
گرد وغبار باز هم اصفهان را کالفه می کند

گناه کسانی که مسئولیت دارند، به 
مراتب ابعاد وسیع تری پیدا می کند 

 لپ تاپ خود را
این طور تمیز کنید

به زودی با آمدن ریزگردها 

رهبرمعظم انقالب: 

اصرار بر تکرار  پروژه شکست 
خورده احیای نسل ببر 5

رییس جمهور خرداد به 
اصفهان  می آید 32

 آمانو یکشنبه
12 به تهران می آید

قاتالن ال کالسیکو به دنبال قهرمانی 

 انزجار مردم اصفهان از طرح الحاق
 بحرین به عربستان

پنجاه و هفتمین فین��ال لیگ قهرمانان اروپا امش��ب در 
 حالی ب��ه میزبانی بایرن مونیخ در ورزش��گاه خانگی اش،

آلیانس آره نا برگزار می شود که تا قبل از برگزاری مرحله 
نیمه نهایی، پیش بینی می ش��د که یک ال کالس��یکوی 
دیگر، فوتبال دوستان را در بازی فینال سیراب کند، ولی 

به هر حال چلسی و بایرن با گذر از سد...

 مردی که نوبل
 او را از دست داد 

 کارل��وس فوئنت��س، نویس��نده  ب��زرگ ادبی��ات 
آمریکاي التین درگذش��ت. او طي س��ال هاي اخیر 
همیشه یکي از نامزدهاي اصلي کسب نوبل ادبیات 

بود، اما هرگز به این افتخار دست نیافت. 
کارلوس فوئنتس مارسیاس متولد 11 نوامبر 1928 
در پاناماس��یتي مکزیک ب��ود. از آن ج��ا که پدرش 
ی��ک دیپلمات ب��ود،  او کودکي اش را در ش��هرهاي 
بزرگي چون ریودوژانیرو، واش��نگتن،  س��انتیاگو و 

بوئینس آیرس سپري کرد. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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انتشارايرانچكازسرگرفتهميشود 4

گوشت قرمز ارزان می شود  4

 رهبر انقالب اس��المی در دی��دار جمعی از ایثارگران س��ال های 
 دفاع مقدس،کار رزمندگان را در سال های جنگ تحمیلی، موفق، 
با ارزش، خیلی بزرگ و مبهوت کننده دانس��تند و افزودند: شما 
که در دوران دفاع مقدس مسئولیت های مهم و حساسی برعهده 
داشتید، بدانید پس از جهاد اصغر، نوبت به جهاد اکبر رسیده که به 
مراتب دشوارتر و سخت تر است. ایشان تصریح کردند: در فضای 
امروز کش��ور، اگر بر اصول و ارزش ها پافشاری کردید و تقوا را در 
عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رعایت 
کردید، ارزش و اهمیت واالتری دارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در همین زمینه افزودند: امروز با دو دشمن، یکی استکباِر خبیث و 
دیگر نفِس درون مواجه هستیم که اگر کسی بتواند با رعایت تقوا 
گام بردارد و تصمیم بگیرد، زمینه تعالی معنوی و پیشرفت مادی 

فراهم می ش��ود. رهبر انقالب اس��المی فرمودند:گناه کسانی که 
مسئولیت سیاسی، اجرایی، مدیریتی، تبلیغی و مذهبی دارند، به 
 مراتب ابعاد وس��یع تری پیدا می کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای

با اشاره به این که حرکت درس��ت مسئوالن موجب تسری آن در 
جامعه می شود، تصریح کردند: ما با ایستادگی و حرکت درست، 
جامعه را هم تشویق می کنیم و البته باید بدانیم این حرکت ملت 
ایران با خستگی و بی حوصلگی برخی افراد دچار تزلزل و انحراف 
نمی شود. رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان خود افزودند: این 
راهی که با انقالب اسالمی آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و شما 
دیدید کس��انی که در جریان حرکت عمومی ملت بار مسئولیت 
 را بر زمین نهادند، فوراً ج��وان های با روحیه آن را بر داش��تند و 

انشاء اهلل به منزل خواهند رساند.

 کربکندی سرمربی
 ذوب آهن شد  

بیانیه ۱۱۰ سال پیش علمای 
 اصفهان در حمایت از

 تولید داخلی

از پیش داوری عجوالنه 
 در پرونده خرمدره

 پرهیز شود

بدقولی دولت  کار 
شهرداری را کند کرد

نگاهی به سفرهای استانی
 رییس جمهور؛   از شعار تا عمل
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آگهی مناقصه

اداره كل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه 
ذیل که از محل اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.
ثبت نام نامزدهای ششمين دوره انتخابات 

مهندسی  نظام  سازمان  مديره  هيئت 

ساختمان از تاريخ 91/2/25 آغاز شد. ثبت 

نام به مدت 20 روز و از طريق سايت اداره كل 

ISFRUD.IR راه و شهرسازی به آدرس 

طبق شرايط قانون نظام مهندسی و كنترل 

ساختمان امكان پذير می باشد.  متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه 
به این اداره کل واقع در بلوار هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت 

تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 91/3/16 اقدام نمایند.

ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده 
ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

و   WWW.nosazimadaresisf.ir اینترنتی  پایگاه  در  مناقصه  این   متن 
iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
هیئت اجرایی انتخابات

نوبت اول

1426

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه

رتبه و 
رشته 

موردنیاز

برآورد 
اولیه به 

ریال

نوبت 
مناقصه

1

خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
سالن های ورزشی مدارس جنب 

آموزشگاه ادب سميرم، جنب مدرسه 
بهادرانی باغبادران، شهرک كاوه ناحيه 
4 و جنب دبيرستان شاهد زرين شهر

1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب1/5 

ماه

25/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

2

خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
سالن های ورزشی مدارس آمنه ناحيه 

6،  منير ناحيه 5، المهدی سپاهان شهر 
ناحيه 3 و دو شاخ خمينی شهر

1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب 1/5 

ماه

30/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

3
خريد و حمل و نصب اسكلت فلزی 
استخرهای فالورجان، زرين شهر، 

خمينی شهر و گلپايگان
1388

خريد يک 
ماه حمل و 
نصب 1/5 

ماه

40/000/000

سازندگانی 
كه در ارزيابی 
امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اولــــ

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

تاریخ انتشار آگهی:91/2/30



چهره روزیادداشت

هشدار مدودف درباره وقوع جنگ 
هسته ای در خاورمیانه

 نخست وزیر روس��یه در اش��اره به تحرکات خصمانه غربی ها علیه 
ایران و سوریه هشدار داده است، هرگونه اقدام نظامی علیه کشورهای 
دارای حاکمیت و مستقل ممکن است به جنگ هسته ای منجر شود. 
رییس جمهور س��ابق روسیه اعالم کرد روس��یه به شدت با هرگونه 
دخالت غرب در ای��ن زمینه مخالف اس��ت. اظه��ارات وی پیش از 
نشست سران گروه هشت بیان شده است که در آن به موضوع ایران 
 و سوریه پرداخته می ش��ود. نخست وزیر روس��یه در کنفرانسی در 
سن پطرزبورگ که در پایگاه اطالع رسانی دولت روسیه منتشر شد 
نیز تصریح کرد: عملیات نظامی عجوالنه در کشورهای دیگر معموال 

افراط گرایان را وارد قدرت می کند.

کاردار بحرین به وزارت امورخارجه 
احضار شد

کاردار بحرین در تهران ب��ه وزارت امورخارجه احضار و نگرانی های 
جمهوری اس��المی ایران از تحوالت ج��اری در این کش��ور به وی 
ابالغ ش��د. رییس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه در این 
مالقات  با اش��اره به اظهارات وزیر خارجه بحرین، این ادعاها را رد و 
ابراز امیدواری کرد دولت بحرین رویکرد مناسبی در قبال تحوالت 
این کشوراتخاذ کند. وی تأکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکالت 

موجود، پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین است.

چهاردهمین نشست مشورتی سران کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس که با هدف بررس��ی تبدیل این ش��ورا ب��ه اتحادیه 
کشورهای خلیج فارس تشکیل ش��ده بود، بدون هیچ نتیجه ای 
خاتمه پیدا کرد. در ابتدای این نشست، پیشنهاد تشکیل اتحادیه 
به طور رس��می از سوی ملک عبداهلل پادش��اه عربستان سعودی 
مطرح شد؛ پیشنهادی که با استقبال سرد اکثریت اعضا مواجه و بنا 
به اظهارات سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، موضوع برای 
بررسی بیشتر و دقیق تر به آینده موکول شد. گفته می شود غیر 
از عربستان و بحرین، دولت عمان در نشست وزرای خارجه آشکارا 
مخالفت خویش را با چنین طرحی اعالم کرده و امارات متحده نیز 
از اتخاذ موضع صریح خودداری کرده است. قطری ها نیز صرفا از 
تشکیل اتحادیه اقتصادی حمایت کرده اند و تردید کویت در پاسخ 

به این پیشنهاد نیز به رد آن تعبیر شده است.
هر چند تبدیل ش��ورا به اتحادیه و تکرار تجرب��ه اتحادیه اروپا در 
جنوب خلیج فارس همواره رویایی از سوی برخی رسانه های عربی 
مطرح شده است، اما دلیل اصرار سرسختانه عربستان در این مقطع 

زمانی تنها تحقق این آرزو نیست.

ترس از  اعتراض مردمی در کشور بی مجلس
سعودی ها به شدت نگران موج تحوالتی هستند که تحت عنوان 
بیداری اسالمی در این کشورها به راه افتاده است و ادامه شرایط 
کنونی، قدرت و نفوذ این خاندان را در منطقه کم می کند. ترس 
سعودی ها کامال طبیعی است؛ با ورود این منطق به کشوری که 
هیچ پارلمانی ن��دارد و مردم حتی در ظاهر نی��ز هیچ تأثیری در 
سیاستگذاری ها ندارند، معنایی جز فرو ریختن ارکان پادشاهی 
موروثی نخواهد داشت. در مرحله دوم، عربستان پس از ناامیدی از 
سقوط نظام کنونی سوریه به عنوان جبران کننده سقوط مبارک 
در مصر،خواهان ایجاد یک بلوک عرب��ی در جنوب خلیج فارس 
اس��ت تا معادالت قدرت در منطقه بیش از این به ضرر این کشور 
تغییر نکند. دومین نگرانی سعودی ها، ایران است. البته نه ایرانی 
 که به ادعای س��عود الفیص��ل، در امور داخلی ش��ورای همکاری 
 خلیج فارس دخال��ت می کند یا ایران��ی که به ادع��ای روزنامه 
الشرق االوسط ش��اید به خاک آنها تجاوز کند، بلکه ایرانی که در 
 آینده نزدیک به عنوان قدرت اول منطقه ای به رسمیت شناخته 
می شود. آل خلیفه دنبال راهی برای خروج از بحران 16 ماهه ای 

است که در این کشور به راه افتاده است. نظام بحرین تصور می کند 
با پیوستن به عربس��تان در قالب یک اتحادیه می تواند بر بحران 
مشروعیتی که با آن رو به روست، غلبه کند، اما ریشه این بحران 
بسیار عمیق تر از آن اس��ت که با طرح اتحادیه پر شود؛ راهکاری 
که با مخالفت شدید احزاب معارض بحرینی مانند جمعیت وفاق 

مواجه شده است. 

سرکشی مقابل برادر بزرگ تر
رد این طرح از س��وی س��ایر دولت های عضو ش��ورای همکاری 
خلیج فارس ناش��ی از چند نگرانی عمده اس��ت. اولی��ن نگرانی 
 آنه��ا، بلعیده ش��دن به وس��یله عربس��تان ب��ه عن��وان »برادر 
بزرگ تر« است؛کشوری که مس��احتش پنج برابر مجموع سایر 
اعضای شوراست. روش��ن نبودن س��اختار و صالحیت های این 
اتحادیه نیز یکی دیگر از نگرانی های کش��ورهای عضو اس��ت. با 
وجود این که ساختار حکومتی در همه کشورهای شورای همکاری 
سلطنتی موروثی است، اما ساختار حکومتی و قانونگذاری در این 
کشورها با یکدیگر متفاوت اس��ت؛کویت دارای پارلمان انتخابی 
است که صالحیت های قانونگذاری دارد. عمان نیز دارای پارلمانی 
انتخابی است که صالحیت های مشترکی در قانونگذاری با دولت 
دارد. امارات نیز یک مجلس ظاهری دارد، در حالی که عربستان و 
قطر پارلمان منتخب ندارند. از سوی دیگر، بسیاری از اعضای شورا 
نمی خواهند خود را وارد رقابت عربستان با ایران کنند؛ رقابتی که 
مدت هاست تبدیل به تقابل جدی طرفین شده و ورود به آن برای 
این کشورها هزینه دارد. برخی از این دولت ها مانند کویت و عمان 
و حتی قطر و امارات، دنبال تقابل با ایران نیستند و اگر زیر بیانیه ای 
را علیه ایران امض��ا می کنند، به این دلیل اس��ت که خاطر برادر 
بزرگ تر از آنها آزرده نشود. استقبال نکردن بیشتر اعضای شورای 
همکاری از طرح سپر موشکی خلیج که به وس��یله وزیر خارجه 
آمریکا برای مقابله با تهدیدات ایران مطرح شد، نیز نشان می دهد 
این اعضا و به طور مشخص کویت، عمان و قطر، حتی با فشار آمریکا 
نیز خواهان ورود به بازی آش��کار علیه ایران نیستند. سه دهه از 
تأسیس شورای همکاری خلیج فارس می گذرد. در این سه دهه 
این شورا نتوانسته است درباره سیاست های اقتصادی، خارجی 
و حت��ی دفاعی، رویکرد مش��ترکی میان اعض��ای خویش ایجاد 
کند. واقعیت این است زمانی که شورای همکاری خلیج فارس از 
گام های های سریع صحبت می کند، این گام ها سال ها طول 
می کشد و بسیاری اوقات اصال گامی برداشته نمی شود. بنابراین 
وقتی صحبت از بررسی های دقیق درباره طرح اتحادیه کشورهای 

خلیج فارس می شود، یعنی در حد یک رویا باقی می ماند.

مخا لفت کشور های عربی با تشکیل اتحادیه عرب

یک گام رو به عقب

رویای عربستان برای تبدیل شورا همکاری خلیج فارس به »اتحادیه« ناکام ماند تا بار دیگر روشن شود، کشورهای 
عرب منطقه در تالشند از زیر سلطه عربستان خارج شوند. به نظر می رسد عربستان بیش از پیش در منطقه تنها 

شده است و برای جلوگیری از نفوذ اعتراضات مردمی به خاکش، باید فکر دیگری کند. 

ایران دارای بیشترین کاربر 
اینترنت در خاورمیانه

تقی پ��ور، وزی��ر ارتباطات وف��ن آوری اطالع��ات از وجود 
۳۴میلیون و۳۰۰ ه��زار کاربر اینترنتی در کش��ور خبر داد 
وگفت: کشورمان دارای بیشترین کاربر اینترنتی در خاورمیانه 
اس��ت. تقی پور دولت دهم را اولین دولت الکترونیک کشور 
نامید و اذعان کرد: در حال حاضر بیش از هزار و۴۰۰خدمت 
دولت الکترونیک دربخش های دولتی وعمومی غیر دولتی 
از طریق دفا تر پیشخوان دولت و آی سی تی روستائی ارایه 

می شود.

نظام اداری فعلی سد بزرگی 
برابر پیشرفت کشور است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نظام اداری فعلی 
نظام اداری پادگان مانند اس��ت که در زمان رضاخان ایجاد 
ش��ده و تغییر نکرده و س��د بزرگی در برابر پیشرفت کشور 
اس��ت. محس��ن رضایی گفت: فرهنگ اقتصادی کشور نیز 
همراه سیستم اداری باید تغییر کند، چرا که همه در اقتصاد 
به مصرف فکر می کنند و به همین دلیل، فرهنگ اقتصادی 

مردم، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید تغییر کند.

بحرینی ها تحمل نمی کنند
آیت اهلل کاظم صدیقی، خطیب موقت جمعه تهران درمورد 
تحوالت اخیر کشور بحرین و  الحاق این کشور به عربستان 
سعودی اظهار داشت: ملت بیدار بحرین پس از 15 ماه قیام، 
انواع جنایت ها را به چش��م دیده است. وی افزود: اخیرا پس 
از آن که از سرکوب مردم مأیوس ش��ده اند، توطئه ای را که 
ناشی از انفعال و ضعف بحرین و عربستان است، با نام الحاق 
بحرین به عربستان به راه انداخته اند. صدیقی با اشاره به این 
که حقیقت این اقدام، ذلت بحرین و از بین رفتن هویت این 
کشور اس��ت، گفت: این توطئه با چراغ س��بز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی صورت گرفته است. آنان بدانند مردم بحرین و 

منطقه و یارانشان این توطئه را تحمل نمی کنند.

آمانو یکشنبه به تهران می آید
شبکه خبری العربیه روزگذشته  در خبری فوری از سفر یوکیا 
آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در یکش��نبه 
)۳1 اردیبهش��ت(، دو روز قبل از مذاک��رات بغداد خبر داد. 
خاطرنشان می شود نشست دو روزه ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در هفته گذشته در وین، در نهایت با توافق درباره 
برگزاری دور جدیدی از گفتگوها در دوش��نبه هفته آتی در 

پایتخت اتریش پایان یافت.

خبر بین الملل 

اخبار کوتاه 

زمان اعمال فشار رو به پایان است
دبیر شورای عالی امنیت ملی

دکترسیعد  جلیلی 
آنهایی که احس��اس می کنند ب��ا تحریم ها می توانند ب��ه ملت ایران 
فشار وارد کنند، در زمین ما بازی می کنند؛ چرا که این حرکت باعث 
می شود شکل گیری طرح جدید جمهوری اسالمی و کارآمدی آن در 
عرصه های مختلف سرعت بیش��تری بگیرد. پیشرفت های ما حاصل 

همان اندیشه تحریم است.
 آن چه در بغداد می توان پیش برد، گفتگو ب��رای همکاری و مبتنی 
بر حقوق مس��لم ملت ایران اس��ت. آن چه رو به پایان اس��ت، زمان 
برای فش��ار به ملت ایران اس��ت. چرا که بدون شک، فش��ار به ملت 
ای��ران، موج��ب مقاوم��ت 
م��ا  بیش��تر  پیش��رفت   و 
می ش��ود. ظرفیت های ایران 
ب��رای جه��ان ی��ک فرصت 
اس��ت تا آنه��ا با اس��تفاده از 
این ظرفیت ه��ا، فرصت های 
جدی��دی ب��رای خ��ود خلق 

کنند.
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دوست دارم به المپیک بروم

رییس جمهور با اشاره به تمایل خود برای حضور در المپیک سال 2۰12 لندن افزود: متأسفانه آنها با حضور 
من مشکل دارند وگرنه من دوست دارم در المپیک حاضر شوم و جوانان عزیز را تشویق کنم. وی افزود: ۳۳ سال 

است آنها تبلیغ می کنند جوان ایرانی نمی تواند روی سکو برود، جوانان ما  باید تن و جان خود را به خدا بسپارند.

هشدار ایران به گوگل
س��خنگوی وزارت امور خارجه ای��ران گفت: ای��ران به »گوگل« اخط��ار داده که 
 در صورت اس��تفاده از واژه ه��ای جایگزی��ن «خلیج ف��ارس« از آنان ش��کایت 
می کند. رامین مهمانپرس��ت تأکید ک��رد: بازیچه ق��رار دادن فناوری های نوین 
در مباحث سیاس��ی، از جمل��ه اقدام��ات جدید دش��منان علیه ایران اس��ت که 
در این راس��تا گ��وگل بازیچه ق��رار گرفته اس��ت.وی تصریح کرد: ب��ه طور یقین 
چنانچه گوگل نام خلیج فارس را به درس��تی به کار نبرد، با خسارت های زیادی 
از جانب م��ردم ای��ران رو به رو می ش��ود. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ایران 
 افزود: به طور حتم گ��وگل با این حرکت ناشایس��ت خود با آس��یب های زیادی 
رو به رو می شود، زیرا حذف نام خلیج فارس، بازی با احساسات مردم ایران است. 

 فرمان��ده کمیته جس��تجوی مفق��ودان از بازگش��ت پیکره��ای مطهر 
96 ش��هید تازه تفحص شده در س��الروز آزادسازی خرمش��هر به ایران 
اس��المی خبر داد و گفت: با آغاز فصل تابس��تان، تفحص شهدای دفاع 

مقدس در کردستان عراق آغاز می شود. 
س��ردار س��یدمحمد باقرزاده، درگفتگو با فارس اظهار داشت: به دنبال 
انجام جس��تجوی ۳۳ روزه پیکرهای مطهر ش��هدا در مناطق عملیاتی 
فاو و مجنون، پیکرهای طیبه 96 شهید دوران دفاع مقدس کشف شده 
است که بنا بر هماهنگی به عمل آمده با مسئوالن عراقی، این پیکرهای 
مطهر صبح روز سوم خرداد از مرز ش��لمچه به آغوش میهن اسالمی باز 
می گردند. وی ادامه داد: این پیکرهای طیبه با ورود پیروزمندانه به شهر 
مقاوم خرمشهر، در صبح روز سوم خرداد ماه در جشن مقاومت، پیروزی 
و ایثار مردم قهرمان خرمشهر شرکت می کنند و سپس بعد از برگزاری 
مراس��م وداع، به اه��واز منتقل می ش��وند. فرمانده کمیته جس��تجوی 
مفقودان س��تاد کل نیروهای مسلح بیان داش��ت: پیکرهای مطهر این 
شهدا در قالب کاروان »فرزندان روح اهلل، در آغوش روح اهلل« پس از عبور 
از شهرهای ش��وش، دزفول، اندیمش��ک، پل دختر، خرم آباد، بروجرد، 
 اراک، خمین، محالت، دلیجان، کاش��ان و قم به س��وی تهران رهسپار 
می شوند تا روز 1۴ خرداد در مراسم سالگرد امام راحل )ره(، در کنار امت 
حزب اهلل که از سراسر ایران اس��المی در مرقد امام خمینی )ره( گرد هم 

می آیند، شرکت کنند.

س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، در خطبه های نم��از جمعه با توج��ه به حوادث 
پیش آمده در کش��ور بحرین اظهار داش��ت: نه تنها مردم بحرین در برابر طرح 
اتحاد بحرین و عربستان تا آخرین لحظه ایستادگی می کنند، بلکه چه بسا این 
ایستادگی به خود کشور عربس��تان نیز س��رایت کند. وی با بیان این که مردم 
بحرین از طرح اتحاد بحرین و عربس��تان به ش��دت ناراحت هس��تند، تصریح 
 کرد: خداوند تمام مردم مس��لمان را از دس��ت آمریکا و وهابی��ان نجات دهد. 
ام��ام جمعه اصفه��ان تأکی��د ک��رد: راهپیمایی پ��س از نماز جمع��ه حرکت 
نمادینی از انزج��ار مردم از ط��رح اتحاد بین بحرین و عربس��تان اس��ت. امام 
جمعه اصفه��ان تأکید کرد: بزرگ��ی این روز به اندازه ای اس��ت که دش��منان 
انقالب تا س��ال های س��ال به فک��ر جن��گ فیزیکی با کش��ور م��ا نمی افتند. 
طباطبایی ن��ژاد به آخرین س��فر ریی��س جمه��ور و دولت به اس��تان اصفهان 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: امیدواریم در این س��فر طرح های ناتم��ام به اتمام 
 برس��د و مش��کالتی مانند آب نی��ز برطرف ش��ود. وی با اش��اره به س��خنان 
ام��ام خمینی)ره( مبن��ی بر این ک��ه تحریم های اقتصادی س��بب ش��ناختن 
شخصیت ملت ایران است، تأکید کرد: با وجود برخی اختالفات، پس از انقالب 
گام های بزرگی در تمام مقوله ها از جمله مسائل اقتصادی برداشته شده است. 
 طباطبایی ن��ژاد تصریح کرد: خدا را ش��اکریم که امروز ش��اهد پیش بینی های

 امام )ره( در مورد بزرگ ش��دن ش��خصیت ملت ایران بر اثر تحریم ها هستیم. 
ش��ایان ذکر اس��ت پس از اقامه نماز جمعه، م��ردم اصفه��ان در راهپیمایی به 
محکومیت سران عرب و به ویژه عربس��تان پرداختند و مخالفت خود را با طرح 

الحاق بحرین به عربستان نشان دادند.

دفاع مقدس نماز جمعه

انزجار مردم اصفهان از طرح الحاق 
بحرین به عربستان 

ایران، بازی شطرنج را خوب می داند
نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره آینده دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 که 
روز سوم خرداد در بغداد برگزار می ش��ود، ابراز بدبینی کرد. وی که روزگذشته در 
پراگ پایخت چک سخن می گفت، مدعی ش��د: من هیچ مدرکی دال بر قصد ایران 

برای متوقف کردن برنامه هسته ای اش مشاهده نکرده ام. 
نتانیاهو اعتراف کرد ایران به خوبی از عهده بازی شطرنج با غرب بر می آید. در این 
بازی گاهی باید برای حفظ ش��اه یک پیاده را قربانی کرد.  نتانیاهو در ادامه سخنان 
خود و در تالش برای دیکته کردن خواسته تل آویو به سران غرب، مدعی شد هدف 
مذاکرات بغداد باید تعلیق فعالیت های هس��ته ای در داخل ایران و از کار انداختن 

تمام تاسیسات غنی سازی باشد.

