
یادش به خیر همه می خواستند کارمند شوند 

خاله شادونه و عوامل برگزاری 
برنامه بازداشت هستند

 مسخره ترین
 موزه های دنیا

کارمندان بدون حقوق، همچنان اندر خم یک کوچه

مرگ، پایان شادی کودکانه خرمدره

شهریه مدارس 
غیرانتفاعی در ابهام 3

جزئیات وام مسکن 
خبرنگاران 42

3

جنگ با آمریکا در دریا 
12تعیین تکلیف می شود

احمدی نژاد برای خواندن نامه های 
مردم 66سال وقت می خواهد

6 روز تا تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی

مدتی قبل مدیرکل ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری خبر داد که در 
سفرهای استانی دولت، بیشتر از 35 میلیون نامه به دست رییس جمهور 
رسیده که همه آنها مورد رسیدگی قرار گرفته اند. عادل محمدیان که در 
یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد، گفت: 25 درصد از این نامه ها به 
دستگاه هایی مثل قوه قضائیه مربوط بود که در اختیار آنها گذاشته شد...

 کدام درد محیط زیست
 را باید نوشت؟

باید از کدام یک نوش��ت؟ از آلودگی ه��وای تهران 
که س��االنه جان ه��زاران نفر از پایتخت نش��ینان را 
می گی��رد؟ از روند رو به نابودی دریاچ��ه ارومیه؟ از 
یغمای آرتمیای آن در س��ال های ن��ه چندان دور؟ 
از ت��اراج جنگل های ش��مال و غ��رب؟ از واگذاری 
زمین ه��ای منطقه ش��کوهمند دنا؟ از جاده کش��ی 
در دل زاگ��رس؟ از آلودگ��ی خزر؟ از چپ��و کردن 
قدیمی ترین باغ گیاه شناس��ی کش��ور؟ از وضعیت 
اسفبار تاالب انزلی؟ از خشک شدن تاالب های ایران؟

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

4

انهدام بزرگ ترین باند
 زیرزمینی توزیع در اصفهان 7

برای  نوسازی خانه تان
  تخفیف  میلیونی بگیرید3

 عصر پنج ش��نبه 21 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری هر کس��ی 
می شنید در برنامه »خاله ش��ادونه« حادثه ای فاجعه آمیز رخ 
داده است، شوکه می ش��د و باور نمی کرد. س��ه کودک کشته 
شدند و هفت کودک در بیمارستان   های مختلف تحت درمان 

قرار گرفتند.  
برنامه »خاله شادونه« برای کودکان خرمدره پایان دلخراشی 
داشت و مرگ سه کودک را زیر دست و پا رقم زد. بلیت   ها از یک 
هفته پیش به فروش رسیده بود. بچه   ها ثانیه شماری می کردند 
تا روز اجرای برنامه برس��د. پالکارد   های توزیع ش��ده در شهر، 

هیجان بچه   ها را بیشتر می کرد. قرار بود بچه   ها از مادرانشان جدا 
شوند و همگی کنار هم بنشینند. برنامه شروع شد. 

س��روصدا زیاد بود، ام��ا بچه  ها هم��ه می خندیدن��د و مادران 
 از ش��نیدن ش��ادی بچه هایش��ان، به وجد آمده بودند. برنامه 
یک ساعت طول کش��ید و انتهای برنامه خاله شادونه با صدای 
بلند گفت:» حاال بچه  ها پیش مامان هاش��ون برن«. همین که 
خاله شادونه از روی س��ن بیرون رفت، غوغایی فاجعه آور به پا 
شد. هرکدام از بچه  ها باید مادرشان را از میان جمعیت مادران 

پیدا می کردند. 

7

 اصفهان،  مستعد
 خط های پروازی بیشتر 

 10 زن خبرساز ایران
 معرفی شدند

طالی بیمه طالیی 
فرهنگیان بازنشسته 

بدلی بود 

کرانچار موفق تر از 
قلعه نویی                   

پنجمین قهرمانی ایران 
در جام جهانی کشتی 

آزاد
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مهلت تحویل پرسشنامه ارزیابی کیفی: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نکات قابل توجه: 
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در پرسشنامه ها موجود می باشد.

2- جهت دریافت پرسشنامه اولیه همراه داشتن معرفی نامه و مدارکی دال بر دارا بودن شرط ورود به فراخوان الزامی می باشد.

3- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد 
و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

4- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 
کرد.

6- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

آگهی تمدید فراخوان های عمومی
شماره 900/6013، 900/6014 و 910/6001

شماره 
شرایط و الزامات موضوعفراخوان

ورود به فراخوان

ارزیابی کیفی خرید تجهیزات نگهدارنده کابل 230 کیلوولت تونل کابل زیرزمینی 900/6013
-اصفهان )حدفاصل پست اسالم آباد تا ایستگاه سر کابل شهید اقارب پرست(

900/6014
ارزیابی کیفی توان اجرایی نصب تجهیزات نگهدارنده کابل 230 کیلو ولت و کابل 

کشی تونل کابل زیرزمینی اصفهان )حدفاصل پست اسالم آباد تا ایستگاه سرکابل 
شهید اقارب پرست(

داشتن گواهی نامه 
صالحیت پیمانکاری 

حداقل پایه 5 در رشته 
نیرو از معاونت برنامه 

ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری ارزیابی کیفی توان اجرایی عملیات کابل کشی و نصب سرکابل و مفصل پروژه خط 910/6001

63 کیلو ولت کابلی چمران- شهدا بطول تقریبی 2500 متر

شماره 
فراخوان

تاریخ دریافت 
پرسشنامه 

ارزیابی کیفی
محل دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی

مهلت تحویل 
پرسشنامه 

ارزیابی کیفی

900/6013
91/2/26 لغایت 

91/3/3

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه آفرین، شماره 35، 
طبقه زیر همکف، شماره تلفن: 88788806-021، شماره نمابر: 

021-88788804
حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز 

شنبه مورخ 
1391/3/20

تهران، خیابان مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، پالک 82، 900/6014
معاونت شبکه های انتقال و توزیع، شماره تلفن: 021-82404058، 

شماره نمابر: 021-82404000 910/6001

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

م الف/ 3026روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
www.tavanir.org.irhttp://iets.mporg.ir      www.erec.co.ir

فرماندار تهران
به دو کاندیدا تذکرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاینده رود[
س: هادی نعم

]عک

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در این برهه زمان گزارین برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مناقصه
بدینوسیله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ریزی استان 
اصفهان در نظر دارد عملیات پروژه های ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 
امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز یکشنبه 91/2/31 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زیرسازی   -1
820/000/000 ریال.

2- سنگ چینی دیوار مسیل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ریال 

تاریخ انتشار نوبت اول: 91/2/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

نوبت دوم

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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پذیرش آگهی های

هجوم دارندگان بنزین 100 تومانی به جایگاه های عرضه سوخت



چهره روزيادداشت

نمايندگان بايد ريیس مجلس را 
انتخاب کنند، نه  کارکنان و رانندگان

حجت االسالم احمد س��الک، منتخب مردم اصفهان در مجلس نهم 
با بیان این که ریاست مجلس را باید نمایندگان تعیین کنند، گفت: 
دلیلی ندارد رانن��دگان، کارمندان و افرادی ک��ه در مجلس خدمت 
می کنند برای مجلس یا ریاست آن تصمیم بگیرند و مجلس خود به 

خوبی می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند. 

بدون نزاع، بستر اصالح مشکالت را 
فراهم کنید

آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی از تمامی مؤثرین و دلس��وزان کشور 
خواس��ت به طرق مختلف قانونی و البته بدون نزاع و درگیری، بستر 
اصالح معضالت و مشکالت را فراهم کنند. رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به اوضاع س��خت معیشتی مردم به خصوص 
اقشار ضعیف، ارائه آمارهای بی اساس را موجب سلب اعتماد مردم  به 
مسئوالن کشور دانست. وی عنوان کرد: بهبود وضع معیشت مردم 

تنها با توجه واقعی به تولید و اشتغال حاصل خواهد شد.

 انگلیسی ها دست از رفتار 
غیر انسانی بردارند

رامین مهمانپرس��ت، س��خنگوی وزارت خارجه در خصوص وضعیت 
نصرت اهلل تاجیک، سفیر اسبق ایران در اردن که به اتهام خرید دوربین 
دید در شب در انگلس��تان در حصر خانگی به سر می برد، این موضوع را 
کاماًل سیاس��ی خواند و گفت: این اقدام بدون هرگونه مستند حقوقی و 
رفتاری مخاصمه آمیز تلقی می شود. متأسفانه دولت انگلیس نقش جدی 
در ادامه نقض حقوق آقای تاجیک دارد و ب��ا بهانه تجارت کاالهایی که 
می تواند اهداف خاص نظامی داشته باشد، برای ایشان تله گذاری کرده و 

بدون هیچ مستند قانونی و حقوقی، ایشان را تحت نظر نگهداشته است.

دو انتصاب جديد در قوه قضائیه
آیت اهلل آملي الریجاني، رییس قوه قضائیه با صدور احکامي محمدباقر 
ذوالقدر را به عنوان معاون راهبردي و حجت االس��الم و المسلمین 
سیداس��ماعیل خطیب را به عنوان رییس مرکز حفاظت و اطالعات 

قوه قضائیه منصوب کرد.

قديمی ها بهتر بودند
رییس جمهور در پاس��خ به درخواس��ت مردم نوده برای شهرستان 
 شدن نوده گفت: ش��ما باید کس��ری جمعیت خود را جبران کنید. 

ماشاءاهلل قدیمی ها خیلی بهتر از شما در این باره کار می کردند.

نبايد مردم را صدقه بگیر کنیم
نماینده مردم سمنان با بیان این که می خواهیم مازاد یارانه ها را از 
بدنه اقتصاد ملی حذف کنیم، گفت: این حذف شدن نباید منجر به 
آن شود که مردم را صدقه بگیر کرده و کمیته امدادی کنیم.کواکبیان 
همچنین افزود: از طرفی نباید بر سر مردم منت بگذاریم که به واسطه 
یارانه هاي پرداختي، قدرت خری��د آنها را افزای��ش داده و بیکاری 

کاهش یافته است.

احمدی نژاد برای خواندن نامه های 
مردم 66سال وقت می خواهد

به گزارش مهر، مدت��ی قبل مدی��رکل ارتباط مردمی نهاد ریاس��ت 
جمهوری خبر داد که در سفرهای استانی دولت، بیشتر از 35 میلیون 
نامه به دست رییس جمهور رس��یده که همه آنها مورد رسیدگی قرار 
 گرفته اند. عادل محمدی��ان که در یک نشس��ت مطبوعاتی صحبت 
 می کرد، گف��ت: 25 درصد از ای��ن نامه ها ب��ه دس��تگاه هایی مثل 
قوه قضائیه مربوط بود که در اختیار آنها گذاشته شد و 75 درصد باقی 

مانده مطالعه و به همه آنها رسیدگی شده است.
با فرض این ک��ه خواندن هر کدام از این نامه ها ی��ک دقیقه وقت نیاز 
داشته باشد، 583هزار و 333س��اعت از وقت دولت تا به حال صرف 
خواندن نامه ها شده که معادل 24هزار و 305 شبانه روز است. اگرچه 
 تعداد زیادی از همکاران رییس جمهور در مطالعه و پاس��خگویی به 
 نامه ها ب��ه وی کمک می کنند، اما اگر قرار باش��د ی��ک نفر همه این 
نامه ها را مطالعه کند، باید بیش از 66 سال به طور شبانه روزی و بدون 

حتی یک دقیقه وقفه، مشغول خواندن نامه باشد!

واکنش احمدي نژاد به خبر ترورش
ریی��س جمه��ور در پاس��خ ب��ه س��ؤالی در م��ورد انتش��ار خبری 
درباره جزئی��ات توطئه ترور ریی��س جمهور در جریان س��فر چند 
س��ال قبل به ایرانش��هر گفت: انس��ان دائما در م��رز خطر حرکت 
می کند و خطرن��اک ترین معنای��ی ندارد.رییس جمه��ور تصریح 
کرد: تم��ام لحظ��ات س��فرهای اس��تانی هیج��ان انگیز اس��ت و 
 من نم��ی توان��م بگویم ک��دام لحظه خطرن��اک تر اس��ت. انتخاب 

بر عهده مردم است.

این امر در حالی است که مجلس هم دست روی دست نگذاشته و 
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده، چرا باید  
یک قاضی معلق، مدیرعامل تأمین اجتماعی  شود؟ توکلی گفت: ما 
در تالشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم 
و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل می کنیم. وی اعتراض کرده 
که فساد سیاسی  آثار ش��گرفی بر فرهنگ جامعه دارد و این فساد 

منشأ تمامی فساد ها در میان مردم است. 
توکلی صراحت��ا  از واژه رفیق بازی نام  ب��رده و اظهار تعجب کرده 
که  تعلق خاطر رییس جمهور به جذب آدم های مس��أله دار، واقعاً 
شگفت آور است. به گفته وی، وقتی برخی افراد کارهای  مهم  را به 
 رفقایشان می سپارند، رفیق بازی کرده اند؛ یعنی کسانی را بر سر کار 
می گذارند که از نزدیکان خودش��ان هس��تند، ول��ی توانایی کار 
کردن ندارند.حاال به قول توکلی، این رفیق بازی ها باعث  کاهش 
اعتبار دولت می ش��ود . جالب اس��ت که مرتضوی ب��ی توجه به 

 همه این ح��رف ها و ق��ول های��ش، در مراس��م والدت حضرت 
زه��را )س( و گرامیداش��ت  مقام زن س��خن گفت��ه و  اقداماتش 
 را  ب��ه تش��ریح اع��الم ک��رده و گف��ت: از زم��ان تصدی پس��ت 
مدیرعاملی تفاهم نامه ارتقای خدمات تخصصی و فوق تخصصی 
 در بیمارس��تان را  با وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی  

امضا کردیم. 
به گفته وی، بر اس��اس این تفاهم نامه بیمارستان میالد به قطب 
درمان  تخصصی و فوق تخصصی پزشکی درکشور تبدیل خواهد 

شد.

مطالبات معوق  پرداخت شد
وی به پرداخت مطالب��ات معوق مراک��ز طرف ق��رارداد به مبلغ 
یک هزار و100 میلیارد تومان هم اش��اره ک��رد و افزود: مطالبات 
بیمارس��تان ها، پزش��کان، دندانپزش��کان، داروخانه ه��ا و مراکز 

تصویربرداری و س��ایر مراکز ط��رف قرارداد ب��ا تأمین اجتماعی، 
 طی 40 روز گذش��ته پرداخت ش��ده و مطالبات آنه��ا هم اکنون 
به روز ش��ده اس��ت. خبر دیگر مرتض��وی منتفی ک��ردن انتقال 
بیمارس��تان ش��هید دکتر لبافی نژاد به وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی بود که این اقدام را جزو عملکرد خود در ایام گذشته 
برشمرد و گفت: تمهیدات الزم برای ابقای این بیمارستان مهم و 

ممتاز در صندوق تأمین اجتماعی کشور انجام شده است.

همه جا گلستان شد
وی پرداخ��ت کاران��ه مع��وق 
کارکنان بخش بیمه ای و درمان 
غیرمستقیم سراسر کشور، انعقاد 
تفاهم نامه با وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی به 
منظور حذف شرط شبانه روزی 
ب��ودن مراکز درمانی س��رپایی 
برای صدور پروانه بهره برداری و 
کسب مجوز به کارگیری پزشک 
متخص��ص طرح��ی از وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزشکی را از جمله اقدامات انجام 
شده از زمان تصدی اش در این 

صندوق ذکر کرد.

استخدام هم داريم
مرتضوی حتی درباره اس��تخدام ها در این س��ازمان هم س��خن 
 گفت و هم قول داد. به گفته وی،  اخذ مجوز اس��تخدام پنج هزار و 
777 نفر نیروی انس��انی در دس��تور کار است که  س��ه هزار و 13 
نفر آن برای اجرای قانون ارتقای به��ره وری کارکنان بالینی نظام 
سالمت و دو هزار و764 نفر برای تکمیل کادر مورد نیاز در دو بخش 
بیمه ای و درمان به جایگزینی نیروه��ای خروجی و تأمین نیروی 
مورد نیاز واحدهای آماده بهره برداری اس��ت. آگهی اولیه آن هم 
در جراید کثیراالنتشار به اطالع عموم رسیده و اطالعات تکمیلی 
آن نیز در هفته آینده از طریق روزنامه  های کثیراالنتشار به اطالع 
خواهد رسید. مرتضوی خاطرنشان کرد: در طول 40 روز گذشته 
و با پیگیری های مستمر، مس��ائل مربوط به 62 هزار میلیارد ریال 
مالیات موضوع مطالبات سازمان امور مالیاتی به حساب صندوق 
تأمین  اجتماعی و اع��اده اجرائیه این موضوع نی��ز در حال حل و 

فصل شدن است.

ظاهراخبری از استعفا نیست 

مجلس دیوان عدالت را حکم می کند 

برگزاری دادگاه 
متهمان جاسوسی 

جنگ با آمريکا در دريا 
تعیین تکلیف می شود

متهمان پرونده معروف به جاسوس��ی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی 
صبح روزگذشته برای ارائه توضیحاتی در شعبه 15 دادگاه انقالب تهران 

حاضر شدند.
 13 متهم ای��ن پرونده چندی قب��ل در عملیات پیچیده ای شناس��ایی 
 و دس��تگیر ش��دند. متهمان در جریان بازجویی ها اعتراف کردند برای 
شبکه های جاسوس��ی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی فعالیت می کردند.

در ادام��ه، پرونده متهمان به جاسوس��ی ب��ا تکمیل تحقیق��ات و صدور 
کیفرخواست به شعبه 15 دادگاه انقالب تهران فرستاده شد تا به اتهامات  
این13 متهم به ریاس��ت قاضی صلواتی رس��یدگی ش��ود. روز گذشته با 
گرفتن آخرین دفاعیات متهمان، ختم رس��یدگی به پرونده صادر ش��د. 

با اخذ آخرین دفاعیات، حکم مجازات متهمان به زودی صادر می شود.

سردار فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاس��داران با اشاره به این که اگر 
ما بخواهی��م کاری را انجام دهیم و اراده کنیم آن کار حتما انجام می ش��ود، 
گفت: ورود دانشگاهیان و دانش��جویان برای کمک به مجموعه هایی مانند 
نیروی دریایی سپاه بسیار مؤثر است و پیش��رفت در این زمینه بر رویارویی 
ایران و آمریکا تعیین کننده دو موضوع اس��ت. فرمانده نیروی دریایی سپاه 
در ادامه افزود: موضوع اول نقش بازدارندگی جمهوری اس��المی ایران است؛ 
 یعنی آمریکایی ها اگر تا به حال اقدامی علیه ای��ران انجام نداده اند به خاطر 
پیشرفت های نظامی ایران است.  فدوی خاطر نشان کرد: دومین موضوع این 
است که اگر به هر دلیلی آمریکایی ها قصد حمله به ایران را داشته باشند و ما 
وارد جنگ ش��ویم، تعیین تکلیف ما با آمریکا در این عرصه است؛ چون تمام 

توانمندی نیروی زمینی و هوایی آمریکا بر روی ناوهای آنهاست.

اواخر س�ال 90بود که جنجال های رفتن مرتضوی به اصرار مجلس�ی ها  س�وژه ای داغ برای  گروه
رس�انه ها ش�د. ماجرا تا اين جا پیش رفت که مرتضوی، مدير عامل صندوق تأمین اجتماعی سیاست 

 کشور قول داد که استعفا دهد.حاال دو ماه از سال 91 هم می گذرد و آن گونه که از ظواهر امر 
بر می آيد، مرتضوی نه تنها خیال رفتن ندارد، بلکه کامال بی خیال به قول شرف قبلی اش، تصمیمات جديدش را 
اعالم  می کند. وی از  وصول مطالبات اين صندوق به میزان 35 هزار میلیارد تومان از طريق واگذاری سهام دولت 

در 21 شرکت و بانک خبر داده است. تازه استخدام پنج هزار و 777 نفر را هم اعالم کرده است.

نظارت بر رهبری به مفهوم 
حراست از ايشان است

 آیت اهلل مهدوی کن��ی روزگذش��ته در همایش نظریه 
بیداری اسالمی گفت: مطمئنم که در کشور ما همیشه 
بیداری در جهت حضور مردم و مشارکت آنها در مراحل 
مختلف انقالب اسالمی قرار دارد. مهدوی کنی افزود: اگر 
ما در داخل کشور و در جهان پیرامون طوری عمل کنیم 
که کشورها از ما در بیداری اسالمی تبعیت کنند، مسیر 

درستی خواهیم داشت.
رییس مجلس خبرگان ادام��ه داد: باید متوجه موقعیت 
خطیر خود باشیم؛ زیرا اگر ما اشتباه کنیم انقالب نوپای 
آنها مصادره خواهد شد و همه کشورهای انقالبی مسلمان 
با هم شکست خواهیم خورد. وی افزود: برای جلوگیری 
از مصادره بیداری اسالمی، باید با یکدیگر ارتباط داشته 
باش��یم و از دین پیروی کنیم. نباید بیداری اسالمی در 

غالب فرهنگ غربی ارائه شود.
رییس مجل��س خب��رگان رهبری در بخ��ش دیگری از 
سخنانش با اشاره به جایگاه رهبری و والیت فقیه و نقش 
آن در سه دهه تاریخ انقالب اس��المی، گفت: هر جامعه 
انس��انی نیازمند به رهبری اس��ت و حاکم مسلمانی که 
تنها به نظرات تکیه کند، از روش قرآن انحراف پیدا کرده 
است. وی با اشاره به تفاوت های فقهی و فرهنگی شیعیان 
و اهل سنت، وجود مرجعیت در اهل سنت و عدم وجود 
والیت در این فرقه مذهبی را یادآور شد و در ادامه خاطر 
نش��ان کرد: ما هم والیت و هم مرجعیت داریم و ممکن 
اس��ت در زمان ما چند مرجع باشند، اما همه آنها والیت 
ندارند. رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی 
سخنان امام )ره( و اندیشه سیاسی شیعه درباره نقش و 
جایگاه شورا و مشورت در کنار والیت در پاسخ به کسانی 
که شبهه دیکتاتوری برای والیت فقیه را مطرح می کنند، 
خاطر نشان کرد: امام فرمودند تنها با احساسات نمی توان 
کشور را اداره کرد. ایش��ان هیچ گاه نمی گفت که من به 
تنهایی این نظر را دارم و تأکید داشت که با کارشناسان 
مذاکره کنید. وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نظامی باقی 
بماند، باید به مشورت تأکید داشته باشیم، چرا که اداره 
کشور یک جنگ نیس��ت و اداره کش��ور نیاز به دانش و 
تحقیق دارد. مه��دوی کنی با بیان ای��ن که بنده رییس 
مجلس خبرگان نش��ده ام که همه چیز را ب��ه هم بزنم، 
خاطر نش��ان کرد: نظارت بر رهبری به مفهوم حراست 
از ایشان اس��ت و باید رهبری را حفظ کنیم؛ البته گاهی 
ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد، اما این به مفهوم از 

بین بردن همه حرمت ها و چارچوب ها نیست.

 صالحی، وزی��ر امور خارج��ه دردیدار با وزی��ر امور خارجه 
دولت قانونی فلس��طین با ابراز خرس��ندی انتصاب وی به 
عنوان وزیر خارجه دولت قانونی و منتخب فلسطین، برای 
وی آرزوی موفقیت کرد.صالحی با اش��اره به موضع صریح 
و قاطع رهبر معظم انقالب در حمای��ت علنی و همه جانبه 
جمهوری اس��المی ایران از مقاومت در فلس��طین و لبنان، 
رمز پیروزی مردم قهرمان فلس��طین را مقاومت با توکل به 
قدرت و مدد الهی در مقابل دشمن صهیونیستی دانست و بر 
موضع قاطع ملت و دولت ایران در تداوم حمایت همه جانبه 
از مردم فلسطین با مشارکت فعال در طرح های سازندگی 
 و توس��عه امور زیر بنایی تأکید کرد و خواس��تار هوشیاری 
 گروه ه��ا و طیف های مختل��ف مردم فلس��طین در مقابل 
توطئه های دشمنان و حفظ وحدت صفوف فلسطینیان شد. 
صالحی در بخش دیگر ی از این دیدار، با تشریح موضع اصولی 
کش��ورمان در قبال تحوالت س��وریه و حمایت از مطالبات 
مشروع و مسالمت آمیز مردم این کش��ور و روند اصالحات 
سیاسی دولت سوریه، بر مخالفت جمهوری اسالمی ایران با 
هرگونه مداخله خارجی  در امور داخلی این کشور و اعتقاد 
ایران به راه حل سوری - سوری برای حل و فصل مسائل این 
کشور و تحقق مطالبات مردمی آن تأکید کرد و نقش و موضع 
اصولی دولت و مردم سوریه در حمایت از قضیه فلسطین و 

مقاومت را مهم و شایسته تقدیر دانست.

سخنان هفته گذش��ته اوباما در به رسمیت شناختن حق 
ازدواج همجنسگرایان، بازتاب گسترده ای در میان مقامات 
آمریکا داشته، به طوری که از یک سو اعضای کنگره نسبت 
 به آن اعتراض کرده و از س��وی دیگر رقی��ب جدی وی در 
انتخابات ماه نوامبر با تکیه بر همین موضوع، فعالیت خود 
را با ش��ور و حال بیش��تری دنبال می کند. به گزارش مهر 
انتقاد مقامات بلندپای��ه آمریکایی از ریی��س جمهور این 
کش��ور همچنان ادامه دارد، به طوری ک��ه در جدیدترین 
انتقادها رند پل، از اعضای کنگره آمریکا با انتقاد از اظهارات 
اوباما در خصوص همجنس��گرایان، گفت: گمان نمی کنم 
سخنان اوباما در خصوص همجنس��گرایان بتواند این افراد 

را جذب کند.
به نظر می رسد تنها فردی که از اظهارات اوباما درخصوص 
همجنسگرایان خشنود است، میت رامنی، رقیب سرسخت 
وی در حزب جمهوری خواه است. اظهارات اوباما درخصوص 
همجنسگرایان عاملی شده تا رامنی با شور و حرارت بیشتری 
رقابت های انتخاباتی خود را پیگیری ک��رده و با تاختن به 
اوباما، تالش کند تا میزان آرای خود را در انتخابات ماه نوامبر 
افزایش دهد. از همین رو رامنی هم اکنون در تالش است تا 
رأی محافظه کاران آمریکایی و همچنین اوانجلیست ها را 
که به داشتن عقاید تند مذهبی معروف هستند کسب کند.

ماجرای دادگاه فس��اد مالی بزرگ طی روزهای اخیر بیشتر 
یک بستر رسانه ای شده تا یک دادگاه با رویکرد جدی و به 
نظر می رسد حضور برخی از متهمان و نشستن روی صندلی 
داغ دادگاه، تریبونی را در اختیار آنها قرار داده است. در این 
روز از دادگاه »ب . د« مدیرعامل ش��رکت الیت بندر انزلی و 
»م.د« مدیرعامل شرکت میالد حدید پارسیان  مهم ترین 
کس��انی بودند که پاي می��ز محاکمه رفتن��د. در تازه ترین 
جلسه این دادگاه، نماینده دادس��تان گفت: اگر امروز برادر 
یکی از متهمان یک برگ چک سفید امضا نیاز داشته باشد، 
متهمان به او نمی دهند یا حداقل اگر می دهند سؤال و جواب 
می کنند، اما چندین دست چک را بدون سؤال به مه آفرید 

خسروی داده اند.
جالب این که متهمان این کالهب��رداری را به نوعی خدمت 
دانسته اند؛ چرا که اعالم کردند همه این راه ها و شیوه ها صرفا 
جهت خدمت بوده و این اقدامات برای دوران تحریم ها تعبیه 
 ش��ده بود. از دیگر نکات جالب جلس��ه اخیر اظهارات آقای 
»ب.ب « درباره علت ثبت ش��رکت الیت بندر انزلی بود که 
گفت: به من گفتند این ش��رکت باید ثبت ش��ود تا در زمان 
معامالت خارجی بتوان تحریم های موج��ود را دور زد و به 
همین دلیل با یک سهم هزار تومانی، من را سهامدار شرکت 
کرده و پس از آن من را به مدیرعامل شرکت انتخاب کردند. 

علی الریجانی، رییس مجلس هش��تم در جلسه غیرعلنی 
 روزگذش��ته گفت: پی��ش از مجلس هش��تم بحث نظارت 
دو مرحله را طی کرده بود. مرحله اول آن مربوط به انتخاب 
ناظران مجل��س و حضور آنها در مجام��ع مختلف بود، ولی 
نتایج نظارت این اف��راد در جایی ثبت نمی ش��د و به هیچ 
فرد دیگر انتقال نمی یافت. این رویک��رد مصداق بارز هدر 
رفتن فعالیت های نظارتی این افراد ب��ود که به عنوان ناظر 
در مجامع مختلف حضور پیدا می کردند. یکی دیگر از نتایج 
انتقال نیافتن تجربیات ناظران، این بود که مشاهدات آنها 
به مسئوالن اجرایی منتقل نمی شد و آیین نامه ای براساس 
نظرات آنها نوشته نمی شد و در نهایت کسی از مجلس نیز 
پیگیر این موارد نبود. وی با بیان این که مجلس هش��تم با 
تشکیل معاونت نظارت بر قوانین گام دوم خود را برای این 
امر برداش��ت، تصریح کرد: در همین راستا مجلس موضوع 
تنقیح قوانین را پیگیری و تصویب کرد با این رویکرد همه 
قوانین مورد بررسی قرار گرفت. رییس مجلس با بیان این که 
مجلس هشتم با تشکیل معاونت نظارت تمام کارهای ناظران 
خود در شوراها را ثبت و ضبط کرد، افزود: این رویکرد باعث 
انتقال نظرات ناظران به دیگران شد و براساس آن آیین نامه ها 
در زمان خود نوشته و به دولت ارایه شد. با رویکرد مجلس 
هشتم موضوع تطبیق قوانین به روز ش��ده است.الریجانی 
تأکید کردگام سوم نظارت باید در مجلس نهم برداشته شود.

بین الملل  اختالس سیاست خارجی مجلس

مخالفت ايران با هرگونه 
مداخله در امور سوريه

 من با هزار تومان 
مديرعامل شدم 

مجلس هشتم در نظارت 
پیشرو  بود

 سخنان اخیر اوباما 
دردسر شده است 

اخبارکوتاه

خبرويژه 

داوطلب رياست مجلس می شوم
غالمعلی حدادعادل 

 پس از س��کوت چهارس��اله در مقطع تبدیل مجلس هش��تم به مجلس 
 نه��م، احس��اس تکلیف ک��ردم و اگ��ر ت��ا روز رأی گی��ری زنده باش��م، 
داوطلب ریاس��ت مجلس می ش��وم ولو این که غیر خودم کس��ی به من 
 رأی ندهد؛ بنده ن��زد خدا حجت دارم و ش��ما هم حجت داری��د و به آن 

عمل کنید.
بن��ده 12س��ال ب��رای حقیق��ت اصولگرای��ی ت��الش ک��ردم. در 
مجل��س نه��م در درج��ه اول حف��ظ وح��دت اصولگرایی مهم اس��ت، 
 چراک��ه وظیف��ه مجل��س تنه��ا انتخ��اب ریی��س مجل��س نیس��ت 
و آن ابتدای کار است و انتخاب اعضای هیأت رییسه، کمیسیون ها، طرح ها 
و لوای��ح، موضع گیری ها همه 
 احتیاج به وحدت اصولگرایان

دارن��د. آنچ��ه در 24 اس��فند 
تحت عنوان س��ؤال از رییس 
گرف��ت،  ش��کل   جمه��ور 
نه تنها به اقتدار مجلس نیفزود، 
بلکه از اقت��دار مجلس و نظام 

کاست و دشمنان را شاد کرد.
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وجود صهیونیست ها شر است

رییس جمهور در جمع مردم شهرستان جوین گفت : مشکالت جامعه بشری از آنجا نشأت می گیرد که یک 
عده فقط به دنبال اذیت و آزار مردم هستند که در این راستا می توان به رژیم صهیونیستی اشاره کرد. وجود 

رژیم صهیونیستی شر است  و  آنها فقط به دنبال اذیت و آزار مردم فلسطین می گردند.

 مرتضوی بی توجه 
 به همه اين حرف ها

و قول هايش در 
مراسم والدت 

حضرت زهرا )س( 
و گرامیداشت  مقام 

زن سخن گفته 
و  اقداماتش را  به 
تشريح اعالم کرد



یادداشت
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فرهنگ شهروندی 
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0913***2571
لطفا یک گزارش  هم از مشکالت عشایر زحمتکش بگیرید.

---------------------------------------------------
0913***3671

 روکش های صندلی اتوبوس های قدیمی دول��ت آباد آنقدر کثیف 
است که اصاًل رغبت نمی کنی روی آن بنشینی. لطفا رسیدگی کنید. 
---------------------------------------------------

0913***0835
  لطفا یک س��ری هم ب��ه خیابان چم��ران مع��روف به به��رام آباد

بزنید.
ش��هرداری منطق��ه8 زحم��ت کش��یده و تابل��وی ای��ن خیاب��ان 
را از س��مت بنفش��ه ، خیاب��ان چم��ران و از ط��رف به��رام آب��اد، 
 کوچ��ه چم��ران نص��ب ک��رده اس��ت. ش��ما قض��اوت کنی��د

بهتر نیست شهرداری منطقه8 یک تابلوی روستای بهرام آباد اینجا 
نصب کند؟

---------------------------------------------------
 0913***0562

من از یک مرکز بهداشت با شما تماس می گیرم. در مراکز پایین شهر 
به علت تراکم جمعیت، مراجعات خیلی زیاد و نیروی کم ما باید کار 
پذیرش و اداری را هم انجام بدهی��م و بعضی وقت ها پرونده ها را به 

منزل می بریم بدون هیچ گونه اضافه کار یا کارانه ای.
----------------------------------------------- 

0913***562
من اهل داران هستم. چندین سال است که کلنگ کارخانه چیبس 
اینجا زده ش��ده، اما نیمه کاره رها ش��ده اس��ت و هیچ اقدامی برای 

ساختش نمی کنند.

