��ینمای ایران و تلویزیون در دهه ۶۰ بیشترین 
تمرک��زش را بر به تصویر کش��یدن کانون خانواده 
گذاشت. اگرچه در آن سال ها کارگردان ها آزمون و 
خطای بسیاری در انتخاب مضامین داشتند، اما به 
خاطر نوع روایت ژانرهای مختلف سینمایی قبل از 
انقالب، تا مدت ها خانواده و مادر، مهم ترین نقش را 

در سینما و تلویزیون داشت.

حاتمی و مادرش 
بی تردید علی حاتمی به یادمادنی ترین تصویر از زن 
ایرانی را با فیلم »مادر« در سینمای ایران به یادگار 
گذاشت. رقیه چهره آزاد در این فیلم هر آنچه از مادر 
در دهه ۶۰ در ذهن داش��تیم، پاک ک��رد و با بازی 
قدرتمند خود، به خیلی ها ی��ادآوری کرد که مادر 
عالوه بر همه آنچه تا به اینجا بوده اس��ت، می تواند 
س��تون خانواده هم باش��د. در این فیلم، حاتمی را 
می توان به خاط��ر پایبندی و حف��ظ اصالت های 

ایرانی اش تحسین کرد.
علی حاتمی در »مادر« تصوی��ری ایرانی و ملی از 
نقش زن و مادر در خانواده ارایه می دهد. این تصویر 
دوست داشتنی و خاطره انگیز را دیگر در سینمای 
ایران نمی بینیم. نگاهی که سالم، شریف و در عین 
حال انسانی و عاطفی اس��ت و در بازی ماه طلعت 
)اکرم محمدی( و ماه منی��ر )فریماه فرجامی( نیز 

دیده می شود.

حمیده خیرآبادی 
مادر س��ینمای ایران مناس��ب ترین عبارتی است 
که می توان برای حمیده خیرآب��ادی به کار برد. او 
 در طول ۵۰ س��ال عمر حرفه ای خ��ود، در بیش از 
 ۶۰ فیل��م س��ینمایی و مجموع��ه تلویزیون��ی 
نقش آفرین��ی ک��رد ک��ه در بی��ش از ۹۰ درصد 
 ای��ن فیلم ها، خیرآب��ادی نقش م��ادری مهربان و 
دوس��ت داش��تنی را برعهده داش��ت. ب��ر خالف 

بازیگرانی چون جمیله ش��یخی و رقیه چهره آزاد، 
خیرآبادی زنی سر به راه و در عین حال واسط خوبی 
برای حفظ  و برقراری ارتب��اط میان فرزندان و پدر 

خانواده بود. 
به یادماندنی ترین بازی خیرآب��ادی که تا امروز در 
ذهن بس��یاری از مخاطبان جا خوش کرده است، 
نقش او در مجموعه »پدرساالر« است. خیرآبادی 
در این مجموعه با درک درستی از کج فهمی های 
جامعه از روابط عروس و مادر شوهر و مشکالت آنها، 
تصویر پیشین را بر هم زد و تصویر دیگری ساخت. 
بازی او در کن��ار محمدعلی کش��اورز و صبوری او 
در رفع مش��کالت، در این مجموع��ه بیش از دیگر 

آثارش بود.

خاله لیالی فراموش نشدنی 
مرور کارنامه کاری ژاله علو، گویای این است که او 
در ارایه تصویری معصوم و نجیب از زن ایرانی مهارت 

فراوان داشته اس��ت. اگرچه علو عالوه بر بازیگری، 
هنر دوبله را ه��م پیگری کرده، ام��ا تطبیق صدا و 
تصویر او برای مخاطب تا امروز ماندنی تر بوده است.

در بسیاری از روایات آمده که مادر مختار در تصمیم 
او برای قیام و عملی شدن آن، نقش کلیدی داشته 
اس��ت. در مجموعه »مختارنامه« این مهم بر ژاله 
علو سپرده ش��د و او در مجموعه ای تاریخی، عالوه 
 بر کنترل احساس��ات مادر، بای��د فرزندش را برای

 خون خواهی حس��ین بن علی)ع( تش��ویق کند. 
علو توانس��ت در میان بازیگران مختلف مجموعه 
»مختارنامه« بدرخش��د و انتخاب میرباقری برای 
ثبت چهره ای از مادری مقاوم، درست از کار درآمد.