یادداشتیادداشت
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پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

نظر دارد  بختیاری در  و  ایران منطقه چهارمحال  نفتی  فرآورده های  شرکت ملی پخش 
امور مربوط به ایاب و ذهاب پرسنل و خودروهای استیجاری را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی برگزار می نماید.

پیمانکاران واجد الشرایط و عالقه مند به شرکت در مناقصه می توانند برابر فرایند ذیل 
اقدام الزم را معمول نمایند.

نماینده جهت خرید و تحویل  ارائه درخواست کتبی شرکت در مناقصه و معرفی  الف: 
اسناد مناقصه حداکثر یک هفته بعد از درج مرحله دوم آگهی در روزنامه به آدرس شهرکرد 

کیلومتر 5 جاده شهرکرد اصفهان صندوق پستی 347 

ب: تحویل پاکات ثالثه از طرف مناقصه گران تا پایان وقت اداری مورخ 91/3/18

مناقصه. مدارک  و  اسناد  ب-  مناقصه.  در  شرکت  سپرده  الف-  پاکات:   شامل 
ج- اعالم قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شرکت. د- پاکت اسناد و مدارک فنی بازرگانی.

سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ )26/000/000( بیست و شش میلیون ریال وجه نقد به 
حساب سیبای شماره 412007610009 نزد بانک ملی شعبه شرکت نفت شهرکرد واریز 
و فیش مربوطه به امور مالی منطقه تحویل و رسید دریافت دارند و یا ضمانتنامه بانکی 

ارائه نمایند.

ضمناً تاریخ جلسه بازگشایی پاکات روز 91/3/22 ساعت 10 صبح می باشد که از شرکت 
کنندگان دعوت بعمل می آید در جلسه حضور بهم رسانند.

مزید اطالع آگهی فوق در سایت های ذیل:
www.shana.ir

http://monaghese.niopdc.ir
http://iets.mtorg.ir

http://chaharmahal.niopdc.ir

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منطقه چهارمحال و بختیاری

  بازگشت پیکرهای مطهر 96 شهید 
در سالروز آزادسازی خرمشهر



يادداشت
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 گرد وغبار باز هم اصفهان 
را کالفه می کند

بدقولی دولت،  کار 
شهرداری را کند کرد با آغاز فصل گرما ب��از هم غول ریزگرده��ا و ذرات معلق گ��رد و غبار در 

اصفهان، در راه است. به گفته سخنگوی شورای اسالمی، این مشکل باید 
در سطح ملی رفع شود. ابولفضل قربانی گفت: منبع گرد و غبار و ریزگردها 
در کشورهای عربی همس��ایه، از جمله عراق است که عالوه بر شهرهای 
مرزی، در چند س��ال اخیر اصفهان را نیز تحت تأثیر ق��رارداده و باید در 
سطح ملی  این معضل پیگیری شود. قربانی اظهار داشت: کارخانه های 
گچ، معادن تولیدکننده ماسه و شن از جمله منابع آالینده داخلی در شهر 
اصفهان هستند که در این زمینه دستگاه های مربوط، مسئول پیگیری و 

رفع مشکل ریزگردها در سطح شهر هستند.

علیرضا نصر اصفهاني، عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با بیان این که 
باید تسهیال ت بیشتري به بافت هاي فرسوده اختصاص یابد، گفت: شرایط 
براي احیاي بافت هاي فرسوده مهیاست، اما با توجه به طرح پیش بیني 
ش��ده، به تعویق افتادن تعهدات دولت، روند احیا و بازسازي این بافت ها 
را کند کرده است. به گفته وی، از چهارهزار و200 هکتار بافت فرسوده، 
فقط دو هزار هکتار آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
رسیده است و افزایش تسهیالت، روند احیا بافت هاي فرسوده را تسریع 
مي کند. وی تأکید کرد: باید مش��کالت س��اکنان این مناطق رفع شود، 
 این در حالی اس��ت که سازمان نوسازي و به س��ازي درصدد رفع مشکل 

بافت هاي فرسوده است.

انتقاد هشدار 

خبر ويژه

گشتی در اخبار 

کامران حق اصفهانی ها را 
پیگیری می کند

نماینده مردم اصفهان
حسن کامران 

جايزه به سمج ها 
 در س��ال جاری به اف��رادی که س��ماجت به خ��رج داده و ب��ا بنده 
 ب��ا وج��ود مش��کالت متع��دد در زمین��ه ع��دم ج��واب گوی��ی 

و مشغله کاری تماس های مکرر داشته باشند، جایزه تعلق می گیرد.
همیشه پاسخگو هستم 

افرادی که در اصفهان با مش��کلی برخورد می کنند، کافی اس��ت از 
طریق ش��ماره با بنده تماس 
 بگیرند و رنج سفر به تهران را 

متحمل نشوند.
پیگیری حق خوری ها 

حق خ��وری  کس��ی  اگ��ر 
کرد، ب��ه بنده اط��الع دهند. 
نک��ردم،  رس��یدگی  اگ��ر 
 م��ن را مانن��د آنه��ا ف��رض 

کنید.
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وعده ها 
رییس جمهور خرداد به اصفهان  می آید

   محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی استاندار اصفهان گفت: رییس جمهور اوایل خرداد 
به استان اصفهان سفر می کند. دیدارهای مردمی و سفر به تمام شهرستان های این استان، در 

دستور کار دور چهارم سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان قرار دارد. 
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0913***8482
مرمت و آسفالت ابتدای کوچه شهید رسولی، مقابل بانک سپه درچه 
به معضلی بزرگ تبدیل شده است. روزی نیست که رهگذری اینجا 
زمین نخورد. چندین بار به شهرداری درچه اطالع داده ایم، اهمیت 

ندادند.
---------------------------------------------------

0913***6376
 دس��ت ان��درکاران می��راث فرهنگ��ي و صنای��ع دس��تی اس��تان 

چهارمحال و بختیاری، به هنر فرش دستباف بپردازند. 
---------------------------------------------------

0913***2374
 یکی فکری به حال این آس��فالت های نامس��طح خیاب��ان ها بکند.

ماشین هایمان دارد از بین می رود. بارها برای این موضوع از مسئوالن 
درخواست شده، اما متأسفانه تا کنون اقدامی در این خصوص صورت 

نگرفته است.

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

z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 
@ y a h o o . c o m
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دولت احمدی نژاد از ابتدای آغاز تش��کیل دولت نهم 
تاکنون، یکصد سفر اس��تانی را در کارنامه خود دارد 
که به همین مناسبت، نمایش��گاهی از دستاوردهای 
دولت با عنوان جشنواره خدمت در خراسان رضوی که 
مقصد یکصدمین سفر استانی دولت بود، تدارک دیده 
شد و از تمامی استان ها خواس��ته شد تا رهاوردهای 
 س��فرهای قبل��ی دول��ت و اج��رای مصوب��ات را در 

غرفه هایی جداگانه در نمایشگاه بین المللی مشهد به 
معرض دید عموم بگذارند. اما این موضوع با نقدهای 
فراوانی مبنی بر برگزاری گسترده و پرهزینه نمایشگاه 
خدمات دولت همزمان با یکصدمین س��فر اس��تانی 
همراه ش��د که دولت به دنبال این نقدها، از برگزاری 
گسترده جشنواره خدمت در مشهد جلوگیری کرد و 
به استانداری ها دستور داد تا با ایجاد غرفه هر دستگاه، 

به معرفی و دستاوردهای مصوبات سفرهای ریاست 
جمهوری بپردازند.

اصفهان نیز در باغ موزه چهل س��تون نمایشگاهی در 
55 غرفه، بخش زی��ادی از این مصوب��ات را در قالب 
فیلم، بروشور، عکس، اس��الید، بنر، استند و سی دی 
به تصویر کشیده است. س��ری به این نمایشگاه زدیم 
و با یکی از اف��رادی که به این نمایش��گاه آمده بود به 

گفتگو پرداختیم. وی در پاس��خ ب ه این سؤال که آیا 
 این نمایشگاه توانسته است ش��ما را با دستاوردهای 
سه سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان آشنا کند، 
اظهار داشت: این اقدام دولت نهم و دهم در نوع خود 
در مقایسه با دولت های پیشین خالقانه و مردمی تر 
بود؛ چرا که بس��یاری از مردم آرزو دارند کسی را که 
خود از طریق رأی دادن انتخاب ک��رده اند، از نزدیک 
ببینند که این خواس��ته در این سفرها به طور نسبی 

محقق می شد.
کمی آن طرف، به غرفه بهزیس��تی رسیدم که مردی 
میانس��ال به دق��ت اس��تندها و بنره��ای موجود در 
این بخش را که تالش های کارکنان و کارشناس��ان 
 بهزیس��تی را ب��ه نمای��ش گذاش��ته بود مش��اهده 
می کرد. با او به گفتگو پرداختیم: دلیل  این همه توجه 
و مکث ش��ما بر روی این غرفه چیس��ت؟ او در پاسخ 
گفت: گرچه جامعه ما هم اکن��ون از نظر اجتماعی با 
مشکالت زیادی روبه رو است، اما اقدامات پیشگیرانه و 
تدافعی سازمان بهزیستی، سبب شده که تا حد زیادی 
از تبعات زیان ب��ار چنین معضالتی در میان اقش��ار 
مختلف جامعه کاسته شود. او در ادامه افزود: یکی از 
نقاط ضعف دولت در سفرهای استانی، عدم برقراری 
تعامل بین دس��تگاهی بوده است و  مصوبات در مورد 
یک سازمان خاص، آن هم برای رفع مشکالتی ویژه، 
صورت می گرفت و ای��ن امر می تواند دالیل مختلفی 
از جمله کمب��ود زمان دولت در رس��یدگی به چنین 

آسیب هایی داشته باشد. 
 ب��ه گفت��ه محمدمه��دی اس��ماعیلی، مع��اون 
سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان در این نمایشگاه 
به دلیل س��خت افزاری بودن بس��یاری از پروژه ها و 
مصوبه ه��ای س��فرها، ام��کان نمایش بس��یاری از 
دستاوردهای سفرهای اس��تانی هیأت دولت به این 
اس��تان وجود نداش��ت. وی گفت: از ابتدای تشکیل 
دولت نهم و دهم رییس جمهور و اعضای هیأت دولت 
تاکنون س��ه دوره به اس��تان اصفهان س��فر کرده اند 
که طی آن 850 مصوبه در کل اس��تان در حوزه   های 
مختلف به تصویب رسیده و بیش از سه چهارم مصوبات 
ریاس��ت جمهوری، در اس��تان اصفهان اجرایی شده 
اس��ت. اس��ماعیلی افزود: تاکنون ح��دود 95 درصد 

از مصوبات س��فر نخس��ت رییس جمهور به اصفهان 
اجرایی ش��ده و بخش زی��ادی از آن ب��ه بهره برداری 
 رس��یده اس��ت. وی  ادام��ه داد: همچنی��ن بیش از 
70 درصد از مصوبات سفر دوم هیأت دولت و حدود 50 
درصد از مصوبات سفر در دوره سوم به استان اصفهان 
اجرایی شده است.تاکنون از کل مصوبات سه دوره سفر 
رییس جمهور و هیأت دولت به استان اصفهان بیش 
از 650 مصوبه آن اجرایی شده و محوریت چهارم سفر 
احمدی نژاد به اصفهان، پیگیری و رفع موانع اجرایی 

نشدن برخی از مصوبات سفرهای پیشین است.

سفرهای استانی  انس�جام ملی را تقويت 
کرد

علیرضا جوادی، فرماندار وی  ژه کاش��ان نیز در حاشیه 
این نمایش��گاه اظهار داش��ت: اقدامات انجام شده در 
این سفرها مبتنی بر فعالیت های کارشناسی شده و با 
اولویت توجه به نیازها و خواسته های مردم بوده است. 
وی تأکید کرد: محرومیت زدایی نی��ز یکی از اهداف 
سفرهای اس��تانی بود که موجب شد تا فاصله مردم و 

مسئوالن دستگاه های اجرایی کشور کم شود. 
جوادی گفت: ب��ا توجه به حج��م کار دولت، تصویب 
چند ص��د مصوب��ه در ه��ر اس��تان در ه��ر دوره از 
سفرهای اس��تانی و نیز تناقضات و خألهای موجود 
در قانون اجرایی کش��ور، طبیعی اس��ت که تعدادی 
از مصوبات اج��را نمی ش��وند. وی افزود: ب��ه عبارت 
دیگر، دولت برای جلوگی��ری از مرک��ز گرایی که از 
عواقب آن تأخیر زی��اد در انجام پ��روژه های اجرایی 
 بدون نظارت کافی اس��ت و دور زدن دس��تگاه اداری 
پیچ در پیچ ایران جهت تس��هیل در انجام پروژه ها و 
نظارت مس��تقیم بر مسئوالن اس��تانی و دیدن نقاط 
محروم از نزدیک، ناچار به انجام سفرهای استانی است. 
فرماندار وی  ژه کاشان ابراز امیدواری کرد: امید است در 
دور چهارم این سفرها با بررسی مجدد شرایط و مطالعه 
نتایج حاصل از سفرهای استانی در دورهای پیشین، 
پروژه های راکد قبل به درستی مدیریت شوند و تا یک 
سال دیگر و پایان دولت دهم، طرح ها و مصوباتی که 
رییس جمهور در قالب پروژه های مهر ماندگار دستور 

اکید برای تکمیل آنها داده است، پایان یابند.

زاينده رود بررسی کرد

نگاهی به سفرهای استانی رییس جمهور؛  از شعار تا عمل

يکی از طرح هايی که در مدت فعالیت دولت نهم و دهم انجام شده، برنامه  سفرهای استانی است. هدف از انجام اين  راضیه
سفرها، تماس مستقیم با مردم نقاط مختلف و همچنین نظارت بر طرح ها و پروژه های استانی است.  داد خواه

محموداحمدی نژاد نیز با حضور خود و هیأت دولت در جمع مردم اس�تان هاي مختلف کشور،  سنت حسنه ای را در 
تاريخ دولت های جمهوری اسالمی ثبت کرد و با رفتن دولتمردان به میان مردم و تشکیل هیأت دولت دراستان ها، اعتماد ملي افزايش يافت.

با اجرای مناسب سازی شهری؛ 

رويا های معلوالن به واقعیت نزديک شد
اعتراض مسئوالن اصفهانی به مجلسی ها   

حقوق مردم زير پا گذاشته شد
معل��والن همانند اف��راد ع��ادی باید از 

پروين 
امکانات موجود در سطح شهر به راحتی احمدی 

استفاده کنند و نادیده گرفتن حقوق این 
افراد، نوعی تخلف اس��ت؛ البته اصفهان از ش��هر های پیشتاز در 
راستای اجرای مناسب سازی محیط، امکانات و معابر موجود در 
سطح ش��هر است. مناسب س��ازی بیش از دو س��ال است که در 
اصفهان به صورت جدی پیگیری شده و طی این دو سال، اقدامات 
بس��یاری در این زمینه صورت گرفته اس��ت؛ به عبارتی، حقوق 
معلوالن در کالنشهر اصفهان تا حدودی رعایت می شود. در حال 
حاضر با توجه به جدی گرفته شدن موضوع مناسب سازی، رویا ها 
و آرزو های معلوالن تا حدودی به واقعیت نزدیک ش��ده اس��ت.

مصطفی بهبهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ارتباط با 
بودجه در نظر گرفته شده برای موضوع مناسب سازی در اصفهان 
در سال جاری، گفت: سال جاری ش��هرداری و مدیریت شهری 
اصفهان به دنبال پیاده رو سازی ، مناسب سازی پیاده رو ها و ایجاد 

فضا های مناسب در اصفهان است. در س��ال جاری برای اجرای 
طرح های مناسب س��ازی در اصفهان، هش��ت میلی��ارد تومان 
 اختصاص داده ش��ده و در س��ال جاری برای این موضوع، حدود 
س��ه میلیارد تومان اختصاص یافت. به گفت��ه بهبهانی، بودجه 
اختصاص داده شده به اجرای طرح های مناسب سازی در اصفهان 
در س��ال جاری، بیش از دو و نیم برابر ش��ده است. عضو شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه موضوع 
مناسب سازی به چه میزان در اصفهان نهادینه شده است، بیان 
داشت: حرکت آغاز ش��ده در ارتباط با این موضوع، حرکتی نو و 
جدید است؛ البته به نتیجه رس��یدن کامل این موضوع، به زمان 
بیش��تری نی��از دارد. وی اعتق��اد دارد: مناسب س��ازی، یکی از 
اولویت های برنامه پنج ساله اصفهان است و این موضوع اهمیت 
بحث مناسب س��ازی را برای مدیریت ش��هری اصفهان نش��ان 
می دهد. امیدوار هس��تیم که هر س��اله بودجه بیش��تری برای 

مناسب سازی فضا های شهری اختصاص شود.  

علیرضا نصراصفهاني، عضو ش��وراي اس��المي اصفهان  به ایمنا 
گفت: مرکز همای��ش هاي بین المللي )س��الن اجالس س��ران 

کشورهاي غیر متعهد( یک طرح ملي است، نه استاني.

آبروي کشور زير سؤال نرود
به گفته نصر اصفهانی، مخالفت نمایندگان در اختصاص بودجه 
سالن اجالس سران در اصفهان، ناشي از نگاه منطقه اي و نداشتن 
مطالعه در این زمینه اس��ت. وی افزود: این پروژه یک طرح ملي 
اس��ت نه اس��تاني، پس نمایندگان مخالف بدانند اگر این الیحه 
تصویب نشود، حقوق مردم را زیر پا گذاش��ته اند و آبروي کشور 

زیر سؤال مي رود. 

دولت بدقولی کرد
عضو ش��ورای اس��المی اصفهان در ادامه تصریح کرد: دولت 
 قول داده و باید به تعهدات خود عمل کند؛ زیرا این یک طرح 

ملي اس��ت و ش��هرداري اصفهان ب��ه خاطر ملي ب��ودن این 
 طرح، خیلي از پ��روژه هاي خود را متوقف ک��رده تا این پروژه 

انجام شود. 

چه کسی جوابگوی ضرر ملی است؟
نصر اصفهانی با اش��اره به این که اعتبار مورد نی��از براي این 
 طرح500 میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت، اذعان داشت: 
۴00 میلیارد تومان اعتبار مرکز همای��ش هاي بین المللي را 
بخش خصوصي تقب��ل کرده و تنها ۱00 میلی��ارد تومان این 

اعتبار را دولت تأمین مي کند. 
وي تأکید ک��رد: درصورت��ي که دول��ت در رابطه ب��ا احداث 
مرکز همایش ه��اي بین الملل��ي از اصفه��ان حمایت نکند، 
بخش خصوص��ي هم از ادام��ه همکاري در اج��راي این طرح 
 منصرف خواهد ش��د، بنابراین باید چه کس��ي جوابگوي این

 ضرر ملي باشد؟

 دهمین آيین نکوداش�ت دان�ش آموختگان بورس�یه غیرايرانی 
سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  برگزار شد.

اين  آيین با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت 
برگزار شد.حاشیه های فراوان اين آيین  هم کامال به چشم می خورد.

156نفر از اين تعداد از وزارت علوم، تحقیق�ات و فناوری و64 نفر از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند.

از  اين تعداد،56 نفر جزو مقطع کاردانی،132 نفر در مقطع ارش�د 
و32 نفر هم در رده دکترای تخصصی بودند. 

گزارش تصویری /جشن  فارغ التحصیلی دانشجویان بورسیه غیر ایرانی کشور در اصفهان 

پیگیری/تصویب نشدن بودجه برای سالن اجالس سران در اصفهان پیگیری/مناسب سازی شهر  برای معلوالن 

س:  ايرنا [
]عک

SMS

اصفهان نیازمند دو هزار کالس جديد
 محمدرض��ا عاملیان، مدیرکل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان 
در رابطه با نیاز اس��تان به بی��ش از دو ه��زار کالس درس گفت: در 
 س��ال تحصیلی آینده در اس��تان، در پایه شش��م ابتدایی به بیش از 

دو هزار و 200 کالس جدید نیاز است.

پايانی برای تصادفات خیابان اشرفی
محمد فیض، ش��هردار منطق��ه دو اصفهان گفت: می��زان تصادفات 
در خیابان اش��رفی اصفهانی با اج��رای طرح ه��ای ایمنی و اصالح 
هندسی، به صفر رسیده است. به گفته وی، با توجه به سرعت باالی 
 وس��ایل نقلیه در خیابان آیت اهلل اش��رفی اصفهانی، س��ال گذشته 
 س��ه س��رعت گی��ر جه��ت کاه��ش س��رعت و ایمن��ی عاب��ران 

پیاده احداث شد و آمار تصادفات در این خیابان را کاهش داد. 

هفتمین جشنواره روابط عمومی ها 
تمام شد

آیین اختتامیه هفتمین جش��نواره روابط عمومی اس��تان اصفهان،  
شنبه شب به پایان رسید. در  این مراسم از چند روابط عمومی برتر 
استان با حضور نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

تقدیر شد.

 پنجاه میلیون ريال اعتبار
برای احداث موزه شهدای کاشان 

قاس��معلی معقولی فرد، معاون مدیرکل و رییس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کاشان از اختصاص اعتباری بالغ بر 50 میلیون ریال برای 

ساخت موزه شهدای این شهر خبر داد.
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 قیمت نفت و فلزات گرانبها 
در بازارهای جهانی

قیمت نفت خام سبک وست تگزاس اینترمیدیت در بازار نیویورک 
 با افزایش ش��انزده س��نتی در هر بش��که همراه بوده و به 92 دالر و 

53  سنت در هر بشکه رسیده است.
این در حالی است که هر بشکه نفت خام برنت با 14 سنت کاهش به 
قیمت 107 دالر و 86 سنت در هر بشکه در بازارهای جهانی خرید و 
فروش می شود. قیمت طال نیز در بازارهای جهانی در هفته گذشته، 

افزایش داشته است.
 هر اونس طال با دو دالر و 45 س��نت افزایش در مقایس��ه با دو روز 
گذشته، به قیمت 1576 دالر و 34 سنت در هر اونس خرید و فروش 

می شود.

ورود خودروی جدید پراید به بازار 
مدیر عامل شرکت سایپا گفت: طراحی خودرو جدید پراید 133 آغاز 

شده است و تا دو سال آینده وارد بازار می شود.
پوس��تین دوز گفت: رویه و نمای بیرونی و دکور داخلی این خودرو 
با محصوالت قبلی کامال متفاوت اس��ت و بدن��ه مقاوم تر و کیفیت 

موتوری بهتر دارد.
وی ب��ا بیان این ک��ه تا پایان س��ال 100 هزار دس��تگاه خ��ودرو از 
محصوالت سایپا به کشورهای سوریه، عراق، ونزوئال، الجزایر، مصر و 
سودان صادر می شود، اظهار کرد: شرکت سایپا با تولید ساالنه یک 

میلیون دستگاه خودرو، 12 نوع خودرو تولید و روانه بازار می کند.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
با تش��دید نگرانی ها نس��بت به بحران مالی و بدهی منطقه یورو و 
ادامه مشکالت اقتصادی آمریکا، قیمت جهانی نفت دیروز 25 سنت 

کاهش یافت و به 107/6 دالر در هر بشکه رسید.
 امروز قیمت هر بش��که نفت س��بک آمریکا در بازار نیویورک برای 
تحویل در ماه ژوئن با چهار س��نت افزایش به 92/60 دالر رس��یده 
اس��ت. قیمت نفت آمریکا روز گذشته با 25 سنت کاهش به کمتر از 

92/56 دالر رسیده بود.
 بر این اس��اس، قیمت هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال در بازار 
لندن امروز با 25 س��نت کاهش به 107/60 دالر رس��یده است که 
این رقم کمترین قیمت نفت از ابتدای س��ال 2012 است. به اعتقاد 
کارشناس��ان اقتصادی، بحران مال��ی و بدهی منطقه ی��ورو و ادامه 
مشکالت اقتصادی آمریکا تأثیر زیادی بر افت تقاضای جهانی انرژی 
داشته است. این گزارش افزود مؤسسه رتبه بندی مودی روز گذشته 

رتبه اعتباری 16 بانک بزرگ اسپانیا را کاهش داده است.
 این مؤسس��ه چندی پیش نیز رتبه اعتباری 21 بانک بزرگ ایتالیا 

را کاهش داده بود.

 تصویر کارآفرین ایرانی
 نیازمند اصالح

به گزارش موج، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
تصویر س��رمایه دار و کارآفرین ایرانی که با سرمایه خود توانسته کار 

و تولید برای کشور ایجاد کند، در جامعه تصویر ارزشمندی نیست.
مرتض��ی بیش��ه در جلس��ه کمیس��یون آم��وزش و پژوهش های 
کاربردی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اذهان عمومی نس��بت 
به کارآفرینان دیدگاه خوب و قابل احترامی ندارند و در این سال که 
رهبر معظم انقالب سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 

نام گذاشته اند، باید تصویرهای غلط اصالح شود.
وی ارزشگذاری به کارآفرینان را عامل مهم در تشویق و ترقیب آنان به 
فعالیت بیشتر و افزایش اشتغال در جامعه دانست و گفت: رسانه های 
گروهی، به ویژه صدا و سیما می توانند در این راستا تأثیرگذار باشند 
و دیدگاه های عمومی را نس��بت به کارآفرین��ان و فعاالن اقتصادی 

اصالح کنند.