سعید حاج سعیدی/ کارشناس ارشد روانشناسی 
در برخی مواقع افراد به حق خودشان قانع نیستند و یا فکر 
می کنند حقی دارند که به آنها نرسیده است. در این مواقع 
افراد انتظار دارند برخالف زحمتی که کشیده اند، به جایی 
برسند، بنابراین خیلی راحت برای رسیدن به مدارج باالتر 
افراد را دور می زنند. در روانشناسی اجتماعی این موضوع 
در باب فاصله میان میل و حق بررسی می شود؛ یعنی هر 
کسی تالش کرده باش��د به نتیجه می رسد، اما آن کسی 
که برخالف تالشش با رشوه، پارتی و یا دور زدن دیگران 
دنبال رسیدن به مدارج باالست، فاصله میان حق و میلش 

را قبول ندارد. 

تربیت خانواده ها   

 این مسأله در درجه اول به تربیت خانواده ها برمی گردد
 که چگونه در دوران کودکی فرزندش��ان را تربیت کنند

تا به حقش قانع باشد که وقتی بزرگ ش��د، نیاز نباشد 
برای رس��یدن به هر درجه ای، از نردب��ان دیگران بهره 
بگیرد. از سوی دیگر، آموزش هایی که در دوران مدرسه 
به بچه ها داده می ش��ود، چندان جامع و کامل نیست تا 
بتواند راهگشای آنها باش��د. اگر بتوانیم این موضوعات 
را حت��ی ب��ه خانواده ها منتق��ل کنیم، آنه��ا می توانند  

کودکانشان را با این موضوعات آشنا کنند.
شخصیت درونی 

شخصیت درونی افراد نیز از دیگر عوامل بروز این گونه 
رفتارهاس��ت. در برخی مواقع ضعف ه��ای درونی افراد 
عاملی است برای دور زدن افراد در جامعه؛ یعنی ممکن 
اس��ت آموزش ها و همچنین تربیت درست به فرد داده 
شده باش��د، اما فرد خودش احس��اس می کند که باید 
بیشتر از آن چیزی که حقش اس��ت به خواسته هایش 

برسد.

فرهنگ سازی 
این ضعف های درونی از طریق برخی فیلم ها و وسایل 
ارتباط جمعی می تواند پررنگ تر ش��ود؛ به عنوان مثال 
در یک فیلم یک ش��خصیت محبوب تم��ام رفتارهای 
ضداجتماعی، از جرم و جنایت گرفته تا رشوه، دورزدن 
و... را انجام می دهد. فرد به خاطر عالقه ش��دیدی که به 
این شخصیت دارد، رفتارهای ضداجتماعی این هنرپیشه 
را مثب��ت تلقی می کند و ممکن اس��ت ب��رای این که با 
این ش��خصیت همذات پنداری کند، هم��ان رفتارهای 

غیراجتماعی را در جامعه انجام دهد.

 30 زندانی به
 خانه هایشان باز گشتند 

برای  نوسازی خانه تان  
تخفیف  میلیونی بگیرید 

در اقدام خیرخواهانه خیر اصفهانی زمینه آزادی 30  زندانی فراهم شد.
این  خیر 70 ساله اصفهانی با حضور در زندان مرکزی اصفهان ضمن اعالم 
آمادگی برای آزادی زندانیان نیازمند و  پرداخت یک میلیارد و ۲8 میلیون 

و700 هزار ریال، موجب شدتا ۲3 مرد و هفت زن  آزاد شوند.
این خیر ه��دف از آزادی زندانیان را باقیات  الصالح��ات و  میالد حضرت 

زهرا)س( بیان کرد.
گفتن��ی اس��ت کمتری��ن مبلغ��ی را ک��ه خی��ر اصفهان��ی پراخ��ت 
 ک��رده، مرب��وط به یک م��رد با س��ه میلی��ون ری��ال و بیش��ترین مبلغ 
 ۱۲0 میلی��ون ریال مرب��وط به یک زن  ب��ود که وج��ه کل بدهی ها در

 یک فق��ره چک در وج��ه خیریه ام��ام موس��ی کاظم)ع( زن��دان صادر 
و تحویل شد.

غالمرضا عمرانی، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان 
گفت: تاکنون برای صدور پروانه س��اختمانی بافت های فرسوده از سوی 
شهرداری های اصفهان به شهروندان در حدود ۶0 میلیارد ریال تخفیف 

داده شده است.
به گفته وی،  هم اکنون بیش��ترین میزان بافت فرسوده در بین شهرهای 
استان مربوط به شهر اصفهان، کاشان، نجف آباد و خمینی شهر است. وی 
افزود:در حال حاضر برای احداث هر واحد مس��کونی در بافت فرس��وده 
ش��هری اعتباری بالغ ب��ر ۲00 میلیون ریال تس��هیالت بدون س��پرده 
 واگذار و برای صدور پروانه س��اختمانی از سوی ش��هرداری ها، تخفیف 
۵0 درصدی به مالکان پرداخت می شود. بانک های ملی، مسکن و سپه هم   

به مالکان تسهیالت می دهند.

یادداشت 

خبر خوش 

مکث 

چه کسی گفته  شاهین شهری ها  
دین دار  نیستند؟

امام جمعه شاهین شهر 
حجت االسالم مرتضی ملکیان 

برخالف تصور عمومی که فک��ر می کنند مردم شاهین ش��هر مذهبی 
نیستند، باید گفت که بیش��تر ساکنان شاهین ش��هر مردمی مذهبی 
 و متدین هس��تند. مس��ئوالن ش��هری این ش��هر عالوه بر این که به 
زیرساخت و نمای شهری اهمیت می دهند، نسبت به مسائل فرهنگی 
و مذهبی این شهر بی توجه نبوده و پروژه های خوبی را افتتاح کرده اند. 
مردم شاهین شهر، مردمی مذهبی با دغدغه فرهنگی هستند. از اهمیت 
مردم شاهین ش��هر به امور دینی غافل ش��ده ایم. برخی افراد تنگ نظر 

با دیدن چن��د نفر افراد مانکن 
در برخ��ی از خیابان های این 
ش��هر، فکر کنند هم��ه مردم 
ش��هر چنین فرهنگی دارند، 
در حالی که چنین نیست. این 
شهر دومین شهر با سواد کشور 
است که در مسائل مذهبی نیز 

جایگاه خوبی دارد.
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چهره روز
پاسخ تلفنی به مشترکان برق 

سامانه  سمیع شرکت توزیع برق اصفهان به منظور پاسخگویی به پرسش های مشترکان این 
شهرستان آغاز به کار کرد. با راه اندازی این سامانه 900 هزار مشترک به صورت غیرحضوری 

با شماره 8۱۲۱  از خدمات این سامانه استفاده می کنند.
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مجید روس��تایی، مدیرعامل کانون بازنشس��تگان فرهنگی و 
وظیفه بگیران اس��تان اصفهان در این باره گفت: دی ماه سال 
گذشته امید های بازنشستگان فرهنگی با اجرایی شدن بیمه 
طالیی به امیدواری تبدیل شد، اما این امیدواری مدتی بیش 
دوام نداش��ت. وی افزود: بیمه طالیی فرهنگیان بازنشسته به 
نوعی طالی بدلی بوده و ای��ن بیمه برای این قش��ر از جامعه 
عیاری نداش��ته است. به گفته وی، آس��یب پذیری فرهنگیان 
بازنشسته نسبت به سایر بازنشستگان بیشتر است و مسئوالن 

به جای حمایت، آسیب پذیری این افراد را افزایش داده اند.

زمزمه ها می گویدکه این بیمه فرمالیته است
جالب اینجاس��ت که مجید روس��تایی گفت که خبر ها حاکی 
از ع��دم تمدید بیم��ه طالیی فرهنگیان بازنشس��ته اس��ت و 

زمزمه هایی که از باال دس��تی ها به گوش می رسد، از فرمالیته 
بودن این بیمه ها نشان دارد. روستایی  معتقد است: وعده های 
مسئوالن طی ماه های گذش��ته در راستای اجرای کامل بیمه 
طالیی بازنشستگان فرهنگی تنها برای دل خوشی بوده است. 
به گفته یکی از فرهنگیان بازنشسته اصفهانی، در حال حاضر 
بیمه طالیی بازنشستگان فرهنگی به هوا رفته است و بیمه پوچ 

و توخالی به درد این افراد نمی خورد. 
»احم��د. ع« با اش��اره به ای��ن ک��ه امید های بازنشس��تگان 
فرهنگ��ی نبای��د ب��ه نا امی��دی تبدی��ل ش��ود، گف��ت: از 
ح��دود یک س��ال گذش��ته تاکن��ون منتظ��ر اج��رای بیمه 
طالی��ی ب��وده ام و گم��ان می ک��ردم با اج��رای ای��ن بیمه، 
 بس��یاری از هزینه ه��ای درمانی خ��ود و خان��واده ام کاهش 
می یابد. این بازنشس��ته فرهنگی با اش��اره به این که در پایان 

سال گذش��ته برای 
اجرای بیمه طالیی 
از ه��ر نف��ر ۱4هزار 
تومان کس��ر ش��د و 
این کار تنها به مدت 
چه��ار م��اه صورت 
 گرف��ت، اضافه کرد:

ن  نشس��تگا ز با
 فرهنگی در راستای 
اجرای بیمه طالیی 
ضرر کرده اند و هنوز 
کارت ه��ای آنها به 
دستش��ان نرسیده، 
بیم��ه طالی��ی آنها 
قطع ش��ده اس��ت.

وی گف��ت: امی��د 
داش��ته ام ک��ه این 
بیمه دوب��اره تمدید 

ش��ود، ام��ا آم��وزش و پ��رورش ب��ه قول ه��ای خ��ود عمل 
نمی کن��د. یک��ی دیگ��ر از فرهنگی��ان بازنشس��ته ب��ا 
 اش��اره به ای��ن که بیم��ه طالیی نس��بت ب��ه س��ایر بیمه ها

خدمات بیشتری را ارایه می دهد،گفت: سطح پوشش خدمات 
بیمه طالیی نس��بت به س��ایر بیمه های فرهنگیان بازنشسته 
بیش��تر اس��ت، اما این اعتراض ها انگار به گوش باال دستی ها 
فرو نمی رود و گوش ش��نوایی برای اعتراض ه��ای فرهنگیان 
بازنشسته وجود ندارد. براس��اس گفته های اداره تعاون و امور 
رفاهی آموزش و پرورش صندوق سازمان بازنشستگی درصدی 
را که باید برای بیم��ه طالیی فرهنگیان بازنشس��ته بپردازد، 
پرداخت نکرده و این موضوع س��بب عدم تمدید بیمه طالیی 

فرهنگیان بازنشسته شده است.
حال اگر چه آموزش و پ��رورش بنا به خواس��ت و میل و اراده 
خود نس��بت به اجرای بیمه طالیی برای فرهنگیان بازنشسته 
پیش قدم ش��ده بود، اما آموزش و پرورش تعهدات خود را در 
مقابل بازنشستگان فرهنگی به صورت کامل انجام نداد. به این 
شکل ۵۵ هزار بازنشس��ته فرهنگی در سراسر استان اصفهان 
هم از این طرح مزایای چندانی نصیبشان نشد.  در حال حاضر 
بیش از 400 هزار فرهنگی بازنشسته در کشور که چشم امید 
به اجرای بیمه طالی��ی دوخته بودند، با این بیمه را به ش��کل 

حلبی می بینند.

به دنبال تمدید نشدن بیمه طالیی بازنشستگان فرهنگی

طالی بیمه طالیی فرهنگیان بازنشسته بدلی بود  

بیمه طالیی فرهنگیان بازنشسته پس از مدت ها انتظار از ابتدای دی ماه سال گذشته اجرایی 
پروین 
شد و قرار ها بر این بود که این بیمه به مدت چند ماه  اجرا شود. همچنین قرار بود اردیبهشت احمدی 

ماه جاری دوباره این بیمه به صورت همزمان با بیمه طالیی شاغالن فرهنگی،  برای فرهنگیان 
بازنشسته نیز تمدید ش�ود، اما انگار خبری از تمدید این بیمه برای این افراد نیست و امید های این فرهنگیان به 
نا امیدی تبدیل شده است. هنوز چشم بازنشستگان فرهنگی به برق طالی بیمه طالیی نخورده بود که این طال به 
بدل مبدل ش�د. مانور های تبلیغاتی برای اجرای بیمه طالیی فرهنگیان بازنشس�ته هیچ پیامدی نداشت. امروز 
بسیاری از بازنشستگان فرهنگی همان کور س�وی امید خود را برای اجرای وعده و وعید های مسئوالن از دست 

داده اند و این قشر از جامعه، به جای طالیی بودن بیمه طالیی، نیازمند نوعی بیمه حمایتی هستند.

روزهای متوالی است که در سال های 
راضیه 
اخیر ش��اهد پرداخت نش��دن حقوق دادخواه 

کارمن��دان و کارگ��ران بخش ه��ای 
خصوصی و دولتی هستیم و این در حالی است که به دلیل تکرار 
شدن، این مسأله به خبرهای لوث تبدیل شده است.یادش به 
خیر آن زمانی که همه می خواس��تند کارمند باشند تا به این 
دلخوش کنند که آب باریکه ای  هر ماه به حسابش��ان ریخته 
 می شود. همه، حسرت بیمه  آنها را می خوردند و سبب راحتی 
آنها از پرداخت خرج و مخارج درمان دوران کهنسالی می شد.

اما همه این سخنان برای ما همچون شنیده های نامفهوم دوران 
نوجوانی می ماند.  این روزها دیگر نه تنها کارمند شدن افتخار 
نیست، بلکه کارمندی به معنای واقعی دیگر وجود ندارد. این 
روزها تنها اسم کارمند رسمی را برای ضمانت چک و دریافت 
وامی از بانک ها می شنویم و برای پیدا کردن یکی از این افراد به 
اصطالح کارمند رسمی، عالوه بر زیر و روی کردن کل دوستان، 
فامیل و آشنا و نیافتنشان، رو زدن پیش رییس بانک ، پذیرفتن 
چک از کارمندهای غیررس��می را ترجیح می دهی. سال های 
گذشته اگر اعتراض و یا تجمعی در نقطه ای از شهر پیش می   آمد 
با هر سختی و جان کندنی بود، بدو بدو خودمان را به آن محل 
می رس��اندیم تا خبر تازه و دس��ته اول را دریابیم که عالوه بر 
داشتن خبر تازه و جدید برای نگارش مشکالت مربوطه، تک 

تک مشکالت افراد تجمع کننده را ضبط کنیم که بیشتر این 
تجمع ها مربوط ب��ه کارگران اخ��راج ش��ده از کارخانه ای یا 
کارگاهی بود یا مربوط به پرداخت نش��دن حقوق این افراد در 
موعد مقرر، یا این که اجرا نش��دن قوانین مربوط به قانون کار. 
پس از خشکس��الی زاینده رود نیز که هر از چند گاهی شاهد 
تجمع کشاورزان بر سر نبود آب و کشت نشدن زمین هایشان 
بودیم، اما این در حالی است که در سال ۱390 با توجه به سال 
جهاد اقتصادی و همت و توجه ویژه به توسعه صنعت و تولید 
کشور در راستای توسعه اقتصادی، شاهد تجمع های متعدد در 
نقاط مختلف استان بودیم که  بیشتر این تجمع های مردمی به 
دلیل عدم تأمین مالی کارگران اداره های مختلف بود. البته این 
اعتراضات در حالی رخ داد که بسیاری از این نهادها با توجه به 
پرداخت نکردن به موقع حقوق خود به مجموعه کاری، بر این 
ش��دند تا آنها را با وضع قوانین ثانویه و جدید، از ایجاد هر نوع 
تجمع و گردهمایی منع کنند و در غیر این صورت، نیروهای 
مذکور اخراج  شوند. با همه این تفاسیر ، در اواخر سال گذشته 
و ابتدای س��ال جدید نیز با این مقوله و عدم پرداخت نش��دن 
حقوق، عیدی و سنوات مربوطه به کارگران و کارمندان در موعد 
مقرر مواجه بودیم. بی صبرانه منتظریم در سال تولید ملی، شاهد 
توسعه کش��ور، صنعت و تولید ملی باشیم تا چرخ صنعت خاک 

خورده مان قوت گیرد.

در ابتدای سال جدید 
نیز با این مقوله و عدم 
پرداخت نشدن حقوق، 
عیدی و سنوات مربوطه 
به کارگران و کارمندان 
در موعد مقرر مواجه 
بودیم

کارمندان بدون حقوق، همچنان اندر خم یک کوچه

با وجود آغاز ثبت نام در مدارس

یادش به خیر همه می خواستند کارمند شوند

شهریه مدارس غیرانتفاعی در ابهام 

شهریه مهد کودک ها زیاد می شود

گروه شهر: با وجود آغاز ثبت نام در مدارس و تأکید آموزش 
و پرورش بر نظارت ویژه برای انجام نظارت بر دربافت مبالغ 
 ثبت نام و س��ایر تخلف��ات، هنوز ش��هریه امس��ال مدارس 

غیر انتفاعی اعالم نشده است.
سید حسین میرمهدی، کارشناس مسئول مدارس غیردولتی 
اس��تان اصفه��ان با بی��ان این که هن��وز نرخ ش��هریه های 
سال جاری توس��ط وزارتخانه به ما اعالم نشده است، گفت: 
تازمانی که نرخ شهریه مدارس غیردولتی به استان ها اعالم 
 نشود، مدارس براس��اس نرخ س��ال تحصیلی گذشته وجوه 
ثبت نام را از اولیا دریافت می کنند. به گفته وی، این مشکل  

باید از سوی  وزارتخانه حل شود.
میرمهدی تأکید کرد: نرخ شهریه در هر مدرسه ای با توجه 
به امکانات و مزایای آن متفاوت است. این در حالی است که 
هم اکنون ثبت نام پایه اول ابتدایی از ابتدای اردیبهشت ماه 

آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است.
طبق برنامه ابالغ شده، ثبت نام باقیمانده پایه های تحصیلی 

از ابتدای خرداد ماه آغاز می شود.
اس��تان  غیردولت��ی  م��دارس  مس��ئول  کارش��ناس 
اصفه��ان از خانواده ه��ا خواس��ت ت��ا ب��ا رج��وع ب��ه 
 س��ایت آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان به نش��انی 
"http://shahrie.isfedu.ir در جری��ان ن��رخ فعل��ی

ش��هریه م��دارس موردنظ��ر خ��ود ق��رار گرفت��ه و 
 س��پس نس��بت ب��ه ثب��ت ن��ام فرزن��دان خ��ود اق��دام 

کنند.
حاال سؤال اینجاست که خانواده ها بر چه اساسی می توانند 
 ب��رای پرداخت ش��هریه و مبل��غ آن متناس��ب ب��ا بودجه 
خود حساب کنند؟ اینجاست که باید گفت برای برنامه ریزی 

شتاب زده در برخی ادارات باید فکری کرد.

سعید صادقی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
گفت: 9۵ درصد از مهد کودک های شهری و روستایی استان 

اصفهان توسط بخش خصوصی اداره می شوند.
به گفته وی، مسئولیت س��رمایه گذاری برای مهدکودک ها 
به عنوان مکانی که سرمایه های انس��انی در آن پرورش پیدا 
می کنند، بسیار سنگین است. صادقی افزود:  یک هزار و ۲00 
مهدکودک شهری و روس��تایی با حدود ۵0 هزار کودک زیر 
شش سال در اصفهان وجود دارند که در حال حاضر کودکان 
را از ش��ش ماهی تا پنج س��الگی در مهدکودک ه��ا ثبت نام 

می کنند.

افزایش شهریه 
 وی به افزایش احتمالی شهریه مهدکودک ها در سال جاری 
اشاره کرد و افزود: امیدواریم با افزایش تعرفه ها و حمایت از 
بخش خصوص بتوانیم خدمات بهتری را به کودکان که قشر 

آسیب پذیر جامعه هس��تند ارایه دهیم. صادقی با بیان این 
که تمام مهد های کودک زیر نظر س��ازمان بهزیس��تی اداره 
می  شود، بیان داشت: سه سال قبل ال یحه وا گذاری آموزش 
کودکان چهار تا شش سال به آموزش و پرورش ابالغ شد، در 
حالی که این سازمان شرایط الزم برای ایجاد فضای آموزشی 

را برای این بازه سنی را نداشت.
وی با بیان این که مهد های زیر نظر س��ازمان بهز یس��تی با 
شرایط و اس��تاندارد های خاصی ایجاد می ش��ود، افزود: این 
مؤسس��ات برخی مواقع در محل هایی که از نظر بهداشتی و 
امکانات مناسب نیست، تعداد زیادی از کودکان را با حداقل 

هزینه آموزش می دهند.
وی تصریح کرد: س��ازمان بهزیس��تی در سیاست گذاری ها 
و قانون گذاری های ش��ورای آموزش و پرورش، هیچ نقشی 
نداشته اس��ت، در حالی که بخش مهمی از آموزش پیش از 

دبستان به این سازمان مربوط می شود.

سالم زاینده رود 
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چرا همدیگر را دور می زنیم؟

گشتی در اخبار 

 45 پزشک برای همراهی 
با حاجیان آماده شدند  

محس��ن مؤمنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با 
بیان این که حکم 4۵ پزشک کاروان آماده اعزام به حج تمتع صادر 
ش��ده، گفت: معاینات پزشکی توسط این پزش��کان، هم اکنون در 

حال انجام است. 

اصفهانی ها دیگر برای تعویض پالک 
شهر را زیر پا نمی گذارند

سرهنگ حسین غالمی، رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با 
توجه به بعد مسافتی مرکز شماره یک تعویض پالک استان نسبت 
به مرکز شهر، پلیس راهنمایی رانندگی جهت رفاه حال شهروندان 

مرکز دوم تعویض پالک را در شمال اصفهان افتتاح می کند.
مرکز شماره دو تعویض پالک استان اصفهان در ابتدای خردادماه 
سال جاری به طور کامل در واقع در فلکه تاکسیرانی، جنب ساختمان 

تاکسیرانی اصفهان راه اندازی خواهد شد.

 مردان نمی خواهند
 زنان مدیر شوند 

مرضیه فرش��ادی، معاون پیش��گیری اداره کل بهزیس��تی استان 
اصفهان با اشاره به این که زنان در مدیریت به دنبال موفقیت هستند 
اما مردان می خواهند اول باشند، گفت: بر اس��اس  مطالعات  انجام  
شده، عاملی به نام »سقف  شیشه ای« با نگرش ها و تعصب های  منفی،  
 بسیاری  از زنان  را از باالرفتن  به سوی  پست های  مدیریت  و رهبری  

بازمی دارد.
به گفته وی، کس��ب مشاغل مدیریتی از س��وی زنان، عالوه بر این 
که آن��ان را در مقابله ب��ا تبعیضاتی چون معیارهای اس��تخدامی و 
دستمزدهای نابرابر، فرصت های آموزش حرفه ای نابرابر، دسترسی 
نابرابر به منابع تولی��دی و امکانات نابرابر در ارتقای ش��غلی تواناتر 
می کند، سبب باال رفتن اعتماد به نفس، کسب یک هویت مستقل 

و بهبود وضعیت و رشد اجتماعی آنان می شود.

پیگیری/حمایت از نوسازی خانه ها در بافت فرسوده 

اهداف طرح  
مس�ئوالن می گوین�د ک�ه 
بااج�رای این بیمه بس�یاری 
از هزینه ه�ای فرهنگی�ان 
بازنشس�ته کاهش می یابد، 
بیمه ش�دگان بازنشسته نیز 
مانن�د فرهنگی�ان ش�اغل 
ام�کان اس�تفاده از خدمات 
بیم�ه طالی�ی را در زمین�ه 
ویزیت پزشک، دارو، خدمات 
کلینیک�ی و پاراکلینیک�ی، 
خدمات بیمارستانی و اعمال 
جراحی به صورت بدون سقف 
و بر اس�اس تعرفه مش�خص 

شده دارند.
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 برگزاری همايش مديريت 
و اقتصاد رسانه

دومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد رس��انه کش��ور با حضور 
مدیران ارش��د متولی عرصه رسانه، اساتید دانش��گاهی، دانشجویان، 
خبرنگاران و عالقه مندان برگزار می شود. به گزارش واحد اطالع رسانی 
دبیرخانه دایمی مدیریت رسانه ای کشور، علی اکبر فرهنگی، دبیر علمی 
همایش با اشاره به تشکیل دبیرخانه دایمی مدیریت رسانه کشور گفت: 
امیدوارم با تش��کیل این دبیرخانه که با هدف تدوین برنامه راهبردی 
رسانه ای کشور تشکیل شده است، شاهد ساماندهی وضعیت رسانه های 
ایران از زوایای مختلف و ایجاد مدیریت یکپارچه رس��انه ای در کشور 
باش��یم. براس��اس این گزارش، دومین همایش بین المللی مدیریت و 
اقتصاد رسانه در تاریخ 26 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در مجموعه 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران برگزار خواهد شد.

 ابالغ کاهش ۱۰ درصدی
 قیمت حبوبات

 ریی��س اتحادیه کش��وری بنک��داران م��واد غذایی از اب��الغ کاهش
۱۰ درص��دی قیمت حبوبات خبر داد. قاس��م علی حس��نی با اش��اره 
 به نزدیک ش��دن به فصل برداش��ت حبوبات، اظهار داش��ت: کاهش

۱۰ درصدی در قیمت حبوبات را اعالم کردیم که عالوه بر کنترل قیمت 
حبوبات، نرخ این گونه محصوالت را در آستانه کاهش قرار داده است.وی 
از عرضه برنج پر محصول ایرانی ب��ا قیمتی کمتر از دو هزار تومان خبر 
داد و افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به مراکز انبار محصوالت در 
استان های تهران، گیالن، مازندران، خوزستان و فارس حواله مربوط 
را دریافت کنند. رییس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی با بیان 
این که عرضه برنج پر محصول ایرانی ب��ا قیمتی کمتر از دو هزارتومان 

نامحدود است، از موجودی 6۰ هزار تنی این کاال خبر داد.

 جشنواره شیخ بهايی
قدرت بین المللی دارد

محمد مهدی نژاد نوری در آیین اختتامیه هش��تمین جش��نواره ملی 
فن آفرینی ش��یخ بهایی در اصفه��ان گفت: این جش��نواره اهمیت و 
شایستگی الزم را برای مطرح شدن در س��طح بین المللی به ویژه در 
میان کشورهای اسالمی و مس��تقل دارد. وی بیان داش��ت: متولیان 
برگزاری جشنواره شیخ بهایی می توانند با استفاده از بستر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و شبکه علمی کشور، این جشنواره را به طور همزمان 
در سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر برگزار کنند. معاون پژوهشی 
وزارت بهداشت گفت: با این کار، ضرورت حضور فیزیکی در جشنواره 
از بین می رود و امکان مش��ارکت بیشتر از سراس��ر دنیا در آن وجود 
دارد. وی با بیان این که این جشنواره نباید فقط به یک رخداد سه روزه 
خالصه شود، تصریح کرد: این جریان باید به عنوان جریانی سازنده در 

حوزه علم و فناوری تبدیل شود.

  افزايش نیافتن مالیات ها 
در سال تولیدملی

عضو کمیسیون تلفیق از بررس��ی بودجه در شورای نگهبان به موازات 
مجلس خبر داد و گفت: در کمیسیون تلفیق تمهیداتی برای تولید در 
نظر گرفته شده و مصوبات نس��بتاً خوبی وجود دارد؛ از جمله این که 
تعرفه های مالیاتی باید ثابت بماند. عباسعلی نورا گفت: برای حمایت 
از تولید نباید تعرفه های مالیات��ی افزایش پیدا کند و نرخ مالیات برای 
بخش تولید باید ثابت بماند. وی با بیان این که سهم تولید از هدفمندی  
یارانه ها باید پرداخت شود، گفت: مبالغی که برای حمایت از تولید در 
نظر گرفته شده، باید پرداخت و تولید به طور واقعی حمایت شود. نورا 
به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی اشاره کرد و گفت: قطع یقین 
تصویب این قانون به نف��ع تولید داخلی خواهد بود و ب��ازار باید تولید 
داخلی را مورد حمایت قرار دهد. وی افزود: اگر بازار نس��بت به فروش 
محصوالت داخلی توجه بیشتری داشته باش��د، در بخش تولید رونق 
اتفاق می افتد و هر چه بازار از کاالهای مصرفی خارجی حمایت کند، 

تولید داخل دچار صدمه می شود.

صادرات نخستین محموله نفتی 
توسط بخش خصوصی

رییس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفت، گاز 
و پتروشیمی ایران از نخس��تین گام بخش خصوصی در صادرات نفت 
خام به بازارهای جدید جهانی خبر داد. خس��روجردی افزود: به دنبال 
توافق های انجام شده با وزارت نفت در مورد صادرات نفت خام از طریق 
بخش خصوصی، هم اکنون بعضی ش��رکت ها حواله صادرات دریافت 
کرده اند و در صدد انعقاد قرارداد با مشتریان جدید نفت ایران هستند.

وی ادامه داد: هم اکنون هیچ منعی از ط��رف مدیریت امور بین الملل 
ش��رکت ملی نفت ایران برای صدور حواله صادرات نفت خام به بخش 
خصوصی نیست و زمینه الزم برای شرکت های عالقه مند به صادرات 

نفت وجود دارد.

قیمت مصوب 63۰ تومانی شیر 
اجرايی نشد

مدیرعامل کارخانه های لبنی استان اصفهان گفت: با توجه 
به این که در جلسه کارگروه شیر اس��تان اصفهان قیمت 
63۰ تومان فروش ش��یر خام مصوب ش��ده و ب��ا موافقت 
دامداران نیز روبرو ش��ده، اما هنوز این کار اجرایی نش��ده 

است.
 هوم��ان امی��ری اظه��ار داش��ت: جلس��ه ای در تاری��خ 
۱8 اردیبهشت  ماه با کارگروه شیر استان در محل سازمان 
صنعت، معدن و تجارت تش��کیل ش��د که طبق مصوبات 
آن،  مقرر ش��د که 2۰۰ تن ش��یر خام از س��وی دامداران 
از روز2۰ اردیبهش��ت  م��اه ب��ه کارخان��ه داران به فروش 
برس��د. وی ادامه داد: با توجه به این اظه��ارات و مصوبه ها 
کارخان��ه داران نیز در مقاب��ل به تولید ش��یر پاکتی بدون 
افزایش قیمت اقدام کنن��د. مدیرعامل کارخانه های لبنی 
 اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: محص��والت کارخانه های 
زیر نظر ما تا این لحظه افزایش قیمتی در زمینه محصوالت 
تولیدی خود نداده ان��د که بخواهند آن را به قیمت س��ال 
گذش��ته برگردانند. وی اضافه کرد: ما نیز متعهد شده ایم 
که اگر ش��یر با میانگین 63۰ تومان خریداری شود، ما نیز 
شیر را به قیمت 8۰۰ تومان به فروش می رسانیم. امیری با 
اش��اره به این که از وعده انجام شده مدت پنج روز گذشته 
اس��ت، تأکید کرد: با توجه به مصوبات انجام شده مبنی بر 
فروش 2۰۰ تن ش��یر خام از طریق دامداران، اما هنوز این 
کار عملیاتی نش��ده اس��ت.وی ادامه داد: این کار تا تاریخ 
۱۰ خرداد س��ال جاری به صورت موقت انجام می ش��ود. 
مدیرعامل کارخانه های لبنی استان اصفهان تصریح کرد: 
اتحادیه دامداران لیس��تی در اختیار ما ق��رار نداده و اکثر 
کارخانه های لبنی نیز به علت عدم دریافت شیر خام تولید 
ندارند. وی از علت عدم ارائه ش��یر خام ب��ه کارخانه داران 
سخن گفت و اظهار داشت: اتحادیه دامداران اظهار کرده اند 
که خوراک دام وعده داده شده از طرف دولت هنوز به دست 
ما نرسیده اس��ت. امیری بیان کرد: دس��تگاه های نظارتی 
و بازرس��ی باید به تحویل ش��یر خام به کارخانه های شیر 
خشک، کارگاه های ماست بندی، بستنی سازی ها و خروج 
ش��یر از اس��تان که به قیمت خارج از مصوبه به خریداری 
مشغول هستند، نظارت داشته باش��ند. وی ادامه داد: اگر 
دستگاه ها موظف ش��وند که در چارچوب خاص و با قیمت 
مناسبی نزدیک به قیمت مصوب شیر به فروش برسد، باعث 
ایجاد انگیزه برای کارخانه داران لبنی می شود. امیری تأکید 
کرد: اگر اقدامات ارائه شده اجرایی نشود، تولید شیر پاکتی 

و محصوالت لبنی دیگر با مشکل مواجه می شود.