ثریا قاس��می هم تقریباً دنباله رو م��ادر بود. او که 
بی ش��باهت به حمیده خیرآبادی نیست، در تمام 
آثار س��ینمایی و تلویزیونی مادر بوده است، البته 
تصویر قاسمی از مادر در مجموعه های تلویزیونی، 
به مراتب ماندگارتر از فیلم های س��ینمایی اوست. 
یکی از مجموعه هایی که وی در آن حضور داشت، 
»درپناه تو« بود. قاس��می در این فیلم مادر حسن 
جوهرچی )محمد( بود. نحوه ارتب��اط او با محمد 
و ادای اسم محمد به ش��یوه ای خاص، باعث شده 
بود تا مدت ها این نوع بیان س��ر زبان ها بیفتد. اما 
دو مجموعه »شب دهم« و »او یک فرشته بود« از 
دیگر مجموعه هایی بود که قاسمی در آنها متفاوت و 
واقعی ظاهر شد. »شب دهم« با اقبال عمومی مواجه 
شد و یکی از دالیل این موفقیت، بازی متقابل ثریا 
قاسمی و حس��ین یاری بود. قاسمی در مقام مادر، 
بیش��تر مواقع با زبان حیدر خوش مرام با فرزندش 
صحبت می کرد و درک متقابلی از حیدر و فرهنگی 
که در آن رشد کرده بود، داشت. قاسمی در »او یک 
فرشته بود« نیز اوج صبوری و ایثار یک مادر را نشان 
داد. »مهر مادری« ب��ه تنهایی برای فاطمه معتمد 
آریا کافی بود تا بتواند خودش را به عنوان مادر در 
سینمای ایران ثبت کند. او در این فیلم تصویری از 
مادر، اما نه صرفاً مادری ایرانی. معتمدآریا در »مهر 
مادری « تصویری جهانی از مادر را نشان می دهد و 
این دقیقاً همان چیزی است که کمال تبریزی در 

مقام کارگردان می خواست.
از دو مجموعه »زیر تیغ« و »آشپزباشی« می توان 
به عنوان آثار ش��اخص معتمدآریا در تلویزیون نام 
برد. او در ه��ر دو این مجموعه ها م��ادری را خلق 
کرد که با همه مش��کالت خود، باید به خاطر مادر 
بودن و مس��ئولیت خانواده نمی شکست و همین 
کش��مکش های او در »زیر تیغ« به ی��ک نحو و در 
»آشپزباش��ی« به نحوی دیگر نش��ان داد تصویر 

درستی از نقش مادر دارد.
»زیر پوس��ت ش��هر« با وجود کنار زدن الیه های 
جامعه و نمایاندن کاستی ها زیر لنز دوربین، پرده 
از چهره مادرانی برداشت که به معنای واقعی کلمه 
صورت خود را با سیلی سرخ می کنند. گالب آدینه 
در این میان به خوبی توانست این نقش را ایفا کند 
و چنین وظیفه ای را بر عه��ده بگیرد. آدینه در این 
فیلم تمام تالش��ش را کرد تا دردهای یک مادر را 
برای خود نگه دارد و هض��م کند. خط های صورت 
آدینه و چهره معص��وم او در این فیلم، گویای همه 
چیز بود. »مهمان مامان« تقریباً از جنس سینمای 
»زیر پوست شهر« است، اما اینجا قرار است دردها را 
دید و خندید. آدینه در متفاوت ترین اثر مهرجویی، 
باز هم نقش محوری را بازی می کرد. البته حس��ن 
پورش��یرازی بازیگر مقابل او و مجم��وع بازیگران 
این فیلم هم آدینه را کامل می کردند، اما او در این 
فیلم نشان داد در بحرانی ترین موقعیت ها تنها مادر 

