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سکه تمام بهار در اصفهان 616 هزار تومان

تمام مدارس اصفهان 
یک نوبته می شود 3
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بیکاران سیاسی اظهار نظر می کنند

خون دولتمردان از خون تولیدکنندگان رنگین تر است؟

تولیدکننده، متهم ردیف اول بخش کشاورزی

عباس��علی کدخدایی، س��خنگوی ش��ورای نگهبان در نشس��ت خبری 
روزگذشته درباره برگزاری انتخابات مرحله دوم نهمین دوره مجلس شورای 
 اسالمی اظهار داشت: از تعداد حوزه هایی که برای انتخابات مرحله دوم بر 

آنها نظارت داشتیم...

مظاهر بد حجابی، آثار مخربی 
بر اخالق و جامعه دارد

 رهبر معظم انقالب اس��المی با تبریک روز تاریخی و 
فراموش نشدنی والدت حضرت زهرا )س( و تقارن  این 
روز با می��الد امام خمینی )ره(، ابع��اد مختلف زندگی 
حضرت فاطمه زهرا)س( را الگ��وی جامعی از فضائل 
معرفی و خاطرنش��ان کردند:  نامگذاری ام��روز به نام 
روز زن، درس ه��ای جاودانه ای برای هم��ه، به ویژه 
بانوان و زنان کشور اس��المی ما دارد تا با آراستن خود 
به زیور تقوا، عفاف، دانش، شجاعت، ایستادگی، تربیت 
 صحیح فرزند و اهمیت دادن به خانواده، در راه و مسیر 

حضرت زهرا )س( حرکت کنند. 
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جزئیات استخدام دولتی در سال ۹۱ 2

بی موقع ترین فرمان کات در تلویزیون صادر  شد 11

سالم نه، خداحافظ سینما

با توجه به کاهش قیمت س��که در چند روز اخیر، اغلب دارندگان 
سکه، سکه های خود را برای فروش عرضه کرده اند. در صرافی های 
سطح ش��هر، اولین چیزی که نظر را جلب می کند، برداشته شدن 
قیمت ها از روی تابلوهاس��ت. به داخل صراف��ی که می رویم حتی 
بر روی تحته های س��فید هم اعداد و ارقام مشخص نیست. نوسان 
قیمت آنقدر زیاد است که فایده ندارد بر روی تابلوها قیمت نصب 
شود. چند ماه گذشته که قیمت سکه در حال افزایش بود، اغلب افراد 
فعال در این بخش، خریدار سکه بودند و حتی در پیش فروش های 
بانک کارگشایی، عده  زیادی بسته های صدتایی سکه را خریداری 
می کردند، ام��ا هم اکنون که قیمت ها روند نزول��ی به خود گرفته، 
شرایط معکوس ش��ده و دارندگان س��که برای جلوگیری از ضرر، 
س��که های خود را برای فروش عرضه کرده اند.خریداران چند ماه 

پیش که در حال حاضر به فروش��نده تبدیل شده اند، از این مسأله 
غافل هستند که این اقدام، عاملی برای کاهش هر چه بیشتر قیمت 
سکه است. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار اصفهان 
با 17 هزار تومان کاهش،616 هزار تومان معامله ش��د. سکه تمام 
 بهار آزادی طرح قدیم با 13 هزار توم��ان کاهش 628 هزار تومان. 
نیم سکه با کاهش دوهزار تومانی 315هزار تومان به فروش رفت. در 
 بازار اصفهان همچنین ربع سکه 177 هزار تومان و سکه یک گرمی 
یکصدهزار تومان معامله ش��د. هر گ��رم طالی 18عی��ار در بازار 
مرکزی طال و جواهر اصفهان نیز 61 هزار و 400 تومان و هر مثقال 
266هزارتومان به خریداران عرضه ش��د. در بازار رسمی مبادالت 
ارزی اصفهان هر دالر آمریکا یکهزار و 226 تومان اعالم شد، اما در 

بازار غیررسمی، یکهزار و 600 تومان فروخته شد.

روابط اجتماعی قوی
 تضمینی برای آرامش

افتتاح هزار طرح اصفهان 
توسط رییس جمهور 

یک سوم سرطان ها قابل 
پیشگیر ی هستند

 کاهش هزینه های گل
 و شیرینی

سپاهان، همیشه »ترین«
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را  ذيل  های  پروژه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شركت 

از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت 

وبرنامه ريزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سپاهان  مباركه  فوالد  باشگاه  مديره  هيأت  محترم  رياست 
جناب آقای مهندس ترابيان و اعضای هيأت مديره

مديرعامل محترم باشگاه فوالد مباركه سپاهان جناب آقای 
عليرضا رحيمی

پرسنل  فوتبال،  تيم  ارزشمند  بازيكنان  مربيان،  مسئولين، 
تالشگر باشگاه و هواداران باغيرت فوالد مباركه سپاهان

دوره  سه  رکورد  و کسب  برتر 90-91  لیگ  قهرمانی  فاخر  ردای 
قهرمانی متوالی افتخاری ارزشمند و ستودنی است که بر آن می 

بالیم و صمیمانه تبریک می گوییم.
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان ضمن مباهات به این 
دستاورد بزرگ ورزشی آن را موجب افتخار کلیه ورزش دوستان 

اصفهانی می داند.
خداوند بزرگ یارتان و بازوی خیبر گشای امام علی)ع( مددرسان 

شما باد.
محمدرضا ساکت

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان

مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه جناب 
آقای دکتر سمیعی نژاد

فوالد ماهان سپاهان
مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی )سهامی خاص(
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چهره روزیادداشت

رهبر معظم انقالب:

مظاهر بد حجابی، آثار مخربی بر 
اخالق و جامعه دارد

ادامه از صفحه یک : حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همه جامعه، به ویژه 
بانوان را به پیمودن راه فضیلت ه��ای معنوی ائمه اطهار دعوت کردند و 
با مروری بر سوابق تاریخی حضور زنان در عرصه های مختلف مبارزه، از 
زمان مش��روطه تا پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی، خاطرنشان کردند: 
 این حضور مؤثر نش��ان می دهد زنان با حجاب کامل می توانند در این 
عرصه ها حضور یابند و باش��جاعت به وظیفه خود عمل کنند که نمونه 
عینی آن، مادران بزرگوار شهدا هستند. ایش��ان  به تالش دشمن برای 
استفاده از نقاط ضعف اش��اره کردند و افزودند:  انسان در معرض آسیب 
قرار دارد و همه باید مراق��ب رفتار خود باش��یم و بدانیم برخی مظاهر 
خودنمایی، بی تقوای��ی و رعایت نکردن حجاب و عف��اف آثار مخرب و 
ماندگاری بر اخالق و سیاست جامعه دارد و در این زمینه باید خود زنان، 
بیشتر مواظبت کنند. رهبر انقالب اسالمی حجاب را موجب شخصیت زن 
و عاملی برای وقار و متانت او دانستند و تصریح کردند:  عفاف بانوان باعث 
افتخار ، ارزشگذاری و سنگین شدن آبرو و احترام زن در جامعه می شود. 

به همین دلیل باید از اسالم به خاطر توجه به مسأله حجاب تشکر کرد.

گزینه ای برای ریاست جمهوری 
فردا نیوز به نقل از مشرق نوشت، در جلسه تعدادی از اعضای حزب 
 کارگ��زاران س��ازندگی از کاندیدات��وری اس��حاق جهانگیری برای 
ریاست جمهوری آینده حمایت شده است. اس��تدالل موافقان این 
اس��ت که جهانگیری چه��ره ای کاری و معتدل اس��ت که از صافی 

شورای نگهبان نیز عبور می کند. 

پروژه آمریکا برای تجزیه کشورهای 
منطقه  

الکساندر کنیازف، پژوهشگر ارشد انستیتوی شرق شناسی آکادمی 
علوم روسیه، معقتد اس��ت آمریکا در حال تحریک گروه های قومی 
و طائفی در منطقه خاورمیانه و آس��یای میانه است.  این کارشناس 
جغرافیای سیاسی که در ایران به س��ر می برد، تحوالت رخ داده در 
 کش��ورهای عربی را با پروژه »خاورمیانه ب��زرگ« نو محافظه کاران 
بی ارتب��اط نمی دان��د. این کارش��ناس روس معتقد اس��ت آمریکا 
 س��ناریوی تجزیه کش��ورهای منطقه را به اجزای کوچک تر دنبال 

می کند که آینده ای تیره و خطرناک در پی دارد. 

 دستگاه های امنیتی و قضایی 
با ایرانسل برخورد کنند

 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی با بیان این که اقدام ایرانسل مغایر 
با استراتژی نظام است، گفت: در صورتی که محرز شود ایرانسل در 
ابوموسی، پیامک خوش��امدگویی به امارات را به خبرنگاران ارسال 
کرده است، دس��تگاه های امنیتی و قضایی باید با آن برخورد کنند. 
»ایرانسل امیدوار است سفر خوشی داش��ته باشید و آرزوی اقامتی 
امن در امارات متحده عربی برای ش��ما دارد«. ای��ن متن پیامی بود 
که چهارشنبه 20 اردیبهشت، از سوی اپراتور تلفن همراه، »ام تی ان 
ایرانس��ل« به گوش��ی تعدادی از خبرنگاران اعزامی به ابوموس��ی 
فرستاده شد. آرش کرم بیگی، مدیر روابط عمومی ایرانسل در این باره 
به ش��رق گفت: »چون ایرانس��ل با اپراتور اماراتی »اتصاالت«  دارد، 
وقتی کسی وارد جزایرشود، ش��بکه اتصاالت شما را در حوزه کشور 
امارات می بیند و پیغام مشترک خود را ارسال می کند. این مسأله به 

دلیل همپوشانی فضای فرکانسی است«.

مجلس به دولت برای فروش اموال 
مازاد مجوز داد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نوبت دوم بررسی الیحه بودجه 
91 در جلس��ه روزگذش��ته در مصوبه ای، به دولت و دس��تگاه های 
اجرای��ی موضوع ماده 5 قان��ون مدیریت خدمات کش��وری و قانون 
محاس��بات عمومی کش��ور اج��ازه دادند، ب��ا رعایت اص��ول قانون 
 اساسی و قوانین و مقررات مربوطه، اموال منقول و غیر منقول مازاد 
وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی خود را به فروش برس��انند و وجوه 
حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری واریز کنند. گفتنی 
اس��ت هنگام بررس��ی این بند از الیحه بودجه احمد توکلی، رییس 
مرکز پژوهش های مجلس در تذکری گفت: این حکم غیر قابل قبول 
است. این که به دولت بگوییم در سال آخر فعالیت خود می توانی هر 
چه اموال در اختیار داری بفروشی، با سیاست های اصل 44 و دیگر 

قوانین ناسازگار است.

کدخدایی گفت: ش��اید تا پایان وقت اداری این هفته بتوانیم 
نتایج بررسی صحت انتخابات حوزه های انتخابیه را اعالم کنیم.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید مشکالت و مسائلی 
که در 15 حوزه انتخابیه احتمال می دادید باشد چیست، گفت: 
بحث انتخابات است و ممکن است افرادی ادعاهایی نسبت به 
رقبای خود داشته باش��ند. این که کدام یک از ادعاها درست 
اس��ت یا نه، باید گزارش نهایی بازرسان به دس��ت ما برسد تا 
بدانیم نتیجه چیست. موارد شکایات همان است که در قانون 
انتخابات آمده، از جمله خرید و فروش رأی یا ادعای رقبا برای 

آغاز تبلیغات خارج از موعد.

مجلس، مصوب�ات الیحه را روزانه برای ش�ورا می 
فرستد

 کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا امسال هم مانند سال 
گذش��ته به دلیل تأخیر دولت در ارایه الیح��ه بودجه به طور 
همزمان بررسی الیحه بودجه را در دس��تور دارید، بیان کرد: 

هفته گذش��ته در تماس رئیس مجلس قرار شد وقتی مجلس 
وارد بررسی جزئیات این الیحه شد، به صورت روزانه مصوبات 
خود را ارسال کنند. ما هم با س��رعت بررسی و نظر شورا را در 

موعد مقرر اعالم می کنیم.

تش�خیص قانونی بودن مصوبات فقط با ش�ورای 
نگهبان است

 سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مجلس برای نظارت بر 
رفتار نمایندگان و نامه رئیس جمهور نسبت به ایرادات قانونی 
این طرح گفت: تش��خیص این که مصوبات مغایر قانون است 
یاخیر، فقط و فقط با ش��ورای نگهبان است. خبرنگاری درباره 
اظهار نظر الهام، سخنگوی س��ابق دولت و عضو سابق شورای 
نگهبان درباره این مصوبه مجلس پرسید که کدخدایی دوباره 
گفت: تشخیص این امر با شورای نگهبان است.  البته دوستان 
می توانند اظهارنظر کنند، اما وظیفه قانونی ندارند. ش��ورای 
نگهبان ممکن است با توجه به اصالحات در مواد دیگر، ایرادات 

مشابه در باقی مواد را رفع ش��ده بداند. گاهی شده است ایراد 
ش��ورای نگهبان به ایراد مبنایی در ماده قبلی باز می گردد که 
اگر آن اصالح شود، ایراد مد نظر نیز اصالح می شود. بنابراین 
تشخیص با ش��ورای نگهبان اس��ت و کس دیگری نمی تواند 
دخالت کند. خبرنگاری درباره علت بازخوانی ایرادات شورای 
نگهبان به الیحه اختیارات ریاست جمهوری در سال 82 سؤال 
کرد و کدخدایی پاسخ داد: در سال 82 مخالفت صریح شورای 
نگهبان را اعالم کردیم و نگرانی نداریم. اما به گفته دوس��تان، 
تعداد بیکاران سیاس��ی که نسبت به مس��ائل شورای نگهبان 

اظهار نظر می کنند، زیاد شده است.

دولت موظف است به نظر رییس مجلس توجه کند
  کدخدای��ی درب��اره ام��کان لغ��و مصوب��ات دول��ت از طرف 
رییس مجلس گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی، مصوباتی 
که مغایر قانون باشد، از سوی رییس مجلس به دولت بازگشت 
داده می ش��ود تا اصالح ش��ود و رعایت این نظر ییس مجلس 
برای دولت الزامی اس��ت، اما رییس مجلس نمی تواند مصوبه 
را لغو کن��د بلکه آن را مغای��ر با قانون اعالم م��ی کند.  وی در 
پاسخ به این س��ؤال که آیا دلیل این که چهار روز پس از نامه 
رییس جمهور به آی��ت اهلل ش��اهرودی درباره  ای��راد قانونی 
 مصوبه مجلس در نظارت بر رفتار نمایندگان آن را ابالغ کرد، 
رایزنی های انجام گرفته با رییس جمهور بوده است، گفت: من 
صرفا پاسخگوی اقدامات شورای نگهبان هستم. از کدخدایی 
درباره دلیل حمالت اخیر دولت به شورای نگهبان سؤال شد و 
وی پاسخ داد: شورای نگهبان نوازی است، البته ما هم استقبال 
می کنیم اگر انتقادات سازنده باشد. اما تعداد افرادی که دوست 
دارند در امور دیگران دخالت کنند و تخصصی هم ندارند زیاد 
شده است و باید فکری به حال آن ها کرد که هر کس در حوزه 
تخصصی خود اظهار نظر کند. سخنگوی شورای نگهبان درباره 
علت ابطال شدن انتخابات در تنکابن و دماوند بیان کرد: در هر 

دو حوزه، علت ابطال انتخابات تخلفات نامزدها بود.

انتخابات کامال دموکراتیک برگزار شد
کدخدایی درباره انتخابات اخیر گفت: ای��ن دوره از انتخابات 
کامال دموکراتیک، سالم و منطبق با نظام مردم ساالری دینی 
بود، اما هم چنان نیازمند ارتق��ای فرهنگ عمومی و پذیرش 
شکس��ت در انتخابات هس��تیم. اگر بتوانیم ط��رف مقابل را 
تحمل کنیم و اصول رقابت را بپذیریم و در مباحث سیاس��ی 

ازخودسری ها عبور کنیم، مشکالت رفع می شود.

سخنگوی شورای نگهبان : 

بیکاران سیاسی اظهار نظر می کنند 

تالش برای ترور 
احمدی نژاد 

جزئیات استخدام 
دولتی در سال ۹۱ 

در حاشیه صدمین سفر استانی رییس جمهور، وزارت اطالعات از طراحی 
عملیات »چاه جمال« جهت سوء قصد به رییس جمهور به وسیله گروهک 

جنداهلل، در جریان یکی از سفرهای استانی احمدی نژاد خبر داد.
در گزارش وزارت اطالع��ات از این عملیات تروریس��تی که در غرفه این 
وزارتخانه در »نمایش��گاه خدمت« )نمایشگاهی که به مناسبت صدمین 
سفر اس��تانی رییس جمهور در مشهد برگزار ش��د( آمده است گروهک 
تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی قصد داشت در جریان سفر استانی 
رییس جمهور به سیستان و بلوچستان در سال 1386 عملیاتی را به نام 
علمیات »چاه جمال« که در واقع عملیات سوء قصد به رییس جمهور بوده 
به اجرا بگذارد. براساس این گزارش، گروهک ریگی  سه نفر از عوامل خود 

را جهت عملیات انتحاری آماده کرده بود.

به گزارش فارس، عبدالعلی تاجی در مورد ش��رایط اس��تخدام در الیجه 
بودجه 91 گفت: براس��اس قان��ون برنامه پنجم، م��اده 51، دولت اجازه 
اس��تخدام جدید ندارد، اما معاونت توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی 
رییس جمهور با پیش��نهاد به معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی و 
تصویب شورای توس��عه مدیریت می تواند مجوز استخدام دریافت کند.

وی افزود: اخیرا مجوزی به استان ها داده شده است که ظرفیت هر استان 
متفاوت است. این مجوز استخدام بر مبنای ماده 51 قانون برنامه پنجم 
و نیز ماده 24 قانون مدیریت خدمات کش��وری صادر شده است. تاجی 
افزود: براساس این مواد، به ازای خروج هر سه نفر از مشاغل تصدی گری، 
یک نفر جدید و به ازای خروج هر یک نفر از مش��اغل حاکمیتی، یک نفر 

جایگزین می شود.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشس�ت خبری روز گذشته درباره برگزاری انتخابات مرحله 
 دوم نهمین دوره مجلس ش�ورای اس�المی اظهار داش�ت: از تعداد حوزه هایی که برای انتخاب�ات مرحله دوم بر 
آن ها نظارت داشتیم، به ۱5 حوزه انتخابیه در پنج استان که احتمال می دادیم مسائل و مشکالتی در آن جا ایجاد 
شود، قبل از برگزاری انتخابات بازرس اعزام کردیم و این بازرسان تا یکشنبه پس از انتخابات در آن جا حضور داشتند.

دردسر پسر بارزانی در دبی 
به گزارش فارس، پس��ر رییس منطقه کردستان در یک 
بازی قمار در دبی، س��ه میلیون دالر باخت و همین امر 
یکی از دالیل س��فر ش��تابزده و اخیر بارزانی به کش��ور 

امارات بود.

سفر دوست و هم حزبی اوالند 
به تهران 

نخست وزیر اسبق و سوسیالیست فرانسه برای دیدار با 
مقامات جمهوری اسالمی ایران وارد تهران شده است.

میش��ل روکار، نخست وزیر اسبق فرانس��ه و از نزدیکان 
اوالند، رییس جمهور جدید فرانس��ه است که در سفری 
غیر رسمی به تهران آمده است. روکار از هم حزبی های 
اوالند نیز به ش��مار می رود. وی در س��ال های 1988 
تا 1991 نخس��ت وزیر فرانسه بوده اس��ت. نخست وزیر 
پیش��ین فرانس��ه امروز با علی اکبر صالح��ی، وزیر امور 

خارجه ایران دیدار و گفتگو می کند. 

پوتین، رقیب قذافی در 
جراحی های زیبایی 

تصویر والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روس��یه بعد از 
آخرین حضورش در رسانه های جمعی سؤال های زیادی 

را درباره عمل جراحی زیبایی اش برانگیخته است.
برخی کارشناس��ان زیبایی معتقدند والدیمیر پوتین با 
انجام چند عمل جراحی زیبایی و کشیدن پوست خود، 
در انجام جراحی ه��ای زیبایی با دیکتاتور س��ابق لیبی 

رقابت می کرد.

القاعده مسئولیت انفجارهای 
دمشق را بر عهده گرفت

گروهک تروریستی موس��وم به »جبهه یاری اهل شام« از 
شاخه های گروهک تروریس��تی القاعده، با انتشار بیانیه ای 
مسئولیت دو انفجار پنجشنبه گذشته در دمشق را بر عهده 
گرفت. این گروهک، مس��ئولیت انفجار انتحاری جمعه  در 
دمش��ق را که در میان نمازگزاران مسجد زین العابدین رخ 
داد و 9 نفر را کش��ت بر عهده گرفته ب��ود. جماعت جبهه 
النصره در بیانیه شماره 4 مسئولیت دو انفجار دمشق را بر 
عهده گرفت و در بیانیه ای که مؤسسه المناره البیضاء منتشر 
کرد، آمده است پیش از این وعده کرده بودیم که با بمباران و 

بمب گذاری پاسخ ]به دولت سوریه[ خواهیم داد.

همزمان با آغاز شمارش معکوس برای شروع دور جدید 
مذاکرات هس��ته ای جمهوری اس��المی ای��ران و گروه 
1+5 در بغداد، وزارت نفت خواس��تار لغ��و تحریم های 
 نفتی اتحادی��ه اروپا ش��د و تأکید ک��رد: در صورت لغو 
تحریم ها، فروش نفت ایران به کل کش��ورهای اروپایی 
متوقف می شود.کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا زمستان 
سال گذش��ته طرحی را برای تحریم و توقف خرید نفت 
خام از ایران ت��ا ابتدای ژوئی��ه 2012 میالدی )تیر91( 
تصویب کردند ک��ه در نهایت آثار ای��ن تصمیم منجر به 
افزایش 18 تا 20 درصدی قیمت جهانی نفت در س��ال 
جاری میالدی شده اس��ت. در سه ماه گذش��ته به طور 
متوس��ط بهای نفت خام برنت دریای شمال، سبد نفتی 
اوپک و حتی قیمت نفت خام صادراتی ایران بیش از 110 
دالر در هر بشکه معامله ش��د و حتی افزایش تولید نفت 
کشورهای مختلفی همچون روسیه، عربستان سعودی، 
کویت، عراق و امارات هم منجر به س��قوط شدید قیمت 

جهانی طالی سیاه نشد.

حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیس��یون صنای��ع در گفتگو با 
خبرآنالین، با بی��ان این که مجلس هش��تم موفقیت هایی 
داشت و کاس��تی هایی که امیدواریم در مجلس نهم جبران 
شود، گفت: مجلس هشتم هم در قانونگذاری قوانین خوبی 
گذراند و هم در بعد نظارتی خ��وب عمل کرد. وی گفت: در 
بعد وظایف نظارتی هم، مجلس هشتم عملکرد خوبی داشت. 
به ویژه در اصالح آیی��ن نامه داخلی مجل��س که به اصالح 
روند س��ؤال از وزرا و گزارش های تحقیق و تفحص پرداخت 
و ب��ه گزارش های کمیس��یون ها نیز موضوعیت بخش��ید. 
نماینده اصفهان از به روز ش��دن گزارش��ات نظارتی دیوان 
محاس��بات در تفریغ قوانین بودجه س��نواتی هم به عنوان 
 یکی دیگر از موفقیت های مجلس هشتم یاد کرد و ادامه داد: 
موضع گیری های مجلس در مسائل سیاسی و بین المللی نیز 
به موقع و به جا بود. وی درباره عملکرد هیأت رییسه مجلس 
هشتم نیزگفت: به نظرم هیأت رییسه این مجلس در مجموع 

نمره قبولی می گیرد.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز 
گذش��ته اعالم کرد امیدوار اس��ت مذاکرات آتی گروه 5+1 
با ایران فرآیندی را ش��کل دهد که تهران در نهایت برنامه 
هس��ته ای نظامی اش را رها کند. اشتون با اشاره به این که 
او وارد گفتگوهایی می شود که مجموعه جدی از مباحثاتی 
هستند که می توانند به نتایج ملموسی برسند، به خبرنگاران 
در بروکسل گفت امیدوار است در دور جدید مذاکرات، پایان 
برنامه هسته ای نظامی ایران آغاز شود. وی گفت: امیدوارم 
شاهد آغاز موفقیت باشیم. این اظهارات اشتون درباره پایان 
بعد نظامی برنامه هسته ای ایران در شرایطی بیان می شود 
که ایران بارها با رد اتهامات غرب تأکید کرده اس��ت اهداف 
هس��ته ای صلح آمیزی دارد و به عنوان یکی از کشورهای 
 امضاکننده پیمان منع گس��ترش تس��لیحات هس��ته ای 
»ان پی تی«، حق دس��تیابی به فناوری های هس��ته ای با 
اهداف صلح آمیز را برای خود قائل است و به هیچ عنوان از 

حقوق هسته ای خود صرفنظر نمی کند.

»امروز آرزوهای ایرانیان در مس��یر تحق��ق قرار گرفته 
است.« 

رییس جمهور در جمع خانواده های شهدا و ایثارگران 
خراسان رضوی با بیان این که ما آرزوهای خوبی داشتیم 
اما به خاطر از دست دادن فرصت های تاریخی نتوانستیم 
آنها را محقق کنی��م، گفت: امروز این آرزوها در مس��یر 
تحقق قرار گرفته اس��ت، ولی باید توجه داش��ته باشیم 
که برای دس��تیابی به این آرزوها نیازمند همدلی، کار و 
حرکت هستیم. رییس جمهور تأکید کرد: حتی انتخاب 
ارزش های الهی هم باید عالمانه باشد به طوری که اصول 
دین ما باید انتخابی و عالمانه ص��ورت گیرد. هم چنین 
ایثار راه و رمز رس��یدن به کمال است. محال است بدون 
ایثار کس��ی به جایی برس��د. از این رو معتقدم ایثار نیز 

نشانه ایمان و کمال است.
احمدی نژاد ادامه داد: تا زمانی که عشق به علم و روحیه 
ایثارگری در این کش��ور وجود داشته باش��د، راه امام و 

انقالب با سرعت استمرار پیدا می کند.

مجلس  بین الملل سیاست خارجی  دولت 

 اولتیماتوم نفتی
 تهران به گروه 5+۱ 

نمره قبولی هیأت رییسه 
مجلس هشتم 

 امیدواری اشتون 
به مذاکرات بغداد

 امروز همه باید
 ایران را بسازیم

اخبار کوتاه

اخباربین الملل 

 حجاب ، نماد اسالم خواهی است
رییسی/ معاون اول قوه قضائیه

حجاب و عف��ت زن حقی الهی و حق خانواده اس��ت و تنه��ا مربوط به 
فرد نیست و زن امانتدار آن اس��ت. زن و مرد هیچ تفاوتی در انسانیت 
با یکدیگر ندارن��د. آن چه درباره به زن به عن��وان کانون عاطفه مطرح 
اس��ت، در واقع مقام مادی و همس��ری اس��ت و خداوند مطابق نقشی 
ک��ه دارد، این توانایی ه��ا را به او عنایت کرده اس��ت. حج��اب اگرچه 
یک پوش��یدگی برای زن اس��ت،در واقع تابلوی خداخواهی و نمادی 
برای بایدها و  نبایدهای دینی اس��ت. حجاب نمادی اس��ت از تکلیف 
 مداری ک��ه در براب��ر همه چیزهای��ی ک��ه در برابر خداس��ت، مبارزه 
 می کند. امروز حجاب نماد اس��الم خواهی و استکبارس��تیزی مطرح 
می ش��ود و ای��ن حرکت های 
اخیر در منطقه خاورمیانه این 
مس��أله را اعالم م��ی کند که 
دیگر زن م��درن غربی الگوی 

زنان نیست.
 امروز مس��أله حج��اب نقطه 
اس��الم مداری و حق خواهی 

است.
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دو زائر ایرانی ربوده شده در سوریه آزاد شدند

سفیر ایران در ترکیه از آزادی دو نفر دیگر از زوار ایرانی ربوده شده در سوریه خبر داد. بهمن حسین پوراسامی 
این دو زائر ایرانی را محمدفرهنگ فالح، فرزند هوشنگ اهل هشتگرد و شاهمراد نجفی طالب، فرزند خدامراد 

اهل خرم آباد اعالم کرد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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یادداشت

محمد حس��ین س��جاد، مدیرکل نو سازی، توس��عه و تجهیز 
مدارس اس��تان اصفهان، در نشست خبری خود گفت: اجرای 
طرح تحول بنیادین آم��وزش و پرورش که ب��ه طرح 3+3+6 
معروف است، بدون مشارکت و کمک های خیرین امکان پذیر 

نیست. 
وی  با اشاره به این که یک نوبته شدن مدارس از اهداف طرح 
تحول بنیادین است، تصریح کرد: در حال حاضر فضا های بدون 

استفاده موجود در مدارس به کالس درس تبدیل شده است.

 7/8 درصد کالس های استان دو نوبته هستند
به گفته مدیرکل نو س��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان، هم اکنون 7/8 درصد کالس های موجود در اس��تان 

دو نوبته هستند.
 عم��ده ای��ن کالس ه��ا، در مناطق��ی مانن��د ناحی��ه پنج و 
خمینی ش��هر اس��ت و ظرفیت فضا های آموزش��ی موجود در 

این مناطق جوابگ��وی اجرای این طرح نیس��ت. به گفته وی، 
 با توجه به تدابیر اندیش��یده ش��ده در راس��تای اجرای طرح 
 تح��ول بنیادی��ن آم��وزش و پرورش در س��ال ج��اری، تمام 
مدارس موجود در سطح اس��تان به مدارس یک نوبته تبدیل 

می شوند.
وی  با اش��اره به این که بخش��ی از این ظرفیت ها در مدارس 
موجود در استان وجود دارد، بیان داشت: نظام آموزشی استان 
 برای تش��کیل پایه شش��م ابتدایی در س��ال تحصیلی آتی به 
دو هزار کالس درس نیازمند است که در حال حاضر بخشی از 
این نیاز ها با تغییر کاربری فضا های آموزشی تأمین شده است.

احداث 91 کالس جدید در مدارس استان اصفهان
به گفته مدیرکل نو س��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان 
 اصفهان، برای تأمی��ن بخش دیگری از ای��ن نیاز ها به احداث 
 91 کالس درس جدی��د نیازمن��د هس��تیم ک��ه اح��داث و 

راه اندازی ای��ن کالس ها به دو میلی��ارد و 275میلیون تومان 
نیاز دارد.

بهسازی 200 مدرسه برای تأمین فضا های آموزشی
مدیرکل نو سازی، توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان اصفهان 
گفت: حدود 200 مدرسه موجود در استان با اندکی بهسازی 
می تواند پاسخگوی نیاز آموزش و پرورش به فضا های آموزشی 

باشد. 
بهس��ازی این مدارس به حدود 800 میلیون تومان نیاز دارد. 
وی افزود:به طور میانگین س��االنه 326 کالس درس در قالب 

55 مدرس��ه با کمک خیران 
در سطح استان ساخته شده 

است. 

 هش�ت هزار  و 500 
کالس تخریبی 

رضا محزونیه، رییس مجمع 
خیرین مدرسه س��از استان 
اصفهان، با اش��اره به این که 
24 اردیبهشت چهاردهمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز 
در اصفهان برگزار می ش��ود، 
گفت:  800 خیر در س��طح 

استان وجود دارد.
خیری��ن ع��الوه ب��ر ای��ن 
ک��ه در اح��داث م��دارس 
 جدی��د فعالی��ت می کنند، 
در راستای تجهیز و بهسازی 

مدارس موجود نیز گام های اساسی برداشته اند. وی با اعالم این 
که در استان اصفهان هشت هزار و 523 کالس تخریبی وجود 
دارد، گفت: بهسازی و باز س��ازی این کالس ها به حدود 420 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

  20 درصد خیرین اصفهانی بانوان هستند
زهره میردامادی، رییس کمیس��یون بان��وان مجمع خیرین 
مدرسه ساز اس��تان اصفهان، نیز با اش��اره به این که  نیمی از 
جمعت کش��ور بانوان هس��تند، گفت:  بانوان خیر پ��ا به پای 
 دیگران ب��ه فعالیت در جامع��ه می پردازن��د و در حال حاضر 

20 درصد جمعیت خیرین مدرسه ساز بانوان هستند.

مدیرکل نو سازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان اعالم کرد

تمام مدارس اصفهان یک نوبته می شود 

س�ال تحصیلی آتی در برخی از مدارس بنا به دالیلی، اح�داث کالس های جدید به مصلحت  پروین 
نیست و در راستای تأمین فضا های آموزشی مورد نیاز مدارس، 148 کانکس در مدارس استان احمدی 

مستقر می شود. البته باید گفت این کانکس ها به هیچ عنوان به دانش آموزان اختصاص ندارد، 
بلکه در این مدارس کانکس هایی مستقر می ش�وند و بخش دفتری و امور اداری مدارس به این کانکس ها منتقل 
 می ش�وند. با انتقال امور اداری و دفتری به کانکس ها، دانش آموزان پایه شش�م ابتدایی در ات�اق مربوط به دفتر 
و امور اداری  به تحصیل خ�ود ادامه می دهند. تجهیز مدارس ب�ه این کانکس ها حدود دو میلی�ارد تومان اعتبار 

می خواهد.