 مشکل بی آبی روستاهای کاشان 
حل می  شود

بخش��دار مرکزی کاش��ان گفت: بهره برداری از س��ه مجتمع بزرگ 
آبرسانی، مش��کل بی آبی روس��تاهای بخش مرکزی این شهرستان 

را برطرف می کند.
هادی اکبری گفت : همزمان با دهه فجر س��ال گذشته، یکی از این 
سه مجتمع آبرس��انی به بهره برداری رس��ید و دو مجتمع آبرسانی 
دیگر در هفته دولت سال جاری و دهه فجر امسال افتتاح می شود و 
به بهره برداری می رسد. وی افزود: بیش از 30 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی و خشکس��الی ب��رای احداث این س��ه مجتمع بزرگ 

آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی کاشان اختصاص داده شد.
بخش��دار مرکزی کاش��ان یادآور ش��د: ب��ا بهره برداری از این س��ه 
مجتمع بزرگ آبرس��انی، مش��کل بی آبی 13 روس��تای شجاع آباد، 
چاله ق��ره، ده زی��ره، احمدآب��اد، ش��ورآب، توکل آب��اد، تتم��اج، 
 مجتمع خن��ب، دره، جزه و مجتمع فتح آباد، جوش��قان، اس��ترک

 برطرف می شود.

 انتشار  ایران  چک
 از سرگرفته می شود

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به توقف انتشار ایران چک 
از زمان دریافت نامه رییس مجل��س مبنی بر غیرقانونی 
 بودن ای��ن کار عنوان ک��رد: بانک مرکزی برای ش��روع

  مج��دد تولی��د و انتش��ار ایران چ��ک آمادگ��ی دارد و 
منتظر ابالغ این موضوع برای انتش��ار مجدد ایران چک 

هستیم.
محمود احمدی در گفتگو با ایسنا در مورد آمادگی بانک 
مرکزی برای انتشار مجدد ایران چک، با توجه به تصویب 
اجازه انتش��ار ایران چک در مجلس گفت: مراحل قانونی 
این کار که انجام شود، کار تولید و انتشار ایران چک تداوم 
پیدا می کند. ما هم با توجه به ذخایر الزم، آمادگی تولید 

و انتشار ایران چک ها را داریم.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد موجودی نقدینگی مردم 
ایران چک است و حذف آن، دشواری هایی دارد. با وجود 
این، از روزی که نامه رییس مجلس در مورد انتشار نشدن 
ایران چک به دس��ت ما رسیده بود، انتش��ار ایران چک را 
متوقف کرده و درصدد بودیم اگر مجلس با انتشار مجدد 
ایران چک موافقت نکرد، جهت جمع آوری ایران چک ها 

اقدام کنیم.
دبیر کل بانک مرکزی تصریح ک��رد: اکنون منتظر ابالغ 
انتشار ایران چک هس��تیم تا طبق روال، کار تولید برای 
جایگزینی ایران چک های فرسوده و انتشار ایران چک های 

جدید را انجام دهیم.
پیش از این چهارش��نبه هفته گذش��ته،  مجلس شورای 
اس��المی با تصویب بندی از الیحه بودج��ه 91، به بانک 
مرکزی مجوز داد ت��ا اقدامات الزم را ب��رای تداوم چاپ 
و انتش��ار ایران چک 50 هزار تومانی را در س��ال جاری 

انجام دهد.
نمایندگان مجلس، بند الحاقی 25 الیحه بودجه 91 در 
بخش هزینه ای را تصویب کردند که بر این اساس، بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران مجاز اس��ت اقدامات 
الزم را در زمین��ه تداوم چاپ و انتش��ار ایران چک بانک 
مرکزی با طرح ه��ای موجود و با مس��دود کردن معادل 
ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیأت 
نظارت اندوخته اس��کناس، طبق قانون پول��ی و بانکی 

کشور انجام دهد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت چن��دی پی��ش، عل��ی الریجانی، 
رییس مجلس ش��ورای اس��المی تطبیق نداشتن چاپ 
 ایران چک ها ب��ا قوانین پول��ی و بانکی کش��ور را اعالم 

کرده بود.

حداقل رشد قیمت برق 
صنعت و کشاورزی

 مرغ با  وزن کم
حاصل تأخیر دولت

معاون وزیر نیرو ب��ا بیان این که هنوز هیچ قیمتی ب��رای برق در فاز دوم 
هدفمندی نهایی نش��ده اس��ت،گفت: تنها بحث افزایش قطعی ش��ده و 
قیمت های جدید ظرف چند روز آینده اعالم می شود، ضمن این که تعرفه 

برق صنعت و کشاورزی حداقل افزایش را خواهد داشت.
 معاون وزیر نیرو در امور ب��رق و انرژی گفت: تعرف��ه برق بخش صنعت 
 و کشاورزی نس��بت به س��ایر بخش ها با توجه به نامگذاری امسال به نام 
سال تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی افزایش کمتری خواهد 

داشت. 
وی در پاسخ به این سؤال که در خبرها داشتیم متوسط قیمت برق خانگی 
در مرحله دوم هدفمندی به 52 تومان می رسد، گفت: هنوز قیمت دقیق 

برق از سوی ستاد هدفمندی تعیین نشده است.

محمد مهاجرین، مدیر عامل اتحادیه ش��رکت های تعاونی کش��اورزی 
مرغداران اس��تان اصفهان، با اش��اره به این که به دلیل تأخیر در رسیدن 
سویا که یکی از منابع پروتئین برای غذای دام است، مرغداری ها با تلفاتی 
همچون خودخوری جوجه ها مواجه شدند، اظهار داشت: مرغ هایی که 
در شرایط طبیعی 2800 کیلوگرم وزن دارند، به دلیل کمبود پروتئین با 
2200 کیلوگرم در بازار عرضه شدند و به جای این که گوشتی باشند، تنها 
چربی گرفتند. به این دلیل میزان تولید در سراس��ر کشور کاهش داشته 
است. وی با بیان این که میزانی کم نهاده های دولتی با نرخ 835 تومان از 
سوی اتحادیه حواله آن پرداخت شد، افزود: قرار بود نهاده های دولتی از 
24 فروردین تا 2 اردیبهشت به مرغداران تحویل داده شود که متأسفانه 

این اتفاق با تأخیری در حدود یک ماه از سوی دولت اتفاق افتاد.

سیدش��مس الدین حس��ینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
کشور، که برای شرکت در نشست مقامات ارشد سازمان ملل 
متحد تحت عنوان »وضعیت اقتصاد جهانی در سال2012 و 
تأثیر آن بر توس��عه« در نیویورک به سر می برد، در سخنانی 
دیدگاه های جمهوری اس��المی ایران درباره وضعیت کنونی 
اقتصاد جهانی را تش��ریح و پیش��نهاداتی را برای برون رفت 
از بح��ران در اقتصاد جهانی ارای��ه داد که به این ش��رح بود: 
اول: در مدل های مبنای��ی نظام اقتص��ادی از جمله بخش 
پولی – مال��ی بازبینی کنی��م. مدل های رب��وی و ابزارهای 
پولی – مالی مبتن��ی بر مق��ررات زدایی ه��ای افراطی، که 
رش��دهای بی قاعده و نامتناس��ب با بخش واقع��ی را رواج 
می دهند، ش��کننده، پرریس��ک و بحران زا هس��تند. پس با 
تشخیص ماهوی و ریش��ه ای به فکر درمان و درس آموزی از 
جایگزین های مش��روع چون نظام های مالیه اسالمی باشیم. 
دوم: به فکر تمرکز زدایی و در مقابل، متوازن س��ازی منافع 
در اقتصاد جهانی باش��یم. به طور مثال سلطه یک یا چند ارز 
بر اقتصاد جهان، نتیجه ای جز نامتقارنی منافع، بی تناسبی 
تالش با عایدی کش��ورها، تحمیل تبعات بدهی های ناشران 
این اس��عار به دیگران و تسری ریس��ک آنها به جهان ندارد. 
نوسان پول های یاد ش��ده نتیجه ای جز بحران های فراگیر و 
بی ثباتی مالی – پولی جهانی ندارند. سوم: بر نشر و  انتشار 
پول های جهان و همینطور، افزایش بدهی ها و انتشار اوراق 

قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ نظارت جهانی شود. تجربه 
بحران اخیر نشان داد مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی 
باید حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای در حال 
توسعه و در حال گذار به کشورهای اقتصادی صنعتی تسری 
 دهند. پایش کانون های بحران زا مهم تر از پایش حوزه های 
آسیب پذیر از بحران اس��ت. چهارم: در نهادهای مدیریتی 
اقتصاد جه��ان چون بان��ک جهانی و صن��دوق بین المللی، 
تجدیدنظر ش��ود. افزایش آرا و صدای کش��ورهای در حال 
توسعه اقدامی شایسته است، اما زمانی این تالش ها اطمینان 
بخش و مؤثرند که اکثریت کش��ورهای جه��ان این نهادها 
را مدیریت کنند. باید انحصار ریاس��ت بر ای��ن دو نهاد کنار 
گذاشته و پذیرفته ش��ود که سرمایه یا س��هام بیشتر معیار 
شایس��ته ای برای تصاحب کرس��ی های اداره اقتصاد جهان 
نیس��ت. تأکید می کنم، اصالح باید حقیقی باش��د، کما این 
که افزودن چند کش��ور، به طور مث��ال جایگزینی یک گروه 
چندتایی بزرگ ت��ر به جای ی��ک گروه کوچک تر، ش��کل 
جدیدی از یارگیری به خود می گیرد تا مردم ساالری جهانی! 
پنجم: استقالل حرفه ای و فنی نهادها و ابزارهای اقتصادی 
به آنها برگشت داده و تقویت شوند. سلطه سیاسی بر نهادها و 
ابزارهای پولی، منجر به سیاستگذاری های زیان آور می شود. 
استفاده از ابزارها و نهادهای مالی – پولی به عنوان ابزارهای 
تحمیل فشار و سالح های سیاسی نتیجه ای جز تخریب و تنش 
در اقتصاد جهانی و کاهش رشد ندارد. تحریم های اقتصادی، 
مالی و پولی از مصادیق بارز این رویکرد هستند که باید کنار 
گذارده شوند. ششم: به بهبود محیط جهانی کسب و کار به 
مثابه بهبود محیط های ملی کسب و کار توجه شود. شفافیت، 
انصاف و پاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار دنبال شود و 
از تبعیض و تهدید و تنش زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز 
ش��ود. گزارش های اخیر مؤسس��ات مختلف صراحت دارند 
تحریم ها در بازارهایی چون نف��ت، بر بحران و بی ثباتی بازار 
انرژی که از عوامل تشدید کننده بحران غذاست، می افزاید و 

ریسک اقتصادی و مخاطرات اجتماعی را در پی دارد. 

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت اعالم ک��رد: ب��ا توجه به 
اقدامات انج��ام گرفته در بودجه امس��ال، می توان س��ال 
91 را سال برنامه های سرنوشت س��از برای بخش تولید در 
کشور دانست. به گزارش ایس��نا، مهدی غضنفری با اشاره 
به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
 به وس��یله رهبر معظم انقالب تصریح کرد: شورای معاونان 
10 محور اصل��ی کار را مش��خص کردند که یک��ی از این 
محورها، توسعه شهرک های صنعتی و معدنی در استان ها 
است. خوشبختانه امروز ش��اهد افتتاح یکی از بزرگ ترین 
شهرک های صنعتی استان زنجان در شهرستان ابهر بودیم. 
وی با بیان این که در ماه ه��ای خرداد و تیر خبرهای خوبی 
در ح��وزه صنعت و معدن خواهیم داش��ت، اظه��ار کرد: از 
منابعی که بودجه در اختیارمان قرار می دهد، فعالیت های 
زیادی را تعریف کردیم که با این مهم، پروژه های نیمه تمام 
به اتمام می رس��د و همه ظرفیت ها پر و در فضای کسب و 
کار نیز بهبود حاصل می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
ادامه داد: ب��رای این که بتوانیم در جهت توس��عه صادرات 
 و آموزش ه��ای بهره وری گام ه��ای اساس��ی برداریم، باید 
10 محور مورد نظر را پوش��ش دهیم. در همین راستا برای 
هر کدام برنام��ه خاصی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که با 
کمک مجلس و دولت، این 10 محور برنامه ارایه می شود. 

غضنفری با اشاره به 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی، 
تأکید کرد: پرداخ��ت 10 درصد از منابع صندوق توس��عه 
ملی به صورت ریالی به این معنی اس��ت که ش��رابط برای 
بس��یاری از واحدهای تولی��دی و صنعتی که س��رمایه در 
گردش ریالی یا منابع ریالی برای فعالیت خود می خواستند، 
کامال فراهم اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: بانک های عامل 
درمورد تس��هیالت ریالی همپای صنعت در حرکت نیست 
و صنعتگران از این موضوع گله مندن��د که امیدواریم بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد بیش از گذشته به فعاالن اقتصادی 
توجه کنند. این مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
متذکر شد: متأس��فانه بانک های عامل با س��رمایه گذاران 
همکاری ندارند و حتما بان��ک مرکزی و وزارت اقتصاد باید 
برای سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برنامه 
مشخصی داشته باش��ند. واحدهای تولیدی و صنعتی نیز 
باید بدانند چه خدم��ات جدیدی را می توانن��د از بانک ها 
مطالبه کنند. غضنفری با اش��اره به تحری��م ایران خودرو، 
سایپا و پژو گفت: خودروس��ازان برنامه های تولیدی دارند. 
تحریم ها موضوع جدیدی نیس��ت و در گذشته هم بوده و 
فقط شامل خودروسازان نبوده و برای سایر صنایع هم پیش 
آمده اس��ت، لذا با توجه به این که صنعت در اختیار بخش 
خصوصی است، این بخش باید راهکارهایی را پیاده کند تا 
صنعت باوجود همه تحریم ها به فعالیت خود ادامه دهد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره تنظی��م نرخ بازار نیز یادآور 
شد: در هفته های آینده کاهش قیمت گوشت قرمز را شاهد 
هستیم و برای ماه مبارک رمضان نیز ذخیره سازی می شود. 
همچنین در استان ها نیز این مهم زیر نظر استانداران کنترل 
می ش��ود و نگرانی از این جهت نداریم. نوسانات نرخ ارز که 
از اسفندماه س��ال گذشته شروع شده اس��ت، مشکالتی را 
در پی داشت که بانک مرکزی و دس��تگاه های دیگر نیز به 
 تدریج آثار و نتای��ج آن را مدیریت می کنند ت��ا بازار آرامی

 داشته باشیم.

صنعت، معدن و تجارتامور اقتصاد و دارایی

پیشنهادات ایران برای غلبه اقتصاد جهانی بر بحران کنونی
وزیر صنعت و تجارت اعالم کرد

گوشت قرمز ارزان می شود

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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سومین پاالیشگاه ژاپنی قرارداد خود با ایران را تمدید کرد

رویترز اعالم کرد شرکت ژاپنی ایدمیتسو کوس��ان پس از دو شرکت شوا شل و کوسمو 
اویل و برخالف تحریم های آمری��کا، قرارداد نفتی خود با ایران را برای یک س��ال دیگر 
تمدید کرد. این شرکت، سومین شرکت ژاپنی است که قرارداد با ایران را تمدید می کند.

عبور قاچاق از گمرک را رد 
نمی کنم

رییس کل گمرک ایران 
عباس معمارنژاد 

 این ی��ک غلط مصطل��ح اس��ت ک��ه کاالی وارداتی هرک��س دچار 
 مش��کل می ش��ود، می گویند در گم��رک مانده اس��ت، درحالی که 
چه بسا مش��کل وی دریافت نکردن مجوز فنی یا استاندارد یا اسناد 

بانکی است. 
عمده کاالی مصرف��ی قاچاق از مبادی غیررس��می وارد می ش��ود. 
نمی گویم از گمرک رد نمی ش��ود، اما عمده آن چه از کاالی قاچاق 

وجود دارد، از مبادی غیر رسمی وارد شده است. 
براساس برآورد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال، بخش اندکی 
از کاالی قاچ��اق از طری��ق 
گم��رک وارد می ش��ودکه 
البته طبق تعریف، به کاالیی 
قاچاق اطالق می شود که به 
طور اشتباه و خالف واقع آن 

کاال اظهار شده باشد.

نیاز ایران به تولید دانش مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل

دبیر علمی همایش مدیری��ت بحران در صنعت س��اختمان، 
سازه های زیرزمینی و شریان های حیاتی گفت: کشور در زمینه 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به تولید دانش نیازمند است 
زیرا با توجه به تهدیدات موجود علیه کشور، دانش های وارداتی 
در این زمینه کارساز نیست و پژوهشکده شاخص پژوه می تواند 

نقش ویژه ای را در این زمینه ایفا کند.
امیر محمود زاده با اشاره به این که جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه مدیریت بحران و پدافند غیر عام��ل، به نیروی خالق و 
متفکر نیازمند اس��ت، اظهار داش��ت: 650 مقاله به دبیرخانه 
این همایش ارسال شد و پس از س��ه مرحله داوری، 65 مقاله 
به عنوان مقاالت برتر این همایش ش��ناخته و به این همایش 

ارایه شده اس��ت. وی با بیان این که 20 مهر سومین همایش 
در مشهد برگزار می شود، تصریح کرد: این همایش با میزبانی 
پژوهشکده شاخص پژوه در دانش��گاه اصفهان  برگزار شده که 
نخستین پژوهش��کده مهندس��ی در حوزه مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل در سطح کش��ور است و تولید دانش در حوزه 
مدیریت بحران و پدافن��د غیر  عامل از مهم تری��ن اهداف این 
پژوهشکده به ش��مار می رود. محمود زاده با اش��اره به این که 
کش��ور در این زمینه نیازمند تولید دانش است، تأکید کرد: با 
توجه به تهدیدات موجود در سطح کشور، دانش های وارداتی 
در زمینه مدیرت بحران و پدافند غیر عامل در نظام جمهوری 
اسالمی ایران کارساز نیست. وی با اشاره به این که ارتباط میان 
صنعت و دانشگاه باید واقعی باشد، افزود: حفظ جان و مال مردم 
از رسالت های اصلی مباحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

است و برنامه ریزی برای زندگی مردم نیز از نیاز های موجود در 
کشور محسوب می ش��ود. دبیر علمی همایش مدیریت بحران 
در صنعت ساختمان، سازه های زیرزمینی و شریان های حیاتی 
بیان داشت: توسعه پایدار جوامع بدون توجه به مفهوم مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل معنایی ندارد و م��ردم باید بپذیرند 

امنیت، زیربنای توسعه است.

پدافند غیرعامل، شامل تهدیدات طبیعی نمی شود
رییس سازمان پدافند غیرعامل کش��ور گفت: تمام تهدیدات 
اقدام نظامی نیست و منشأ بسیاری از تهدیدات دشمن است، 
اما پدافند غیرعامل شامل تهدیدات طبیعی نمی شود. غالمرضا 
جاللی اظهار داشت: پدافند غیرعامل به معنای تقابل جدی با 
تهدیدات است و کشور باید تمام این تهدیدات را شناسایی کند 
و سپس به مقابله با آن بپردازد. وی با اش��اره به این که انسان 
باید تهدیدات را در هر زمینه ای شناسایی و کنترل کند و درصد 
آسیب پذیری ناش��ی از آن را کاهش دهد، اضافه کرد: با توجه 
به توسعه جوامع، مفهوم پدافند غیرعامل نیز در سیاست های 
دولت توسعه  یافته تر شده است. رییس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور تصریح کرد: پدافند غیرعامل به هر اقدام غیر مسلحانه ای 
گفته می ش��ود که سبب کاهش آس��یب پذیری ساختمان  ها، 
تأسیسات، تجهیزات، اس��ناد و شریان های کش��ور در مقابل 
تهدیدات و اقدامات تخریب گرانه دشمنان  شود. وی با اشاره به 
این که در حال حاضر تهدیدات و اقدامات دش��منان در حوزه 
سایبری تغییر یافته است، افزود: کشور باید در مقابل تمام این 
تهدیدات حساس باشد و درصد آسیب  پذیری خود را در مقابل 

این تهدیدات کاهش دهد. 
جاللی با اش��اره به این ک��ه مبانی تهدید های امروز براس��اس 
دانش و فناوری های نوین اس��ت، تأکید کرد: نخستین حوزه 
از پدافند غیرعامل، س��رمایه های فیزیکی و زیر ساختی است 
که ساختمان ها جزئی از این سرمایه ها به شمار می رود. وی با 
اش��اره به این که تهدیدات و اقدامات نظامی را باید از یکدیگر 
تفکیک کرد، ادامه داد: تمام تهدیدات، اقدام نظامی نیس��ت و 
منشأ بسیاری از تهدیدات دشمن اس��ت، اما پدافند غیرعامل 
ش��امل تهدیدات طبیعی نمی ش��ود. رییس س��ازمان پدافند 
غیرعامل کشور با اش��اره به تعریف وضعیت کنترل بحران در 
این سازمان براساس شاخصه و مالک جنگ بیان داشت: امکان 
مقایس��ه بالیای طبیعی از نظر تعداد تلفات، مرحله بازگشت 
به ش��رایط عادی، وس��عت مدت و زمان وقوع بحران با شرایط 

جنگ وجود ندارد. 

در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان مطرح شد

نیاز ایران به تولید دانش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

دومین همایش »مدیریت بحران در صنعت س�اختمان، س�ازه های زیر زمینی و شریان های  گروه 
حیاتی«  در حالی در دانش�گاه اصفهان برگزار ش�د که نقش مهندسان و س�ازمان های نظام اقتصاد

مهندسی در مدیریت بحران های طبیعی، ساز و کار های اصالح نظام ساخت و ساز و نقش آن 
در کاهش خسارات ناشی از بحران های طبیعی و طراحی شریان های حیاتی در برابر بحران های طبیعی از محور های 
 برگزاری این همایش محسوب می ش�د. در این همایش نقش س�ازمان های متولی ش�ریان های حیاتی شهری و 
برون شهری در مدیریت بحران، مدیریت بحران و قطار های شهری، طراحی سازه های زیرزمینی براساس الزامات 

مدیریت بحران و مدیریت بحران در تونل های شهری و بین شهری نیز بررسی شد.



چگونه باغ مرجانی در اعماق خلیج فارس کشف شد؟

مرجان ها و مسیح در اعماق
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مردم نهاد

 هزینه یک ناهار 60 نفره
 برای سد گتوند

چه��ارم م��رداد 1390، یعن��ی دو روز پیش از 
آبگیری رس��می س��د »گتوند علیا« به وسیله 
رییس جمهور، محمدرض��ا رضازاده، مدیرعامل 
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )آب نیرو(، در نشستی مطبوعاتی به 
چند نکته اشاره کرد: نخست این که »سازند گچساران« تأثیری بر کیفیت 
آب »کارون« ندارد. دوم این که تاکنون رقمی افزون بر 1۵0 میلیارد ریال 
برای برطرف کردن مشکل سازند گچساران هزینه شده است.  سوم این 
که سد گتوند علیا از شاهکارهای مهندسی کش��ور است. چهارم این که 
تردیدها و هشدارهای کارشناسان در مورد شور شدن آب کارون و تخریب 
خاک منطقه پ��س از آبگیری گتون��د را نتیجه برخی جنجال س��ازی ها 
و بداندیش��ی ها دانس��ت. این در حالی بود که همان زمان، تورج همتی، 
مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، از نتایج بررسی های شرکت آب 
نیرو در مورد این س��د ابراز بی اطالعی کرد و گفت: هیچ یک از تحقیقات 
به دست آنها نرسیده اس��ت. همچنین دکتر علی سالجقه، رییس وقت 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور، ضمن ابراز نگرانی از آثار 
مخرب زیست محیطی آبگیری سد گتوند علیا به وزارت نیرو هشدار داد 
آبگیری این سد را متوقف کند. با این وجود، رضازاده در این نشست خبری 
و خطاب به خبرنگاری که نگرانی برخی از استادان دانشگاه شهید چمران 
را در مورد تشدید شوری آب کارون منتقل می کرد، با اطمینان گفت: »اگر 
ادعاهای شما تأیید شد،  حاضرم در مراسم ناهاری در حضور همین جمع 
حاضر صحبت های شما را تأیید کنم، ولی اگر صحبت های من تأیید شد، 

مسئولیت این ناهار 60 نفره با شما خواهد بود!«
و اینک شاید زمان اجابت به آن شرط بندی حیرت انگیز جناب مدیرعامل 
باشد! نه؟ نگارنده خود، دو ماه پس از آبگیری س��د و در معیت یک گروه 
کارشناسی از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و به همراه رییس 
بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از 
محل اتصال ذخیره آب پشت سد با گنبدهای نمکی گچساران بازدید و به 
عینه ترک های فراوانی را در پتوی نمکی حایل مشاهده کرد که تصاویرش 

را می توانید در این نشانی مشاهده کنید:
http://mohammaddarvish.com/desert/archives

بهمن بقادشتکی و ماش��ااهلل خامه چیان هم در تحقیق خویش با عنوان 
»بررسی پایداری دامنه های سازند گچساران واقع در مخزن سد گتوند، 
تحت تأثیر آبگیری مخزن و انحالل مصالح نمکی« آش��کارا نشان دادند 
دامنه های سازند گچساران در گتوند توانایی مقاومت نداشته و دچار انحالل 
و ناپایداری خواهند شد. آن چه اینک بر نگرانی ها افزوده است، گزارش هایی 
است که نشان می دهد، الیه های زیرین و بسیار شور مخزن دریاچه سد، با 
وجود همه تمهیدات در نظر گرفته شده، به سمت باال صعود کرده و به طرز 
معنی داری بر شوری کارون افزوده شده است. به نحوی که برای نخستین 
بار صحبت از برچیدن کامل سد گتوند به میان می آید.ا میدوارم درس تلخ 
گتوند، به عنوان گران ترین سد ایران و در عین حال، پرکابوس ترین نوع آن، 
سبب شود تا مدیریت حاکم بر آب کشور، یک بار و برای همیشه بپذیرند 
که سدسازی آخرین گزینه برای بهبود وضعیت آب قابل استحصال منطقه 
است و نه نخستین آن. همچنین امیدوارم، آنهایی که اصرار بر تعجیل در 
ساخت این س��د کردند، روزی صدها و  هزاران برابر بیشتر از هزینه ناهار 

60 نفره جریمه شوند.