می تواند تصمیم گیرنده و چاره ساز باشد. 
مهرانه مهین ترابی با مجموعه »خانه سبز« نشان 
داد مادر بودن احساس زنانه ای است که نیاز چندانی 
به تجربه کردن ندارد. او در این مجموعه تلویزیونی 
در کنار مادر س��ینمای ایران، حمی��ده خیرآبادی 
و اکرم محمدی بیش��ترین بار ای��ن مجموعه را بر 

عهده داشتند. 
مهین ترابی »خانه س��بز« تعادلی می��ان فرزند و 
همس��ر خود رعایت می کرد و تصویر درس��تی از 
ارتباط زن با همس��ر و فرزند نش��ان می داد. نشان 
دادن تصوی��ر م��ادر در مجموع��ه »خانه س��بز« 
 و اهمی��ت ای��ن نق��ش ب��رای عوام��ل مجموعه 
حس��اب ش��ده و قابل لمس بود؛ چراکه سه نسل 
از م��ادران ایرانی با دغدغه های مش��ترک، در این 

مجموعه روایت می شدند.
کیوم��رث پوراحمد به جز خلق ش��خصیتی به نام 
مجی��د، در »قصه ه��ای مجید« خدم��ت دیگری 
به س��ینمای ای��ران ک��رد و آن ه��م این ب��ود که 
 مادری مهربان را به س��ینمای ای��ران معرفی کرد. 
پروین دخت یزدانیان اگرچه به واس��طه پس��ر به 
سینما و تلویزیون آمد، اما نش��ان داد بازیگری در 
خونش است. او در »قصه های مجید« مادربزرگی با 
دغدغه های یک مادر بود و این میزان حساسیت او 
به سرنوشت مجید، توجه مخاطب را جلب می کرد. 
یزدانیان بعد از »قصه های مجید« در فیلم سینمایی 
»خواهران غریب« و مجموعه»س��رنخ« هم خوب 
ظاهر ش��د و نگاه عمیق به فرزند و نگرانی هایش با 

وجود بزرگ شدن او را در قالب تصویر نمایان کرد.

برای همه مادران سینمای ایران 

مادر ای وجودم از تو... 

نرگس  بسیاری تصور می کنند بازی کردن نقش »مادر« در سینما و تلویزیون ساده ترین کاری است که هر بازیگر زنی از عهده 
آن برمی آید، در حالی که اصاًل چنین نیست. مرور بازی های درخشان هشت مادر در سینما و تلویزیون، خود گویای ناظمی نیا

همه چیز است.
مادر، یکی از کلیدی  ترین نقش هایی است که در سینمای ایران دارای تأثیرگذاری فراوانی  است. معموالً این گونه نقش ها بر عهده بازیگران 

توانایی سپرده می شود که عالوه بر قابلیت های بازیگری، دردها و رنج های مادرانه در چهره شان نمایان باشد.

الماس ها ابدی اند

مارکوفرری کاترین هیپبرن کیانوش عیاری 
گ�روه س�ینما - کیانوش 
عی��اری )زاده ۱۳۳۰ اهواز( 
نویسنده و کارگردان ایرانی 
 اس��ت. او تاب��ه ح��ال برنده 
دو لوح زرین و یک س��یمرغ 
بلورین از جشنواره فیلم فجر 

شده است. 

گ�روه س�ینما -  مهم ترین 
بازیگر زن سینمای جهان در 
دوران کالسیسم است؛ زنی که 
با دریافت چهار مجسمه اسکار 
و ۱۲ مرتبه نامزدی این جایزه، 
کارنامه بس��یار درخش��انی از 

خود به جا گذاشت. 

گ�روه س�ینما – یک��ی از 
فیلمسازان مطرح و شاخص 
س��ینمای اروپ��ا در دوران 
تح��ول س��ینمایی، مارک��و 

فرری است. 



امام رضا )علیه السالم( :
هر که کار زشت دیگران را بر مال کند خوار می گردد و هر که 

آنرا بپوشاند خدایش می آمرزد. + 13+29
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