نظام آموزشی 
استان برای 

تشکیل پایه ششم 
ابتدایی در سال 

تحصیلی آتی به دو 
هزار کالس درس 

نیازمند است که در 
حال حاضر بخشی 

از این نیاز ها با 
تغییر کاربری 

فضا های آموزشی 
تأمین شده است

گزارش 

 گسترش  بیماری روانی 
بین دانش آموزان 

منص��ور حقیقتی��ان، عضو گ��روه عل��وم اجتماع��ی دانش��گاه آزاد 
 اس��المی واحد دهاقان گفت: بررس��ی های تجربی ثابت کرده است
 3 تا 25 درصد دانش آموزان از بیماری های روانی جدی رنج می برند.

وی با اشاره به این که  بسیاری از کودکان و نوجوانان در خالل زندگی 
خود ممکن است به نوعی دچار مش��کالت عاطفی  شوند، گفت: این 
اختالل ها به گونه های متفاوتی مانند شکست تحصیلی، طردشدگی 
اجتماعی، یا ضعف عزت نفس خود را نش��ان می دهند. این کودکان 
در برقراری ارتباط با همس��االن، بزرگس��االن و مراجع قانونی دچار 

مشکل می شوند.

اصفهان در خطر بارندگی شدید
مصطفی بهبهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که 
لوله های فاضالب شهر گنجایش سیالب را ندارد، گفت: بارندگی های 
شدید اصفهان را تهدید می کند.وی تأکید کرد: برای هدایت آب های 
س��طحی به مادی الزم است شبکه دیگری احداث ش��ود که این امر 

مستلزم تهیه نقشه پهنه بندی سیل با پالن کد است. 

زنان از مردان تأثیر می گیرند 
حجت االسالم محمد حسین س��عیدی، کارش��ناس دینی و مشاور 
خانواده گفت: در س��طح متعارف، تأثی��ر پذیری خانم ه��ا از آقایان 

بیشتر است. 
شاید خانمی زیرکانه و از طریق روش های خوب بتواند تأثیر بگذارد، 

اما معموال خانم ها تأثیر پذیری بیشتری دارند. 
به گفته این کارشناس، انس��ان ها در ارتباط میان خودشان به لحاظ 
فکری و اخالقی بر یکدیگر تأثیر می گذارند و از هم تأثیر می پذیرند؛ 
همان طور که در روابط میان ملت ها تبادل فکری و فرهنگی صورت 

می گیرد.

صدای  شهردار در آمدافشاگری استاندار  از دست های پشت پرده 
گروه ش�هر: علیرضا ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان، در 
صحبت های خود به ورزشگاه نقش جهان و موانع پیش روی 
این طرح اشاره و اعالم کرد: چندی پیش شاهد قهرمانی تیم 
سپاهان در لیگ برتر کش��ور بودیم، ولی متأسفانه با توجه به 
تعدد پیروزی های این تیم در کشور، مدیریت ضعیف ورزشگاه 
نقش جهان نتوانس��ته این مکان را برای مسابقات آماده کند. 
به گفته وی، اس��تان اصفهان از ظرفیت های خوبی در استان 
برخوردار است، ولی این ورزشگاه برای ساخت به تهران سپرده 

شده اس��ت و با توجه به مطالبات هر روز و گس��ترده مردم و 
ورزشکاران هنوز جوابی برای آن ها داده نشده است. استاندار 
با تهدید به افش��اگری در رابطه با تأخیر ساخت این ورزشگاه 
گفت: اگر در زمانی که مقرر ش��ده ورزش��گاه به اتمام نرسد، 
ناچار می شویم مس��ایلی را که دلیل این تأخیر بوده است، با 
مردم در میان بگذاریم.به گفته استاندار، با وجود وعده تکمیل 
این ورزش��گاه، دست های پش��ت پرده مانع از اجرای ساخت 

ورزشگاه می شوند که  به زودی به مردم معرفی خواهند شد.

سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان، با انتقاد از این که 
پیمانکار و کارفرمای ورزشگاه نقش جهان در اصفهان مستقر 
نیستند، گفت:  بارها گفته ام اگر پیمانکار و کارفرمای ورزشگاه 
نقش جهان در یک محل مس��تقر بودند، ساخت این ورزشگاه 
با س��رعت بیش��تری انجام می ش��د.وی افزود: ظرفیت هایی 
ک��ه در اصفهان وجود دارد، بس��یار بی نظیر اس��ت ومن بارها 
به ترکاش��وند، رییس شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی 
کشور، گفتم اگر این کار را به اصفهان واگذار کنید، به سرانجام 

می رسد، اما متأسفانه این کار انجام نشد. به نظر من نباید بین 
کارفرما و پیمانکار فاصله باشد. نباید یکی در تهران و دیگری 
در اصفهان باش��ند زیرا با این وضعیت، نظ��ارت کافی بر این 
مسأله انجام نمی ش��ود. بنابراین هر دو باید در هم ادغام شوند 

تا به سرانجام برسد.
 وی با اش��اره به انتخاب این پروژه به عنوان طرح مهر ماندگار 
اضافه کرد:  این ورزش��گاه جزو طرح های مهر ماندگار انتخاب 

شده و قرار است در دولت دهم تمام شود.

عباس ح��اج رس��ولیها، رییس 
داوود

شورای اسالمی شهر اصفهان، به  شیخ جبلی 
ورزشگاه فوالد شهر و بازی پایانی 
سپاهان اشاره کرد و گفت: در بازی پایانی تیم سپاهان که 
در ورزشگاه فوالد شهر برگزار شد، تعدادی زیادی از مردم 
به دلیل پر ش��دن ظرفیت ورزشگاه پش��ت درب مانده 
بودند. این تصاویر برای اصفهان زشت است. وی ادامه داد: 
الزم است برای اصفهان ورزشگاهی ساخته شود و الزمه 
آن، تکمیل ورزشگاه نقش جهان است. وی افزود: شورای 
اسالمی شهر و شهرداری اصفهان برای ساخت ورزشگاه 
اعالم آمادگی می کنند. با حل ش��دن مشکالت طرح، 
مشخص و با فراهم ش��دن اعتبارات، دیگر مشکلی برای 
ساخت این ورزش��گاه باقی نمی ماند. وی افزود: از دیگر 
مسائل مهم، تکریم ارباب رجوع است و مدیریت شهری 
که سال پیش در بحث تکریم ارباب رجوع نمره 14 کسب 

کرد، باید سال بعد  این نمره را به 16 برساند.

مصطفی بهبهانی، رییس کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان، جدی نگرفتن 
خطرها و تهدیدهای بالقوه از س��وی مس��ئوالن را مورد 
انتقاد ق��رار داد و گف��ت: انج��ام مطالعات ب��رای تهیه 
 نقش��ه پهنه بندی های خط��ر در کالن ش��هر اصفهان 
 اجتناب ناپذیر اس��ت. وی با اش��اره به ایج��اد حریق و 
 آت��ش س��وزی در یک��ی از ش��رکت ه��ای پرکنن��ده 
کپس��ول های گاز در خیابان بس��یج گفت: فعالیت این 
کارخانه ها در داخل شهر اصفهان به صالح نیست. وی 
افزود: یکی از مسایلی که در شهر اصفهان باید مورد توجه 
قرار گیرد، ایمنی این گونه ش��رکت هاست. برای ایمن 
شدن آن ها نباید از هیچ تالش��ی دریغ کرد. وی خاطر 
نشان کرد: الزام برای تهیه ریزپهنه بندی های لرزه ای و 
برنامه ریزی برای جلوگیری از وقوع حوادث و وارد آمدن 

خسارات جانی و مالی مورد تأکید است.

س��یدکریم داودی، نایب رییس ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان ظهار داشت: خرید زمین برای توسعه ف�ضاهای 
سبز باید در اولویت برنامه های شهرداران مناطق چهارده 
گانه قرار گیرد. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار داشت: عملیاتی شدن حلقه شفاف در شهرداری 
منطقه 13 در کمیسیون بررس��ی طرح های شهرداری 
پیش بینی شده است و سازمان طراحی باید برای تفکیک 
اراضی مس��کونی و فضاهای س��بز در مح��دوده ناژوان، 
تسریع در تصویب این امر را در اولویت برنامه های خود 
قرار دهد. وی با تأکید بر خ��روج این خودروها از چرخه 
ترافیکی گفت: در مصوبات سفرهای استانی دولت، برای 
خارج کردن خودروهای فرس��وده از چرخه ترافیک این 
شهر در سفرآینده هیأت دولت به استان اصفهان اشاره 
شده اس��ت و علت اجرا نش��دن این مصوبات بررسی و 

اجرای این راهکار دوباره پیگیری شود.

وحید فوالدگر، عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، 
تالش و اقدام��ات کمیت��ه فرهنگ ش��هروندی را قابل 
تقدیر دانس��ت و اظهار داش��ت: اصفه��ان ظرفیت های 
باالی��ی در زمینه پخ��ش و ارس��ال تی��زر دارد. در این 
زمینه بای��د از کمیت��ه فرهنگ ش��هروندی تقدیر کرد. 
 وی تصری��ح ک��رد: در گروه های س��نی ک��ودکان باید 
س��رمایه گذاری بهتری صورت گیرد و  برای هرچه بهتر 
شدن این موضوع، تعامل با مسئوالن آموزش و پرورش 
می تواند بسیار اثرگذار باش��د. هم چنین بهره گیری از 
دیدگاه روحانیان و ش��هروندان نقش اساسی در ارتقای 

فرهنگ شهروندی دارد. 
به گفته وی، مباحث فرهنگ شهروندی باید متناسب با 
فعالیت ها و نیازهای شهر باشد. حرکت مسئوالن معاونت 
حمل و نقل و ترافیک برای نص��ب تابلوهای الکترونیک 
جهت تعیین ساعات حرکت و مسیر اتوبوس ها نیز یک 

حرکت مثبت است.

آمادگی شورای شهر برای 
انجام طرح های ناممکن  

 صنایع  پر خطر از
 اصفهان می روند 

تکلیف ساکنان ناژوان 
روشن می شود 

 ایجاد فرهنگ شهروندی
 در قبال همکاری مسئوالن

 افتتاح هزار طرح اصفهان 
 به وسیله  رییس جمهور 

 گروه ش�هر: علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان، در حاشیه 
بهره برداری از تقاطع غیر همسطح شاهین ش��هر، از افتتاح نمادین 
بیش از هزار طرح در مش��هد خبر داد وگفت: دوش��نبه، همزمان با  
نمایشگاه صدمین سفر رییس جمهور و دستاوردهای دولت، با حضور 
رییس جمهورد در غرفه اصفهان، بی��ش از هزار طرح عمرانی افتتاح 
می ش��ود. وی وضعیت جغرافیایی اصفهان را ویژه دانس��ت و خاطر 
نش��ان کرد: با توجه به قرار گرفتن اصفهان در کریدور اصلی راه های 
 کشور و وضعیت جغرافیایی مخصوص، باید طرح های مشابه تقاطع 
غیر همسطح ش��اهین ش��هر)ولی عصر)عج( ( در آن ساخته شود تا 
بتوان با کمترین هزینه و اس��تفاده از سوخت کمتر از استان اصفهان 
عبور کرد. سید جمال الدین صمصام شریعت، معاون عمرانی استاندار 
اصفهان، در ادامه با اش��اره به طرح تقاطع غیر همسطح شاهین شهر 
بیان داش��ت: طرح تقاطع غیر همسطح شاهین ش��هر طرحی ملی 
محسوب می ش��ود و می تواند به بخش حمل و نقل ترانزیتی کشور 
که اکثرا از این مس��یر عبور می کنند، کمک کن��د. در این همایش 
نفری، شهردار شاهین ش��هر، هادی زاده، فرماندار شاهین شهر و... 

سخنرانی کردند.
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خبر ویژه 
نمایشگاه گنجینه های ایرانی در گلپایگان

به مناسبت میالد حضرت فاطمه )س( نمایشگاه گنجینه های ایرانی در گلپایگان افتتاح شد. 
به گزارش فارس، این نمایشگاه که به مدت یک هفته در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا 

شده، برای بازدید عموم باز است.

3
یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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چهره های خبر/انتقاد به  پشتپرده های ورزشگاه نقش جهان 

اخبار شورای شهر

گشتی در اخبار 

سالم زاینده رود 

0936***8343
باس��الم وخسته نباش��ید خدمت ش��ما.من دریکی ازش��رکت های 
خصوصی  مشغول به کارهس��تم. این ش��رکت نه حقوق درست، نه 
مزایای ب��ه موقع به ماحقوق می دهد. االن س��ه ماه اس��ت حقوق و 

بیمه نگرفتم. 
اصال هیچ قانون درستی این جا حکمفرما نیست، غیر از ضایع کردن 
حقوق کارگر. مگر آقای رییس جمه��ور نگفتند چیزی به نام نیروی 
شرکتی یا پیمانکاری نباید وجود داش��ته باشد؟پیمانکاری مساوی 
است با ضایع ش��دن حق کارگر. من ازشما درخواس��ت دارم به این 

موضوع رسیدگی کنید
---------------------------------------------------

0913***0870
خواهش می کن��م قانون چهل پن��ج روز را برای کارگران نس��اجی 
پیگیری کنید. در مورد ش��رایط و وضعیت آن توضی��ح زیادی داده 

نشده است.
---------------------------------------------------

0913***6476
یک سری به فوالدش��هر بزنی. هر روز آپارتمانی افتتاح می شود. آیا 
برای این جمعیت بیمارس��تانی ساخته شده اس��ت؟ آیا مدرسه ای 
س��اخته ش��ده؟ آیا این ترمینال جوابگوی مردم اس��ت؟ آیا شرکت 
عمران به محله ها رس��یدگی می کند؟ جواب همه، خیر است. اگر 
 4صبح دیرتر به بیمارس��تان ب��روی، نوبت گیر نمی��اوری. مدارس 

دو نو بته است و ...

s m s : 3 0 0 0 6 2 5 5 5 5

z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 
@ y a h o o . c o m

t e l : 6 2 8 4 1 6 7 - 8

 دیدار شهردار اصفهان
 و سفیر آلمان 

رسانه های خارجی  دروغ می گویند    
برند اربل، س��فیر آلم��ان، در دیدار با ش��هردار اصفهان 
گفت:رس��انه های خارج��ی واقعی��ت را آن ط��ور ک��ه 
می خواهند جلوه می دهند، اما با س��فر به کشور ایران 
می توان تفاوت باورها و واقعیت ها را به خوبی احساس 

کرد.
وی با بیان این که در ایران باورها و واقعیت ها همخوانی 
ندارند، اذعان داشت:الزم اس��ت به تنویر افکار عمومی، 
 ش��فاف س��ازی و بی��ان واقعیت ه��ا پرداخت. با س��فر 
48 ساعته به این کشور می توان واقعیت ها را احساس 
کرد. وی اصفهان را مهم تری��ن خواهرخوانده فرایبورگ 
معرفی و تصریح کرد: برقراری رابطه خواهرخواندگی میان 
فرایبورگ و اصفهان، اولین رابطه خواهر خواندگی میان 
یک شهر آلمانی و یک ش��هر ایرانی محسوب می شود و 

اصفهان در این مورد نقش سازنده ای را ایفا می کند. 

روابط باآلمان مستحکم می شود
مرتضی س��قاییان نژاد، ش��هردار اصفهان، ه��م  تقویت 
ارتباطات فرهنگی دو ش��هر اصفهان و فرایبورگ را مهم 
خواند و تأکید کرد: الزم است از طریق خواهر خواندگی 
و استحکام روابط، چهره ای منطبق با واقعیت برای مردم 

کشور آلمان، به ویژه فرایبورگ ترسیم شود.
به گفته وی،  در برخی از کشورها اخباری عاری از واقعیت 
درمورد کشور جمهوری اس��المی منتشر می شود که به 
هیچ وجه منطبق با واقعیت نیس��ت. می توان با تقویت 
خواه��ر خواندگی ارتباط��ات فرهنگی را مس��تحکم تر 
کرد و به دنب��ال آن، واقعیت ها را برای مردم دو کش��ور 

روشن ساخت. 
 ش��هردار اصفهان خواس��تار اس��تفاده هر چه بیش��تر از 
ظرفیت های بالقوه شهر فرایبورگ و اصفهان شد و ادامه 
داد: باید کوش��ش کنیم واقعیت ها، مودت و دوس��تی و 
صمیمیت مردم کشورمان به مردم آلمان نشان داده شود. 



چهره روزیادداشت

زمان برداشت مابه التفاوت یارانه ها
بنابر اظهارات معاون س��ازمان هدفمندی یارانه ها، با اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها، برداش��ت 28 هزار توم��ان مابه التفاوت مرحله 
اول و دوم برای سرپرس��تان خانوار امکان پذیر می شود. سید جالل 
 الدین عارفیان در مورد برداش��ت 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه 
مرحل��ه اول و دوم از حس��اب ها گفت: در هیچ ی��ک از مراحل واریز 
یارانه ها وجهی از حساب ها خارج نشده و این امر شامل 28 هزار تومان 
مابه التفاوت مرحله اول و دوم نیز می شود. بر همین اساس، این رقم از 
هیچ حسابی خارج نشده است. وی با بیان این که سازمان هدفمندی 
 یارانه ها با 25 بانک عامل برای واری��ز یارانه ها همکاری دارد، گفت: 
هر چند برخی از بانک ها قابلیت ارایه گزارش صورت حساب به افراد را 
دارند، اما برخی دیگر از این امکان برخوردار نیستند و به همین دلیل 

28 هزار تومان در برخی حساب ها مشاهده نمی شود.

فروش اوراق مشارکت بخش آب 
مدیر کل دفت��ر مهندس��ی و معیارهای فن��ی آب و آبف��ا از فروش 
 اوراق مشارکت بخش آب کش��ور در آینده نزدیک خبر داد. محمد 
ابراهیم نیا گفت: در آینده نزدیک، س��ه س��ری از اوراق مش��ارکت 
طرح های آبی کشور به فروش می رسد. وی گفت: دور دوم فروش 
اوراق مش��ارکت طرح های آبی از هفته دوم خرداد ماه سال جاری 
به مدت یک هفته کاری، از طریق ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
 کشور در سراسر کشور به فروش خواهد رفت. به گفته وی، این اوراق 
چهار س��اله، بی نام و قابل انتقال به غیر است و با سود علی الحساب 

ساالنه 20 درصد عرضه می شود.

اتکای دولت به بانک مرکزی 
تورم ایجاد کرد

رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: به 
اعتقاد من قانون هدفمندی یارانه ها این مقدار تورم ندارد 
و نداش��ت؛ نوع اجرا و اتکا به منابع بانک مرکزی موجب 
ش��ده که این اتفاق بیفتد و دولت، عامل تورم و گرانی را 
سال گذشته ایجاد کرد. امروز ما با معلول روبرو هستیم 
و مبارزه با معلول کار درس��تی نیس��ت. حجت االسالم 
غالم رضا مصباحی مقدم با اش��اره به ای��ن که معاون اول 
رییس جمهور هم به تازگی اعالم ک��رده که  24میلیارد 
دالر کاالهای ضروری مردم را وارد می کنند تا قیمت ها 
در کشور متعادل شود، خاطرنشان کرد: این امر بیماری 
جدیدی را برای کش��ور به وجود می آورد. این واردات در 
شرایطی است که تولید داخلی و واردات قبلی ما جوابگوی 
نیازهای مردم است و ما کمبودی نداریم و انبارها از کاال پر 
است. وی تصریح کرد: در شرایطی که هر یک دالر برای 
ما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اس��ت، وارد کردن 
24میلیارد دالر کاالی خارجی در س��الی که قصد داریم 
از تولید حمایت کنیم، موجب می شود که تولید داخلی 
با مشکل مواجه شود. با این رقم می شود میلیون ها شغل 
ایجاد کرد و دولت می تواند همین رقم را برای اش��تغال 

اختصاص دهد.
 رییس کمیس��یون طرح تح��ول اقتص��ادی مجلس با 
اشاره به این که اگر منابع صندوق توس��عه ملی را برای 
اجرای صنایع س��ازنده و فعالیت های اقتصادی بالنده و 
رش��ددهنده و بیکاری اختصاص داده بودند مش��کالت 
ما برطرف می ش��د، ادامه داد: برای ما روش��ن نیست که 
این 24میلیارد دالر را از کجا می آورند، چرا که ما چنین 
ذخیره مال��ی در خارج از صندوق توس��عه ملی نداریم و 
در بودجه هم پیش بینی نشده اس��ت. کارهای عجیب و 
غریبی صورت می گیرد که این کارهای عجیب و غریب، 
 نتایج خطرناکی ب��رای جامعه ما از نظ��ر اقتصادی دارد. 
مصباحی مقدم با اش��اره به قانون هدفمن��دی یارانه ها، 
اضافه کرد: رییس جمهور اعالم ک��رد که ما می خواهیم 
این کار را در دو یا سه گام انجام دهیم و ظاهراً دولت گام 
دوم را گام آخر می داند. قصد دولت این بود که در س��ال 
جاری، 135هزار میلی��ارد تومان یارانه ه��ای پنهان در 
قیمت حامل های انرژی را آزاد کند و معنایش این است 
که این مبلغ را از مردم در قیمت های جدید دریافت کند 
و قیمت ها یکباره به نقطه پیش بینی ش��ده در پنج سال 
آینده برود. معتقدیم که باید ف��از دوم قانون هدفمندی 

یارانه ها انجام شود، اما مالیم تر؛ نه با این شدت. 

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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خبر خوش برای واحدهای تولیدی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن تخصیص سه هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدها 
و بنگاه های تولیدی طی چند روز آینده خبر داد. محسن صالحی نیا تصریح کرد: حفظ و صیانت از تولید 

داخل و ارتقا و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی، از جمله اهداف در نظر گرفته شده در این باره است.
ساماندهی جدی اشتغال اتباع 

بیگانه در اصفهان
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان
غالمعلی قادری

در حال حاض��ر بخش قاب��ل توجه��ی از ح��وزه اش��تغال را اتباع 
بیگانه تش��کیل داده اند که ح��دود 180 هزار نف��ر از آنها به صورت 
 قانون��ی کار کرده و بخش دیگ��ر نیز به صورت غیرقانونی مش��غول 

به کار هستند.
 مس��أله ای که برای این اداره کل مهم بوده، توجه ب��ه حوزه ایمنی 
و بهداش��ت محیط کار اس��ت. ما باید حوادث و موانع��ی را که برای 
کارگران در محیط کار ایجاد 
می ش��ود به حداقل ممکن 
برس��انیم. در س��ال گذشته  
بالغ بر 18 هزار نفر س��اعت 
آموزش بهداشت محیط کار 
داده ایم که در س��ال جاری 
نیز از اولویت های ما شمرده 

می شود. 

اسفندیار  امینی، مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی در این مورد 
با اشاره به این که نحوه قیمت گذاری تضمینی در آیین نامه 71962 
مورخ 1352 تصویب نامه هیأت وزیران موجود است، اظهار داشت: در 
این آیین نامه که »ترکیب تعیین و تضمین حداقل نرخ مصوب اساسی 
بخش کشاورزی« نام دارد، آمده است که باید حداقل قیمت، با قیمت 
تمام شده محصول به عالوه سود متعارف برابر باشد که این مقدار، از 
میزان تورم ساالنه ای که بانک مرکزی اعالم می کند نباید کمتر باشد.

دولت سازوکارها را برای خرید تضمینی آماده کند
وی با بیان این که طبق این قانون، تولیدکننده مختار است که اگر 
قیمت بازار مناسب باشد، محصول خود را عرضه کند و در غیر این 
صورت دولت باید آمادگی خرید محصوالت را داش��ته باشد تا بازار 
تنظیم شود، خاطرنشان کرد: دولت باید سازوکارهای الزم را برای 
نگهداری و انبار کردن این محصوالت فراهم کرده و اگر زمانی قیمت 
برای مصرف کننده زیاد شود، بازار را متعادل سازد.امینی ادامه داد: 
متأسفانه چند سالی است که دولت تعهدات خود در قبال کشاورزان 
را انجام نمی دهد و ای��ن افراد نیز طبق رویه متعارف خود، کش��ت 

محصوالت را ادامه می دهند، اما می بینیم که در یک سال محصوالت 
با وجود بارندگی های فراوان خوب می شود، ولی سازوکارهای دیگر 
فراهم نیست و در س��ال دیگر واردات بی رویه زیاد می شود و... . این 
نمایانگر این مسأله است که هر ساله مش��کالتی تولیدکنندگان را 
تهدید می کن��د. مدیر عامل کانون خبرگان کش��اورزی با بیان این 
که کشاورزان باید الگوی کشت خاصی داشته باشند، تصریح کرد: 
طبق رویه تناوب زراعی، کشاورزان باید هر سال به صورت متناوب 
انواع محصوالت را کشت کنند و از س��وی دیگر کشاورز باید با این 
محصوالت، اش��تغال خود و فرزندانش را فراهم کند که معموالً به 

کشت صیفی جات رو می آورد.

میزان کشت محصوالت را چه کسی تعیین می کند؟
وی با اشاره به این که اراضی کش��اورزان خورد شده و سرانه زمین 
پایین آمده است، افزود: کش��اورز برای این که به درآمدی برسد، به 
سمت کاش��ت صیفی جات می رود که در مساحتی کمتر، درآمدی 
بیشتر نسبت به غله ایجاد کند. امینی عنوان کرد: کشاورز هر سال با 
توجه به بازاری که وجود دارد به کشت می پردازد، اما میزان کشت از 

کجا باید مشخص شود و آیا این که کشاورز در پایان سال زراعی هر 
سال خسارتی را پرداخت کند، عاقالنه به نظر می رسد؟ وی با بیان 
این که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کننده و 
تولید کننده باید میزان کشت را به کشاورزان اعالم کنند، گفت: یکی 
از راه کارهایی که می تواند به ما کمک کند که در سال های آینده با این 
مشکالت مواجه نشویم، این است که دولت قوانین حمایتی  بخش 
کشاورزی از جمله قانون خرید تضمینی را به صورت کامل اجرا کند 

که این امر جزو حقوق تولیدکننده است.

خون دولتمردان از  خون تولیدکننده رنگین تر است؟
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: در 
قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها و وصول عوارض و مالیات که حقوق 
دولت در آن است، برای دولت، درآمد و برای تولیدکننده، هزینه ایجاد 
می کند که تحت هر شرایطی باید اجرا شود و اگر توسط تولیدکننده 
اجرا نش��ود، پرونده به قوه قهریه ارجاع داده می شود اما قوانینی که 
حقوق تولیدکننده در آن اس��ت و باید توس��ط دولت اجرایی شود، 
در صورت اجرایی نشدن نیز اش��کالی ندارد. وی با ابراز تأسف از این 
وضعیت، خاطرنشان کرد: مهم ترین کاری که در این راستا می توان 
صورت داد، این اس��ت که دول��ت به ویژه وزارت جهاد کش��اورزی، 

مأموریت خود را در قبال تولیدکنندگان به درستی انجام دهد.

فعال سازی تعاونی ها، زمینه  ساز گسترش صادرات
امینی در مورد دیگر راه کار مؤثر در این مورد، اظهار داشت: اگر دولت 
بداند که چه مقدار محصوالت را برای عرضه در بازار نیاز دارد، دیگر 
شاهد وضعیت اسفبار کشاورزان نخواهیم بود؛ به عنوان مثال، دولت 
اعالم کند که به چه میزان س��یب زمینی در طول سال نیاز داریم و 
 این مقدار را بین کشاورزان استان ها و شهرستان ها تقسیم کنند تا 
آرام آرام به یک انضباط و انسجام برسیم و تولیدکنندگان نیز بازار را 
به این وسیله تنظیم می کنند. به گفته وی،  تعاونی هایی مانند تعاونی 

روستاییان، از بنیه مالی مناسبی برخوردار نیستند.

تولیدکننده، متهم ردیف اول بخش کشاورزی!
وی اعالم کرد: دولت بدون این که به تولیدکننده پاداشی بدهد، در هر 
برهه زمانی به او تهمت هایی را وارد می کند و این در حالی است که در 
کل دنیا کسانی که رزق مردم را تأمین می کنند، مورد تشویق هستند. 
در کشور ما معاون اول رییس جمهورمان بدون توجه به قوانین بخش 
کشاورزی، تولیدکننده ها را متهم ردیف اول این پرونده می داند و باید 
گفت تولیدکننده تنها به کشتارگاه برده نشده تا سالخی شود، وگرنه 

گرفتار هر بالیی شده است.

خون دولتمردان از خون تولیدکنندگان رنگین تر است؟

تولیدکننده، متهم ردیف اول بخش کشاورزی

برابر قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی مصوب سال 68 و متمم بعدی مصوب  زهرا 
در سال 73 و ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی نوبخت

مکلف است در طول سال آمادگی خرید تضمینی محصوالت اساسی بخش کشاورزی را  داشته 
باشد که حدود 27 محصول مانند سیب زمینی، پیاز،  شیر، گوشت، تخم مرغ و... را شامل می شود.

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

ابالغ رای 
611 ش��ماره دادنامه: 9009970354101726. ش��ماره پرونده: 9009980362000420. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900422. ش��اکی: آقای اکبر آقا کوچکی به نشانی اصفهانک شهرک سرو فرعی 
7 ک هاتف آخرین پالک. متهمین: 1- آقای مجتبی مختاری به نش��انی اصفهان خ سجاد خ شهید 
خلیلی ک شهید طفالن پ95. 2- آقای احسان اقبالی به نشانی اصفهان 3- آقای علیرضا محمدی 
به نش��انی اصفهان خ رزمندگان ک مسجد امام حس��ن ک دارالقرآن پالک ندارد 4- آقای امراله 
مختاری به نش��انی خ سجاد خ شهید خلیلی ک شهید طفالن پ95. اتهام ها: 1- تخریب 2- قدرت 
نمایی با چاقو 3- فراری یا پناه دادن به اش��خاص تحت تعقیب. گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقایان 
1- مجتبی مختاری فرزند امراله 2- احسان اقبالی دایر بر تخریب اتومبیل شاکی و قدرت نمایی با 
قداره 3- علیرضا محمدی فرزند اکبر دایر بر معاونت در بزه مذکور موضوع شکایت آقای اکبر 
آقاکوچکی فرزند عباسعلی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواست 
صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مامورین 
انتظامی، اظهارات ماخوذه شهود در دادسرا، عدم حضور متهمین ردیفهای دوم و سوم در مرحله 
دادسرا و اظهارات و مدافعات بالوجه متهم ردیف اول در جلسه دادگاه و با توجه به سایر قرائن 
و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مس��لم تشخیص مستنداً به مواد 617 
و 677 و 43 قانون مجازات اسالمی رای بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری بابت بزه تخریب و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت بزه قدرت نمایی با قداره و متهم 
ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت بزه تخریب و تحمل دو سال حبس تعزیری بابت 
بزه قدرت نمایی با قداره و محکومیت متهم ردیف سوم به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری 
بابت معاونت در بزه های مذکور صادر و اعالم و در خصوص اتهام آقای امراهلل مختاری فرزند 
جعف��ر دایر بر فراری دادن متهم مجتبی مخت��اری به لحاظ فقد ادله اثباتی و با توجه به حاکمیت 
مطلق اصاله البرائت و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره نس��بت به متهمین ردیفهای اول و چهارم حضوری و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد و 
نسبت به متهمین ردیفهای دوم و سوم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه می باشد.  م الف: 1390 نوروزی – رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ اجرائیه 
648 شماره اجرائیه: 9010420353000001. شماره پرونده: 8609980353001130. شماره بایگانی 
شعبه: 861131. بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 8610090353000423 و شماره 
دادنامه مربوطه 8609970353001516 محکوم علیه علیرضا پارس��ا به نشانی خ بزرگمهر خ رکن 
الدوله کوچه 8 متری متحد پ40 محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار 
ری��ال بابت اصل چ��ک و مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال و طبق رای اعس��ار حکم به 
پرداخت ماهیانه یک میلیون ریال که س��االنه مبلغ 20 درصد به آن اضافه خواهد ش��د هزینه حق 
االجرا بر عهده محکوم علیه است. مشخصات محکوم له: حسین پوالدساز نام پدر: محمود: نشانی: 
خان��ه اصفهان فلکه ماه فرخی ک گلزار اول پ 6. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی 
ک��ه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جمع دارایی خود 

از را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م الف: 1158 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

رای دادگاه
649 ش��ماره دادنامه: 9009970353201734. ش��ماره پرونده: 9009980365600703. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900835. ش��اکی: آقای علی میرزاخانی به نشانی خ بعثت کیلومتر 4 جاده دولت 
آباد قرض الحسنه ش شاکری. متهم: خانم پری رفیعیان به نشانی متواری )مجهول المکان(. اتهام 
ها: 1- تهمت. 2- فحاشی. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم پری رفیعیان 
فرزند عبدالوهاب دایر بر 1- فحاش��ی و 2- تهمت موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای 
عموم��ی و انقالب اصفهان، دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، 
گزارش مرجع انتظامی، ش��هادت شهود، متواری بودن متهم و س��ایر قراین و امارات موجود و 
منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مس��لم می باشد، فلذا به 
اس��تناد مواد 47، 608 و 697 قانون مجازات اس��المی نامبرده را در خصوص بزه ردیف اول به 
پرداخ��ت یک میلیون ریال جزای نق��دی در حق صندوق دولت و در خصوص بزه ردیف دوم به 
تحمل سی ضربه شالق تعزیری در غیر مأل عام و بدون اصابت به نقاط حساس بدن محکوم و 
اع��الم می دارد رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد. م الف:1154 خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
650 ش��ماره دادنامه: 9009970353201806. ش��ماره پرونده: 9009980360000628. ش��ماره 

بایگانی ش��عبه: 900878. ش��اکی: گزارش اداره ثبت. متهم: خانم مژگان ضامنی فر به نش��انی 
مجهول المکان. اتهام: جعل. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
ص��دور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام م��ژگان ضامنی فر فرزند ابراهیم دایر بر 
جعل در مندرجات شناسنامه موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی، گزارش 
ثبت احوال، عدم حضور متهم و ارائه دلیل بر بی گناهی خویش و س��ایر قرائن و امارات موجود 
و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به 
اس��تناد ماده 535 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و 
در راستای اعمال ماده 10 قانون مذکور سند مجعول مکشوفه فاقد اعتبار و بعد از قطعیت دادنامه 
مع��دوم گردد. رای صادره غیابی و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد. م الف: 1153  خدابنده – رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
  

ابالغ رای
651 ش��ماره دادنامه: 9009970353201666. ش��ماره پرونده: 8809980359400916. ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900793. شاکی: آقای رس��ول رضوی زاده به نشانی جاده نجف آباد قرطمان 

کوی سعدی بن دوم منزل شخصی. متهم: آقای احمد محمدی به نشانی متواری )مجهول المکان(. 
اتهام: ضرب و جرح عمدی. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه. در خصوص اتهام احمد محمدی دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع کیفرخواس��ت 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات 
به عمل آمده گزارش مرجع انتظامی، گواهی های پزش��کی قانونی، تحقیقات به عمل آمده و سایر 
قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز 
و مس��لم می باشد فلذا به اس��تناد مواد 294، 295، 302، 367، 480 و 614 قانون مجازات اسالمی 
نامبرده را از حیث جنبه خصوصی جرم )دیه( به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگیهای 
)حارصه های( پشت الله گوش چپ و قدام ساق چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش های تورم 
سمت راست فک تحتانی روی کتف چپ و تورم بینی مجموعاً در حق شاکی )رسول رضوی زاده 
فرزند حبیب( محکوم و از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعالم 
م��ی دارد رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد. م الف: 1152 خدابنده – رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ رای
 ،  9009980365100826 پرون��ده:  ش��ماره   .9009970353401582 دادنام��ه:  ش��ماره   652
9009980353400030. شماره بایگانی شعبه: 900922، 900856. خواهان: شرکت سپهر کارتن 
اسیا با مدیریت جاوید شهریاری با وکالت آقای سام قاسمی نژاد وکیل به نشانی خ شیخ صدوق 
شمالی نبش ک محمدآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد 8. خوانده: آقای علیرضا حجتی به نشانی 
خ طیب خ میرداماد ک 35 ک ش رس��ول ش��یرزاد ورودی ک سمت راست منزل دوم سمت چپ 
درب خاکستری رنگ زنگ 3 طبقه منزل حجتی. شاکی: آقای جاوید شهریاری با وکالت آقای سام 
قاس��می نژاد به نشانی خ شیخ صدوق شمالی نبش ک محمدآباد ساختمان امیر طبقه 4 واحد8. 