در پاالیشگاه نفت دنبال چه هستید 
که در میانکاله یافت نمی شود؟

در حالی که مدیر کل محیط زیس��ت اس��تان مازن��دران از موافقت 
این سازمان با س��اخت پاالیشگاه در بهش��هر خبر می دهد، »گروه 
کوهنوردی و طبیعت نوردی چکو« در مخالفت با ساخت پاالیشگاه 

در دهستان میانکاله بیانیه ای صادر کرد. 
در این بیانیه آمده اس��ت: » چند س��الی اس��ت که پی��ش از غروب 
خورشید، سایه س��یاه پاالیشگاه نفت، آس��مان قلبمان را تیره کرده 

است. 
هر شام با سایه سیاه پاالیشگاه نفت به خواب می رویم و هر صبح با این 
پرسش از خواب بیدار می ش��ویم که آیا امروز هم میانکاله با ماست؟  
اگر تغیی��ر کاربری جن��گل و زمین های کش��اورزی، آلودگی دریای 
مازندران، برداشت شن و ماسه رودخانه ها، تولید زباله و سایر عوامل 
را تحم��ل کنی��م، ناب��ودی 
بهشت پرندگان ایران را تحت 
لوای احداث پاالیشگاه نفت 
 چگونه تحمل می توان کرد؟ 
در اح��داث پاالیش��گاه نفت 
دنب��ال چ��ه هس��تید که در 
س��ر س��بزی میانکاله یافت 

نمی شود؟

اتفاقی نادر در گیالن

نزاع مرگبار دو خرس قهوه ای
نزاع دو خرس قهوه ای بالغ در ارتفاعات گیالن، به کشته شدن یکی از 
خرس ها منجر شد. به گزارش سبز پرس، خبر تلف شدن یک خرس 
قهوه ای در ارتفاعات »براگور« از توابع بخ��ش »بلوکات« رودبار به 
وسیله یکی از اهالی به اداره محیط زیست این شهرستان گزارش شد.

امیرعبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیالن، در مورد 
این حادثه توضیح داد: بررسی های اولیه کارشناسان محیط زیست 
رودبار و حوزه محیط زیس��ت طبیعی اداره کل نشان می داد خرس 
تلف شده با حیوانی دیگر درگیر شده و براساس شواهد، درگیری در 

مسیری یک کیلومتری ادامه داشته است.
 به گفته عبدوس، این درگیری حتی منجر به شکستگی یک درخت 
راش و چند درخت و درختچه دیگر در این مسیر شده است. وی افزود: 
این درگیری به جاده جنگلی کشیده شده و ظاهرا حیوان مهاجم پس 

از کشتن خرس، بخشی از آن را خورده بود. 
عبدوس گف��ت: باتوجه به ش��واهد و نیز نبودن حیوان گوش��تخوار 
دیگ��ر در این منطق��ه، ای��ن احتمال ک��ه درگیری بی��ن دو خرس 
باش��د قوت گرف��ت. ام��ا خ��رس دوم رؤیت نش��د ک��ه در نهایت با 
نص��ب دوربی��ن تل��ه ای��ی و پ��س از 72 س��اعت تصویر ب��رداری، 
 خرس قه��وه ای��ی دوم رؤیت ش��د. وی ادام��ه داد: نوع خ��واری در 
خرس ها، رفتاری بس��یار نادر ب��وده و پیش از ای��ن در گیالن از این 

رفتارنادر خرس ها گزارشی نشده بود.
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انتقال دو قالده توله خرس به پارک پردیسان
مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دو قالده توله 
خرس ماده حدود س��ه تا چهار ماهه برای درمان و بازپروری از سوی ادارات کل محیط زیست 

استان مازندران و تهران به پارک طبیعت پردیسان منتقل شدند

یادداشت

رویداد

فرود و فراز

فقط سه نقطه در جهان وجود دارد که می توان مجسمه ای از مسیح را با این شکل 
و شمایل ویژه یافت: با دست هایی افراشته و صورتی رو به آسمان؛ مسیح در حال 
نیایش: در اعماق آب های دریای مدیترانه در شهر سان فروتوزو ایتالیا،در دریای 

کارائیب در سنت جرج ایتالیا و در آب های کی الرگو در فلوریدای آمریکا. 
هر سه مجسمه به وسیله هنرمند یایتالیایی به نام »گوئیدو گالیتی« ساخته شده 
و نمادی از آرزوی مسیح برای صلح بین آدم هاست. مجسمه اصلی که حدود 2/5 
متر ارتفاع دارد،  در عمق 17 متری آب های ساحلی جزیره سان فروتوزو جاخوش 
کرده است. این امکان برای گردشگران وجود دارد که با پرداخت مبالغی، لذت دور 

شدن از ساحل و دیدن این مجسمه از پشت یک سازه شیشه ای را تجربه کنند. 
در عمق آب های تیره، صورت و دست های مسیح به سمت منبعی از نور بلند شده 
و قداستی از نوع قداس�ت معبدها یا زیارتگاه ها را برای بازدیدکنندگان تداعی 
می کند. دومین مجسمه سال 1954 ساخته و به انجمن زیردریایی آمریکا اهدا 
شد. این مجسمه برنزی در سال 1966 در عمق 9 فوتی آب دریا، البالی صخره های 
مرجانی یک پارک ایالتی در کی الرگو فلوریدا قرار داده ش�د. محل این مجسمه 
یکی از محبوب ترین مکان های غواصی دنیاس�ت. برخالف حجم بس�یار باالی 
غواصی در منطقه، مرجان ها در شرایط ایده آل زیس�تی قرار دارند. شقایق ها 
و ریف های دریایی بیشماری اطراف صخره زیرمجسمه را احاطه کرده اند. انواع 
زیادی از ماهی ها و حتی  گونه های  کمیابی مثل فرشته ماهی ها را  هم می توان 
در منطقه مشاهده کرد؛ همه آنها به حضور مسیح و آمد و شد غواصان خو کرده اند.

به گزارش همشهری آنالین، بیژن فرهنگ دره شوری، چهره 
برجسته محیط زیست کشور، در واکنش به ورود مجدد ببرهای 
س��یبریایی به ایران، طرح احیای ببر مازن��دران را غیرعلمی 
دانس��ت و گفت: در شرایطی که بس��یاری از گونه های حیات 
وحش با خطر انق��راض مواجهند، طرح احی��ای ببر مازندران 

هیچ توجیه علمی و فنی ندارد.
دره شوری که نامش با ژئوپارک قشم عجین شده افزود: زمانی 
که طرح احیای ببرمازندران رسانه ای شد، آن چه در درجه اول 
مهم بود، اسناد و منابعی بود که متولیان این طرح به آن استناد 
می کردند. از آنجایی که من به این منابع دسترس��ی نداشتم، 
نظر دکتر کیابی، عضو هیأت علمی دانش��گاه شهید بهشتی و 
بوم ش��ناس متخصص حیات وحش را که ب��ه منابع و مراجع 
 علمی مرتبط دسترسی دارد، جویا شدم. وی گفت در منابعی

 که به آن اس��تناد می ش��ود، چنین چیزی نیس��ت و  این که 
گفته می ش��ود ببر س��یبری همان ببر مازندران است، مبنای 

علمی ندارد.

ببر سیبری، ببر مازندران نیست
وی تصریح کرد: با وجود این که ببر س��یبری ب��ا ببر مازندران 
تفاوت دارد و برخی از گونه های حیات وحش کش��ور با خطر 
انقراض مواجهند، این هم��ه اصرار به ورود ای��ن گونه حیات 
وحش به کش��ور چه توجیهی می تواند داش��ته باشد؟ چرا ما 
هزینه و وق��ت را صرف نجات گونه ه��ای خودمان نمی کنیم؟ 
چرا وضعیت نابسامان  گونه های موجود در پارک ملی و مناطق 

حفاظت شده را سامان نمی دهیم؟
دره ش��وری افزود: درحال حاض��ر، همواره از نب��ود آموزش و 
کمبود نیروی حفاظت صحبت می شود؛ در گذشته 10 میلیون 
هکت��ار منطق��ه حفاظت ش��ده به گون��ه ای تح��ت حفاظت 
 قرار داش��ت که برای نمون��ه منطقه خوش یی��الق با مناطق 
حفاظت ش��ده جهانی رقابت می کرد. بختگان از نظر حفاظت 
واقعا شرایط یک پارک ملی را داشت. امروز دائما می گویند باید 
به محیط بانان آموزش بدهند و دانش عمومی را ارتقا دهند، اما 
این که چه کسی باید آموزش دهد مشخص نیست. آموزش و 

تنویر افکار عمومی باید از طریق روزنامه ها و صداوسیما باشد. 
تا رسانه ها و رادیو و تلویزیون به طور جدی وارد عرصه آموزش 
محیط زیست نش��وند، در این زمینه توفیقی به دست نمی آید. 
وی در ادام��ه گفت: وقتی ما هنوز تکلیف زباله مان مش��خص 
نیس��ت و همه چیز را باهم دفن می کنیم بعد می گوییم دفن 
بهداش��تی زباله، صحبت از آموزش چه جایگاهی دارد؟ االن 
زباله سراس��ر ش��مال را فراگرفته اس��ت. آن وق��ت در چنین 
 شرایطی می خواهند با وارد کردن ببر س��یبری، ببرمازندران 
را احیا کنن��د. می خواهند چهار  ببر را در کدام زیس��تگاه رها 

کنند؟ 
این کارشناس برجس��ته محیط زیست خاطر نش��ان کرد: به 
 فرض آن که ببر س��یبری آماده زندگی در زیس��تگاه ش��ود، 
 اگر سراس��ر ش��مال را طی کند یک گراز یا یک م��رال یا یک

 گوزن پیدا نمی کند. کدام زیس��تگاه برای این حیوان مناسب 
است؟

دره شوری با تأکید بر این که ببرسیبری با ببر مازندران تفاوت 
دارد، گفت: به ف��رض محال که این دو یکی باش��ند، آیا روش 
انتقال این است؟ در س��ال ۵6 قرار بود شیر ایرانی را از هند به 
ایران وارد کنیم، اما پیش از ورود این حیوان، 191 هزار هکتار 
از عرصه هایی که مناسب شیر بود با کمک بهترین کارشناسان 
خارجی و داخلی بررسی شد و تحت حفاظت قرار گرفت. پس 
از این مقدمات، قرار شد شیرهای وارداتی قبل از رها شدن در 
زیستگاه اصلی، برای تکثیر مدتی داخل پارک ملی رها شوند؛ 
پارکی که به شدت حفاظت می شد. پس از این مراحل قرار بود 
دو قالده شیر در زیستگاه رها شوند تا عکس العمل وسازگاری 
آنها با زیستگاه و شرایط جدید بررسی شود. بعد از آن تعدادی 
شیر متناسب با زیستگاه رها ش��وند. البته این پروژه به اتمام 
نرس��ید، ولی این تجارب وج��ود دارد. اما االن ب��دون آن که 

زیستگاهی آماده باشد، اقدام به این کار شده است.
معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست که از ورود چهار 
قالده ببر سیبریایی در ماه آینده به کشور خبرداده، گفته است: 
یک گروه کارشناسی به روس��یه اعزام ش��ده تا موضوع ببر و 
زیستگاه آن را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد. به گفته وی، 
هفته گذشته با ورود لوک هانتر، یکی از کارشناسان برجسته 
به کش��ور، موضوع نصب ردیاب ببر های روس��ی و پلنگ های 
ایرانی بررسی شده اس��ت. همچنین مایک موزر، رییس گروه 
گربه س��انان اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، ظرف 10روز 
آینده وارد کشور می ش��ود تا پس از بررسی ش��رایط ببرهای 
روسی، موضوع انتقال پلنگ های روسی به ایران را بررسی کند.

گونه های در معرض انقراض را دریابید

اصرار بر تکرار پروژه شکست خورده احیای نسل ببر

در حالی که پروژه احیای ببر مازندران به دلیل مرگ یکی از دو ببر وارداتی و ابتالی دیگری به  گروه
بیماری مهلک مشمشه، با شکست مواجه شده است و کارشناسان همواره بر غیرعلمی بودن  محیط زیست

این طرح تأکید دارند، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از 
ورود چهار قالده ببر سیبریایی دیگر در یک ماه آینده خبر داده است.

زیست بوم

خرهای آلوده ای که مصرف گوش��ت آنها عامل ابتالی 
دو ببر سیبریایی و شیرهای باغ وحش تهران به مشمشه 

بود، از عراق وارد شده بودند.
  انتش��ار ای��ن ش��ایعه در روزه��ای اخی��ر محاف��ل 

زیست محیطی کشور را شگفت زده کرده است.
به گ��زارش خبرگزاری محیط زیس��ت ایران، انتش��ار 
این ش��ایعه در حال��ی صورت م��ی گیرد ک��ه تاکنون 
س��ه نهاد مس��ئول پروژه احیای نس��ل ببر مازندران، 
یعنی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، ب��اغ وحش 
 تهران و س��ازمان دامپزشکی کش��ور در اطالعیه ها و 
واکنش های رسانه ای مکرر خود، در باره علت شکست 
پروژه مذکور اشاره ای به منش��أ ورود خرهای آلوده به 

مشمشه نکرده بودند. 
البته باغ وحش تهران پیش از این مدعی شده بود دو ببر 
سیبریایی از همان مبدأ، یعنی روسیه، بیمار بوده اند و 
 مقصر س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اس��ت که در 
 ورود ای��ن دو بب��ر مالحظات فن��ی مرتب��ط، ازجمله 
آزمایش های ضروری بهداش��تی و انج��ام قرنطینه را 

رعایت نکرده است. 
در طرف مقابل، سازمان محیط زیست نیز چند بار پاسخ 
داده بود ببرها هنگام ورود سالم بوده اند و عامل ابتالی 
آنها به مشمشه، گوشت آلوده ای بوده که در باغ وحش 

تهران به آنها داده شده است. 
سازمان دامپزشکی کشور نیز با تأیید مشمشه ناشی از 

گوشت آلوده هرگز به منشأ این گوشت ها اشاره نکرد.
براس��اس این گزارش، فرجام پروژه موس��وم به احیای 
 ببر مازندران زمانی به فاجعه تعبیر ش��د که مسئوالن 
باغ وحش تهران ناچار شدند برای جلوگیری از گسترش 
مشمشه، افزون بر ببر نر سیبریایی، اغلب شیرهای این 

باغ وحش را نیز معدوم کنند.
  رسانه های مستقل، شمار ش��یرهای معدوم شده را تا 
14 ق��الده اع��الم کردن��د، ام��ا منابع رس��می پس از 
تکذیب ه��ای اولیه، س��رانجام فقط کش��تن هش��ت 
 شیر را تأیید کردند، خبری که س��ال گذشته از جمله 

تأسف بارترین اخبار محیط زیستی ایران بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حفاظت محیط زیست 
دو س��ال پیش تصمیم گرفت با خرید دو ببر سیبریایی 
از روسیه، نسل ببر منقرض شده مازندران را احیا کند. 

این طرح از همان ابتدا واکنش منفی شدید کارشناسان 
را برانگیخت زی��را نه تنها هیچ کدام از اس��تانداردهای 
معرفی مجدد یک گونه در این طرح رعایت نشده بود، 
بلکه اساس��ا ببرهای ورودی از گونه ببر سیبری بودند 
و از نظ��ر ژنتیکی هرگز نمی توانس��تند بب��ر مازندران 

محسوب شوند.
 ببر ن��ر چند ماه بع��د از ورود به ایران ب��ه دلیل ابتال به 
مشمشه معدوم شد و ببر ماده نیز براساس گزارش های 
غیر رسمی، به این بیماری مبتالست و براساس خبری 
که چندی پیش خبرگزاری محیط زیست ایران منتشر 
کرد، به زودی معدوم می شود؛ فرجامی تلخ که اکنون 
مشخص شده عامل اصلی آن واردات خرهای مبتال به 
مشمشه از عراق برای تغذیه گوش��تخواران باغ وحش 

تهران بوده است. 

زمانی که در س��ال 1386، دلفین ها در س��احل جاس��ک در 
اس��تان هرمزگان به گل نشس��تند، یک مستندساز که غواص 
خوبی هم هست، دوربین و وسایل تصویربرداری را برداشت و 
به جنوب رفت تا از این واقعه تلخ مس��تندی بسازد که بعدها با 
عنوان »راز مرگ دلفین ها« باعث تمجید کارشناسان و فعاالن 
محیط زیست شد. هنوز چیزی از موفقیت راز مرگ دلفین ها 
نگذش��ته بود که این بار پدیده کش��ند س��رخ، آب های خلیج 
فارس را آلود و ب��ار دیگر همان کارگردان ب��ا دوربینش به زیر 
آب رفت و صحنه های منحصر به فردی از پدیده کشند سرخ 
به ثبت رساند. او نام این مستند را »قاتالن سرخ« گذاشت که 
در اولین روزها پس از اتمام تدوین، آن را در دومین جش��نواره 
رسانه های حوزه محیط زیس��ت خلیج فارس و دریای عمان 
)راپمی( به نمایش گذاش��ت و رأی قاطع هی��أت داوران برای 
دریافت جایزه اول این جشنواره را به خود اختصاص داد. علی 
عبدی پور همان مستند ساز است که حاال به همراه دوستانش 

مجموعه ای مس��تند به نام »کاوش در اعماق خلیج فارس« را 
می سازد که قرار است از شبکه های سیمای کشور به نمایش 
گذاشته شود. او این بار موفق شده گونه های مرجانی جدیدی 
را در خلیج فارس ثبت کند. برای بسیاری قابل تصور نبود که در 
اعماق بین 40 تا 60 متر در خلیج فارس، زیستگاه منحصر به 
فردی با تنوع زیستی باالیی از ماهی ها و مرجان ها وجود داشته 
باشد. این مس��تند س��از می گوید: وقتی به این منطقه که در 
میانه تنگه هرمز و در مسیر کشتی های بزرگ واقع شده است، 
می رفتیم، حتی برخی غواصانی با تمسخر می گفتند »مگر در 
چنین عمقی چیزی هم وجود دارد؟« شش سال پیش از طریق 
دوستی که اهل جنوب اس��ت، متوجه شدم در بخشی از خلیج 
فارس مرجان های »باد بزنی« وجود دارد. مرجان های باد بزنی 
)Sea fan( از جمله مرجان های نرم و کمیاب در خلیج فارس 
هستند که در اعماق زیاد زندگی و رشد می کنند. تاکنون هیچ 
گزارشی از این نوع مرجان ها در خلیج فارس ثبت نشده است.

محمد 
درویش

 خرها، متهم اصلی شکست 
پروژه احیای نسل ببر مازندران



چهره روزیادداشت

 تولید ملی با پوستر و سمینار
 میسر نمی شود

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت فارسان گفت: تحقق شعار امسال تنها 
با پوستر، سمینار و مصاحبه میسر نمی شود، بلکه با اتحاد بین مراکز علمی 
و عملی صورت می  گیرد. مجید حسن زاده در نشست هم اندیشی اصناف و 
بازاریان شهرستان فارسان با اشاره به نام گذاری سال جاری به سال تولید 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توس��ط رهبر انقالب، اظهار داشت: 
این نام گذاری بیانگر نگرانی های مسئوالن عالی رتبه در زمینه تولیدات 
داخلی و اشتغال جوانان اس��ت. وی افزود: باید در س��ال جاری با تالش 
جهادی مجموعه کشور و حمایت از نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه 
کار برای آنها، بتوانیم تحول چشمگیری را در تولیدات داخلی کشور ایجاد 
کنیم. حسن زاده گفت: در چند سال اخیر دولت اقدام های خوبی را برای 
بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بازاریان و اصناف اجرایی کرده است. 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فارسان ادامه داد: اصناف 
و بازاریان امروز باید با توجه بیشتر به سرمایه گذاری و خرد جمعی، برای 
توسعه این شهرستان تالش کنند. وی با بیان این که رونق بازار و جذب 
سرمایه های بیشتر زمینه اشتغال جوانان را فراهم می کند، ادامه داد: رونق 
کارگاه های تولید داخلی زمینه اشتغال جوانان را فراهم می کند و به کاهش 
نرخ بیکاری، تورم و افزایش ارتقای سطح زندگی افراد منجر می شود. وی 
 از ناشناخته بودن تولیدات داخلی به عنوان یکی از موانع تحقق تولید ملی 
نام برد و افزود: یکی از دالیل روی آوری مردم به اجناس خارجی، شهرت 
آن و از طرفی عدم معرفی اجناس داخلی به جامعه اس��ت. حس��ن زاده 
اضافه کرد: افزایش به��ره وری، کاهش هزینه تولید و تعدیل قیمت برای 
مصرف کننده، از جمله فواید و مزایای تولید همراه با علم و پژوهش است.

 گ�روه شهرس�تان - س��ند توانمندس��ازی نیازمن��دان 
چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه در کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی وخانواده استان تصویب شد. مدیرکل امور اجتماعی 
اس��تانداری چهارمحال وبختیاری هدف این ط��رح را ارائه 
خدمات حمایتی و درمانی، اش��تغال پایدار، تقویت روحیه 
 خودب��اوری، فراه��م آوردن زمین��ه ه��ای اص��الح وبهبود 
 روش های ارائ��ه خدمات به نیازمندان و پیش��گیری از بروز 

آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

پیشرفت 65 درصدی راه آهن 
 معاون دفتر فنی اس��تانداری چهارمح��ال وبختیاری گفت: 
17 کیلومتر از مس��یر راه آه��ن چهارمح��ال و بختیاری با 
پیشرفت فیزیکی 65 درصدی در دس��ت اجراست. احسان 
امانی  افزود: از کیلومتر 44 تا 63 این مسیر که از تنگ بیدکان 
تا  گردنه زردی ها در نزدیکی کارخانه سیمان است، کارگاه 
 فعال بوده و طرح در حال اجراست. وی تصریح کرد: تاکنون 
 15 میلیاردتومان اعتبار صرف خاك برداری، خاك ریزی و 

میخ کوبی راه آهن استان در فاز مذکور شد.

بهره برداری از پروژه های 
مخابراتی

 به مناس��ب روز جهانی مخابرات و همزمان با سراسر کشور 
167پ��روژه مخابراتی در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
 افتتاح شد. مدیرعامل شرکت مخابرات استان اظهار داشت: 
ط��رح های به به��ره ب��رداری رس��یده در قال��ب 71 پروژه 
 س��اختمانی، دکل و سیس��تم ه��ای رادیوی��ی و 11 پروژه 
فیبر نوری بوده است. علیرضا فتحی راه اندازی مرکز سوئیچ، 
 نصب و راه اندازی آنتن های بی تی اس را از دیگر پروژه های

افتتاح��ی روز جهانی مخابرات در اس��تان برش��مرد. وی از 
افزایش پهنای باند ارتباطات اینترنت پر س��رعت استان در 

سال جاری خبر داد. 

بهره برداری از پروژه های ورزشی 
 گ�روه شهرس�تان - مدی��رکل ورزش وجوان��ان 
چهارمحال و بختیاری گفت: تا پایان دولت دهم پروژه های 

ورزشی چهارمحال و بختیاری بهره برداری می  شود.  
محمود شمس��ی پور اظهار داش��ت: با توجه به ای��ن که در 
دولت نهم و دهم اقدامات زیربنایی بس��یاری در این استان 
صورت پذیرفته اس��ت، الزم اس��ت تا این خدمات به مردم 

اطالع رسانی شود. 