مدیر کل گمرک اس��تان اصفهان با اش��اره با ش��روع اجرای طرح جامع 
گمرک نوین در سراسر کشور،گفت: ضرورت حرکت به سمت این طرح، 
حمایت از اقتصاد کشور و فراهم کردن موجبات رشد اقتصادی و توسعه 

کسب و کار است.
اس��داهلل احمدی ونهری در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: گمرک به عنوان 
یکی از منابع اصلی درآمده��ای دولت حائز اهمیت ویژه ای اس��ت. وی 
گفت: بازنگ��ری و اص��الح بنیادین س��ازمانی گمرک و بهنگام س��ازی 
 فرآیندها، ساختار و سیستم های اطالعاتی و عملیاتی هماهنگ با دانش و 
فناوری های نوین در آن، بیش از پیش ضروری اس��ت. وی افزود: بدین 
منظور و کسب رضایت بیش��تر ارباب رجوع، طرح جامع گمرک نوین در 

سرلوحه کار گمرک قرار گرفته شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجود ظرفیت ها و پتانس��یل 
بسیار اصفهان در بخش صنعت، گردشگری و مرکزیت کشور، متأسفانه 
این اس��تان از داش��تن چند خط پروازی با سایر کش��ورها محروم است. 
محمود اسالمیان در شانزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق اصفهان 
اظهار داشت: به جای پرداختن به پروژه های متعدد، باید یک کار درست و 
اثرگذار در استان انجام داد تا نتایج و فواید آن به اقتصاد استان کمک کند. 
وی معطل ماندن پروژه های عمرانی اصفهان از جمله ورزشگاه نقش جهان 
را سبب وارد شدن زیان جانی و مالی متعدد برای مردم این شهر دانست 
 و افزود: جوانان این ش��هر برای تماش��ای یک بازی فوتبال باید مسافت 
۴۰ کیلومتر تا فوالد شهر را تحمل کنند، در حالی که ورزشگاه نقش جهان 

در حومه اصفهان با هزینه3۰ میلیارد تومان به اتمام می رسد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: امس��ال با بهره برداری از معادن جدید، 
صنعت فوالد نیز مانند سیمان خودکفا می شود و می توان 

در این صنعت صادرات نیز داشته باشیم.
وجی��ه اهلل جعف��ری در حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه 
جش��نواره خدمت وی��ژه یکصدمین س��فر هیأت دولت 
در جم��ع خبرن��گاران اظهار داش��ت: با توجه به س��فر 
اخیر رییس جمه��ور و مصوبات جدی��د در مورد معادن 
س��نگان خواف و افتتاح چند طرح در دیگر اس��تان ها، 
امس��ال می توانیم عالوه بر خودکفایی در صنعت فوالد، 
صادرات نیز داشته باش��یم. وی با اشاره به این که معدن 
س��نگان به چهار هزار میلی��ارد تومان س��رمایه گذاری 
برای تکمیل فرآیند فوالد نی��از دارد، تأکید کرد: معدن 
سنگان حدود هشت هزار اشتغال مس��تقیم و 32 هزار 
اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و معضل بیکاری جوانان 
شهرستان های اطراف را حل می کند. جعفری همچنین 
از س��رمایه گذاری هزار و 658 میلیارد تومانی در طول 
سفرهای هیأت دولت در بخش صنعت و معدن خبر داد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: ح��دود 5۰ درصد از س��رمایه گذاری ها 
انجام و بالغ بر 8۰ درصد مصوبات اجرایی ش��ده اس��ت. 
جعفری همچنین از اجرای پروژه های جدید بهره برداری 
از معادن مس و طالی مکش��وفه خب��ر داد و اظهار کرد: 
تحریم ها سبب پیشرفت و جدیت کار مهندسان ما شده 
است. وی از ۱5 طرح آماده بهره برداری با سرمایه گذاری 
بیش از دو هزار و 8۰۰ میلیارد تومان سخن گفت و طرح 
سنگان با اس��تخراج بیش از دو میلیون تن کنستانتره، 
احداث واحد آگلو مراسیون با ظرفیت بیش از دو میلیون 
تن، فوالد رافع با ظرفیت 8۰۰ هزار تن فوالد خام در سال 
و توسعه احیای مستقیم صبای مبارکه با ظرفیت بیش از 
یک میلیون تن آهن اسفنجی را جزو این طرح ها دانست.

رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از تأمین مالی 
پیمانکاران از طریق انتشار اوراق خزانه اسالمی خبر داد 
و گفت: راه اندازی بازار ارز صادرات��ی با هماهنگی بانک 

مرکزی انجام خواهد شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، علی صالح آبادی 
اظهار داش��ت: بر اس��اس قانون، دولت اج��ازه دارد که 
اوراق خزانه اس��المی را به پیمان��کاران اختصاص دهد 
و بخش��ی از تأمین مال��ی پیمانکاران با ف��روش آنها در 
بازار س��رمایه انجام ش��ود. وی به تصویب انتشار اسناد 
خزانه اسالمی در کمیس��یون تلفیق مجلس اشاره کرد 
و افزود: با اس��تفاده و به کارگیری اسناد خزانه اسالمی، 
می توان طلب پیمانکاران طلب��کار از دولت را پرداخت 
کرد. معاون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی با اعالم این که 
سازمان بورس آمادگی دارد که این اوراق را منتشر کند، 
تصریح کرد: پیمانکاران از ای��ن اوراق می توانند به جای 
پول نقد اس��تفاده کنند و اوراق مذکور کابردی همچون 
اوراق مش��ارکت دارد ک��ه دارای درآمدی ثابت اس��ت. 
صالح آبادی در بخش دیگری از س��خنان خود در مورد 
بازار ارز صادراتی که دس��تور العمل و زیرساخت های آن 
در بازار سرمایه کشورمان نهایی شده، عنوان کرد: اجرای 
چنین برنامه ای مستلزم هماهنگی با بانک مرکزی است. 

حس��ین مهاجران، رییس اتحادیه سراسری فروشندگان 
میوه و تره بار اس��تان تهران در گفتگو با مهر در خصوص 
کاهش قیمت گوجه فرنگی در ب��ازار گفت: درحال حاضر 
قیمت گوجه فرنگ��ی در بازار از کیلوی��ی29۰۰ تومان به 
کیلویی22۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار کاهش یافته 
است. وی در عین حال تصریح کرد: البته گوجه فرنگی در 
میوه فروشی های سطح شهر تا کیلویی 26۰۰ تومان هم 
به فروش می رسد. رییس اتحادیه سراسری فروشندگان 
میوه و تره بار اس��تان تهران اضافه کرد: تا یک هفته دیگر 
که گوجه دزفول و اندیمش��ک به بازار بیاید، قیمت گوجه 

فرنگی به زیر هزار تومان خواهد رسید.
 وی قیمت کنونی گوجه فرنگی در بازار را واقعی ندانست 
و اف��زود: قیمت گوجه فرنگ��ی باید در مناطق گرمس��یر 
 بین 5۰۰ ال��ی 6۰۰ تومان و در مناطق سردس��یری بین

3۰۰ الی ۴۰۰ تومان باشد. مهاجران همچنین درخصوص 
کاهش قیمت موز در بازار، گفت: هم اکنون قیمت موز از 
کیلویی32۰۰ توم��ان به 2۴۰۰ توم��ان در میادین میوه 
و تره بار رس��یده اس��ت. وی با بیان این که قیمت موز در 
میوه فروشی های س��طح ش��هر تا کیلویی 27۰۰ تومان 
است، پیش بینی کرد: در خردادماه سال جاری قیمت موز 

کیلویی ۱5۰۰ تا ۱65۰ تومان در بازار به فروش برسد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با اعالم دالیل کاهش 
قیمت خرید س��که در بان��ک، از آغاز ف��از دوم تحویل 
س��که های پیش فروش��ی از چند روز آینده با شرایط و 

نرخ های جدید خبرداد.
عباس کمره ای در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قیمت 
 س��که هایی که بانک ملی از مردم خری��داری می کند

 )575 هزارتومان(، گفت: بانک مرکزی قیمت سکه های 
پیش فروش��ی که مردم قصد دارند آنه��ا را به بانک ملی 

بفروشند، کاهش داده است.
مدیرکل س��ابق ریالی و نش��ر بانک ملی با بیان این که 
در روزه��ای ابتدایی تحویل س��که های پیش فروش��ی 
 قیمت س��که هایی که بانک از پیش خریداران می خرید

 636 هزار تومان بود، تصریح کرد: زمان تحویل سکه ها از 
   دوم اردیبهشت ماه جاری بود. 

عضو هیأت مدیره بانک ملی ای��ران اضافه کرد: تا تاریخ 
29 اردیبهشت ماه جاری قیمت سکه هایی که به مردم 
تحویل داده می شود، با نرخ پیش خرید 5۴6 هزار تومان 
است که با احتساب نرخ 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
یعنی 27 هزار و 3۰۰ تومان، نرخ سکه 573 هزار و 3۰۰ 

تومان می شود. 
کمره ای اظهارداش��ت: از تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 
 جاری که مرحله دوم تحویل سکه های پیش فروش آغاز

 می شود، قیمت های جدید اعمال خواهد شد؛ زیرا نرخ 
و شرایط پیش فروش سکه ها در مرحله دوم تغییر کرده 
بود که در زمان سررسید نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم 

محاسبه می شود.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه قیمت پیش فروش س��که طرح 
جدی��د در فاز دوم با تحویل ش��ش ماهه، پن��ج میلیون 
و 989 ه��زار ری��ال و ب��ا تحوی��ل چه��ار ماهه، ش��ش 
 میلی��ون و 27۴ هزار ریال ب��دون احتس��اب مالیات بر 

ارزش افزوده بود.

بازار ارز میوه  صنعت، معدن و تجارت سکه

تولید فوالد، امسال 
خودکفا می شود 

راه اندازی بازار ارز صادراتی 
با هماهنگی بانک مرکزی

 گوجه فرنگی و موز
 ارزان شدند

موج دوم کاهش قیمت 
سکه در راه است

اخبار کوتاه

خبر ويژه
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هجوم تراکتورهای چینی و اروپایی به مزارع ایران

پیش تر، مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران هشدار داده بود که واردات بی رویه تراکتور به کشور، بیش از 
2۰۰ هزار فرصت شغلی را تهدید کرده است. در سال ۱39۰ در حالی اندکی بیش از ۱۰۰ میلیون دالر انواع 

تراکتور را از کشور صادر کردند که در همین سال، بیش از 6۴۰ میلیون انواع آن وارد کشور شد.
جزئیات وام مسکن خبرنگاران

وزیر راه و شهرسازی
علی نیکزاد

 وام مسکن خبرنگاران در شورای عالی مسکن تصویب شد. بر اساس 
مصوبه شوراي عالي مسکن، براي ساخت مسکن مبلغ ۴۰۰ میلیون 
 ریال و براي خرید مس��کن نیز مبلغ 35۰ میلیون ری��ال وام با بهره 
۱2 درصد از طری��ق بانک های عامل در اختیار خبرنگاران سراس��ر 

کشور قرار مي گیرد. 
خبرنگاران متقاضی دریافت وام مس��کن را وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی معرفی می کند. وام خرید و س��اخت مس��کن خبرنگاران 
در شوراي عالي مس��کن با تأکید رییس جمهور به تصویب رسیده 
و ب��ه زودي به خبرن��گاران واجد ش��رایط پرداخت مي ش��ود. این 
تس��هیالت با معرفي وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي و 
ب��ه خبرن��گاران متأهلي که 
فاقد مسکن هستند و تاکنون 
از دولت تس��هیالت مسکن، 
 زمی��ن ی��ا واحد مس��کوني 
یارانه دار دریافت نکرده اند، 

تعلق مي گیرد. 

صف های طوالنی، نتیجه تصمیم اشتباه دولت
البت��ه از دولتمردان و مس��ئوالن ای��ن بخش با توجه ب��ه این که 
 بس��یاری از م��ردم در ای��ن راه صرفه جوی��ی ک��رده  و بنزی��ن 
۱۰۰ تومانی را برای روز مبادا گذاشته بودند، این چنین رفتاری دور 
از انتظار بود و برخی از مردم این عمل را نوعی توهین تلقی کردند.

پس از اعالم این خبر به مردم، روزانه در پمپ بنزین های مختلف 
در سطح شهر، شاهد صف های طوالنی مراجعه کنندگان بودیم که 
افرادی نیز گفتند برای پر کردن باک خود در این چند روزه، حدود 

دو ساعت در صف بوده اند.
البته انتظ��ار می رفت مس��ئوالن مربوطه قبل از انج��ام هر گونه 
اقدام در راستای این عمل، زیرس��اخت های الزم را فراهم کنند تا 
این چنین، مردم وقت خ��ود را در صف های طوالنی صرف نکنند. 
بر اس��اس گزارش��ات از جایگاه های عرضه بنزین در س��طح شهر 
اصفهان، بعد از این که س��ازمان هدفمندي یارانه ها اعالم کرد که 
 مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ توماني تا پایان اردیبهشت ماه

اس��ت، جایگاه هایی که در روز تنها 2۰۰ ت��ا 25۰ مراجعه کننده 

داشتند، اکنون روزانه دو هزار و 3۰۰ تا دو هزار و 7۰۰ نفر، ساعت ها 
در ایستگاه های بنزین برای استفاده از سهمیه خود صف می بندند.

مصرف بنزین در جایگاه های فعال استان بیش از 7۰ درصد افزایش 
یافته و البته در برخی از جایگاه ها نیز همان روال اولیه ادامه دارد.

یکی از کس��انی که برای مصرف س��همیه ۱۰۰ تومان��ی خود به 
پمپ بنزین مراجعه کرده  اس��ت، می گوید: از ف��ردا قیمت بنزین 
در کش��تی های خلیج فارس تعیین می ش��ود و قیمت خودرو در 
کارخانه سایپا و ایران خودرو.  بنزین به نرخ جهانی است و خودرو 

به نرخ ایرانی.
او می گوید: چند ماهی ماش��ین را از پارکینگ خانه خارج نکردم 
تا این س��همیه را پس انداز کنم و بتوانم زمانی ک��ه بنزین لیتری 
هزارتومان می شود، از بنزین ۱۰۰ تومانی استفاده کنم، اما زمانی 
که این خبر تأیید شد، واقعا شگفت زده شدم؛ زیرا این نوعی ظلم به 
حقوق من است که قوانینی را که دولت تعیین کرده، اجرا کرده ام  
و در راستای کاهش آلودگی هوا، گامی هرچند کوچک برداشته ام. 
وی ادامه می دهد: به نظر شما، در حال حاضر فرقی بین من و کسی 

که بنزین را پس انداز نکرده ، وجود دارد؟
6 روز تا تبديل بنزين ۱۰۰ تومانی به 4۰۰ تومانی

برخی از جایگاه داران نیز بیان کردند: ب��ا وجود مراجعه انبوهی از 
مصرف کنندگان برای استفاده از آخرین قطرات بنزین ۱۰۰ تومانی 
خود، بعضی از این افراد با اتخاذ سیاس��ت هایی که این سهمیه به 
نرخ ۴۰۰ تومان تبدیل مي شود، از مصرف آن خودداری می کنند. 
 با وجود این که تنها ش��ش روز دیگر به ضرب االجل مصرف بنزین 
۱۰۰ تومانی باقی مانده، برخی از دارن��دگان این نوع بنزین اقدام 
به فروش آن با نرخ های 3۰۰ تا ۴۰۰ توم��ان به مصرف کنندگان 
می کنند. همچنین برخی از دارندگان بنزین ۱۰۰ تومانی با پر کردن 
 باک های خودروهای خود، مابقی بنزی��ن مصرفی را در گالن های 
چندین لیتری برای روزهای مبادا ذخی��ره می کنند. هرچند این 
روزها که بازار مصرف بنزین ۱۰۰ توماني داغ شده، راه های دیگری 
نیز از س��وی دارندگان این نوع بنزین برای مصرف و فروش آن در 

جایگاه، دیده و گزارش می شود.
بعضی از افراد با داش��تن دو تا سه کارت س��وخت که بیشتر آن از 
موتورسیکلت ها هستند، در کنار جایگاه ها و حتی با فاصله اندکی 
از جایگاه س��وخت، اقدام به فروش بنزین موجود با نرخ های باالتر 
می کنند؛ هرچند که این امر با توجه به  ضرب االجل دولت، دور از 
انتظار نبود و به نظر می رسد دولت در نظر دارد به هر راهی که شده، 
این سهمیه مصرف شود. به گفته برخی از کسانی که بنزین را از این 
راه ها می فروشند، در حال حاضر شایعه شده که بنزین به زودی با 
نرخ یک هزار تومانی به فروش می رس��د، به همین منظور مابقی 
بنزین را برای روز مبادا ذخیره و حتی می توان با نرخ بیشتری و با 

سود باالتر به مصرف کنندگان فروخت!

هر لیتر۱۰۰تومانی، دو لیتر بنزين 4۰۰ تومانی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به حجم معین و مدیریت شده بنزین ۱۰۰ تومانی 
در کارت های سوخت، دارندگان خودرو می توانند بدون هیچ  گونه 
محدودیت و انتظاری نس��بت به تحویل سوخت خودروی خود تا 
پایان اردیبهشت ماه اقدام کنند. بهمن خسروزاده با اشاره به تخلفات 
احتمالی در زمینه خرید و فروش این نوع سوخت، اضافه کرد: در 
صورت بروز هر گونه تخلفی توس��ط کارکنان پیمانکار مستقر در 
جایگاه های سوخت در زمینه بنزین۱۰۰ تومانی، مطابق مقررات 
جاری شرکت با آنان برخورد می شود. وی اظهار داشت: در صورتی 
که تا پایان اردیبهشت ماه بنزین ۱۰۰ تومانی موجود در کارت های 
سوخت مصرف نش��ود، باقی  مانده هر لیتر این سهمیه، به دو لیتر 

بنزین ۴۰۰ تومانی تبدیل می شود. 

هجوم دارندگان بنزين ۱۰۰ تومانی به جايگاه های عرضه سوخت

6 روز تا تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی

زمانی که خبر از در راه بودن بنزين 4۰۰ تومانی می دادند، بسیاری از مردم از اين خوشحال بودند که  گروه 
سهمیه ۱۰۰ تومانی خود را مصرف نکرده اند و می توانند حداقل از اين راه، خرج خود را کمتر کنند. بعد اقتصاد

از اين که سازمان هدفمندي يارانه ها اعالم کرد که مهلت استفاده از سهمیه بنزين ۱۰۰ توماني تا پايان 
 ارديبهشت ماه است و در صورت باقي ماندن بنزين در کارت هاي سوخت در زمان تعیین شده، اين سهمیه به بنزين با نرخ 

4۰۰ تومان تبديل مي شود، دارندگان سهمیه۱۰۰ تومانی با هجوم به جايگاه هاي بنزين، به مصرف اين سهمیه اقدام کردند.

 گمرك نوين، حمايت 
از اقتصادکشور

اصفهان،  مستعد 
خط های پروازی بیشتر 



یادداشت

5

بررسی مبادله پلنگ ایرانی با ببرهای روسی

 IUCN رییس بخش گربه سانان 
به ایران می آید

مع��اون طبیعی و تنوع زیس��تی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
گفت: کمت��ر از 10 روز دیگر دکتر موزر، رییس بخش گربه س��انان 
IUCN)سازمان جهانی حفاظت از منابع طبیعی (، به ایران می آید 
تا وضعیت کشور ما را از لحاظ تحویل گرفتن چهار قالده یا دو قالده 
ببر بررس��ی کند. اصغر فاضل افزود: ما برای دادن پلنگ به روس��یه 
حاضر به زنده گیری آن ها از زیس��تگاه های خود نیس��تیم، گرچه 
آمارهای ما نشان می دهد جمعیت پلنگ در کشور ما خوب است و از 
لحاظ جمعیتی جای نگرانی نیست. فاضل جزییات عملیات انتقال ببر 
و پلنگ را منوط به نظر کارشناسان IUCN دانست و اظهار داشت: 
این که آیا ما چهار ببر یا دو ببر بگیریم، منوط به نظر IUCN است.

فاضل در ادام��ه در مورد ببر ماده س��یبریایی که در ب��اغ وحش ارم 
نگهداری می شود، گفت: ببر ماده مشکوک به بیماری مشمشه است. 
هنوز به این امر یقین نداریم اما آزمایش ها تا حدودی آلوده بودن این 

حیوان را نشان می دهد.
وی افزود: آن چه مشخص است این اس��ت که ببر ماده مادام العمر 
در قرنطینه خواهد بود. هر چند گزینه معدوم کردن ببر سیبری در 
دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد ولی این امر منوط به نظر 
سازمان دامپزش��کی اس��ت. معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
محیط زیست گفت: می توانیم از ببر مشکوک به مشمشه به عنوان 
یک نمونه آزمایشگاهی در مطالعات در زمینه این بیماری و راه های 

مقابله با آن استفاده کنیم.
این ببرها برخالف انتقاد برخی کارشناسان داخلی، با تأکید رییس 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت، جهت احیای نسل ببر مازندران با 
موافقت نخست وزیر روسیه با وجود فشارهای رسانه ای و گروه های 
مردمی به ای��ران آمدند و قرار ب��ود حداکثر یک ماه تا آماده ش��دن 
زیس��تگاه خود در میانکاله مازندران، در باغ وحش تهران نگهداری 
شوند، اما... سرانجام یکی از ببرهای اهدایی روسیه، به علت بیماری 

در پارک ارم جان بخت و حال ببر ماده نیز چندان مساعد نیست.

پرندگان شهری، زیستمندان 
فراموش شده

س��نگ نگاره ه��ا، تاریخ مکت��وب، مثل ها و 
متل های بس��یار بر حضور پرندگان در کنار 
انس��ان ها از ابتدای تاریخ تاکنون ش��هادت 
می دهند. ن��ه از آن جهت که این موج��ودات خوراک��ی مغذی و در 
دس��ترس بودند، بلکه آواز و توان پروازشان همیشه برای آدمی جذاب 
بود؛ خدایان بالدار، خدایانی با س��ر پرندگان و اعتقاد به سعد و نحسی 

آواز از نقش پرندگان، از دلمشغولی انسان های کهن خبر می دهد.
پرندگان شاید برای کشاورزان و صاحبان مزارع آفت محسوب شوند، اما 
در اعتقادات همان جامعه کشاورزی نیز، خوشه های باقی مانده جمع 
نمی شد و باور داشتند سهم خوش��ه چین است. پرندگان هم در زمره 

خوشه چینان تعریف می شدند.
اما امروز در زندگی ش��هری ما، پرندگان از معدود نش��انه های پیوند 
دیرپای انسان با طبیعت هستند. هنوز بین هیاهوی صدای بوق خودرو 
و فریاد فروش��ندگان دوره گرد و س��رو صدای روزمرگی، کافی است 
تعدادی گنجش��ک بر ش��اخه درختی پرچانگی کنند تا حواس همه 
اطرافیان متوجه آنها شود.کافی است تعدادی پرستو بر سیمی بنشینند 
و دم هایشان را هماهنگ بجنبانند تا لبخند به لب رهگذران بنشیند. 
اما لذت بصری تنها س��ود پرندگان، این موجودات کوچک جثه برای 
شهرنشینان نیست، بلکه کنترل جمعیت بسیاری از حشرات و آفات از 

منافع پرندگان شهری است.
چند س��ال قبل در یکی از ش��هرهای کوچک و پر جمعیت گیالن، در 
 یکی از محالت مرکزی ش��هر کوبیدن خانه های مختلف حیاط دار و 
آپارتمان س��ازی و  قطع درخت��ان و درختچه هایی ک��ه در حیاط آن 
خانه ها بود، تعداد زیادی از پرند گان  کوچک جثه  مثل گنجشک ها و 

چلچله ها را بی آشیان کرد و تاراند.  
دست بر قضا سرمای بی سابقه زمس��تان و گرمای دیر رس بهاره نیز 
مزیت علت شد و جمعیت پرندگان شهری بسیار کم شد. با کم شدن 
قابل توجه این مرغکان کوچک جثه، جمعیت نوعی از زنبورها طغیان 
کرد؛  زنبورهایی که اندازه جثه شان حیرت انگیز بود و تعجب شهروندان 
جواب ساده ای داشت: جمعیت پرندگان کوچکی که مزاحم تلقی شده و 
نادیده گرفته می شدند، برای کنترل جمعیت این زنبورها در شهرالزم 
بود. با این همه ش��اید وجود پرن��دگان ش��هری گاه مزاحمتی ایجاد 
 کند. البته لفظ مزاحم نهایت کم لطفی اس��ت. شاید ماییم که مزاحم 
آن ها شده ایم، اما با این همه می توانیم در عین رفتاری مسالمت آمیز 

از همسایگی هم لذت ببریم.

مردم نهاد
فرزند سر به زیر دنا در آستانه انقراض

»دنا« رستنگاه الله های واژگون، زیر پای سیل عظیم بوته کنان می لرزد و فرزند 
س��ربه زیرش نیز در میان هجوم این افراد، در حال له ش��دن و انقراض است. الله 

واژگون، گیاهی است بومی زاگرس که آن را گل اشک یا اشک مریم نیز نامیده اند.

یادداشت

 برای کویرها و بیابان ها یی 
که گرمِ  احساسند

    بیش از دو دهه است که نگارنده 
به عن��وان یک پژوهش��گر حوزه  
بیابان، کوشیده است تا نشان دهد 
آن چه به عنوان »دشنام پس��ت آفرینش« توصیف شده  
و اغلب مورد کم توجهی یا بی توجهی مردم و مس��ئوالن 
کش��ور قرار گرفته و می گیرد، نه تنها پیکره ای بی مصرف 
و دردسر آفرین نیست، بلکه اگر به درستی امکان سنجی 
و مدیریت ش��ود، می تواند از هیبت ترسناک یک تهدید، 
 به س��یمای دلپذی��ر و خوش��ایند یک فرص��ت و مزیت

 بدل شود.
 در همین راس��تا، بس��یار کوش��یدم تا با نف��ی اصطالح 
غلطی به نام »بیابان زدایی« نش��ان دهم که نه تنها باید 
فعالیت ه��ای منطقه ای و مل��ی برای عملی��ات پرخرج 
بیابان زدایی را متوقف کرد، بلکه باید کوشید تا با شناخت 
قوانین حاکم براکوسیستم های کویری و بیابانی کشور، 
زمینه  معرفی و پایداری )تنوع زیستی( گیاهی، جانوری 
و پیکره های فیزیکی این عرصه های ارزش��مند را فراهم 

ساخت.
    کافی اس��ت درنگی نه چندان ژرف بر محتوای ادبیات 
کهن و معاص��ر ایران بیندازی��م تا دریابیم ت��ا چه اندازه 
خواس��ته یا ناخواس��ته، از این بزرگ ترین و پهناورترین 
زیست اقلیم کشور با پیشوند ها، پسوندها و صفاتی منفی 

و رعب آور یاد شده است.
 اصطالحاتی چون کویر وحش��ت، بیابان م��رگ، دوزخ 
نمکی، سرزمین نفرین ش��ده، پهنه  بی بار و... نمونه ای از 
این دست جفاهای آشکاری است که دانسته یا نادانسته 
در حق بیابان ها و کویرهای ایران روا داشته ایم؛ سلوکی که 
سبب شد در طول صد سال اخیر - که دولت هایی مدرن 
بر ایران زمین حکومت کردند - هرگز در برنامه ریزی های 
کوتاه م��دت، میان م��دت و درازمدت حکومتی، س��هم 
مناسبی به توس��عه درخور پهنه های یادشده اختصاص 

نیابد. 
فاجعه بارتر آن که کوش��یده شد تا بخشی از سرمایه  ملی 
کشور در قالب برنامه  ها و طرح های پر سر و صدایی موسوم 
به بیابان زدایی، برای زدودن این بوم سازگان ها به مصرف 
رسد که البته خوش��بختانه اغلب آنها به هدف نرسیدند؛ 
هرچند که متأسفانه سرمایه های فراوانی را به هدر دادند.

اینک اما خبر خوش این اس��ت که به تدریج شناسه های 
امیدبخشی به چشم می آید که نشان می دهد دیگر کسی 
دنبال دع��ا برای ریزش ب��اران در بیابان نیس��ت، بلکه با 
ش��ناخت مزیت های یگانه  آنه��ا در حوزه های گوناگونی 
چون بوم گردی )اکوتوریس��م(، استحصال انرژ ی های نو 
)به ویژه خورش��ید و باد( و اس��تخراج نهشته های نمکی 
و معدنی موجود در پالیاها و اپانداژهای )دش��ت سر(این 
مناطق، گام مؤث��ری برای تبدیل پهنه های یاد ش��ده به 

صندوق ارزی پایدار ایرانیان برداشته می شود. 
    تماش��ای اس��تقبال روزافزون مردم ب��رای دیدن این 
چشم اندازهای ناب در لوت، شهداد، مصر، جندق، خور، 
چوپانان، مرنجاب، نهبندان، کهنوج، اش��کذر و... گواهی 
اس��ت بر این تغییر رویکرد؛ تغییر رویکردی که بی شک 
مردان صف شکنی چون واقفی ها، امینی ها و طباطبایی ها 
با سرمایه گذاری علمی و همس��ان با چشم اندازهای ناب 
کویرها و بیابان ه��ای موجود در متین آب��اد نطنز، خور و 
مصر س��هم قابل توجهی در کسب این دس��تاورد بزرگ 

ملی داشته اند.

 زاگرس نیازمند 
مرکز آلرژی است

م��حیط زی��ست اس��تان ه���ای 
محسن
زاگرس نشین در یک دهه گذشته تیزهوش

ش��اهد بروز ناخالصی ویژه ای در 
جریان هوا بوده اند؛ چالش��ی جدی که نتیج��ه آن بروز 
آسیب های اقتصادی، اجتماعی و به خطر افتادن سالمت 
میلیون ها ایرانی بوده است. ذرات ریزی که در سال های 
اخیر آسمان 21 استان کش��ور را دربرگرفته اند، حاصل 
مدیری��ت غلط سیاس��تمداران منطق��ه خاورمیانه روی 
 داشته های طبیعی سرزمین هایی اس��ت که اقلیم غالب 

آنها خشک و حتی فراخشک است.
احداث س��دهای ب��زرگ روی رودخانه ه��ا و تاالب های 
مه��م و تأثیر گذاری چ��ون دجل��ه و ف��رات و پرداخت 
نکردن حقاب��ه تاالب ه��ای طبیعی کش��ورهای عربی، 
س��بب ایجاد کانون های عظیم گرد و غبار ش��ده است. 
وس��عت چش��مه های گرد و غبار سبب تش��دید شرایط 
بحرانی منطقه ای ش��ده که کش��ور عزیزم��ان، ایران، به 
ویژه اس��تان های زاگرس نش��ین، درگیر مس��ائل خاص 

زیست محیطی شده اند.
ذرات ریز کمتر از 5/2 میکرون، می توانند در کوتاه مدت 
و همچنین بلندمدت، سبب بروز بیماری هایی شوند که 
حاصل آن، آسیب های شدید روحی و جسمانی است. در 
مورد منابع آلوده کننده هوا نبای��د تصور کرد تمام ذرات 
آالینده هوا در حالت گازی هستند، چرا که در سال های 
اخیر ذرات معلق که حاوی ذرات جامد کوچک و قطرات 
مایع هستند نیز مس��ائل و مش��کالت زیادی را برای ما 

انسان ها به وجود آورده اند.
 به دیگر س��خن، ماهیت اصل��ی ذرات متأس��فانه بعد از 
گذش��ت یک ده��ه، هن��وز ه��م ب��رای متخصص��ان و 
ش��هروندان پنهان مانده اس��ت. با این هم��ه، این ذرات 
معل��ق در برخ��ی م��وارد ح��اوی ذرات قابل زیس��تی 
 ب��وده ک��ه ب��رای س��المت م��ردم به ش��دت خطرناک 
هستند. این در حالی اس��ت که خاک در شرایط طبیعی 
دارای انواع باکتری و قارچ اس��ت که می تواند به سالمت 

تمام موجودات آسیب بزند.

باید از کدام یک نوشت؟ از آلودگی هوای تهران که ساالنه جان 
هزاران نفر از پایتخت نشینان را می گیرد؟ از روند رو به نابودی 
دریاچه ارومیه؟ از یغمای آرتمیای آن در سال های نه چندان 
دور؟ از تاراج جنگل های شمال و غرب؟ از واگذاری زمین های 
منطقه شکوهمند دنا؟ از جاده کشی در دل زاگرس؟ از آلودگی 
خزر؟ از چپ��و کردن قدیمی ترین باغ گیاه شناس��ی کش��ور؟ 
از وضعیت اس��فبار تاالب انزلی؟ از خشک ش��دن تاالب های 
ایران؟ از وضع پریشان دریاچه پریش��ان؟ از دفن زباله حوالی 
تاالب بین المللی کم جان؟ از خش��کی هامون؟ از ریزگردهای 
نفس گیر؟ از ش��ور ش��دن کارون؟ از خشک ش��دن رودخانه 
دالک��ی؟ از مرگ مک��رر دلفین ها در خلیج ف��ارس؟ از قاچاق 
گونه های غیربوم��ی به ایران؟ از کاهش ش��دید حیات وحش 
کش��ور؟ از فروش پروانه ش��کار به خارجی ها؟ از پیدا ش��دن 
ش��یرهای نیمه اهلی در تهران؟ از احداث سدهای ویرانگر به 
بهانه تأمین آب؟ از پروژه های مخرب در دل پارک های ملی؟ 
از موافقت هیأت وزیران با فروش پارک پردیس��ان )که زمانی 
قرار بود بزرگ ترین باغ وحش نیمه طبیعی خاورمیانه باشد(؟ 
از آتش زدن 150 اصله درخت برای جاده سازی در دل جنگل 

ابر؟ از شکستن پای فالمینگو ها در میانکاله یا احداث پاالیشگاه 
و صنایع وابسته به نفت در نزدیکی این تاالب پرآوازه؟ از ارسال 
آهو به قط��ر؟ از صدور پروان��ه تکثیر هوبره ب��رای یک قطری 
متمول در منطق��ه بهرام گور البد به منظور برگزاری مراس��م 
مفرح کش��تار با بازهای ش��کاری؟ از واگذاری ۳۸0 هکتاری 
اراضی آشوراده به یک عرب ) و محلل ایرانی اش(؟  از فرمایشی 
بودن گزارش های ارزیابی که دکانی ش��ده ب��رای گروهی به 
اصطالح ارزی��اب؟ از وضعیت نامناس��ب محیط بانان بی مزد و 
منت؟ از س��قوط ۳۶ پله ای وضعیت محیط زیس��ت ایران؟ از 
تکذیب رییس سازمان محیط زیست و دروغ خواندن این آمار؟ 

یا از تکذیِب تکذیبیه سخنان محمد محمدی زاده؟
کجا را می توان یافت که رد و اثری از آتش��ی نباشد که به جان 
طبیعت و محیط زیست کش��ورمان افتاده است؟ از کدام باید 
نوش��ت؟ درباره هر کدام چند بار باید نوشت تا شاید دستی از 
غیب برون آید و کاری بکند؟ این همه نوشتن آیا ثمری داشته 
است؟ از شما می پرس��م که خواننده این سطرها هستید؟ آیا 
توانس��ته ایم یک لحظه، تنها ی��ک لحظه، از ش��تاب بولدوزر 
ویرانگری بکاهیم که در حال ش��خم زدن و ریش��ه کن کردن 

داشته های طبیعت ایران است؟ آیا باورها را نسبت به حفاظت 
از این میراث مش��ترک مان تغییر داده ایم؟ ه��ر چه می گذرد 
پاسخ منفی به این س��ؤال، قطعیت بیشتری پیدا می کند. اگر 
گفتن ها و نوشتن های خبرنگاران،  نویسندگان و پژوهشگران 
حوزه محیط زیست اثرگذار بود، دست کم سبب می شد آن که 
سکان اصلی ترین تش��کیالت حفظ محیط زیست را در دست 
دارد، با چش��مان باز به اس��تقبال حقایق تلخ برود، نه این که 

واقعیت را انکار کند.
 محمد محم��دی زاده وقتی خبر س��قوط ۳۶ پله ای وضعیت 
محیط زیس��ت ایران را ش��نید به س��رعت آن را کذب خواند. 
 غاف��ل از ای��ن ک��ه پژوهش��گران آن س��وی مرزه��ا، قس��م

 حضرت عباس را نمی شناس��ند و دم خروس برایش��ان همان 
اعداد و ارقام هس��تند؛ همان ارقامی که به گفته مدیر »پروژه 
ش��اخص کارای��ی محیطزیس��ت 2012« از س��ازمان های 
بین المللی اخذ شده است، س��ازمان هایی که آمار رسمی را از 
دولت جمهوری اس��المی دریافت کرده اند. باور این که جهان 
چندان کوچک شده که نمی توان اطالعات را زیر کرسی مخفی 
کرد سخت نیست،  دشواری آن جاست که باور نمی کنیم و باور 
نمی کنند این منابع طبیعی به زودی به پایان می رسد و باز باور 
نمی کنیم و باورشان نمی شود که وابستگی مان به این منابع به 

حدی است که امکان خودکفایی وجود ندارد.
اگر نوشتن ها و گفتن ها ثمر داش��ت، تراژدی ۳۶ ساله ساخت 
پاالیشگاه در بهش��هر تکرار نمی شد: سال 1۳5۴ شرکت نفت 
مصرانه می خواس��ت پاالیشگاهی در بهش��هر بسازد. سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت اما مخالف بود. گزارش ۶0 صفحه ای 
این س��ازمان )که امروز خیلی ها متهم��ش می کنند صرفا به 
دنبال شکار و ش��کارچی گری بوده( توانس��ت حکومت وقت 
رامتقاع��د کند که ارزش ه��ای طبیعی میانکاله و آش��وراده و 
بهشهر با ساخت تأسیس��ات نفتی از بین می رود و بخش های 
نابود شده، ترمیم شدنی نیستند. دکتر منوچهر اقبال، رییس 
شرکت ملی نفت ایران، به رییس سازمان محیط زیست گفته 
بود: »نمی گذارم از این آمریکایی بازی ه��ا در بیاوری!« اما در 
کمال ناباوری دید که با پیشنهاد س��اخت پاالیشگاه مخالفت 
شده است و این، ش��اید تنها باری بود که در ایران نفت مقابل 

محیط زیست بازنده شد. 
اگر نوشتن ها ثمری داشت، البد آشوراده برای بهره برداری های 
به اصطالح توریس��تی و رؤیای بی تعبیر اش��تغالزایی واگذار 

نمی شد. اما »حرف را باید زد، درد را باید گفت« و نوشت.
 باید نوش��ت »ازیرا ناله مس��تان، میان صخره و خارا اثر دارد، 

اثر دارد«

از فریاد زدن تا  بی دادرسی

کدام درد محیط زیست را باید نوشت؟

دشوارترین مرحله در نوشتن از محیط زیست ایران، انتخاب سوژه است؛ نه این که موضوعی نباشد،   سام 
چنان شراره های تخریب و نابودی به پیکر طبیعت و محیط زیست افتاده که نمی توان دست به انتخاب خسروی فرد

زد.