متهم: آقای علیرضا حجتی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه خسارت. اتهام: صدور 
چک بالمحل. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم بنام آقای علیرضا حجتی 
فرزند حسینعلی متولد 1348 دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به مبلغ هشتاد و چهارمیلیون 
و دویست و دو هزار و پانصد ریال به شماره 98176 مورخ 1390/01/25 عهده بانک کشاورزی 
حس��ب ش��کایت دارنده چک بنام آقای جاوید ش��هریاری با وکالت آقای سام قاسمی نژاد وکیل 
محترم پایه یک دادگس��تری و ص��دور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علی��ه و عدم دفاع از 
سوی متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک متهم 
موصوف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می 
گردد و در خصوص دادخواس��ت آقای جاوید شهریاری مدیرعامل شرکت سپهر کارتن آسیا با 

وکالت آقای سام قاسمی نژاد بطرفیت آقای علیرضا حجتی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور 
حکم دائر بر مطالبه یک فقره چک به شماره 098176 بانک کشاورزی به مبلغ 84/202/500 ریال و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت صدور اجرائیه و مطالبه خسارات هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل نظر به بقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده وارد و اینکه با اطالع از دعوای مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دعوی خواهان محمول به صحت تشخیص 
و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدر 
الذکر بعنوان اصل خواسته و بابت هزینه دادرسی یک میلیون و ششصد و نود و پنج هزار ریال 
و حق الوکاله وکیل )در پرونده حقوقی( طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید چک مذک��ور تا زمان وصول در حق خواهان 
محک��وم می گردد رای صادره غیابی و از حیث جنبه کیفری ظرف مدت ده روز و من باب جنبه 
حقوقی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 

1150 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
پرون��ده: 9009980350500284.  اجرائی��ه: 9110420350500015. ش��ماره  653 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900336. بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350500120 و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 9009970350501359 محکوم علیه 
مس��عود پوالدگر فرزند مرتضی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 
90/000/000 ری��ال بعنوان اصل خواس��ته و مبلغ 1/841/000 ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ 
3/240/000 ری��ال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له پوران فیضی انارکی فرزند موس��ی به 
نش��انی یزد بلوار صدوقی کوچه بهداری سپاهان اولین کوچه سمت چپ پ84 با وکالت آقای 
پی��ام عزیزیان و 2- پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت ح��ق االجرا در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. م الف: 1157 ناظمی – مدیر دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
654 ش��ماره دادنامه: 9009970350601632. شماره پرونده: 9009980350600609. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900617. خواهان: موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم ساناز 
الس��ادات جعفری به نش��انی اصفه��ان چهارباغ باال مجتمع پارس��یان ط زیری��ن واحد 104. 
خواندگان: 1- آقای مصطفی موس��وی به نش��انی فالورجان قهدریج��ان خ مطهری کوی باغ 
نور 2- آقای مس��عود رحمانی به نشانی بهارستان خ فرهنگ مجتمع سرو نقره ای یاس 2 پ5 
3- آقای کاظم محمدی به نش��انی هزار جریب منازل س��ازمانی ک امام بلوار 15 ط4 پ148. 
خواس��ته ها: 1- مطالبه هزینه دادرسی 2- تامین خواس��ته 3- مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوای موسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم 
ساناز السادات جعفری به طرفیت آقایان 1- کاظم محمدی فرزند خسرو 2- مصطفی موسوی 
فرزند الیاس 3- مس��عود رحمانی فرزند خس��رو به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 120/110/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و مطلق خسارات دادرسی، 
از توجه به دادخواس��ت تقدیمی وکیل خواهان و با توجه به تصاویر مصدق چک های شماره 
369/382286-89/10/14 و 344/289723-89/10/12 و گواهینام��ه ع��دم پرداخت صادره از 
ناحی��ه بانک محال علیه ب��ه تاریخ صدور چک و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول به عنوان 
ص��ادر کننده و بقی��ه خواندگان به عنوان ضامن، پرداخت وجه چک های یاد ش��ده را گواهی 
نم��وده اند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه و مس��تندات وکیل خواهان از هرگونه ایراد و 
دفاع خواندگان مصون مانده اس��ت، دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص 
و مس��تنداً به م��واد 249 و 313 و 403 قانون تجارت و م��واد 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی رای بر محکومی��ت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواس��ته و پرداخت 
هزین��ه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ 
صدور گواهینامه های عدم پرداخت لغایت اجرای دادنامه که از ناحیه اجرای احکام محاس��به 
و وصول و ایصال خواهد ش��د، در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت.  م الف: 1156 

محمدی – رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
655 ش��ماره دادنامه: 9109970352200012. شماره پرونده: 9009980352200774. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900813. خواهان: خانم عصمت عمرانی به نش��انی اصفهان – خ مدرس – خ 
مولوی – کوچه 110- کوچه ساس��ان – نبش بن بس��ت ش��قایق3- پ9 منزل ناصر احمدی. 
خوانده: آقای علی شیخ عرب قدیم به نشانی اصفهان خ گلزار ک شیخ علیخان پ202. خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه. گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی اعالم بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
دادخواس��ت خانم عصمت عمرانی فرزند ایرج بطرفیت آقای علی شیخ عرب قدیم فرزند رضا 
به خواس��ته گواهی عدم امکان س��ازش با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق 
مدارک اس��تنادی و اینکه مس��اعی دادگاه و داور منتخب در ایجاد صلح و سازش بین طرفین 
موثر واقع نش��ده و خواهان حاضر شده تمامی مهریه خود را بذل کند و خوانده نیز با وصف 
ابالغ قانونی جهت دفاع از خود حاضر نشده و الیحه ای تقدیم نکرده و گواهی پزشکی قانونی 
به شماره 34763-90/9/1 که حاکی از دوشیزه بودن خواهان است و سایر محتویات پرونده 
خواس��ته خواهان حمل بر صحت تلقی ش��ده و تخلف خوانده از ش��روط ضمن العقد مندرج 

در س��ند رس��می ازدواج به نظر دادگاه محرز و مسلم است لذا مس��تنداً به مواد 1119-1102 
تبصره ماده 1133-1139-1144 بند 1 ماده 1145 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصالح 
مقررات مربوط به طالق مصوب 1370 مجمع تش��خیص مصلحت نظام و مواد 198 و 199 و 
303 و 305 از قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 1379 و بندهای 1-2-8-11 از موارد ب 
شرائط ضمن العقد مندرج در سند رسمی ازدواج شماره 7554-87/2/13 دفترخانه شماره 36 
شهرس��تان داران که طرفی��ن با علم و اطالع ذیل آنها را امضاء نم��وده اند گواهی عدم امکان 
س��ازش بین طرفین فوق الذکر صادر و اعالم می گ��ردد بنابراین خواهان می تواند به یکی از 
دفاتر رسمی طالق مراجعه و با بذل مهریه خویش اصاله و قبول آن از طرف همسرش وکاله 
خ��ود را با حق توکیل غیرمطلقه به طالق بائن بنماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه می باشد. م الف: 1151 شریفی – رئیس شعبه 

22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
656 ش��ماره دادنامه: 9009970350201634. شماره پرونده: 9009980350200888. شماره 
بایگانی شعبه: 900902. خواهان: موسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلی 
نیکوپن��اه با وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین وند به نش��انی چهار راه توحید – ط دوم 
بانک ملت – واحد ش��ماره 7- موسسه حقوقی جم. خواندگان: 1- خانم لیال سعادت به نشانی 
مجهول المکان. 2- آقای مرتضی رمضانی قهفرخی به نش��انی ش��هرکرد- فرخ ش��هر – 20 
متری مطهری – پ5. 3- آقای کورش رمضانی قهفرخی به نش��انی ش��هرکرد- فرخ شهر – خ 
پاس��داران – ک دوم – پ6. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در 
خصوص دعوی خانم معصومه کریمی نورالدین وند به وکالت از موسسه قرض الحسنه مهر 
بسیجیان بطرفیت خانم لیال سعادت فرزند محمد تقی و 2- کورش رمضانی به خواسته مطالبه 
یکصد و چهارده میلیون و شش��صد هزار ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از 
زمان سررسید موضوع چک به ش��ماره 214349-90/5/2 عهده بانک کشاورزی اصفهان، با 
توج��ه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت موصوف 
و ب��ا توجه ب��ه اظهارات وکیل خواهان طی صورتجلس��ه مورخ��ه 90/11/29 مبنی بر اینکه 
دعوی مطالبه چک مذکور را صرفًا به طرفیت خوانده اول به عنوان صاحب حس��اب و خوانده 
ردیف دوم به عنوان ظهرنویس مطرح نموده و در خصوص چک های صادره از سوی آقایان 
کورش و مرتضی رمضانی جداگانه اقدام به طرح دعوی خواهد کرد. دادگاه با توجه به تعیین 
وقت رس��یدگی و ابالغ آن به خواندگان مذکور و عدم حضورش��ان و ارسال الیحه دفاعیه و 
بالتعرض گذاش��تن ادعای خواهان، دعوی خواهان را محمول بر صحت دانس��ته و مستنداً به 
310 و 249 قانون تجارت 98، 198، 515، 515، 519 و 522 آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و چهارده میلیون و شش��صد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و سیصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررس��ید چک تا اجرای حکم 
که از س��وی مدیر اجرای حکم مورد محاسبه قرار می گیرد، در حق خواهان محکوم می نماید 
و در خصوص چک های 135، 410 و 106531 با توجه به کس��ر از خواسته، دادگاه مواجه با 
تکلیفی نمی باش��د. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل 
واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. م الف: 1155 معقولی – دادرس شعبه 2 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 
657 ش��ماره دادنامه: 9009970351401615. شماره پرونده: 9009980351401000. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901000. خواهان: ش��رکت پویان بس��پار س��پاهان ب��ه نمایندگی محمدعلی 
فردوس��ی با وکالت آقای علی جزینی به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو 
ط5 واحد 19. خوانده: آقای س��عید سلطانی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص دعوای ش��رکت پویان بسپار س��پاهان به نمایندگی آقای محمدعلی 
فردوس��ی و با وکالت آقای علی جزینی به طرفیت آقای سعید سلطانی به خواسته مطالبه مبلغ 
110/538/050 ری��ال بابت وجه یک فقره اقرار نامه عادی به انضمام مطلق خس��ارات، دادگاه 
نظر به اقرار نامه ارائه ش��ده که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با عنایت به اینکه خوانده 
دلیلی جهت اثبات فراغت ذمه خود و یا بطالن دعوای خواهان ارائه نکرده است ادعای خواهان 
را مقرون به صحت دانسته و با استظهار از اصل استصحاب و مستنداً به مواد 219 و 220 و 
221 قانون مدنی و ماده 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بعنوان اصل خواس��ته و خس��ارات ناش��ی از تاخیر در تادیه 
این وجه از زمان تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان اجرای حکم براس��اس شاخص تورم اعالمی 
بانک مرکزی و همچنین حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و هزینه های دادرس��ی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز از تاریخ انقضای واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم تجدید نظر ش��هر اصفهان اس��ت. م الف: 1145  میرحس��ینی – دادرس 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت

پيشنهاد سفر

سرود خوان

بوم و بر

رویداد

قدیمی ترین تقویم مایاها کشف شد
باستان شناسان موفق ش��دند قدیمی ترین تقویم نجومی مایاها را در گواتماال پیدا کنند. بر خالف 
تصور معمول، پژوهشگران در میان این یافته ها هیچ اشاره ای دال بر آن که سال 2012 پایان جهان 

خواهد بود، پیدا نکرده اند.

5

حمله به بافت تاریخی شيراز

تخریب حریم منظری تنها موزه بابل
 هن��وز داغ تخری��ب  گرماب��ه می��رزا یوس��ف، پل 
محمد حسنخان، مسجد جامع بابل، بافت تاریخی 
130هکتاری بابل و تکیه معلم کال بر جگر سوخته 
این شهر فراموش نشده که گزارش هایی تازه از تهدیدی دیگر برای یکی از 
آثار ملی این شهر به دستمان رسیده است. این بار شهرداری و شورای شهر 
 بابل در اقدامی غیر قانونی، حریم منظ��ری دو اثر تاریخی-فرهنگی که به 
ثبت ملی نیز رسیده و هرکدام نماد و شناسنامه ای برای مردم این دیار است 

را خدشه دار کرده و در حال از بین بردن آن هستند. 
به گزارش علیرضا صادقی امیری از سازمان مردم نهاد »انجمن جوانان سپید 
پارس«، شهرداری و شورای شهرستان بابل برای ساخت ساختمان جدید 
شورای شهر بابل در حریم درجه یک از دو بنای تاریخی این شهر یعنی تنها 

موزه بابل،  حریم منظری این دو اثر را تخریب می کنند. 
بن��ا ب��ه اع��الم اداره می��راث فرهنگی ای��ن شهرس��تان، ارتف��اع مجاز 
 و قانون��ی ب��رای حری��م منظ��ری ای��ن دو بن��ای در دس��ت س��اخت، 
هفت متر اس��ت که تاکنون ش��هرداری تا 11مت��ر آن را باال برده اس��ت. 
اداره میراث فرهنگی شهرس��تان نیز علیه این اقدام خودس��رانه شکایتی 
را به دادس��تانی کل و فرمانداری ارس��ال کرده اس��ت؛ گرچه فرمانداری 
دستور تخریب طبقات اضافی ساختمان را داده، اما شواهد نشان از ادامه 
 روند س��اخت و س��از دارد. اداره میراث فرهنگی بابل در دو سال گذشته 
چهار شکایت علیه شهرداری و شورای ش��هر به خاطر شکستن قفل و در 
موزه بابل، تخریب تاق چشمه پل محمدحسن خان، تخریب گرمابه تاریخی 
میرزا یوسف، تخریب بافت تاریخی و جعل مجوزهای ساخت، داشته است.

بلدوزرها درحالی بخشی از دیوار خانه صابر و ملحقات تاریخی بافت 
شیراز را تخریب کردند که هیچ کارشناس میراث فرهنگی در اجرای 
پروژه کنار گذر ش��اه چراغ حضور ندارد، این درحالی اس��ت که مدیر 
میراث فرهنگی اس��تان فارس حاضر به پاس��خگویی به خبرگزاري 

میراث فرهنگي بعد از تماس های پی در پی نشد.
ص��دای بلدوزرها حتی برای لحظ��ه ای قطع نمی ش��ود. نمایندگان 
شهرداری و استانداری درحالی ناظر اجرای طرح  کنارگذر شاه چراغ 
هستند که هیچ کارشناسی از سازمان میراث فرهنگی در اجرای طرح 

تخریب بافت تاریخی شیراز حضور ندارد. 
بخش��ی از خانه الحاقی صابر قرار بود براساس مجوز میراث فرهنگی 
با پتک تخریب ش��ود که به دلیل نبود کارشناسان، با بلدوزر تخریب 
ش��د. هم اکنون دیوار اصلی خانه قاجاری صابر در مرحله ریزش قرار 

گرفته است.
پروژه کنارگذر ش��اه چراغ در مقابل ش��اه چراغ و محله در مسجد در 
حالی ش��دت یافته، که این پروژه  توسط ش��هرداری، وزارت مسکن 
و بافت های فرسوده، بخش��ی از بافت تاریخی شیراز که شامل سردر 
کاشی شده مسجد نو و بخشی از خانه ثبت شده صابر  می شود را کامال 

با خاک یکسان کرد.
مس��عود منیعاتی، مدیر انجمن میراث فرهنگی ش��یراز در این باره 
گفت: پروژه تخریب بافت تاریخی ش��یراز درحالی ش��دت یافته که 
هیچ مانعی برای تخریب های گسترده وجود ندارد. به گفته وی، حتی 
یک کارشناس از میراث فرهنگی در طرح تخریب کنارگذر شاه چراغ 
نیست و تمام آثار و ملحقات تاریخی موجود، توسط بلدوزرها از بین 

رفته است.
 وی با تأکید بر این که دیوار اصلی خان��ه صابر متعلق به دوره قاجار، 
هم اکنون در مرحله ریزش قرار گرفته اس��ت گفت:  هر گونه واکنش 
دوستداران میراث فرهنگی نسبت به تخریب ها، برخورد مسئوالن را 
به دنبال دارد. براساس گفته کارشناس��ان، خانه صابر دارای هشتی 
و راهروی ورودی بوده که هش��تی آن حدود 15 س��ال پیش توسط 
شهرداری تخریب ش��ده اس��ت و راهروی باقیمانده نیز روز گذشته 
 توس��ط وزارت مس��کن از بین رفت، ای��ن درحالی اس��ت که خانه 
صابر در فهرست میراث  ملی ثبت شده و دارای معماری اررزشمندی 

است.
پیش تر از این، در س��ال گذش��ته عملیات تخریب برخي خانه هاي 
 بافت تاریخي ش��یراز در نخس��تین روز هفته میراث فرهنگي یعني 
28 اردیبهش��ت ماه  آغاز ش��ده بود. در آن تاریخ، مدی��رکل میراث 
فرهنگي و گردشگري اس��تان فارس درباره این که چرا در بافتي که 
همه  آثارش ارزش��مند اس��ت و پرونده  ثبتي آنها در دست تهیه قرار 
دارد، این تخریب ها  صورت گرفته،گفته بود: نمي گذاریم یک بناي 
تاریخي و باارزش در شیراز تخریب شود و اگر تخریبي در بافت انجام 

شده باشد، خالف است. 
برخي دوس��تداران میراث فرهنگي معتقدند که درباره این مس��أله، 
جلسات تخصصي بس��یاري توسط مسئوالن و دوس��تداران میراث 
فرهنگي برگزار و پیامده��اي مخرب این اقدام در آنها مطرح ش��ده 
 است، اما مسؤوالن کمیسیون ماده  پنج، هیچ نگاهي به این پیامدها

 ندارند. 

 چشمه و دریاچه خروشان 
شش پير

چشمه ش��ش پیر درمس��یر فرعی جاده ش��یراز- سپیدان و 
دریاچه ش��ش پیر قرار دارد و با س��رازیر ش��دن از کوه، آبشار 
زیبایی را به وج��ود آورده اس��ت. برای دیدن این چش��مه و 
دریاچه شش پیر، باید به هش��ت کیلومتری شمال روستای 
 برش��نه از توابع بخش همایجان اس��تان فارس برویم که در 

78 کیلومتری شمال شهر شیراز قرار دارد.
آب ای��ن چش��مه از جن��وب ش��رقی س��پیدان در مس��یر 
کوهستانی به س��وی دش��ت همایجان جریان پیدا می کند 
 و مردم منطقه با اس��تفاده از  نهرهای س��نتی، ای��ن آب را به 
زمین های کشاورزی و باغ های همایجان انتقال داده اند. این 
رودخانه پس ازگذر از تنگ شش پیر و  ادامه راهی کوتاه، وارد 
رودخانه شهر اردکان می شود و بخش��ی از آن، پس از گذر از 
بند انحرافی ش��هید طالبی، کارخانه توربی��ن برقی منطقه را 
 به کار می اندازد. این چش��مه ب��ا آب زالل و گوارایی که دارد، 
مهم تری��ن و پرآب ترین منبع آب س��طح دایمی در اس��تان 
اس��ت. نام کهن و قدیمی ای��ن رودخانه »رتین« ب��وده و در 
 دوره قاجار به ش��ش پی��ر دگرگون ش��ده اس��ت. در حدود 
200 متری چشمه ش��ش پیر، در دل کوه، نوشته ای حکاکی 
ش��ده  که حکایت از گ��ذر و توجه پادش��اهان قاج��ار به این 
چشمه و دریاچه دارد. یکی از جاذبه های چشمگیر این مکان 
 افزون بر جاذبه های طبیعی و گردش گ��ری آن، ماهی های 
 ک��م نظی��ر و بزرگی اس��ت ک��ه آن را ب��ه یک س��ایت غنی 
ماهی گیری برای گردشگران ماهی گیر تبدیل کرده است. این 
منطقه ملخ های ریز و درشت و پش��ه های خون خوار زیادی 
دارد، بنا بر این توصیه می کنیم که در سفر به چشمه و دریاچه 
شش پیر، تجهیزات ایمنی کافی همراه خود داشته باشید. این 
 چش��مه و دریاچه کوچک آن را به ش��ش پیر طریقت نسبت 
 می دهند که روزگاری در کنار این چشمه زندگی می کرده اند

و در کنار همین رود، جام حیات را سر کشیدند. چشمه بلندی 
که از شکاف کوه های زاگرس سرچشمه می گیرد و چندین متر 
 جلوتر، به دریاچه شش پیر می ریزد. با این زیبایی و توصیف ها،

 ذکر چند نکته قابل یادآوری اس��ت؛ نخس��ت، در این منطقه 
هیچ گونه سرویس بهداشتی برای گردشگران و بازدیدکنندگان 
 و ج��ود ن��دارد! دو دیگ��ر آن که، متأس��فانه طبیع��ت زیبا و 
دس��ت نخورده این منطقه که از دیرباز ن��ام دار بوده، به دلیل 
ریختن زباله ها و پس��ماند خوراک برخی از بازدیدکنندگان، 
چهره نازیبایی را به خود گرفته است وس��وم آن که، برخی با 
چیدن گل ها و گیاهان آن و ضربه زدن به درختان و یادگاری 
 نویس��ی بر روی تنه درختان، س��بب از بین رفت��ن گیاهان و 

گونه های بی مانند آن می شوند.

در این  سال ها درباره  مضمون این دیوارنگاره، میان مردم حدس 
و گمان های بدون پایه و اس��اس زیادی مطرح بوده است؛ مثال 
گفته شده که این دیوارنگاره مربوط به جشنی از آیین های ایران 
باس��تان بوده و برخی دیگر آن را در پیوند با چارشنبه سوری یا 
سده دانسته اند و حتی برخی این تصویر را به عروسی پسر نادر 
با ش��اهزاده  هندی مربوط کرده اند که البته هیچ کدام پشتوانه  

بنیادین علمی و صحیح ندارد.
با سیر در گذشته و بازگش��ت به زمان و مکان خلق، شیوه های 
بهره ب��رداری و معن��ای گذش��ته این گون��ه از آث��ار را می توان 

تاحدودی روشن کرد.
 از این رو، درباره  نگاره های تاریخی بنای عظیم چهل س��تون و 
تالش برای کشف معناهای گذش��ته، بازگشت به زمان و مکان 

خلق آنها، ما را در گشایش گره های موجود کمک خواهد کرد.
 اکنون ب��رای ره یافت تاریخی و گام گذاش��تن در زمان و مکان 

تولید اثر، می بایستی گزارش های تاریخی را واکاوید که ازجمله 
مهم ترین اسنادی هس��تند که بدون کمترین واسطه، ما را در 

فضای تولید قرار می دهند.
دیوارنگاره های چهل ستون، نقاش��ی های روایی از رویداد های 
تاریخی در کنار مضامین مرس��وم ادبی و صحنه هایی از حیات 

درباری هستند. 
تأییدکنن��ده  این ادعا، س��خنان ش��اردن اس��ت ک��ه از کاخ و 
دیوارنگاره های آن بازدید کرده و در س��فرنامه اش درباره تاالر 
بارعام چنین نوش��ته اس��ت: »این تاالر چهار بخاری دیواری، 
دو تا طرف راس��ت و دو تا ط��رف چپ دارد که ب��االی هر کدام 
نقاش��ی های مفصلی است. یکی از نقاش��ی ها جنگ شاه عباس 
کبی��ر با ازبک هاس��ت و آن س��ه دیگ��ر، مجالس جش��ن های 
 س��لطنتی اس��ت.« با واکاوی در تاری��خ صفویه و باگش��ودن 
 کت��اب »قص��ص الخاقان��ی« اث��ر ول��ی قل��ی بیک ش��املو، 

ن��دن رویداده��ای فت��ح   م��ورخ ش��اه عباس دوم و خوا
قندهار و خودس��وزی زنی هندی ب��ه خاطر مرگ ش��وهر، به 
نیکی می توان پی به مضمون واقعی این دیوار نگاره برد. شاملو، 
در هنگامه  نق��ل محاصره قندهار به وس��یله  نیروه��ای ایرانی، 
گزارش  می دهد که پس از 20 روز از محاصره، یکی از درباریان 
امپراتوری گورکانی به نام مطروداس که جزو محاصره شدگان 

بود، درگذشت. 
همس��ر وفادارش که از این رویداد س��خت غم دار بود، تصمیم 
گرفت مطابق با آیین َس��تی، به خاطر معش��وقش در مراس��م 

سوزاندن جنازه  وی، خود را در آتش بیندازد.
شاملو، درباره  همسر وفادار مانده  چنین می نویسد:»از تاب آتش 
مهر، به نوعی در سوز و گداز افتاد که پروانه صفت، زمان زمان در 
آتش فراق می سوخت و به باد دامن ش��وق، جهان جهان اخگر 

محبت به عزم سوختن خرمن هستی خود می افروخت.«
هندی ها باور داشتند در مراسم َستی شخص خود سوز هر سخنی 
که به زبان بیاورد، به دلیل موقعیت آن ش��خص، صحیح  است 
و اگر نس��بت به اتفاق رویدادی حرفی بزند، چه بسا وقوع آن را 

حتمی می دانستند.
از این رو، دولت خان شخصی را به سوی او گسیل داشت تا بپرسد 
که آیا امیدی به کمک و یاری امپراتور هندوس��تان برای نجات 

قندهار هست یا نه. 
آن زن پاسخ گفت:»مدد پادش��اه جیو به شما نمی رسد و سپاه 
نصرت پناه قهرم��ان ایران زمین بع��د از 40 روز قلعه را متصرف 
می شوند و از واقعات کلی که در بالد هند روی خواهد نمود، آن 
است که بعد از 11 س��ال، فتوری عظیم در هندوستان خواهد 

شد.«
شاملو در حین نقل گزارش های این رویداد، ضمن این که آتش 
غیرت این زن را می س��تاید و از اس��تواری او در میان هندوان 
تمجید می کن��د، به گونه ای پیروزی س��پاه ایران��ی را نیز نوید 

می دهد. 
شاه عباس دوم به میمنت و فرخندگی پیروزی اش بر هندی ها 
فرمان داد که این رویداد حزن انگی��ز، اما پیروزمندانه را بر یکی 
از دیوارهای گچی دیوار چهل ستون و با رنگ و روغن نگارگری 

کنند.
 این آیین در زمان صفویان بسیار مورد توجه شاعران پارسی گو 
بوده اس��ت، به گونه ای که محمدرضا نوعی خبوش��انی در سده  
 دهم هجری آیین َستی هندی ها را در »مثنوی سود و گداز« به 
 نظ��م درآورده و از آن چه��ار نس��خه  مصور در آن زم��ان تهیه 

شده است.

آیين َستی بر دیوارنگاره چهل ستون

این نگاره ارتباطی به چهارشنبه سوری ندارد!

SMS ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

ایران جوان، نخستين سرود ملی 
ایران نيست!

س��رود »ای ایران« مردمی ترین س��رود میهنی در ایران است. سرود 
»ای ای��ران« را روح اهلل  خالقی بر روی ش��عری از حس��ین گل گالب 
در س��ال 1323 خورش��یدی س��اخت. ام��ا به تازگ��ی در برخی از 
تارنماها و ش��بکه های تلویزیونی به اشتباه از س��رود »ایران جوان« 
یا »وطنم، وطنم« به عنوان »نخستین سرود ملی ایران« نام می برند. 
»ایران جوان« در اصل یک مارش نظامی  یا »رزم آهنگ« است. چند 
سال پیش به پیشنهاد پیمان س��لطانی، رهبر ارکستر ملل، ترانه ای 
توسط بیژن ترقی برای آن س��روده ش��د و با اصالحاتی در هارمونی 

و با افزودن بخش ه��ای تازه، با 
صدای س��االر عقیلی اجرا شد. 
گرچه برخی افراد از این سرود با 
عنوان نخستین سرود ملی ایران 
یاد می کنند، اما پیمان سلطانی، 
سازنده نسخه کنونی آن با اشاره 
به موضوعیت نداشتن مقوله ای 
به عنوان س��رود ملی در دوران 
قاج��ار، این ش��ایعه را رد کرده 

است.

بررسی و جست وجو در تاریخ و مضمون دیوارنگاره های عصر صفوی کاخ چهل ستون، هميشه  محمدحسن 
از دغدغه های هنرپژوهان بوده است.جمشيدپور

 چهل س�تون و دیوارنگاره هایش پس از گذشت صد ها س�ال آن قدر زیبا و دل نشين به نظر 
می رسند که هر ساله بسياری از مردم را به سوی خود کشانده و ظرافت و دقت در نگارگری ها حتی باعث شده تا 

ذهن عامه مردم مدام در پی یافتن مضامين آنها باشد.
 دیوارنگاره ای که در اتاق کوچک جنوب شرقی کاخ قرار دارد، بسان دیگر تصاویر چهل ستون، بسيار پرسخن است.
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محدودیت و حفاظتی دیده نمی شود

پای گردشگران روی الله های واژگون
در حالی که گیاه��ان ن��ادر و مناطق حفاظت ش��ده نیازمند 
مراقبت دقیق هستند،  رویشگاه های الله  واژگون در استان های 
مختلف کشور مورد حفاظت نیستند. بی نیازی به مجوز ورود و 
محدود نبودن تعداد بازدیدکنندگان، دلیلی بر این مدعاست.

رویشگاه های الله های واژگون در نقاط مختلفی از کشور دیده 
می شوند. به عنوان نمونه می توان به دشت الله های خوانسار 
و چلگرد اشاره کرد. هر چند دش��ت الله های خوانسار عنوانی 
یدک نمی کشد و دشت الله های چلگرد منطقه حفاظت شده 
محس��وب می ش��ود، اما هیچ یک مورد حفاظت قرار ندارند.