 خبر ویژه

خبر کوتاه
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شهركرد به شدت مشکل ترافيك دارد 

سیامك مشرف، رییس سازمان نظام مهندسي س��اختمان چهارمحال و بختیاري خطاب به 
نمایندگان گفت: تجدیدنظر در طرح هاي جامع و تفصیلي شهرهاي استان به خصوص شهرکرد، 
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اعزام زائران چهارمحالی از فرودگاه اصفهان 
اعزام زائران چهارمحال و بختیاری به کش��ور عربستان از فرودگاه 
اصفهان انجام می شود و طی کردن مسیری بیش از 120 کیلومتر تا 
فرودگاه اصفهان، مشکالتی را برای مسافران درپی دارد، این در حالی 

است که چهارمحال و بختیاری دارای فرودگاه بین المللی است.
 اعزام حجاج چهارمحالی به مکه مکرمه و مدین��ه منوره از طریق 
فرودگاه استان اصفهان انجام می شود که این خود مشکالتی را برای 

حجاج این استان به همراه دارد.
 زائران خان��ه خدا در این اس��تان از طریق ف��رودگاه اصفهان اعزام 
می شوند، این در حالی است که تعداد زیادی از زائران این استان از 
راه های دور استان به مرکز استان باید سفر کنند تا بعد از رسیدن به 

شهرکرد، به فرودگاه استان اصفهان اعزام شوند.
با توجه به این که اغلب اعزام زائران خانه خدا در ساعات اولیه صبح 
در فرودگاه اصفهان صورت می گیرد، زائرانی که از شهرستان های 
لردگان، کوهرنگ ، اردل و بروجن می آیند، باید سه یا چهار ساعت 
زودتر از منزل به سمت شهرکرد حرکت کند تا سر ساعت در مکان 

مورد نظر برای اعزام به فرودگاه اصفهان حاضر شوند.
 در بعضی از موارد زائران در شهرستان شهرکرد با معطلی چندین 
ساعته روبه رو هس��تند و در ابتدای س��فر آنها احساس خستگی 

خواهند کرد.
این موضوع مشکالت زیادی برای استقبال کنندگان از حجاج نیز 

به وجود آورده است.
 بس��یاری از اس��تقبال کنندگان برای اس��تقبال، مس��یر بیش از 
صد کیلومتری تا ف��رودگاه اصفهان را طی می کنن��د و این امر، به 
 جز ایجاد خطرات احتمالی راه، موجب ترافیك در مسیر فرودگاه و 

راه های استان اصفهان می شود.
 بسیاری از اس��تقبال کنندگان در ورودی اس��تان در محل پلیس 
راه تجمع می کنندکه این مسأله هم مشکالت فراوانی را به وجود 

آورده است.
این در حالی اس��ت که  فرودگاه شهرکرد بین المللی است و سابقه 

پرواز به کشورهای خارجی را از جمله کویت، داشته است.
با وجود تعداد زیاد زائ��ران، پروازها می تواند از فرودگاه ش��هرکرد 
صورت بگیرد و موجب رونق گرفتن فرودگاه شود و راحتی مردم و 

حجاج را به وجود آورد.
 یکی از زائران خانه خدا در گفتگو با مهر با اشاره به این که سفر های

 زائران از اس��تان اصفهان از نظر زمانی بسیار مش��کل ساز است و 
سفر های فرودگاه اصفهان در س��اعت چهار صبح انجام می شود، 
 بیان داشت: حرکت زائران این استان از ش��هرکرد در ساعت های 
10 و 11 شب انجام می شود که این موارد موجب می شود که زائران 
 وقت زیادی را در انتظ��ار اتوبوس برای اعزام به ف��رودگاه اصفهان

 تلف کنند.
شاه محمدی بیان داش��ت: اگر این امکان وجود داشت که سفر از 

فرودگاه شهرکرد صورت بگیرد، مسافران با دغدغه خاطر کمتری 
به این سفر اعزام می شدند.

 یکی دیگر از زائران با اشاره به این که از یکی از روستاهای شهرستان 
لردگان عازم این سفر است، بیان داش��ت: برای این که سر ساعت 
معین در شهرکرد حضور داشته باشم، باید از ساعت سه بعد از ظهر 
از شهرستان لردگان حرکت کنم تا در س��اعت معین به شهرکرد 

 برس��م و بعد از آن، به اصفهان 
اعزام شوم.

محمودی ادام��ه داد: طی این 
مسافت برای افراد جوان طاقت 
فرس��ا نیس��ت، اما برای افراد 

مسن بسیارسخت است.
 مدی��ر ح��ج و زیارت اس��تان 
چهار محال و بختیاری در این 
خصوص با اش��اره ب��ه این که 
برای پرواز زائ��ران از فرودگاه 
ش��هرکرد تا کن��ون موافقتی 
به دس��ت نیامده، گفت: برای 
پ��رواز از فرودگاه ش��هرکرد، 
بای��د هماهنگی ه��ا از طریق 

استانداری صورت گیرد.
یوس��ف آقا بزرگی با بیان این 
که در س��ال جاری شش هزار 
زائر به حج عم��ره مفرده اعزام 
می ش��وند، بیان داشت: برای 

پیگیری پرواز های فرودگاه شهرکرد به مکه و مدینه ما هیچگونه 
مشکلی نداریم.

 وی ادامه داد: در سال جاری 111 زوج ، 120 دانشجو و دانش آموز 
پسر، یك کاروان زوج دانش��جو ، 120 نفر از اساتید دانشگاه و ... به 

عمره مفرده اعزام می شوند.
آقا بزرگی با اشاره به اولویت اعزام زائران حج مفرده از شماره فیش 
 یك تا 260، افزود: برای اعزام زائران عتبات عالیات هر دو ماه یك بار 

ثبت نام و قرعه کشی صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که س��همیه حج تمتع از استان 515 نفر است، 
 یادآور ش��د: در س��ال جاری بیش از 11هزار نفر ب��ه عتبات اعزام

می شوند.
 در راس��تای حل مش��کالت م��ردم و زائران، مس��ئوالن اس��تان 
چهارمحال و بختیاری باید در زمینه حل مش��کالت مردم در این 

خصوص اقدامات الزم را انجام دهند. 

با وجود فرودگاه بین المللی در استان  

اعزام زائران چهارمحالی از فرودگاه اصفهان  

مدیران از کاخ ها بیرون بیایند 
استاندار چهارمحال و بختياري

علی اصغر عنابستانی  
باید مدیران از کاخ هاي پرطمطراق خود بیرون کش��انده شده و در 
کنار و هم شأن مردم نشانده شوند و در این مسیر، سفرهاي استاني 
هیأت دولت سنت حسنه اي بود که در کشور بنا نهاده شد تا ارتباط 

دولت و مردم دوطرفه شود.
در اصل، امروزه در مدیریت اس��تان به ش��دت نیاز به تحول گرایي 
وجود دارد و نگاه مدیریتي که در س��ال هاي پس از جنگ بر کشور 
حاکم شد، نگاه آغش��ته به تفکرات لیبرالیستي و متأسفانه برگرفته 
از نظام فک��ري غرب اس��ت. آن چه در تفک��ر لیبرالیس��تي به ویژه 
 لیبرالیستي جدید اصالت دارد، اجتماع است که به تکامل مي رسد 

و در نتیجه باید فضایي فراهم 
ش��ود که هم��ه در زندگي 
اجتماعي کامال آزاد باش��ند 
و این آزادي بي قید و شرط 
اس��ت، به طوري ک��ه کار به 
جایي مي رس��د ک��ه اگر در 
مس��یر اجتماع انسان هایي 

له شوند، اشکال ندارد. 

تصویب  سندتوانمندسازی 
نیازمندان

 فرودگاه شهرکرد 
بین المللی است 
و سابقه پرواز به 

کشورهای خارجی را 
از جمله کویت، داشته 

است. با وجود تعداد 
 زیاد زائران، پروازها 
می تواند از فرودگاه 

شهرکرد صورت 
بگیرد و موجب رونق 

گرفتن فرودگاه شود و 
راحتی مردم و حجاج 

را به وجود آورد

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

ابالغ
321 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805721، شماره پرونده: 9009980350801166، شماره 
بايگاني ش��عبه: 901179، خواهان بانك ملت به مديريت علي ديواندري دادخواستي به طرفيت 
خواندگان احمدقلي س��ليم پور و پنجعلي حاتمي و ماه بانو جمشيدي تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9009980350801166 ثبت گرديده و 
وقت رسيدگی آن 1391/04/03 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد. داوري- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
347 ش��ماره ابالغيه: 9010100350604567. شماره پرونده: 9009980350600984. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900996. خواهان مهدی کرمی سهلونی دادخواستی به طرفيت خوانده حسين 
احدی پور تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه 
شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350600984 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/04/03 و ساعت 8:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ش��عبه شش��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1035 خانم فاطمه س��عادت خواه فرزند عبدالحسين با وکالت رضا عرب زاده دادخواستی به 
طرفيت آقای بهرام جواديان اليادرانی فرزند خليل به خواسته طالق به اين دادگاه تقديم نموده 
اس��ت که به کالس��ه 9009980352301748 و به شماره رديف بايگانی 901798ح23 در دفتر 
ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده است و وقت رسيدگی روز شنبه مورخه 
1391/4/3 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد با 
دس��تور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها 
درج می گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاض��ر و در اين مدت جهت اعالم آدرس و 
دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم حضور 
اتخ��اذ تصميم قانونی اس��ت. نيازی ش��هرکی – مدير دفتر ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ 
1051 شماره ابالغيه : 9110100350800555، شماره پرونده: 9009980350801165، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901178، خواهان بانك ملت به مديريت علی ديوانداری دادخواستی به طرفيت 
خواندگان اميد خرم زاده و فرزاد خرم زاده تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350801165 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی 
آن 1391/04/03 و س��اعت 10 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ 
1052 شماره ابالغيه: 9110100350800554، شماره پرونده: 9009980350801163، شماره 
بايگانی ش��عبه: 901176، خواهان ها بان��ك ملت به مديريت علی ديوانداری دادخواس��تی به 
طرفيت خواندگان زهره جمش��يديان و عليرضا ايهامی تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350801163 ثبت گرديده 
که وقت رس��يدگی آن 1391/04/03 و ساعت 9 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1086 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به س��هراب نصيری موضوع دادخواست اداره تصفيه امور 
ورشکس��تگی اصفهان به قائم مقامی ورشکس��تگان منصور و محمدعل��ی ذوالفقاری مبنی بر 
مطالبه مبلغ ش��صت و پنج ميليون ريال که تحت کالس��ه 900898 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت و به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای يك نوبت در يکی از روزنامه 
های کثيراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ می شود که در 
تاريخ 91/4/3 س��اعت 10 صبح جهت رس��يدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��ويد در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وکيل 
دادگاه غياب��ًا رس��يدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. دفتر ش��عبه نه��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

احضار
1111چون خانم معصومه س��رلك فرزند امير ش��کايتی عليه آقای اسد داوودی مبنی بر جعل 
و اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910126 ک 102 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگی برای روز شنبه 91/4/3 ساعت يازده و نيم صبح تعيين شده نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يك نوبت 
در يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 2101 شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان

ابالغ 
1280 شماره ابالغيه: 9110100352600007. شماره پرونده: 9009980352601298. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901344. خواهان هنده کماچی تونك دادخواس��تی ب��ه طرفيت خواندگان 1- 
حکيمه کماچی و 2- سهام کماچی و 3- موفق کماچی و 4- ساجده کماچی و 5- محمد سعيد 
کماچ��ی و 6- صالح کماچی و 7- اداره ثبت اح��وال اصفهان و 8- عادل کماچی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه بيست و ششم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده(شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه همکف اتاق ش��ماره 55 ارجاع و به کالسه 
9009980352601298 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/04/03 و ساعت 9:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان رديف اول – سوم – چهارم – پنجم و ششم 
و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود 

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

گردد. ارژندی – مدير دفتر شعبه بيست و ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
1282 شماره ابالغيه: 9110100350400189. شماره پرونده: 9009980350401305. شماره 
بايگانی شعبه: 901322. خواهان شمس محمود دولت آبادی دادخواستی به طرفيت خواندگان 
ميترا نامجو و محمد ولی دولو قاجار و همدم هنرپيش��ه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 

3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9009980350401305 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1391/04/03 و س��اعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1409 شماره بايگانی ش��عبه: 891365. خواهان: خانم فائزه گلهرانی به نشانی اصفهان خ 22 
بهمن ش��مال باغ غدير بوس��تان 10 پالک54. خوانده: آقای محمد ش��عبانی به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات 
پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. 

در خصوص دعوی فائزه گلهرانی به طرفيت آقای محمد شعبانی بخواسته صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش به جهت تحقق ش��روط ضمن عقد دائر بر ترک منزل توس��ط زوج دادگاه نظر 
به محتويات پرونده و نظر به اينکه رابطه زوجيت طرفين حس��ب س��ند نکاحيه ش��ماره 2981 
مورخه 1387/8/10 دفتر ش��ماره --- حوزه ثبتی اصفهان احراز گرديده و اينکه مس��اعی و 
تالش دادگاه و داوران در جهت س��ازش طرفين و انصراف خواهان از موضوع خواسته موثر 
واق��ع نگردي��ده و اينکه خواهان مبنای طالق خود را ترک منزل توس��ط زوج و تحقق بند 8 از 
شروط ضمن عقد اعالم داشته و در جهت اثبات اين ادعا متمسك به اظهارات شهود گرديده و 
اينکه دادگاه با استماع اظهارات شهود مفاداً حکايت از تاييد ادعای خواهان دارد و نظر به اينکه 
خواهان به جهت گواهی که از ش��وهر خود داشته حس��ب مفاد صورتجلسه 90/12/2 مهريه 
خود را به همس��رش بذل نمود و اعالم داشته نتيجه اين ازدواج يك فرزند چهار ساله است که 
حاضر است حضانت وی را به عهده بگيرد و توجهًا به اينکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع از 
طريق نشر آگهی در هيچ يك از جلسات دادرسی حاضر نگرديده و دفاعی در اين خصوص به 
عمل نياورده لذا با احراز بند 8 از ش��روط ضمن عقد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
و مس��تنداً به ماده 1119 و 1146 قانون مدنی و با رعايت تبصره 3 ماده واحده قانون اصالح 
مقررات طالق گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه داده می شود تا با مراجعه 
به يکی از دفاتر رس��می ثبت طالق و براس��اس وکالت تفويضی از ناحيه زوج و انتخاب نوع 
طالق خود را مطلقه نمايد و اعتبار آن مس��تنداً به ماده واحده قانون تعيين مدت اعتبار گواهی 
عدم امکان س��ازش س��ه ماه خواهد بود و حضانت تنها فرزند مشترک به جهت عدم حضور 
خوانده به خواهان واگذار می گردد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيس��ت روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر استان اصفهان می باشد. هاشمی – رئيس شعبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1467 شماره دادنامه: 9009970350501590. شماره پرونده: 9009980350500752. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900810. خواهان: بانك ملت به مديريت آق��ای علی ديواندری با وکالت آقای 
محمد فانی به نش��انی خ هش��ت بهشت غربی س��اختمان وکال طبقه دوم. خواندگان: 1- آقای 
رضا رنجبر 2- آقای سيد ابراهيم ساداتی پور 3- آقای محمدرضا رزاق پور همگی به نشانی 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم 
رس��يدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای دادگاه. در خصوص دادخواست بانك ملت بطرفيت آقايان سيد ابراهيم ساداتی پور، 
محمدرضا رزاق پور و رضا رنجبر به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ريال وجه دو فقره 
سفته به شماره های 056891 و 056892 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تاديه و هزينه 
واخواست با توجه به تصاوير مصدق مستندات پيوستی که مبين اشتغال ذمه خواندگان است 
و ب��ا عنايت به عدم حضور خوان��دگان و عدم ايراد دفاعی مبين برائت ذمه آنان دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 و 519 آيين دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامن��ًا به پرداخ��ت 40/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 911/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و همينطور هزينه واخواس��ت و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و همچنين 
خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ هر يك از س��فته ها لغايت اجرای حکم در حق خواهان محکوم 
می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از اب��الغ در اين دادگاه قابل واخواهی 

است. زباندان – رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ رای 
1468 شماره دادنامه: 9109970350500112. شماره پرونده: 9009980350501243. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901301. خواهان: آقای محمد سعيد يساری زارع با وکالت آقای امير سامان 
صهبا به نش��انی خ ش��مس آبادی – ساختمان رازی – ط آخر – ش��ماره119. خوانده: آقای 
پرويز پيرامون به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه چك. گردشکار: دادگاه ختم 
رس��يدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص 
دادخواس��ت آقای محمد سعيد يس��اری زارع بطرفيت آقای پرويز پيرامون به خواسته مطالبه 
مبل��غ 370/000/000 ريال باب��ت چك ه��ای 693553-87/9/15 و 693552-87/8/15 هر يك 
ب��ه مبلغ 100/000/000 ريال و 693554-87/12/15 ب��ه مبلغ 170/000/000 ريال به انضمام 
خسارات دادرسی با توجه به تصاوير مصدق مستندات پيوستی که مبين اشتغال ذمه خوانده 
است و با عنايت به عدم حضور خوانده و عدم ايراد دفاعی مبين برائت ذمه وی دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آيين دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 370/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/475/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و همينطور به حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و همچنين خس��ارت تاخير تاديه 
از تاري��خ هر يك از چك ها لغايت اج��رای حکم در حق خواهان محکوم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ در اين دادگاه قابل اعتراض می باشد. زباندان – رئيس 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   

ابالغ رای 
1469 ش��ماره دادنام��ه: 9009970350301875. ش��ماره پرون��ده: 9009980350300984. 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900984. خواهان: بانك مل��ت به مديريت علی ديوان��دری با وکالت 
آقای حبيب محمدی به نش��انی اصفهان/ابتدای خ بزرگمهر/س��اختمان بهش��ت/ط3/واحد34. 

خوانده: آقای عباس ترابی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه سفته. گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای م��ی نمايد. رای دادگاه. نظر به اينکه خواهان باس��تناد 5 فقره س��فته بش��ماره 462685 
دع��وی  ري��ال ط��رح  بمبل��غ 95/000/000   و 786794 و 462686 و 533184 و 533127 
نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مس��تندات مذکور از ايراد و اعتراض مصون و مورد 
تکذيب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتساب آنها به خوانده آقای عباس ترابی بعنوان 
ضامن نيز مس��لم و وجود اصول س��فته ها در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده خوانده را 
تحقق بخش��يده و ظهور در اش��تغال ذمه مش��اراليه و طلب خواهان دارد و با توجه به اينکه 
وی هيچگون��ه دليلی بر ب��ری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليل��ی بر پرداخت دين خود 
در تاريخ سررس��يد ارائه ننموده و با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی مورخ 90/12/23 
حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نياورده لهذا ضمن استصحاب بقاء دين 
 دادگاه دعوی مطروحه را وارد تش��خيص باس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آيي��ن دادرس��ی مدن��ی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئوليت مدن��ی و م��واد 249 و 307 و 308 و 
309 قان��ون تجارت و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه س��فر وکالی دادگس��تری 
حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 95/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
 مبلغ 3800000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و هزينه واخواس��ت و پرداخت خس��ارات ديرکرد 
براس��اس قرارداد ابرازی و توافق صورت گرفته و پرداخت حق الوکاله وکيل براساس تعرفه 
قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماي��د رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قاب��ل اعتراض و واخواهی در اي��ن مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض و 
رس��يدگی در محاکم تجديد نظر اس��تان اصفهان می باشد. اسماعيلی – رئيس شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 
1471 شماره دادنامه: 9009970350301881. شماره پرونده: 9009980350300986. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900986. خواهان: بانك ملت ب��ه مديريت علی ديواندری با وکالت آقای حبيب 
محمدی به نش��انی اصفهان/ابتدای خ بزرگمهر/س��اختمان بهشت/ط3/واحد34. خواندگان: 1- 
آقای محمد هادی فرهادی باجولی 2- خانم زهرا کيانی 3- آقای داريوش ش��اهلونژاد همگی 
به نشانی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه سفته. گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات 
پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. 
نظر به اينکه وکيل خواهان باس��تناد 2 فقره سفته بش��ماره های 640760 و 338526 جمعًا به 
مبل��غ 70 ميليون ريال طرح دعوی نموده با توجه به اينکه صحت و اصالت مس��تند مذکور از 
اي��راد و اعتراض مصون و مورد تکذيب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها 
ب��ه خوانده رديف اول آقای محمدهادی فرهادی باجول��ی بعنوان متعهد و خواندگان رديف 2 
و 3 بعنوان ضامن نيز مس��لم و وجود اصول س��فته ها در يد خواهان اس��تقرار دين بر عهده 
خواندگان را تحقق بخشيده و ظهور در اشتغال ذمه مشاراليهم و طلب خواهان دارد و با توجه 
به اينکه نامبردگان هيچگونه دليلی بر بری الذمه بودن خويش ارائه ننموده و دليلی بر پرداخت 
دين خود در تاريخ سررسيد ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلسه دادرسی مورخ 90/12/23 
حاضر نش��ده و در قبال خواسته خواهان دفاعی بعمل نياورده اند لهذا ضمن استصحاب بقاء 
دين دادگاه دعوی مطروحه را وارد تش��خيص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنی و مواد 249 و 310، 313، 314 قانون 
آيين دادرس��ی مدنی و ماده 3 آيين نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه س��فر وکالی دادگستری 
حک��م به محکومي��ت خوانده به پرداخت مبلغ 70 ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 2/850/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و هزينه واخواس��ت و پرداخت خسارات ديرکرد 
براس��اس قرارداد ابرازی و توافق صورت گرفته و پرداخت حق الوکاله وکيل براساس تعرفه 
قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غيابی و ظرف بيس��ت روز پس 
از اب��الغ قابل واخواه��ی در اين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��يدگی 
در محاکم تجديد نظر اس��تان اصفهان می باش��د. اس��ماعيلی – رئيس شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1473 تجدي��د نظرخ��واه اداره کل اوق��اف و ام��ور خيري��ه اصفه��ان بطرفي��ت تجديد نظر 
خواندگان مدرس��ه غي��ر انتفاعی حضرت ابوالفض��ل و اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان و بنياد مس��کن انقالب اس��المی نس��بت ب��ه دادنام��ه ش��ماره 748-90/07/30 در 
 پرون��ده کالس��ه 10967/89ح/4 ش��عبه چه��ارم دادگاه عموم��ی حقوقی اصفه��ان اقدام به 
تجدي��د نظ��ر خواهی نم��وده که براس��اس آن حکم ب��ر بطالن دع��وی خواهان بخواس��ته 
خل��ع يد و جلب ثالث صادر گرديده اس��ت لذا ب��ا توجه به مجهول المکان ب��ودن تجديد نظر 
 خوانده مدرس��ه غي��ر انتفاعی حضرت ابوالفض��ل)ع( مراتب در اجرای م��اده 73 قانون آيين 
دادرس��ی مدن��ی يك نوب��ت در يک��ی از جراي��د کثيراالنتش��ار اصفه��ان درج و آگهی و به 
تجدي��د نظر خوان��ده مجهول الم��کان ابالغ می گ��ردد ظ��رف ده روز از تاريخ نش��ر آگهی 
ب��ا مراجع��ه ب��ه دفت��ر ش��عبه و درياف��ت نس��خه دوم دادخواس��ت تجديد نظ��ر و ضمائم 
 آن پاس��خ کتب��ی خ��ود را در فرج��ه مرقوم ارائ��ه نماي��د. ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ت[
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بیماری عجیب، پسر اوگاندایی را خانه نشین کرد 
»وینسنت اوکچ«، پسر 9 ساله اوگاندایی، به دلیل رش��د بیش از حد غدد لنفاوی از 
نعمت راه رفتن محروم شد. پیشرفت این بیماری خیلی سریع صورت گرفت و موجب 

شد پاهای این کودک به شکل عجیبی متورم و وضعیتش روز به روز بدتر شود.

7

نجات معجزه آسای ۳۵ مسافر 
از انفجار اتوبوس

اتوبوس مسافربری در محور درگز به قوچان در استان خراسان رضوی با 35 
مسافر طعمه حریق شد، اما این حادقه تلفاتی نداشت.

فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت: اتوبوس مسافربری درگز به قوچان، 
با 35 نفر مسافر ساعت 10 صبح پنج شنبه در گردنه »الملی« طعمه حریق 
شد. سرهنگ مرادعلی مولوی افزود: این اتوبوس به علت پنچری الستیک 
عقب در کنار جاده متوقف بوده که به دلیل مشکالت فنی، دچار آتش سوزی 

شده و آتش به باک اتوبوس سرایت کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با اعالم موضوع به پلیس 110، بالفاصله مأموران 
پاسگاه امام قلی در محل حاضر شدند و تا رسیدن آتش نشانی، با کپسول های 
آتش نش��انی موجود خود و خودروه��ای عبوری تالش کردن��د اتوبوس را 
خاموش کنند، ولی متأسفانه تالش آنها نتیجه بخش نبود و تمام اتوبوس به 

صورت صددرصد طعمه حریق شد.
گفتنی است، این حادثه با تخلیه به موقع مسافران، تلفات جانی نداشت.