رویداد

دیدگاه

پنجمین جش��نواره دوس��االنه فیلم و گزارش های کو هنوردی، به 
صورت بین المللی و با مستندهایی از کوهنوردان ایرانی و خارجی آذر 

ماه 1۳91 برگزار می شود.
 انجمن کوهنوردان ایران مستندس��ازان و کوهن��وردان را به تهیه و

 آماده س��ازی فیلم ها و گزارش های کتبی خود برای این جشنواره 
دعوت کرده است.

 آخرین مهلت برای فرس��تادن فیلم ها، 15 مهر و برای گزارش های 
کتبی، ۳0 مهر اس��ت. جزییات بیش��تر به زودی در تارنمای انجمن 

کوهنوردان ایران منتشر می شود.
هم چنی��ن در روزهای 25 
و 2۶ اردیبهش��ت، کارگاه 
فیلمس��ازی،  روزه  دو 
فیلمنامه نویس��ی، پژوهش 
و نگارش مستند، با مدرسان 
برجسته  این عرصه: آقایان 
 فره��اد وره��رام، عزی��ز اهلل 
حاج��ی مش��هدی، پ��درام 
اکب��ری، و... از س��وی ای��ن 

انجمن برگزار می شود.

جشنواره  فیلم های کوهنوردی

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 784 | May 14 ,2012  | 12  Pages 

محمد 
درویش

لیال مسروری

نگاهی به پلنگ های مرز شمال غربی ایران

پلنگ هایی که نقش روی تمبرها شدند
 

در هزاره های کهن، انس��ان ش��کارگر دیواره های س��نگی را 
بستری برای نمایش دیده های خود می دید. از غار »السکو« 

 در فرانس��ه تا دماغ��ه »امید نی��ک« و از کوه های لرس��تان تا 
دورافتاده ترین منطقه مغولس��تان، س��نگ نگاره ها س��خن 
 از زیس��ت بومی می گوین��د که ام��روزه تنها س��ایه ای از آن 

تنوع زیستی پرشکوه و غنی برجای مانده است.
ارمنستان از دیرباز به عنوان یک س��کونتگاه انسانی مهم برای 
پژوهشگران مطرح بوده است. ش��رایط مناسب اقلیم، زیستن 
را برای انس��ان ش��کارگر و پس از آن، جوامع دوران نوس��نگی 

سهل کرده بود. 
همان گونه که در دو تمبر انتش��ار یافته در سرزمین »آرارات« 
باشکوه شاهد هستیم، در کنار انس��ان نخجیرگر که کمانی به 
دس��ت دارد، پلنگی و پازنی نیز به وسیله بش��ر دوران کهن بر 

دیواره های سنگی جاودان شده است.
امروزه معدود پلنگ برجای مانده در ارمنستان در نقطه مرزی با 
ایران و نخجوان پناه گرفته است و از قوچ شاخ عمامه ای و سینه 

سیاه »ارمنی« نیز انگشت شمار برجای مانده است. 
در »پارک ملی خس��رو« تنها ۳0 فرد از آن به دلیل نامناس��ب 
بودن زیستگاه حفاظت شده به صورت مهاجر وجود دارد. به جز 

گراز، مهم ترین پستاندار کش��ور »پازن« است که از قدیم بین 
انسان و پلنگ سر تصاحب آن کشاکش بوده است.

در قرن نوزدهم، بیشتر کوهستان های جمهوری آذربایجان و 
به ویژه کوهستان های پوشیده از جنگل هیرکانی »لنکران«، 
زیس��تگاه پلنگ ایرانی بود که تغییر کاربری زیستگاه، کاهش 
تعداد طعمه و ش��کار هدفمند این گربه س��ان به عنوان جانور 

زیانکار، به شدت پراکندگی و تعداد آن را کاهش داده است.
تا اواخر دهه 1990، نس��ل پلنگ، همانند »ببر هیرکانی« در 
آذربایجان، نابود شده تصور می ش��د تا این که در سال 2007 
بنابرگزارش دفت��ر WWF )صندوق جهان��ی حیات وحش( 
مس��تقر در باکو، دوربین تل��ه ای نصب ش��ده در »پارک ملی 

هیرکان« منطقه لنکران تصویری از پلنگ را ثبت کرد.
به احتمال بس��یار زیاد جمعیت های��ی از پلنگ بی��ن ایران و 
ارمنستان )و ش��اید به احتمال بسیار ضعیف نخجوان( در حال 
تردد هس��تند که ایجاد یک منطقه حفاظت ش��ده مش��ترک 
 مرزی کمک زیادی به پایداری زیستگاه و بقای نسل این گونه

 می کند.

مهاجرت پرندگان به پریشان

 سایه سنگین چاه ها برسر تاالب

تاالب پریش��ان در چند ماه اخیر از نظ��ر آبگیری وضعیت 
بهتری نسبت به دوره های گذشته داشته است، به گونه ای 
که تعدادی از پرندگان نیز به بس��تر آن مهاجرت کرده اند، 
اما سایه چاه های غیرمجاز بر سر تاالب همچنان سنگینی 

می کند.
به گزارش مهر، دریاچه پریشان از جمله تاالب هایی است 
که به خاطر خشکس��الی های اخیر و دیگر عوامل، خشکی 
شدیدی را تجربه کرده بود. این خشکی ها به حدی بود که 
به جز برکه ای کوچک و منطق��ه ای محدود، عمال آبی در 

این دریاچه وجود نداشت.
یکی دیگر از عواملی که خش��کی پریشان را شدت بخشید، 
چاه های غیرمجازی است که در اطراف پریشان وجود دارد 
و آب های منطقه را که نقش مؤث��ری در حیات تاالب ایفا 

می کرد ،می مکد.
البته امسال بارش های مناسب تری در شهرستان کازرون 
و تاالب پریشان نس��بت به دوره های قبل از آن رخ داد که 

باعث شد سطح بیشتری از دریاچه آبگیری شود.
این امر هم چنین مهاجرت برخی از پرندگان به دریاچه را 
نیز در پی داشت، اما هم چنان نگرانی درباره چاه های غیر 
مجاز وجود دارد.کارشناس��ان بر ای��ن باورند که حذف این 

چاه ها تأثیر بسیار زیادی در احیای دریاچه دارد.
البته در این مورد محیط زیس��ت نیز طرح هایی را با کمک 

س��ازمان های مربوطه برای حذف چاه های غیر مجاز اجرا 
کرده است که اگر این طرح ها با شدت بیشتری دنبال شود، 
از نگرانی هایی که بابت این چاه ها وجود دارد نیز کاس��ته 

می شود.
دبیر مؤسس��ه 1۳ فروردی��ن در رابطه ب��ا آخرین وضعیت 
دریاچه پریشان گفت: در حال حاضر رودخانه قلعه نارنجی 

که در شرق تاالب واقع شده، پرآب شده است.
علی اکبر کاظمینی با اظهار رضایت از وضعیت کنونی تاالب 

پریشان بیان کرد: هم اکنون آب مناسبی در تاالب سرازیر 
ش��ده به گونه ای که حدود 15 تا 20هکتار از آن آبگیری 

شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی فالمینگو، 
پلگان خاکس��تری و زاغ در دریاچه دیده ش��ده که این امر 
جای امید دارد، زیرا وضعیت اکولوژیک تاالب در حال بهبود 
است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود چاه های 
غیرمج��از در اط��راف تاالب گفت: ب��ا توجه ب��ه آغاز فصل 
کشاورزی برداشت آب از سفره آب های زیرمینی آغاز شده 

و این امر نگرانی دوستداران را به دنبال دارد.
این فعال محیط زیس��ت اظهار داش��ت: در س��ال گذشته 
اقدام��ات مناس��بی برای توس��عه کش��اورزی پای��دار در 
 اطراف تاالب پریشان انجام ش��د، به گونه ای کشاورزان از 
سیستم های جدید اس��تفاده کردند و 50 درصد آبیاری ها 

به صورت قطره ای بود.
وی ادامه داد: در س��ال ج��اری نگرانی های��ی در رابطه با 
برداشت های غیرمجاز از آب تاالب وجود دارد، زیرا حدود 

۳50 حلقه چاه غیرمجاز در اطراف آن است.
کاظمینی افزود: در رابط��ه با جلوگیری از برداش��ت های 
غیرمج��از از آب در اط��راف ت��االب فرماندار شهرس��تان 
کازرون دستورات خوبی داده  شد و مقرر شد در این رابطه 

حوزه های مربوطه هرچه سریع تر اقدام کنند.
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 بهره برداری
 از شش پروژه کشاورزی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از بهره برداری 
شش پروژه کش��اورزی همزمان با جش��نواره  صدمین سفر استانی 

هیأت دولت در هفته  جاری در استان خبر داد.
صفدر نیازی افزود: این پروژه ها سه طرح آبیاری تحت فشار بارانی، 
پروژه کش��تارگاه طیور و تولید فرآورده های لبنی در بخش صنایع 
تبدیلی و تکمیلی و پروژه پرورش قارچ دکمه ای را شامل می شود.

 وی اظهار داشت: پروژه های آبیاری تحت فشار بارانی در 230 هکتار 
از مزارع شهرستان شهرکرد با اعتبار ش��ش میلیارد و 900 میلیون 
ریال از محل اعتبارات دولتی و یک میلی��ارد و 150 میلیون ریال از 

محل آورده متقاضی اجرا شده است.
نیازی تصریح کرد: با بهره برداری از این تع��داد پروژه برای 30 نفر 
اشتغال ایجاد می شود و 57 خانوار بخش کشاورزی از خدمات این 

طرح ها بهره مند می شوند.
 وی ادامه داد: پروژه کش��تارگاه طیور ش��هرکرد با ظرفیت هش��ت 
هزار تن تولید در سال و پروژه تولید انواع فرآورده های لبنی کیار با 
ظرفیت 17 هزار و 100 تن در سال نیز با اعتباری بیش از 31 میلیارد 

ریال به بهره برداری می رسد.
 رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان تصریح کرد: با بهره برداری 
از این دو پروژه، ب��رای 52 نفر به صورت مس��تقیم و 90 نفر به طور 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود.
 وی در ادامه می��زان اعتبارهزینه ش��ده برای پروژه پ��رورش قارچ 
دکم��ه ای را 900 میلیون ری��ال از محل تس��هیالت بانکی و 600 

میلیون ریال از محل آورده ی متقاضی عنوان کرد.

اعتبارات بنیاد مسکن 24/655 
میلیارد ریال است

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع اعتبارات 
عمرانی هزینه ش��ده در حوزه بنیاد مس��کن 24/655 میلیارد ریال 

است.
حیدری افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی براساس اساسنامه قانونی 
خود موظف به تهیه و اجرای طرح های هادی و اصالح معابر روستایی 
اس��ت و این فعالیت را برای ایجاد زمینه توس��عه و عمران روستاها، 
تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی و 
رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستاها و ایجاد تسهیالت الزم برای 

بهبود مسکن روستاییان انجام می دهد.
وی ادامه داد: تهیه 322 طرح هادی روستایی در سطح استان، اجرای 
طرح هادی روستایی در 199 روستای اس��تان و بازنگری 48 طرح 
هادی روستایی از مهم ترین اقدامات انجام شده به وسیله این نهاد در 

بخش عمران روستایی است.
حیدری تصریح کرد: تمل��ک 88/1054 هکتار زمین روس��تایی از 
طریق اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان جهت احداث 
مسکن روس��تاها، واگذاری 7459 قطعه زمین روس��تایی و صدور 
15 هزار و 460 فقره خدمات فنی و صدور پروانه روس��تایی، صدور 
51 هزار و 76 جلد س��ند ثبتی اماکن روس��تایی با همکاری ادارات 
ثبت اسناد و امالک در سطح استان، بازگشایی مسیر گردنه باباولی 
با اعتبار بال��غ بر 29 میلیارد ری��ال و محوطه س��ازی و احداث بلوار 
دسترسی به کارخانه سیمان ش��هرکرد با اعتبار بیش از 20 میلیارد 

ریال از دیگر اقدامات انجام شده این نهاد است.
وی اظهار داش��ت: از س��ال 84 تا 90، 2385واحد مس��کن مهر در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با معرفی 6310 نفر به بانک های 
عامل احداث شد. هم چنین بیش از 38 هزار واحد مسکونی در این 

مدت سنددار شدند.

عشایراستان 25 درصد پروتئین 
کشور را تأمین می کنند

مدیرکل امورعش��ایر چهارمحال و بختیاری گفت: عش��ایر استان با 
داش��تن بیش از 5/1 میلیون واحد دامی حدود 25 درصد پروتئین 
جامعه را تأمین می کنند. خالد طاهری افزود: چهارمحال و بختیاری 
یکی از پرجمعیت ترین استان های عش��ایری کشور و اولین استان 

عشایری به نسبت تراکم جمعیت در واحد سطح قلمداد می شود.
وی ادام��ه داد: براس��اس سرش��ماری اقتصادی، اجتماعی عش��ایر 
کوچنده س��ال 77 ،جمعیت عشایر اس��تان 19 هزار و 561 خانوار 
بوده که 16/5 درصد جمعیت استان را شامل می شود در 80 درصد 
گس��ترده جغرافیایی اس��تان اس��تقرار دارند، در حالی که جمعیت 
 زیر پوش��ش خدمات رس��انی اداره کل امور عشایر اس��تان بیش از

 30 هزار خانوار است. طاهری تصریح کرد: عشایر استان اغلب از اقوام 
بختیاری، قش��قایی، چهرازی، عرب نصرآب��ادی و گله دار دهکردی 
تشکیل شده که 95 درصد آنان عشایر بختیاری هستند. وی اظهار 
داش��ت: تأثیر اقتصادی، اجتماعی و نقش دفاعی عشایر انکار ناپذیر 
بوده و بدون تردید یکی از میراث های گرانقدری هس��تند که چند 
برابر جمعیت ش��ان در تأمین مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز و 

سایر فرآورده های دامی کشور نقش دارند.

هزینه شش میلیارد ریالی 
برای مسکن مددجویان 

مدیرکمیته امداد شهرس��تان ش��هرکرد گفت: در یک 
سال گذش��ته بیش از ش��ش میلیارد و 570 میلیون 
ریال در بخش مسکن مددجویان زیر پوشش این نهاد 

در شهرستان شهرکرد هزینه شده است.
علیرضا اصغرزاده افزود: دراین مدت 100 واحدمسکونی 
برای مددجویان ساخته شده است،150 واحد مسکونی 
مددجویان تعمیر و نوس��ازی ش��ده و برای 60 خانواده 
مددجوی تحت پوشش هم خرید انش��عاب گاز مسکن 

صورت گرفته است.
وی گفت : به طور متوسط هر خانواده 125 میلیون ریال 

تسهیالت در بخش مسکن دریافت کرده است.

کوهرنگ، میزبان کارگروه 
کشاورزی 

سرپرست جهاد کشاورزی شهرس��تان کوهرنگ گفت: 
جلسه کارگروه کشاورزی با حضور کلیه اعضای کارگروه 
توسعه بخش کشاورزی در فرمانداری شهرستان تشکیل 

شد.
دهقان شهرانی اظهار داشت: در این جلسه مصوبه 594 
هکتار اراضی مورد درخواس��ت قابل توس��عه در بخش 
مرک��زی و دوآب صمصام��ی به تصویب رس��ید و جهت 

تخصیص آب به شرکت آصب منطقه ای ارسال شد.
وی اف��زود: مصوبه ارس��ال یک فق��ره پرونده ب��ه بانک 
کشاورزی جهت احداث یک واحد جایگاه دام با اعتباری 

بالغ بر 160 میلیون ریال نیز تصویب شد.

اجرای برنامه مراقبت های 
سالمندی

برنامه مراقبت ه��ای جامع ادغ��ام یافته س��المندی با 
ه��دف ارتق��ای س��المت س��المندان از س��ال 89 در 
شهرس��تان های بروجن و کیار در حال اجراس��ت و در 
سال های آتی در س��طح استان اجرا می ش��ود.  در این 
برنام��ه بیماری های��ی که مرتبط با س��المندان اس��ت 
 ش��امل بیماری های قلب��ی و عروقی، چاق��ی، الغری،

 سوء تغذیه، س��رطان، دیابت، افس��ردگی، بی تعادلی، 
اختالل خواب، سل، دمانس، بی اختیاری ادراری و پوکی 
استخوان مد نظر قرار گرفته است. برگزاری کارگاه های 
آموزشی جهت پزش��کان و کارشناسان از دیگر اقداماتی 
است که در راستای اجرای این برنامه صورت می پذیرد. 

طرح توسعه باغات در سامان اجرا شد 
بخشدار سامان گفت: طرح توسعه باغات در س��طحی معادل 14 هزار هکتار از اراضی این 
بخش اجرایی می ش��ود. اصغرمظفری اظهار داشت: در سال گذش��ته اعتباری افزون بر دو 
میلیارد و 500 هزار تومان از اعتبارات تملک دارایی های اس��تانداری برای اجرایی ش��دن 
پروژه های این بخش اختصاص داده ش��د. وی با اشاره به پروژه های عمرانی اجرایی شده در 
بخش سامان گفت: خرید کارخانه سنگ شکن و تولید آسفالت شهرداری با تسهیالت بانکی، 
راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک، اعاده قطعی ساختمان هتل شهرداری، تهیه 
و تصویب طرح تفصیلی شهر سامان، ایجاد پارکینگ خودروهای سنگین از مهم ترین این 
پروژه ها محسوب می  شود. مظفری ادامه داد: اس��تقرار پلیس درون شهری، پیگیری ایجاد 
صنایع نیمه مزاحم شهر، ایجاد CNG سامان، تکمیل مسیل سامان، تکمیل معابر سامان، 
تکمیل پارک، ایجاد پارکینگ عمومی در شهر، ایجاد پارکینگ جنگلی، ساماندهی خدمات 

مهندسی در بخش از دیگر پروژه های عمرانی این بخش است. بخشدار سامان هم چنین با 
اشاره به پروژه های مورد نیاز در جریان پیگیری در بخش س��امان گفت: احداث پاالیشگاه 
نفت، توس��عه باغات و کمک به پمپاژ 14 هزار هکتار و تعداد 65 طرح طوبی سطح بخش، 
تس��ریع در اجرای پروژه منطقه ویژه گردش��گری 150 هکتاری چ��م کاکا و چم جنگل از 
جمله این طرح ها به  شمار می رود. وی مطالعه و قابلیت سنجی گردشگری منطقه را از دیگر 
طرح ها عنوان کرد و افزود: احداث سرویس های بهداشتی در محل کانون  های گردشگری 
بخش، ضرورت تعریض ج��اده محور اصلی، ادام��ه اصالح 20 پیچ حادث��ه خیز و پل های 
حاش��یه زاینده  رود، ضرورت اصالح طرح هادی و تأمین زمین مسکونی مورد نیاز روستاها، 
بهسازی اجرای جداول و آسفالت معابر شهر و روستاها از دیگر طرح های مورد نیاز این بخش 
 است. مظفری خواستار تس��ریع در روند اجرای سیس��تم دفع فاضالب روستاهای حاشیه 

زاینده رود شد و گفت: احداث سالن ورزشی، ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری و استانداردسازی 
محصوالت باغی، ارتقا بخش به شهرس��تان، ایج��اد مجتمع ادارات بخش س��امان با نگاه 
فرمانداری، رس��یدگی به تمام تصرفات عدیده اراضی ملی و تشکیل بانک اطالعات زمین، 
افزایش تعداد کانون های فرهنگی، دارالقرآن ها، کتابخانه ها و خانه های عالم از دیگر طرح های 

مورد نیاز است که باید در این بخش اجرایی شود.
وی برضرورت تأمین اعتبارات موردنیاز پروژه های نیمه کاره برای تسریع در تکمیل تأکید 
و افزود: ایجاد پایانه مسافربری شهر سامان، احداث صنایع فوالد، برق هوره و 400 کیلووات 
سامان، ایجاد بوستان های چند منظوره فضای سبز، گردشگری و غرفه های عرضه محصوالت 
باغی، راه اندازی واحد دانشگاه علمی و کاربردی بخش، راه اندازی مرکز دانشگاه آزاد اسالمی 

بخش سامان از مهم ترین این پروژه ها به شمار می رود.

خبر 

اخبار کوتاه

6
شش حفار غیرمجازدستگیر شد

مژگان ریاحی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، از دستگیری شش 
حفار غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت:  از این تعداد حفار، چهار حفار غیر مجاز در یکی از محوطه های باستانی 

در شهرستان بروجن و دو نفر حفار غیر مجاز در بخش الران شهرستان شهرکرد دستگیر شده اند.
اجرای 83  درصد مصوبات 
سفرهای دولت در استان  

استاندار چهارمحال و بختیاری
علی اصغرعنابستانی

 83/3 درص��د مصوبات س��فرهای اس��تانی هیأت دولت به اس��تان
 تا کنون اجرایی شده است. درطول س��ه سفر هیأت دولت به استان 
495 مصوبه با اعتباری بی��ش از 80 هزار میلی��ارد ریال به تصویب 
رسیده که از این تعداد ،206مصوبه اقدام شده و  208 مصوبه در دست 
اقدام است. 69 مصوبه در دس��ت پیگیری است و درمورد 12 مصوبه 
هنوز هیچ اقدامی انجام نشده، ولی می توان گفت در این دولت چرخ 
حرکت نظام و انقالب به ریل 
خود بازگشت. امروز مدیران 
و مسئوالن نظام در هرجای 
کشور، کسوت خدمتگزاری 
را پیش��ه کرده ان��د، چرا که 
مسئوالن نظام لحظه ای از 
وقت خود را برای بازی های 
 سیاس��ی س��رمایه گذاری 

نمی کنند.
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وی برگزاری هفته فرهنگی استان در تهران را برنامه کشوری 
برای معرفی واالترین دستاوردها و داشته های فرهنگی استان 
دانست و افزود:جش��نواره ادبیات رضوی و نمایشگاه کتاب از 
دیگر برنامه های کشوری و جشنواره های فیلم کوتاه بام ایران، 
شعر سپید، تمداربیت و موسیقی زاگرس نشین از برنامه های 

استانی در سال جاری است.

 کارگاه فیلمسازی برای دانش آموزان چهار محالی
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: کارگاه هنری و 
آموزشی فیلمسازی »از ایده تا تولید فیلم« برای دانش آموزان 
اس��تان چهار محال و بختیاری برگزار می ش��ود  .   حجت اهلل 
شیروانی افزود: هنرجویان این کارگاه های آموزشی با معرفی 
به این کارگاه در آینده می توانند به صورت مستقل فیلمسازی 

را با این حوزه ادامه دهند.
ش��یروانی افزود: نمایش فیلم های برجسته س��ینمای ایران 

و جهان، نقد و بررس��ی نشس��ت ه��ای تخصصی ب��ا حضور 
س��ینماگران، عکاس��ان و هنرمندان تئاتر، بازدی��د از اماکن 
سینمایی، هنرهای نمایش��ی و ارایه مشاوره برای آماده سازی 
و حضور در جش��نواره های فیلم، عک��س و تئاتر دانش آموزی 
از خدماتی اس��ت که حوزه هنری می تواند ب��ه دانش آموزان 
استان ارایه دهد.  وی ادامه داد: دانش آموزان عالقه مند به هنر 
هفتم برای ثبت نام در این کارگاه های آموزشی می توانند به 
واحد هنرهای تصویری حوزه هنری واقع در خیابان شریعتی 
شهرکرد، باالتر از مهمانس��رای جهانگردی، کوچه 52، حوزه 

هنری مراجعه کنند.

انتشارفراخوان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان 
کارشناس هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با بیان این که جشنواره هنرهای تجس��می جوانان در استان 
با هدف تشویق جوانان مس��تعد به تولید آثار فاخر و به منظور 

شکوفایی استعدادها و خالقیت هنری برگزار می شود، گفت: 
عالقه من��دان می توانندآثار خ��ودرا در رش��ته های هنری 
جش��نواره ش��امل طراحی، نقاش��ی، ارتباط تصویری، حجم، 
کاریکاتور، نگارگ��ری )مینیاتور(، خوشنویسی)نس��تعلیق(، 

عکاسی و تصویر سازی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
مریم ملک پور با اش��اره به موضوعات جشنواره اذعان داشت: 
این آثار می توانند با موضوعات تولید مل��ی و حمایت ازکار و 
سرمایه ایرانی، وحدت و همبستگی، جهاد اقتصادی و اقتصاد 
هنر، جلوه های کار و تالش، ایران و هنر، مفاخر و مشاهیر ایران 
اسالمی، زندگی فرهنگ بومی و استانی، جوانان و ویژگی های 

زندگی اجتماعی به جشنواره ارایه شوند.
 ملک پور گفت: متولدان 66 13تا7513 حائز ش��رایط سنی 
شرکت در جشنواره هستند. اگر سن ش��رکت کنندگان تا دو 
ماه از تاریخ قید شده کمتر یا بیشتر  باشد، حضور در جشنواره 

بالمانع است.
وی اظهار داشت: داوطلبان باید دو قطعه عکس پشت نویسی 
ش��ده، یک برگ تصویر شناس��نامه، تصوی��ر آخرین مدرک 

تحصیلی خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
کارشناس هنرهای تجس��می با تأکید بر این که مهلت ارسال 
آثار به هیچ عنوان تمدید نمی شود، افزود: آخرین مهلت ارسال 
آثار چهارم خرداد و زمان برگزاری جشنواره ششم الی هشتم 

خرداماه است. 
داوطلبان می توانند آثار خود را به نش��انی دبیرخانه جشنواره 
واقع در شهرکرد، انتهای بلوار کاشانی تقاطع فارابی، مجتمع 
فرهنگی و هنری غدیر، اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 

بخش هنرهای تجسمی ارسال کنند.

فارسان، میزبان سومین عصر شعر شمع فروزان 
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان فارسان از 
برگزاری سومین عصر شعر ش��مع فروزان در چلیچه فارسان 
خبر داد. فرزاد صفدری گفت: سومین عصر شعر شمع فروزان 

درحسینیه شهدای چلیچه فارسان برگزار شد.
وی گف��ت: درای��ن برنامه ک��ه با حض��ور مس��ئوالن محلی، 
هنرمن��دان، اهال��ی و دانش آم��وزان برگزار ش��د، به صورت 
نمادین از 14 نفر از معلمان و کارکنان هفت مدرس��ه، ش��ش 
نفر از شاعران و ش��ش نفر از فعاالن انجمن شعر و ادب حافظ 
چلیچه تقدیر به عمل آمد و در ادامه شعرخوانی اعضای انجمن 
شعر حافظ چلیچه، شاهنامه خوانی، ارایه مقاله، اهدای جایزه 

انجام شد.

فرهنگ و هنر در هفته ای که گذشت 

برگزاری 452 برنامه فرهنگی و هنری دراستان 

گروه  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری از اجرای452برنامه فرهنگی 
در سال جاری خبر داد. بام ایران

حسین گنجی گفت: برنامه های فرهنگی امسال با قرار گرفتن در 15 محور، توسعه فرهنگی را 
در سال جاری دنبال می کند.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری افزود: از این تعداد، سه 
برنامه کشوری، چهار برنامه به صورت منطقه ای، 25برنامه استانی و 420 برنامه به صورت شهرستانی برگزار می شود.

 عقب ماندگی صنعت 
جبران می شود

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: دول��ت در بخش صنعت 
حدود پنج الی شش هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد که امسال 

جبران می کند.
 محسن رضایی در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: مقررشده اس��ت تا پایان خرداد سال  جاری سیاست های کلی 
حمایت از تولید ملی به تصویب برسد. این مسأله چارچوب مناسبی را 
فراهم می کند که دولت، مجلس و قوه قضائیه چه اقداماتی باید انجام 

دهند.هم چنین جایگاه بخش خصوصی مشخص می شود.
وی ارتقای به��ره وری را مالک اصلی در روند تدوین این سیاس��ت ها 
برشمرد و گفت: افزایش مهارت های نیروی کار از دیگر الزامات مورد 

توجه در روند تصویب سیاست های کلی حمایت از تولید ملی است.
رضایی با تأکید بر این که دولت باید مسأله تولید ملی را جدی بگیرد، 
گفت: با این اق��دام، تقاضا برای خرید کاالی ایران��ی افزایش می یابد. 
توجه به این مس��أله از جمله محورهایی است که در حال بحث است 
تا هرچه س��ریع تر منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از 
تولید ملی عملیاتی ش��ود. وی ادامه داد: افزایش هزینه های تولید در 
اثر افزایش قیمت انرژی مسأله ای است که از سال گذشته آغاز شده و 
رقابت پذیری کاالی ایرانی و تولید ایرانی را کاهش داده است، بر همین 
اساس الزم است تا این امر در سال جاری مورد توجه دولت قرار بگیرد.

بهره برداری از  راه آهن استان تا پایان دولت 
دهم

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح مسکن مهر 
بزرگ ترین دستاورد بخش مسکن در دولت های نهم و دهم است.

علی علیخانی با بیان این که اجرایی شدن طرح مسکن مهر بزرگ ترین 
دستاورد بخش مسکن در دولت های نهم و دهم است، افزود: در حال 
حاضر در شهرکرد معادل 20 درصد کل ساخت و سازهای مسکونی 

در حال ساخت است.
وی اجرایی شدن مسکن مهر را گامی در راستای خانه دار شدن اقشار 
کم درآمد دانست و اظهار داشت: هشت هزار واحد مسکونی هم اکنون 
در شهرکرد در حال ساخت است که نقش مؤثری نه تنها در خانه دار 

شدن اقشار کم درآمد، بلکه در تعدیل قیمت مسکن و زمین دارد.
علیخانی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن روستایی نیز 18 هزار واحد 
مسکن روس��تایی در قالب محرومیت زدایی در سطح استان در حال 

احداث است. 
مدیرکل راه و شهرس��ازی استان با اشاره به دس��تاوردهای استان در 
حوزه حمل و نقل در دولت های نه��م و دهم، از بهره برداری راه آهن 
استان تا پایان دولت دهم خبر داد و تصریح کرد: احداث راه آهن یکی 
از آرزوهای دیرینه این استان بود که در سفرهای استانی هیأت دولت 
به استان جزو مصوبات اس��تانی قرار گرفت و پیش بینی می شود تا 

پایان دولت دهم به بهره برداری برسد.

 مدیریت پسماند بدون مشارکت 
میسر نیست

گروه شهرستان - معاون بهداشتی دانش��گاه گفت: مدیریت پسماند 
بدون مشارکت مردمی و همکاری برون بخشی میسر نیست. 