فرماندار کوهرنگ برای حفاظت از رویشگاه این گیاه در چلگرد، 
از ممنوعیت ورود اتومبیل به دش��ت الله ها استفاده کرد، در 
حالی که منطقه محدودیت ظرفیت دارد و الزم است از ورود 

 بازدیدکننده  م��ازاد بر ظرفیت نیز جلوگیری ش��ود. عالوه بر  
آزادبودن س��فرهای شخصی و مس��افرانی که خود به منطقه 
می رون��د، در تم��اس خبرگ��زاری CHN با دفات��ر خدمات 
مس��افرتی که تور دش��ت الله های واژگون برگزار می کنند،  
مشخص شد ورود به دش��ت الله های واژگون در کوهرنگ یا 
خوانس��ار نیاز به مجوز ندارد. این دفات��ر همچنین تا کنون با 
محدودیتی بر تعداد گردشگر ورودی به مناطق روبرو نبوده اند.

این در حالی اس��ت که با توجه به کاهش قابل توجه وس��عت 
رویشگاه الله واژگون،  الزم است ورود گردشگران نیز محدود 
و زمان بندی ش��ود و همچنین محافظانی در فصل رویش در 
منطقه حضور داشته باش��ند تا مانع از آسیب رسانی به گل ها 
ش��وند. به عالوه، ضروری اس��ت بایدها و نبایدهای حضور در 

چنین منطقه ای از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان 
به گردشگران منتقل شود. یادآور می ش��ود که آثار طبیعی و 
گونه های گیاهی نیازمند حفاظت دقیق تری هستند و عالوه بر 
آن، فرهنگ سازی در میان مردم و گردشگران ضروری است.

گفتني است دشت الله هاي واژگون، در 12 کیلومتري چلگرد 
و در نزدیکي روستاي بنواستکي از توابع شهرستان کوهرنگ 
واقع شده است. وس��عت زیاد )3400 هکتار(، پوشش گیاهي 
بسیار زیبا و ارزشمند، الله هاي واژگون )اشک مریم( در دو نوع 
قرمز و زرد و نیز نزدیکي به دیگر جاذبه هاي قطب س��یاحتي 
کوهرنگ، از این منطقه تفرجگاه بسیار مناسبي ساخته است. 
زمان رویش و شکفتن الله هاي واژگون در این دشت، از اواسط 

فروردین ماه شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.

شيرین 
کسرایی

گروه
ميراث

 قدمت کاخ چهل س��تون ب��ه دوران صفوی 
بازمی گردد؛ آن زمان که ش��اه عباس صفوی 
برای پذیرایی از میهمانان و س��فرای خارجی 
و عقد قراردادهای مهم ب��ا دولت  های اروپایی، ای��ن کاخ را  بنا کرد. 
هس��ته اصلی کاخ ش��امل تاالر میانی و غرفه های چهار گوش است 
و بخش های دیگر همچون ایوان س��تون دار، ایوان آیینه، دو استخر 
در بخش ش��رقی و غرب��ی آن دی��ده می ش��وند. در ت��االر مرکزی 
 چهل ستون، ش��ش تابلو نقاشی به چش��م می خورد که عبارتند از: 
1- جنگ شاه اسماعیل اول با ش��یبک خان ازبک 2- جنگ کرنال 
 بین نادر ش��اه افش��ار و محمد ش��اه گورکانی 3- مجلس پذیرایی 
ش��اه عباس دوم از ن��در محمدخ��ان، فرمان��روای ترکس��تان 4- 
مجلس پذیرایی ش��اه عب��اس اول از ولی محمدخ��ان، فرمانروای 
ترکس��تان 5- جنگ چالدران بین شاه اس��ماعیل و سلطان سلیم، 
فرمان��روای عثمان��ی 6- مجلس پذیرایی ش��اه طهماس��ب اول از 
همایون، پادش��اه هندوس��تان. در این یادداش��ت به بررس��ی نبرد 
شاه اس��ماعیل اول با ش��بیک خان ازبک که در س��ال 916 )ه.ق( 
که در طاهرآب��اد نزدیک مرو اتف��اق افتاد، می پردازیم.نوع نقاش��ی 
این تابلو، مینیاتور عصر صفوی اس��ت که توس��ط ش��اگردان رضا 
 عباس��ی کش��یده ش��ده  و چند ش��اخصه مه��م را دربرمی گیرد: 
1- پرمایه بودن رنگ ها و استفاده از رنگ های روشن و صاف در آن 2- 
تک صورت سازی و پرداختن به ریزه کاری های مهم طرح 3-  ترسیم 
نوع لباس و کاله به شکل اصلی آن زمان 4- آرایش سپاه صفوی که 
در آن »امیراالمرا« مقام ارشد س��پاه یا فرماندهی کل، در جلو سپاه 
ایستاده و دیگر  صاحب منصبان قزلباش در کنار او قرار دارند. تفنگچی 

 ها که بیشتر آنها از مردمان عامی و روستایی هستند و وظیفه حمل و
 جابه جایی اس��لحه را عهده دارند و شیپورچی ها که پیروزی، عقب 
نش��ینی یا شکس��ت در جنگ را اعالم می کنند. در این تابلو، ش��اه 

اسماعیل با لباس زرد و سوار بر اسب س��فید و پادشاه ازبک با لباس 
بنفش و اس��ب قهوه ای دیده می شوند. فرار س��پاه ازبک و به اسارت 
گرفتن ازبکان در این تابلو قابل مش��اهده اس��ت. علت این جنگ را 

 چنین بیان می کنند که ازبکان که از بازماندگان مغولند که در سال 
913 )ه.ق( خراس��ان را به تصرف خود درآوردن��د و به دلیل تعصب 
بیش از حد در مذهب تس��نن، اذیت و آزار زیادی به ش��یعیان وارد 
 می کردن��د. در آن زمان ش��بیک خان ازبک، نامه ای جس��ورانه به 
شاه اسماعیل نوشت و او را به تَرک مذهب شیعه و پذیرفتن مذهب 
 تسنن دعوت کرد، اما ش��اه اس��ماعیل به او اعتنایی نکرد. بار دیگر 
شبیک خان تهدید کرد که اگر شاه اسماعیل مذهب تسنن را نپذیرد، 
به آذربایجان خواهد آمد و به زور شمش��یر او را به مذهب تس��نن وا 
خواهد داش��ت، ولی دیگر بارشاه اس��ماعیل صفوی پاسخی به وی 
 نداد. پس از این ماجرا  ازبکان به تعرض ب��ه حدود ایران پرداختند و 
ش��اه اس��ماعیل در س��ال 916 )ه.ق( ب��رای دفع آنها به خراس��ان 
لشکرکش��ی کرد و در مرو با ازبکان رو برو ش��د. در جنگ س��ختی 
که در ای��ن مکان به وقوع پیوس��ت،  ش��یبک خان ازبک شکس��ت 
خورد. این جنگ ب��ه چند دلی��ل از وقایع مهم آس��یای مرکزی به 
ش��مار می آی��د: نخس��ت آن ک��ه ش��اه اس��ماعیل و ظهیرالدین 
بابر در هند از ش��ر دش��منی گس��تاخ رهایی یافتن��د. دوم این که  
مذهب ش��یعه که هنوز ج��ان نگرفته ب��ود و ش��یبک خان در محو 
 آن می کوش��ید، نجات یاف��ت و س��وم  این ک��ه اتحاد و دوس��تی

ظهیر الدین بابر با  ش��اه اس��ماعیل، پس از این جنگ قوی تر ش��د. 
پس  از این پی��روزی، ازبکان به خراس��ان و هرات گریختند و ش��اه 
 اسماعیل به تعقیب آنها شتافت. آنها به محض اطالع یافتن از حضور 
شاه اسماعیل در این منطقه، هرات و خراس��ان را خالی کردند و به 
فرارود گریختند تا به این ترتیب، نواحی یادشده تا حدود رود جیهون 

افزوده شود.

گردشي دیگر در چهل ستون

نبرد شاه اسماعیل یکم با شیبک خان ازبک
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راه کارهای افزايش فعاليت بدنی  
اطالعات اولیه ای که از تحقیقات 
س��ازمان بهداش��ت جهانی در 
زمینه عوامل خطرس��از وجود 
دارد، حاکی از این است که عدم 
فعالی��ت یا زندگی ب��ی تحرک، 
یکی از 10 عل��ت اصلی مرگ و 
میر و ناتوانی در کل جهان است.

در کشورهای مختلف بین 60 تا 
85 درص��د از بالغی��ن، تحرک 
کافی برای بهبود س��المتی ش��ان ندارند. زندگی ب��ی تحرک باعث 
افزایش تمام علل مرگ و میر می ش��ود، خطر بیم��اری های قلب و 
عروق، دیابت و چاقی را دوبرابر می کند و مشخصاً باعث افزایش خطر 
 س��رطان روده، فشار خون باال، اس��تئوپروز، افس��ردگی و اضطراب 

می شود.
مطالعات نش��ان داده اند که هیچ وقت برای س��ود ب��ردن از مزایای 
فعالیت بدنی دیر نیس��ت؛ چنان چه زنان بی تحرک 65 سال به باال  
پیاده روی را به میزان 1/5کیلومتر در روز شروع کنند، میزان مرگ 
و میر را تا 50 درصد کاهش خواهند داد. ورزش و فعالیت بدنی لزوما 
به معني شرکت در مس����ابقه دو ماراتن ویا انجام مسابقات ورزشي 
نیس��ت. به یاد داش��ته باش��یم که برای ورزش کردن الزم نیس��ت 
 ورزش��کار باش��یم. پیاده روی یک مثال خوب اس��ت.  با استفاده از 
روش ه��ای زیر م��ی توانیم تح��رک بدنی خ��ود را بیش��تر کنیم: 
از هر فرصتی برای برخاستن از 
ج��ای خ��ود و تحرک بیش��تر 
استفاده کنیم. مثال به جای این 
که از دیگران بخواهید براي شما 
آب  بیاورند، خودتان بلند شوید.     
همه چیز را با کنترل از راه دور 
انجام ندهی��د. کارها را به همان 
حالت قدیمش��ان انجام دهید، 
مثال به جای استفاده از ریموت 
کنترل، بلند شوید و بروید کانال تلویزیون را عوض کنید و یا این که 
در پارکینگ را به صورت دستی باز کنید. به جای استفاده از آسانسور 

از پله ها استفاده کنید.
 با یکی از دوس��تان و یا همس��رتان برای رفتن به پی��اده روی قرار 
بگذارید. شما حتی می توانید کودکان خردسال خود را با کالسکه به 
 پیاده روی ببرید. ه��ر زمان که م��ی توانید پیاده روی تند داش��ته 
 باش��ید. مثال در چن��د صد مت��ری مح��ل کار ی��ا مرک��ز خرید از 
اتومبیل خود، تاکس��ی و یا اتوبوس پیاده شوید و بقیه مسیر را پیاده 
ط��ی کنی��د. بچ��ه ه��ا راپی��اده ب��ه پ��ارک ی��ا مدرس��ه ببرید.   
 هن��گام صحب��ت با تلف��ن راه 

بروید. 
 کاره��ای من��زل را خودت��ان و     

ب��ا کم��ک از اعض��ای خانواده 
انج��ام دهی��د، به ای��ن ترتیب 
 به افزایش تحرک بدنی س��ایر 
 اعض��ای خان��واده ه��م کمک 
کرده اید. باک��ودکان بازي هاي 
پر تحرک مانند عمو زنجیر باف، 

گرگم به هوا و... انجام دهید. 
عصرها اوقات خوبي براي ورزش کردن اس��ت که موجب می ش��ود 
هنگام ش��ام، کمتر بخوریم و کالري هاي به دس��ت آم��ده در طول 

بعدازظهر را بسوزانیم. 
در طی روز، زم��ان های کوتاه��ی را برای برخاس��تن از جای خود، 
انجام حرکات کششی و راه رفتن اختصاص دهید، این کار عضالت و 
ذهن ما را آرام می کند. درهنگام تماشای تلویزیون حرکات نرمشی 
 انجام دهید. حتی در یک فضای کوچک و مثال در حالت نشسته هم 
می توان حرکات نرمش��ی مثل دراز و نشس��ت انجام داد. می توانید 
زمانی را پ��س از صرف ش��ام، برای پی��اده روی با اعض��ای خانواده 

اختصاص دهید. 
الگوي فعالیت بدن��ی از دوران 
نوجوان��ي ش��کل  و   بچگ��ي 
م��ي گی��رد، بنابرای��ن بای��د 
فرزندانم��ان را از کودک��ی ب��ه 
ورزش کردن وتحرک داش��تن 
عادت دهی��م تا در تم��ام طول 
زندگی، یک زندگي سالم و فعال 

داشته باشند. 
هر نوع ورزش��ی را که دوس��ت     

دارید انجام دهی��د. عضویت در کلوب هاي ورزش��ي ضمن افزایش 
مناسبات و تعامل اجتماعي و یافتن دوستان جدید، مي تواند نوعي 
اجبار در رعایت زمان انجام فعالیت بدن��ي یا ورزش مورد نظر ایجاد 

کند.
پزشک آنالين

گشنيز؛  گياهی مفيد برای
 سوء هاضمه

طی هزاران سال ازگیاه گشنیز برای مصارف آشپزی و دارویی 
استفاده می  شده است. گش��نیز متعلق به خانواده جعفری، 
مانند اینس��ون یا بادیان رومی، زیره سیاه، ش��وید و رازیانه 

است.

ارزش دارويی تخم گشنيز
    از دانه های گش��نیزآماده ش��ده به عنوان کمک کننده 
 به هض��م غ��ذا و درم��ان بیم��اری  ه��ای معده اس��تفاده 
می  شده اس��ت. در طب چینی، هندی و اروپایی اغلب تخم 
گش��نیز را با دانه های دیگری مثل هل، رازیانه، اینسون یا 

بادیان و زیره سیاه ترکیب می  کردند.
     از دم کرده تخم گشنیز می  توان یک چای دارویی درست 
کرد که این چای برای تسکین به هم خوردگی معده، درمان 
سوءهاضمه، از بین بردن نفخ شکم، تخفیف ناراحتی  های 

معده ای- روده ای و تحریک اشتها مفید است.
     از گشنیز گاهی اوقات به عنوان یک ملین برای درمان 

یبوست و گاهی برای درمان اسهال استفاده می  شود.
     از تخم گشنیز می  توان برای مالیم کردن بوی بد دهان و 

به عنوان دهان  شویه، استفاده کرد.
     در آس��یا نیز برای درمان گاز معده و زخم  های دهانی 

کاربرد دارد.

مواد فعال در تخم گشنيز
روغن  ه��ای معطری در گش��نیز وجود دارن��د که محرک 
هضم غذا هس��تند. این روغن  ها ش��امل لینال��ول و دیگر 
ترپتونوئیده��ای مهم هس��تند. دیگر ترکیب��ات فعال در 
گش��نیز ش��امل: فالونوئیدها، فولیک اس��ید و موسیالژها 
)فیبره��ای قابل ح��ل ( است.گش��نیز همچنین ش��امل 
 تع��دادی مواد ب��ا فعالیت آنتی باکتریال متوس��ط اس��ت.

 آنت��ی بیوتی��ک طبیع��ی اس��ت ک��ه ب��دن را در مقاب��ل 
مس��مومیت  های غذایی م��ی  تواند محافظ��ت کند. تخم 
گشنیز همچنین ش��امل فتالیدها و پلی اس��تیلن هاست. 
این مواد به طور معمول در گیاهانی ک��ه متعلق به خانواده 
جعفری هس��تند، وجود دارد که بدن را در برابر سرطان  ها 
محافظت می   کند. آنها همچنین ش��امل مقادیر اندکی از 
کومارین هستند که خاصیت رقیق کنندگی خون را دارند.

 گشنیز همچنین شامل ترکیبات آنتی اکسیدانی و خاصیت 
ضد التهابی است.

نحوه استفاده از اين گياه
استفاده از گشنیز به عنوان یک گیاه، کاماًل بی خطر است و 
هیچگونه عوارض جانبی و تداخلی ندارد و می تواند در طول 
حاملگی نیز استفاده شود.گشنیز خیلی سریع طعمش را از 
دس��ت می  دهد، برای همین باید در یک محفظه تیره، در 
جای خشک، خنک و تاریک نگهداری شود. بهتر است تنها 

هنگامی که به دانه  ها احتیاج دارید، آنها را آسیاب کنید.
معصومه آيت اللهی/کارشناس علوم تغذيه

يک سوم سرطان ها قابل پيشگير ی هستند
گروه سالمت: عضوهیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: حدود یک س��وم م��وارد از 10 میلیون مورد جدیدس��الیانه 
سرطان، قابل پیشگیری و یک سوم موارد نیز با توجه به قابلیت های 
تشخیص زودهنگام، قابل درمان است.جهانگیر کریمیان در گفتگو  
با زاینده رود  افزود: جامعه کنونی ما در مصاف با دشمنی شوم به نام 
بیماری های مزمن قرار دارد که این قبی��ل بیماری ها افراد را در هر 
سن، فرهنگ، نژاد و طبقه اجتماعی– اقتصادی در گیر کرده و برخی 
از آنها به دلیل ناتوانی هایی که ایجاد می کنند، تأثیرقابل مالحظه ای 
بر کیفیت زندگی مبتالی��ان بر جای می گذارند. وی بیان داش��ت: 

سرطان از جمله این بیماری هاست که وضعیت مزمنی ایجاد کرده 
و سبب تحمیل فشارهای س��نگین بردوش جوامع بشری می شود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: آمارها 
 نش��ان می دهد س��رطان، دومین عامل مرگ و میر در کشورهای 
توسعه یافته و سومین عامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه 
است. وی ادامه داد: طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی در سال 
1985 میالدی 6/7 میلیون مورد جدید سرطان در جهان تشخیص 
داده ش��ده که از این تعداد 52 درصد مربوط به کشورهای در حال 
توسعه بوده که این تعداد در سال 1995 به 9 میلیون ، در سال 2000 

به 10/5 میلیون مورد و در سال 2020 بالغ بر 20 میلیون مورد خواهد 
رسید که بیشتر موارد، آن در کشورهای در حال توسعه است.

ورزش، مداخله رفتاری مؤثر در بازتوانی سرطانی است 
کریمیان ادامه داد: امروزه انجام فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب، 
استفاده نکردن از الکل و سیگار و کاهش استرس به منظور دستیابی 
به بهداش��ت روحی و روانی، بخش��ی از هدف  های بهداش��ت ملی 
کشورهای توس��عه یافته اس��ت که در طول چندین سال گذشته، 
تمایل زیادی برای به کار بردن ورزش به عنوان مداخله رفتاری مؤثر 

در بازتوانی بیماران مبتال به سرطانی به وجود آمده است.

یک متخصص تغذیه گفت: افرادی که دچار سکته های 
قلبی و مغزی ش��ده اند و وارفاری��ن )داروی ضد انعقاد 
خون(مص��رف می کنن��د، بای��د از مص��رف ان��ار، انبه، 
گریپ فروت، چ��ای س��بز و زنجبیل بپرهیزن��د. مریم 
مهرآزی درگفتگو با فارس در مورد تداخل برخی غذاها 
با داروی وارفارین اظهار داش��ت: وارفارین دارویی است 
که اکنون بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به بیمارانی 
که ای��ن دارو را مص��رف می کنند، توصیه می ش��ود که 
همراه دارو، کاهو و س��بزیجات نخورند؛ چراکه ویتامین 
Kموجود در س��بزیجات انعقاد خون را باال می برد. وی 
ادام��ه داد: این که بگویی��م فرد کاًل کاهو و س��بزیجات 
نخورد کار درستی نیس��ت، اما باید میزان آن را تنظیم 
کنیم؛ چرا که کم یا زیاد ش��دن می��زان ویتامین K در 
بدن، اثرداروی وارفارین را نیز کم و زیاد می کند. به گفته 
این متخصص تغذیه، مصرف یک نوبت سبزیجات غنی 
از ویتامین Kمانند خوردن یک وعده ساالد در میهمانی، 
مشکلی را برای افرادی که وارفارین مصرف می کنند به 
وجود نمی آورد، ولی اگر این س��بزیجات روزانه مصرف 
ش��وند، مش��کل آفرینند. مهر آزی تأکید ک��رد: مصرف 
خیلی کم ویتامی��ن K نیز اثر وارفاری��ن را زیاد می کند 
که در ای��ن حالت، احتم��ال خونری��زی در تمام عروق 
به خصوص رگ های مغزی باالم��ی رود. عضو گروه رژیم 
درمانی بیمارستان ش��هدای تجریش با اشاره به این که 
برخی متخصصان تغذیه برای رژیم الغری قورت دادن 
یک حبه س��یر قب��ل از خواب را 
توصیه می کنند، گفت: افراد 
چاقی که وارفارین مصرف 
می کنند، نبای��د خوردن 
سیر را در دس��تور رژیم 

خود قرار دهند.

رییس انجمن اورولوژی ایران با هش��دار نس��بت به مصرف 
خودس��رانه هورمون ها به ویژه هورمون تسترون برای الغر 
کردن، عضله س��ازی و پرپش��تی مو گفت: مصرف هرگونه 
هورمون باید زیر نظر پزش��ک صورت گیرد،  چراکه مصرف 
خودس��رانه این هورمون ها زمینه س��از ابتال به س��رطان 
پروستات است. دکتر حسینی در آستانه برپایی پانزدهمین 
کنگره انجم��ن اورولوژی ای��ران افزود: مص��رف مواد مضر 
مانندروغن های اشباع شده و استفاده زیاد از گوشت قرمز، 
ویتامین D و کلسیم و نیز چاقی و کاهش فعالیت فیزیکی، 
به عنوان عوامل خطرس��از س��رطان پروس��تات شناسایی 
ش��ده اند. وی با اش��اره به این که یکی از محورهای کنگره، 
درمان سرطان های دس��تگاه تناس��لی به ویژه پروستات 
اس��ت، یادآورش��د: از هر صد هزار نفر جمعیت کشور، 10 
نفر به این س��رطان مبتال می ش��وند و ح��دودا 16 درصد 
مردان، ریس��ک ابتال به سرطان پروس��تات دارند. به گفته 
حس��ینی، امروزه ب��ا کمک ش��یوه های نوی��ن جراحی و با 
کنترل بیماری ه��ای زمینه ای می توان مش��کل مبتالیان 
 ب��ه ناتوانی جنس��ی را حل ک��رد.وی ادام��ه داد: آنچه طی

اخیرا با آن روبرو هس��تند، مراجعه مردان جوانی اس��ت که 
بدون داشتن مشکل پزشکی تحت تاثیر تبلیغات ماهواره ای 

قرار گرفته، خواستار انجام اعمال جراحی هستند.

برخی معتقدند افراد بدون وابس��تگی و مسئولیت نسبت 
به دیگران زندگی راحت ت��ری دارند، اما تجرد مادام العمر 
دست کم در مورد نس��بت زنده ماندن از سرطان، به نفع 
فرد نیس��ت. به گزارش ایمنا،یک بررس��ی جدید نشان 
می دهد مرد بدون همس��ر با احتمال ۳5 درصد بیش��تر 
نس��بت به مردی که ازدواج کرده اس��ت، ممکن است در 
نتیجه سرطان بمیرد.  پژوهشگران در این بررسی شمار 
مرگ و میرهای ناشی از سرطان در مورد 1۳سرطان رایج 
شامل سرطان های پستان،پروستات، مالنوم بدخیم )یک 
 نوع سرطان پوستی( و سرطان روده بزرگ و ریه را  بیش از

۴۴0 هزار م��رد و زن نروژی در طول یک دوره ۴0 س��اله 
از 1970 تا 2007 پیگیری کردند. این بررسی نشان داد 
که مردان و زنان مجرد نس��بت به اف��راد متأهل،  مطلقه 
یا بیوه ش��ده، ممکن اس��ت در معرض خطر بیشتر مرگ 
ناشی از سرطان باشند. در طول دورههای مورد بررسی، 
مردان مجرد نسبت به مردان ازدواج کرده 18تا ۳5 درصد 
بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان بودند. همچنین 
در طول این دوره ها احتمال مرگ ناش��ی از س��رطان در 
زنان مجرد  نسبت به زنان متأهل 17 تا 22 درصد بیشتر 

بوده است. 

دکتر دریانی با بیان این که روده تحریک پذیر و یبوس��ت از 
جمله مشکالت شایع گوارش هستند،گفت: در صورتی که 
افراد مبتال به روده تحریک پذیر دچار یبوس��ت باشند، این 
عارضه همراه ب��ا درد خواهد بود. 25 درصد اف��راد مبتال به 
 یبوس��ت، احس��اس دفع کامل نمی کنند که در افراد باالی 
50 س��ال، از عالئم هشداردهنده اس��ت. به گزارش سالمت 
نیوز وی اظهار داش��ت: در بیماران مبتال به یبوس��ت، اولین 
عامل مورد بررسی، دارو است؛ چرا که بسیاری از دارو ها شامل 
داروهای ضد فشار خون، مسکن ها، آرام بخش ها و همچنین 
داروهای نارس��ایی قلبی می توانند ایجاد یبوست کنند. وی 
گفت: بیماری های غدد داخل��ی از جمله دیابت نیز می تواند 
عامل یبوست باشد که ش��ایع ترین عارضه دیابت، یبوست 
است و به مرور اعصاب روده این افراد نیز صدمه می بیند. وی 
با اشاره به این که در افرادمبتال به یبوست توصیه می شود از 
سرویس های بهداشتی عمومی اس��تفاده نکنند، گفت : این 
افرادممکن است به دلیل اس��ترس استفاده از سرویس های 
بهداش��تی، عمومی دچار مشکل ش��وند. این فوق تخصص 
گوارش یادآور شد: عالئمی شامل سردرد، خستگی و میگرن 
از جمله عالئم بیماران روده تحریک پذیر اس��ت که در ادامه 
می تواند اختالالت حس��ی و حرکتی روده را در پی داش��ته 
باشد. وی در پایان با بیان این که بسیاری از افراد مبتال به روده 
تحریک پذیر به دلیل مشکالت استرسی دچار تحریک پذیری 
ش��ده اند، این افراد برای درمان به روان شناس و روان پزشک 

معرفی می شوند.

دارو  بیماری تغذیه گوارش

انار، انبه و چای سبز اثر 
وارفارين را کم می کند

مصرف خود سرانه هورمون 
عامل سرطان پروستات

متأهل ها بيشتر از سرطان 
جان سالم به در می برند

بسياری از دارو ها ايجاد 
يبوست می کنند

پيشنهاد 

طب گياهی
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وزیر اسبق بهداشت گفت: پرخوری، مهم ترین عامل ترش کردن است و نزدیک به 65 تا 70 درصد مردم 
کشورمان بیشتر از نیازش��ان غذا می خورند. ملک زاده افزود: ترش کردن )س��وءهاضمه( در ایران بسیار 

شایع است و بر اساس مطالعات انجام شده، نزدیک به20 درصد ایرانی ها هفته ای یک بار ترش می کنند.
يکصد پرسش و پاسخ در زمينه 

شيردهی
این کتاب که توس��ط  کارین کادول، س��یدنی ترنرمافی و آناکادول بلیر 
نوشته شده و به وس��یله فرحناز نعمت و مرضیه سلیمانی ترجمه شده 
اس��ت. این کتاب منبع اطالعاتی با ارزش��ی در مورد تغذیه با شیر مادر 
اس��ت، چه در حال تصمیم گیری باش��ید که چگونه فرزندتان راتغذیه 
کنید و چه قصد ش��یردهی داش��ته باش��ید. قالب دوس��تانه این کتاب 
 به س��ؤاالتی که تمامی بیم��اران درباره ش��یردهی فرزندانش��ان دارند،

 پاسخ های مختصر، مفید و عملی داده است. پاسخ به سؤاالت مختصر و 
بر اساس تجربه وش��واهد و در عین حال برای مادران جوان 
نیزقابل درک است. باعث تعجب است که منبع عظیمی از 
اطالعات متخصصان نوزادان در زمینه تغذیه با شیر مادر 
در قالبی ساده ارائه 

شده است.

بس��یاری از خانواده های ایرانی از نظر رواب��ط بین فردی چه 
بین زن و شوهر یا فرزندان و والدین، به نوعی در پرتگاه تزلزل 
قرار دارند. نهاد خانواده در ای��ران از نظر میزان تأثیرگذاري بر 
فرزندان، هنوز نهاد قدرتمند و با نفوذي است و تحقیقات زیادي 
این مسأله را نش��ان مي دهند. پژوهشگران اصفهانی دریافتند 
که خانواده ب��ر تعیین هویت ملي جوانان تأثیر بس��زایي دارد. 
 آزاد ارمکی، پژوهش��گر دریافت که با توجه به آم��ار، از میان 
سه نس��ل مورد مطالعه، نس��ل س��وم براي همدلي و صحبت 
درباره مشکالت و مسائل خود، نزد مادر مي رود، این در حالی 
است که برخی دیگر از پژوهش ها بیانگر این است که خانواده 
بر عملکرد و میزان موفقیت تحصیلي فرزندان اثر تعیین کننده 
دارد. عضوگروه علوم اجتماعي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد 
دهاقان اصفهان در این ارتباط گفت: روابط خانوادگي نزدیک 
و حمایت کننده، به مثابه نوعي ذخیره و س��رمایه  اس��ت که 

اعضا را در رس��یدن به اهداف خودشان کمک مي کند. منصور 
حقیقتیان ادامه داد: روابط خانوادگ��ي مثبت و نزدیک مانند 
اعتماد، مشارکت، صمیمیت و سالمت رواني، هر چند پیچیده 
و برخي متغیر اس��ت، ولي به طور عمومي به عنوان یک رابطه 
مثبت دیده مي شود؛ به این معني که در ارتباط باچگونگي تأثیر 
روابط اجتماعي بر بهداش��ت رواني، دو مدل تأثیر مستقیم یا 
تأثیر اصلي و مدل تأثیر غیر مستقیم یا فرضیه  ارایه شده است. 
وی با اش��اره به این که مدل تأثیر مس��تقیم بیان مي دارد که 
صرف داشتن روابط  اجتماعي مثبت و حمایت براي سالمتي 
 مفید اس��ت، زیرا به افراد احس��اس تعلق داش��تن مي دهد و 
عزت نفس را باالم��ي برد، اف��زود: نگرش مثبت��ي که چنین 
موقعیتي پدید مي آورد، صرف نظر از میزان اس��ترس، فرد را 
در مقابل س��ختي ها مقاوم مي سازد و سبب تش��ویق افراد به 
برگزیدن ش��یوه هاي زندگي سالم ترمي ش��ود. دیگر این که 

افراد احساس مي کنند از آن جایي که دیگران به آنها اهمیت 
مي دهند و ممکن اس��ت به آنها نیاز داش��ته باشند، پس بهتر 
است مراقب خود باش��ند، به ورزش بپردازند و از رفتار مخرب 
دوري کنند. عضو گروه علوم اجتماعی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد دهاقان گفت: درگیر بودن افراد در ش��بکه هاي مختلف 
اجتماعي از جمله شبکه هاي خانوادگي، دوستي و همسایگي، 
مناب��ع حمایتي فراه��م مي کند که ب��ا جذب بیش��تر در این 
ش��بکه ها، افرادش��رایط مطلوب به دس��ت آوردن حمایت و 

متعاقب آن، سالمتي را حاصل مي کنند.

روابط اجتماعی، افراد را در مقابل اثرات بيماری زا 
حفظ می کند

 حقیقتیان بیان داش��ت: م��دل تأثیر غیر مس��تقیم یافرضیه 
ضربه گیر، ادعا مي کند ک��ه روابط اجتماعي، به ویژه هنگامي 
که فش��ار بر فرد باالست، بر س��المت رواني مؤثر است. به این 
معني که روابط اجتماعي افراد را در مقابل اثرات بیماري زایی 
حفظ مي کند که فش��ار رواني را تش��دید مي کند.  وی اظهار 
داش��ت: روابط اجتماعي در حد فاصل بین رویدادهاي فشارزا 
و واکنش نس��بت به آن، وارد عمل مي ش��ود و باعث تضعیف 
پاسخ نامناسب به فشار مي شود. روابط اجتماعي اثرات فشارزا 
را کاهش مي دهند، اما هنگامي که فش��ار وج��ود ندارد، فاقد 
مزیت اس��ت. عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد دهاق��ان گفت: البته باید خاطر نش��ان س��اخت که این 
دو دیدگاه غیر قابل جمع نبوده و منافاتي ب��ا یکدیگر ندارند. 
مي توان گفت که جنبه هاي ساختاري روابط اجتماعي )مانند 
شبکه هاي اجتماعي، انسجام اجتماعي( ممکن است از طریق 
تأثیرات اصلي عمل کنند، در حالي که جنبه هاي ش��ناختي 
روابط اجتماعي )مانن��د اعتماد و حمای��ت ادراکي( از طریق 
مکانیس��م ضربه گیر، مؤثر واقع ش��وند. وی با اشاره به این که 
به طور نمونه میزان حمایتي که ف��رد تصور مي کند در اختیار 
دارد، با افزایش توانمندي هاي مقابل��ه اي او، مي تواندتأثیرات 
استرس را تعدیل کند، اظهار داشت: یکي از مؤلفه هاي روابط 
خانوادگي، حمایت است. حمایت مي تواند شامل تهیه و مبادله 
منابع و کمک هاي عاطفي، اطالعاتي و ابزاري شود. این گونه 
حمایت ها اس��ترس و نگراني فرد را براي حصول برخي منابع 
کاهش مي دهند.حقیقتیان گفت: حمایت مي تواند فشار رواني 
واس��ترس هاي ناش��ي از حوادث ناگوار روزمره زندگي فرد را 
تعدیل و از پاسخ هاي هیجاني شدید به رویدادهاي استرس زا 

که براي سالمتي مضر هستند، جلوگیري کند.