 درگیری و ضرب و شتم 
در دانشگاه هنر کرج

پیش از ظهر پنجش��نبه،  نیروی انتظامی کرج با ورود به دانش��گاه هنر با 
هدف دیوارکشی در این دانش��گاه، زمینه درگیری میان کارکنان و پلیس 

را به وجود آورد.
به گزارش فارس، س��عید زاویه، نماینده تام االختیار دانشگاه هنر در طرح 
جامع کرج گفت: ورود عوامل نیروی انتظامی در یک روز نیمه تعطیل جای 
سؤال دارد. اختالفات ملکی بر سر زمین این دانشگاه سال هاست گریبان گیر 
مسئوالن دانشگاه و دانشجویان بوده، اما متأسفانه تاکنون اقدامی شایسته 
در این باره صورت نگرفته است. زاویه خاطرنشان کرد: در تماس های مکرر 

با مسئوالن ذیربط از جمله استانداری، هیچ پاسخی دریافت نشده است.
وی اظهار داشت: پنج شنبه حدود 300 نفر از عوامل نیروی انتظامی با ورود 
به دانشگاه با همراهی لودر و بیل مکانیکی، قصد اجرای یک حکم حقوقی را 
در این دانشگاه داشتند که با مقاومت حراست دانشگاه مواجه شده و همین 
مسأله منجر به درگیری و ضرب و شتم عده ای از کارکنان این دانشگاه شد.

زاویه تأکید کرد: زمین این دانش��گاه حدود  40 س��ال است که در خدمت 
دانشگاه هنر بوده و ملک آن محسوب می شود. هم اکنون نیروی انتظامی 

در محوطه دانشگاه حضور دارد و همین مسأله را پیچیده تر کرده است. 
این مس��ئول تصریح کرد: باتوجه به ای��ن که خوابگاه دانش��جویان نیز در 
این مکان وجود دارد، تع��دادی از نیروهای خود را ب��رای آرامش دادن به 
دانش��جویان مس��تقر کرده ایم، اما با توجه به جوان بودن دانش��جویان و 
 حضور نیروی انتظامی در این محیط آموزشی، نمی توانیم به طور کامل بر 
عکس العمل دانش��جویان احاطه داشته باش��یم. زاویه گفت: صدور حکم 
دیوارکشی از سوی دادستانی بدون این که بدانند این حکم در چه مکانی و 

در چه زمانی اجرا شود، بی تدبیری است.

فرمانده انتظامی شهرس��تان مرودش��ت از شناس��ایی و 
دستگیری وکیل قالبی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
علی ش��یبانیان در تش��ریح این خبر، با بی��ان این که این 
فردکالهبردارکه با جعل عنوان وکیل پایه یک دادگستری 
اقدام به کالهبرداری از ش��هروندان می ک��رد، در آخرین 
کالهبرداری خود در دام پلیس گرفتار شد، افزود: راننده ای 
که درتصادف برای گرفتن دیه دچار مش��کالتی شده بود، 
با مراجعه به پلیس آگاهی اظهارکرد این فرد کالهبردار از 
مشتریان مغازه ام بود و با معرفی خود به عنوان وکیل پایه 
یک دادگس��تری وکالت من را به عهده گرفت. وی افزود: 
وکیل قالبی مبلغ هشت میلیون و هشت هزار ریال به عنوان 
حق الوکاله به صورت نقد و یک فقره چک از مالباخته اخذ و 
به صورت پیامک و تلفنی اعالم می کرد در دادگاه مشغول 

رسیدگی پرونده هستم.
فرمانده انتظامی شهرس��تان مرودشت بیان کرد: براساس 
دستور دادستان، متهم به نام »ن - ز« شناسایی و دستگیر  
شدو در تحقیقات به کالهبرداری تحت عنوان وکیل قالبی 
پایه یک دادگستری اعتراف کرد. پرونده به دادسرا ارسال و 

متهم با قرار صادره روانه زندان شد.

درخواست طالق به خاطر 
خداحافظی گرم با زن 7۵ساله

زنی با حضور در دادگاه خانواده اعالم کرد چون شوهرش 
در یک مهمانی با زنی 75 س��اله خداحافظ��ی گرم کرده 
اس��ت، دیگر حاضر به زندگی با او نیست. این زن 28 ساله 
که پریسا نام دارد و چهار سال از ازدواج با شوهرش، صدرا 
می گذرد، صبح امروز به اتفاق همسرش در دادگاه خانواده 
حاضر شد تا از او جدا شود. وی هنگامی که در برابر پرسش 
قاضی حسن عموزادی، رییس ش��عبه 268، در مورد این 
درخواستش قرار گرفت، گفت: چون صدرا چند شب قبل 
در یک مهمانی با زنی 75 س��اله دست داده و خداحافظی 
گرمی کرده اس��ت، دیگر نمی تواند ب��ا او زندگی کند. وی 
ادامه داد: هفته گذشته برادر صدرا ما را به خانه شان دعوت 
کرد. هنگام خداحافظی من صحن��ه ای را دیدم که از آن 
ش��ب به بعد فکر کردن به آن آزارم می دهد. وقتی با همه 
خداحافظی کردیم، صدرا با یکی از فامیل های دورش��ان 
که زنی 75 ساله است، دست داد. این کار او باعث خجالت 
من ش��د و با عصبانیت آنجا را ترک ک��ردم و به خانه پدرم 
 رفتم. صدرا با این کارش به م��ن خیانت کرده و دیگر هیچ 
عالقه ای به او ندارم. سپس نوبت صدرا رس��ید تا در برابر 
ادعای همس��رش از خود دفاع کند. او گف��ت زنی که با او 
دس��ت دادم، س��الخورده و از اقوام دورم بود. سال ها بود 
همدیگر را ندیده بودیم و وقت خداحافظی او دس��تش را 
به طرف من گرفت. من هم برای این که به او بی احترامی 
نکنم، دس��تش را گرفت��م. در پ��ی این اظه��ارات قاضی 
عموزادی به گفتگو با زوج جوان پرداخت.این صحبت ها 
دقایقی ادامه یافت تا این که عاقبت پریسا از خواسته اش 

صرف نظر کرد و همراه شوهرش از دادگاه خارج شد.

 سپیدرود، جوان 26 ساله 
را بلعید

جسد جوان 26 ساله ای که برای شنا به رودخانه سپیدرود 
رفته ب��ود، چهارش��نبه به وس��یله تیم غواصی س��ازمان 
آتش نش��انی کش��ف ش��د. محمدعلی رفیعی، مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی رشت در این باره گفت: در پی تماس 
با س��امانه  125 و اعالم خبر غرق شدن جوانی 26 ساله در 
رودخانه س��پیدرود، یک گروه 9 نفره از غواصان سازمان 
آتش نشانی با دو دس��تگاه قایق موتوری به محل اعزام شد 
که پس از جستجو و تالش سه ساعته، در محله شهرستان، 
از حومه سنگر، جسد وی را کشف و از آب خارج کردند. وی 
ادامه داد: این فرد که برای شنا به همراه چند تن از دوستان 
خود به رودخانه سپیدرود در محله امام زاده هاشم رفته بود، 
به دلیل سرعت زیاد آب و بی توجهی به نامناسب بودن این 

رودخانه خروشان برای شنا، دچار این حادثه ناگوار شد. 
رفیعی اضاف��ه کرد: با وجود هش��دارهای مکرر س��ازمان 
در مورد ش��نا نکردن در رودخانه ها و محل هایی که برای 
شنا مناسب نیستند، متأس��فانه بازهم شاهد حوادثی این 
چنینی هستیم که این موضوع لزوم توجه بیشتر خانواده ها 

به فرزندانشان را می طلبد.

فرزندخوانده از نامادریش 
کالهبرداری کرد

فرمانده انتظامی شهرس��تان ماس��ال از دستگیری فردی 
که با فریب دادن نامادری اش، اقدام به کالهبرداری از وی 
کرده بود، خبرداد. س��رهنگ رحیم مهدی زاده دراین باره 
گفت: در پی شکایت زنی مبنی بر این که فرزندخوانده اش 
با فریب وی، قطعه زمینی به مس��احت 300 متر مربع به 
ارزش 300میلی��ون ریال را به نام خود س��ند زده اس��ت، 
مأموران آگاهی این شهرستان فردی به هویت »افشین« را 

شناسایی و دستگیر کردند. 
مهدی زاده با بیان این که متهم س��ابقه دار و دارای س��وء 
ش��هرت اس��ت، افزود: وی با سوءاس��تفاده از بی سوادی 
مادرخوانده اش و وعده و وعیدهای واهی، به بهانه احداث 
ساختمان و تحویل دادن یک واحد به او، این قطعه زمین 
را به نام خود س��ند زده اما به وعده خود عمل نکرده است. 
مهدی زاده ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات و بررسی 
موضوع متوجه شدند متهم در شهرستان رضوانشهر مخفی 
ش��ده  اس��ت که با کس��ب نیابت قضایی و رعایت موازین 
شرعی، وی را در مخفیگاهش دس��تگیر و پس از تشکیل 

پرونده تحویل دادسرا دادند.

»اکنون پنج روز از حادثه تلخ و تأس��ف بار کشته شدن سه تن از 
کودکان معصوم شهرستان خرمدره و ابهر و مجروح شدن تعدادی 
دیگر از کودکان ش��رکت کننده در مراسم جش��نی که اشک را 
جایگزین شادی کرد، گذشته است؛ واقعه اندوهناکی که از همان 
ابتدا در صدر اخبار رسانه های داخلی و بعضا خارجی قرار گرفته و 
هر کسی از ظن خود، بنا بر رسم پیشین که متأسفانه دیگر اکنون 
نهادینه شده است، درباره ماجرا و حواش��ی آن اظهار نظر کرده 
و قبل از تحقیق و بررسی از س��وی مراجع ذیربط، علت حادثه و 
عامالن احتمالی آن را در رسانه های خبری و ملی به اقصی نقاط 

جهان مخابره کردند.

بازداشت عوامل، نخستین عکس العمل به حادثه
برنامه گذار مراسم جشن در س��اعات اولیه واقعه بازداشت شده 
و خانم ملیکا زارعی )خاله ش��ادونه( نیز که پ��س از 40 دقیقه از 
پایان مراسم، در مسیر بازگش��ت به تهران، از اتفاق ناگوار حادث 
شده مطلع ش��ده بود، بر اثر تألمات روحی ناشی از کشته شدن 
کودکانی که 16 س��ال از عمر خود را صرف شادی آنها کرده بود، 
در این پنج روز در بستر اندوه قرار گرفته و به دلیل بی اطالعی از 
جزییات اجرایی مراسم که هیچ نقشی در آن نداشت، امکان دفاع 

از خود را نداشته است.
اطرافیان وی نی��ز - بنا به توصیه و تأکید بن��ده که در طول عمر 
حرفه ای وکالت، هم��واره موکالن را از رس��انه ای کردن موضوع 
پرونده قضایی، منع کرده و خود نیز هرگز در این مس��یر نیفتاده 
و همواره تابع تصمیمات و آرای قضایی ب��وده و بر نتایج حاصله 
احترام گذاشته ام - از ورود به عرصه اطالع رسانی پرهیز کردند. 
متأس��فانه آن چه در این چند روز در عرصه رسانه های مکتوب و 
غیرمکتوب گذشت، اطالع رسانی یک طرفه و یک سویه ای بود که 
نوک پیکان مسئولیت را به سوی برنامه گذار مراسم نشانه رفت. 
او که به دلیل بازداش��ت، امکان دفاع از خود را نداشته و مجری 
مراس��م نیز براس��اس آن چه به آن اشاره ش��د، به عرصه رسانه، 
جهت دفاع از خ��ود و برنامه گذار برنام��ه اش ورود پیدا نکرد؛ لذا 
با وجود اطالعات غلط و بی اس��اس منتشر ش��ده، عده زیادی به 
دفاع از هنرمند محبوب خود پرداختند و ضمن تسلی و دلداری، 
ایشان را به صبر و تحمل دعوت کردند، اما برخی از رقبای برنامه 
محبوب خاله شادونه، حسودانه تالش کردند در خأل حضور ایشان 
و تبلیغات ناجوانمردانه صورت گرفته، خود را جای برنامه محبوب 

وی بگذارند و ع��ده ای معدود نیز نوک پیکان حمله را به س��وی 
وی نش��انه رفتند. آن چه مرا وادار کرد تا به این س��کوت خبری 
پایان داده و برخالف میل باطنی و از روی اضطرار لب به س��خن 
بگشایم، مطالعه تأسف بار مطلبی بود که از سوی فردی در یکی از 
روزنامه های 26 اردیبهشت ماه درج شده بود. در ادامه توضیحات 
کرمی با انتقاد از نویسنده مطلب مذکور آمده است: سرکار خانم 
ملیکا زارعی از سن 9 سالگی مجری برنامه کودک بوده و در طول 
16 س��ال مجری گری خود، به اندازه ای در بین کودکان و حتی 
والدین آنها محبوب است که کمتر کسی است که از آوازه شهرت 
وی بی خبر باشد. بر این اس��اس همواره در مناسبت های ملی و 

مذهبی به وسیله ارگان های مختلف انقالبی، دولتی و غیر دولتی 
از ایشان، مثل سایر هنرمندان دیگر جهت برگزاری مراسم دعوت 

به عمل می آید.

ملیکا زارعی صرفا مجری بوده است
از شهرداری تهران گرفته تا نیروی مقاومت بسیج، وزارت کشور، 
نیروی هوایی، کمیته ام��داد، نیروی انتظام��ی، نیروی دریایی، 
مؤسسه خیریه محک و... در تهران و شهرس��تان ها از ایشان در 
طول دوران مجری گری اش دعوت کرده اند. مؤسسات فرهنگی 
و هنری بخ��ش خصوصی نیز از س��ال 85 تا به ح��ال، با حضور 
ایش��ان حداقل 100 برنامه در شهرس��تان های مختلف کش��ور 
برگزار کرده اند. با مؤسسه صدای آریای وطن )برنامه گذار جشن 
خرمدره( نیز حداق��ل 30 برنامه موفق با حضور خاله ش��ادونه با 
موفقیت کامل برگزار شده است که برنامه خرمدره نیز در راستای 
برگزاری جش��ن های مورد اشاره در دس��تور کار مؤسسه آریای 
وطن قرار گرفته و پ��س از پیگیری ه��ای الزم و اخذ مجوزهای 
قانونی از س��وی مراجع ذیربط، از خانم ملیکا زارعی برای اجرای 
برنامه دعوت به عمل آمد و ایش��ان نیز صرفا مجری برنامه بوده 
و هیچ نقش��ی در روند اجرایی برنامه نداشته  اس��ت. در راستای 
اجرای برنامه جش��ن، حسب اس��ناد و مدارک موجود، اقدامات 
زیر از سوی مدیریت شرکت صدای آریای وطن و مراجع مربوطه 

انجام شده است:
1- در تاریخ 91/2/16 بنا به تقاضای شرکت صدای آریای وطن 
با مدیریت آقای امین تدین، برای اجرای برنامه جشن کودک با 
حضور س��رکار خانم ملیکا زارعی )خاله ش��ادونه( مجوز اجرای 

برنامه به وسیله اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خرمدره 
به شماره ف/751/19 صادر شده است.

2- در تاریخ 91/2/17 در نامه ش��ماره 326/41/7274 از طرف 
فرمانداری شهرستان خرمدره )با امضای معاون محترم فرماندار(، 
تصویر درخواست مدیریت ش��رکت آریای وطن به انضمام مجوز 
صادره از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت هماهنگی های 
الزم، به نیروی انتظامی و اداره ورزش و جوانان شهرستان خرمدره 

ارسال شده است.
3- در تاریخ 91/2/17 در ق��راردادی فی مابین آقای امین تدین 
)برنامه گذار جش��ن کودک( و نمایندگی بیمه ایران، سالن محل 
برگزاری جش��ن مذکور تا ظرفی��ت 3500 نفر ب��رای پرداخت 

خسارات جانی، منعقد شده است.
4- در تاریخ 91/2/20 مبلغ چه��ار میلیون ریال، جهت برقراری 
نظم و امنیت مراس��م، در یک فقره فیش به ش��ماره 58479 به 
حساب فرماندهی انتظامی شهرستان خرمدره در مؤسسه مالی، 

اعتباری قوامین واریز شده است.
5- النهایه در تاریخ 91/2/21 در نامه ش��ماره 907/32/7274 
)دومین نامه( از سوی فرمانداری شهرستان خرمدره )با امضای 
معاون محترم فرماندار( خطاب به اداره ورزش و جوانان شهرستان 
خرمدره، اجرای برنامه جنگ شادی از نظر فرماندار مذکور بالمانع 

اعالم شده است.
6- تعداد 2750 فقره بلیط، به وس��یه مراکز فروش اعالم ش��ده 
 از س��وی ش��رکت صدای آریای وطن به فروش رس��یده، تعداد 
200 فق��ره نی��ز در اختی��ار اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
فرمانداری خرمدره جهت میهمانان اداری قرار گرفته که با جمع 
آمارهای مذکور حدود 2950 فقره بلیط )تقریبا معادل ظرفیت 
اسمی سالن مراسم( در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.

اکنون پرونده در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرمدره 
تشکیل ش��ده  اس��ت که با تالش ش��بانه روزی مأموران محترم 
آگاهی شهرستان و استان و بنا به اطمینانی که به دستگاه محترم 
قضایی و نی��ز عوامل محترم قضایی اس��تان، اع��م از رییس کل 
محترم دادگستری استان، رییس محترم دادگستری شهرستان 
خرمدره، دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

و بازپرس محترم پرونده وجود دارد، یقین داریم مسیر پرونده در 
مجرای قانونی قرار گرفته و با استفاده از اسناد و مدارک موجود 
در پرونده و با به کارگیری کارشناسان زبده در این مورد، مسببان 
اصلی حادثه شناسایی و برخورد قانونی الزم با آنها صورت خواهد 
گرفت. لذا از اظه��ار نظر درباره علت حادثه ت��ا اعالم نظر مراجع 
ذیربط پرهیز می کنم. امیدواریم مس��ئوالن سیاسی شهرستان 
و استان نیز با مواضع قانونی توأم با تدبیر و پرهیز از پیش داوری 
عجوالنه، جهت از بین بردن التهاب رسانه ای کاذبی که به صورت 
یک طرفه علیه برگزارکنندگان مراسم جشن به وجود آمده است، 

تالش کنند.
از خداوند متعال ب��رای بازماندگان کودکان معصوم درگذش��ته 
در جهت تحمل مصیبت عظیم وارد ش��ده بر  آنه��ا، صبر و برای 
تاریخ نویس��ان واقعه نیز اندکی انصاف و پرهی��ز از غرض ورزی و 

پیش داوری را مسئلت دارم.

فقط یک سؤال
 وکیل ملیکا زارعی و عوامل برنامه خاله ش��ادونه نامه ای نوشته 
و مستنداتی رو کرده است که نشان می داد همه مراحل قانونی 
برگزاری برنامه انجام شده است و همه مسئوالن شهر هم از آن با 
خبر بوده اند. هنوز کس��ی نپذیرفته که در این حادثه مقصر بوده 
اس��ت، همه هم تقصیر را گردن هم می اندازند و البته یکی هم 
می گوید سالن بیمه بوده و خانواده قربانیان، دیه می گیرند که 
این خودش آتشی است به جان پدر و مادر کودکان از دست رفته.

اما یک سؤال برای همیشه بی پاسخ می ماند؛ چه کسی می تواند 
کودکان زیر دست و پا مانده را به مادرانشان برگرداند؟

توضیحات وکیل »خاله شادونه« منتشر شد

از پیش داوری عجوالنه در پرونده خرمدره پرهیز شود

در حالی که بسیاری انگشت اتهام خود را به سوی عوامل اجرایی و به ویژه مسئوالن برگزاری  گروه
مراسم خرمدره گرفته اند، وکیل مجموعه عوامل اجرایی برنامه جنگ شادی در نمابری، درباره حوادث

حادثه رخ داده در این شهرستان  و نقش مسئوالن که در جریان کامل بوده اند، توضیح داده 
است. متن نمابر ارسالی از سوی داود کرمی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:
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ایران؛ نجات مادر و دختری که در مسیل رودخانه 
تهران سقوط کردند.

اسپانیا؛ افزایش گدایان، آنان را به ابتکار عمل 
واداشته است.

اسپانیا؛ یک شناگر معلول  در حال حمل پاهایش

چه خبر، از کجا؟

چهره روز

SMS

 ریی��س مرک��ز اطالع رس��انی نی��روی انتظام��ی ب��ا بی��ان ای��ن که 
 در هیچ اص��ل ی��ا م��اده ای از قوانی��ن، از خ��ودرو به عن��وان حریم 
 خصوصی نام برده نش��ده اس��ت، گفت: در تمام کش��ورهای جهان، 
 ب��دون اس��تثناء ایس��ت و بازرس��ی، ب��ه عنوان اب��زاری در دس��ت 
 پلی��س و ضابط��ان قضائی ب��رای اعم��ال قان��ون و کش��ف جرائم و 

صیانت از امنیت عمومی جامعه شناخته شده است.
 س��رهنگ رضا غنی لو اف��زود: اوال مالکی��ت خصوصی الزام��ا و حتما 

مساوی حریم خصوصی نیست.
 در ثانی، حری��م خصوصی در م��وارد متعدد من��درج در قانون مدنی 
و قانون مجازات اس��المی یا 
حتی در اصول قانون اساسی 
 به صورت استنباطی اشاره به

  ام��الک خصوص��ی مانن��د 
 من��زل مس��کونی دارد و در 
هیچ کجا به صورت مصداقی 
 ی��ا صری��ح، نامی از وس��یله 
نقلی��ه ب��ه عن��وان حری��م 

خصوصی برده نشده است.