ناصرخسروی در کارگاه کشوری بهس��ازی محیط روستا، با اشاره به 
اهمیت توجه به مدیریت صحیح پسماندها گفت: مدیریت پسماند را 

هیچ نهادی نمی تواند به تنهایی انجام بدهد. 
 وی اظهار داش��ت: جمع آوری، حمل و دفع صحیح زباله و مدیریت 
پسماندها از مسائلی است که با توجه به شیوع بیماری های واگیردار 

مشارکت فعال مردمی و همکاری برون بخشی را می طلبد. 
وی با بیان این که سیستم بهداش��تی خود را حافظ امنیت و سالمت 
روحی و جس��می مردم می داند و در این راستا همه ساله برنامه ها و 
اهداف گس��ترده ای را در اولویت کاری خود ق��رار می دهد، تصریح 
کرد: موازی کاری و ناهماهنگی بین دس��تگاه های متولی مدیریت 
پسماند از بزرگ ترین معضالت کش��ور در این زمینه است. لذا ایجاد 
نهاد واحد جه��ت برقراری توازن بین دس��تگاه های متولی مدیریت 

پسماند ضروری است.  
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطر نشان ساخت: 
هم اکنون برخی از روستاهای استان با همکاری دهیاری ها و مشارکت 
مردم در بحث مدیریت پسماند و حفظ بهداشت محیط روستا موفق 

عمل کرده اند. 

معاون بهداشتی دانشگاه :مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال:دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
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محاکمه قدیمی ترین زن زندانی در دوم خرداد 
فاطمه مطیع در س��ال 72 به قتل »مجید« متهم شده و اکنون 61 سال دارد و به 
عنوان قدیمی ترین متهم زن زندانی در ایران مشهور شده است. بارها حکم قصاص 
و برائت در این پرونده صادر شده، اما مطیع باز هم در دوم خرداد محاکمه می شود. 
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  زنده شدن جسد 
در مراسم خاکسپاری 

زنده شدن مجدد مرد 
مصری پیش از شروع 
مراسم خاکسپاری اش، 
باعث تعجب خانواده و 

اقوام او شد. 
مقامات بیمارس��تانی 
در جن��وب مصرپس 
 از معاین��ه ای��ن م��رد 
28 ساله، اعالم کردند 
که او بر اثر حمله قلبی 
در حین انجام کار فوت کرده است. خانواده »حافظ آل-نوبی« که از 
مرگ او بس��یار ناراحت ش��ده بودند، در حال فراهم کردن مقدمات 
انجام مراسم خاکس��پاری بودند که یکباره پزش��کان زنده شدن او را 

اعالم کردند. 
خانواده »حافظ« گفتند: پزشکی که برای تأیید مرگ و دادن مجوز 
دفن در حال بررسی جسد او بود، متوجه حرارت بدن »حافظ« شد که 
پس از بررسی های بیشتر، متوجه شدند او دوباره به زندگی بازگشته 
است. بر اساس این گزارش به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مادر 
»حافظ« که پس از شنیدن خبر زنده شدن پسرش از حال رفته بود، با 

کمک پزشکان به وضعیت طبیعی بازگشت.

 انهدام بزرگ ترین باند
 زیرزمینی توزیع در اصفهان 

مرکز اطالع رس��انی پلیس اصفهان اع��الم کرد: اعضای 
باندی که از طریق اینترنت اقدام به توزیع اس��لحه های 
بادی، شمش��یر، باتوم، چاقو، ش��وکر برقی و... در سطح 
کشور می کردند، توس��ط پلیس مرکز استان شناسایی 
و دستگیر شدند. سرهنگ محمدعلی بختیاری، رییس 
پلیس مرکز اس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: در پی کس��ب خبری مبن��ی بر تهی��ه و توزیع 
گس��ترده اقالم ممنوعه ای شامل اس��لحه های بادی، 
شمشیر، باتوم، چاقو، شوکر برقی و... در اینترنت، موضوع 
به ص��ورت ویژه در دس��تور کار مأم��وران اداره عملیات 
ویژه این پلیس قرار گرفت. وی افزود: با انجام تحقیقات 
گسترده پلیسی، در نهایت سرنخ هایی از اعضای این باند 
به دست آمد که به شناسایی مخفیگاه متهمان منجر شد. 
این مق��ام مس��ئول تصری��ح ک��رد: چندی��ن اکیپ از 
مأم��وران ب��ه مح��ل ی��اد ش��ده اع��زام و در عملیاتی 
وی��ژه، در ای��ن رابط��ه دو دس��تگاه خ��ودرو توقیف و 
 113 قبض��ه ان��واع چاقوهای ضام��ن دار قم��ه و قداره، 
13 قبضه س��الح ش��کاری با مارک خارجی، هشت عدد 
باتوم فل��زی و فن��ری، 21 عدد نقاب و ماس��ک صورت، 
 هشت عدد شمش��یر س��امورایی، 10 عدد تیر و کمان، 
10 ه��زار س��اچمه مخصوص اس��لحه ش��کاری، تعداد 
12 هزار حلق��ه س��ی دی غیرمجاز ک��ه با اس��تفاده از 
دستگاه های رایتر در محل تکثیر و به همراه انواع و اقسام 
آالت و ادوات غیر مج��از و ممنوعه دیگ��ر که به صورت 
قاچاق وارد کش��ور ش��ده بود و عموما در اختیار اراذل و 

اوباش قرار می گرفت کشف و ضبط شد.
 سرهنگ بختیاری در پایان ضمن تقدیر از عملکرد بسیار 
خوب مأموران در انهدام این باند بزرگ، خاطرنشان کرد: 
متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

کشف 8 عتیقه از پاتوق 
معتادان شیشه ای 

مرکز اطالع رس��انی پلیس اصفهان اعالم کرد: مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان استان اصفهان در 
پی متالشی کردن یک پاتوق مواد مخدر و دستگیری پنج 
فرد معتاد به شیشه، هشت ش��یء عتیقه و قدیمی را در 

بازرسی از محل کشف و ضبط کردند.
 س��رهنگ منوچه��ر صفای��ی، فرمان��ده انتظام��ی 
مطل��ب  ای��ن  اع��الم  ب��ا  کاش��ان  شهرس��تان 
 اظه��ار داش��ت: در پ��ی کس��ب خب��ری مبن��ی ب��ر 
راه اندازی پاتوق اس��تعمال مواد مخ��در در منزل فردی 
به نام »علیرضا -ک« 42 س��اله، موضوع در دس��تور کار 

مأموران این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأم��وران پ��س از انجام تحقیقات و کس��ب 
اطمینان از درس��تی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی 
وارد عمل ش��ده و پ��س از ورود ب��ه منزل، پن��ج نفر به 
 نام های »علیرضا -ک« 42 ساله، »روزبه -ق« 22 ساله، 
 »مجتب��ی- ح« 31 س��اله، »روح اله - ح« 32 س��اله و 
»به��زاد -ک« 25 س��اله را حی��ن اس��تعمال م��واد 
مخ��در صنعت��ی از ن��وع شیش��ه دس��تگیر کردن��د. 
ای��ن مق��ام انتظام��ی بی��ان داش��ت: مأم��وران در 
بازرس��ی از من��زل متهم ع��الوه ب��ر کش��ف مقادیری 
 م��واد مخ��در و آالت و ادوات اس��تعمال آن، ی��ک عدد

 باروت دان مرب��وط ب��ه دوره قاجار، دو عدد مجس��مه 
 س��نگی کوچک و یک عدد مجس��مه س��نگی متوسط، 
هفت حلق��ه النگو، یک ع��دد گردنبند، ی��ک عدد جام، 
یک عدد نگین عقیق و یک عدد قاب س��نگی را کش��ف 

و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامی کاش��ان با بیان این که براس��اس اعالم 
کارشناس اداره میراث فرهنگی، اغلب اجناس کشف شده 
از نوع عتیقه و دارای ارزش تاریخی است، عنوان داشت: 
متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

 دستگیری سرشاخه
 یک شرکت هرمی در اصفهان 
بر اس��اس خبر مرک��ز اطالع رس��انی پلی��س اصفهان، 
سرش��اخه اصلی یکی از ش��رکت های هرمی که اقدام 
به جذب س��رمایه برای این شرکت ها می کرد، با تالش 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناسایی 

و دستگیر شد.
س��رهنگ محمدعل��ی بختی��اری، فرمان��ده انتظام��ی 
شهرس��تان اصفهان با بی��ان این خبر اظهار داش��ت: در 
پی کس��ب خبری مبنی بر فعالیت گسترده فردی به نام 
»محمدعلی -و« 23 ساله در زمینه اغفال و کالهبرداری 
جهت س��رمایه گذاری در یکی از ش��رکت های هرمی، 
موضوع رسیدگی در دستور کار مأموران این فرماندهی 
قرار گرف��ت. این مق��ام انتظامی تصریح ک��رد: مأموران 
پس از بررس��ی موضوع و اطمینان از درس��تی آن، پس 
از هماهنگی مقام قضایی در اقدام��ی غافلگیرانه، متهم 
را دس��تگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی دادند. 

برنامه »خاله شادونه« برای کودکان خرمدره پایان دلخراشی 
داشت و مرگ سه کودک را زیر دست و پا رقم زد. بلیت   ها از یک 
هفته پیش به فروش رسیده بود. بچه   ها ثانیه شماری می کردند 
تا روز اجرای برنامه برس��د. پالکارد   های توزیع شده در شهر، 
هیجان بچه   ها را بیش��تر می کرد. قرار بود بچه   ها از مادرانشان 

جدا شوند و همگی کنار هم بنشینند. برنامه شروع شد. 
س��روصدا زیاد بود ام��ا بچه  ها هم��ه می خندیدن��د و مادران 
 از ش��نیدن ش��ادی بچه هایش��ان، به وجد آمده بودند. برنامه 
یک ساعت طول کشید و انتهای برنامه خاله شادونه با صدای 
بلند گفت:)) حاال بچه  ها پیش مامان هاشون برن((. همین که 
خاله شادونه از روی س��ن بیرون رفت، غوغایی فاجعه آور به پا 
شد. هرکدام از بچه  ها باید مادرشان را از میان جمعیت مادران 

پیدا می کردند. 
در اصلی سالن هم بس��ته ش��ده بود و جمعیت باید از در های 
فرعی کوچکی که در اطراف سالن قرار داشت خارج می شدند. 
بیش از سه هزار بلیت به فروش رسیده بود، اما هنوز تقاضا برای 
فروش بلیت ادامه داشت و مسئوالن برگزاری تصمیم گرفتند 

بلیت بیشتری به فروش برسانند. آنها برگه  های سفیدرنگ را 
به قسمت  های کوچک تری تقس��یم کرده و با مهر برنامه، آنها 
را به عنوان بلیت به فروش می رس��اندند. بی��ش از هفت هزار 
 بلیت به فروش رس��یده بود. در حالی که گنجایش سالن فقط 
س��ه هزار نفر بود. وقتی در ها بس��ته ش��د، نفس کشیدن هم 
 س��خت ش��ده بود. با وجود این که ازدحام جمعیت بیشتر از 
دو برابر ظرفیت س��الن ب��ود، برنامه با وج��ود بی نظمی  های 
زیادی شروع ش��د. در پایان برنامه چون گروه نمایش قرار بود 
از در بزرگ س��الن خارج ش��وند، پس از خروج آنها، در بزرگ 
بسته ش��د و جمعیت زیادی که داخل س��الن بودند به سمت 
 در های کوچک دو طرف س��الن هجوم بردن��د. جالب این که 
داربست هایی که در دو طرف سالن برپا شده بود، فشرده شدن 

جمعیت را بیشتر می کرد.

مرگ، پایان شادی کودکانه
به دلیل ازدحام زیاد جمعیت س��ه کودک زیر هفت سال زیر 
دست و پا خفه شدند و هفت کودک نیز مجروح و به بیمارستان 

آیت اهلل موس��وی زنجان و بیمارس��تان ابهر و خرمدره منتقل 
ش��دند. بنا بر اعالم رییس بیمارستان بوعلی سینای خرمدره، 
بر اثر ازدحام در زمان خروج از س��الن ورزشی که برنامه»خاله 
ش��اودنه« در آن در حال اجرا بوده، نگار صالحی )هفت ساله(، 
 مهدی موالیی )هفت ساله( و بهاره شادمهر )شش ساله( کشته 
ش��ده اندو فاطمه محمدی چهار س��اله، س��یدعلی موسوی 
 هفت س��اله، نیلوف��ر قهرمان��ی 10 س��اله و عس��ل محمدلو 
ش��ش س��اله از خرمدره نیز در این حادثه به ش��دت زخمی 
ش��ده و در بیمارس��تان  های مختلف تحت درمان گرفته اند.

هشت نفر از کودکان حاضر در برنامه در بین ازدحام جمعیت 
 مصدوم ش��دند که دو نفر از کودکان در محل ف��وت کردند و 
دو نفر دیگر به دلی��ل جراحات وارده به بیمارس��تان آیت اهلل 
موسوی شهر زنجان منتقل شدند، همچنین یکی از کودکان 
انتقال داده شده به بیمارس��تان موسوی شهر زنجان که دچار 
ضربه مغزی ش��ده ب��ود، صب��ح روز جمعه فوت ک��رده، ولی 
حال دیگر کودک منتقل ش��ده به بیمارس��تان مطلوب است. 
حال چهار مصدوم دیگر این حادثه خوب گزارش ش��د. بنا به 
گفته های نوری پور، فرماندار شهرس��تان خرمدره، مسئوالن 
برگزاری برنامه »خاله شادونه« برای اجرای برنامه با فرمانداری 

خرمدره هیچگونه هماهنگی نداشتند.
همچنین بنا به اعالم رییس بیمارستان بوعلی سینای خرمدره، 
به دلیل عدم هماهنگی برگ��زاری برنامه با نیروهای امدادی و 
اورژانس، این نیروها در محل مستقر نبودند، ولی بعد از اطالع 
از وقوع حادثه در کمترین زمان در محل حادثه حاضر شدند و 

به امدادرسانی به مصدومان پرداختند.

بازداشت خاله شادونه و سایر عوامل
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس زنجان  گفت: مسئوالن اجرایی 
برای برگزاری این مراسم مجوز داشتند و برنامه مختص زنان 
بود.در طول اجرای برنامه اتفاق��ی نیفتاد، اما از آنجا که بچه  ها 
از مادرشان جدا شده بودند، در پایان برنامه خاله شادونه اعالم 
کرد که بچه   ها پیش مادرانش��ان بروند و پ��س از خروج گروه 
نمایش، در های محل نیز بسته شد که این مسأله باعث ایجاد 
شلوغی بیش از اندازه در سالن ش��ده و چند کودک زیر دست 
و پا گیر می کنند. در حال حاضر مس��ئول برنامه، مدیر برنامه، 
خاله شادونه و مسئول سالن از س��وی پلیس دستگیر شده اند 
و خانواده قربانیان نیز از آنان ش��کایت کرده ان��د و تا پیگیری 
پرونده، آنها میهمان پلیس هس��تند و با دستور قضایی، سالن 

ورزشی خرمدره نیز تا اطالع ثانوی پلمب شده است. 

مرگ، پایان شادی کودکانه خرمدره

خاله شادونه و عوامل برگزاری برنامه بازداشت هستند

گروه عصر پنج شنبه 21 اردیبهشت ماه سال جاری هر کسی می ش�نید در برنامه »خاله شادونه« 
حادثه ای فاجعه آمیز رخ داده است، شوکه می ش�د و باور نمی کرد. سه کودک کشته شدند و حوادث

هفت کودک در بیمارستان   های مختلف تحت درمان قرار گرفتند.  
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پنجشنبه هفته گذشته انترن جوان بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی این شهر، به دلیل سرایت بیماری 
یکی از مراجعه کنندگان به او، جان خود را از دس��ت داد. احتمال 
ش��یوع تب کریمه کنگو از سوی رس��انه ها به دنبال مرگ امیر کیخس��روی، دانشجوی 
کرمانی و کارآموز پزش��کی دانشگاه علوم پزش��کی مشهد پیگیری ش��د. بررسی های 
اولیه خبرنگاران حکایت از آن داش��ت که ب��ه دلیل بی توجهی و ع��دم رعایت قرنطینه 
بیمارستانی در مواجهه با بیماری کشنده و واگیر دار، انترن جوانی مجبور به احیای بیمار 
می شود، به طوری که این تماس و خراش دست، دانشجو را در معرض ابتال قرار می دهد 
و عوامل و کادر بیمارستان امام رضا )ع(بی احتیاطی و بی توجهی مسئوالن بیمارستان 
و نبود پزشک متخصص را دلیل مرگ این دانشجوی پزش��کی می دانند. به دنبال اعالم 
رس��انه ای ماجرای مرگ یک انترن، سرانجام س��کوت وزارتخانه بهداشت شکسته شد 
 و رییس مرک��ز بیماری های واگیر دار وزارت بهداش��ت ب��ا تأیید موارد ابت��ال به بیماری 
»تب کریمه کنگو« در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: تاکنون شش مورد ابتال به این 

بیماری در این استان گزارش شده که متأسفانه دو نفر از این افراد به دلیل شدت بیماری 
جان خود را از دس��ت داده اند. اولین مورد گزارش ابتال، مربوط به یک کارگر کش��تارگاه 
بوده که حدود 10 روز پیش با عالیم بیماری در بیمارس��تان امام رضا )ع( مشهد بستری 
شد. این بیمار قبل از مراجعه به بیمارستان به یک کلینیک خصوصی مراجعه می کند که 
در آنجا نیز یک پرستار در حین تزریق سرم به بیمار، با خون وی تماس پیدا می کند و به 

بیماری مبتال می شود.
تأیید وزارت بهداش��ت از شیوع بیماری تب کریمه کنگو در ش��رایطی است که همزمان 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأیید فوت دانشجوی پزشکی این دانشگاه 
بر اثر ابتال به بیماری تب کریمه کنگو، روایت متفاوتی از مرگ دانش��جوی پزشکی ارایه 
کرد. او با بیان این که این دانشجوی دوره کارورزی پس از مراقبت از یک بیمار مشکوک 
به تب کریمه کنگو و همچنین وجود بیماری زمینه ای »فاویس��م« درگذش��ت، عنوان 
کرد: موض��وع از 30 فروردین 91، از زمانی آغاز ش��د که فردی که کارگر قس��مت »کله 
پاکنی« در کشتارگاه مش��هد بود در حین فعالیت، دس��ت خود را می برد و پس از آن در 
مرکز خانه بهداشت کارگری دستش را پانس��مان می کند. دو روز بعد دوباره پانسمان را 
تجدید کرده و پس از آن، با عالیم تب به درمانگاه مراجعه می کند و هر زمان که مراجعه 
می کرده، یک س��ری عالیم را می گفته و در نهایت 13 اردیبهش��ت به بیمارس��تان امام 
رضا )ع( مراجعه می کند. او می افزاید: بیمار با عالیم تب و خونریزی ش��دید به اورژانس 
بیمارس��تان امام رضا )ع( مراجعه می کند و براساس گزارش پزش��ک اورژانس به دلیل 
وخامت حال بیمار، وی س��ریعا در بخش عفونی و اتاق ایزوله پذیرش می ش��ود و اولین 
نفری که با بیمار تماس داش��ته، دانش��جو »کیخس��روی« بوده که از بیمار ش��رح حال 
دریافت کرده اس��ت. او همچنین ادامه می ده��د: دو روز بعد عالیم بیم��اری تب کریمه 
کنگو به همراه افت پالکت و تب در این دانشجو ظاهر ش��د که وی را در بیمارستان امام 
رضا )ع( بس��تری کردیم و به دلیل این که این دانش��جو دارای بیماری زمینه ای خونی 
»فاویسم« یا کمبود آنزیم بود، با احتیاط تحت درمان های الزم قرار گرفت، اما متأسفانه 

21 اردیبهشت  درگذش��ت. بیماری تب کریمه یک بیماری مش��ترک میان دام و انسان 
است و 60 سال پیش در آفریقا شناسایی شده اس��ت. متأسفانه دام مبتال به این بیماری 
 بدون عالمت اس��ت، اما در انس��ان با عالیمی شبیه س��رماخوردگی به همراه خونریزی، 
خون مردگی و دانه زدن خود را نش��ان می دهد. این بیماری از ترش��حات و خون حیوان 
آلوده از جمله مهره داران مانند گاو، گوسفند، بز و همچنین کنه های آلوده به انسان منتقل 
می شود. پرندگان هم در حفظ نسل کنه، محیط مناسبی را ایجاد می کنند. همه این عوامل 
موجب می ش��ود که انس��ان پس از ابتال، بیش از 50 درصد در معرض مرگ باشد. رییس 
مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در تشریح عالیم بیماری تب کریمه کنگو 
گفت: این بیماری در ابتدا ممکن است با یک بیماری سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته 
 شود و تب، سردرد، تهوع و استفراغ، درد بدن و عالیم گوارشی از دیگر عالیم ابتالی به این 
بیماری اس��ت. وی افزود: بعد از چند روز بیمار دچار خونریزی از بینی، لثه، دستگاه های 
گوارشی و تناس��لی می شود و بیمار خونریزی زیرپوس��تی پیدا می کند که در این موقع، 
وضعیت بیمار بحرانی است و حتی با انجام اقدامات درمانی، بیمار ممکن است جان خود 
را از دس��ت دهد. مهدی گویا، با تأکید بر این که دام های مبتال به تب کریمه کنگو هیچ 
نشان و عالمتی از بیماری ندارند، از هموطنان خواست به هیچ وجه دام هایی که مهر تأیید 
سازمان دامپزشکی را ندارند خریداری نکنند. گویا اعالم کرد: تمام گزارش ها و مراتب به 
سازمان دامپزشکی اعالم شده که منشأ دام های آلوده مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند 
و نتیجه، در اسرع وقت اطالع رسانی شود. مس��ئوالن وزارتخانه ای آمار مبتالیان به این 
بیماری در سراسر کشور را 13 نفر اعالم کرده اند. بر این اساس، شش نفر از این موارد در 
استان خراسان رضوی بوده اند که دو نفر از آنان فوت کرده اند. هفت مورد ابتال نیز قبال در 
استان سیستان و بلوچستان گزارش شده بود که همگی مورد درمان قرار گرفته و کامال 
بهبود یافته اند. شیوع تب کنگو در شهر مشهد طی هفته گذشته و استمرار آن طی روزهای 
اخیر، منجر به بروز نگرانی شده اس��ت، چرا که تعطیالت پیش رو و حضور زائران، امکان 

گسترده شدن میزان شیوع به این بیماری کشنده را دارد.

آمریکا: استفاده از آی پد برای انتخاب غذای 
 اورانگوتان باغ وحش میامی

  چین: جشن تولد یک مادر 112 ساله 
باحضور اعضای پرشمار خانواده

 انگلستان: جاری شدن سیل در خیابان های 
غرب لندن

چه خبر، از کجا؟

چهره روز

 سردار احمد روزبهانی، 
رییس پلی��س امنیت 
اخالق��ی ناجا ب��ا بیان 
این که سه یا چهار سال 
پیش در ابتدای اجرای 
طرح گشت های امنیت 
اخالقی چن��د بلوتوث 
مبنی ب��ر اعتراض های 
زن��ان در هنگام  س��وار 
شدن آنها به خودرو گشت امنیت و تذکر مأموران منتشر شد، گفت: همان 
 زمان هم گفتم که دش��من از هر فرصتی برای پیدا کردن س��وژه استفاده 
می کند. وی افزود: در بلوتوث ها می دیدیم که یک دختر فقط جیغ می زد و 
به محض سوارشدن به خودرو، دست از این کار برمی داشت، چرا که عکس و 
فیلم گرفته شده  بود و سناریو به پایان می رسید. آمادگی داریم که اگر فردی 
تحت عنوان شخصی یا پلیس امنیت اخالقی به این دختر بی احترامی کرده، 

به ما مراجعه کند و پلیس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 دختر خانم غیر قابل شناسایی 
به پلیس مراجعه کند

پس از رسانه ای شدن مرگ انترن بیمارستان امام رضا )ع( مطرح شد

مشهد در معرض تب کریمه کنگو 

SMS

گروه
حوادث



اخبار کوتاه یادداشت

لیست سپاهان 91 لو رفت
تیم فوتبال سپاهان در حالی قهرمانی در لیگ برتر ایران را جشن گرفته 
که تعدادی از بازیکنان این تیم س��از جدایی س��ر داده ان��د و چند تیم 
لیگ برتری از جمله استقالل و تراکتور هم خواهان جذب چند بازیکن 
سپاهان هس��تند. هر چند کرانچار می خواهد ضریب اطمینان ماندن 
چند ستاره تیمش را باال ببرد، ولی تعدادی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم 
قصد جدایی دارند و تیم اصفهانی کار سختی برای حفظ آن ها دارد. در 
حال حاضر ضعیف شدن خط دفاعی و دروازه، فکر کادر فنی را تا حدودی 
مشغول کرده است، ولی کرانچار فهرست بازیکنان مورد نظر خود را به 
باشگاه سپاهان داده و مسئوالن باشگاه هم در حال مذاکره با چند بازیکن 
هستند. به گفته یک منبع آگاه، سپاهان برای انتخاب جانشین رحمان 
احمدی روی شهاب گردان و محمدباقر صادقی نظر دارد و گزینه های 
کرانچار برای تقویت خط دفاع، ش��جاع خلیل زاده، مه��رداد پوالدی و 
فرشید طالبی هستند. مهدی کیانی در خط هافبک و آرش افشین هم به 
عنوان مهاجم کنار در فهرست سرمربی سپاهان قرار دارند. حاال باید دید 

باشگاه سپاهان چه اقدامی برای جذب آن ها انجام می دهد.

فوالد ماهان، مشتری گهر زاگرس
از چندی پیش مدیران فوالد ماهان به این فک��ر افتاده اند که از حضور 
جدی در لیگ برتر فوتس��ال کناره گی��ری کرده و ب��رای تیمداری در 
رشته های پر طرفدار نظیر فوتبال وارد عمل شوند. رایزنی ها برای خرید 
تیم ذوب آهن یا تیم های دیگر از همان زمان آغاز شد. حتی محمدرضا 
ساکت در اواس��ط فصل، زمانی که گهر خوب نتیجه می گرفت، سفری 
به لرستان هم داشت. در روزهای اخیر لرستانی ها خبر فروش احتمالی 
گهر را منتشر ساخته اند. حتی امیر عابدینی، مشاور مدیرعامل گهر، خبر 
داشتن مشتریانی از خراسان و اصفهان را تأیید کرده است. گفته می شود 
فوالد ماهان مشتری اصفهانی است که عابدینی به آن اشاره کرده است. 

لیست قلعه نویی برای تراکتور 91 
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز لیست بازیکنان مورد نظر خود 
را برای فصل بعد به مسئوالن این باشگاه اعالم کرد. از تبریز خبر می رسد 
امیر قلعه نویی لیست خود را برای فصل بعد به مسئوالن تراکتور اعالم 
کرده است. قلعه نویی در لیست خود طالب لو، آبشک، خسرو حیدری، 
فونیکه س��ی، رضا عنایتی و فرش��ید طالبی را از لیگ برتر مد نظر دارد. 
شنیده می شود وی عالوه بر این، رضا کاردوست، هادی سهرابی، پیروزان 

و احسان عبدی را هم از جمع بازیکنان لیگ یکی پسندیده است.

 چرخش عجیب جباری
 پس از جنجال

هافبک میانی و کاپیتان تیم فوتبال استقالل که در تازه ترین اقدام خود 
تمرینات آبی پوش��ان را به خاطر مش��کالت مالی تعطیل کرده بود، در 
چرخش��ی عجیب از مواضع قبلی خود کوتاه آمد و به سمت مدیرعامل 
باش��گاه غش کرد! مجتبی جباری در چرخش خود درباره مدیر عامل 
باشگاه اعالم کرده است: آقای فتح اهلل زاده برای استقالل خیلی زحمت 
کشیده و اگر من حرفی زدم منظورم ایش��ان نبوده است. وی افزود: من 
دیده ام ایشان با چه مش��قتی در راه تأمین منابع مالی استقالل زحمت 
می کش��د. منظور من افرادی بودند که مس��ئولیت دارند و باید کمک 

می کرده اند، اما نکرده اند یا به اندازه الزم کمک نکرده اند.

 وداع گواردیوال تلخ نشد
 بارسلونای ده نفره فصل خود در اللیگا را با تساوی دو بر دو 
مقابل رئال بتیس در ورزشگاه بنیتو ویامارتین به پایان برد. 
این آخرین باری بود که پپ گواردیوال در اللیگا روی نیمکت 

بارسلونا می نشست. 

دابل رویایی دورتموند
بورس��یا دورتموند در دیداری بسیار جذاب توانست پنج بر 
دو بایرن مونیخ را در ورزشگاه المپیک برلین شکست دهد و 
قهرمان جام حذفی شود. هت تریک روبرت لواندوفسکی در 

این دیدار فوق العاده بود.

 احتمال حضور گتوزو 
در رنجرز

هافبک میالن که در پایان فصل از این تیم جدا می ش��ود، 
احتمال دارد به اسکاتلند بازگردد. جنارو گتوزو 34 ساله پس 
از گذراندن 13 سال در ترکیب روسونری فاش کرد ممکن 
است به گالسگو رنجرز بازگردد.گتوزو در فصل 1997-98 
در 34 بازی برای رنجرز به میدان رفت و 3 گل برای این تیم 
به ثمر رساند. او پس از آن راهی سالرنیتانا شده و پس از یک 
سال به میالن پیوست و 467 بار برای آن ها به میدان رفت. 

 خیال هواداران راحت، 
ویدال به مادرید نمی رود

هافبک یوونتوس در آس��تانه ش��روع فصل نقل و انتقاالت 
فوتبال گفت: خیال هواداران آس��وده باشد، به رئال مادرید 
نمی روم. پس از این که اعالم شد سران رئال مادرید دنبال 
جذب هافبک 24 س��اله یوونتوس هس��تند، ای��ن بازیکن 
واکنش نشان داد و اظهار داشت که عالقه ای به ترک تورین 
ندارد. هافبک شیلیایی تابستان گذشته از بایرلورکوزن به 

یوونتوس پیوست. 

 والدس به رکورد 
رامالت رسید

دروازه بان بارس��لونا موفق ش��د به رکورد دروازه بان سابق 
بلوگرانا برسد. دروازه بان بارس��ا پس از کسب جایزه زامورا 
)بهترین دروازه بان لیگ اسپانیا( برای چهارمین سال متوالی 
به رکورد آنتونی رامالت )پنج بار( رسید. وی تنها 28 گل در 
فصل 12-2011 دریافت کرد تا برای چهارمین بار بهترین 

دروازه بان لقب بگیرد. 

فوتبال جهان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 784 | دو شنبه 25 اردیبهشت 1391 | 22  جمادی الثانی 1433

8
اقدام خیرخواهانه ستاره آرژانتینی بارسا

مهاجم بارسلونا هزینه های درمانی ولید کشاش،  نوجوان 12 ساله مراکشی را که از کمبود هورمون رشد رنج 
می برد، برای شش سال آینده تقبل کرد.  نوجوان 12 ساله همان مشکلی را دارد که لیونل مسی در گذشته به آن 

مبتال بود.  مهاجم 24 ساله آرژانتینی تصمیم گرفت تمام هزینه های درمانی این نوجوان را تقبل کند.

از یک طرف مدیرعامل باش��گاه منصوری قرچ��ک که در دو 
ماه گذش��ته دنبال تعلیق قهرمانی گیتی پس��ند در فوتسال 
ایران بود، با دیدن ای��ن حکم مثل موارد مش��ابه این چنینی 
در سال های گذش��ته، بنا را بر ناز کردن گذاش��ته و با اعالم 
 انحالل باش��گاهش در فصل آینده مدعی شده دیگر تیمداری 
نمی کند، در حالی که کامال مش��خص است این مسأله بیشتر 
یک مانور رسانه ای اس��ت و تیم منصوری به طور حتم فصل 

آینده هم در لیگ برتر فوتسال حضور دارد. 
از طرف دیگر باش��گاه ماهان ک��ه با بازی عجی��ب و غریبش 
مقابل منصوری یکی از آتش بیاران این معرکه بود، محرومیت 
سرمربی و سرپرست تیمش را محکوم کرده  است. گیتی پسند 
هم مدعی ش��ده که به رأی محرومیت عراقی زاده، سرپرست 

تیمش، اعتراض می کند.
 البته این همه ماجرا نیست؛ در صدور این حکم بین مسئوالن 
حاضر در کمیت��ه انضباطی هم اختالفات زیادی ایجاد ش��ده 
است و یکی از اعضای هیأت رسیدگی به این پرونده در گفتگو 
با یکی از خبرگزاری ها مدعی ش��ده حکم کمیته انضباطی با 

تحقیقات این هیأت مغایرت داش��ته اس��ت. به همین دلیل، 
اعضای این هیأت قصد دارند با اعتراض به این حکم خودشان 

را از سپربال بودن نجات دهند.
 سه بازیکن مورد اتهام پرسپولیس هم به عنوان نقش اصلی این 
ماجرا زیر بار این حکم نرفته اند و با ش��کایت از رییس کمیته 
انضباطی قصد بازپس گیری آبروی خودشان را دارند، غافل از 
این که این آبرو خیلی راحت تر از این ها در هفته پایانی لیگ 
 فوتس��ال از ورزش ایران ریخته ش��د و دیگر احتیاجی به این 

شلوغ کاری ها نیست.
با وجود ای��ن اعتراض ه��ا باید از ای��ن پرونده مش��کوک به 
تبانی در فوتس��ال به عنوان یکی از عجیب ترین پرونده های 
کمیته انضباطی در س��الیان اخی��ر نام برد که هی��چ کدام از 
طرفین ش��کایت، مدرک مس��تندی برای ارایه به فدراسیون 
فوتبال نداش��تند. حتی اف��رادی مثل رؤیانی��ان، مدیرعامل 
باش��گاه پرس��پولیس و محمدرضا حیدریان کمیته انضباطی 
را ب��رای ارایه توضیحات به رس��میت نش��ناختند ت��ا اعضای 
 این کمیت��ه هم با صدور ای��ن حکم از خجالتش��ان دربیایند؛

آن هم کمیته ای که حتی با وجود صدور حکم تمام متهمان، 
از سه باشگاه گیتی پسند، منصوری و ماهان گرفته تا اعضای 
کمیته انضباط��ی، با آن مش��کل پیدا کرده ان��د و هیچ کس 
هم حاضر نیس��ت تخلفاتش در این ماجرا را بپذیرد. باز جای 
شکرش باقی اس��ت که براس��اس این حکم مدیران عامل این 
باش��گاه ها در این ماجرا بی تقصیر ش��ناخته شده اند وگرنه 
باید یک کالچوپولی دیگر را در فوتس��ال ایران ش��اهد بودیم 
که براس��اس آن همه این تیم ها باید راهی لیگ دس��ته اول 
می ش��دند. از طرف دیگر نام باش��گاه گیتی پس��ند از طرف 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نماینده ایران در مسابقات 
جام باشگاه های آسیا وارد لیس��ت قرعه کشی شده و هر نوع 
تغییر در نام نماینده ایران و رس��وایی حاص��ل از آن می تواند 
تبعات زیادی را به همراه داشته باشد که شاید منجر به تعلیق 
فوتسال ایران هم بشود. به همین خاطر مدیران حاضر در رأس 
فدراسیون شاید به کمیته انضباطی س��فارش کرده باشند به 
نوعی این قضیه را به صورت کدخدامنشانه ختم به خیر کند تا 

از این طریق گزندی متوجه فوتسال ایران نشود.
مدیران دو باشگاه اصفهانی که تیم هایشان در بطن این اتفاق 
حضور دارند، بهتر اس��ت ب��ه جای فرافکن��ی و اعتراض کمی 
 فکر کنند که چرا فوتس��ال اصفهان با وجود این همه بازیکن 
ملی پوش و امکانات اختصاصی مجبور شد آن رسوایی بزرگ 
را در هفته پایانی به ب��ار آورد؟ از آن طرف چه اتفاقی افتاد که 
مدیری که تیمش تا قبل از س��وت پایان ب��رای نابودی دیگر 
تیم همشهریش از هیچ تالشی فروگذار نبود، یک باره فردای 
آن مسابقه با ارس��ال پیام تبریکی نس��بت به قهرمانی حریف 

مستقیمش ابراز خوشحالی می کند؟
              

صالح: ما سپر بال شدیم!  
ناصر صالح، عضو هیأت رس��یدگی به پرونده تبانی فوتس��ال 
درباره رأی کمیته انضباطی درب��اره اتفاقات هفته پایانی لیگ 
برتر فوتسال اظهار داش��ت: رأی صادر شده با تصمیم ما مغایر 
است. تمام روزنامه ها ما را سپر بال قرار داده اند، در حالی که این 
رأی با آن چه ما گفتیم متفاوت است. من حتما به فدراسیون 

می روم تا با اعضای کمیته در این باره صحبت کنم. 
صال��ح تأکید ک��رد: اگر م��ا را به عن��وان ف��رد قضاوت کننده 
خواس��تند، پس چرا آرا صادر ش��ده با تصمیمات ما متفاوت 
است؟ برای خود من ابهاماتی وجود دارد. این که برای ما تبانی 
محرز شده یا نه، پیش ما امانت اس��ت، اما می گویم رأی صادر 

شده با تصمیم ما مغایر است.