بررسی روابط اجتماعی افراد درميزان  ابتال به بيماری 

روابطاجتماعیقوی،تضمینیبرایآرامش

روابط خانوادگی ضعيف، فرزندان را هر روز افسرده تر می کند و اين امری است که بارها و بارها  گروه 
در تحقيقات مختلف اين موضوع اثبات شده است.سالمت

به گزارش زاينده رود، استرس، اضطراب،دلهره، افسردگی و منزوی بودن و هزاران هزار رفتار 
و حرکت که هر روز باشدت بيشتری در جمع خانواده مشاهده می شود، آنقدر عادی شده که هيچ گاه به ذهن عامه 
مردم هم خطور نمی کند که به جستجوی علت اين عالئم بگردند وهمين مسأله سبب که هر روز افراد از يکديگر 

دور شوند، بدون اين که ذره ای احساس دوری کنند.
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بنا بر افسانه ای، در محوطه معبدی در آسیای دور، سه میله الماس قرار داشت که 
یکی از آنها حاوی تعدادی قرص طالیی بود.

 کاهنان معبد در ت��الش بودند تا قرص های طالی��ی را از آن میله، به یکی دیگر از 
میله ها تحت شرایطی خاص انتقال دهند و باور داش��تند که با تمام شدن انتقال 
قرص ها، عمر جهان نیز به پایان خواهد رس��ید! میله اولیه ۶۴ قرص داشت که بر 

روی هم به طور نزولی بر اساس اندازه شان چیده شده بودند.
 ش��اید بی دلیل نبود که کاهنان باور داش��تند با انتقال همه حلقه ها عمر جهان 
نیز ب��ه پایان خواهد رس��ید. این رقم ب��ه اندازه ه ای بزرگ اس��ت ک��ه اگر فرض 
کنیم کاهن��ان آن معبد و همه نس��ل ه��ای بعدی آنها ب��ی وقفه ه��ر ثانیه یک 
حلقه را انتقال دهند، با انج��ام تعداد حداق��ل 18۴۴۶7۴۴073709551۶1۶ 
 حرکت و پ��س از000/000/000 /585 )585 میلیارد( س��ال تمامی حلقه ها را 

می توانستند به ستون سوم انتقال دهند!
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.

احتماال تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استريمکو

1. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

3. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 

3000625555

MAZE کودکانه  مسأله های جالب ریاضی و فیزیک

9 انسان

شرايط انتقال حلقه ها از ستون 1 به ستون 3 
• در هر حرکت تنها مجاز هستید که يک حلقه را جا به جا کنید.
• نمی توانید حلقه بزرگ تر را روی حلقه کوچک تر قرار دهید.

• ش�ما بايد در کمترين زمان با حداقل حرکت ممکن، حلقه ها را 
انتقال دهید.

معرفی حلقه های برج هانوی 

پس��ربچه اي به نام علي را در نظر مي گیریم که در دبستان درس 
مي خواند و استعداد ریاضي فوق العاده اي دارد، ولي بازي شطرنج 
را به تازگي آغ��از ک��رده و تنها مي دان��د مهره ه��ا را چگونه باید 
حرکت داد. در ع��وض دو فرد دبیرس��تاني به نام هاي محس��ن و 
حس��ن، افرادي هس��تند که امیده��اي بزرگي براي ش��طرنجند 
و ش��طرنج بازان بزرگ آنها را مي شناس��ند و براي پی��روزي آنها 
ارزش قائلند. وقتي این س��ه نف��ر دور هم جمع بودن��د و در مورد 
ش��طرنج صحبت م��ي کردند، محس��ن و حس��ن روای��ت کردند 
که چگونه اس��تادان بزرگ ش��طرنج بدون هیچ زحمت��ي با ۴0 تا 
50 نفر ب��ه طور همزمان ش��طرنج بازي مي کنن��د. علي بالفاصله 
گفت: من همین حاال حاض��رم در مقابل دو نفر ب��ه طور همزمان 

 شطرنج بازي کنم؛ نمي خواهید با من بازي کنید؟ 
محسن و حسن مات و مبهوت شدند که چگونه یک بچه دبستاني  
 که تازه با حرکت مهره ها آش��نا ش��ده، به خود جرأت مي دهد تا 
دو شطرنج باز قوي و پر تجربه را به مبارزه دعوت کند! علي پیشنهاد 
کرد تنها اجازه بدهید نحوه انتخاب مهره ها براي بازي با من باشد. 
اما حسن قبول نکرد و مهره خود را انتخاب کرد و بعد علي انتخاب 
کرد و بعد محس��ن انتخاب کرد. محس��ن گفت: علي عزیز، اگر تو 
بتواني دس��ت کم در برابر یکي از ما دو نفر شکس��ت نخوري، من 
حاضرم کاله خودم را بخورم .در پای��ان مبارزه خطري جدي کاله 
محس��ن را تهدید مي کرد و تنها بعد از آن که عل��ي از قرار اولیه و 
حق خود صرف نظر کرد، کاله محسن س��الم ماند و خود محسن 
 از خوردن آن معاف شد. علي چگونه توانست دست کم در یکي از 
بازي ها از شکس��ت خود جلوگیري کند ؟ علي در بازي تکي با هر 
کدام از آن دو شکست مي خورد، اما حاال توانست یکي از آن دو را 
شکست دهد، چگونه؟ در ضمن فرد چهارمي هم وجود نداشت که 

علي را راهنمایي کند!

- احتماال تا به حال ایس��تادن یا نشستن بر روي 
چهار پایه اي را که طول پاهایش  مساوي نیست 
تجربه کرده ای��د و لق زدن آن ش��ما را هم کالفه 
کرده است. حاال فکر مي کنید سه پایه هم ممکن 

است لق بزند؟

جواب :  او فقط کاري که مي کرد این بود که حرکت هرکدام 
را براي دیگري انج��ام مي داد ... یعن��ي در اصل او فقط یک 

واسطه بود و از خودش حرکتي انجام نمي داد. 

سه پایه هم بله!  بازي شطرنج همزمان باچند نفر

ج�واب :  ه��ر جس��مي داراي یک مرک��ز ثقل 
)گرانیگاه ( اس��ت و بر حس��ب وضع قرارگیري 
جسم بر روي زمین، نس��بت به ماندگاري خود 
در آن وضعیت داراي دو نوع تعادل اس��ت، یعني 
یا تعادل آن پایدار اس��ت یا ناپای��دار .  مثال یک 
کره همگ��ن را اگ��ر در نظر بگیرید، درس��ت در 
وسط آن مرکز ثقل قرار دارد، ولي به علت کروي 
بودن س��طح آن، تعادل��ش نا پایدار اس��ت.حال 
براي این ک��ه جس��مي داراي وضعی��ت تعادل 
باش��د، باید : 1- نیروي مرکز ثقل عمود بر سطح 
زمین )هموار( یا در امتداد )در راس��تاي( جاذبه 
زمی��ن باش��د .۲- راس��تاي)بردار( مرک��ز ثقل 
در وس��ط جس��م و در مرکز نقاط تماس جسم 
با زمین ق��رار بگی��رد . در نتیجه اگ��ر بخواهیم 
س��ه پای��ه م��ا داراي وضعی��ت تع��ادل پایدار 
 باش��د )کاري ب��ه ش��کل ظاه��ري آن نداریم ( 
باید آن را ب��ه گونه اي طراحي نم��ود که فاصله 
 مرکز ثقل از پیرامون نشیمنگا )محل نشستن (

س��ه پایه به یک اندازه باش��د و اگر از این نقطه 
فرضي )مرکز ثقل ( ما ش��اقولي آوی��زان کنیم، 
فاصله ش��اقول تا تکیه گاه هاي س��ه پایه به یک 
اندازه باش��د.  با ای��ن اوصاف، حتي در س��طوح 
شیبدار هم مي توان سازه هایي ساخت که داراي 
تعادل پایدار باش��د، یعني مرکز ثقل در راستاي 
جاذبه وخط )بردار ( بیانگر مرکزثقل درست در 
وسط تکیه گاه ها باش��د، یعني فاصله آن از تمام 

تصویر 9 انسان در عکس زیر گنجانده شده است.تکیه گاه به یک اندازه باشد .
اگر شش تای آنها را پیدا کنی، نشون میدی که هوش معمولی داری.

اگه هفت تا پیدا کنی، معلوم میشه که یه آدم از آک بندی در اومده ای.
اگه هشت تا پیدا کنی، خداییش خیلی باهوشی.

اگه 9 تا پیدا کردی، یعنی خیلی خیلی باهوشی و ذهنی خالق داری.

روایتی  از 
ی ــراـن گ

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  اس��ت که بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در 
یک صفحه پالستیکی به شکل دو بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش روی اوست را از یک 
نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از بعضی مس��یرهای غلط و استفاده از تجربیات به 

دست آمده، به پایان برساند. 

بازار دالر در دست دالالن
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اين منم که تو را می خواهم 
وارد س��اختمان که می ش��وی، دو طبقه کوچک 
می بینی. در طبقه اول اتاق مشاوره و سالن انتظار 
اس��ت که افراد یا در حال انتظار برای رسیدن زمان 
گفتگو و آش��نایی با فرد معرفی شده هستند، یا در 

حال پر کردن فرم.
اخالق ناخوش منش��ی و برخ��ورد وی، چنان بود 
که کس��ی رغبت نمی کرد به میز او نزدیک ش��ود. 
 برای همین، س��عی کردم حواس خ��ود را معطوف

 به کاغذهای چس��بیده ش��ده بر روی دی��وار کنم 
که نکاتی را متذکر ش��ده بود؛ از جمله آن که وقت 
صحبت با منش��ی فقط پنج دقیقه است، مطالب را 
کتبی تحویل دهید، از رد و بدل کردن شماره تلفن 

خودداری کنید و...
با آمدن به اینج��ا و پرداخت ح��ق عضویت، فرمی 
ش��امل اطالعات ش��خصی از جمله اس��م، س��ن، 
تحصیالت، ش��غل پدر و... پر می کنی. پس  از آن، 
فرمی به متقاضیان ازدواج می دهند تا مشخصات 
فرد مورد نظر را پر کنن��د و هر آنچه را که طالب آن 
هستند، از میزان تحصیالت گرفته تا رنگ چشم و 
پیوسته بودن ابرو و... را برایشان بنویسند. این فرم 
به محرمانه معروف اس��ت و هیچ کس جز پرسنل 

مؤسسه، آن را نمی بینند. 
مؤسس��ه افراد را به هم معرفی می کن��د و پس از 
انتظار در طبق��ه اول، طرفین برای معارفه بیش��تر  

به طبق��ه دوم می روند و در ات��اق گفتگو صحبت 
می کنن��د. 25 دقیق��ه وقت صحبت ه��ر عضو در 
هر دیدار اس��ت. افراد پس از گفتگو به کارش��ناس 
مرکز )البته بیشتر وقت ها منشی این کار را انجام 
می دهد(، مراجعه می کنند و می گویند که راضی 
بودند ی��ا نه و چرا خوشش��ان نیامده اس��ت. بعد از 
جلس��ه اول، وقت دیدار بعدی گذاش��ته می شود.

 در صورت��ی که اف��راد همدیگ��ر را از نظ��ر ظاهر و 
زیبایی، تحصیالت و... بپسندند، وارد مرحله بعدی 
یعنی آشنایی با اعتقادات هم می شوندو خانواده ها 
ش��ماره و آدرس را رد و بدل می کنند، اما تا قبل از 
این، مؤسس��ه توصیه اکید می کند که تا اطمینان 
کامل از یکدیگر، ش��ماره و آدرس ب��ه هم ندهید. 
آش��نایی که به ازدواج نزدیک می شود، با مشاوره 
برای مهریه و آداب و رس��وم مثل خنچه و... توسط 
مرکز صورت م��ی گیرد و بعد ه��م در همان طبقه 
دوم، خطبه عقد دائم را جاری می کنند و این اتاق 
می ش��ود میعادگاه یک زوج. بعد از ثبت عقد، نامه 
وام هم برایشان صادر می کنند و این پایان راه یک 

عضو شناور است.
گردانندگان این مؤسسه می گویند 26سال سابقه 
کار دارند و ارباب رجوعان آن، فقط برای امر ازدواج 
به اینج��ا می آین��د. جالب تر آن که، از س��ال 64 
 که این مرکزش��کل گرفته، به ص��ورت رایگان امر 
واسطه گری ازدواج را انجام داده و از طریق صندوق 

پستی و به صورت مکاتبه ای با مردم در امر مشاوره 
و انتخاب غیر حضوری همسر در ارتباط بوده است. 
این روند ادامه یافت تا آنکه سه سال پیش تصمیم 
بر آن می ش��ود تا همان ایده به صورت س��ازمان 
یافته تر دنبال شود و مؤسسه ابزاری شود جهت باال 
بردن آمار ازدواج  و کاهش سن ازدواج و آمار طالق.

 مدی��ر مؤسس��ه می گف��ت، ما عل��ل بس��یاری از 
ناکامی های زناشویی را در دو مورد می بینیم؛ دو 
نکته که از قدیم در جامعه ما مت��داول بوده و عماًل 
باعث شکست در ازدواج بوده اس��ت. اول نکته این 
است که بیشتر ازدواج ها در کشور ما از روی انتخاب 
خود فرد نیست و دوم این که ازدواج هایی که خود 
افراد انتخاب می کنند بیش��تر ب��ه صورت خیابانی 
 یا عاش��قانه اس��ت و ازدواج عاقالن��ه کمتر صورت

 می گیرد.  او می گوید: ما این دو معضل را شناسایی 
و س��عی کردیم در کارمان دو عام��ل حق انتخاب 
و ازدواج عاقالن��ه را  تقوی��ت کنی��م و اعضایمان را 
هم در همین مس��یر حرکت دهی��م. وی در ادامه 
می افزای��د: از دیگ��ر خوبی های آش��نایی در این 
گونه مراکز، صرفه جوی��ی در وقت و هزینه خانواده 
هاس��ت؛ چون دیگر پس��رها نیازی به خرید دسته 
گل و ش��یرینی ندارند و خانواده دختر هم به تهیه 
میوه و آماده س��ازی منزل مش��غول نمی شوند و با 
حداقل هزینه ب��رای هر دو طرف، مالقاتی ش��کل 
 می گیرد؛ از س��وی دیگر امنیت افراد هم بیش��تر

 می شود. بارها ش��ده که دختری به خواستگارش 
 ج��واب منف��ی می ده��د، ام��ا خواس��تگار ب��ا 
مزاحمت های پی در پی در محله و خانه فرد، موجب 
بروز مش��کالتی می ش��ود و این تازه شروع دردسر 

است، بی آنکه ازدواجی صورت گرفته باشد.
مدی��ر مرک��ز در صحبت های��ش ادع��ا می کند 
ک��ه مؤسس��ه فق��ط و فق��ط در ام��ر ازدواج دائم 
اس��ت و مراجع��ه کنندگانش به دو بخ��ش ازدواج 
 اولی ه��ا و ازدواج دومی ها تقس��یم می ش��وند.

ازدواج اولی ه��ا نیز ب��ه دو قس��مت متولدین 58 
 به قب��ل و 58 به بعد تقس��یم می ش��وند و هنگام 
ثبت نام، شناس��نامه های افراد دیده می ش��ود تا 
از صحت و س��قم اطالعات مطمئن ش��ویم. پس از 
 عضو ش��دن، هر فرد تنها 10 فرص��ت دارد؛ یعنی

10 نفر که تا حدودی با شرایط و خواسته های افراد 
مطابقت دارند معرفی می شوند و در صورتی که این 
معرفی ها به ازدواج نرسد، اعتبار عضویت فرد تمام 
می شود و با پرداخت مجدد حق عضویت دوباره می 

تواند از 10 فرصت دیگر بهره ببرد.
او همچنین می گوید:12هزار نفر از سراسر کشور 
در اینجا عضو هس��تند، اما عضوشناور. عضو شناور 
یعنی هر کسی که از طریق اینجا ازدواج کند، دیگر 
عضو نیست و از لیست خارج می شود و فرد دیگری 
جایگزین می شود. حتی اعضا می توانند از طریق 
س��ایت مؤسس��ه مورد خود را بدون این که اسم و 
فامیل و نش��انی افراد را داشته باش��ند پیدا کرده و  
به کارشناسان مرکز اطالع دهند تا با یکدیگرآشنا 
ش��وند و بدین صورت، امکان ازدواج بین شهرها و 
استان ها ایجاد می شود. بنابر گفته او، اعضایی در 
خارج از کشور از کانادا، آمریکا، هند و...  هم  تاکنون 
توانسته اند از این طریق ازدواج کنند و این مجموعه 
در آنجا یک فرد مس��ئول و پلیس هم دارد )!( که از 

صحت و سقم اطالعات افراد مطمئن می شود.
مدیر برایم از انواع موردهایش می گوید؛ از دکتری 
که اس��تاد دانش��گاه بود و س��اکن اصفهان، اما در 
اصل خوزس��تانی که دختری با ویژگی های شبیه 
 به خود می خواس��ت تا استاد دانش��گاه خانمی که 
185 سانتیمتر قد داشت و به خاطر قد بلند، دچار 
مشکل با خواستگارانش ش��ده بود هم در اینجا به 
سرو سامان رس��یدند. همچنین از دختر زیبا رویی 
گفت که در کودکی شس��ت خود را در زیر چرخ از 
دس��ت می دهد و بابت نداشتن یک شست دست، 
نتوانسته بود ازدواج کند که در این مؤسسه با پسری 
آشنا می شود که مانند خودش شست دست راست 

را نداشته و با دیدارهای زیاد، به عقد هم درآمدند.

واقعیت؛ از حرف تا عمل
مدیر مدعی اس��ت که تا به حال یک آمار طالق هم 
نداشته اند. وقتی تعجب مرا دید،گفت: اگر هم طالق 
داشته ایم به گوش ما نرسیده و مطلع نشده ایم )!( 
و احتماال بیشتر اعضا راضی هستند، البته در برنامه 
کاری خود داریم که با اعضای سابق که از این طریق 

ازدواج کرده اند در ارتباط باشیم تا در صورت نیاز، 
از مش��اوره ها هم بی نصیب نمانند. وی ادامه داد: 
در حال حاضر به دنبال این هس��تیم که اگر بشود، 
اطالعات قبلی افراد را از طریق سازمان ثبت و احوال 
پرس و جو کنیم، مثال اگر فرد در دوران عقد، ازدواج 
ناموفق داشته و شناسنامه عوض کرده است، ما در 
جریان باش��یم.البته این پیگیری را نزدیک ازدواج 
 انجام می دهیم، ولی تا به حال موفق به همکاری با 

ثبت احوال نشده ایم.

مطمئنم هرکس اينج�ا می آيد، قصدش 
ازدواج است

پس از آشنایی با کلیت مؤسس��ه و نحوه کار آن، به 
میان مراجعه کنندگان می روم تا از س��وی  دیگر 
این ماجرا نیز مطلع ش��وم. از یک خانم محجبه در 
مورد این مؤسسه می پرسم و او به آرامی می گوید: 
چندمین بار است که برای دخترم به اینجا مراجعه 
می کنم، اما هیچ کدام از این افراد  مناسب نبودند، 
ولی ما همچنان امیدواریم. می گفت دخترم قبال با 
یکی از آش��نایانمان ازدواج کرده، اما بعد فهمیدیم 
معتاد اس��ت و طالق گرفت. حاال اگر خدا بخواهد 
آمدیم اینجا تا نتیجه بگیریم. وقت��ی از او در مورد 
آمارهای این مرکز و به ثمر رس��یدن ازدواج هایش 
می پرس��م، می گوید: نمی دانم چق��در به ازدواج 
می رس��د. در این چند ب��ار که آمدم فق��ط امروز 
یک ازدواج دیدم و اطالعی از بع��دش ندارم. وقتی 
می پرسم راضی هستید؟صدایش را آرام می کند 
و می گوی��د: به نظ��رم دختر و پس��رهای خوب را 
 بین آش��ناهای خودش��ان معرفی می کنن��د و ما 
هم ...)سری تکان می دهد( جمله اش تمام نشده 
بود که دخت��رش از طبقه ب��اال می آید و می گوید 
تمام شد، برویم. هنوز زمان چندانی از رفتن آن خانم 
نگذشته بود که دو خانم مانتویی با ظاهری امروزی 

نزدیک من می نشینند؛ درست جای خانم قبلی.
اول فک��ر کردم که م��ادر و دختر هس��تند، اما بعد 
از این که باهم صحب��ت کردیم، فهمی��دم خواهر 
هس��تند و ه��ردو متقاض��ی ازدواج. خواهر بزرگ 
 ت��ر تحصیلک��رده و 34 س��اله ب��ود و خواه��ر 
کوچک تر17ساله.خواهر بزرگ تر برایم می گفت 
که خواه��رش در ابتدا قص��د ازدواج نداش��ته و با 
حرف های او متقاعد شده و حاال مصمم به ازدواج 
شده است.گفت حاال که به این سن رسیدم، حسرت 
می خورم که کاش زودتر با این مراکز آش��نا شده 
بودم؛ چون اینجا به من به عنوان دختر، حق انتخاب 
می ده��د و این که م��ن مطمئنم کس��ی که اینجا 
آمده اس��ت قصدش فقط ازدواج است و این خیلی 

خوب است.
داستان آدم های جویای ازدواج کم نبود و هر کدام 
جذابیت خاص خودش را داش��ت. از اینجا و با این 
روش یا هرجای دیگر و روش های رایج، می توان 
ازدواج کرد، اما این که چقدر موفقیت آمیز است و 

کدام برگزیده تر است، برای هر کسی فرق دارد.

نوع ديگر ازدواج

کاهش هزینه های گل و شیرینی

اولین باری که اسم مؤسسه های همسريابی به گوشم خورد، برايم تازگی داشت، اما شگفتی ام بیشتر می شد وقتی  مهنور 
 به اين فکر می کردم  در جامعه س�نتی ما که خانواده ها تمايل دارند با آش�نايی قبل�ی ازدواج کنند، چگونه چنینگیتی فر

 مؤسس�ه هايی به وجود می آيند و به راس�تی اين مراکز چه جايگاهی دارند و به چه ص�ورت در باورهای مردم ما جا  
می افتند؟ مکان هايی که فقط واسط دختران و پسران يا خانم ها وآقايان هستند و هیچ مسئولیتی در قبال تحقیق و... ندارند. 

معنای زندگی

چیزايی هست که

فضای دلنشین برای اتاق خواب 
اتاق خواب جایي است براي آسودن و کس��ب آرامش و انرژي مجدد براي 
یک روز کاري دیگ��ر. انتخاب لوازم اتاق خ��واب و همچنین نوع چیدمان 
آن، کمک زیادي به کس��ب این آرامش و استراحت واقعي مي کند. فرض 
کنید رنگ زمینه اتاق، کرم شکالتي و گل بهي است. استفاده از دکورهاي 
چوبي تیره و متمایل به زرشکي، مکمل رنگ فضاي زمینه است. استفاده 
از روتختي براق، مانن��د هر بافت براق دیگر، عالوه ب��ر این که نوعي حس 
تجمل گرایي را به ببیننده القا مي کند، با قرار گرفتن در کنار دکور چوبي 
تیره، باعث مي شود زیبایي این نوع چیدمان جلوه اي چند برابر بیابد. رنگ و 
طرح بافت هاي پارچه اي نیز مابین رنگ زمینه اتاق و دکور چوبي آن است. 
همین امر سبب شده است تا در محیط، تعادل برقرار شود. یادتان باشد که 
یکي از ویژگي هاي سبک کالسیک، استفاده از بافت هاي براق در کنار دکور 
چوبي تیره اس��ت. هر چه پهناي قاب تابلوها بیشتر باشد، آن تابلو با دکور 
اتاق، هماهنگ تر شده  و هر چه پهناي قاب کمتر باشد، تنها نقاشي یا سایر 
آثار داخل قاب جلوه بیشتري خواهد داشت. همچنین، استفاده از تک مبل 
کمک مي کندتا فضایي صمیمي و دلنشین در قسمتي از اتاق فراهم آید. 
براي تفکیک این فضا، در کنار تک مبل مي توان از ن��ور موضعي )آباژور( 
استفاده کرد. بهترین آباژورها درکنار تک مبل ها، آباژورهایي هستند که 

نورشان به سمت پایین باشد. 
به این ترتیب فضایي مناس��ب براي مطالعه واس��تراحت در ش��ب پدید 
مي آید. هر چه تعداد نورهاي موضعي در داخل اتاق بیشتر باشد، تفکیک 
فضاهاي داخلي بیشتر شده و به نظر مي رسد که رعایت این نکته براي اتاق 
 خواب، مناسب است. استفاده از چراغ هاي آباژور کوتاه بر روي پاتختي ها، 
مي تواندفضایي رومانتیک  به وجود آورد و در ضمن، این امکان را به وجود 
مي آورد تا بتوانید قبل از خواب به مطالعه بپردازید. بهتراست قاب عکس 
و تابلو نیز مطابق با دکورچوبي اتاق، چوبي انتخاب شود و همین امر باعث 
ایجاد هماهنگي بیشتر بین اجزاي داخلي اتاق مي شود. استفاده از قاب هاي 
فلزي متعدد در اتاق هایي که دکور فلزي و فرفورژه دارند کامال مناسب است 
و توصیه مي شود. معموال براي زیباتر شدن جایگاه تخت هاي دو نفره در اتاق 
خواب، بهتر است از تابلوهاي نقاشي بر روي دیوار باالیي تخت استفاده کنید. 
اگر دوست دارید که با یک تابلو و یا تنها یک قاب عکس، دیوار باالیي تخت 
را تزئین کنید، ترجیحا آن تابلو را پهن و به اندازه عرض باالي تخت انتخاب 
کنید، ولي اگر مي خواهید از تعداد تابلوهاي بیش��تري براي تزئین دیوار 
استفاده کنید، مناسب تر این است که از تابلوهاي طولي یعني تابلوهایي با 

عرض کم و طول زیاد استفاده کنید. 

گاو خونی/ جعفر مدرس صادقی
پرسید: »تو چه ت شده؟«

گفتم: »ببین، اگه احیانا از دست من دلخوری، به خود من بگو.«
گفت: »من از دست تو دلخور نیستم.«

»چه طور دلخور نیستی؟ از دست من که نه دنبال کار و کاسبی می رم، نه به 
خونه و زندگیم می رسم، دلخور نیستی؟« 

»نه.«
»پس به این پیرمرد چی گفتی؟«

 »به کدوم پیرمرد؟«
دست پدرم را گرفتم، گذاشتم توی دست زنم و به زنم گفتم: »ببین، خودتو به 
کوچه علی چپ نزن! باشه؟ دیگه هم چغلی نکن! من از چغلی خوشم نمیاد.«

باز، صورت زنم گل انداخت، اشک توی چش��م هاش حلقه زد )اشک توی 
آستینش بود( و زیر لب گفت »باشه.«

 گفتم: »من از این کارها خوشم نمیاد. تو این ش��هر هم دارم دق می کنم. 
می رم تهران. اون جا یک کاری که خوشم بیاد پیدا می کنم. این مغازه را هم 

می فروشیم، می ریم تهران زندگی می کنیم. خوبه؟«
گفت: »بله. خوبه«

گفتم: »وقتی که کار پیدا کردم خبرت می کنم.«
وقتی که از مغازه آمدم بیرون، داشت زار زار گریه می کرد. بعد از ظهر همان 

روز با اتوبوس آمدم تهران که شب، تهران باشم.

مکان:  اتوبوس شلوغ
زمان: بعد از باخت تیم محبوبمان

توصیه: می شود آرام نشست روی صندلی ها و یک نفس عمیق کشید.

تور گردشگری در خانه بیل گیتس
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 خان��واده میلی��اردی بیل گیت��س پول بیش��تر ب��رای همبرگر نمی دهن��د، اما 
دستگیره های  دوهزاردالری در خریداری می کنند. 

بیل گیت��س، ثروتمندتری��ن مرد دنیاس��ت و صاحب ش��رکتی مع��روف به نام 
ماکروس��افت. او ثانیه ای پول در می آورد و آنقدر درآمدش عالی است که اگر به 
 تک تک افراد دنیا نفری چند دالر بدهد، باز ه��م در ردیف ثروتمندهای دنیا قرار 
می گیرد. اما او فقط از آن ثروتمندهای ولخرج و تازه به دوران رس��یده نیست، از 
آنهایی که بریز و بپاش های بی حدو مرز داشته باشند. او برای خود و خانواده اش 
اصولی دارد، حتی در خرید کاالهای کوچک . در گفتگوی ملیندا گیتس، همسر بیل 
با روزنامه فرانکفورتر آلماگینه، می فهمیم که: » در هنگام خرید به قیمت کاالها 
توجه می کند و دلیلی ندارد برای همبرگری که خوش��مزه تر از همبرگر دیگری 
نیست، پول بیشتری بپردازد؛ هرچند که گاهی به هتل های زیبا می رود، اما اهل 

زندگی تجملی نیست. «
گیتس و خانواده اش را باید در خانه شان و سبک و دکوراسیون مورد عالقه شان 
دید.گاهی فکرش را هم نمی کنی که خانه ثروتمندترین مرد دنیا آنگونه هم تجملی 
نیست و می توانست از این هم بیشتر باشد، اما دقت که به خرج دهی، می فهمی که 
 این خانه زیرکانه و هوشمندانه ساخته شده و حتی تور گردشی در آن وجود دارد 
و گیتس برای تفریح کارکنان شرکتش، تور گردشی در خانه اش برگزار می کند. 
این تور برای س��ایر مردم که عالقه مند به دیدن خانه هس��تند هم هست، با این 
 تفاوت که باید پول حس��ابی پرداخت کنند تا بتوانند اج��ازه ورود به این منزل را 

داشته باشند. 
این خانه در مدنیای واشنگتن مشرف به دریاچه واش��نگتن است که هفت سال 
 ساخت آن طول کش��ید و بیل گیتس بابت خرید زمین خانه اش در سال 1988، 

دو میلیون دالر هزینه کرده تا خانه باب میلش را بسازد.
 از ویژگی ه��ای منزل او مس��احت 50ه��زار متر مربعی آن اس��ت و ق��رار دادن 

دوربین های مخفی در بیشتر مناطق خانه حتی در درون دیوارهای سنگی.
می توان گفت از بهترین وسایل و حتی از گران ترین آنها در ساخت منزل استفاده 
 شده اس��ت، مثل قیمت تقریبی دس��تگیره های در که دوهزار دالر ارزش دارند، 
 آن هم در چندین س��ال پیش. بیل گیت��س از تکنولوژی ه��ای روز به خصوص 
کامپیوتر و الکترونیک غافل نشده و با استفاده از تکنولوژی، امور خانه را مدیریت 

می کند. 
او مرتبا توس��ط کامپیوتر، آب و کود و محیط درخت مورد عالقه اش را به صورت 
اتوماتیک کنترل می کند یا این که هنگام ورود میهمان به خانه او، یک میکروچیپ 
به سینه او نصب می شود تا ارکاندیشن و الکتریسته با سلیقه و خواست میهمان به 
صورت اتوماتیک تنظیم شود. این تغییرات حتی شامل دکوراسیون و آثار هنری 

در قسمت اتاق میهمان هم می شود. میزان آب در خواستی به وان حمام و درجه 
مطلوب توسط کامیپوتر و وسایل هوش��مند انجام می شود و این ها فقط قسمت 

کوچکی از ویژگی های این خانه است.
    ساختمان 

ساختمان در وسط یک باغ است که حدود 20 هزارمتر مربع وسعت دارد و گیاهان 
کمیاب دنیا در آنجا دیده می شود. پیاده روهای ساختمان سنگ فرش شده است 
و بیشتر ساختمان در قسمت زیرزمین ساخته شده تا خیلی بزرگ به نظر نرسد.

ساختمانی که محل سکونت خانواده است، شش هزار متر مساحت دارد که هفت  
اتاق و 24 حمام  دارد که 10 حمام آن دارای تجهیزات کامل است، همچنین این 

خانه10 آشپزخانه دارد.
عالوه بر همه این امکانات، ساختمان مجهز به سینما ،کتابخانه، استخر و... است.

 نمای بیرونی س��اختمان که چوب های آن از الوارهایی متعلق به درختان اطراف 
رودخانه کلمبیاست، ساخته شده است. 