کالهبردار وکیل نما در  دام پلیس 

 نمی توان به بهانه دفاع از حریم 
خصوصی، مصالح عمومی را قربانی کرد

نگار صالحی

مهدی موالیی

بهاره شادمهر

قربانیان حادثه 
خرم دره



یادداشت

قهرمانان اروپا در یک نگاه
1( سال ۵۶ – 19۵۵ )فرانسه( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۴ – رایمز ۳(

۲( سال ۵۷ – 19۵۶ )اسپانیا( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۲ – فیورنتینا صفر(
۳( سال ۵۸ – 19۵۷ )بلژیک( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۳ – آ ث میالن ۲ در 

وقت اضافه(
۴( سال ۵9 – 19۵۸ )آلمان( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۲ – رایمز صفر(

۵( سال ۶۰ – 19۵9 )اسکاتلند( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۷ – اینتراخت ۳(
۶( سال ۶1 – 19۶۰ )سوئیس( – قهرمان: بنفیکا )بنفیکا ۳ – بارسلونا ۲(

۷( سال ۶۲ – 19۶1 )هلند( – قهرمان: بنفیکا )بنفیکا ۵ – رئال مادرید ۳(
۸( سال ۶۳ – 19۶۲ )انگلیس( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۲ – بنفیکا 1(

9( سال ۶۴ – 19۶۳ )اتریش( – قهرمان: اینتر میالن )اینتر میالن ۳ – رئال مادرید 1(
1۰( سال ۶۵ – 19۶۴ )ایتالیا( – قهرمان: اینتر میالن )اینتر میالن 1 – بنفیکا صفر(
11( سال ۶۶ – 19۶۵ )بلژیک( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۲ – پارتیزان 1(

1۲( سال ۶۷ – 19۶۶ )پرتغال( – قهرمان: سلتیک )سلتیک ۲ – اینتر میالن 1(
1۳( سال ۶۸ – 19۶۷ )انگلیس( – قهرمان: منچستر یونایتد )منچستر یونایتد ۴ – بنفیکا 

1 / در وقت اضافه(

 1۴( سال ۶9 – 19۶۸ )اسپانیا( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۴ – آژاکس 1(
1۵( سال ۷۰ – 19۶9 )ایتالیا( – قهرمان: فاینورد )فاینورد ۲ – سلتیک 1 / در وقت اضافه(

1۶( سال ۷1 – 19۷۰ )انگلیس( – قهرمان: آژاکس )آژاکس ۲ – پاناتینایکوس صفر(
1۷( سال ۷۲ – 19۷1 )هلند( – قهرمان: آژاکس )آژاکس ۲ – اینتر میالن صفر(

1۸( سال ۷۳ – 19۷۲ )یوگسالوی( – قهرمان: آژاکس )آژاکس 1 – یوونتوس صفر(
 19( س��ال ۷۴ – 19۷۳ )بلژی��ک( – قهرم��ان: بای��رن مونی��خ )بای��رن مونی��خ ۴

– آتلتیکو صفر(
 ۲۰( س��ال ۷۵ – 19۷۴ )فرانس��ه( – قهرم��ان: بای��رن مونی��خ )بای��رن مونی��خ ۲ 

– لیدز صفر(
 ۲1( س��ال ۷۶ – 19۷۵ )اس��کاتلند( – قهرم��ان: بای��رن مونی��خ )بای��رن مونی��خ 1 

- سنت اتین صفر(
۲۲( سال ۷۷ – 19۷۶ )ایتالیا( – قهرمان: لیورپول )لیورپول ۳ – مونشن گالدباخ 1(
۲۳( سال ۷۸ – 19۷۷ )انگلیس( – قهرمان: لیورپول )لیورپول 1 – کالب بروژ صفر(

 ۲۴( س��ال ۷9 – 19۷۸ )آلمان( – قهرم��ان: ناتینگهام فارس��ت )ناتینگهام فارس��ت 1 
– مالمو صفر(

 ۲۵( س��ال ۸۰ – 19۷9 )اس��پانیا( – قهرمان: ناتینگهام فارس��ت )ناتینگهام فارست 1 

– هامبورگ صفر(
۲۶( سال ۸1 – 19۸۰ )فرانسه( – قهرمان: لیورپول )لیورپول 1 – رئال مادرید صفر(

 ۲۷( س��ال ۸۲ – 19۸1 )هلن��د( – قهرم��ان: آس��تون وی��ال )آس��تون وی��ال 1 
– بایرن مونیخ صفر(

۲۸( سال ۸۳ – 19۸۲ )یونان( – قهرمان: هامبورگ )هامبورگ 1 – یوونتوس صفر(
۲9( سال ۸۴ – 19۸۳ )ایتالیا( – قهرمان: لیورپول )لیورپول ۴ – آ اس رم ۲(

۳۰( سال ۸۵ – 19۸۴ )بلژیک( – قهرمان: یوونتوس )یوونتوس 1 – لیورپول صفر(
 ۳1( س��ال ۸۶ – 19۸۵ )اس��پانیا( – قهرم��ان: اس��توا بخارس��ت )اس��توا بخارس��ت ۲ 

– بارسلونا صفر(
۳۲( سال ۸۷ – 19۸۶ )اتریش( – قهرمان: پورتو )پورتو ۲ – بایرن مونیخ 1(

۳۳( سال ۸۸ – 19۸۷ )آلمان( – قهرمان: آیندهوون )آیندهوون ۶ – بنفیکا ۵ / در ضربات 
پنالتی(

۳۴( سال ۸9 – 19۸۸ )اس��پانیا( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۴ – استوا بخارست 
صفر(

۳۵( سال 9۰ – 19۸9 )اتریش( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن 1 – بنفیکا صفر(
۳۶( سال 91 – 199۰ )ایتالیا( – قهرمان: کرونا )کرونا ۵ – مارسی ۳ / در ضربات پنالتی(

۳۷( سال 9۲ – 1991 )انگلیس( – قهرمان: بارس��لونا )بارسلونا 1 – سامپدوریا صفر / در 
وقت اضافه(

۳۸( سال 9۳ – 199۲ )آلمان( – قهرمان: مارسی )مارسی 1 – آ ث میالن صفر(
۳9( سال 9۴ – 199۳ )یونان( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۴ – بارسلونا صفر(

۴۰( سال 9۵ – 199۴ )اتریش( – قهرمان: آژاکس )آژاکس 1 – آ ث میالن صفر(
 ۴1( سال 9۶ – 199۵ )ایتالیا( – قهرمان: یوونتوس )یوونتوس ۴ – آژاکس ۲ / در ضربات 

پنالتی(
۴۲( سال 9۷ – 199۶ )آلمان( – قهرمان: دورتموند )دورتموند ۳ – یوونتوس 1(

۴۳( سال 9۸ – 199۷ )هلند( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید 1 – یوونتوس صفر(
 ۴۴( س��ال 99 – 199۸ )اس��پانیا( – قهرم��ان: منچس��تر یونایتد )منچس��تر یونایتد ۲ 

– بایرن مونیخ 1(
۴۵( سال ۲۰۰۰ – 1999 )فرانسه( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۳ – والنسیا صفر(

 ۴۶( س��ال ۲۰۰1 – ۲۰۰۰ )ایتالی��ا( – قهرم��ان: بای��رن مونی��خ )بای��رن مونی��خ ۵ 
- والنسیا ۴ / در ضربات پنالتی(

۴۷( سال ۲ – ۲۰۰1 )اسکاتلند( – قهرمان: رئال مادرید )رئال مادرید ۲ – لورکوزن 1(
۴۸( س��ال ۳ – ۲۰۰۲ )انگلیس( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۳ – یوونتوس ۲ / در 

ضربات پنالتی(
۴9( سال ۴ – ۲۰۰۳ )آلمان( – قهرمان: پورتو )پورتو ۳ – موناکو صفر(

 ۵۰( سال ۵ – ۲۰۰۴ )ترکیه( – قهرمان: لیورپول )لیورپول ۶ – آ ث میالن ۵ / در ضربات 
پنالتی(

۵1( سال ۶ – ۲۰۰۵ )فرانسه( – قهرمان: بارسلونا )بارسلونا ۲ – آرسنال 1(
۵۲( سال ۷ – ۲۰۰۶ )یونان( – قهرمان: آ ث میالن )آ ث میالن ۲ – لیورپول 1(

 ۵۳( س��ال ۸ – ۲۰۰۷ )روس��یه( – قهرم��ان: منچس��تر یونایت��د )منچس��تر یونایتد ۶ 
– چلسی ۵ / در ضربات پنالتی(

۵۴( سال 9 – ۲۰۰۸ )ایتالیا( – قهرمان: بارسلونا )بارسلونا ۲ – منچستر یونایتد صفر(
 ۵۵( س��ال 1۰ – ۲۰۰9 )اس��پانیا( – قهرم��ان: اینت��ر می��الن )اینت��ر می��الن ۲ 

– بایرن مونیخ صفر(
۵۶(سال11–۲۰1۰ )انگلیس(– قهرمان: بارسلونا ) بارسلونا ۳ – منچستر یونایتد 1(

۵۷(سال 1۲-۲۰11)آلمان(-  قهرمان : ؟ )بایرن مونیخ_ چلسی (

زوم

آمار خواندنی از فینال
    فقط پنج تیم توانسته اند با یک بار حضور در فینال به مقام قهرمانی 
برسند؛ تیم های فاینورد روتردام، آستون ویال، آیندهوون،ستاره سرخ و 

دورتموند صاحب این رکورد منحصر به فرد هستند.
 فقط در چهار فینال اختالف دو تیم به چهار گل یا بیش��تر رسیده است؛ 
رئال مادرید، بایرن مونیخ و آث میالن) ۲بار( تیم های این لیست هستند.  
تکلیف 1۴ فینال به بعد از دقیقه نود کشیده شده است که فقط 9 بازی به 
ضربات پنالتی رسید و تکلیف بقیه بازی ها در وقت های اضافی مشخص 
ش��د.  از جمع ۲1 تیمی که تا به امروز قهرمان ش��ده اند، فقط هش��ت 
 تیم توانس��تند از مقام قهرمانی فصل قبل خود دفاع کنند. رئال مادرید 
)چهار بار(بنفیکا، اینترمیالن، آث میالن، آژاکس، بایرن مونیخ، لیورپول 

و ناتینگهام فارست.
    رئال مادرید ب��ا 9 بار قهرمان��ی، پرافتخارترین تی��م در تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا به حساب می آید و آخرین قهرمانی این تیم به سال ۲۰۰۲ 

باز می گردد.
    رئالی ها رکوردی ش��گفت انگیز در تاریخ لیگ قهرمانان به نام خود 
ثبت کرده اند که آن هم پنج بار قهرمانی متوالی در بین سال های 19۵۶ 

تا 19۶۰ است.
    تیم س��لتیک اس��کاتلند با قهرمانی در س��ال 19۶۷ نخستین تیم 

بریتانیایی بود که توانست این عنوان را از آن خود کند.
    قهرمانی س��لتیک در س��ال 19۶۷ در کنار قهرمانی تیم های رئال 
مادرید و استوا بخارس��ت به ترتیب در س��ال های 19۶۶ و 19۸۶ تنها 
قهرمانی هایی هس��تند که تمامی بازیکنان تیم حاضر در فینال از یک 

کشور بودند.
    ناتینگهام فارست تنها تیمی اس��ت که قهرمانی در لیگ قهرمانان را 
بیشتر از قهرمانی در لیگ داخلی تجربه کرده اس��ت. آنها دوبار در لیگ 
قهرمانان اروپا و یک ب��ار در فوتبال جزیره به مقام قهرمانی دس��ت پیدا 

کرده اند.
     زمانی که منچستر یونایتد در فصل 99-199۸ به قهرمانی رسید، آنها 
نخستین قهرمان بازی ها بودند که فصل پیش از قهرمانی در اروپا موفق به 

کسب مقام نخست در لیگ داخلی کشورشان نشده بودند.
    ورزشگاه ویمبلی لندن با پنج میزبانی از دیدارهای فینال، بیشترین 
تعداد حضور تیم های فینالیست را در ورزش��گاه خود شاهد بوده است. 
ویمبلی در س��ال ه��ای 19۶۳، 19۶۸، 19۷1، 19۷۸ و 199۲ میزبان 

دیدار نهایی بوده است.
     مارچلو لیپی، سرمربی کنونی تیم ملی ایتالیا چهار بار و بیش از هر 
سرمربی دیگری تیم خود را به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسانده است. این 
سرمربی ایتالیایی در سال های 199۶، 199۷، 199۸ و ۲۰۰۳ و هر چهار 

بار به همراه یوونتوس به مرحله نهایی بازی ها رسیده است.
    کالرنس س��یدورف، هافبک هلندی میالن تنها بازیکنی اس��ت که 
موفق شده سه بار به همراه سه تیم مختلف به مقام قهرمانی دست پیدا 
کند. س��یدورف در س��ال 199۵ به همراه آژاکس، 199۸ به همراه رئال 
مادرید و در س��ال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۷ به همراه میالن مقام قهرمانی را 

به دست آورده است.
 

فینال هایی که دو تیم حاضر در آن از یک کشور بوده اند
والنسیا- رئال مادرید 

یوونتوس- میالن 
منچستر یونایتد- چلسی
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پدرو پوئنکا، داور جنجالی فینال لیگ قهرمانان اروپا

 پدرو پوئنکا، مدیر ۴1 ساله امور مالي اهل بندر لیسبون پرتغال، دیدار پایاني لیگ قهرمانان اروپا در فصل
 ۲۰1۲ – ۲۰11 را سوت خواهد زد؛ البته پرافتخارترین باشگاه آلمان، در هر دو بازي خانگي در مقابل بوردو 

و اینتر به قضاوت این داور، بازنده از زمین بیرون رفته است . 

واکنش بازیکنان و مربیان دو تیم قبل از رویارویی
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دیدیه دروگبا، مهاجم س��احل عاجی باشگاه 
چلس��ی می گوید که بعد از غلب��ه این تیم بر 
بارس��لونا، همه دوس��ت دارند تا جای چلسی 
باشند. دروگبا معتقد است که هم تیمی هایش 
شایستگی حضور در دیدار فینال لیگ قهرمانان 

اروپا را دارند و باید به این تیم احترام گذاشت.
دروگبا اظهار داش��ت: فکر م��ی کنم که همه 
 دوس��ت دارند در جای م��ا باش��ند، ولی باید 
فروتنی م��ان را حفظ کنیم؛ چ��ون برخی از 
بهترین بازیکنان ما در بازی فینال حضور نخواهند داش��ت. پس کار سختی خواهیم 
 داش��ت. باید س��عی کنیم تا به خاطر این بازیکنان در فینال به موفقیت برسیم. فکر 
می کنم که این یکی از بزرگ ترین شب های من در طول کارنامه فوتبالی ام خواهد بود. 

امیدوارم که شادی های بیشتری در انتظار ما باشد.

 فرانک ریبری در آس��تانه فینال لیگ قهرمانان 
اروپا، می گوید: من فکر مي کنم ما سزاوار قهرماني 
هستیم و من امیدوارم همه باهم با ارائه یک بازي 
بزرگ مقابل چلسي، این عنوان را به دست آوریم.

پس از شکس��ت در فین��ال جام حذف��ي، تمام 
امیده��اي بای��رن ب��راي کس��ب ج��ام در این 
 فصل ب��ه فینال خانگ��ي آلیان��ز آره ن��ا دوخته

 شده است. آنها حاال که موفق به حذف تیم رئال 
مادرید ش��ده اند، امید زیادی برای گذش��تن از 
سد تیم چلس��ی پیدا کرده اند، اما از س��ویی  امید زیادی به بازکردن دروازه آبی پوشان 
لندن دارند. فرانک ریبري، ستاره فرانسوي بایرن در این مورد می افزاید: اگر قهرماني در 
چمپیونزلیگ را به دست آوریم، بدون شک همه چیز برایمان خوب تمام خواهد شد. ارزش 

این جام بیشتر از دو گانه آلمان است. 

سرمربی ایتالیایی تیم چلسی در مورد بازی امشب 
تیمش در فینال لی��گ قهرمانان اروپا گفت: من 
فکر مي کنم شانس برد فینال لیگ قهرمانان اروپا 
۵۰-۵۰ است و دو باشگاه بزرگ و دو تیم خوب 
در مقابل هم قرار مي گیرند و اصال مهم نیس��ت 
که چند گل خ��ورده اند، اما ما ب��ه بازیکنانمان 
ایمان داریم و ت��الش مي کنیم تا بهترین نتیجه 
را به دس��ت آوریم. روبرتو دي ماتئو معتقد است 
که تیمش در دیدار فینال چمپیونزلیگ شانس 
برابري نسبت به بایرن مونیخ دارد و مي تواند به قهرماني دست یابد. وی  که براي دیدن 
فینال جام حذفي آلمان  به این کشور سفر کرده بود، در خصوص این بازي گفت :  از دیدن 
بازي دورتموند خیلي هیجان زده بودم و تحت تأثیر قرار گرفتم. من چند نظریه جالب به 

دست آوردم ، اما بایرن هم تیم خوبي است.

باید از شوک جام حذفی خارج شویمشانس چلسي و بایرن برابر استشایسته قهرماني هستیمهمه دوست دارند جای چلسی باشند

تقابل فوتبال آلمان و انگلس��تان چ��ه در عرصه 
ملی و چه در عرصه باش��گاهی، همیش��ه زیبا و 
جذاب از آب درآمده اس��ت و این بازی می تواند 
 دوباره نقشی ماندگار در خاطرات مردم دو کشور

 باشد.
  از ی��ک ط��رف بایرنی ه��ا بع��د از ای��ن که در 
بوندس لیگا و ج��ام حذف��ی آلمان قافی��ه را به 
زردهای دورتموند واگذار کردند، این بار آخرین 
ش��انس را خواهند داشت تا ش��اید در ورزشگاه 
خانگی خودشان باالخره یک جام را به هواداران 
تیمشان هدیه دهند و ناکامی های این فصل را در 

عرصه داخلی به دست فراموشی بسپارند.
 بایرن مونی��خ در تاریخ این مس��ابقات چهار بار 

قهرمان شده و از تیم های پرافتخار اروپا محسوب 
می شود. 

 آخری��ن قهرمانی آنه��ا به فص��ل۲۰۰۰-۲۰۰1 
برمی گ��ردد که توانس��تند در ضرب��ات پنالتی، 
والنس��یا را شکس��ت دهند و قهرمان ش��وند، اما 
مردان ایال��ت باواریا دو فصل قب��ل هم در فینال 
حضور داش��تند که در یک بازی سخت، به اینتر 

مورینیو باختند و نایب قهرمان شدند.
  ی��وپ هانکس، س��رمربی ب��ا تجرب��ه بایرنی ها

که قب��ل از ای��ن یک ب��ار هم ب��ا رئ��ال مادرید 
 طعم قهرمان��ی را در این مس��ابقات چش��انده، 
مجبور اس��ت که در غیاب س��ه بازیک��ن اصلی 
خودش یعنی گوس��تاو، آالبا و بادش��توبر که در 

بازی در مقابل رئال دوکارته شدند ترکیب تیمش 
را به میدان بفرستد، ولی سرخ ها نسبت به چلسی 
پرمهره ترهستند و حضور بازیکنانی مثل مانوئل 
نویر، فیلیپ الم، فرانک ریبری و آرین روبن شانس 
 بایرنی را برای پیروزی در فینال باال برده اس��ت

 و اس��تفاده از امتیاز میزبانی و آش��نایی به زمین 
چمن ورزشگاه، شاید باعث شود بایرن مونیخ بعد 
 از 11س��ال، دوباره بر بام تیم های باشگاهی اروپا 

قرار گیرد.
 اما در طرف مقابل، چلس��ی به عنوان پدیده این 
فصل لیگ قهرمانان حضور دارد که بعد از دوران 
تاریکش با ویالش بواش پرتغالی، هدایت تیمش 
را به بازیکن سابقش، روبرتو دی ماتئو سپرد و این 

مربی جوان که از سوی رومن آبرامویچ هنوز هم 
به عنوان مربی موقت شناخته می شود، با رساندن 
تیمش به فینال، عجیب ترین پیش بینی ممکن 

برای این مسابقات را رقم زده است. 
چلس��ی هم به مانند بایرن در ب��ازی نیمه نهایی 
در مقابل بارس��لونا تلفات زی��ادی داد و در بازی 
امشب، از حضور چهار بازیکن تدافعی اش یعنی 
جان تری )کاپیتان(، رامیرس، ایوانویچ و میرلس 
مح��روم خواهد ب��ود و به همین خاط��ر، دغدغه 
اصلی دی ماتئو انتخاب ترکیب مناسب برای خط 
دفاعی تیمش در مقابل خ��ط آتش بایرن مونیخ 

بوده است.
 این دومین بار است که چلسی به فینال می رسد، 
ولی بار اول آنها در فینال به منچس��تر باختند و 
نایب قهرمان ش��دند و در فصل جاری، آبی های 
لندن با عبور از س��د تیم های ناپول��ی، بنفیکا و 
بارسلونا به فینال رس��یده اند و هیچ بعید نیست 
که اولین قهرمانی خودش��ان در این رقابت ها را 
تجربه کنند. چلسی در لیگ برتر انگلستان با قرار 
گرفتن در رتبه شش��م به کار خودش پایان داد و 
 پیروزی در بازی امش��ب عالوه بر تثبیت جایگاه 
دی ماتئو، ب��ه نوعی ب��ه معنای اع��اده حیثیت 
هم برای این تیم پرتالش انگلیس��ی خواهد بود 
تا ش��اید از این طریق، بتواند فص��ل آینده جواز 
 حضور در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا را

 به دست آورد. چلس��ی به مانند بایرن، پرستاره 
نیس��ت و با وج��ود چه��ار بازیکن مح��روم باید 
چشم امیدش مثل بازی های قبلی به پیترچک، 
 فرانک لمپارد و دیدیه دروگبا باش��د که به عنوان

س��ه س��تون اصلی چلس��ی، نقش��ی اساسی را 
در پی��روزی مقاب��ل بارس��لونا ب��ازی کردن��د، 
به خص��وص مهاج��م س��احل عاجی ای��ن تیم 
ک��ه از انگی��زه زی��ادی ب��رای گلزن��ی در ای��ن 
مس��ابقه برخ��وردار اس��ت و در کن��ار او، باید از 
فرنان��دو تورس هم نام ب��رد که در کن��ار دروگبا 
 خط��ری ب��زرگ ب��رای دروازه بای��رن مونی��خ 
خواهد بود. فینال امش��ب را باید به نوعی جدال 
تجربه و جوانی دانست که قرمزهای المان با دانش 
فنی یوپ هاینک��س باید پذیرای اندیش��ه های 

سرمربی جوانی مثل دی ماتئو باشند.

 ای��ن ب��ازی قابلی��ت رس��یدن ب��ه ضرب��ات 
 پنالت��ی را ه��م دارد و آنجاس��ت ک��ه رقاب��ت 
دو دروازه ب��ان ب��زرگ جه��ان در چارچ��وب 
 دروازه دو تی��م، م��ی تواند نقش��ی تأثیرگذار در

تعیین تیم قهرمان داشته باشد. به هر حال تقابل 
 اندیش��ه های فوتبال منظم و مکانیکی آلمان ها

در مقابل سیس��تم دفاعی ایتالیایی دی ماتئو در 
نهایت مشخص خواهد کرد که از بین فیلیپ الم و 
جان تری_ که محرومیتش از سوی یوفا برای باال 
بردن جام بخشیده شد_ کدام کاپیتان می تواند 

مرد خوشبخت فینال آلیانس آره نا باشد؟ 
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که 
آبی پوشان لندن چنان چه دراین دیدار به دنبال 
پیروزی هستند باید انسجام و نظم تیمی بیشتری 
داش��ته باش��ند و از در اختیار قراردادن فضاهای 
خالی دراختیار بازیکنان حریف بپرهیزند، ضمن 
 این که باواریای��ی ها برای پیروزی بر ش��اگردان

دی ماتئو همه چیز را در اختی��ار دارند و با وجود 
 غیب��ت دو، س��ه بازیکن، از ش��رایط ای��ده آل و 
آماده تری برخوردارند؛ هر چند انگیزه بازیکنان 
چلسی که بعد از ۴۶ س��ال دوباره در آستانه جام 
لیگ قهرمانان ق��رار گرفته اند، ب��رای بایرنی ها 
خطرساز خواهد بود. آلمان ها خستگی ناپذیرند و 
دیر ناامید می شوند و تا آخرین لحظه برای هدف 
خود می جنگند و این درست نقطه مقابل سبک 

بازی انگلیسی هاست.

نبرد تجربه و جوانی

قاتالن ال کالسیکو به دنبال قهرمانی

پنجاه و هفتمین فینال لیگ قهرمانان اروپا امشب در حالی به میزبانی بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی اش، آلیانس  مسعود 
 آره نا برگزار می ش�ود که تا قبل از برگ�زاری مرحله نیمه نهایی، پیش بینی می ش�د که یک ال کالس�یکوی دیگر، افشاری

فوتبال دوستان را در بازی فینال سیراب کند، ولی به هر حال چلسی و بایرن با گذر از سد دو غول فوتبال اسپانیا به 
دیدار پایانی رسیدند تا شاهد فینالی جذاب در مونیخ باشیم. 

اولین فینال اروپایی س��ال های قبل با قهرمان��ی رئال مادرید به پایان رس��ید و در 
واقع در این ۵۶ سالی که از شروع این بازی ها می گذرد، شاهد ظهور تاکتیک های 
جدید و متنوعی بوده ایم که تاریخ فوتبال جهان را دگرگون کرده اند. سیستم دفاع 
بتنی ایتالیایی در دهه ۶۰ و سیستم حمله شناور هلند در دهه ۷۰ ابتدا در تیم های 

باشگاهی نتیجه دادند و سپس به تیم های ملی گسترش یافتند.
هر س��اله پدیده های جوان��ی در این مس��ابقات می درخش��ند ک��ه بعدها جهان 
فوتبال را تس��خیر می کنن��د و به این ترتیب اس��ت که هر س��اله برگ��ی جدید بر 
صفح��ات تاری��خ پ��ر اعتبار ای��ن مس��ابقات اف��زوده م��ی ش��ود. اکنون ش��کل 

برگ��زاری ای��ن مس��ابقات نس��بت ب��ه گذش��ته تغیی��رات زی��ادی کرده اس��ت. 
 یک ملی پ��وش قدیمی فوتبال فرانس��ه ب��ه نام گابری��ل هانوت ک��ه در اوایل دهه

۵۰ ب��ه عنوان س��ردبیر روزنامه ورزش��ی اکی��پ فرانس��ه کار می ک��رد، طرح این 
 مس��ابقات را پیش��نهاد داد. او ط��رح برگ��زاری مس��ابقاتی را با حض��ور قهرمانان 
باشگاه های کش��ورهای مختلف اروپایی در پاریس پیش��نهاد داد؛ مسابقاتی که در 
سال 19۵۶ باالخره به اجرا در آمد و تا به امروز تغییرات زیادی را شاهد بوده است، به 
 گونه ای که بازی ها اکنون با تعداد تیم های زیادی انجام می شودکه حتی بعضی از 

تیم های رده دوم، سوم و چهارم لیگ های اروپایی را در بر می گیرد.

هاینکس: دي ماتئو: ریبري:دروگبا:

لیگ قهرمانان اروپا از نگاه آمار

یوپ هاینکس، سرمربی تیم بایرن مونیخ بعد از 
شکست تیمش در جام حذفی آلمان،  در مورد 
این نتیجه عجیب و تأثیرش بر بازی امش��ب 
تیمش در فینال لیگ قهرمانان اروپا گفت: ما 

نمی توانیم گله کنیم. 
 بازی تدافعی تیم م��ا فاجعه بار ب��ود. ما فقط 
 بای��د خودم��ان را س��رزنش کنی��م. واقع��ا 
شایس��تگی پیروزی در این بازی را نداشتیم. 
همان طور که گفته می ش��ود ما هدف خیلی 
 بزرگی در س��ر داریم که فینال و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاس��ت، ولی برای آن 
 بازی ما باید از ش��وک این شکس��ت خارج ش��ویم. این بازی، بازی کام��ال متفاوتی 
 خواهد  ب��ود که امی��دوارم ب��ا پی��روزی در ای��ن مس��ابقه یک ج��ام به ه��واداران 

مونیخی هدیه بدهیم.