گره، کورتر شد

کی بود،کی بود،من نبودم!

از همان ابتدا هم قابل پیش بینی بود که اعالم رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد  گروه 
اتفاقات عجیب هفته پایانی لیگ برتر فوتسال سروصدای زیادی به پا می کند و طرفین ماجرا ورزش

که در این احکام به نوعی متضرر شده اند، هرکدام به هر طریق ممکن اعتراض خودشان را به 
این حکم صادر شده اعالم کنند.

وقتی تراکتور در دقیقه 
6 دومین گل را مقابل 

ملوان  در هفته پایانی به 
ثمر رساند، مرد میانسالی 

از شدت خوشحالی و 
استرس باال با ایست قلبی 

مواجه شدو دار فانی 
را وداع گفت. این مرد 
میانسال، عباد صدری 

یکی از کسبه بازار تبریز 
بود که با رفتن خود 

طایفه ای را داغدار کرد. 

علیرضا رحیمی و رسول 
خوروش جزو پیشکسوتان 
سپاهان هستند که در این 

تیم همبازی بودند. حاال 
رحیمی مدیرعامل باشگاه 

و خوروش سرپرست تیم 
است. هر دو تأثیر زیادی 

در قهرمانی زردپوشان در 
فصل یازدهم داشتند  و 

نقش آن ها در این قهرمانی 
غیر قابل انکار است.

زین الدین زیدان، بازیکن 
سابق تیم ملی فرانسه و 

باشگاه رئال مادرید و مدیر 
کنونی تیم کهکشانی، 

سورپرایز بزرگ جلسه 
تمرینی روز شنبه شهرک 

والدبباس بود. او چند 
دقیقه بعد از آن که 

مورینیو از تغییراتی در 
تیم در فصل آینده خبر 

داد، با شورت ورزشی گام 
به زمین چمن گذاشت. 

زیدان دوباره پا به توپ شد

هم بازی های دیروز، قهرمانان امروز گل مرگبار تراکتورسازی

عکس نوشت
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گل باختمساویبردبازیهاتیم
زده

گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتیاز

341910554272767سپاهان1

34199657322566تراکتورسازی2

34199658342466استقالل3

34121484038250صبای قم4

لیگ یازدهم/ سرمربی: زالتکو کرانچار

گل باختمساویبردبازیهاتیم
زده

گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتیاز

341812456292766سپاهان1

341811555342165استقالل 2

34189749311863ذوب آهن3

341771050361458پرسپولیس4

لیگ دهم/ سرمربی: امیرقلعه نوعی

گل باختمساویبردبازیهاتیم
زده

گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتیاز

341910567303767سپاهان1

341613548291961ذوب آهن2

341611749321759استقالل3

34131474640653پرسپولیس4

لیگ نهم/سرمربی: امیرقلعه نوعی

گل باختمساویبردبازیهاتیم
زده

گل 
خورده

تفاضل 
گل

امتیاز

26164647272052سپاهان1

26136737231445پاس 2

26111143021944پرسپولیس3

2611962821742فجر شهید سپاسی4

لیگ دوم/ سرمربی: فرهاد کاظمی

سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی 
مسعود 
افشاری

خود در تاریخ لیگ برتر عنوان پرافتخارترین تیم 
ایرانی را به خود اختصاص داد و به نظر نمی رسد  
به این زودی ها هیچ تیمی بتواند رکورد هت تریک س��پاهان در کسب 

عنوان قهرمانی را بشکند. 
اما یک بررس��ی آماری و مختصر در یازده دوره اخی��ر لیگ برتر و چهار 
دوره قهرمانی س��پاهان نش��ان می دهد ش��اگردان کرانچار با توجه به 
پتانس��یل موجود، عملکرد مناس��بی در لیگ یازدهم داشته اند که در 
قیاس با قهرمانی س��اله ای قبل نتیجه ای قابل قب��ول از لحاظ آماری 

محسوب می شود. 
خیلی از هواداران سپاهان این قهرمانی را بسیار ارزشمندتر از دو قهرمانی 
قبلی با امیر قلعه نویی می دانند. این مقایسه آماری نشان می دهد این 
تیم بی حاشیه امسال نه تنها چیزی از دو س��ال گذشته کمتر نداشته، 

بلکه در تعدادی از آمارها رکورد امیر قلعه نویی را هم شکسته است.
 به هر حال شاید مقایسه عملکرد فنی زالتکو و امیر از حوصله این بحث 
خارج باشد، ولی به هر حال مقایسه س��تون به ستون جدول رده بندی 
لیگ یازدهم نش��ان از این دارد که کرانچار در قیاس با تیم دو سال قبل 
قلعه نویی در لیگ نهم در اکثر موارد عملکردی یکسان داشته و حتی در 
تعداد گل های خورده رکوردی بهتر از تیم ه��ای قهرمان قلعه نویی در 

لیگ های نهم و دهم به جا گذاشته است. 
البته باید به غیر از این س��ه قهرمانی، یادی هم از فرهاد کاظمی کرد که 
در لیگ دوم با وجود 14 تیمی بودن عملکردی درخشان داشت و اگر در 
 آن سال لیگ برتر 18 تیمی بود، ش��اید تیم یکدست سپاهان رکوردی 

دست نیافتنی از لحاظ آماری از خود به جا می گذاشت
    هم امتیازی با قلعه نویی

س��پاهان با 67 امتیاز از مجموع 34 بازی به مقام قهرمانی رس��ید تا با 
میانگین امتیاز 1/97 از هر مسابقه، با رکورد تیم امیر قلعه نویی در لیگ 
نهم برابری کند. هرچند تیم کرانچار می توانست با پیروزی مقابل مس 

سرچشمه به رکورد فوق العاده 69 امتیاز برسد که این گونه نشد.
 به غیر از این، س��پاهان در لیگ دوم با 52 امتی��از و در لیگ دهم هم با 
66 امتیاز به مقام قهرمانی رس��یده بود. البته از لحاظ بهترین میانگین 
امتیازی باید رکورد دو امتیاز از هر مس��ابقه را به تیم فرهاد کاظمی در 

لیگ دوم داد.
    خط آتش قوی نبود

دو تساوی بدون گل مقابل ذوب آهن و مس سرچشمه باعث شد تعداد 
گل های زده سپاهان از مرز 54 گل بیشتر نش��ود و این یعنی میانگین 
1/58 در هر بازی که عددی مناسب برای قهرمان لیگ به حساب می آید. 
شک نکنید اگر برونو سزار در همان ابتدای فصل به سپاهان پیوسته بود، 

زردها می توانس��تند حتی صاحب بهترین خط حمله لیگ هم بشوند. 
سپاهان در لیگ دهم 56 گل، در لیگ نهم 67 گل و در لیگ دوم هم 47 

گل، البته در 26 بازی، به ثمر رسانده بود.
    رکورد بُرد نشکست

سپاهان در تعداد پیروزی هم توانس��ت با رسیدن به عدد 19 برد در 34 
مسابقه باز هم با تیم قهرمان لیگ نهم برابری کند که نتیجه ای ارزشمند 
 برای تیم کم س��تاره تر کرانچار، نس��بت به تیم قلعه نویی محس��وب

 می شود. 
سپاهان در لیگ دهم 18 برد و در لیگ دوم هم 16 برد، البته از مجموع 

26 بازی، کسب کرده بود.
    مساوی در تساوی! 

در تعداد مساوی هم تیم کرانچار دست کمی از تیم پرقدرت قلعه نویی 
در لیگ نهم نداشت و در نهایت با رسیدن به عدد ده تساوی در 34 بازی 
باز هم قهرمانان لیگ نهم و یازدهم با یکدیگر برابر ش��دند. تیم کرانچار 
این شانس را داش��ت که با پیروزی در یکی از دو مسابقه آخرش در این 
زمینه هم تیم پرس��تاره قلعه نویی را پشت سر بگذارد. سپاهان در لیگ 
دهم با 12 مساوی و در لیگ دوم با 4 مساوی از 26 مسابقه به قهرمانی 

لیگ دست یافته بود.
    رکورددار گل خورده

در تعداد گل های خورده کرانچار س��رانجام توانس��ت امیر قلعه نویی را 
پشت س��ر بگذارد و با ثبت آمار 27 گل خورده در 34 مسابقه نسبت به 
دو قهرمانی قبلی در لیگ های نهم و دهم عملکرد بهتری از خود به جا 

گذاشت. 
تیم قلعه نویی در لیگ نهم 30 گل و در لیگ دهم 29 گل دریافت کرده 
بود. این اتفاقات در حالی به وقوع پیوس��ت که س��پاهان امسال مهدی 
رحمتی و هادی عقیلی را به عنوان ارکان اصلی سیستم دفاعی از دست 
داد. این برتری در آمار ارزش درخش��ش رحمان احمدی و خط دفاعی 
سپاهان را بیشتر می کند. سپاهان در لیگ دوم هم در مجموع 26 بازی 

27 گل خورده بود
    تفاضل هم مساوی شد

اما در بخش تفاضل گل هم تیم کرانچار عملکرد بدی نداشت و رسیدن 
 به تفاضل مثب��ت 27 باعث ش��د رکورد کرانچ��ار با عملک��رد تفاضلی 

قلعه نویی در لیگ دهم برابر شود. 
ولی در این قسمت بهترین آمار با تیم قهرمان در لیگ نهم است، جایی 
که س��پاهان با رس��یدن به رکورد مثبت 37 رکوردی دست نیافتنی از 
خود به جا گذاشت. تفاضل س��پاهان در لیگ دوم هم به عدد مثبت 20 

رسیده بود.

کرانچار موفق تر از قلعه نویی                   
بررسی آماری عملکرد سر مربیان سپاهان در چهار دوره قهرمانی این تیم



چهره روزیادداشت

خبر

 حضور پررنگ اصفهانی ها 
در لیست والسکو

در فاصل��ه ۱۹ روز مانده به آغ��از رقابت های انتخاب��ی المپیک در 
توکیوی ژاپن، خولیو والس��کو، س��رمربی تیم ملی والیبال، اسامی 
۲۰ بازیک��ن را برای معرف��ی به فدراس��یون جهانی والیب��ال برای 
شرکت در مسابقات انتخابی المپیک اعالم کرد. در فهرست والسکو 
بازیکنان تیم باریج اسانس کاشان به همراه علیرضا مباشری، بازیکن 
اصفهانی تیم پیشگامان کویر یزد بیش از همه خودنمایی می کنند. 
اس��امی نفرات ش��رکت کننده در این اردو به این شرح است: سعید 
معروف، مهدی مه��دوی، محمد وادی، امیر غفور، رضا قرا، ش��هرام 
محمودی،علیرض��ا نادی، محمد موس��وی، پیمان کریمی، س��عید 
مصطفی وند، حمزه زرینی، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، مجتبی میرزا 
جانپور، علیرضا مباشری، محمد حسن صنوبری، علیرضا جدیدی، 

محمدرضا سلیمانی، فرهاد ظریف و یاشار شاهینی.  

فهرست نهایی کاندیدای ریاست 
هیأت فوتبال اعالم شد

فهرست نهایی کاندیداهای احراز پست ریاست هیأت فوتبال استان 
اصفهان اعالم شد.

 عل��ی اکبر ابرقوئ��ی نژاد، اکب��ر دادفرنیا، قاس��م رحیم��ی، مهدی 
شاهسمندی و عبدالرسول یزدی زاده در فهرست نهایی کاندیداهای 
هیأت فوتبال اس��تان اصفهان قرار گرفتن��د. در این میان صالحیت 
رسول توکلی تأیید نشد. براساس بند ۱ ماده ۱۶ زمان تشکیل مجمع 

انتخابات به عهده فدراسیون فوتبال است. 

چون که صد آید، نود هم پیش ماست 
ابراهیم زاده، سرمربی تیم ذوب آهن

درست است که کارخانه در فصل جاری نتوانست از 
ما حمایت کند، اما این مدیریت باشگاه ماست که باید 

بتواند راهکارها را پیدا کرده و از آن ها پول بگیرد.
کارخانه در نهایت می گوید م��ن طبق قانون 

تا این ج��ا می توانم هزینه کن��م، اما ایجاد 
راهکارها برای حل این مش��کالت و ارایه 
راه حل، وظیفه مدیریت است. مدیریت باید 
قوی کار کند تا تیم موفق باشد. به هر حال 
مدیران کالن استان باید راجع به این مسأله 
صحبت کنند چون حرف من اصال نمی تواند 

تغییری ایجاد کند ولی مدیریت کالن وقتی 
می گوید، می توانیم به آن استناد کنیم. می گویند 
چون که صد آید، نود هم پیش ماست. پس وقتی 

مدیریت کالن در مورد این مس��أله صحبت می کند، 
من نباید صحبت کنم.

کاش ماهان آسیایی شود
 اصفهان بعد از س��ه س��ال در فینال لیگ برتر بس��کتبال 
باش��گاه های کش��ور نماینده ای ندارد؛ ندارد چون تنها 
تیمی که از اصفه��ان یارای مقاومت برابر غول بس��کتبال 
ایران را داشت، دچار بحرانی شد که هیچ کس نتوانست آن 
را حل کند. فینال این دوره از رقابت های لیگ بسکتبال 
 بدون هیچ جذابیتی از سوی اصفهانی ها دنبال می شود. 
پیش بینی قهرمان این دوره با حضور تیم های پتروشیمی 
 و مهرام در فینال کار چندان س��ختی نیس��ت. تجربه این 
سال ها نش��ان داده اس��ت فقط و فقط تیم ذوب آهن بود 
که توان شکست قهرمان آسیا را داش��ت. سه سال مداوم 
عادت کرده بودی��م ذوب آه��ن را کنار مه��رام در فینال 
ببینیم، اما دس��ت بر قض��ا این فصل ش��رایط به گونه ای 
پیش رف��ت که سفیدپوش��ان اصفه��ان نه تنه��ا از جمع 
تیم های راه یافته به فین��ال بازماندند، بلکه بین چهارتیم 
صعودکننده به مرحله نیمه نهایی هم قرار نگرفتند تا نایب 
قهرمان لیگ  مجبور شود با صنایع ماهشهر و حفاری برای 
 رده های پنجم،ششم،... بجنگد. البته جنگیدن هم ندارد؛ 
ذوب آهنی ها اگر اراده می کردند، ام��روز میزبان مهرام 
بودند. اراده نکردند که تیم بهرام رمضان به خاطر شکست 
تیم بحران زده ذوب آهن به خود می بالد. اما فوالد ماهان، 
تیمی که می گویند مرد روزهای س��خت نبود، نتوانست 
جای خالی ذوب آه��ن را در فینال پر کن��د. ماهانی ها در 
حالی که فاصله ای تا فینال نداش��تند، پشت سدی به نام 
پتروش��یمی ماندند. این یک اتفاق نبود. شاید بتوان پای 
 کیفیت بازی را وس��ط کش��ید و گف��ت ماهانی ها هنوز 
نمی توانند با هم هماهنگ باش��ند، اما ماهان پش��ت سد 
کیفیت پتروش��یمی نماند. ش��اید اگر حریف نیمه نهایی 
آن ها فقط به فکر بازی کردن بود، ماهان  امروز در فینال 
به جنگ مهرام می رفت. ای��ن فقط صحبت اصفهانی هایی 
نیس��ت که چوب حاش��یه را خوردند، نگران��ی از صحبت 
مهرامی ها هم پیداس��ت که نگرانند از این که چه اتفاقی 

قرار است در فینال رخ دهد. 
همه اتفاقات داخل و خارج زمین دست به دست هم داد تا 
اصفهان داعیه دار بسکتبال، امسال نماینده ای در فینال 
نداشته باشد. این ناکامی ماهان و دالیل آن، از چشم اهالی 
ورزش و رس��انه دور ماند؛ نتایجی که ج��ای بحث زیادی 
داشت. شاید مقصر س��پاهان بود که قهرمان شد! اما نباید 
این را فراموش کرد که ماهان هنوز فرصت کسب سهمیه 
آس��یایی را دارد. فوالدماهان امروز میزب��ان اولین بازی از 
دیدارهای رده بندی لیگ است؛ دیداری که یک طرف آن 
را دانشگاه آزاد برگزار می کند. این دیدار ساعت ۱۶:۱5 از 

شبکه سه سیما پخش می شود.

توپ وتور
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کریم باقری، رییس احتمالی اتحادیه بازیکنان

کریم باقری، ستاره سابق پرسپولیس، فوتبالیست محبوب و صاحب اعتباری است که در جامعه فوتبال ایران همه 
او را قبول دارند. وی که به تازگی فوتبال را کنار گذاشته، مشغله فوتبالی دیگری ندارد و با توجه به جایگاهش در 

ورزش ایران گزینه ای مناسب برای ریاست اتحادیه بازیکنان است.

فینال چهلمی��ن دوره رقابت های جام جهانی کش��تی آزاد روز 
گذشته در س��الن س��رحدچی باکو آذربایجان برگزار شد و تیم 
ملی کشورمان با برتری 4 بر 3 مقابل میزبان برای پنجمین بار بر 

سکوی قهرمانی جهان قرار گرفت.
در این دیدار حسن رحیمی )55 کیلو(، مهدی تقوی )۶۰ کیلو(، 
صادق گ��ودرزی )74 کیلو( و رض��ا یزدانی )۹۶ کیل��و( مقابل 
حریفان به برتری رس��یدند و مسعود اس��ماعیل پور )۶۰ کیلو(، 
احسان لش��گری )84 کیلو( و کمیل قاسمی)۱۲۰ کیلو( نتیجه 
را واگذار کردند. تیم ملی کش��ورمان پی��ش از این در جام های 
جهانی ۱۹۹۶ ته��ران، ۱۹۹8 آمری��کا، ۲۰۰۱ آمریکا و ۲۰۰۶ 
س��اری بر س��کوی قهرمانی قرار گرفته بود. در 55 کیلو حسن 
رحیمی مقابل محمود ماگومدوف در 3 تایم و با نتیجه 3 بر یک 
به پیروزی رسید. رحیمی در تایم نخست، در حالی که یک بر صفر 
پیش بود و در ثانیه های پایانی نیز موفق شده بود پای حریف را 
از تشک خارج کند، با بازبینی فیلم مسابقه و اعمال نفوذ داوران 
با نتیجه یک بر یک بازنده شد، اما در تایم دوم با قرعه کلینچ به 
پیروزی رس��ید. رحیمی در ثانیه های پایانی تایم سوم موفق به 
خاک کردن ماگومدوف شد و در نهایت این دیدار را به سود خود 

به پایان رساند. در ۶۰ کیلو مسعود اسماعیل پور به مصاف حاجی  
علی یف رفت که پس از پایان تایم اول کار به کلینچ کشیده شد 
و گوی به نفع کشتی گیر آذربایجانی آمد و با نتیجه یک بر صفر 
برنده شد. اس��ماعیل پور در تایم دوم جنگنده ظاهر شد و موفق 
شد با خاک کردن حریف یک امتیاز بگیرد، اما در ادامه علی یف 
یک امتیاز گرفت تا کش��تی گیر میزبان با برت��ری در تایم دوم، 

پیروزی این دیدار لقب بگیرد. 
در ۶۶ کیلو مهدی تقوی، قهرمان ۲۰۱۱ جهان از س��د جبرئیل 
حس��ن اف، دارنده نش��ان برنز ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ جهان گذشت تا 
مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به س��ود ایران پیگیری شود. تقوی در 
تایم نخست نتیجه را در کلینچ واگذار کرد، اما در تایم دوم بسیار 
با انگیزه ظاهر شد و با دو خاک پیاپی دو امتیاز از حریف گرفت 
تا برنده این زمان لقب بگیرد و کار در تایم س��وم پیگیری شود. 
تقوی تایم سوم را طوفانی آغاز کرد و در همان ثانیه های ابتدایی 
مسابقه دو امتیاز ارزش��مند را از حریفش گرفت و در ادامه نیز با 
به پل زدن حریف س��ه امتیاز دیگر را گرفت تا اجازه اعمال نفوذ 
را به داوران ندهد و مقتدرانه از سد کشتی گیر میزبان عبور کند. 
صادق گودرزی، نایب قهرم��ان وزن 74 کیلوگرم ۲۰۱۱ جهان 

در دیدار مقابل اش��رف علی یف، دارنده نشان برنز ۲۰۱۱ جهان 
به پیروزی رسید. گودرزی در حالی که در تایم نخست کلینچ به 
نام وی آمده بود، نتوانست از این فرصت استفاده کند و امتیازی 
بگیرد و بازنده ش��د، اما در تایم دوم با خ��اک کردن علی یف در 
ثانیه های پایانی یک امتیاز گرفت و برنده این تایم ش��د. کار در 
تایم سوم ادامه پیدا کرد که گودرزی با خاک کردن حریف یک بر 

صفر پیش افتاد و در نهایت با همین نتیجه برنده شد. 
تیم ایران با ای��ن پیروزی به قهرمانی نزدیک  ش��د و تنها به یک 
پیروزی در سه وزن باقیمانده نیاز داشت. احسان لشگری در 84 
کیلو با شریف  شریف اف، دارنده نشان طالی جهانی استانبول و 
بهترین آزادکار س��ال ۲۰۱۱ جهان پیکار کرد که با اعمال نفوذ 
داوران بازنده شد. لشگری در حالی که در تایم نخست قرعه کلینچ 
به نام او آمده بود، موفق شد حریف را خاک کند، اما داوران رأی به 
پیروزی کشتی گیر میزبان دادند تا کار در تایم دوم دنبال شود. 
در این تایم هم کلینچ به نام شریف اف آمد و وی موفق به پیروی 

مقابل لشگری شد تا آذری ها برای ادامه مسابقه امیدوار شوند.
در ۹۶ کیلو رض��ا یزدانی به مص��اف ختاگ گازیم��وف، دارنده 
مدال برنز المپی��ک ۲۰۰8 پکن و ط��الی ۲۰۱۰ جهان و نقره 
۲۰۰۹ جهان، رفت که در تایم نخست با قرعه کلینچ به پیروزی 
رسید. کار در تایم دوم در حالی آغاز شد که گازیموف با انگشت 
در چش��م یزدانی فرو کرد، ام��ا داوران بر عکس ی��ک امتیاز به 
کش��تی گیر آذربایجانی دادند. بعد از اعتراض مربیان ایران یک 
امتیاز دیگر به گازیموف دادند تا ۲ بر صفر برنده تایم دوم شود. 
اعمال نف��وذ داوران در این دیدار به باالترین حد خود رس��ید و 
مارتینتی، رییس فیال تنها نظاره گر اوض��اع بود. یزدانی در تایم 
دوم جنگنده ظاهر شد، اما حریف تنها به دفاع پرداخت و حتی 
با کمک داوران با توقف مس��ابقه نفس تازه می کرد، در هر حال 
این تایم نیز به کلینچ کشیده شد، اما گوی شانس برای بار دوم 
به نام یزدانی آمد تا کش��تی گیر کشورمان با خاک کردن حریف 
عالوه بر پیروزی خودش قهرمانی کشورمان را نیز مسجل کند. 
گازیموف که از این شکست حس��ابی نارحت بود با مشت به سر 
و صورت یزدانی کوبید. آذری ها که شکس��ت را باور نداشتند باز 
هم متمسک داوران شدند تا شاید با بازبینی فیلم بتوانند باز هم 
اعمال نفوذ کنند و نتیجه را به سود خود عوض کنند، اما این کار 
هم جواب نداد تا قهرمانی ایران تائید ش��ود.  کمیل قاسمی در 
۱۲۰ کیلو مقابل جمال الدین ماگوم��دوف در دو تایم و با نتیجه 
۲ بر یک شکست خورد. قاسمی در تایم نخست در کلینچ بازنده 
شد و در تایم دوم هم در حالی که تا ثانیه های پایانی یک بر صفر 

از حریف پیش بود، یک امتیاز داد و شکست خورد.

تکرار قهرمانی با طعم انتقام 

پنجمین قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد

تیم کش�تی ایران با قهرمانی در چهلمی�ن دوره رقابت های جام جهانی کش�تی آزاد انتقام 
گروه 
رقابت های جام جهانی 2009 را از آذربایجان گرفت. دخالت و نفوذ آذری ها و سکوت مارتینتی ورزش

هم راه به جایی نبرد و ایران برای پنجمین بار بر سکوی اول کشتی جهان قرار گرفت.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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 ابالغ   
10/477 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204304. ش��ماره پرون��ده: 9009980351200404. 
شماره بایگانی ش��عبه: 900405. خواهان غالمرضا الهی دادخواستی به طرفیت خوانده مجید 
کریم علویجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3- اتاق شماره 321 
ارجاع و به کالس��ه 9009980351200404 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/31 و 
س��اعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 

16292 رشیدی – مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
10/686 ش��ماره ابالغیه: 9010100351305519، ش��ماره پرون��ده: 8909980351300861،  
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 890869، خواهان محمدرضا حاج هاش��مي دادخواس��تي به طرفیت 
خواندگان فاطمه ابطحي و سمیه خوانین و محمدحسن شاهدي به خواسته مطالبه 127870000 
ریال تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 
پرونده 8909980351300861 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/03/31 و ساعت 8:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
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 ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 16999 منش��ي ش��عبه 

سیزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار متهم
144 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200164. شماره پرونده: 9009980363301510. شماره 
بایگانی شعبه: 910052. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرون��ده کالس��ه 9009980363301510 برای محمدعلی دهقان��ی زاده به اتهام ترک انفاق 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1391/03/31 س��اعت 11:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول الم��کان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وق��ت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 311 اسماعیلی – منشی شعبه 116 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان 

ابالغ 
598 ش��ماره ابالغیه: 9010100351804624. شماره پرونده: 9009980351801988. شماره 
بایگانی ش��عبه: 902051. خواهان الیناز اس��توان دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی تاجیک 
تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
9009980351801988 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/31 و ساعت 12:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 951 نوری – منشی شعبه 

هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
604 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به مهدی امیری فرزند غالمرضا موضوع دادخواس��ت اداره 
تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی ورشکستگان منصور و محمدعلی ذوالفقاری 
مبنی بر تخلیه واحد 215 مجتمع اداری اوس��ان و پرداخت اجاره معوقه و هزینه شارژ و برق 
که تحت کالس��ه 900831ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است که 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده است که 
مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر 
می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/3/31 س��اعت 12 ظهر جهت 

رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد نمود. م الف: 947 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ دادخواست تجدید نظر 
659 شماره: 93/87ح6. هاشم جاویدان نسب دادخواست تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 
1147-90/9/1 به طرفیت اکبر نیک آیین فرزند عبدالرحیم فعاًل مجهول المکان به این دفتر تقدیم 
که به کالس��ه 237/90ت تجدید نظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و 
تقاضای تجدید نظر خواه و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتش��ر و از تجدید نظر خواه دعوت می 
گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم تجدید نظر الیحه دفاعیه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه 

نماید. م الف: 1147 فانی – مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
660 ش��ماره: 900400ح22. در خصوص دادخواست خانم ناهید رضایی بطرفیت آقای عباس 
یوس��فی فرزند ناصر بخواس��ته مطالبه نفقه معوقه نظر به اینکه خواهان خوانده را مجهول 

المکان اعالم نموده اس��ت و پرونده به کارشناس��ی ارجاع شده است و کارشناس نظریه خود 
را ارائه نموده اس��ت لذا به خوانده آقای عباس یوسفی فرزند ناصر ابالغ می شود ظرف مدت 
یک هفته نس��بت به مطالعه نظریه کارشناسی به دفتر شعبه مراجعه و چنانچه اعتراضی دارد 

کتبًا ارائه نماید. م الف: 1148 افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
661 ش��ماره دادنامه: 9009970350501494. شماره پرونده: 9009980350500926. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900984. خواهان: موسس��ه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمینی)ره( مصالی 
بزرگ اصفهان با مدیرعاملی س��عید خادم آقا با وکالت آقای محس��ن شکرچی زاده به نشانی 
ته��ران – خ ول��ی عصر- باالت��ر از چهار راه پارک وی – جنب رس��توران نایب – س��ازمان 
اسالمی و بین المللی دفاع از حقوق کودکان)کافل(. خواندگان: 1- آقای محمد سلیمان به نشانی 
مجهول المکان 2- شرکت تجارت گستر عالی قاپو )در حال تصفیه( به نشانی خ مصلی روبرو 
مغازه آس��مان نما جنب خ شهید نیکبخت. خواس��ته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور انشاء می نماید. 
رای دادگاه. در خصوص دادخواست موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمینی)ره( مصالی 
بزرگ اصفهان بطرفیت آقای محمد سلیمان و شرکت تجارت گستر عالی قاپو )در حال تصفیه( 
به خواس��ته محکومی��ت تضامنی خواندگان به پرداخت 213/092/500 موضوع چک ش��ماره 
370221-80/8/29 به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به تصاویر مصدق 
مستندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده ردیف 
اول و ع��دم ایراد دفاعی مبین برائت ذمه وی و با توجه به پذیرش بدهی مذکور توس��ط مدیر 
تصفیه خوانده ردیف دوم دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 
198 و 519 آیین دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 213/092/500 ریال 
به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 113/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همینطور حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 80/8/29 لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره نس��بت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ در دادگاههای تجدید نظر اس��تان قابل اعتراض می باش��د نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل واخواهی اس��ت. م الف: 

1149  زباندان – رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
662 ش��ماره دادنامه: 9009970350501678. شماره پرونده: 9009980350501017. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901075. خواه��ان: آقای رحیم نقیه با وکالت آقای علی جزینی به نش��انی خ 
شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو طبقه 5 واحد 19. خوانده: آقای غالمرضا محبوبی به نشانی 

مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام 
مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به 
انش��اء رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت آقای رحیم نقیه به طرفیت آقای 
غالمرضا محبوبی به خواس��ته مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 512895-

90/7/3 به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به تصاویر مصدق مس��تندات 
پیوس��تی که مبین اش��تغال ذمه خوانده اس��ت و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد 
دفاع��ی مبی��ن برائت ذمه وی دادگاه دع��وی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به 
مواد 198 و 519 آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواس��ته و مبلغ 1/057/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 1/872/000 ریال بابت 
ح��ق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه و همچنین به خس��ارات تاخیر تادیه از تاری��خ 90/7/3 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
 ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باش��د. م الف: 1144  زباندان – رئیس ش��عبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
664 ش��ماره دادنامه: 9009970352801771. شماره پرونده: 8909980363001858. شماره 
بایگانی شعبه: 900091. 1- آقای عبدالحسین عزیزی متهم 2- آقای محمدرضا نجاری شاکی 
و متهم به نش��انی کفران ک ش محمدرضا نجاری پ36 3- آقای محمدرضا س��لطانی کفرانی 
شاکی با والیت آقای مصطفی سلطانی به نشانی کفران خ امام خمینی ک ش جعفری پ1720. 
اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقایان 1- عبدالحسین عزیزی 
فرزند باقر دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نس��بت 
ب��ه آقایان الف: محمدرضا نجاری ب: محمدرضا س��لطانی 2- محمود نجاری فرزند مصطفی 
16 س��اله دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به 
آقای محمدرضا س��لطانی با وصف نداش��تن گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت متهم ردیف 
اول ب��ه می��زان 30 درصد و متهم ردیف دوم ب��ه میزان 70 درصد تقصی��ر دادگاه با عنایت 
به کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان و شکایت شکات 
خصوصی آقایان 1- محمدرضا نجاری 2- مصطفی سلطانی بوالیت قهری از طرف فرزندش 
محمدرضا س��لطانی و گزارش مرجع انتظامی و نظریه هیئت س��ه نفره کارشناس��ان رسمی 
دادگستری که مصون از اعتراض باقی ماند و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و اقاریر 
صریح متهمین در تحقیقات و عدم حضور در جلس��ه دادرس��ی لذا بزه انتسابی به آنان محرز 
و مس��لم بوده و مس��تنداً ب��ه م��واد 294 و 302 و 367 و 480 و 481 و 484 و 717 و 718 و 
رعای��ت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اس��المی و لحاظ بند اول م��اده 3 قانون وصول برخی 
از درآمده��ای دول��ت و مصرف آن در م��وارد معین از حیث جنبه عموم��ی جرم متهم آقای 
عبدالحس��ین عزیزی را به پرداخت مبلغ س��یصد هزار ریال جزای نق��دی و متهم محمدرضا 
نج��اری را به پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال جزای نقدی در حق صن��دوق دولت و از حیث 
جنب��ه خصوصی جرم متهم ردیف اول را به پرداخت 30 درصد از 3/5 درصد دیه کامل بابت 
حارصه س��مت چپ سر و بینی و آرنج راس��ت و چپ و ران راست و چهار درصد دیه کامل 
بابت ارش شکس��تگی استخوانهای کف پایی س��وم و چهارم پای چپ و سه درصد دیه کامل 
بابت ارش شکس��تگی خردشدگی اس��تخوان پنجم کف پایی چپ و سه درصد دیه کامل بابت 
ارش آس��یب نس��ج نرم کف پا و صدمه به نسح نرم کف پا متعاقب عمل جراحی و تعبیه ابزار 
ارتوپ��دی و یک درصد دیه کامل بابت ارش حارصه خلف قفس��ه س��ینه و کمر در حق آقای 
محمدرض��ا نجاری کندانی و متهم ردیف اول )عبدالحس��ین عزی��زی( را به میزان 30 درصد 
و مته��م ردیف دوم )محمدرضا نجاری( را به می��زان 70 درصد از یک درصد دیه کامل بابت 
حارصه س��اق چپ و ساعد راس��ت و ده درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی چند قطعه ای 
حفره حقه ای س��مت راست اس��تخوان لگن بدون نقص جوش خورده است و دو درصد دیه 
کامل بابت ارش آس��یب نسج اس��تخوانی بال راست لگن و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه 
خلف قفس��ه س��ینه در حق آقای محمدرضا س��لطانی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 1226  