    استخر
استخرهای این ساختمان دارای سیستم پخش موسیقی در زیر آب است. رختکن 

استخر هم چهار دوش و دو وان حمام دارد.
    کتابخانه 

کتابخانه در فضایی به مس��احت 200 متر مربع احداث شده و سقف آن گنبدی 
 است. برای این قس��مت، قرائت خانه نیز در نظر گرفته شده و قفسه ها روی محور 

دایره ای شکل قرار دارند. 
    سینما

مساحت سینمای این خانه 450 مترمربع اس��ت که در آن از صندلی های مجلل 
مخمل، تخت و دس��تگاه تولید پاپ کورن استفاده شده است. این سینما بر اساس 

سیستم پخش HD طراحی شده است.
    سالن ورزش 

سالن ورزش که به ساختمان اصلی منتهی می شود، دارای سونا و اتاق بخار است 
و قسمتی از آن به ترامپولین اختصاص داده شده که نوعی تور با قابلیت کشش باال 

برای حرکات آکروباتیک است.
    پارکینگ 

پارکینگ در زیر زمین واقع ش��ده و کامال پوش��یده اس��ت. پارکین��گ می تواند 
10 ماش��ین را در خود جای دهد و از س��قف محدب برای آن اس��تفاده ش��ده و 
 تمام این س��ازه بتنی اس��ت. اتاق چند منظوره که از دو طرف با بخش خانوادگی

 و بخش میهمانان ارتباط دارد، در ابتدا با هدف گالری ساخته شد، اما بعد کاربری 
آن تغییر کرد.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

حس��ین ماهینی، مدافع تی��م فوتب��ال ذوب آهن، در صفح��ه خود در 
یکی از ش��بکه های اجتماعی خود، از ه��واداران تیمش برای فصل بعد 

خداحافظی کرد.
 ماهینی که غیر از این فصل، دوران خوبی را همراه این تیم در لیگ برتر 
و جام باشگاه های آسیا س��پری کرده، از این تصمیم خود ناراحت است 
اما راه گریزی برای خود نمی بیند. برخی دوس��تان او، اس��تقالل را تیم 
 بعدی او اعالم کرده اند. این بازیکن در صفحه اختصاصی خود این طور از 
تی��م ذوب آه��ن خداحافظ��ی ک��رده اس��ت: »همیش��ه خداحافظی 
ک��ردن س��خت و ناراح��ت کننده ب��وده و هس��ت. ح��اال ای��ن قرعه 
به اس��م من افتاده تا ای��ن کار رو در قبال باش��گاه و ش��هری بکنم که 
دو س��ال از بهتری��ن س��ال ه��ای ورزش��یم رو در تی��م ذوب آه��ن و 
ش��هر زیبای اصفهان گذران��دم. ممنون��م از ذوب آهن که باعث ش��د 
پیش��رفت چش��مگیری در فوتبال داش��ته باش��م... ممنون��م از ذوب 
 آهن که تونس��تم در لیگ باش��گاه های آس��یا بازی کن��م... ممنونم از

ذوب آهن که تونس��تم ب��ه همراه این تی��م در بزرگ تری��ن فینال این 
قاره کهن بازی کنم... ممنونم از ذوب آهن که پلی ش��د برای رس��یدن 
 به تیم ملی کش��ورم.... و در آخر تش��کر م��ی کنم از تم��ام مربی هام، 
همبازی هام، مردم و هواداران خ��وب ذوب آهن که من رو مورد لطف و 

حمایت خودشون قرار دادن«.

مذاکره مدیرعامل صبا با ابراهیم زاده 
عبداهلل ویسی، س��رمربی تیم فوتبال صبای قم، دیروز برای آخرین بار 
روی نیمکت این تیم نشست و سرانجام توانست سهمیه آسیا را برای 
صبا به دس��ت آورد، هر چند این تیم باید ابتدا در مرحله پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا ش��رکت کند.   جدایی عبداهلل ویسی از صبا باعث شده 
اس��ت مدیرعامل این باشگاه خیلی س��ریع دس��ت به کار شده و باب 
مذاکره با چند مرب��ی را آغاز کند. گزینه های اصلی باش��گاه صبا برای 
انتخاب جانشین ویسی دو مربی با تجربه لیگ هستند. مدیرعامل صبا 
مذاکراتی را با منصور ابراهیم زاده و مجید جاللی انجام داده است. باشگاه 
صبا با توجه به حضورش در بازی های آسیایی قصد دارد یک تیم تقریبا 
با تجربه را از لحاظ بازیکن و کادرفنی ش��کل دهد و گزینه های اصلی 

قمی ها برای انتخاب سرمربی ابراهیم زاده و جاللی هستند. 

شارژ مالی هندبالیست های 
سپاهان قبل از مصاف با ثامن

 بازیکنان تی��م هندبال س��پاهان در آس��تانه دیدار حس��اس برابر 
ثامن الحجج س��بزوار، نیمی از مبل��غ قرارداد فصل ج��اری خود را 
دریاف��ت کردند. بازیکن��ان تیم هندب��ال س��پاهان از ابتدای فصل 
جاری باشگاه های کشور ریالی از مبلغ قراردادهای خود را دریافت 
 نکرده بودند، اما روز گذشته حدود ۵۰ درصد از این مبلغ به حساب 
 آن ها واریز ش��د. س��پاهان در صورت پیروزی در دیدار امروز برابر 
 ثام��ن الحج��ج س��بزوار، قهرمان��ی اش در لی��گ برت��ر هندب��ال 
باشگاه های کش��ور تا حدود زیادی قطعی می شود. اگر سپاهان در 
این دیدار بازنده میدان را ترک کند، جام قهرمانی لیگ برتر هندبال 
بعد از ۱۰ س��ال از اصفهان خارج می شود. در این میان ثامنی های 
هم دست به کارش��ده اند و برای پیروزی در این دیدار به هر یک از 

بازیکنانشان قول پاداش چهار میلیونی داده اند.

مقام دومی اصفهان در کشور
قایقران اصفهانی با کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت های اساللوم 
قهرمانی کش��ور به اردوی تیم ملی برای حضور در کاپ جهانی چک 
دعوت شد. رودخانه کرج پنج ش��نبه میزبان قایقرانان هفت استان 
برای برگزاری دومین دوره مس��ابقات قهرمانی کش��ور اساللوم بود. 
رقابت های قهرمانی کشور اس��اللوم در دو بخش کایاک یک نفره و 
کانوی یک نفره برگزار شد. در بخش کایاک هیوا نسیمی از کردستان 
مقام اول، آریا جعفری از اصفهان مقام دوم و محسن قریشی از گیالن 
مقام سوم را کس��ب کردند. برگزیدگان این مسابقات به اردوی آماده 
سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات اسلوونی و کاپ چهار و پنج 

جهانی در چک دعوت می شوند. 

قهرمانی سپاهان فقط برای مردم اصفهان است

محسن بنگر، مدافع تیم سپاهان
 مدافع تی��م فوتبال س��پاهان گف��ت: قهرمانی ای��ن تیم در 
رقابت های لیگ برتر تنها ب��رای مردم و هواداران اصفهان اس��ت، نه 
دیگر ش��هرها! محس��ن بنگر پس از قهرمانی تیم فوتبال سپاهان در 
یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر با بیان این مطلب افزود: ما برای 
رسیدن به این قهرمانی سختی های زیادی 
کش��یدیم. به همین خاطر ای��ن قهرمانی را 
متعلق به م��ردم اصفهان می دان��م. ما یک 
طرف بودیم و همه ای��ران یک طرف. وی 
که ظاهرا از برخی مسائل دلگیر بود 
در مورد عواملی که باعث قهرمانی 
س��پاهان ش��د، گفت: ما ساختار 
 خوبی در باشگاه سپاهان داریم و یکی از 
مهم تری��ن دالیل ای��ن قهرمانی همین 
ساختار است. ضمن این که بازیکنان هم 
زحمات بسیار زیادی کشیدند و همه کمک 

کردند تا قهرمانی سپاهان تکرار شود.

به بهانه سفر معاون وزیر به اصفهان 

بیگانه ای در ورزش
هفته گذشته اصفهان میزبان معاون 

سمیه 
آموزشی، فرهنگی وزارت ورزش بود مسرور

تا به قول آقای وزی��ر، از خط مقدم 
عرصه فعالیت ورزش که همانا اداره کل بود دیدن کند. دکتر 
خدابخش و معاونینش، با سند و مدرک و ارایه سند راهبردی 
تالش کردند عمده فعالیت چند س��اله خود را به آقای معاون 
نش��ان دهند. به دلیل عنوان معاون آموزشی، فرهنگی گمان 
کردیم در وزراتخانه ورزش و جوانان بخشی برای ارتقای سطح 
علمی ورزش کشور و مربیان و بازیکنان ایجادشده است تا از این 
طریق به ورزش خدمت رسانی شود. اما گفته های سید باقر 
پیشنمازی که این معاونت را برعهده دارد، بیانگر نوع دیگری از 
آموزش بود؛ قصد ایش��ان و هیأت همراه در معاونت آموزشی 
فرهنگی، از بین بردن فساد و فحشا و معضالت اخالقی ورزش 
غرب��ی و من��ع ورود آنها ب��ه ورزش ای��ران اس��ت و خبری از 
آموزش های فنی و متناس��ب با ورزش نیس��ت. البته اذعان 
می کنیم پذیرفتن چنین مسئولیت خطیری کار بزرگی است، 
اما کارآمدی چنین طرحی باید به وسیله کارشناسان ورزشی و 
فعاالن این عرصه مورد ارزیابی قرار گیرد. چراکه ما با این ادعا که 
کشور اسالمی هس��تیم و پیرو و س��ردمدار منش پهلوانی و 
 جوانم��ردی، معتقدی��م پرداخت��ن ب��ه مقول��ه آم��وزش و

فرهنگ سازی در ورزش کمی، البته کمی، با ادعاهای قبلی مان 
مغایر اس��ت. از طرف دیگر چقدر در اخبار و نش��ریات دیده و 
شنیده اید ورزش غرب با آلودگی های فرهنگی دست و پنجه 
نرم کرده و اسیر این معضل باش��د؟ قصد نداریم آن وری ها را 
بزرگ و با اخالق جلوه دهیم، ولی بد نیست بدانیم به جز مسأله 
تبانی فوتبال در ایتالیا و ترکیه، یا بعضی شعارهای نژادپرستانه 
که خود آن ها ب��ه بدترین ش��کل ممکن خاطی��ان را تنبیه 
 می کنند، دیگر ش��اهد فس��اد یا به قول آقای معاون فحش��ا 
نبوده ایم. جهت تنویرافکار عمومی عرض می کنیم که در غرب، 
بازیکنان بزرگی مانند خاویر زانتی، لوئیس فیگو و غیره هستند 
که با احداث نوانخانه و پرورش��گاه به کودکان بی سرپرست و 
یتیمان خدمت رسانی می کنند؛ مسأله ای که در کشورمان نه 
شنیده ایم و نه دیده ایم. انتظار ما از معاونت آموزشی فرهنگی 
 وزارت ورزش و جوان��ان، آم��وزش در بع��د ورزش و علم روز 

ورزش های فعال در ایران است. 
منکر فعالیت این بخش در فرهنگ هم نیس��تیم وصد البته 
موافقیم در کنار آموزش مباحث علم��ی ورزش به فرهنگ و 
اخالقیات هم پرداخته شود. نه این که کل مجموعه برای هدف 
پاک کردن فساد و فحشا و معضالت اخالقی ورزش غرب عمل 

کند و بحث ورزشی در آن دیده نشود.

یادداشت
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 بازی های سپاهان در استان دیگری برگزار می شود اگر...

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت:  از دولت، مجلس و مسئوالن استانی انتقاد دارم و به این صحبت من لباس 
سیاسی نپوشانند. سؤال من این است که چرا نقش جهان را آماده نمی کنند؟ هم اکنون می گویم اگر تا سال 92 

این ورزشگاه آماده نشود، مسابقات سپاهان را به استان دیگری می بریم. 

زردهای شایسته اصفهان که قبل از این سه بار به مقام قهرمانی لیگ 
رسیده بودند، در شرایطی برای بار چهارم قهرمان شدند که اتفاقات 
این فصل باشگاه سپاهان می توانست مشکلی بزرگ در راه قهرمانی 
این تیم باشد. زالتکو کرانچار هم با این قهرمانی، عالوه بر این که برای 
اولین بار لذت قهرمان شدن در فوتبال ایران را چشید، نام خودش را 
به عنوان اولین سرمربی خارجی فوتبال سپاهان به ثبت رساند که 
موفق شد بعد از فرهاد کاظمی و امیرقلعه نویی با این تیم قهرمان 
لیگ برتر فوتبال ایران ش��ود. حضور پرتعداد هواداران سپاهان در 
ساعاتی پیش از شروع بازی که باعث شد درب های ورزشگاه روی 
پنج هزار هوادار دیگر بسته شود، نشان از حساسیت باالی این بازی 
داشت. هواداران حاضر در ورزشگاه آمده بودند تا برای اولین بار در 
سه قهرمانی اخیر سپاهان، شاهد مراس��م اهدای جام در ورزشگاه 

فوالدشهر باشند.
 از  دیدگاه فنی، در بازی سپاهان و مس سرچشمه کامال مشخص 
بود کرمانی ها بعد از متوقف کردن تراکتورسازی در هفته گذشته، 
به طور حتم همین روش را در مقابل س��پاهان هم ادامه می دهند. 
استفاده از یک س��تون دفاعی چند الیه در مقابل محوطه جریمه، 
کار مهاجمان سپاهان را برای رسیدن به گل س��خت کرده بود. از 

طرف دیگر دروازه بان جوان مسی ها که در بازی های اخیر تیمش 
جانشین حسن هوری شده بود، با انجام یک بازی درخشان و بدون 
نقص تمام ضربات مهاجمان سپاهان به چهارچوب دروازه را دفع کرد 
تا به نوعی برای فصل آینده خودش بازار یابی کرده باشد. دور از ذهن 
نیست این دروازه بان جوان را فصل آینده دروازه بان ذخیره سپاهان 
ببینیم.  از طرف دیگر، حضور س��امره با تجربه در خط حمله باعث 
شده بود تیم کرمانی چشم به ضدحمالت داشته باشد که فقط یک 
بار موفق به انجام این کار شد که آن تک موقعیت هم با زرنگی حسن 
جعفری در دفع توپ مجید باجالن به سرانجام نرسید. سپاهان در 
نیمه اول با دیدن دفاع فشرده مس به شوت های از راه دور روی آورد 
که این ضربات هم به خاطر استرس بازیکنان راهی به سمت دروازه 

حریف پیدا نکرد. 
نکته عجیب در این نیمه، اقدام تلویزیون بود که با زیر نویس کردن 
نتایج حریفان مس��تقیم س��پاهان در جریان پخش بازی استرس 
مضاعفی را به تیم و حتی تماش��اگران سپاهان وارد کرد که نتیجه 
آن، چیزی جز ضربات بی دقت و شوت های بی هدف در خط حمله 

سپاهان نبود. 
اما در نیمه دوم سپاهان با حضور سیدصالحی در خط حمله چشم به 

سانتر از جناحین و استفاده از ضربات سر داشت که باز هم درخشش 
دروازه بان تیم حریف، که به قول فوتبالی ها ش��یر هم ش��ده بود، 
سپاهان را به هدفش نرس��اند. از طرف دیگر، خودخواهی بازیکنی 
مثل س��وکای در زدن ضربات بی دقت باع��ث ناراحتی بازیکنان 
شده بود که با ورود جمشیدیان به جای س��وکای این مشکل هم 
برطرف شد. در ده دقیقه پایانی، بازیکنان سپاهان که نتیجه تساوی 
را هم برای قهرمانی خودشان کافی می دانستند، با انجام یک بازی 
 منطقی و حفظ توپ، با ارسال پاس های کوتاه، در نهایت سوت البرز 
حاجی پور را شنیدند تا موجی از شادی مردم ورزشدوست اصفهان 
را فرا گیرد. نباید از بازی جوانمردانه بازیکنان مس هم گذشت که 
با وجود قطعی بودن سقوطشان، با تمام توان مقابل سپاهان بازی 
کردند تا اصغر شرفی ثابت کند ایستاده مردن بهتر از نشسته زیستن 
است. با این نتیجه مساوی بازیکنان مس سربلند از اصفهان خارج 
شدند تا خط قرمزی بر تمام شایعات پیش از انجام این بازی بکشند.

رفتار حرفه ای در مراسم اهدای جام 
باشگاه سپاهان و علیرضا رحیمی که قبل از این هم قول برگزاری 
 یک مراسم پرشکوه و بی سابقه را در فوتبال ایران داده بود، با یک 
برنامه ریزی مناسب و البته کمک هیأت فوتبال استان و یگان ویژه 
حاضر در ورزش��گاه، یکی از بی نظیرترین مراس��م اهدای جام را 
همراه با آتش بازی برگزار کرد که حتی باعث تعجب علی کفاشیان 

هم شده بود. 
نکته قابل تأمل در این مراسم، غیبت علیرضا رحیمی زمان دریافت 
مدال و کاپ کادر فن��ی و بازیکنان روی س��کوی قهرمانی بود که 
نشان از درایت مدیرعامل باشگاه س��پاهان داشت. همان طور که 
در سال های گذش��ته در نمونه های اروپایی این مسأله دیده ایم، 
هرگز مدیرعامل همراه بازیکنان روی سکوی قهرمانی حضور پیدا 
نمی کند. برای اولین بار بود که رحیمی، به عنوان مدیری ورزشی 
که نقش��ی بزرگ و تأثیرگذار در قهرمانی سپاهان داشت، خودش 
را در سایه نگه داش��ت تا ثابت ش��ود که مدیریت در فوتبال ایران 
به معنای روی سکوی قهرمانی رفتن نیس��ت، آن هم در فوتبالی 
 که حتی مدیران پرطرفدارترین باش��گاه های��ش هنگام قهرمانی 
آن قدر از خود بیخود می شوند که زودتر از بازیکنان برای گرفتن 

مدال روی سکو می روند. 
یکی از دوستان هم می گفت رحیمی در اعتراض به تکمیل نشدن 
به موقع ورزش��گاه نقش جهان به زمین چمن نیامد تا به نوعی این 
اعتراض را به گوش مسئوالن برساند. در هر دو حالت باید به این مدیر 
ورزشی و بی ادعا تبریک گفت که این چنین اصول مدیریت را برای 

بقیه مدیران باشگاهی در ایران معنا کرد. 

آخر قصه خوش بود

بیا اینجا قهرمان، سپاهان اصفهان

س�رانجام قطار لیگ برتر فوتبال ایران با گذر از 34 ایس�تگاه پرماجرا به خط پایان رس�ید و  مسعود 
سپاهان با رسیدن به مقام قهرمانی موفق شد رکوردی جاودان از خود به جا بگذارد. افشاری

دلیل پخش نشدن 
بازی های سپاهان

تبدیل باشگاه ها به 
»لوطی های ننه بزن«

بهترین ها و بدترین های لیگ یازدهم

سپاهان، همیشه »ترین«

مدیر گروه ورزش شبکه س��وم س��یما در مورد انتقاد هواداران سپاهان به 
پخش نشدن برخی بازی های سپاهان از شبکه سوم گفت:  شبکه ۳ براساس 
تعداد مخاطب بازی ها را پخش می کند و طبیعی است که در این شرایط، 
بازی های استقالل و پرسپولیس به سپاهان ارجحیت داشته باشد. حسین 
آقازمانی با اشاره به پخش  نش��دن دیدارهای سپاهان از شبکه سوم سیما 
اظهار داشت: شبکه سوم بازی شب گذشته سپاهان و جشن قهرمانی این 
تیم را پخش کرد و شهرآورد فوتبال اصفهان نیز از این شبکه پخش شد. وی 
تصریح کرد: حساسیت بازی، تعداد بیننده، وضعیت جدول و عوامل مختلف 
دیگری می توانند در این زمینه تأثیرگذار باش��ند. قبول کنید استقالل و 
پرسپولیس مخاطبان زیادی دارند. اما انشااهلل در بازی های بعدی سپاهان 

در لیگ قهرمانان در خدمتتان هستیم. 

یازدهمی��ن دوره لیگ برتر فوتب��ال با قهرمانی تیم س��پاهان 
به پایان رس��ید. آن چه از این دوره از رقابت ه��ای باقی ماند، 

آمارهایی است که در تاریخ ثبت می شود.
در زیر نگاهی آماری به وضعیت تیم ها در سی و چهار هفته ای 
که با هم به رقابت پرداختند، می اندازیم و ترین های لیگ برتر 

را بررسی می کنیم.
     بیشترین پیروزی

تیم های سپاهان، تراکتورسازی و استقالل با ۱9 برد بیشترین 
پیروزی را در فصل یازدهم کسب کردند. سپاهان با 67 امتیاز 
قهرمان شد، تراکتورس��ازی با 66 امتیاز و به دلیل تفاضل گل 
بهتر نسبت به استقالل، به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و 

استقالل در رده سوم ایستاد.
     بیشترین شکست

مس سرچش��مه با 2۰ شکس��ت بیش��ترین باخ��ت را به خود 
اختصاص داد و فوالد خوزس��تان با ۱4 شکس��ت در رده دوم 
این آمار قرار گرفت. فوالد، با وج��ودی که دومین تیم به لحاظ 

شکست در لیگ یازدهم شد، اما سقوط نکرد.

     بیشترین تساوی
ذوب آهن با ۱8 تساوی بیش��ترین آمار را از آن خود کرد. این 
تیم 4۵ امتیاز کس��ب کرد. بعد از ذوب آهن تیم های راه آهن 

و شاهین بوشهر با ۱۵ تساوی در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
     کمترین پیروزی

تیم سقوط کرده مس سرچش��مه با پنج برد کمترین آمار را در 
این زمینه دارد. در رده های دوم و سوم تیم های شاهین بوشهر 
و شهرداری تبریز با شش پیروزی قرار دارند. هر سه تیم به لیگ 

دسته اول سقوط کردند.
     کمترین شکست

س��پاهان، قهرمان لیگ با پنج شکس��ت و تیم های استقالل و 
تراکتورسازی با ش��ش باخت، کمترین آمار شکست را در این 
فصل کس��ب کردند. نکته جالب این اس��ت که پرسپولیس در 
این فصل ۱2 شکس��ت را در کارنامه خود ثبت کرد. صبای قم 
که توانست با ۵۰ امتیاز سهمیه آسیایی بگیرد، هشت شکست 
دارد، اما ذوب آهن که با 4۵ امتیاز در رده شش��م قرار گرفت، 

هفت شکست در کارنامه اش ثبت شد.

     کمترین تساوی
تیم های مس سرچشمه، تراکتورسازی و استقالل با 9 تساوی 
کمترین آمار را در این زمینه کسب کردند. دو تیم تراکتورسازی 
و اس��تقالل به ترتیب نایب قهرمان و سوم لیگ شدند، اما مس 

سرچشمه سقوط کرد.
     بیشترین گل زده

استقالل با وجودی که به مقام سوم لیگ رسید، با ۵8 گل زده 
بهترین خط حمله لیگ را از آن خود کرد. بعد از آبی پوش��ان، 
تراکتورسازی با ۵7 گل زده در رده دوم قرار گرفت و تیم قهرمان 
یعنی سپاهان، با ۵4 گل زده در رده سوم ایستاد. پرسپولیس که 
یکی از بدترین فصل های تاریخ خود در لیگ برتر را سپری کرد 
با وجودی که در رده دوازدهم جای گرفت ۵۰ گل به ثمر رساند.

     بیشترین گل خورده
نفت آبادان با ۵7 گل خورده بدترین خط دفاع را از آن خود کرد 
و تیم های پرسپولیس و مس سرچش��مه با ۵4 گل خورده در 
مقام های بعدی قرار گرفتند. این بدترین خط دفاع سرخپوشان 
در طول تاریخ لیگ برتر بوده اس��ت. شهرداری تبریز با 44 گل 

خورده دیگر تیمی اس��ت که بدترین خط دف��اع را از آن خود 
کرده است.

     بیشترین تفاضل گل
س��پاهان با 27 گل خورده، ۵4 گل زده و تفاضل 27+ بهترین 
تفاضل گل را از آن خود کرد. تراکتورسازی با ۵7 گل زده، ۳2 
گل خورده و تفاضل 2۵+ در رده دوم قرار گرفت و تیم استقالل 
با ۵8 گل زده، ۳4 گل خورده و تفاضل 24+ و کسب 66 امتیاز 

در رده سوم قرار گرفت.
     کمترین تفاضل گل

مس سرچشمه با ۳۱- بدترین تفاضل گل لیگ یازدهم را از آن 
خود کرد. پرس��پولیس هم اگر چه در این بین از برخی تیم ها 
بهتر بود،برای اولین بار با تفاض��ل گل 4- بدترین آمار خود را 

بر جای گذاشت.
     کمترین گل خورده

تراکتورس��ازی با ۳2 گل خورده کمترین گل را دریافت کرده 
است.  ذوب آهن و ملوان انزلی هم با ۳۳ گل خورده در رده های 

دوم و سوم قرار گرفتند.

سرمربی تیم مس سرچشمه اظهار داشت: چون فوتبال ما دولتی است، باید 
برای هر تیمی بودجه ای مشخص کنند و براساس امتیازها به تعدادی از تیم ها 
بودجه ی بیش��تری دهند نه این که به پنج تیم رسیدگی کنند و از خیلی ها 
غافل شوند. نتیجه اش این می ش��ود که فوتبال ما در آسیا پنجم، ششم هم 
نیست و باشگاه های ما نیز به »لوطی های ننه بزن« تبدیل شده اند، یعنی فقط 
در خانه قهرمانند و در آسیا هیچ! اصغر شرفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این 
که شما چه تعداد تیم را برای فصل بعد پیشنهاد می دهید، گفت: به فوتبال 
نمی شود ورزشی نگاه کرد. فوتبال در کشور ما یک سرگرمی است و جوانان 
ما احتیاج دارند انرژی خود را تخلیه کنند. وی ادامه داد: اگر فوتبال را از حالت 
دولتی دربیاوریم، لیگ برتر ۵۰ تیم شود بهتر است، اما از لحاظ ورزشی فوتبال 

ما وقتی درست می شود که همه استادیوم داشته باشند.

خداحافظی ماهینی از ذوب آهن

بعد از بازی هر یک از 
بازیکنان تیم سپاهان 

دنبال فرصتی برای 
گرفتن عکس یادگاری 
با جام بودند که در این 

میان، قرار گرفتن جام در 
 دستان برونوسزار و فابیو 

جان واریو، دو برزیلی 
طالئی پوشان بیش از همه 

به چشم آمد.

مهدی کریمیان که همواره 
از او به عنوان طراح 

خوشحالی بعد از گل بین 
بازیکنان این تیم شهره 

است، بعد از قهرمانی 
تیمش و تصاحب مدال 
طالی یازدهمین دوره 

لیگ برتر در فضای خاص 
ابر و بادی جشن، ترجیح 
داد با این فیگور روبروی 

لنز دوربین عکاسان قرار 
بگیرد.

علیرضا مرزبان،  مربی تیم 
سپاهان بعد از قهرمانی این 

تیم و همان طور که قبال 
 وعده داده بود، فاصله 

38 کیلومتری فوالدشهر 
 تا اصفهان را پیاده

 طی کرد.

مرزبان به قولش عمل کرد

کریمیمان و فیگور بعد از قهرمانی شادی به سبک  برزیلی

عکس نوشت
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کافه کتاب یادداشت

 علی معلم، سردبیرماهنامه دنیای تصویر در سرمقاله اش 
معضالت س��ینمای ایران را فهرس��ت بندی کرده است: 
1  فاصله بین تماش��اگران و تولیدات داخلی روزبه روز 

بیشتر می شود. 
2  سقوط ستارگان سینمای ایران و مصرف شدن آنها 
درآثار بی مایه ارتباط مخاطبان با فیلم ایرانی را مس��دود 

کرده است. 
3  تکه تکه ش��دن جامعه  س��ینمایی در اث��ر حوادث 
اجتماعی و سیاسی و بروز نوعی افسردگی در میان گروهی 
از آنان و تشدید رابطه ناسالم هنر و سیاست های حزبی، بر 

پریشانی سینمای ایران دامن زده است. 
4  بحران اخالقی از نش��انه های زوال سینمای ایران 

است. 
5  بروز بی عدالتی در تقسیم منابع مالی جهت حفظ و 
ادامه فعالیت های این صنعت/هنر وابسته به یارانه، و نبود 
امکان فعالیت مس��تمر برای بدنه  اصلی سینما، که مانند 
سران گروه های قدرتمند دست در کاس��ه منابع ندارند، 
موجب فاصله  دس��ت اندرکاران اصلی از سران گروه های 

معارض با هم در حوزه  قدرت شده است. 
6   زیاده خواهی و حرص روزافزون برخی سینماگران 
برای کسب منافع مادی، نه از راه ارتباط با تماشاگر، قوت 

آثار سینمایی را به کمترین میزان رسانده است.
7  تس��لط بی چون و چرای نهادهای عمومی و دولتی 
بر ابزار تولید فیلم و س��الن های نمایش، که در طول این 
س��ال ها هر روز بیشتر هم ش��ده اس��ت و بروز نبردهای 
قبیل��ه ای در میان مدیران و گردانن��دگان این واحدهای 
مجزا اما مؤثر، سازهای این ارکستر را از هم افزایی انداخته 

است. 
8  بی توجه��ی ب��ه پیش��رفت های روزاف��زون در 
ح��وزه  ارتباط��ات و تکنولوژی های تصوی��ر، باعث نوعی 
عقب ماندگی س��ینمای ملی از مخاطبان جوان و تش��نه 

شده است.
9   شکاف میان سینما و س��ایر هنرها و سازمان های 
اجتماعی و سیاس��ی و علمی و فرهنگی هر روز عمیق تر 

شده است. 
10   تعریف گلخانه ای از سینما که از سال های ابتدای 
انقالب در مدیریت سینما مستقر ش��د، هیچ گاه جایگاه 

بالغی برای این مجموعه در نظر نگرفت. 
11   هر فعالیتی در هر کشور به پشتوانه  نام های بزرگ و 
خاص و گروهی از نام آوران هر حرفه، صاحب جایگاه است. 
11  سینمای ایران فرصت ایجاد رابطه  صمیمانه و خونی 
با مفاهیم اعتقادی، اجتماعی، اسطوره ای جامعه  ایرانی را 

در این سال ها هدر داده است.
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خبرویژه
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10
مرکز اصفهان شناسی هفت کتاب چاپ می کند 

علیرضا مساح، معاون مرکز اصفهان شناسی و خانه فرهنگ ملل گفت: تاکنون سه کتاب به نام »اعالم 
اصفهان« به وسیله مرکز اصفهان شناسی و خانه فرهنگ ملل درباره بزرگان اصفهان به چاپ رسیده که 

هر کدام شامل هزار صفحه است و حداقل چهار جلد دیگر به این مجموعه اضافه می  شود.
نیمکت داغ داغ

کتاب فوتبالی حمیدرضا صدر منتشر شد. مفسر و تحلیل گر مشهور 
برنامه های فوتبال تلویزیون و منتقد و نویس��نده شناخته شده، در 
این کتاب از نگاه خودش به مربیان فوتبال پرداخته است؛ بزرگان و 

رهبرانی که روی نیمکت داغ می نشینند.
کت��اب »نیمک��ت داغ از حش��مت مهاجران��ی تا الکس فرگوس��ن 
و ژوزه مورینی��و« نوش��ته حمیدرضا صدر، چاپ نش��ر چش��مه به 
زیور طبع آراسته ش��ده و در کتابفروشی نشر چش��مه و سایت آن 

cheshmeh.ir به فروش می رسد.
این کت��اب در س��ی و یک فصل 
ب��ه توصی��ف زندگ��ی و رویکرد 
 حرف��ه ای س��ی و چه��ار مربی 
تاریخ ساز فوتبال پرداخته است. 
   ص��در کتاب��ش را ب��ه رس��ول

 مددنوع��ی و حس��ین فک��ری، 
 دو مربی فقی��د فوتب��ال ایران و 
همی��ن ط��ور زدراک��و رایکف، 
مربی فقید یوگسالو تبار باشگاه 
اس��تقالل در دهه 1350 تقدیم 

کرده است.

 از مسی و جابز تا شوهر عزیز من 

آن چه ای��ن روزها از ج��داول فروش نمایش��گاه کتاب اس��تخراج 
می شود،گویای این است که آثار نویسنده های شناخته شده داخلی 
و خارجی چون نجف دریابندری، هوش��نگ ابتهاج، رضا امیرخانی، 
احمد غالمی و همین طور مارکز، لس��ینگ، فوکو و گاردر هم چنان 
خریدار دارند. دفتر بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه کتاب تهران که 
پرفروش ترین آثار ناش��ران مختل��ف را عرضه کرده اس��ت، از تنوع 
بازدیدکنندگان این جشن بزرگ فرهنگی در کشور خبر می دهد. 

 داشتن لیست پرفروش های برخی ناشران شناخته شده حاضر در 
نمایشگاه خالی از لطف نیست. 

 ریی��س نمایش��گاه اع��الم ک��رده اس��ت می��زان بازدیدکنندگان 
 امس��ال آمار پنج میلیون نف��ر را رد ک��رده، اما هیچ اش��اره ای به 
میزان تراکنش مالی یا میزان فروش ناش��ران نش��ده و هنوز آماری 
درباره تناسب بازدیدکنندگان با میزان خریدشان در دست نیست. 

برخی خبرگزاری ها از نارضایتی عمومی ناش��ران خبر دادند، ولی 
برخی آمارهای منتشره حرف های دیگری می زدند. 

س��ید عباس س��جادی ش��اعر، ترانه س��را و منتق��د حرفه ای 
معتقد است کارشناس��ان و مجریان این قبیل برنامه ها عالوه 
 برشناخت حوزه مربوط، با موارد دیگر نیز آشنایی داشته باشد:

» بای��د نق��د را به عنوان عل��م بپذیری��م که عالوه برش��ناخت 
حوزه مربوط��ه، نیازمند ش��ناخت حوزه های دیگ��ر هم چون 
جامعه شناس��ی، فلس��فه و ... اس��ت تا ب��ه منتقد در نوش��تن 
و اظهارنظرکم��ک کن��د. بای��د بپذیری��م درحوزه موس��یقی 
صاحب نظربسیارکم داریم. به اعتقاد من منتقدان موسیقی به 

اندازه انگشتان یک دست هم نیستند«.
س��هراب پورناظری، آهنگس��از و خواننده گروه شمس هم به 
کمبود منتقد درحوزه موسیقی اشاره دارد: »متأسفانه برخالف 
این که در حوزه های دیگر هنر، منتقدان تخصصی وجود دارد، 
این جا منتقد تخصصی موس��یقی کم داریم. یعنی افرادی که 
 توانایی بررسی اثر موسیقایی را داشته باشند بسیار کم است«. به 
گفته این آهنگساز،  تخصص نداشتن حرف اول را در این زمینه 

می زن��د: »حوزه خبرن��گاری، هم مانند حوزه موس��یقی حوزه 
 پردرآمدی نیس��ت و فرصت های ش��غلی این دو حوزه بس��یار 
اندک اس��ت. این موارد باعث می ش��ود انگیزه برای کار کردن 

کم شود«.

موسیقیدانان به جای منتقد
21برنامه، حاصل عمر چهار ساله برنامه نقد نغمه است. با توجه 
به  این که تعداد منتقدان این عرصه بسیار کم است، سؤال این 

جاست که منتقدان این نشست چه کسانی هستند؟  
س��جادی کمبود منتقد را مانعی برای نقد نک��ردن نمی داند : 
»این کمبود دلیل نمی ش��ود ما به نقد موس��یقی نپردازیم.  ما 
تمام تالشمان را می کنیم تا از همه کس��انی که دستی در نقد 

دارند بهره ببریم«.
آهنگس��ازان، نوازندگان و اهالی موس��یقی انتخاب این برنامه 
هس��تند؛ به عبارت دیگر این افراد در مقام منتقد می نشینند. 

س��جادی دراین باره می گوی��د: »ما س��راغ اف��رادی می رویم 
ک��ه س��ابقه ای در ای��ن کار دارن��د و می توانند در ای��ن عرصه 
صاحب نظرباشند. اهالی موسیقی ش��ناخت خوبی از این حوزه 
دارند«.پورناظری نظر دیگری در این رابطه دارد: »متأسفانه اهالی 
موسیقی هم منتقد نیستند. زمانی که کاری به وسیله موزیسینی 
نقد می شود، بسیاری از نکات نادیده گرفته می شود. متأسفانه ما 

در حوزه نقد موسیقی با فقر منتقد روبه رو هستیم«.

با احتیاط نقد کن
کفه دیگر نقد، هنرمندان هستند. شاید روحیه هنرمندان باعث 
شده منتقدان بااحتیاط حرکت کنند.  حسین رافعی نقد را حالل 
این مشکل می داند: »هرچیزی که تکرار شود، جای خودش را باز 
می کند. سیاست های متفاوتی که در قبال موسیقی بوده است، 
باعث شده ثباتی در موسیقی شکل نگیرد. این بی ثباتی باعث 
شده حوزه های جانبی آن مثل نقد فراموش شود. به همین دلیل 
نقد موس��یقی هم دارای اوج و فرود بوده است. ضمن این که در 
این کم بازاری و کم رونقی موسیقی، اهالی موسیقی همین اندک 
نقد را برنمی تابند و فکر می کنند این کار به بدنه ضعیف موسیقی 
ضربه می زند و موسیقی به س��مت انزوا می رود. درحالی که اگر 
بازار موس��یقی رونق بگیرد، نقد موس��یقی نهادینه می شود و 
طبیعی است که درکس��ادی بازار موسیقی کسی به سمت نقد 

موسیقی نمی رود«.

دوری از تلویزیون
اگر در برنامه های تلویزیونی از نقد فوتبال تا سینما دیده می شود، 
کمبود نقد هنر موسیقی به شدت به چش��م می خورد. سهراب 
پورناظری به این کمبودها اشاره دارد: »بزرگ ترین خدمت در 
حوزه فرهنگ و هنر را تلویزیون می تواند انجام بدهد که در این 
مورد کارجدی انجام نش��ده اس��ت. جای خالی فرهنگ سازی  
موسیقی به ش��دت در تلویزیون به چش��م می خورد. تلویزیون 
رسانه ای است که مخاطبان زیادی دارد و متأسفانه عرصه برای 
موسیقی مبتذل و بی ارزش باز ش��ده است. زمانی که تلویزیون 
برای موسیقی ارزشمند فرهنگسازی  کند، طبیعتا کسی به سمت 
 موسیقی مبتذل نمی رود، اما زمانی که تلویزیون در این عرصه 
کم کاری می کند، طبیعی اس��ت عرصه را برای دیگر ژانرهای 

سبک موسیقی باز می گذارد«. 
کمبود نقد در رس��انه ملی از س��وی دیگر به هنرمندان مربوط 
می ش��ود؛ هنرمندانی که ترجیح داده اند از این رس��انه دوری 
کنند. ب��ه عبارت دیگ��ر مقابل تلویزی��ون س��کوت را انتخاب 
 کرده اند. پورناظری در این باره به سیاست های اشتباه تلویزیون 
اش��اره دارد: »زمانی که هنرمندان سیاست ها و اظهارنظرهای 
تلویزیون را می بینند که همس��و ب��ا تفکر حرفه ای و رس��الت 
هنری موسیقی نیس��ت و تا زمانی که تلویزیون نگاه ابزاری به 
موسیقی داشته باشد، طبیعی است هنرمندان هم از تلویزیون 

دوری  کنند«.

نگاهی به نقد موسیقی در رسانه ها

در این میدان همه برنده ایم

 گروه   اگربرنامه های نقد درعرصه های مختلف هنری سال هاست که رواج دارد، نقد موسیقی، مقوله 
جدیدی است که چندی است تالش هایی برای احیای آن صورت گرفته. مجالت وفصلنامه های فرهنگ 

متعددی به موسیقی می پردازند ولی به نظر می رسد هنوزنتوانسته اند به طورجدی به مقوله 
نقد بپردازند. در واقع می توان گفت برنامه »نقد نغمه« که از سال 1386 به همت مرکز موسیقی سازمان فرهنگی 

و هنری شهرداری تهران آغاز شد، تنها برنامه جدی نقد موسیقی در شرایط امروز است.
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ابالغ رای 
658 ش��ماره دادنامه: 9009970352602365. شماره پرونده: 8909980352601690. شماره 
بایگانی ش��عبه: 891746. خواهان: خانم مهری میرزا بیگی به نشانی اصفهان خیابان سعادت 
آباد روبروی هوا نیروز کوچه ولی عصر پالک 29. خوانده: آقای مجید زحمتکش به نش��انی 
مجهول المکان. خواس��ته: گواهی عدم امکان سازش. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در 
خصوص دادخواس��ت خانم مهری میرزا بیگی فرزند نصراهلل به طرفیت آقای مجید زحمتکش 
فرزند محمدعلی به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق 
بدین ش��رح که خواهان اعالم داشته در تاریخ 65/9/13 به عقد دائم خوانده درآمدم و حاصل 
آن سه فرزند بوده ولیکن نامبرده چند سالی است که منزل مشترک را ترک نموده و هیچگونه 
اطالعی از وی نبوده و به لحاظ عس��ر و حرج تقاضای صدور گواهی عدم امکان س��ازش را 
دارم، دادگاه بدواً با توجه به نکاح نامه رسمی 5722 دفترخانه 178 اصفهان مورخه 65/9/13 
رابطه زوجیت طرفین را محرز دانسته و با توجه به دادخواست خواهان، گواهی گواهان، عدم 
حضور خوانده در جلس��ات رسیدگی علی رغم دعوت قبلی و عدم ارسال الیحه و اینکه تالش 
داوران جهت س��ازش ممکن نبوده و س��ایر قرائن موجود، دعوی خواهان را وارد دانس��ته، 
مستنداً به مواد 1130 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را ملزم به حضور 
در یکی از دفاتر طالق جهت مطلقه نمودن همس��ر خویش می نماید و چنانچه الزام وی ممکن 
نبوده به خواهان اجازه داده می ش��ود تا با هماهنگی دادگاه نس��بت به مطلقه نمودن خویش 
اقدام نماید. ضمنًا زوجه مدخوله بوده و نوع طالق با توجه به بذل مهریه به میزان هزار تومان، 
خلع می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه بوده و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می 

باشد. م الف: 1146  اقبالی – دادرس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
 

ابالغ وقت رسیدگی 
698 ش��ماره درخواس��ت: 9010460351600013. ش��ماره پرونده: 9009980351601829. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901897. چون خانم زهرا و علیرضا دلیلی شعاعی فرزندان احمد به 
قیمومیت خانم صدیقه کریمی دادخواستی به طرفیت آقای احمد دلیلی شعاعی فرزند مهدی به 
خواسته افزایش نفقه به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9009980351601829 و به 
شماره ردیف بایگانی 901897 در شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی 
مورخ 1391/03/28 س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده است از آنجا که خوانده مجهول المکان 
می باش��د به دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم 
آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم 
حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 1051 ش��ریعتی – مدیر دفتر شعبه شانزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
702 ش��ماره درخواس��ت: 9010460352300060. ش��ماره پرونده: 9009980352301198. 
شماره بایگانی ش��عبه: 901240. خواهان سمیه روزبهانی فرزند رضا دادخواستی به طرفیت 
مجتب��ی احمدی فرزند اس��داله تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 23دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه همکف اتاق شماره 
151 ارجاع و به کالس��ه ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1391/03/28 و ساعت 10 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 1043 جمشیدی – مدیر دفتر شعبه 

23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
754 ش��ماره ابالغیه: 9010100350805354، شماره پرونده: 9009980350801128،  شماره 
بایگاني ش��عبه: 901140، خواهان محمد جمشیدي دادخواس��تي به طرفیت خوانده رحمت اله 
عس��گریان تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقي شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به 
کالسه پرونده 9009980350801128 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/03/28 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17934 داوري- 

منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
778 چون گزارش ش��عبه 22 دادگاه حقوقي ش��کایتي علیه آقاي یادگار صادقي فرزند محمد 

مبني بر عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901307 ک 119 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز یکشنبه 91/3/28 س��اعت 11 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دع��وت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 18096 جزیني- 

مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ 
1130 شماره ابالغیه: 9010100351306060. شماره پرونده: 9009980351301017. شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901029. خواهان بانک صادرات بمدیریت عباس س��تاری دادخواس��تی به 
طرفیت خواندگان ش��رکت فوالدس��ابان و فاطمه پرورش نژاد و حسین جنتی و روح اله جنتی 
به خواس��ته مطالبه 66/000/000 ریال تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان- اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��یزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالسه 9009980351301017 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/03/28 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 19297 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
1262 شماره ابالغیه: 9010100350606170. شماره پرونده: 9009980350600954. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900966. خواهان شرکت صبا کاشی عس��گران )سهامی خاص( به نمایندگی 
آق��ای منوچهر الله پا دادخواس��تی به طرفیت خوانده علی عس��گر کرانی تقدی��م دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350600954ثبت 
گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/03/28 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجه��ول المکان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجوی��ز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 19811 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ
1263 شماره ابالغیه: 9010100350606169، شماره پرونده: 9009980350600953، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900965، خواهان شرکت صبا کاشي عس��گران )سهامي خاص( به نمایندگي 
آقاي منوچهر الله پا دادخواستي به طرفیت خوانده علي عسکر کراني تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارج��اع و به کالس��ه 9009980350600953 
ثب��ت گردی��ده و وقت رس��یدگی آن 1391/03/28 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به 
عل��ت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 

دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 19810 شعبه ششم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
1345 شماره درخواس��ت: 9110460351600007، ش��ماره پرونده: 9009980351601689، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901752، چون خانم پروانه پشتوان فرزند غالم حیدر دادخواستی به 
طرفیت آقای عبدالرضا اله بخشی فرزند محمد نبی به خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده 
اس��ت که به کالس��ه 9009980351601689 و به شماره ردیف بایگانی 901752 در شعبه 16 
دادگاه حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی مورخ 1391/4/21 ساعت 10 صبح تعیین 
ش��ده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گ��ردد تا خوانده در وقت 

رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حض��ور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

شریعتی- مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1353 شماره ابالغیه: 9010100350504631. شماره پرونده: 9009980350500992. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901050. خواهان بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده مرضیه جهانبخش فرزند علی محمد به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال 
وجه یک فقره سفته به ش��ماره خزانه داری کل 435002 تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9009980350500992 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/03/28 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف: 20027 ناظمی – مدیردفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای 
1356 شماره دادنامه: 9109970354400044. شماره پرونده: 9009980358300438. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900828. شاکی: آقای حس��ن انصاری با وکالت آقای باقر شکوهی به نشانی 
اصفهان خ ش��ریعتی مجتمع آریا ط 3 دفتر وکالت. متهم: آقای اردش��یر مس��کوب به نشانی 
مجه��ول المکان. اتهام: خیانت در امانت. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص 
اتهام آقای اردش��یر مس��کوب فرزند ش��اهرخ متواری دائر بر خیانت در امانت نسبت به چند 
راس اس��ب موضوع شکایت آقای حسن انصاری فرزند مرتضی دادگاه نظر به شکایت شاکی 
و اظهارات وکیل وی و ش��هادت ش��هود تعرفه ش��ده و مصون از تعرض ماندن کیفرخواست 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی را محرز و 
مسلم دانس��ته مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت وی به تحمل 
یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل 
واخواهی در این ش��عبه اس��ت و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است م الف: 1831 

محمدی کمال آبادی – رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
1381 در خصوص پرونده کالس��ه 35/91 خواهان مهران بکرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت هاله کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/3/31 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1382کالس��ه پرونده: 1721/90، ش��ماره دادنامه: 247، مرجع رس��یدگی: شعبه نهم شورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان، خواه��ان: محمدرحمانی، وکی��ل: علیرضا امینی نش��انی: اصفهان خ 
س��جاد مجتمع س��ینا طبقه چهارم، خواندگان: 1- ایمان حری 2- حس��ن حری هر دو مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وج��ه یک فقره چک به مبل��غ 46/500/000 ریال ب��ه نحو تضامنی 
و خس��ارت تأخیر تأدیه و خس��ارات دادرس��ی. با عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محمد رحمانی ب��ا وکالت آقای علیرضا 
امینی به طرفیت آقایان 1- ایمان حری 2- حس��ن حری به خواسته مطالبه مبلغ 46/500/000 
ریال وجه چک به ش��ماره 500990/15-89/7/15 عهده بانک ملت ش��عبه امیرکبیر به انضمام 
مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان 
و ص��دور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد. و ای��ن که خواندگان علی رغ��م ابالغ قانونی 
از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دع��وی خواهان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رس��د که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 46/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)89/7/15( ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن 
 قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1383 کالسه پرونده: 1720/90، شماره دادنامه: 246، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: محمد رحمانی، وکیل: علیرضا امینی نشانی: اصفهان خیابان سجاد 
مجتمع سینا طبقه چهارم، خواندگان: 1- الدن پیله وران 2- حسن حری نشانی هر دو مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه سه فقره چک به نحو تضامنی و خسارت 
تأخیر تأدیه و خس��ارت دادرس��ی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای محمد رحمانی با وکالت آقای علیرضا امینی به طرفیت الدن 
پیله وران و حس��ن حری به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره های 
1- 500271/55-89/9/25، 2- 500272/41-89/10/30، 3-500273/27-89/11/25 ب��ه عهده 
بانک ملت ش��عبه امیرکبیر به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رس��د که مستنداً به مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1384 شماره پرونده: 1194/90-68، خواهان: سمیه مسعودی بوکالت از مهران بکرانی فرزند 
عباس��علی بنشانی آتشگاه پشت شهرداری ک شهید ایقایی پ 33، خوانده: محمد حسین کالنی 
فرزند اصغر مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 2 فقره چک عهده بانک صادرات جمعًا بمبلغ 
46/576/000 ریال، جلس��ه حوزه شعبه 26 حقوقی ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
تشکیل است با بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به رأی می نماید. رأی شورا: در 
خصوص دعوی خانم س��میه مسعودی بوکالت از مهران بکرانی به طرفیت آقای محمدحسین 
کالنی فرزند اصغر به خواس��ته مطالبه مبلغ 46/576/000 ریال بابت وجه دو فقره چک بانکی 
به ش��ماره 451257 مورخ 84/4/5 بمبلغ 20/000/000 ریال و 311266 مورخ 83/3/18 بمبلغ 
26/576/000 ریال و مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خوانده با حضور در جلس��ه 
ش��ورا به بدهکاری خود اقرار نموده اس��ت و نسبت به اصالت س��ند ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده بنابراین اش��تغال ذمه وی محرز اس��ت و ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
مس��تنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 307 و 309 و 310 و 313 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 46/576/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در حق خواهان 
که در اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د محکوم می نمای��د رأی صادره ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورای حل اختالف اصفهان می باش��د. شعبه 26 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1385 شماره پرونده: 1195/90-69، خواهان: کیوان بکرانی بوکالت سمیه مسعودی به آدرس 
آتش��گاه پشت میدان شهرداری کوچه شهید محمد ایقایی بن بست فروردین پالک 33، خوانده: 
اس��ماعیل نیک نفس فرزند حس��ن )مجهول المکان( خواس��ته: مطالبه، جلسه حوزه شعبه 26 
حقوقی شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان تشکیل است با بررسی محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی آقای کیوان بکرانی فرزند 
عباسعلی بوکالت سمیه مسعودی به طرفیت آقای اسماعیل نیک نفس فرزند حسن به خواسته 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال مطالبه بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 110964 و مطالبه 
خس��ارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود اقرار 
نموده اس��ت و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی 
محرز اس��ت و ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مس��تنداً به مواد 198 و 522 قانون 
آئی��ن دادرس��ی مدنی و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تج��ارت خوانده را به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای حکم طبق ش��اخص قیمت ها در حق خواهان که اجرای احکام محاس��به خواهد 
ش��د محکوم می نماید رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورای حل 

اختالف اصفهان می باشد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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سرطان یک »ایرج« دیگر را هم گرفت
ایرج زهری، منتقد و هنرمند تئا تر ایران 20 اردیبهش��ت ماه به دلیل بیماری سرطان خون و 
در سن 79سالگی  در بوخوم آلمان درگذشت. وی پیش از انقالب و ازسال ١٣46 به تناوب به 

تدریس تاریخ تئا تر در دانشکده هنرهای دراماتیک و  مدرسه عالی تلویزیون پرداخت.

11

اردیبهشت تئاتر ایران در اصفهان  
 به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان آیین اردیبهشت تئاتر ایران، 

در اصفهان برگزار می شود.
 این آیین به مناسبت بزرگداشت روز جهانی 
تئاتر، 26 اردیبهشت سال جاری در مجتمع 
فرهنگی هنری اس��تاد فرش��چیان برگزار 

خواهد شد.
آیین اردیبهش��ت تئاتر ایران با همکاری مرکز هنرهای نمایش��ی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان در این 

مجتمع برگزار خواهد شد.

پیش تولید تیغه آغاز شد
یک کارگردان اصفهانی از آغاز پیش تولید 
هفدهمی��ن تجربه فیلمس��ازی خ��ود در 

اصفهان خبر داد. 
حس��ن علیرضایی در این خصوص گفت: 
نوروز امس��ال فیلم پویانمایی »پرواز« را به 
عنوان اولین فیلم اصفهان در س��ال جدید 
کلید زدم که این فیلم هم اکنون در مرحله 
تدوین است. از طرفی، به طور همزمان مشغول تهیه و کارگردانی فیلم های 
»قطره های زمان« و »کالغ ها« هستم و قصد دارم به عنوان جدیدترین اثر 
خود، فیلم پویانمایی »تیغه« را با موضوع هش��دار نسبت به نابودی منابع 

طبیعی و فضای سبز کلید بزنم. 

سریال جذاب و دیدنی »آوای وحش« به زودی از هنرنمای پارسیان 
روانه بازار خواهد شد.

 این س��ریال ج��ذاب و دیدنی برگرفت��ه از رمان جک لندن اس��ت و 
به زودی از طریق مؤسس��ه هنرنمای پارس��یان روانه بازار می شود. 
هنرنمای پارس��یان یکی از برترین مؤسس��ات ویدئورسانه است که 
 اکنون  بعد از موفقیت توزیع مجموعه »قلب یخی« به عناوین خارجی

 رو آورده است. 
حال باید منتظر بود و دید که آیا در مورد این سریال که حقوق آن هم 

از آن خود این مؤسسه است، موفق خواهد بود؟
سریال »آوای وحش« به سرپرستی 
محمود قنبری دوبله شده و در کار 
صداپیش��گی، گویندگان��ی چون 
منوچهر والی زاده، تورج مهرزادیان، 
شراره حضرتی، امیر منوچهری، 
میث��م نیکن��ام، محم��د 
ی��ار احم��دی، حس��ین 
سرآبادانی، مهرخ افضلی 
و ناصر احمدی او را یاری 

داده اند. 
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ابالغ رأی
1386 شماره پرونده: 1171/90-65، خواهان: سمیه مسعودی بوکالت از کیوان بکرانی شبانی 
خ آتشگاه میدان شهرداری ک شهید ایقایی پ 33، خوانده: سعید آخوندی فرزند حسن نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالب��ه وجه یک فقره چک بانک تجارت مبل��غ 49/000/000 ریال، 
جلس��ه حوزه 26 حقوقی اصفهان ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان تشکیل است با 
بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص 
دعوی خانم س��میه مس��عودی بوکالت از کیوان بکرانی به طرفیت آقای سعید آخوندی فرزند 
حس��ن به خواس��ته مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بانکی به ش��ماره 
207669 مورخ 90/7/10 بمبلغ 49/000/000 ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه 
خوانده با حضور در جلسه شورا به بدهکاری خود اقرار نموده است و نسبت به اصالت سند 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اش��تغال ذمه وی محرز است و شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 307 و 309 
و 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در 
حق خواهان که اجرای احکام محاس��به خواهد ش��د محکوم م��ی نماید رأی صادره ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��ورای حل اختالف اصفهان می باشد. شعبه 26 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1387 کالس��ه پرونده: 1185/90، ش��ماره دادنامه: 54، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: کیوان بکرانی نشانی: آتشگاه کوچه میدان شهرداری 
کوچه ش��هید محمد ایقانی بن بس��ت فروردین پالک 33، وکیل: س��میه مس��عودی نش��انی: 
اصفهان ش��یخ صدوق شمالی نرسیده به سه راه ش��یخ مفید مقابل بنگاه رضوانی ساختمان 
110، خوان��ده: محمدعلی کیانی اصفهانی فرزند علی اصغر مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
وجه چک، گردش��کار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت کی��وان بکرانی به طرفیت محمد 
کیانی بخواس��ته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 571900 عهده 
بان��ک ملت به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه ب��ا توجه به دادخواس��ت تقدیمی 
و مالحظه اصول مس��تندات دع��وی و اینکه خوانده ب��ا ابالغ وقت و انتظار کافی در جلس��ه 
ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ای��راد و تکذیبی به عمل 
 نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند 
علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قان��ون تج��ارت حک��م ب��ه محکومی��ت خوانده 
 ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 3/000/000 به عنوان اص��ل خواس��ته و پرداخت هزینه های دادرس��ی 
و تأخی��ر تأدیه، حق الوکاله وکیل به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر 
و تأدی��ه از تاریخ سررس��ید چک لغای��ت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک 
 مرک��زی در ح��ق خواهان صادر و اع��الم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه 26 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ رأی
1395 کالسه پرونده: 90-1933، شماره دادنامه: 208، مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: احمد ش��ریفیان نش��انی: اصفهان خ قائمی��ه چهارراه فضیلت کوی 
س��عادت آباد روبروی قلعه حاجی آباد پالک 156، خوانده: موس��ی جداوی ماکنگان مجهول 
المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی احمد ش��ریفیان فرزند اصغر بطرفیت موس��ی جداوی ماکنگان فرزند محمد 
به خواس��ته انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 سی سی تیزکار شماره انتظامی 
2838 کرمان 32 به انضمام جمیع خس��ارات وارده و هزینه دادرس��ی، با توجه به بررس��ی 
اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان بش��رح دادخواست تقدیمی و با التفات به مبایعه 
نامه عادی مورخه 90/11/13 فی مابین خواهان و خوانده و همچنین پاس��خ استعالم از پلیس 
راه��ور اصفهان حاکی از مالکیت خوانده نس��بت به موتورس��یکلت موص��وف و با توجه به 
بقای اصل مدارک وس��یله نقلیه در ید خواهان و پرداخت تمامی ثمن معامله توس��ط مشارالیه 
ش��ورا دعوی مطروحه را ثابت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 
198 و 515 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه حضور در دفترخانه 
اس��ناد رسمی و انتقال سند موتورسیکلت بش��ماره انتظامی 2838 کرمان 32 و پرداخت مبلغ 
36000 ری��ال در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مدت 
بیس��ت روز قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز 
 قاب��ل تجدیدنظ��ر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 45 حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1396 در خصوص پرونده کالسه 150/91 خواهان محمدعلی ناجی دادخواستی مبنی بر مطالبه 

به طرفیت 1- ش��رکت به آفرینان گنبد فیروزه ای 2- آقای محسن طاهری تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/24 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه شورای حل اختالف شماره 2 مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1397 در خصوص پرونده کالسه 269/91 ش 11 خواهان گودرز علی باالئی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ پنج میلیون تومان بابت عدم پرداخت مبلغ فوق یک فقره چک عهده بانک ملی به 
طرفیت حسین جمشیدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/3/31 
س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف/ 2890 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

1399 کالس��ه پرونده: 90-545، مرجع رسیدگی: شعبه 46 ح ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: آقای محس��ن امینی نش��انی: اصفهان کوچه چهرازی پالک 111، خوانده: سید حفیظ 
اله موس��وی نشانی: بهارستان فعاًل مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون ریال و 
اجور معوقه- خس��ارات وارده به کنتور، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محسن امینی 
به طرفیت آقای س��ید حفیظ اله موسوی )مجهول المکان( به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون 
ریال باب��ت اجور معوقه از تاریخ 89/4/10 لغایت 89/10/1 و خس��ارات وارده به کنتور برق 
طبق گزارش اداره برق به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بدین شرح که خواهان طی الیحه 
تقدیمی به ش��ماره 818 مورخ 90/2/4 اظهار داشته منزل مسکونی خود را واقع در بهارستان 
فاز 1 فرهنگ پنجم پالک 113 را از قرار ماهیانه یک میلیون و دویس��ت هزار ریال و مبلغ پنج 
میلی��ون ریال بابت وجه رهن از تاریخ 88/4/10 لغای��ت 90/4/10 به خوانده اجاره دادم لیکن 
مش��ارالیه مبلغ فوق را بابت اجور معوقه بدهکار گردیده که با مراجعات مکرر از پرداخت آن 
خودداری نموده علیهذا ش��ورا با بررسی اوراق پرونده و مدارک ارائه شده اظهارات خواهان 
در الیح��ه تقدیم��ی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی و نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود 
مورخ ش��نبه یک بهمن 1390 در جلس��ه رسیدگی حضور بهم نرس��انیده و الیحه ای در دفاع 
از خود به ش��عبه ارسال نداش��ته دعوی مطروحه و اس��تحقاق خواهان را مقرون به صحت 
تش��خیص و مس��تنداً به ماده 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ش��ش میلیون ریال بابت اج��ور معوقه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
و در خصوص خواس��ته دیگر خواهان مبنی بر خس��ارت وارده به کنتور برق نظر به اینکه 

خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر خسارت وارده به شعبه ارسال نداشته قرار رد دعوی 
ص��ادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف مهلت بیس��ت روز از زمان ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن به مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 46 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ دادخواست وضمائم
1400 بدینوس��یله ب��ه آقاي علي زارعي فع��اًل مجهول المکان ابالغ م��ي گرددکه آقاي هومان 
نوروزي ف ابراهیم به نش��اني دهاقان – خ معلم دادخواس��تي به خواسته مطالبه مبلغ شصت 
وس��ه میلیون ریال بابت فسخ یکدس��تگاه خودرو به این دادگاه تس��لیم که بکالسه 901236 
ح 2 ثب��ت و وقت رس��یدگي براي روزمورخ 91/7/18 س��اعت 10 صبح تعیی��ن گردیده اینک 

حس��ب درخواس��ت خواهان و به تجویزماده 73 ق.آ.د.م مراتب ی��ک نوبت دریکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي مي شودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه با مراجعه به دفترشعبه دوم واخذ 
نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس کامل خود را اعالم و هر دفاعي دارید بیان نمایید و 
براي جلس��ه رسیدگي فوق نیزدر ش��عبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا حاضر شوید و 
اگربعداً احتیاج به نش��رآگهي باشد یک نوبت منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود. 

مدیردفتر شعبة دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 
 

مزایده
1443 به موجب پرونده اجرایی کالسه 32209-2/876 و به استناد سند رهنی شماره 123193 
مورخ 88/6/1 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 اصفهان له پست بانک اصفهان علیه 
ش��رکت کیمیا رسان سپاهان و غیره، تمامی شش دانگ یک باب خانه به پالک ثبتی 2250/162 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع با جمیع متعلقات آن ملکی خانم اشرف 
ایزدی امین آبادی فرزند حس��ینقلی به شناسنامه ش��ماره 28 صادره از شهرضا متولد 1336 

به نش��انی شهرس��تان اصفهان کوی امام جعفر صادق )ع( بوستان 5 غربی پالک 94 کدپستی 
8174657873 که س��ند مالکیت آن در صفحه 389 دفتر 262 به شماره 91800 و شماره چاپی 
181731 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن برابر نامه وارده شماره 4800-90/2/4 اداره 
ثبت بدین ش��رح می باش��د شمال به طول 10 متر پی اس��ت به خیابان 10 متری شرق به طول 
25 مت��ر پی به پی پ��الک 2250/161 جنوب به طول 10 متر پی به پی پالک 2250/142 غرب به 
طول 25 متر پی به پی پالک 2250/163 که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
توصیف گردیده: منزل مس��کونی در طرح های عمرانی قرار ندارد و دارای پایان کار می باشد 
اعیانی ساختمان مش��تمل بر طبقه همکف به مساحت 177 مترمربع طبقه اول 173/7 مترمربع 
و بالکن 4/86 متر مربع انبار 24/5 مترمربع و پارکینگ 57 مترمربع جمعًا به مس��احت 437/06 
مترمربع دارای اس��کلت بتنی سقف ها تیرآهن بدنه های داخلی گچ کاری و رنگ کف ها موکت 
س��رویس بهداشتی و آش��پزخانه ها تا سقف کاشی کاری و کف س��رامیک کابینت ها فلزی و 
آلومینیوم��ی درب های داخلی چوبی با رنگ روغنی پنجره ها ش��مالی پروفیلی و پنجره های 
جنوبی آلومینیومی پله ها سنگ ها سنگ سابیده پله هال به پیلوت سنگ چینی گرمایش بخاری 
گازی و سرمایش کولر آبی نمای شمالی آجر 4 سانتی و سنگ بادبر و نمای حیاط سنگ چینی 
کف حیاط موزائیک فرش و اطاق روی پیلوت بصورت مهمان خانه و سرویس بهداشتی و یک 
اطاق خواب جنوبی می باش��د که مساحت آن جزء هر طبقه منظور گردیده و دارای انشعابات 
آب و فاضالب و برق و گاز می باشد و طبق اعالم بستانکار بیمه آن منقضی شده است در رهن 
قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 91/3/27 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هش��ت بهشت شرقی چهار راه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان اداره ثبت 
اسناد و امالک طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 3/700/000/000 ریال 
ش��روع و به هر کس که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده 
مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/2/24 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. م الف/ 2129 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1448 در خصوص پرونده کالسه 281/91 و 282/91 خواهان قدیر و علی هر دو توکلی دینانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت یعقوب و یوس��ف هر دو سلطانی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/3/30 س��اعت 11 و 11/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1449 ش��ماره دادنامه: 9109970354200129، شماره پرونده: 9009980359600843، شماره 
بایگانی شعبه: 900921، شاکی: خانم منیژه مهری دهنوی به نشانی ملک شهر خ انقالب اسالمی 
ک مهدیه مجتمع ارش��یا واحد 8، متهمین: 1- آقای س��عید بیژنی به نش��انی مجهول المکان، 2- 
آقای محمد ش��یخ االس��المی به نش��انی کرج- مالرد- پمپ بنزین- پ 59 فعاًل زندان مرکزی 
اصفهان، اتهام ها : 1- تحصیل مال از طریق نامش��روع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، 2- 
س��رقت مستوجب تعزیر، رأی اصالحی: در خصوص مرقومه مورخ 1391/1/28 شعبه محترم 
12 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان مبنی بر اظهارنظر نس��بت به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامش��روع دادگاه با عنایت به محتویات پرونده هر یک از متهمین  را مس��تنداً به ماده 2 قانون 
تش��دید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری و تنقیح مناط از ماده 309 ق.آ.د.م به 
تحمل یکسال حبس تعزیری بابت تحصیل مال نامشروع و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 5150000 
توم��ان وجه نقد در حق خانم منیژه مهری دهن��وی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر و در خصوص متهم سعید بیژنی غیابی و ظرف 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. ارائه رأی اصلی بدون این رأی ممنوع می باشد. 