گازری – دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ تجدیدنظرخواهی
665 آگهی ابالغ تجدید نظر خواهی به آقای حس��ین مهاجرانی نظر به اینکه آقای مهدی عابدی 
نسبت به دادنامه ش��ماره 9009970350901455 مورخ 1390/10/8 تجدید نظرخواهی نموده 
است که طی ش��ماره 90-360ت ثبت شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدید نظر 
خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده اس��ت که مراتب برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود 
به علت اعتراض به رای صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه به دفتر ش��عبه و دریافت 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی چنانچه پاسخی دارد به این دادگاه اعالم 

نماید. م الف: 1228 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
672 کالسه پرونده: 15/901044. وقت رسیدگی: 91/3/30 ساعت 10 صبح. خواهان: موسسه 
قرض الحس��نه مه��ر. خواندگان: 1- محمد جواد ش��یری 2- اکرم احم��دی 3- نیره عمرو 4- 
محمدرضا ش��یری. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. م الف: 1227 رحیمی – مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
746 ش��ماره ابالغیه: 9010100350805344، شماره پرونده: 9009980350800720،  شماره 
بایگاني شعبه: 900721، خواهان تعاوني اعتباري ثامن االئمه دادخواستي به طرفیت خواندگان 

غالمحس��ین پیریایي و جمیل پیل تن و داریوش پیریایي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالس��ه پرونده 9009980350800720 
ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/03/30 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17940 داوري- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان

ابالغ 
810 ش��ماره درخواس��ت: 9010460352700083. ش��ماره پرونده: 9009980365101385. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901279. شاکی سوگل بیگدلی ش��کایتی بر علیه علی فرجی به اتهام 
فحاش��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980365101385ک101 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/3/31 و ساعت 12 صبح 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی 
در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلس��ه جهت پاس��خگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر 
ش��وند و گرنه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 18101 ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان  

ابالغ 
812 ش��ماره ابالغیه: 9110100354000162، ش��ماره پرونده: 9009980359500023، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901443، خواهان س��ید محمد مرتضوی به طرفیت نیما کوشکی شکایتی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه 9009980359500023 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/31 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م/ الف 1590 شعبه 114 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان

ابالغ 
817 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605660. شماره پرونده: 9009980350600952. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900964. خواهان حیدر قربانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��ید عباس 
حس��ینی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350600952 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/30 و ساعت 09:00 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 18213 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
870 چون آقاي محمدرضا نصر اصفهانی و غیره ش��کایتي علیه آقاي داریوش شیرانی مبني 
بر خیانت در امانت – تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
901253ک119 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز چهارشنبه 91/3/31 ساعت 9 صبح 
تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 18541 جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان



کافه کتابيادداشت

 راه يافتگان به بخش مسابقه 
و نمايشگاه روز جهاني گرافيك

مدیرخانه گرافیک حوزه هنری 
استان اصفهان از پایان داوری 
مرحله نخست مسابقه طراحی 
پوس��تر روز جهان��ی گرافیک 

خبرداد.
مدیرخان��ه گرافی��ک ح��وزه 
هنری اس��تان اصفهان در این 
خصوص ادامه داد: راه یافتگان 
به نمایشگاه مس��ابقه طراحي 
پوستر روزجهاني گرافیک پس ازداوري آثار، از میان 588 اثر ارسالي 

اعالم شدند.
امیرمسعود حالج خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر برنامه نمایشگاه 
روزجهاني گرافیک، مراسم افتتاحیه روز دوشنبه 25اردیبهشت ماه 
و در س��اعت پنج عصر در نقش خانه اصفهان واقع در ابتداي خیابان 

آمادگاه برگزار خواهد شد.
همچنین مراسم پایاني این مس��ابقه با معرفي و اهداي جوایز نفرات 
برتردرس��اعت پنج بعدازظهرروز پنجش��نبه چهارم خ��رداد ماه در 
 س��الن س��ینمایی س��وره واقع درابتداي خیابان آمادگاه، مجتمع 

فرهنگي هنري سوره برگزارمي شود.
گفتنی است حوزه هنری اصفهان هر س��اله این مراسم را در قالبی 

جدید و تازه برگزار می کند. 

آلمانی ها، ميهمان موزه معاصر
برند اربل، سفیر آلمان در ایران از موزه هنرستان هنرهای 

زیبا اصفهان شنبه، 23 اردیبهشت بازدید کرد. 
در بازدید سفیر آلمان در تهران از هنرستان هنرهای زیبا 
پسران و دختران، وی با اساتید، هنرآموزان و هنرجویان 
این هنرس��تان به گفتگو پرداخت. اربل همچنین جمعه 
 22 اردیبهش��ت در برنامه س��یرک کودکان��ه مربوط به 
بچه های س��فارت آلمان که در مجتمع فرهنگی هنری 
اس��تاد فرش��چیان برگزار ش��د، از همکاری های وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و اداره کل فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی استان اصفهان تجلیل و قدردانی کرد. 
برگزاری کارگاه فیزیک و زندگی با حضور استاد فیزیک 
دانشگاه فرایبورگ، اجرای نمایش سیرک کودکانه توسط 
بچه های مدرس��ه س��فارت آلمان در ای��ران در مجتمع 
فرهنگی هنری استاد فرشچیان، بازدید از نمایشگاه عکس 
با عنوان »لبخند اصفهان، فرایبورگ« و حضور در کنسرت 
ساالر عقیلی از دیگر برنامه ها بود. بد نیست بدانید در این 
سفر، گراف، معاون فرهنگی سفارت آلمان در تهران سفیر 

آلمان را همراهی می کرد.

فريدون شهر 150 سال پيش 
تصاویر تاریخی فریدونش��هر در قالب 90مجموعه برای 
تنظیم، توصی��ف، ثبت و نگهداری در آرش��یو س��ازمان 
 اس��ناد و کتابخان��ه مل��ی ای��ران در اختی��ار ای��ن نهاد

 قرار گرفت.
بر این اساس، 90مجموعه از تصاویر تاریخی فریدونشهر 
با هدف تش��ویق ش��هروندان این ش��هر به ثبت، ضبط و 
نگهداری مس��تندات تاری��خ محلی و اس��ناد خانوادگی 
در حافظه ملی، در دو مرحله توس��ط امین اهلل قالنی، از 
کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گردآوری 

شده و به تازگی در اختیار این سازمان قرار گرفته است.
این مجموع��ه از تصاوی��ر، قدیمی ترین عک��س موجود 
در ای��ران از روس��تای آخوره)فریدونش��هرفعلی(که 
نزدیک به 150 س��ال پیش توس��ط ارنس��ت هولس��تر، 
مهن��دس و ع��کاس آلمان��ی ثب��ت ش��ده و همچنی��ن 
تصویری از مردان آخوره در 120 س��ال قبل و مجموعه 
عکس های آمباک��و چیلی��دزه از آخوره که ه��م اکنون 
 در مرک��ز مل��ی نس��خ خط��ی گرجس��تان نگه��داری 
می ش��ود و در س��ال های اخیرشناسایی ش��ده است را 
 شامل می شود. از دیگرعناوین این مجموعه تصویری، به 
عکس هایی از انجمن ش��هر، آموزش و پرورش، فعالیت 
های عمران��ی و اجتماع مردم این ش��هر برای تش��کیل 

فرمانداری منطقه در سال 1358، می توان اشاره کرد.

خبر

خبر کوتاه
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10
عکاس برنده پولیتزر درگذشت

نیویورک تایمزنوشت: هورس��ت فاس، عکاس جنگ و برنده جایزه پولیتزر در س��ن 79 سالگی در مونیخ 
درگشت؛ مردی که وی را اس��تاد عکاسی صحنه های اس��فناک جنگ ویتنام لقب داده اند. این هنرمند و 

ماجراجوی برجسته، دوبارمفتخر به دریافت جایزه پولیتزر شد.
آشيانه بر باد 

»آشیانه بر باد« نام فیلمنامه ای است که محمدرضا هنرمند نوشته 
است.  

موضوع اصلی ای��ن فیلمنامه که در 64 صحنه کوتاه تنظیم ش��ده، 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و عواقب این نوع سفرها و نتایج 
ماندن در غربت است که تصویر هراس آوری از سرشکستگی در فرنگ 

پیش چشم می آورد.
ماجرا از این قرار اس��ت که کی��ا و مینو، همراه با پسرش��ان آرش، 
به ایتالیا می روند تا از آنجا 
به آمری��کا مهاجرت کنند. 
آنها در ایتالیا با یک ایرانی 
به نام »قاس��م بلبل« آشنا 
می شوند. قاس��م فردی را 
ب��ه آنها معرف��ی می کند تا 
باکمک وی، به طور قاچاقی 
به آمری��کا مهاجرت کنند. 
آنها ب��ا وی ق��رار مالقاتی 
گذاش��ته و با تمام پولی که 
داش��تند ن��زد او می روند، 

اما ...

دس�ت های پش�ت پ�رده س�رانه مطالع�ه را پايين 
نگه داشته اند

 از دیگر دالیل محققان برای پایین بودن س��رانه مطالعه در کشور،
  ب��اال رفتن قیمت کتاب اس��ت و هس��تند کس��انی که ب��ه وجود 

دست های پشت پرده در این بخش اشاره دارند. 
محمد جزینی، عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی ناشران اصفهان 
قیمت کتاب را بی ارتباط با س��رانه مطالعه دانست و گفت: سرانه 
مطالعه در کش��ور ما ربطی به قیمت کتاب ندارد و این مس��أله که 
برخی باور دارند کاهش س��رانه مطالعه بر مبنای قیمت کتاب رقم 
می خورد کاماًل اشتباه است؛ زیرا مردم فقر مطالعه دارند و این فقر 
سال هاست که دامن آنها را گرفته است. حتی در مواقعی که کتاب 
ارزان بود، سرانه مطالعه ما به باالی پنج دقیقه نرسید و این یک فاجعه 
در ایران محسوب می ش��ود. وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه 
درمیان مردم هنوز فرهنگی به عنوان فرهنگ کتابخوانی نداریم و 
باید برای شناساندن این فرهنگ، تالش کنیم. این که دائم بگوییم 

قیمت کتاب در سرانه مطالعه تأثیرگذار است، کاماًل اشتباه است. 
عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی ناش��ران اصفهان در بخش دیگر 
صحبت های خود به قیمت های کاذب در بازار کاغذ اش��اره کرد و 
 متذکر شد: یکی دیگر از مشکالت در بخش نشر و چاپ، قیمت های

باال در بخش کاغذ اس��ت که چهره حقیقی ندارد و دولت نسبت به 
این مسأله باید اقدام کند تا چاپ در ایران، مخصوصا در شهرستان ها 
فلج نشود. وی ادامه داد: اگر قیمت ها منطقی شود، بخش زیادی از 
مشکالت از سر راه چاپ و نشر کتاب برداشته می شود و در غیر این 
صورت، این صنعت هم مانند دیگر صنعت ها که با معضالتی سر و 

کار دارند، دچار مشکل می شود. 
این عضو هیأت مدیره ش��رکت تعاونی ناش��ران اصفه��ان تورم را 
یکی دیگ��ر از دالیل ب��اال رفت��ن قیمت کاغ��ذ دانس��ت و اظهار 
داش��ت: ت��ورم، از دیگ��ر دالیل ب��اال رفت��ن قیمت کاغذ اس��ت 
 که در س��ال جاری با توجه به تحری��م و باال رفت��ن ارز، قیمت ها 
چند برابر شد، البته این افزایش قیمت ها تنها مربوط به تورم نیست، 

بلکه تعدادی سودجو که در بازار حضور دارند با انبار کردن کاغذها و 
جلوگیری از فروش آن، قیمت کاذب را در ایران حکمفرما کرده اند. 
وی اذعان داشت: وقتی تاجر واردکننده کاغذ دست به احتکار و انبار 
کاغذهای خود می زند و قیمت های کاذب را روانه بازار می کند، 
باید وزارت بازرگانی برای مهار این سودجویی که باعث تورم شده 

است، وارد عمل شود و جلوی این نابسامانی را بگیرد.

مجبوريم مطابق سليقه مردم عمل کنيم
محمد حقوقی، مس��ئول هی��أت مدی��ره انتش��ارات اصفهان به 
کارخانه های تولید کاغذ در کش��ور اش��اره و عنوان کرد: در ایران 
س��ه کارخانه تولید کاغذ داریم که متأس��فانه نوع کاغ��ذ آن تنها 
 برای کتب درسی و روزنامه قابل استفاده اس��ت و در چاپ کتاب، 
نمی توان از آن نوع کاغذ به خاطر نوع سلیقه مردم استفاده کرد و ما 
مجبور هستیم که از کاغذهای خارجی سفید رنگ که توسط تجار 
وارد ایران می شود استفاده کنیم. وی ادامه داد: باید مصرف و تولید 
کاغذ در کش��ور هدایت و دولت برای تولید آن وارد عمل شود تا از 
این طریق، دست سودجویان و مخصوصا واردکنندگانی که اقدام به 

احتکار و گران فروشی کرده اند، از این صنعت قطع شود.

تعطيلی 400 چاپخانه تهران در ابتدای سال 91
 مس��ئول هی��أت مدی��ره انتش��ارات اصفه��ان در بخ��ش دیگر 
صحبت های خود به پیامدهای افزایش نرخ کاغذ در ایران اش��اره 
کرد و خب��ر داد: با توج��ه به افزایش ن��رخ کاغذ در ای��ران و پایین 
آمدن بازار تقاضای کت��اب، تعداد400 چاپخان��ه در تهران پس از 
تعطیالت ن��وروز 91 تعطیل ش��دند و به دنبال آن، تع��دادی زیاد 
 از انتش��اراتی ها در ایران و شهرس��تان ها به صورت نیمه تعطیل 
در آمدند. وی تبعات این فاجعه را گران دانس��ت و متذکر شد: اگر 
موضوع به همین منوال پیش رود، تبعات سنگینی متوجه بخش 

کتاب و کتابخوانی می شود.

کسر ماليات سليقه ای است
مهدی نقش، بازرس شرکت تعاونی ناش��ران اصفهان قانون کسر 
مالیات ازچاپخانه ها و انتش��اراتی ها را مورد بحث قرارداد و گفت: 
ما قانونی نداریم که به طور مدون مالیات را بردارد و همیشه با این 
مش��کل در اداره مالیاتی روبرو بودیم که به طور س��لیقه ای عمل 
می کنند. وی نقدینگی انتشاراتی ها را پایین دانست و در این رابطه 
افزود: وقتی صحبت از تعطیلی چاپخانه ها می شود، باید پی برد که 
نقدینگی پایین است؛ زیرا کاغذ به صورت نقدی خریداری می شود 
و اگر هم مدت پرداخت پول آن زیاد شود،  به آن بهره تعلق می گیرد.

13 ثانيه، آمار سرانه مطالعه در کشور 

کاغذ، نفس چاپخانه داران را بند آورده است 

 وقتی صحبت از سرانه مطالعه در ايران می شود، نظرها برمی گردد به گرانی کتاب و يا مسائلی 
 داوود 
 از اين دست که برگرفته ش�ده از باورهای مردم اس�ت. وقتی س�رانه مطالعه برای هر ايرانی شيخ جبلی

 13 ثانيه اعالم می شود، بايد حس�رت خورد که چرا در ايران مردم عالقه ای به مطالعه نشان 
نمی دهند. در تحقيقات به عمل آمده توسط محققان چند عامل برای اين موضوع شناسايی شده که در وهله اول 
می توان به نبود فرهنگ کتابخوانی در ايران اشاره کرد که هنوز فرهنگ سازی در اين رابطه صورت نگرفته است.
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انحالل
1410 شماره: 1207 آگهی انحالل شرکت خدماتی عقاب برزگستر سهامی خاص به شماره ثبت 
649 و شناس��ه ملی 10980012504 و کدپستی 8765139776. به استناد صورت جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/01/29 شرکت نامبرده به علت محقق نشدن اهداف شرکت برابر 
بند 1 ماده 199 قانون تجارت منحل گردید و آقای حسین برزی نژاد مدیرعامل شرکت به آدرس 
کرج مهر شهر بلوار ارم خیابان 221 پالک 267 کدپستی 3185734417 و تلفن 09121069279 
به س��مت مدیرتصفیه انتخاب گردیدند که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور 
و روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می گردد. م الف/ 70 ش��ادمان- کفیل ثبت اس��ناد و 

امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
1440 ش��ماره: 1545 آقای هوشنگ نوابی سمیرمی فرزند علی باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود از ششدانگ 
435 واقع در سمیرم بخش ثبتی سمیرم که در صفحه 538 دفتر 

686 یک قطعه زمین پالک ش��ماره 
29 امالک ذیل ثبت 5701 بنام خانم خدیجه سلطانی سمیرمی فرزند هرمز ثبت و صادر گردیده 
و بعداً بموجب سند رسمی شماره 23060-82/3/27 دفترخانه 6 سمیرم باو انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری هم انجام نشده است چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
بملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
در صدور المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهدشد. م الف/ 2945 موسوی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک سمیرم

ابالغ اجرائیه
1444 ش��ماره بایگانی پرونده: 9100196/1، شماره ابالغیه: 9100510200300358، آگهی ابالغ 
اجرائیه کالس��ه: 9100400200300139/1. بدینوسیله به حسین جنتی فرزند عزیز ش.ش 126 
اصفهان ابالغیه شماره 9100510200300358 و روح اله جنتی فرزند حسین ش.ش 3398 آباده 
ابالغیه شماره 9100510200300359 هر دو به نشانی اصفهان- هتل پل- مجتمع تجاری کوثر- 
طبقه 4- واحد 603 اعالمی توس��ط بس��تانکار، بدهکار پرونده کالسه 9100400200300139/1 
که برابر گزارش ش��رکت پس��ت ابالغ واقعی در نشانی اعالمی توسط بستانکار مقدور نگردیده 
است ابالغ می گردد که برابر سند شماره 2003902104356594-1385/06/05 بین شما و بانک 
پارسیان شعبه نوربخش اصفهان مبلغ 399199500 ریال اصل+ 188892486 خسارت تا تاریخ 
1390/1/29+ روزانه مبلغ 311704 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م 

الف/ 2138 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
1452  ش��ماره دادنام��ه: 9109973633200120، ش��ماره پرون��ده: 9009983633200316-
9009983633200317، شماره بایگانی ش��عبه: 900321-900322، خواهان: آقای احمد بلوری 
با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی به نشانی اصفهان چهارباغ پایین مقابل ورزشگاه تختی 
نبش ک ارباب، خوانده: آقای ارفع موسوی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای احمد بلوری فرزند حس��نعلی با وکالت آقای سید محسن بنی هاشمی 
علیه آقای ارفع موسوی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال طلب 
بابت فروش و ارسال مقادیری سنگ موضوع 4 فقره فاکتور به شماره های 175-162-145-127 
خواهان بیان داش��ته با خوانده رابطه تجاری داش��ته و به موجب قرارداد فروش اینترنتی خرید 
و فروش نموده و س��نگ های مندرج در فاکتورها را ارس��ال نموده است که مبلغ مورد خواسته 
را طلبکار می باش��د درخواس��ت محکومیت خوانده را دارد. دادگاه با توجه به شرح دادخواست 
تقدیمی و مس��تندات ابرازی و گواهی گواهان ادعای خواهان را مقرون به واقع تشخیص مستنداً 
به مواد 194-198-219-229-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 600/000/000 ریال اصل خواس��ته و 120/100/000 ریال هزینه دادرسی خسارت تأخیر 
تأدی��ه آن از تاری��خ مطالبه و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. این رأی غیابی ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی سپس به مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 

م الف/ 12315 اسماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
1454 چون آقای س��عید الریجه و خانم مینا برومند فرزندان مصطفی ش��کایتی علیه آقای علی 
نجارزادگان فرزند حسین مبنی بر فحاشی و تهدید و ایراد ضرب عمدی مطرح نموده که پرونده 

آن کالسه 901452ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 91/3/31 ساعت 
9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف/20153 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطار اجرائی
1479 ش��ماره: 90-1593ش/7. بموجب رای غیابی ش��ماره 1892 تاری��خ 90/10/20 حوزه 7 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عیسی نجفی فرزند 
جهان بخش مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هش��تاد و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک ش��ماره 326774-89/12/25 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له مجتبی حس��امی با وکالت علی ش��یرزاد نش��انی اصفهان نبش سه راه 
س��یمین طبقه اول کاشی مرجان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 

باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1480 ش��ماره: 90-1620ش/6. بموجب رای ش��ماره 2009 تاریخ 90/10/28 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عیسی نجفی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتاد و هشت هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف 90/4/2 ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مجتبی حس��امی با 
وکالت علی ش��یرزاد نشانی نبش سه راه سیمین- جنب س��اختمان اسپادانا- طبقه اول- کاشی 
مرج��ان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1481 ش��ماره: 90-1719ش/6. بموجب رای شماره 2019 تاریخ 90/10/28 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد ترکی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ س��ی و یک میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و هشتاد و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 

تادی��ه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/3/20( تا تاریخ اج��رای حکم در حق محکوم له 
فاطمه صالحی مورکانی با وکالت علی ش��یرزاد نش��انی اصفهان- نبش سه راه سیمین- طبقه 
اول- کاش��ی مرجان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 6 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1482 ش��ماره: 90-1466ش/33. بموج��ب رای ش��ماره 1687 تاریخ 90/10/29 ش��عبه 33 

ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای محس��ن 
صالحی فرزند مرتضی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
)25/000/000(ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و هش��ت 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )89/10/25 
و 90/2/20( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عه��ده اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له آقای روح ال��ه محمودی با وکالت آقای علی 
ش��یرزاد نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- طبقه اول- ساختمان کاشی مرجان. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی
1483 ش��ماره: 90-1465ش/33. بموجب رای شماره 1685 تاریخ 90/10/29 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای حمیدرضا میهن خواه 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال )11/000/000(ریال بابت اصل 
خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و )36/000( ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک)88/6/2( تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له 
آقای هدایت نادری با وکالت آقای علی ش��یرزاد نش��انی اصفهان- نبش سه راه سیمین- طبقه 
اول- س��اختمان کاش��ی مرجان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 33 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
1484 کالسه پرونده: 1692/90. شماره دادنامه: 105. مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: حجت اله کیانی نش��انی اصفهان – سه راه سیمین- خ سهروردی-
ابتدای خ- سمت راست- شرکت کیاپالست. وکیل: علی شیرزاده نشانی: نبش سه راه سیمین-

طبقه اول-س��اختمان کاشی مرجان. خوانده: جمش��ید رفیعی شفیق به نشانی مجهول المکان. 
خواس��ته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه دو فقره چک به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی. گردش��کار: 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 رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی آقای حجت اله کیانی با وکالت آقای علی شیرزاده به 
طرفیت آقای جمشید رفیعی شفیق به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه چکهای 
شماره 883856 به سررسید 90/8/28 و چک شماره 883855 به سررسید 90/7/28 هر یک به 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال هر دو به عهده بانک ملی شعبه خ شهید بهشتی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن به 
میزان خواس��ته را دارد و اینکه خوانده محترم علیرغم ابالغ قانونی )نش��ر آگهی در روزنامه 
زاینده رود به تاریخ 90/11/15( در جلسه دادرسی شرکت نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیه ای 
مبنی بر عدم دین و برائت ذمه خویش ابراز و ارائه ننموده بنابراین دعوی خواهان علیه خوانده 
وارد به نظر می رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 509 قانون 
آ.د.م حک��م به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
پنجاه و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 
لغای��ت تاری��خ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم م��ی دارد رای صادره غیابی و 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در 
 محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. رفیعی – قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
1485 کالس��ه پرونده: 1629/90. مرجع رس��یدگی: شعبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: مسعود مهدیان به نشانی اصفهان- خ عطار نیشابوری- کلینیک ساختمانی جوانمرد. 
وکیل: علی شیرزاده نش��انی: اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان- طبقه 
اول. خوانده: عرفان دانش��ی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: 47/400/000 ریال. با عنایت 
ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی آقای مس��عود مهدیان به طرفیت آقای عرفان دانشی به خواسته مطالبه مبلغ 
47/400/000 ریال وجه چک به ش��ماره 432413-518624-432412 به عهده بانک صادرات 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارت قانونی- با توجه بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
ندارد و هیچگونه دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 47/400/000 ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید_ 
89/2/25-90/1/31-90/2/10( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
1486 کالس��ه پرونده: 1830/90. شماره دادنامه: 2105. مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: بابک س��لطانی نشانی اصفهان – سپاهان شهر- بلوار غدیر- مغازه 
لوسترفروش��ی. وکیل: علی شیرزاده نش��انی: اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی 
مرجان- طبقه سوم. خواندگان: 1- علیرضا ساجدی 2- مهدی نادریان هر دو به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت بابک س��لطانی 
با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت 1- علیرضا س��اجدی 2- مهدی نادریان به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 51803069-89/2/28 عهده بانک س��په 
به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر 
نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخ��ت مبلغ 30/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 186/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک 89/2/28 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. شعبه 

45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1487 ش��ماره: 90-1690ش/7. بموجب رای ش��ماره 2086 تاریخ 90/11/30 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عرفان دانشی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و هشتاد و هشت 
هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای 
ش��ماره 518621-90/1/31 به مبلغ هفده میلیون و هفتصد هزار ری��ال و 89/12/30-394324 
به مبلغ بیس��ت و ش��ش میلیون و سیصد هزار ریال هر دو به عهده بانک صادرات لغایت تاریخ 
اجرای حکم در حق محکوم له مس��عود مهدیان با وکالت علی شیرزاد نشانی اصفهان نبش سه 
راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه اول. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1488 شماره: 90-1691ش/7. بموجب رای شماره 2099 تاریخ 90/11/30 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه عرفان دانشی فرزند اسماعیل 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
هشتاد و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک موص��وف 432414-90/2/31 تا تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له مس��عود مهدیان فرزند رمضان با وکالت علی شیرزاده نشانی اصفهان نبش سه 
راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه اول دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

اخطار اجرائی
1489 شماره: 90-1592ش/7. بموجب رای غیابی شماره 1891 تاریخ 90/10/20 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرهاد آژ مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و هشتاد و شش هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک شماره 127967-88/11/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له هدایت نادری با 
وکالت علی شیرزاده نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه اول. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

هفت را ژورنالیستی تر می کنم  
روزنامه نگار و منتقد 

محمود گبرلو 
 فکر می کنم من ژورنالیس��تی تر از جیرانی »هف��ت« را اجرا خواهم 
کرد. به هر حال آقای جیرانی یک کارگردان اس��ت و ممکن اس��ت 
در صحبت های��ش مالحظاتی داش��ته باش��د، اما من ب��ه هیچ وجه 
فعالیت سینمایی نداش��ته ام و از ابتدا فقط یک ژورنالیست بودم. در 
روش های اجرای برنامه س��عی خواهم ک��رد ادب و احترام را رعایت 
کنم و اگر مخالفتی با موضوعات برنامه وجود داشته باشد، با احترام 
حرف های طرف مخالف را هم گوش کنم. چند روز پیش جلسه ای با 
مسئوالن صدا و سیما داش��ته ایم و حضور من در برنامه »هفت« هم 
در این جلسه مطرح ش��د. قرار ش��د در صورتی که فریدون جیرانی 

درگی��ر س��اخت س��ریالش 
ش��ود، من در جایگاه ایشان 
برنامه را اجرا کن��م. واقعیت 
 این اس��ت که در مورد برنامه 
»هف��ت« حساس��یت های 
زی��ادی وج��ود دارد و طبعا 
من هم حساسیت های خاص 

خودم را نسبت به اجرا دارم.

 روبان قرمز 

چهره روز

خبر ویژه
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رقابت مستندها برای اسکار 2013 آغاز شد 
اتحادیه بین المللی سینمای مستند با نمایش 17مستند کوتاه و بلند در دو شهر 
نیویورک و لس آنجلس، رقابت اس��کار در رشته های مس��تند را به شکل رسمی 

کلید می زند. 
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پنج فیلم، 1۰۵ میلیون فروختند  
کم فروش ترین فیلم های 
سینمایی پنج سال اخیر 
که در بهترین فصل سال 
اکران شده اند، در مجموع 
105 میلی��ون توم��ان 
ف��روش کرده اند.تمای��ل 
کارگردان ه��ا ب��ه اکران 
فیلم هایشان در بهار، نشان دهنده اهمیت این فصل در میان فصول اکران 
است،  اما شورای صنفی نمایش و سازمان س��ینمایی که بر نحوه اکران و 
چگونگی آن نظارت دارند، گاه فیلم هایی را با سالن های محدود روی پرده 
می برند که نه تنها س��ینمادار تمایلی به اکرانش��ان ندارد، بلکه در مدت 

کوتاهی نیز از روی پرده سینماها برداشته می شوند.
 مطرح کردن چنین موضوعی، به معنی این نیس��ت که بعضی از فیلم ها 
نباید مجال اکران پیدا کنند؛ مسأله اینجاس��ت که مطابقت فصل اکران 
با موضوع فیلم و تخمین میزان اس��تقبال مخاط��ب از فیلم ها در فصول 
مختلف، از مهم ترین مسائلی است که قبل از روی پرده بردن فیلم باید به 

آن پرداخته شود. 
امسال هم فیلم »سیب و س��لما« یکی از فیلم های اکران بهار 91 بود که 
مانند فیلم های کم فروش سال های اخیر، با شکست در گیشه مواجه شد؛  
به نحوی که در بهترین فصل اکران توانست تنها 12 میلیون و 600 هزار 
تومان بفروش��د. کم فروش ترین فیلم های اکران فصل بهار طی پنج سال 
گذشته، در مجموع تنها 105 میلیون و 138 هزار تومان فروش داشته اند. 

تغییرات در حد تغییر نام است
ما در ایران ش��بکه آموزش را به عنوان شبکه ای می شناسیم 
که در یکی دو سال اخیر پیشرفت خوبی کرده، اما عمدتا این 
پیشرفت حاصل س��اخت چند برنامه خاص بوده و در مابقی 
موارد چندان تأثیرخاصی از این ش��بکه و برنامه هایش دیده 
نشده است؛ هرچند امروز این شبکه قصد دارد با تهیه و تولید 
برنامه هایی به خصوص در زمینه بهداش��ت و سالمت نقش 
مرجعیت را در میان ش��بکه های رس��انه ملی ایفا کند. یکی 
ازبرنامه هایی که شبکه آموزش هر بار با اعمال برخی تغییرات 
روی آنتن خود می فرستد، برنامه ای با تهیه کنندگی و اجرای 
امیر قمیشی است که ظاهرا برای دانش آموزان طراحی شده و 
هر بار و پس از تغییر نام برنامه، دوباره با همان آیتم های قبلی و 

نهایت با یک تغییر دکور ساده روی آنتن می رود.
ظاهرا مدیران ش��بکه تص��ور کرده اند برای ارتقای س��طح 
برنامه ای که به شدت گرفتار کلیشه هاست، تغییر نام کفایت 
می کند! »هفت و هفت دقیقه«، »حوالی هفت«، »ویژه نامه« 
و این اواخر »باز ب��اران« همگی نام هایی هس��تند که برای 
یک برنامه با ساختار مش��ابه و گردانندگان یکسان انتخاب 
ش��ده اند و در هر بار پخش، همان آیتم ها بدون اندکی تغییر 
تکرار می شود. مسلما اگر در زمان شروع پخش برنامه وجود 
آیتم هایی با نام باشگاه برای یک برنامه تلویزیونی جذاب بود، 
بعد از گذشت چند سال، عدم تغییر ساختار و یکنواختی در 
محتوا و فرم برای مخاطب آزاردهنده خواهد ش��د. مدیران 
شبکه آموزش حاال که شعار تغییر و تبدیل شدن به مرجعیت 
را س��رلوحه خود قرار داده اند، باید به ای��ن بدیهیات در امر 

برنامه سازی نیز توجه کنند.
به تمام این ها می توان برنامه روز جمعه شبکه آموزش با نام 
»هفته نامه« را نیز افزود که توس��ط همین گروه برنامه ساز 
روی آنتن می رود و واقعا معلوم نیست این همه یکنواختی در 
ساخت یک برنامه به چه منظور است؟! البته سایر برنامه های 
شبکه آموزش نیز در حال حاضر به شدت از یکنواختی رنج 
می برند، اما این نوشتار بیشتر به تغییر نام برنامه »باز باران« 
و تکرار همان روند قبلی ن��گاه دارد.  در برنام��ه »باز باران« 
یا »حوالی هف��ت« س��ابق و »هفت و هفت دقیقه« اس��بق 
ظاهرا مخاطبان گروه س��نی نوجوانان، راهنمایی و سال اول 
دبیرس��تان به همراه معلمان هستند که ش��امل زنگ های 
متفاوتی از جمله انشا، تجربه و خبر است و هر روز یک مهارت 
متناسب با مخاطب تدریس می شود و از اساتید مختلف برای 
انتقال مفاهیم آموزشی بهره گرفته می شود، اما نکته اصلی 
اینجاس��ت که وقتی یک برنامه ای با تغییر نام خود به دنبال 
فضای جدیدی می گردد، باید در کار کارشناسی و محتوای 
برنامه نیز تغییراتی اعمال شود، نه این که همه آن تغییرات 

گسترده تنها در حد یک تغییر نام باشد!