م الف/ 2933 وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

حصر وراثت
1450 خانم بتول رجبی حافظی دارای شناس��نامه ش��ماره 555 به شرح دادخواست به کالسه 
138/91 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان غالمرضا زمانی بشناس��نامه 29 در تاریخ 1383/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بتول رجبی حافظی فرزند احمد 
ش ش 555 )همس��ر(، 2- اش��کان زمانی فرزند غالمرض��ا ش ش 1-028721-306 )فرزند(، 
3- مه��ران زمانی فرزند غالمرضا ش ش 8-028722-306 )فرزند(، 4- نفیس��ه زمانی فرزند 

غالمرضا ش ش 3718 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

12313 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1451 آقای مرتضی اس��حاقیان درچه دارای شناسنامه ش��ماره 352 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 95/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان جواهر اسحقیان درچه بشناسنامه 5067 در تاریخ 1387/8/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهدی اسحاقیان درچه 
فرزند محمد ش ش 5553 )همس��ر(، 2- مرتضی اس��حاقیان درچ��ه فرزند مهدی ش ش 352 
درچه )فرزند(، 3- محمدرضا اسحاقیان درچه فرزند مهدی ش ش 80 )فرزند(، 4- محمدعلی 
اس��حقیان درچه فرزند مهدی ش ش 270 )فرزند(، 5- علی اسحاقیان فرزند مهدی ش ش 685 
)فرزند(، 6- بتول اسحاقیان درچه فرزند مهدی ش ش 353 )فرزند(، 7- زهرا اسحاقیان درچه 
فرزند مهدی ش ش 87 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

12314 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

مزایده
1453 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه )97/91 اجرا( له 
آقای محمدسیاهمرد علیه آقای محمد محمدپور به خواسته مطالبه 225/814/144 ریال در نظر 
دارد هش��ت حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 72/761 باقی مانده واقع در بخش 14 
ثب��ت اصفهان که به صورت یک باب خانه که در تصرف غیر درآمده که کارش��ناس رس��می 
دادگستری ارزش س��هم محکوم علیه را معادل 14/834/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق 
مزایده به فروش رساند. لذا جلسه مزایده شنبه 91/3/2 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گردد. و طالبین می توانن��د ظرف 5 روز قبل از 
مزایده به نشانی: خمینی شهر بلوار توحید کوچه الدره بن بست نعمت اله نوری پ 64 کدپستی 
5867148287 مراجع��ه و از نزدی��ک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کس��ی اس��ت که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس 
و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده 

تجدید می گردد. م الف/ 12316 مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
1456 خواهان ایرج س��لطانی با وکالت مرضیه رئیس��ی نژاد دادخواس��تی به شماره پرونده 
1351/90 ح/ 28 به طرفیت رمضان احمدی، ش��رکت جهادخانه سازی اصفهان و بانک مسکن 
به خواس��ته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم س��ند رس��می تقدیم ش��عبه 28 دادگاه حقوقی 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری طبقه دوم اطاق 258 
نموده اس��ت و وقت رس��یدگی آن 91/3/23 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر فوق در شعبه 

جهت رسیدگی حاضر گردد. دودی نیا- مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
1831 چون خانم نرگس خاتون احمدی فرزند علی اصغر شکایتی علیه آقای محسن خسروی 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901457ک112 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 91/3/28 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمی��م مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف: 20571 خاقانی – مدیر دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم مجهول المكان
1470 آق��اي آرش ن��وش آذري درپرونده کالس��ه 910023 ک 102 حس��ب ش��کایت آقاي 
محمدحسن صفرپور متهم است به غصب عناوین لشکري لذا دراجراي ماده 180  قانون آیین 
دادرسي کیفري  به مشارالیه ابالغ مي گردد  جهت دفاع ازاتهام انتسابي  براي جلسه رسیدگي 
روز س��ه ش��نبه مورخ 16 / 3 / 1391 س��اعت 9 صبح در این دادگاه حاضرگردد0 درغیراین 
صورت غیابًا رسیدگي وحکم مقتضي صادر خواهد شد. سیدمجتبي میردامادي - رئیس شعبه 

102 دادگاه عمومي جزائي شهرضا

این روال ادامه داش��ت تا این که برنامه هایی از این 
دست س��اخته ش��د و در مقاطعی، پخش همزمان 
 چن��د برنام��ه س��ینمایی از تلویزی��ون، مخاطب را 
هاج و واج می کرد که سینما چهار را ببیند یا سینما 

دو را؟ صد فیلم را ببیند یا سینما یک را؟ و ... 
حاال دو س��الی بود که برنامه ای با عن��وان »هفت« 
روی آنتن می رف��ت؛ برنامه ای که خیل��ی ها آن را 
90 سینمایی نامیدند، ولی خوش��بختانه نبود؛ چرا 
که ماهیت فوتبال جنجال اس��ت و ماهیت س��ینما 
فرهنگ. »هفت« خوب یا بد، ضعیف یا غنی ش��روع 
ک��رد و در ادامه ظرف مدت دو س��الی که روی آنتن 
 بود، مخاطب��ان زی��ادی یافت ت��ا جایی ک��ه همه 
س��ینمایی ه��ا و سینمادوس��تان مخاط��ب آن 
بودن��د، ک��ه البت��ه هس��تند.  »هف��ت«  ادام��ه 

 داش��ت و تنها دو به��ار از عمرش می گذش��ت که 
 ن��گاه ه��ا نس��بت ب��ه ای��ن برنام��ه تغیی��ر کرد؛ 
یک بار پخش آن را متوق��ف کردند تا فوتبال پخش 
کنن��د، یک بار اظه��ارات صری��ح منتق��د برنامه را 
هتاک��ی نامیدند، یک بار درش��یوه برخ��ورد برنامه 
»هفت« ب��ا مهرجویی برنام��ه را تخری��ب کردند، 
ولی همیش��ه این برنام��ه و اهالی »هف��ت« بودند 
 ک��ه انعطاف به خ��رج دادند ت��ا این که ای��ن برنامه 

سه ساله شد. 
»هفت« درآس��تانه سه س��الگی گرچه سال جدید 
را خوب ش��روع ک��رده ب��ود، ول��ی از بدن��ه اصلی 
س��ینما مورد انتقاداتی قرار می گرفت ک��ه باید به 
آنها پاس��خ می گفت تا س��ابقه فریدون جیرانی در 
چنین مواردی خدش��ه دار نش��ود؛ چرا ک��ه بودند 

 برخی س��ینمایی ها که »هفت« را برنامه ای دولتی 
می دانس��تند که آب را به آس��یب دیگ��ری هدایت 
می کند. از طرفی هنگامی ک��ه این اظهار نظرها باال 
گرفت، جیران��ی در برنامه ای دی��دگاه های خود و 
همکارانش را رس��انه ای کرد تا اتهامات وارده را رد 
کند، ولی این اتفاق باعث ش��د که برخی حرف های 
تند و صریح و صادقانه او و برخی میهمانانش، تحمل 
 برخی مدیران را تمام کرد تا »هفت« را در حالی که 
می رفت اوج بگیرد و به سکانس های مهمش برسد، 
کات بدهند.  به همه این دالی��ل، در آخرین اجرای 
جمعه ش��ب فریدون جیرانی، او اعالم کرد محمود 
گبرلو به جای خودش مجری برنامه »هفت« ش��د 
و محمد خزاع��ی، تهیه کنندگی برنام��ه را به عهده 
خواهد گرفت. البته پیش از این، جیرانی در مصاحبه 

با برخی رسانه ها اعالم کرده بود که رفتنش از برنامه 
»هفت« به دلیل ساخت سریال است و هیچ تذکری 
هم از س��وی ضرغامی به وی داده نشده، اما مسعود 
فراس��تی، منتقد این برنامه در گفتگو با خبرآنالین 
اعالم کرد، به خاطر دو برنامه آخر انتقادات زیادی به 
فریدون جیرانی وارد شد.  همچنین در هفته گذشته 
چند گزینه  احتمالی جایگزین فریدون جیرانی برای 
اجرای برنامه »هفت« اعالم شد. محمد خزاعی و نادر 
طالب زاده، دو گزینه اجرای��ی بودند که هر کدام این 
خبر را تکذیب کردند. گبرلو که چندان س��ابقه اجرا 
ندارد، در زمینه نقد سینمایی، اجرای جلسات نقد و 
بررسی نشست های رسانه ای فیلم فجر سال گذشته 

را عهده دار بود. 
دبیری بخش های فرهنگی و هن��ری چند روزنامه 
و خبرگزاری و س��ردبیری چند مجل��ه فرهنگی، از 
فعالیت های دیگر محمود گبرلوست. محمد خزاعی، 
تهیه کننده جدید برنامه »هفت« اس��ت. او س��ابقه 
دبی��ری جش��نواره های مختلفی چون س��ی امین 
جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم مقاومت را دارد 
و بی ش��ک موفقیت های اخیر وی به عن��وان  دبیر 
جش��نواره فیلم فجر و البته تهیه کنندگی و توفیق 

»قالده های طال« دلیل این انتخاب بوده است. 

تیتراژ پایانی 
 روز جمعه سایت کافه سینما اقدام به انتشار نامه ای

کرد که در آن تع��دادی از اهالی س��ینمای ایران از 
 ع��زت اهلل ضرغامی، رییس س��ازمان صدا و س��یما 
خواسته اند تا امکان ادامه برنامه »هفت« را با حضور 

فریدون جیرانی فراهم سازد. 
متن کامل نامه را می خوانید:

ریاست محترم سازمان صدا و سیما
جناب آقای مهندس عزت اهلل ضرغامی

با سالم ؛
دو سال قبل، زمانی که برنامه زنده سینمایی »هفت« 
با اجرا و تهیه کنندگی فری��دون جیرانی آغاز به کار 
کرد، به درایت شما تبریک گفتیم و شروع این برنامه 
را با اجرای یک س��ینمایی به فال نی��ک گرفتیم. در 
ادامه با هم��ه انتقاداتی که به نحوه نق��د و نقادی به 
این برنامه داش��تیم، وجود آن را مفید و نکته مثبت 
آن را حضور فریدون جیرانی دانس��تیم. این برنامه 

با فراز و نش��یب دو س��ال را پشت س��ر گذاشت و از 
 ابتدای امسال با مخاطبانی که جذب کرد، برنامه ای 
ب��ی پروات��ر و جس��ورتر روی آنت��ن رف��ت؛ همان 
چیزی که از ای��ن برنامه در مقایس��ه ب��ا همتایش 
 یعن��ی 90 انتظار داش��تیم. ام��ا در کم��ال تعجب 
می بینیم این روند رو به جلو با عدم حمایت مدیران 
تلویزیون روبرو شده و در پی تعطیلی »هفت«و حذف 

فریدون جیرانی 
از ای��ن برنام��ه، 
ان��د؛  برآم��ده 

ش��نیده های��ی 
روز  ه��ر  ک��ه 
بیشتر می شود 
و مخاطبان این 
برنامه که بخش 
عم��ده ای از آن 
اهال��ی س��ینما 
هستند را نگران 

می کند. 
مختص��ر  ام��ا 
می گوییم، نبود 
»هفت« به سود 
س��ینما نیست. 

امیدواریم تمام این حرف ها شایعه باشد و »هفت« با 
فریدون جیرانی به راهش ادامه دهد.
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٣٣.مهدی کرم پور

بی موقع ترین فرمان کات در تلویزیون صادر  شد 

سالم نه، خداحافظ سینما

محمد  همه نوس�تالژی های آدم های هم سن وس�ال من درباره س�ینما به برنامه» س�ینما اندیش�ه« و کمی بعدتر و البته 
پررنگ تر به »هنر هفتم« می رس�د. برنامه هایی که فیلم های مهم، مطرح  و شاخص سینما را شب های جمعه پخش بندرعباسی

می کردند تا در وانفسای آن سال های سیما، چند فیلم خوب هم روی آنتن رفته باشد.

»هفت« خوب 
یا بد، ضعیف یا 

غنی شروع کرد 
و درادامه ظرف 

مدت دو سالی که 
روی آنتن بود، 

مخاطبان زیادی 
یافت تا جایی که 
همه سینمایی ها 
و سینما دوستان 
مخاطب آن بودند

آوای وحش روی پیش خوان شبکه
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تحولی شگرف دراقتصاد و عمران شهر نجف آباد، این شهر را 
داوود
از زمره شهرهای در حال توسعه ایران قرار داد، به طوری که  شیخ جبلی

در مدتی کوتاه توانست تا به عنوان شهری با قدمتی کهن در 
مسیر توسعه قرار گیرد.

 پیشرفت روز افزون این شهردر سال های اخیر توانسته تا شهر نجف آباد را به سمت 
افقی پایدار پیش ببرد.

 یکی از عوامل و یا بهتر بگویم عنصرهای مفیدی که توانس��ته در پیشرفت عمرانی 
و اقتصادی این ش��هر نقش مهمی را ایفا کند، ورود بخش خصوصی بوده است که با 
توجه به اصل 44 قانون اساسی و با همکاری ش��هرداری، طرح های بزرگی در این 

شهر در حال بهره برداری یا احداث است.
بخش خصوصی در این شهر که به یکباره با تدبیر محسن خندان، شهردار نجف آباد 
و شورای اسالمی این شهر وارد طرح های عمرانی و اقتصادی شد، چند طرح بزرگ 
را در دس��ت گرفت که به عنوان نمونه می توان به طرح پردیس بزرگ غرب استان 
اشاره کرد که می توان گفت و باور داشت که این پردیس، در کشور بی رقیب است.

محس��ن خندان، ش��هردار نجف آباد در صحبت های خود با اش��اره به تحول های 
اقتصادی و عمرانی در این شهر گفت: در سال جدید و به دنبال سال های گذشته، 
شهر نجف آباد توانسته تا تحولی شگرف را در صنعت، اقتصاد و عمران خود پدید آورد 

و این مهم را می توان مدیون ورود بخش خصوصی دانست. 
وی ادامه داد: در سال جاری تحوالت بسیاری در این شهر صورت می پذیرد که در 

تمامی ابعاد نمایان می شود و در قالب چشم انداز پنج ساله پیش می رود.
شهرداری الکترونیک، از اقدامات مهم شهرداری

ش��هردار نجف آباد ش��هرداری الکترونیک را از اقدامات مهم این ارگان معرفی کرد 
و اظهار داشت: حرکت به سوی ش��هرداری الکترونیک و برداشتن کاغذ بازی های 
اداری، می تواند حرکت به سوی تکریم هرچه بهتر ارباب رجوع باشد تا در این صورت 

خدمات بهتری به شهروندان ارایه دهیم.
وی  در بخش دیگر صحبت خود سند چشم انداز پنج ساله شهرداری را محور بحث 
قرار داد و اظهار داشت: سند چشم انداز پنج ساله شهرداری که بر اساس تدوین سند 
چشم انداز 1404 گردآوری ش��ده و موفق شدیم که این س��ند را به تصویب شورا 
 برسانیم، با ارس��ال آن از طریق استانداری به وزارت کش��ور، اولین سند چشم انداز 

پنج ساله در شهر نجف آباد مصوب خواهد شد.
خندان در ادامه یادآور شد: بر این باور هستیم تالش شورا و شهرداری نجف آباد در 
پنج سال گذشته تاکنون، بر ایجاد تحول در شهر بوده و امروز تحول در ابعاد مختلف 

در سطح شهر آغاز شده است.
تدوین سند چشم انداز پنج ساله با تکیه براصل 44 

عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی در نجف آباد با استقبال خوب سرمایه گذاران 
کشور، استان و شهرستان نجف آباد مواجه شد، به طوری که توانستیم در چند ماهه 
اخیر س��رمایه گذاران بزرگی را در این شهر جذب و به صورت مش��ارکتی اقدام به 

ساخت طرح های عمرانی بزرگ کنیم.
وی متذکر شد: سرمایه گذاری در طرح های عمرانی از جمله پردیس مرکزی و تراموا 
توانست تا اقتصاد این شهر را به سوی شکوفایی پیش ببرد و ما دیگر شاهد رشد پایین 

اقتصادی و عمرانی در شهر نیستیم. 
شهردار نجف آباد با اشاره به موفقیت های سال گذشته در بخش طرح های عمرانی 
 گفت: سال گذش��ته توانس��تیم در حوزه شهرس��ازی با اجرای طرح های عمرانی،

موفقیت های خوبی را کس��ب کنیم که در کنار آن، بازنگری طرح جامع و تفصیلی 
انجام و باتوجه به قرارداد با بخش خصوصی و مشاوره ای،  طرح جامع و تفصیلی شهر 

در نیمه اول سال 91 به تصویب نهایی می رسد.
وی به طرح GIS اشاره کرد و اذعان داشت:  در بحث GIS ادعا می کنیم بعد از شهر 
کرج که در کشور در این زمینه شاخص است، نجف آباد هم فعالیت های بسیار خوبی 

داشته و همراه با کرج حرکت کرده است. 

آغاز به کار ساخت پردیس مرکزی تا چند روز دیگر
ش��هردار نجف آباد درمورد اجرای پردیس مرک��زی ایران در نجف آب��اد نیز گفت: 
پردیس نجف آباد، طرح بسیار سنگینی است که سال گذشته کلنگ زنی شد و امروز 
تجهیز کارگاه شده است، همچنین نقش��ه های آن مجدداً در حال بازبینی است که 
کار عملیاتی آن از اول خردادماه س��ال جاری آغاز خواهد شد و مسئوالن هم پیگیر 
اجرای آن هستند و قطعاً موجب تحول اجتماعی- اقتصادی در نجف آباد می شود. 

این طرح در سه فاز و طی 36 ماه انجام خواهد شد که اجرای فاز اول آن 130 میلیارد 
تومان هزینه دارد؛ ضمن این که آورده ش��هرداری نجف آباد ب��رای اجرای پردیس 
15هکتار زمین اس��ت که 25 درصد سهم ش��هرداری و 75 درصد س��هم از بخش 

خصوصی است.
توقف قطار برقی در ایستگاه بودجه

سال گذشته مرحله تصویب مس��یر قطار برقی نجف آباد انجام و ابالغ شد و امسال 
بودجه ملی برای آن در نظر گرفته می شود، البته با بخش خصوصی نیز در این رابطه 
جلساتی خواهیم داشت. خندان در این رابطه گفت: قطار برقی نجف آباد از سه راهی 
درچه تا نجف آباد به طول 15/5 کیلومتر احداث می ش��ود که رقم اولیه پیش بینی 

شده برای اجرای آن، 450 میلیارد تومان است.
درآمد شهری 5 برابر سال 85 شده است

خندان عنوان کرد: در آمد ش��هرداری در سال جاری نس��بت به سال 85، پنج برابر 
 ش��ده که این رش��د در بخش درآمدهای ش��هرداری، نشان از رش��د اقتصادی این

 ارگان است.
 همچنین بودجه مصوبه شهرداری نجف آباد در سال جاری 37 میلیارد تومان نقدی 
و 16 میلیارد تومان غیرنقدی)ملکی و مستغالت( اس��ت که با احتساب درآمدهای 
امالکی، این س��رانه به 200  هزار تومان غیرنقدی رسیده است. در نهایت50 درصد 
این بودجه جاری و 50 درصد عمرانی است و سرانه هر شهروند از 32 هزار تومان در 

سال 85، به 160 هزار تومان می رسد.
شهر نجف آباد یک کارگاه عمرانی است

خندان اظهار داشت: در بخش عمرانی می توان گفت جای جای نجف آباد به صورت 
کارگاه عمرانی درآمده و خوشبختانه در هر قسمت شهر، طرح های کوچک و بزرگ 
در حال اجراست، این در حالی است که ما سال گذشته دفتر حمل و نقل ترافیک را 
ایجاد کردیم و اقدامات خوبی هم در این بخش در حال طراحی اس��ت که اجرایی و 

عملیاتی خواهد شد و این خود گام مثبتی است. 
همچنین در پنج سال گذشته 15 بلوار با طول از 1/5 تا چهار کیلومتر ایجاد کردیم و 
امیدواریم فاز یک بلوار منتظری شمالی و پارکینگ میرداماد را به مناسبت عید سعید 

مبعث به بهره برداری برسانیم.
بهره برداری از سالن اجتماعات فرهنگسرای خارون 

شهردار نجف آباد در بخش دیگر صحبت خود به تأسیس سازمان رفاهی-تفریحی 
در شهرداری نجف آباد اشاره کرد و اذعان داشت: سازمان رفاهی-تفریحی شهرداری 
نجف آب��اد در طول عمر کوتاه خ��ود،  عملکرد خوب��ی ارایه کرده که افتتاح س��الن 
فرهنگی- ورزشی یزدان پاک و... از آن جمله است؛ ضمن این که در نیمه اول سال 91،  
 س��الن اجتماعات فرهنگس��رای خارون با گنجایش 850 نفر ب��ا بهترین امکانات 

صوتی- تصویری به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته وی، ایجاد باغ بانوان، بهسازی و نوسازی گلزار شهدا با مشارکت بنیاد شهید، 
افتتاح آرامستان جدید شهر، ساخت کتابخانه فتاح الجنان )مرکز اسناد و کتابخانه 

تخصصی( و... از دیگر اقدامات انجام شده در این شهر است.
10 متر، سرانه فضای سبز 

خندان رش��د دو برابری فضای سبز از س��ال 85 تا کنون را از پیشرفت های بخش 
خدمات شهری دانست و بیان داشت: در پنج سال گذش��ته علیرغم همه مشکالت 
و کمبود آب، در حوزه پارک ها و فضای س��بز نیز توانس��تیم با اح��داث پارک های 
کوهستان، بوس��تان گل بهار، بوس��تان نش��اط، پارک بزرگ جدید االحداث غرب 
یزدانش��هر به وس��عت پنج هکتار و... میزان س��رانه فضای سبز در ش��هر را که در 
 س��ال 85 حدود پنج متر بود، به 10 متر برس��انیم و ادعا داریم تحول، آغاز ش��ده و 
توانس��ته ایم فضا را تغییر دهیم و این که از خارج نجف آباد به این ش��هر، سیاس��ی 
نگاه می شد را به نگاهی فرهنگی، اجتماعی و عمرانی تغییر داده و در شهر با اجرای 

طرح های عمرانی،  آرامش را حاکم کنیم.
ش��هردار نجف آباد گفت: ش��هر نجف آباد با 240 هزار نفر جمعیت، 11 هزار هکتار 
وسعت دارد که دو سوم شهر اصفهان است و این می طلبد تا به مردم این شهر خدمات 

بهتر و بیشتری داده شده و مردم به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشند.
ایجاد مناطق جدید شهری با اثرگذاری مثبت

خندان در ادامه به ایجاد مناطق شهری جدید در شهر نجف آباد اشاره و تصریح کرد: 
در دو سال گذشته در شورای شهر مصوب شد تا شهرداری نجف آباد در سه منطقه 
فعالیت کند تا نظارت بیشتری در شهر به وجود آمده و از تخلفات احتمالی جلوگیری 
ش��ود که اتفاقاً یکی از دالیل افزایش درآمد شهرداری نجف آباد،  دسترسی مردم به 

شهرداری است.
  با مصوبه شورا، ما منطقه چهار شهرداری نجف آباد را تأسیس کردیم و ویالشهر نیز 
به عنوان منطقه پنج شهرداری آغاز به کار خواهد کرد که البته اعضای شورا خواستار 
ایجاد منطقه شش شهرداری در نجف آباد هستند که فعاًل باتوجه به امکانات و نیرو 
این امر میسر نیست، ولی باید اذعان کنم که مناطق ایجاد شده شهرداری، اثربخشی 

بسیار خوبی داشته است.
کمبود نقدینگی در اتوبوسرانی، دیگر مشکل شهرداری

خندان ادامه داد: یکی دیگر از مش��کالت ش��هرداری ها در سطح کش��ور، استان و 
شهرستان مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی شهری است. او افزود: سه میلیارد تومان 
بودجه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی نجف آباد اس��ت و با وجود برخی تمهیدات 
ازجمله واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی، با کمبود نقدینگی مواجه هستیم.

شهردار نجف آباد به اجرای طرح های مختلف شهر در سال جاری اشاره کرد و افزود: 
بهس��ازی ورودی نجف آباد بزرگ که غرب نجف آباد را زیبا س��ازی می کند،  میدان 
میوه و تره بار، پیگیری قطار شهری،  تکمیل و راه اندازی بلوار منتظری شمالی، پارک 
غرب یزدانشهر، اجرای طرح بلوار دانشگاه،  اجرای طرح های نیمه تمام سال گذشته 

و... ازجمله طرح هایی است که در سال جاری انجام خواهد شد.
مانع در برابر برخی طرح ها

خندان با بیان این که در بعضی از طرح های همچون کشتارگاه صنعتی مشکالتی 
بر سر راه اس��ت، گفت: طرح هایی همچون باغ بانوان پارک کوهستان و... در اختیار 
ش��هرداری هس��تند و در کمترین زمان ممکن به بهره برداری می رسند، اما برخی 
طرح ها به موانعی برخورد می کنند که کاری از دس��ت ش��هرداری برنمی آید، مثل 
کشتارگاه صنعتی که سال 81، مسئوالن اس��تان در برابر اجرای آن مقاومت کردند 
تا اجرا نشود و سال گذشته کلنگ زنی شد، اما هفته گذشته، زمینش آن هم به طور 

شفاهی، در اختیار ما قرار گرفت. 
پنج میلیارد تومان طلب داریم

شهردار نجف آباد با اش��اره به بدهی ادارات نجف آباد به ش��هرداری، اذعان داشت: 
س��ازمان تأمین اجتماعی نجف آباد در سال 88 جهت س��اخت کلینیک تخصصی 
درخواست صدور پروانه کرد که یک میلیارد تومان عوارض آن بود و با رایزنی هایی 
که صورت گرفت، به 600  میلیون تومان رسید و ما در این رابطه حاضر به انجام تهاتر 
درمقابل بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی بودیم، اما این اداره در نامه رسمی خود 
اعالم کرد اگر ش��هرداری پروانه رایگان بدهد، ما س��اختمان می سازیم، ولی سؤال 
اینجاست که آیا نباید ش��هرداری هم به حق و حقوق خود برسد و اگر الزم است در 
ش��هر کاری صورت گیرد همه باید تمکین کنند؟ این در حالی اس��ت که اگر قبض 
آب،  برق، تلفن و... شهرداری به تأخیر بیفتد، مس��ئوالن ذیربط بالفاصله نسبت به 
قطع آنها اقدام می کنند، اما ش��هرداری برای وصول مطالبات خود همواره تعامل را 

مد نظر داشته است.
آسفالت معابر در سراشیبی بودجه

خندان گفت: در سال 80 قیمت یک تن قیر ده هزار تومان،  در سال 84  همین میزان 
قیر 80 هزار تومان و در س��ال 90 در بورس به یک میلیون و 60  هزار تومان رسید. 
این در حالی است که قیمت یک تن آسفالت 18 هزار تومان بود که امروز این میزان 
به 85  هزار تومان رسیده و ما کاًل برای سه منطقه شهرداری نجف آباد، سه میلیارد 
تومان بودجه برای آسفالت معابر داریم که قطعاً این میزان برای لکه گیری معابر شهر 

هم کافی نیست.
قیر تحریم نیست

شهردار نجف آباد یادآور شد: قیر در دست دولت است و محصولی است که از خارج 
وارد نمی شود، اما قیمت آن سنگین و سرس��ام آور شده و در برخی اوقات مجبوریم 
از اجرای طرح های دیگر خودداری و معابر را آسفالت کنیم که کارهای خوبی هم در 

این زمینه انجام شده، اما کافی نیست.
دانشگاه دولتی در نجف آباد قدم می گذارد

شهردار نجف آباد خبر داد: کار عملیاتی دانشگاه دولتی نجف آباد در زمینی به وسعت 
31 هکتار در غرب نجف آباد به زودی آغاز خواهد شد. 

شهرداری و شورا درکنار هم حرکت می کنند
خندان ارتباط خوب ش��ورا و ش��هرداری نجف آباد را مورد بحث ق��رار داد و گفت: 
منشور تدوین شده در شورای اسالمی ش��هر نجف آباد در دستور کار شهرداری بود 
 که 40 طرح را که زیربنایی هستند شامل می شود و باوجود این که برای شهرداری 
هزینه  بر و زمانبر بوده، ولی چون نگاه شورا به ش��هر مثبت است، اجرا خواهیم کرد 
و اگر کاری در شهر انجام می ش��ود مرهون تالش همه کارکنان شهرداری،  شورا و... 

است.
صدا و سیما توجهی به شهرهای استان ندارد

شهردار نجف آباد با گله مندی از صدا و سیما و برخی رسانه ها در مورد انعکاس اخبار 
ش��هرداری نجف آباد گفت: نجف آباد یک هفتم جمعیت و دو سوم وسعت اصفهان 
 را داراست، اما انعکاس اخبار آن در صدا و سیما و رسانه ها به جز موارد رپرتاژ آگهی 

یک دهم هم نیس��ت. چرا وقتی س��یمای مرکز اصفهان را می بینیم، تنها مسئوالن 
مختلف شهرداری و شورای شهر اصفهان در حال ارایه گزارش کار هستند و در این 
راستا به شهرداری نجف آباد کاری ندارند؟ این در حالی است که بودجه صدا و سیما 

ملی است و باید همه نقاط را به طور یکسان دربر بگیرد.

رییس شورای اسالمی شهر نجف آباد: 
شوراها دوره به دوره بهتر شده اند

مجتبی گودرزی، رییس ش��ورای اسالمی شهر نجف آباد در اش��اره به بدو تشکیل 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، بیان داشت: ش��ورای اسالمی شهر و روستا اگرچه 
نهادی بود که دیر تشکیل شد، اما از زمان تأسیس تاکنون، عملکرد قابل قبولی داشته 
است، همچنین با تصویب و تحقق مدیریت واحد ش��هری،  شوراها در انجام وظایف 

خود برای ارایه خدمات بیشتر و مطلوب تر به مردم، مؤثرتر عمل کنند.
تدوین منشور 22 گانه

رییس شورای اس��المی ش��هر نجف آباد با بیان این که در پنج س��ال گذشته  شورا 
 منشور 22  گانه خود را تدوین و اهدافی را ترسیم و ابالغ کرد تا عملیاتی شود،  افزود: 
تدوین منش��ور 1و2، تصویب بودجه ش��هرداری، پیگیری فعالیت ه��ا با همکاری 
ش��هرداری،  اصالح س��اختار مدیریتی ش��هرداری، ارتقای عمل��ی کارکنان، طرح 
طبقه بندی و بازنگری طرح های جامع و تفصیلی، اجرای طرح های مختلف، تکمیل 
طرح های نیمه تمام عمرانی و... ازجمله فعالیت های این شورا در ماه های اول فعالیت 

بود.
دریافت13 میلیارد تومان عوارض آالیندگی

گودرزی بیان داشت: سال گذشته13میلیارد تومان عوارض آالیندگی دریافت شد 
و باوجود این که ما در عوارض ش��هرداری افزایشی نداشتیم، اما مردم وقتی فعالیت 
شهرداری را می بینند، بیشتر ترغیب می شوند تا عوارض خود را پرداخت کنند و این 

یکی از دالیل افزایش درآمد شهرداری نجف آباد است.
رویکرد دولت نسبت به نجف آباد تغییر کرد

رییس شورای اسالمی شهر نجف آباد اظهار کرد: امیدواریم نگاه دولت به نجف آباد 
عوض شده و با کمک همه مسئوالن،  حق نجف آباد به این شهر داده شود تا ما بتوانیم 

به اهدافمان در توسعه شهر دست یابیم.
وی همچنین تصریح کرد: شوراها از ابتدا تاکنون دوره  به  دوره بهتر شده و به اهداف 
مورد نظرشان نزدیک تر شدند که البته در این راستا نقاط قوت و ضعفی هم دارند که 

همواره سعی کردند انتقادپذیر باشند و در رفع نقاط ضعف خود بکوشند.
ساخت بیمارستان بدون پروانه ساخت

 مجتبی گودرزی گف��ت: اکثر ادارات به ش��هرداری بدهکارند و امروز بیمارس��تان 
تأمین اجتماعی نجف آباد بدون صدور پروانه در حال ساخت بوده و حتی برای صدور 

پروانه آن، به شهرداری مراجعه هم نمی کند.
مردم خوش حساب هستند

رییس شورای شهر نجف آباد افزود: در پرداخت عوارض مختلف به شهرداری،  مردم 
خوش حسابند، ولی ادارات ش��هر بدحساب هستند و ش��هرداری نجف آباد در بین 

ادارات شهر مظلوم واقع شده است.
 اپیدمی تلخ درباره تندیس محو شده

گودرزی درمورد تندیس اذان که در میدان بسیج نجف آباد به صورت قانونمند نصب 
شده بود، ولی به شکلی غیرقانونی و نامعلوم ناپدید شد، گفت: تندیس اذان به صورت 
یکپارچه، نشانگر مردی در حال اذان گفتن است که ایشان هم اکنون در قید حیات 
هستند و حدود 90 سال س��ن دارند و در مسجد مهدیه اذان می گویند. این تندیس 
قادر است در ساعات شرعی روز،  صدای روحبخش اذان را به صورت اتوماتیک پخش 
کند. تندیس اذان چهار متر طول و هفت تن وزن داشته و هنوز به شهرداری تحویل 

داده نشده بود که ناپدید شد.

شهردار نجف آباد:
تحول در طرح های عمرانی با ورود بخش خصوصی
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