 محمد علی نجفی در ابت��دای این برنامه در م��ورد چگونگی 
س��اخت فیلم های به نمایش درآمده در طول دو شب گذشته 
پرداخت و در مورد کاربرد معماری در آثارش، گفت: معماری، 
ماکت تاریخ است. میدان نقش جهان نمونه بارز دوره صفوی 
است و تعریف من از معماری، احساس عاطفی درونی و قدرت 

یک دوره است.
 مه��م ترین المانی ک��ه من در فیل��م هایم به آن م��ی پردازم 
معماری است و متناسب با آن فضا سعی می کنم که کاراکترها 
 را بر اس��اس تعریفی که از آن وجود دارد به ب��ازی بگیرم. در 
فیلم هایم می خواهم بگویم این آدم ها محصول چه دوره ای 
از تاریخ و چه دوره ای از شرایط فرهنگی و اقتصادی هستند. 
برای مثال در فیلم » گزارش یک قتل« سال 32، 57 و اکنون را 
می بینید و شما و تاریخ رودررو قرار می گیرید. باور ندارم کسی 
فیلم تاریخی بسازد و معماری را نشناسد. معماری از مهم ترین 

مسائلی است که می تواند در سینما با ما ارتباط برقرار کند.
زاون قوکاس��یان، مدرس و منتق��د س��ینما در ادامه اهمیت 
معماری در ش��یوه فیلمس��ازی نجف��ی افزود: اس��تاد نجفی 
یک پژوهش��گر اصفهانی اس��ت و نگاه وی، در واق��ع دریافت 

 درس��ت ایش��ان از ش��رایط و هنرمند اس��ت که در فیلم ها و 
سریال هایشان به تصویر کشیده شده است. دید وی به مسائل 
بسیار مینیاتوری تصویر شده و در زمان دیدن فیلم های ایشان 

باید به زمان ساخت آن هم توجه کرد.
نجفی در خصوص س��ینما افزود: س��ینما و رمان آیینه درون 
ماس��ت و اش��کاالتی که داریم را برط��رف می کند. س��ینما 
در جای��ی که ب��ا قهرمان و فضا هم��ذات پنداری م��ی کنیم، 
آیینه درون ماس��ت. ما ب��ه عنوان انس��ان در لحظ��ه ای که 
انتخاب می کنیم نم��ی دانیم حقیقت��اً انتخاب ک��رده ایم یا 
ناخودآگاه، انتخاب شده ایم. در فیلم زندگی استاد نعمت الهی 
)تاریکخانه من( به این حقیقت و به اختیار انس��ان اشاره شده 
و این مضمون به خوبی مش��اهده می ش��ود که ما در محیطی 
هس��تیم که تصور می کنیم انتخاب کردیم، ولی این س��ؤال 
همواره با ما هس��ت که آیا انتخاب کردیم یا انتخاب ش��دیم؟ 
 کارگ��ردان فیلم » ل��وح صفورا« خاطرنش��ان ک��رد: آنچه در 
بک گراند تابلوها دیده می شود، قدرت است و آنجا که هنرمند 
از پله ها باال می رود، اتوماتیک وار تضاد میان باال رفتن هنرمند 
و پایین آمدن قدرت نشان داده می شود. به همین دلیل است 

که قدرت و هنر همیشه رو در روی هم هستند. تفاوت هنرمند 
و قدرتمند این اس��ت ک��ه هنرمند به زندگی فک��ر می کند و 
قدرتمند به قدرت. قدرتمند برای حف��ظ قدرت از هر چیزی 
می تواند وام بگیرد. این فیلم جستجوی یک آدم هنرمند است 
 برای زندگی و این که چگونه در شرایط دشوار سال های جنگ

)سال 64( که همان سال ساخت فیلم است، می توان زندگی 
کرد. محمدعلی نجف��ی تأکید کرد: کار هن��ر جریان دادن به 
زندگی است. همه زنده اند،  اما همه زندگی نمی کنند. یکی از 

خواص معماری، قابل زیست 
کردن فضاست، به خصوص 
در جای��ی مانن��د اصفه��ان. 
س��ینما، هنر متحرک است. 
یک��ی از تعاری��ف معم��اری 
موس��یقی منجمد است و در 
حقیقت س��ینما با درامی که 
کارگردان یا نویس��نده دارد، 
 ای��ن موس��یقی را از انجماد 
در م��ی آورد.  کارگ��ردان 
س��ریال »س��ربه داران« ب��ا 
اش��اره ب��ه انتخاب اس��تاد 
نعمت اله��ی برای س��اخت 
کوت��اه  مس��تند   فیل��م 
» تاریکخان��ه م��ن« درباره 

دالیل انتخاب وی برای ساخت این فیلم مستند، گفت: یکی از 
دالیل انتخاب مرتضی نعمت الهی، همسن بودن با این استاد 
و همکالسی بودن با وی در دبستان هدایت بود و از همه مهم 
 تر این که، مرتضی نعمت الهی در محله پاقلعه اصفهان زندگی 
می کرد که دارای بافت سنتی اس��ت. در این مکان ایستایی، 
بیشتر از حرکت است و این ایستایی از بیرون به درون آدم ها 
س��رایت می کند. ناگهان در آن بافت سنتی جوانی گستاخانه 
رشته مجسمه سازی را انتخاب می کند و بی هیچ احتیاطی آن 

را پی می گیرد و این برای من شگفت انگیز بود.
زمانی کس��ی را می بینم که همجنس من اس��ت، به خصوص 
از نظ��ر بافت فرهنگی و س��نتی، عالقه خاصی پی��دا می کنم 
که درباره آنها فیلم بسازم یا با ابزاری، نسبت به نمایش شیوه 
رفتاری آنها واکنش نش��ان می دهم؛ درس��ت مثل فیلمی که 
درباره نعمت الهی س��اختم و واکنش��م را درباره آن ش��یوه از 

زندگی آشکار کردم. 

در نشست نقد و بررسی فیلم های نجفی عنوان شد 

معماری، ماکت تاریخ است 

گروه  پنجشنبه شب 21 اردیبهشت ماه سالن سینما سوره اصفهان شاهد حضور کارگردان فیلم های 
» گزارش یک قتل« ، » لوح صفورا « و» تاریکخانه من « بود. سینما

معماری، ماکت 
تاریخ است. میدان 

نقش جهان نمونه 
بارز دوره صفوی 

است و تعریف 
من از معماری، 

احساس عاطفی 
درونی و قدرت یک 

دوره است
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تحدید حدود عمومی
1454 پیرو آگهی های نوبتی قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد و 
امالک تحدید حدود تعدادی از پالک های حوزه ثبتی جوش��قان قالی بخش 

12 کاشان بشرح ذیل آگهی می گردد:
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

356- فرعی آقای سید امیر احمد کرمانی فرزند سید معین ششدانگ یکباب 
کاهدان واقع در کوی کوهین بمساحت 17/65 مترمربع.

696- فرع��ی خانم هاله همایون��ی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ یکباب 
بهاربند و طویله و بائره متصل واقع در جوشقان بمساحت 530 مترمربع

697- فرع��ی باقیمانده خانم هاله همایونی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ 
یکبابخانه واقع در جوشقان بمساحت 965 مترمربع

698- فرع��ی خانم هال��ه همایونی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ یکدرب 
باغ مش��تمل بر قطعات متصل مش��جر واقع در جوش��قان بمساحت 4305 

مترمربع
699- فرع��ی خانم هاله همایون��ی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ یکباب 

بهاربند و طویله واقع در کوی دردشت جوشقان بمساحت 569 مترمربع
744- فرع��ی خانم هاله همایون��ی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ یکباب 

کاهدان و فضای جلو آن واقع در جوشقان بمساحت 365 مترمربع
747- فرعی خانم هاله همایونی فرزند پرویز و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در جوش��قان بمس��احت 420 مترمربع که قطعه زمین فوق 

داخل باغ 746 فرعی می باشد.
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخ 1391/3/16
933- فرعی میرزا آقا معصومی شش��دانگ قطعه زمین مزروعی یکجریب 

تقریبی واقع در الونجه جوشقان.
1034- فرعی خانم هاله همایونی فرزندپرویز و غیره ششدانگ قطعه زمین 

بائره مرغستان واقع در جوشقان بمساحت 502/25 مترمربع
1120- فرعی آقای میرزا آقا مرتضائی فرزند غالمرضا و غیره شش��دانگ 

قطعه زمین مزروعی بیست و پنج قفیزی واقع در دشت آله
2191- فرعی آقای عباس مرادی فرزند حسینعلی ششدانگ یکباب کاهدان 

واقع در پشت قلعه جوشقان بمساحت 19/70 مترمربع
2622- فرعی آقای محمد س��نجری فرزند غالمحس��ین و غیره ششدانگ 
یکدرب باغ مشجر واقع در مزرعه الستان جوشقان بمساحت 317 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخ 1391/3/17
2943- فرعی آقای علی محمد زرگری فرزند رمضانعلی و غیره ششدانگ 

قطعه زمین بائره واقع در دره شهره الستان بمساحت 2500 مترمربع
2996- فرعی آقای محمودرضا صالحی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین 

بائره واقع در جوشقان بمساحت 735 مترمربع
3451- فرعی آقای محمدعلی اله وردی قهرودی فرزند حسین ششدانگ 

یکدرب باغ مش��جر یکجریب تقریبی واقع در دش��ت قهاب مفروز و مجزی 
شده از شماره 3116 فرعی.

3516- فرعی آقای حسین آسیاب فرزند ابراهیم و غیره ششدانگ یکبابخانه 
واقع در کوی تکیه جوشقان.

3970- فرع��ی خانم هاله همایونی فرزند پرویز و غیره شش��دانگ یکباب 
خانه مجزی ش��ده از شماره 697 فرعی واقع در جوشقان بمساحت 2654 

مترمربع.
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو

181- فرعی آقای محمد جراحی فرزند غالمعلی و غیره ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 662 مترمربع

222- فرع��ی آقای علی عباس رجب زاده کاموئی فرزند میرزا علی و غیره 
شش��دانگ قطعه زمین بائره مرغزار مش��هور یک جری��ب و نیمی واقع در 

کوی مشایخ کامو
344- فرعی باقیمانده آقای حس��ینعلی زین الدین فرزند غالمعلی ششدانگ 

یکباب انباری واقع در کوی پائین کامو بمساحت 36 مترمربع
583- فرعی آقای ابوالفضل رحمانی فرزند علی اکبر و غیره شش��دانگ یک 

باب خانه واقع در کوی رودخانه کامو
620- فرع��ی آقای حس��ین رحمان��ی فرزند غالمرضا و غیره شش��دانگ 

یکبابخانه واقع در کوی سرده کامو بمساحت 172/50 مترمربع
1037- فرعی آقای محمود مؤمن فرزند احمدآقا شش��دانگ یکبابخانه واقع 

در کامو بمساحت 274/92 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخ 1391/03/20
1648- فرعی آقای ابراهیم افتاده فرزند حس��ین و غیره شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی مشهور 15 قفیزی واقع در دشت ویرقان کامو
2009- فرعی آقای مجتبی آملی فرزند رضا شش��دانگ یکبابخانه واقع در 

کوی مصلی کامو بمساحت 225/28 مترمربع
2010- فرع��ی آق��ای فتح ال��ه صابری مق��دم فرزند محمدآقا شش��دانگ 

یکبابخانه مجزی شده از شماره 1046 فرعی بمساحت 922/50 مترمربع
2011- فرعی آقای علی اکبر تقی فرزند محمدآقا ششدانگ یکبابخانه مجزی 

شده از شماره 1046 فرعی واقع در کامو بمساحت 1055/40 مترمربع
2012- فرع��ی آقای محم��ود مؤمن فرزند احمدآقا شش��دانگ قطعه زمین 

محصور واقع در کامو بمساحت 372/75 مترمربع
2013- فرعی دولت جمهوری اس��المی ای��ران بنمایندگی از طرف وزارت 
آموزش و پرورش ششدانگ یکباب مدرسه راهنمائی معروف به حاج رضا 

کربالئی واقع در کامو بمساحت 3290/29 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخ 1391/3/21

شماره های فرعی از پالک 22 اصلی ابنیه و امالک چوقان
519- فرعی خانم س��کینه یوس��فی فرزند مرحوم علی عباس شش��دانگ 

یکبابخانه واقع در روستای چوقان به مساحت 186 مترمربع
554- فرعی خانم فاطمه زارعیان فرزند عباس��علی شش��دانگ قطعه زمین 

ساده واقع در روستای چوقان بمساحت 475/70 مترمربع
559- فرعی آقای ابوالفضل زارعی فرزند نجف علی شش��دانگ قطعه زمین 

ساده واقع در روستای چوقان بمساحت 1000 مترمربع
562- آق��ای غالمعلی رمضانی فرزند عباس و غیره شش��دانگ یکبابخانه 

واقع در روستای چوقان بمساحت 697 مترمربع
563- فرعی آقای حجت رعیت فرزند محمدآقا و غیره شش��دانگ یکبابخانه 

واقع در روستای چوقان بمساحت 453/70 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخ 1391/3/22

شماره های فرعی از پالک 26- ابنیه و امالک مزرعه همواریه
182- فرع��ی خانم زهرا آهنگر فرزند علی شش��دانگ قطعه زمین محصور 

جای خانه بمساحت 565/22 مترمربع
183- فرعی آقای رضا آهنگر فرزند علی شش��دانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 185/20 مترمربع
184- فرعی آقای رضا آهنگر فرزند علی شش��دانگ یکبابخانه بمس��احت 

324/75 مترمربع
185- فرعی آقای حس��ین رزاقیان فرزند احمد وغیره ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 394/10 مترمربع
186- فرع��ی آقای اصغر جراح��ی فرزند علی و غیره شش��دانگ خانه و 

حصار متصل به آن بمساحت 640 مترمربع
188- فرع��ی خان��م زهرا کربالئ��ی فرزن��د ابراهیم شش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت 250 مترمربع
189- فرع��ی آق��ای علی عباس ج��الل فرزند محمد شش��دانگ یکبابخانه 

بمساحت 350/35 مترمربع
190- فرعی آقای محمد عبدالهی فرزند اکبر ششدانگ قطعه زمین محصور 

بمساحت 527 مترمربع
191- فرعی آق��ای احمد عارضی فرزند غالمعلی شش��دانگ یکباب گاراژ 

بمساحت 124/20 مترمربع
192- فرعی آقای مجتبی عارضی فرزند محمود و غیره شش��دانگ دو باب 

گاراژ و محوطه متصل به آن بمساحت 377/38 مترمربع
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخ 1391/3/23

شماره های فرعی از پالک 40- اصلی ابنیه و امالک مزرعه آستانه
3- فرعی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحسین و غیره ششدانگ قطعات 

زمین مزروعی سه جریبی
8- فرعی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحسین ششدانگ قطعات زمین 

مزروعی چهار جریب تقریبی
12- فرعی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحس��ین ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی چهار جریبی
21- فرعی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحس��ین ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی پنج جریبی
40- فرع��ی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحس��ین و غیره شش��دانگ 

قطعات زمین مزروعی شش جریبی
50- فرع��ی آقای ابراهیم رزاقیان فرزند محمدحس��ین و غیره شش��دانگ 

قطعات زمین مزروعی دو جریبی.
تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخ 1391/3/24

شماره های فرعی از پالک 147 اصلی ابنیه و امالک روستای آرنجن
222- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود و غیره ششدانگ 

سه قطعه زمین مزروعی 12 قفیزی زیر مادی
226- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ نه قطعه 

زمین مزروعی 2 جریبی زیر مادی
259- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 4 قفیزی باالی مادی
260- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعی 3 قفیزی باالی مادی
264- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 3 قفیزی باالی مادی
265- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 2 قفیزی باالی مادی
271- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعی یک جریبی باالی مادی
277- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 3 قفیزی باالی مادی
282- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 7 قفیزی باالی مادی
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخ 1391/3/27

287- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 2 قفیزی زیر مادی

288- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی 7 قفیزی زیر مادی

289- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی 5 قفیزی زیر مادی

291- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 4 قفیزی زیر مادی

340- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی 3 قفیزی زیر استخر

453- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود و غیره ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی مشهور یک جریبی در میاندشت

360- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 7 قفیزی زیر استخر

362- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی 5 قفیزی زیر استخر

397- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 
زمین مزروعی 2 قفیزی پشت چمن

تاریخ تحدید حدود روز یک شنبه مورخ 1391/3/28
400- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ سه قطعه 

زمین مزروعی 4 قفیزی پشت چمن
407- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یکدرب 

باغ موستان و مشجر 3 جریبی دره
412- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین محصور یک جریبی پائین دشت
413- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ سه قطعه 

زمین مزروعی 8 قفیزی پائین دشت
417- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین محصوره 15 قفیزی پائین دشت
420- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعی 14 قفیزی پائین دشت
423- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ دو قطعه 

زمین مزروعی 5 قفیزی پائین دشت
429- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 4 قطعه 

زمین مزروعی 9 قفیزی پائین دشت
435- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 2 قطعه 

زمین مزروعی یک جریبی میاندشت
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخ 1391/3/30
436- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 2 قطعه 

زمین مزروعی یک جریبی میاندشت
448- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی پنج قفیزی میاندشت
469- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 2 قطعه 

زمین مزروعی هفت قفیزی کوچه
471- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 7 قطعه 

زمین مزروعی 14 قفیزی کوچه
472- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 7 قطعه 

زمین مزروعی 15 قفیزی کوچه
473- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی پنج قفیزی کوچه
478- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 4 قفیزی کوچه
479- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 3 قفیزی کوچه
497- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ2 قطعه 

زمین مزروعی یک جریبی کوچه
تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخ 1391/3/31
502- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی پنج قفیزی کوچه
508- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 4 قطعه 

زمین مزروعی یک جریبی کوچه 
511- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی چهار قفیزی کوچه
514- فرعی اشرف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ یک قطعه 

زمین بائره یک جریبی کوچه
516- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی 7 قفیزی کوچه
520- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی سه قفیزی کوچه
528- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 4 قطعه 

زمین مزروعی 14 قفیزی کوچه
529- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود ششدانگ 3 قطعه 

زمین مزروعی 7 قفیزی گاو فروش
531- فرعی اش��رف خانم فقیهی نراقی فرزند آقامحمود شش��دانگ قطعه 

زمین مزروعی 5 قفیزی گاوفروش
تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه مورخ 1391/4/1
تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از ساعت 8/30 صبح به بعد در محل 
ش��روع و عملی خواهد ش��د لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین اعالم می ش��ود که در روز و ساعت مقرر در محل ملک 
حضور به هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباش��ند طبق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنه��ا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد ش��د و 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان حقوق امالک ک��ه در موقع مقرر حاضر 
ب��وده اند طبق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلس��ه تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثب��ت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار روز دوشنبه مورخ 1391/2/25
م الف/ 3048                                         زرگری- کفیل ثبت جوشقان
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امام علی )ع(:
بهترين مكارم اخالق ، گذشت توانا )از انتقام( است وبخشش 

كسى كه خود نيازمند است 

نسل بعدی کاوشگرهای مریخی 
اولین آزمون مدل مهندسی کاوشگر جدید مریخ پیما به وسیله اعضای 
آزمایشگاه علمی کاوشگری مریخ، شامل دانشمندان نجوم و فضا و هم 

چنین راهبران این کاوشگرها با موفقیت صورت گرفت.
 این کاوش��گر که از آن به عنوان نس��ل جدید کاوشگرهای مریخ نیز 
می توان یاد کرد،»ح��س کنجکاوی« ی��ا Curiosity نام  دارد که 
پس از 89  روز، پنجشنبه در صحرای نزدیک بیکر کالیفرنیا بر زمین 

فرود آمد.
یکی از مهندسان سیستم های فضایی به نام مت رومان اعالم کرد: این 
کاوشگر دارای قابلیت عکسبرداری اتوماتیک و فیلمبرداری همزمان 

از سطح مریخ است.
هم چنی��ن در سیس��تم پی��ش ران��ش ای��ن ج��ت از جدیدترین 

تکنولوژی های روز بهره گیری شده است.

cool disk نسل جدید
ش��رکت voicelok در زمینه طراحی فلش درایوه��ا و حفاظت از 
اطالعات آن ها در کنار استفاده از فناوری اثر انگشت فعلی موجود در 

بازار، راهکار دیگری را ارایه کرده است.
 این شرکت ادعا می کند اولین فلش درایو مجهز به فن آوری حفاظت 
قفل صوتی را در دنیا ساخته است. این فلش درایو 8 گیگابایتی مجهز 

به فناوری ردیابی و شناسایی فرکانس صوت کاربر است. 
به این صورت ک��ه رمزعبور به جای توالی حروف و ارقام، به وس��یله 
صاحب فلش به ص��ورت صوتی تعریف می ش��ود. ای��ن فناوری به 
گونه ای اس��ت که تنها تن صدای کاربر خود را برای بیان رمز عبور 

می پذیرد. 
شخصی س��ازی این قفل به گونه ای اس��ت که اگر شخص دیگری 
رمزعبور را تکرار کند، اجازه دستیابی به اطالعات را نمی دهد. پس 
دیگر نگران لو رفتن رمزعبورمان نخواهیم بود و تنها بایس��تی کاربر 

اصلی با لحن صدای خودش رمزعبور را بیان کند.
 این فلش درایو برای انواع کامپیوترهای شخصی و مک بوک ها بدون 
 ،USB نیاز به نصب هیچ نوع درایوی، به راحتی ب��ا اتصال به پورت

قابل استفاده است. 
نمی توان گفت تا چه اندازه امنیت این برنامه کنترلی باالست، اما به 
عنوان شیوه نوینی در زمینه شخصی سازی و حفاظت اطالعات فلش 

درایوها می تواند طرفداران خاص خودش را داشته باشد.

مادر 111 ساله ای در آمریکا توانست ششمین نسل 
بعد از خودش را ببیند.او رک��وردار طول عمر و دیدن 

ندیده اش!  است.
این عمر طوالنی در حالی اس��ت که محققان متوسط 
عمر زنان آمریکایی را 54 سال و متوسط عمر مردان 

آمریکایی را 50 سال تخمین زده اند.
 مولی وود،  مادر 111 س��اله ای اس��ت ک��ه تاکنون 
 دوبار جایزه یک��ی پیرترین مادرهای دنی��ا را گرفته 

است.
اما امس��ال جش��ن روز مادر وی رنگ و بوی دیگری 
داشت،چرا که تنها هفت هفته پیش،فرزنِد فرزنِد فرزنِد 
فرزنِد فرزن��دش را، که به اصط��الح خودمان »ندیده 

اش« است، دید. 
به گزارش روزگارنو، او توانس��ت رکورد دار طول عمر 
و دیدن ششمین فرزند دختر نسل خودش را بشکند 
چرا که در 100 سال پیش تاکنون کسی به این رکورد 

دست نیافته بود.

خان��واده او یک��ی از حی��رت انگیزترین نس��ل های 
آمریکایی هستند چرا که همه آن ها عمرهایی نسبتا 
 طوالنی داش��ته اند، ت��ا جایی که چهار نس��ل قبل از

  این پیرزن 111 س��اله، عم��ری حدود 169 س��ال 
داش��ته اند. خان��واده وود همگی در آمریکا س��اکن 

هستند.
خانم وود در سال 1901 در شارلوتسویل به دنیا آمد.

دختر 88 س��اله این پیرزن می گوید: مادرم سه سال 
است که زمینگیر ش��ده و نمی تواند از پس کارهایش 

برآید. 
او تابح��ال قطره ای مش��روب ننوش��یده ولب هم به 
س��یگار نزده اس��ت. راز عمر طوالن��ی وی و اجداد ما 

همین است.

 زنی شش نسل بعد از خود
28+13+ را دید
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خواندنی

مهرزاد دانش

تازه های علم 

اخبار ویژه

عکس نوشت

هر تصوری را که پیش از این از یک خودرو داشتید کنار بگذارید زیرا 
طرح »اوزون« متعلق به شرکت پژو قصد دارد تمام قوانین مربوط به 
خودرو ها را تغییر دهد. این طرح براساس یک استوانه قرار دارد که 
در دو طرف آن چرخ های برزگی قرار دارد. با چرخیدن آن خودرو 
به حرکت در می آید. این خودرو دو نفره با استفاده از دسته های 

کنترل هدایت شده و توانایی حمل دو سرنشین را دارد.
در زمینه سوخت مصرفی نیز باید گفت این اتومبیل از سلول های 
سوخت هیدروژن بهره می برد که تقریبا هیچ گونه آلودگی را به 
وجود نمی آورد. نوع طراحی این خودرو باعث شده است سرنشینان 

آن بتوانند دید خوبی نسبت به اطراف داشته باشند.
درهای این خ��ودرو در بخش های کناری این اس��توانه متحرک 
قرار گرفته اند و اجازه ورود و خروج را به سرنش��ینان این خودرو 
می دهند. بعد از پیاده شدن سرنشینان،  پوششی فلزی به صورت 
کامل خودرو را می پوشاند تا از آسیب به شیشه هایی که کل بدنه 

را فرا گرفته اند، جلوگیری کند.
شاید از لحاظ ظاهری این خودرو هیچ گونه شباهتی با طرح های 
معمول خودرو نداشته باشد، اما باید گفت بازار آینده خودروها با 
وجود این طرح های متفاوت به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.

 همزمان با ایام می��الد بزرگ بان��وی دو عالم حض��رت فاطمه 
زهرا )س(، زنان تأثیرگذار و خبرس��از ای��ران در برنامه ای ویژه 
معرفی ش��دند.  مدیر عام��ل خبرگ��زاری بین الملل��ی زنان و 
 خانواده با اع��الم این خبر گف��ت: مقام معظم رهبری مس��أله 
 زن و خانواده را از مس��ائل درجه یک کشور نامیده اند و معرفی 
زنان فرهیخته و تأثیرگذار تأکیدی است بر حضور نقش آفرین 
بانوان جامعه اس��المی که ع��الوه بر حضوری مؤث��ر در محیط 
 خانواده، نق��ش به س��زایی در مدیریت جامعه ایرانی اس��المی 

دارند. 
ناصرالدین اس��المی فرد افزود: این همایش برای دومین س��ال 
پیاپی برگزار شد و حدود 150 زن در بخش های مختلف علمی، 

سیاسی، ایثارگری، کارآفرینی، مدیریت شهری، فرهنگی هنری، 
مدیران و قرآنی معرفی شدند. 

مدیرعامل خبرگزاری وفا تصریح ک��رد: در این همایش از زنان 
تأثیرگذاری که در سال 90 دار فانی را وداع گفته اند نیز تقدیر 

شد. 
 دبی��ر همایش ملی بانوی وف��ا افزود: در میان ای��ن 150 بانوی 
فرهیخته، 10 نفر به عنوان خبرسازترین زنان سال 1390 و یک 
نفر به عنوان تأثیرگزارترین و خبرس��ازترین زن ایرانی در سال 

90 معرفی شدند. 
اس��المی فرد درباره نحوه انتخاب افراد فوق گفت: بیش از هزار 
بانوی ایرانی به وسیله نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در حوزه 
زنان به این خبرگزاری معرفی شده اند که با بررسی انجام شده 
به وسیله کارشناسانی از حوزه رس��انه و زنان،150 نفر به عنوان 

تأثیرگذار و خبرساز انتخاب شدند. 
وی هدف این همایش را معرفی هرچه بیش��تر زنان تأثیرگذار 
ایران اس��المی به افکار عمومی و رس��انه ها و تقدی��ر از حضور 
اجتماعی زنان مسلمان معرفی کرد و افزود: رسانه ها با پرداختن 
به الگوهای زن مسلمان با جنگ نرم غرب بر علیه زنان مسلمان 

ایرانی مقابله کنند. 
 اسامی افراد انتخاب شده جهت دریافت عنوان خبرساز ترین زن 

سال به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است : 

1     دکتر زهره الهیان: پرکارترین زن مجلس هشتم 
2     فرحن��از رافع: اولی��ن زن رییس در جمعی��ت داوطلبان 

سازمان هالل احمر 
3    دکتر حلیمه عال��ی: اولین زن نام��زد نمایندگی مجلس 

شورای اسالمی از سیستان و بلوچستان 
4    دکتر فریبا عالس��وند: دارنده بیش��ترین مقاالت درحوزه 

زن و خانواده 
5    ننه فتح اللهی معروف به نه نه علی: مادری که 20 سال در 

مزار فرزندش زندگی کرد. 
6    مهندس اعظم السادات فراحی: همسر دکتر احمدی نژاد 

7     مریم مجته��د زاده الریجانی: رییس مرک��ز امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری 

8    دکتر زهرا سادات مشیر: مشاور امور بانوان شهرداری تهران 
9     دکت��ر مرضیه وحی��د دس��تجردی: اولین وزی��ر زن در 

جمهوری اسالمی ایران 
10    مریم هاش��می: دارنده م��دال طالی ووش��وی جهانی - 

اهدا کننده مدال جهانی به مقام معظم رهبری 
گفتنی اس��ت همایش ملی بانوی وفا با هدف معرفی و تقدیر از 
زنان خبرس��از و تأثیرگذار ایران در سال 1390،  دیروز در محل 
تاالر وحدت تهران برگزار و مرضیه دستجردی خبرسازترین زن 

ایران معرفی شد.

خودروی استوانه ای پژو

10 زن خبرساز ایران معرفی شدند

رستورانی با 
دکوراسیون عجیب

در این رستوران انواع مختلفی از 
خودروهای کالسیک و جدید تعبیه شده 
است که مشتریان می  توانند داخل آن ها 
که میز و صندلی  وجود دارد، غذا بخورند.

صاحب امتياز و مدير مسئول : محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين

سردبير : محمدهادی نعمت الهى 
فكس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد 3
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آب 
شرب و فضای سبز سد زاینده رود را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات 
زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در 

مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد.

مبلغ پایه: 1843590175 )یک میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و پانصد و نود 
هزار و صد و هفتاد و پنج ریال( براساس فهارس بهای پایه سال 1388

حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان چادگان- تأسیسات سد زاینده رود

مدت اجراء: 12 ماه

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

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت دارند 
نسبت به اعالم آمادگی کتبی و ارائه مدارک مثبته شرکت )آخرین آگهی تغییرات و 
آخرین گواهینامه تشخیص صالحیت( اقدام نماید پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه 

گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

آئینه خانه- جنب هالل احمر-  بلوار  نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- 
 81646-76473 کدپستی  قراردادها-  دفتر  اصفهان-  ای  منطقه  آب   شرکت 

 WWW.ESRW.irصندوق پستی: 391 از سایت

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاکس: 6611073

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

امور قراردادها

نوبت اول

م الف/ 2975

 موزه های بس��یار عجی��ب در دنیا کم نیس��تند و بعض��ی از آن ها ش��اید هیچ 
بازدید کننده ای هم نداشته باشند.

 در ادامه به برخی از این موزه ها اشاره می کنیم.

موزه سوسک ها:
یک��ی از چن��دش آورتری��ن 
موج��ودات روی زمی��ن همین 
سوسک ها هستند و البته تعداد 
و گونه های متفاوت آن ها هم 

کم نیست.  
یکی از عجیب ترین موزه های 
 دنی��ا نی��ز ب��ه ای��ن موج��ود 
چندش آور تعل��ق دارد. در این 
موزه بیش از صد نوع سوس��ک مختلف قرار دارد و ش��ما می توانی��د آن ها را در 

حالت های متفاوت نگاه کنید. 
صاحب این موزه به سوسک ها عالقه بسیار زیادی دارد و البته کتاب هایی را نیز 

در مورد این موجودات نوشته است.

موزه دستشویی:
دکتر باندشواک پاتاک این موزه 
را س��اخته اس��ت و در مورد آن 
می گوید: »من یک نیاز و جای 
خالی ب��رای آن در جامعه حس 
کردم.« صاح��ب این م��وزه به 
خودش بسیار افتخار می کند و 
دی��دن تع��داد بس��یار زیادی 
دستشویی را در کنار هم بسیار 

جالب و شگفت انگیزمی داند. 
در این موزه شما می توانید از قدیمی ترین دستش��ویی ها تا به روزترین آن ها 

را پیدا کنید.

موزه غذاهای سوخته:
در بین این موزه ها ش��اید موزه 
غذاهای سوخته بسیار مسخره 

باشد. 
چه دلیلی دارد که انس��ان برای 
دیدن یک سری غذای سوخته 
به موزه ب��رود، در حالی که این 
اتفاق ب��رای او در خان��ه هم رخ 

می دهد؟
 در این موزه همه چیز س��وخته اس��ت و ش��ما از ان��واع کیک تا می��وه هایی که 

سوخته اند را می بینید.

موزه بدترین هنرها:
یکی از موزه های معروف و البته 
 مس��خره در دنیا، موزه بدترین 
هنرهاس��ت. در این مکان شما 
می توانید بدترین تقلیدها را از 

بهترین آثار جهان ببیند.
 این م��وزه در نگاه اول بس��یار 
خن��ده دار اس��ت، اما ب��ا دیدن 
برخی از آن ها شاید واقعا از هنر 
منزجرشوید چرا که تعدادی از آن ها آن قدر بد کپی شده اند که اصال نمی توان 

نگاهشان کرد.

مسخره ترین موزه های دنیا


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