پیروزی در بازی امشب عالوه 
بر تثبیت جایگاه دی ماتئو، به 
نوعی به معنای اعاده حیثیت 
هم ب�رای ای�ن تی�م پرتالش 
انگلیس�ی خواهد بود تا شاید 
از ای�ن طری�ق بتوانن�د فصل 
آینده جواز حض�ور در مرحله 
مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا 

را به دست آورند



چهره روزیادداشت

خبر

کربکندی سرمربی ذوب آهن شد  
رس��ول کربکندی ب��ه عنوان س��رمربی جدید تی��م فوتب��ال ذوب آهن 
انتخاب ش��د. هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن اصفهان 
در جلسه روز پنجشنبه خود، ضمن بررسی گزینه های مورد نظر، رسول 
 کربکندی را به عنوان سرمربی تیم فوتبال انتخاب و معرفی کرد. اعضای 
هیأت مدیره این باشگاه همچنین از زحمات منصور ابراهیم زاده تشکر و 
برای کربکندی آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.کربکندی پیش از این در 

فاصله سال های 83 تا 86 هدایت ذوب آهن را در دست داشت. 

 خبرنگاران آموزش بیسبال 
می بینند

کمیته بیس��بال اس��تان اصفهان در نظر دارد جهت آش��نایی تخصصی 
خبرنگاران و عکاسان رسانه های گروهی استان اصفهان با مبانی ورزش 
مفرح بیس��بال، برنامه ویژه ای را در قالب جام رس��انه برگزار  کند. وحید 
باطنی، رییس کمیته بیسبال در این زمینه گفت: در تاریخ هشتم تیرماه 
کارگاه تئوری آموزش بیس��بال برای اهالی رس��انه برگزار خواهد شد و 
 مربیان برتر اصفهان مبانی پایه ورزش بیس��بال را به این قش��ر آموزش 
می دهند. همچنین در تاریخ 16 تیرماه خبرنگارانی که در کارگاه آموزشی 
شرکت کرده اند، در قالب چند تیم به بازی بیس��بال در قالب جام رسانه 
می پردازند. از آنجا که پیش بینی می ش��ود اس��تقبال مناس��بی از این 
جام به عمل بیاید، اولویت با خبرنگاران و عکاس��ان ورزش��ی خواهد بود. 
اهالی محترم رسانه برای ثبت نام تا تاریخ 20 خردادماه زمان دارند. برای 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09132684886  تماس حاصل فرمایید. 
 همچنین از وب سایت رسمی کمیته بیسبال اصفهان  با آدرس اینترنتی 

www.isfahanbaseball.ir  رونمایی شد.

 اولویت در ایران، باشگاه ها هستند
 نه منافع ملی

کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

آنهایی را که دعوت کرده ام اگر آمدند که هیچ، وگرنه با همین روند ادامه 
می دهیم. باز هم می گویم مسأله ای که اهمیت دارد، این است که کسی 
نگوید منافع ملی در اولویت قرار دارد. آنچه که اکنون در اولویت است، 
باشگاه ها و لیگ قهرمانان آسیاس��ت و به این مسأله احترام می گذارم. 
مثل این می ماند که بگویند شما می توانید از طریق اتوبان به اصفهان 

 بروید و من هم طبق همین، 
برنامه ری��زی می کن��م،  اما 
وقت��ی اتوبان قابل اس��تفاده 
نیست، از راه دیگری می روم، 
اما اگر دیرتر به اصفهان برسم 
کسی نباید بگوید که به من 
اتوب��ان داده ان��د. پیغام من 

مشخص است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
اطالعات غلط می دهد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن چند روز پیش  در مصاحبه با 
یکی از خبرگزاری ها بر این نکته تأکید کرد که قرار اس��ت 
در روز 26 خرداد ماه بخش��ی از س��هام کارخانه ذوب آهن 
به فروش برسد و با فروش این س��هام و نیز مصوبه مجلس 
که قرار اس��ت به زودی به ما ابالغ ش��ود، مشکالت باشگاه 
 ذوب آهن ب��ه احتمال زیاد برطرف خواهد ش��د. ابراهیمی 
این قدر در توهم فروش سهام کارخانه غرق شده که عالوه 
بر این که تاریخ فروش س��هام را اش��تباه اعالم کرده، بلکه 
از خصوصی س��ازی کارخانه در پایان فروش همین مقدار 
س��هم در بازار خبر داده اس��ت. گویا ش��رط فروش 50+1 
 هم برای خصوصی س��ازی را جن��اب مدیرعامل فراموش

 ک��رده ان��د. در ه��ر ص��ورت، ای��ن صحب��ت ه��ای 
مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آه��ن گوی��ا خیل��ی ب��ه 
ب��ه  نیام��ده،  خ��وش  کارخان��ه  مدی��ران   م��ذاق 
 گونه ای که مدیر س��رمایه گ��ذاری و امور س��هام کارخانه

 ذوب آهن در گفتگو با ایمنا اطالعات غلط خسرو ابراهیمی 
را تصحیح کرده اس��ت. مجتب��ی فریدون��ی در این زمینه 
گفت: اصاًل قرار نیست این فروش س��هام در روز 26 خرداد 
ماه انجام شود، بلکه عرضه س��هام در روز هفتم خرداد ماه 
انجام خواهد شد. ذکر این تاریخ اش��تباه حتی باعث توهم 
در بازار می ش��ود و اثر مخربی بر روی آن خواهد گذاشت. 
از طرف دیگر، در صورتی که حتی س��هام به فروش برس��د 
و به زعم آقای ابراهیمی مشتری هم برای آن وجود داشته 
 باشد که ما از آن بی خبریم، تازه میزان سهام فروخته شده 
ذوب آه��ن در نهایت ب��ه 19 درصد خواهد رس��ید که این 
 میزان با 1+50 درصد س��هم بخش خصوصی که ش��رایط

 خصوص��ی س��ازی و هزین��ه ک��رد در قالب ای��ن بخش 
را ب��رای کارخان��ه ایج��اد م��ی س��ازد، تف��اوت بس��یار 
چش��مگیری دارد.  فریدون��ی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: 
آقای ابراهیمی همچنی��ن خوش بین ب��ه مصوبه مجلس 
 هس��تند. این قانون اگ��ر در مجل��س به مش��کل خاصی 
بر نخورد و ابالغ ش��ود، همچنی��ن با در نظ��ر گرفتن یک 
درصدی که به ورزش اختصاص می یابد و باید به حس��اب 
وزارت ورزش و جوان��ان ریخت��ه ش��ود، در بهترین حالت 
 ممکن نزدیک ب��ه 15 میلی��ارد بودجه به باش��گاه تزریق

 می کند که این مبلغ باید از فیلت��ر وزارت ورزش و جوانان 
نیز عبور کند. بدیهی اس��ت که این مبلغ پاسخگوی بدهی 
28 میلیاردی باش��گاه که خود آقای ابراهیمی اعالم کرده 
اند، نیست.  فریدونی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی به 
 نظر من نمی توان انتظار رخداد خیلی مثبتی برای باشگاه 

ذوب آهن داشت.

گفتگو
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از این پس فقط باشگاه ها مدرسه فوتبال دارند

نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه ای به هیأت های فوتبال، قانون جدید برای مدارس فوتبال را ابالغ 
کرد. در بخشی از این نامه آمده است: از ابتدای س��ال 1392 مجوز فعالیت های مدارس فوتبال صرفا به 

باشگاه های فوتبال دارای مجوز فعالیت از کمیسیون ماده 5 ادارات کل ورزش و جوانان تعلق می گیرد.

بازیکنان تیم هم به این ش��ایعات تا حدی دامن زدند و اعالم کرده 
بودند که علیرضا رحیمی به آنها گفته تیم منحل شده و پولتان را 
نمی دهم و هر کاری می خواهید بکنید و مع الهذا. این ش��ایعات و 
حرف های در گوشی، مارا بر آن داشت تا پیگیر این موضوع باشیم و 

حق  را از کذب جدا کنیم.

شاطرزاده: انحالل تیم کاراته قطعی است
ابتدا با یک��ی از مس��ئوالن تیم کاراته س��پاهان تم��اس گرفتیم. 
ش��اطرزاده در این رابطه می گوید: باش��گاه و آقای رحیمی  هنوز 
به طور رس��می انحالل تی��م را اعالم نک��رده اند و ه��ر زمان خبر 
انحالل تیم را به طور رس��می از رس��انه ها  اعالم کردن��د، من در 
مورد وضعیت پیش آمده صحب��ت می کن��م. وی از قطعی بودن 
انحالل این تیم ح��رف می زند: انح��الل تیم قطعی ش��ده و تیم 
کاراته س��پاهان با تمام افتخاراتش در لیگ ایران و آسیا و جهان، با 
این کارنامه موفق بنا به تصمیمات باشگاه  و فوالد سپاهان منحل 
 شده، ولی اعالم این خبر به صورت  رس��می صورت نگرفته است. 
وی در خصوص این که گفته می شود دلیل انحالل تیم بومی گرایی 

است، اظهار داشت: ماهم این را ش��نیدیم و سؤالمان این است که 
 آیا برای تیم بومی و بازیکنان بومی هم همان هزینه تیم حرفه ای

 را صرف م��ی کنند؟ با ای��ن حال، من فع��ال از اظهار نظ��ر پرهیز 
می کنم؛ چراکه منطقی نیس��ت قبل از انتشار خبر رسمی انحالل 

تیم، من چیزی بگویم.

رحیمی: تیم کاراته سپاهان پابرجاست
بعد از این گفتگو جهت تأیید یا تکذیب شایعات شنیده شده پیرامون 
تیم کاراته سپاهان، با مدیرعامل باش��گاه سپاهان تماس گرفتیم. 
علیرضا رحیمی آنچه مطرح شده بود را کامال تکذیب کرد و گفت: 
تیم کاراته س��پاهان با آن همه افتخار، پابرجاس��ت و من و باشگاه 
هیچگاه چنین کاری را نمی کنیم. حرف م��ا در مورد این تیم این 
 است که مبلغ قرار داد بازیکنان را ما مشخص می کنیم و هیچ بازیکن

 ملی پوشی حق ندارد برای ما نرخ تعیین کند.

قرار نیست بازیکن نرخ تعیین کند
رحیمی ادامه داد: ما با هر بازیکنی که با مبلغ پیشنهادی ما موافق 

باش��د، همین امروز قرارداد می بندیم و با او همکاری می کنیم. ما 
 با آنهایی که بخواهند برای ما نرخ تعیین کنند، کارنمی کنیم. اگر 
صد میلیارتومان هم بودجه داشته باشیم ، قصد نداریم این بودجه 

را بدون برنامه ریزی صرف کنیم؛ هدف ما تولید و درآمدزایی است.

باشگاه می خواهد روی پای خودش بایستد
» باید در کاراته و هر رش��ته ای که فعالیت داریم ش��روع کننده و 
تولیدکننده باشیم و در رده های نوجوانان و جوانان بازیکن سازی 
کنیم تا برای خودمان درآمدزایی داش��ته باشیم و از حاصل تالش 
خودمان به نتیجه برسیم.« مدیرعامل باشگاه سپاهان بعد از گفتن 
این جمله، می گوید: ما با هیچکس مش��کل نداری��م و یک اتفاق 

بس��یار خوب که در باشگاه رخ 
داده، این اس��ت که می خواهد 
روی پای خودش بایس��تد و از 
سرمایه هایی که خود پرورش 
داده اس��تفاده کن��د، ام��ا تیم 
 کاراته هم در لی��گ حرفه ای

به ق��وت و با ت��وان مضاعف به 
کارخودش ادامه می دهد و تنها 
با آنها که م��ی خواهند برای ما 
قیمت باال تعیین کنند، توافق 

نمی کنیم.
ای��ن گفت��ه ه��ای مدیرعامل 
س��پاهان، ابه��ام در حقیقت و 
واقعی��ت را برطرف س��اخت و 
مشخص ش��د آنچه در محافل 
خبری پیچی��ده، ش��ایعه ای 
بیش نبوده و بع��د از قهرمانی 
تیم فوتبال سپاهان، خیلی ها 
قصد دارند از فوتبالی ها به دلیل 
قرار داد و مبلغ دریافتی عقب 
نباشند؛ مسأله ای که رحیمی 

نیز به نوعی به آن اشاره می کند: تعیین مبلغ قرار داد در رشته کاراته 
به بودجه باشگاه و تیم فوتبال ما مربوط نمی شود، بلکه ما قصد داریم 
با این قانون تعیین سقف قرار داد از سوی بازیکنان مبارزه کنیم. شاید 
خیلی ها به این موضوع اعتراض داشته باشند که این مسأله در فوتبال 
رعایت نمی شود و بازیکنان فوتبال سقف قرار داد خود را مشخص 
می کنند، ولی در زمان مدیریت علیرضا رحیمی چنین اتفاقی رخ 
نداده و شاید ایشان در رشته فوتبال هم این قداست را به خرج دهند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان :

قرار نیست بازیکن نرخ تعیین کند

در چن�د روز گذش�ته محاف�ل خبری پر ب�ود از ش�ایعاتی پیرام�ون انحالل تی�م کاراته س�پاهان. 
سمیه 
شنیده ها حاکی از آن بود که مدیرعامل باشگاه سپاهان به دلیل بومی گرایی، تیم کاراته باشگاه را که مسرور

شش قهرمانی در لیگ برتر و قهرمانی جام باشگاه های جهان را در کارنامه دارد، منحل کرده است.

گفته های 
مدیرعامل سپاهان 

ابهام در حقیقت 
و واقعیت را 

برطرف ساخت و 
مشخص شد آنچه 
در محافل خبری 

پیچیده، شایعه ای 
بیش نبوده و بعد 
از قهرمانی تیم 

فوتبال سپاهان، 
خیلی ها قصد 

 دارند از فوتبالی ها
به دلیل قرار داد 
و مبلغ دریافتی 

عقب نباشند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه
1472 ش��ماره اجرائي��ه: 9110420350300051،  ش��ماره پرون��ده: 9009980350300244، 
ش��ماره بايگان��ي ش��عبه: 900244، بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350300452 تقديمی از سوی محکوم له و براساس مفاد دادنامه مربوطه به شماره 
9009970350301702 صادره از سوی اين دادگاه اوال محکوم عليه رديف اول مديريت بانك 
س��په به نش��انی اصفهان ميدان امام بانك سپه محکوم است به ابطال ضمانت نامه موجود در 
بانك س��په شعبه قيام نس��بت به ضمانت وام محکوم له مهدی اسلم بخش به نشانی اصفهان 
منطقه هوايی ش بابايی پ445 از محکوم عليه رديف دوم نسرين محمدی فرزند جالل به نشانی 
مجهول المکان )قرارداد فروش اقس��اطی به شماره 178505667/11166 بانك سپه ميدان قيام 
اصفه��ان( ثانيًا هر دو محکوم عليه به صورت مس��اوی محکومند به پرداخت مبلغ يك ميليون 
و يکصد و پنجاه هزار ريال به عنوان هزينه دادرس��ی و هزينه کارشناس��ی در حق محکوم له 
ثالث��ًا محکوم عليهما محکومند به پرداخت مبلغ 250000 ري��ال بابت حق االجرای دولتی )حق 
االج��رای دولتی( که بايد در حق صندوق دول��ت بپردازند. ضمنًا دادنامه در خصوص محکوم 
عليه رديف دوم غيابی می باش��د. محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از 
ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تيفا محکوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع دارايي 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم کند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ايد 
ليک��ن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود 
بدهيد بنحوي که اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنين مفاد قانون نح��وه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد. 

دادخواه – مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی
1539 ش��ماره: 90-738. به موجب رای شماره 1185 تاريخ 90/12/01 حوزه 27 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محکوم عليه علی اکبر قربانی فرزند محمود 
به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 43/677/900 ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت صد و دو هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررس��يد چك ها لغايت اجرای حکم درحق محکوم له جواد الماسی به نشانی خ پروين 
دوم – ط زيرزمي��ن بانك انصار و پرداخت نيم عش��ر اجرايی. م��اده 34 قانون اجراي احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و اس��تيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي 

ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
1546 ش��ماره دادنامه: 9009970350900439. ش��ماره پرون��ده: 8909980350900483. 

ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890483. خواهان: آقای محمود زينلی با وکالت آقای عليرضا بارانی 
به نش��انی توحي��د ميانی – مجتمع البرز- طبقه4- ش��ماره14. خوانده: آق��ای حميد بهمنی به 
نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. دعوی 
آقای محمود زينعلی با وکالت آقای عليرضا بارانی به طرفيت حميد بهمنی به خواس��ته مطالبه 
مبلغ يکصد و دوازده ميليون و نهصد و بيس��ت و دو هزار و هش��تصد ريال و مطالبه هزينه 
های دادرس��ی و خسارت تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواست تقديمی خواهان مستندات 
ابرازی تاکيد بر خواسته از سوی وکيل خواهان در جلسه دادرسی عدم حضور و دفاع خوانده 
در قبال دعوی مطروحه ادعای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به ماده 198 و 519 
و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ يکصد و دوازده 
ميليون و نهصد و بيست و دو هزار و هشتصد ريال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی 
و تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت تاديه اصل و پرداخت جميع خسارات دادرسی 
در ح��ق خواهان را ص��ادر و اعالم می نمايد. رای صادره غياب��ی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی درهمين دادگاه و س��پس ظرف مهلت مشابه قابل تجديد نظرخواهی در 
محاکم تجديد نظر استان می باشد. محبی – دادرس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1547 ش��ماره دادنام��ه: 9009970352202399. ش��ماره پرون��ده: 9009980352201400. 
شماره بايگانی ش��عبه: 901457. خواهان: خانم عزت ماهوردی زودانی به نشانی اصفهان-خ 
قائميه-کوچه ش��هيد رهروی-بن بست گلها-س��مت چپ-درب نهم. خوانده: آقای عبدالرحيم 
مس��لمی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته ها: 1- مطالب��ه مهريه. 2- اعس��ار از پرداخت 
هزينه دادرس��ی. گردشکار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رای م��ی نماي��د. رای دادگاه. در خصوص دع��وی خانم عزت ماهوردی فرزن��د علی اکبر به 
طرفي��ت آقای عبدالرحيم مس��لمی فرزند مصطف��ی مبنی بر مطالبه مهري��ه دادگاه با توجه به 
دادخواس��ت تقديمی و مالحظه فتوکپی مصدق سند نکاحيه 1157-60/5/19 دفتر ثبت ازدواج 

92 اصفه��ان و احراز علقه زوجيت نظر به اينکه ب��ه مجرد وقوع عقد نکاح زن مالك مهر می 
ش��ود و می تواند هرگونه تصرف��ی در آن بنمايد و خوانده علی رغم ابالغ در جلس��ه دادگاه 
حاضر نش��ده و اليحه ای ارائه نداده لذا مستنداً به مواد 1102 و 1082 قانون مدنی و تبصره 
الحاقی آن و ماده 198-199-303-305-306 قانون آيين دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 167/556/250 ريال بابت وجوه نقد مندرج در سند رسمی ازدواج فوق الذکر که براساس 
ش��اخص اعالمی از سوی بانك مرکزی به نرخ روز محاسبه شده بابت اصل خواسته در حق 
خواه��ان محکوم می نمايد. رای صادره غيابی بوده و ظ��رف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در همين مرجع می باشد. شريفی – رئيس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
1549 شماره دادنامه: 9109970352000269. شماره پرونده: 9009980352001755. شماره 
بايگانی شعبه: 901834. خواهان: خانم فاطمه عليپور با وکالت خانم معصومه ملکوتی خواه به 
نش��انی خ نيکبخت ساختمان ماکان 5 ط3 واحد35. خواندگان: 1- خانم مرضيه اکبری 2- آقای 
علی کريم زاده همگی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: تعيين امين. گردشکار: دادگاه ختم 

رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص 
دع��وی خانم فاطمه عليپور فرزند غالمعلی با وکالت معاضدت��ی خانم معصومه ملکوتی خواه 
بطرفيت آقای علی کريم زاده فرزند جمعه و خانم مرضيه اکبری بخواس��ته نصب امين موقت 
برای صغير ابوالفضل کريم زاده فرزند علی متولد 1385/10/28 بدين توضيح که خواهان بيان 
داشته خوانده رديف اول فرزند وی می باشد و خوانده رديف دوم نيز همسر فرزند وی و آنها 
دارای فرزند مشترک بنام ابوالفضل می باشند وليکن با مفقود شدن خوانده رديف اول خوانده 
رديف دوم نيز فرزند را رها کرده است و فرزند آنها نزد خواهان می باشد و درخواست نصب 
امين برای وی را نموده اس��ت و از توجه به استش��هاديه محلی و مدارک ارائه ش��ده و اينکه 
خواندگان با وصف ابالغ از طريق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند مستنداً به ماده 
110 قانون امور حسبی خانم فاطمه عليپور فرزند غالمعلی بعنوان جده پدری طفل بعنوان امين 
برای اداره امور و اموال طفل بنام ابوالفضل کريم زاده فرزند علی متولد 1385/10/28 منصوب 
می گردد. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و 
پس از آن ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم تجديد نظر اصفهان 

می باشد. نبوی – رئيس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1566 در خصوص پرونده کالس��ه 97/91 خواهان مؤسس��ه قرض الحسنه بسيجيان استان 
اصفهان با وکالت آقای سيد محمدحسن مدرس مطلق دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهارده 
ميليون و چهارصد و ش��صت هزار ريال به طرفيت 1- عفت کريمی 2- کمال قريش��ی تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 91/4/6 س��اعت 15/30 تعيين گردي��ده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 15 حقوقی مجتمع 
شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
1567 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايی به ش��ماره 3720/90 ش ح اول له ايرج براتی و عليه منصور لطفی به آدرس اصفهان 
نبش چهارراه مصدق به طرف کاش��ان مغازه کلبه س��المت جنب بانك مسکن لطفی بخواسته 
مطالبه مبلغ 44/317/741 ريال به منظور فروش س��واری دوو به شماره انتظامی 356 س 83 
ايران 23 که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان به مبلغ 38/000/000 ريال ارزيابی 
گرديده اس��ت را جلس��ه مزايده ای را در تاريخ 91/3/28 س��اعت 11-10 صبح در طبقه اول 

مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتش��م کاش��انی جنب بيمه ايران 
برگ��زار نمايند. طالبين خريد می توانن��د 5 روز قبل از تاريخ فروش مزايده مبلغ 10 درصد از 
هزينه کارشناس��ی را به شماره حساب 2171350205001 بانك ملی دادگسترياصفهان واريز 
نم��وده و ب��ا ارائه فيش آن به اين اج��را از اموال بازديد به عمل آورده و در مزايده ش��رکت 
نمايند. و مشخصات خودرو بدين شرح می باشد: سواری سيستم دوو تيپ اسپرو 2000 مدل 
1994 رنگ قرمز بش��ماره انتظامی 356 س 83 ايران 23 نوع س��وخت بنزين بشماره شماسی 
0718990 فابريك ش��ماره موتور 25038599lz320 تعويضی ضمنًا مراحل قضايی طی شده 
اس��ت که توسط کارش��ناس رسمی دادگس��تری اصفهان به مبلغ 38/000/000 ريال ارزيابی 

گرديده است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
1570 ش��ماره اجرائي��ه: 9010420351400346،  ش��ماره پرون��ده: 8909980351401367، 
شماره بايگاني ش��عبه: 891368، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه 

9009970351400052  محکوم عليهم 1- محس��ن س��ماعی فرزند فتحعلی به نشانی مجهول 
المکان 2- محمود براتی فرزند حبيب به نشانی شهرک ولی عصر-قسمتF-پالک450- امالک 
برج 3- حسين کشاورز فرزند علی محمد به نشانی خ وحيد-کوچه ميرلوحی-پ33-ساختمان 
يلدا 4- بهروز طاهری فرزند عليخان به نش��انی خ باغ درياچه-کوچه مهرگان-پ48 محکومند 
به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 130/500/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 2/660/000 ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و همچنين حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
براس��اس قرارداد از تاريخ سررس��يد 86/6/10 تا زمان وصول در حق محکوم لهم 1- بانك 
صادرات نش��انی: ميدان آزادی ابتدای خ سعادت آباد، 2- اميرحسين کرمانی نشانی: خ هشت 
بهش��ت غربی حدفاصل چهارراه گلزار و ملك س��اختمان امام رضا طبقه اول. و پرداخت مبلغ 
6/525/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بايس��ت پرداخت نمايند و رعايت 
تبصره 2 ماده 306ق.آ.د.م در مورد محس��ن س��ماعی الزاميست. محکوم عليه مکلف است از 
تاري��خ اب��الغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تيفا محکوم 
به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارايي خود را به قس��مت اجرا تسليم کند. اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي 
حک��م و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن براي فرار در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنيد 
يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي که اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال 
که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 

مرتضايی – مدير دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطاریه 
1575 ش��ماره ابالغنامه: 9110100353200427. ش��ماره پرون��ده: 9009980365101764. 
شماره بايگانی ش��عبه: 910184. مشخصات ابالغ ش��ونده حقيقی: راضيه احمدی به مجهول 
المکان. تاريخ حضور: 1391/06/27 دوشنبه ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت 
حضور در خصوص شکايت پروين يزدخواستی مصطفی سيفی عليه شما در وقت مقرر فوق 
جهت رس��يدگی در اين دادگاه حاضر شويد. م الف: 2835 معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان 

احضار متهم 
1580 شماره ابالغيه: 9110100353400352. شماره پرونده: 9009980364601955. شماره 
بايگانی شعبه: 910118. در پرونده کالسه 9009980364601955 برای سرور کمالی به اتهام 
فحاش��ی و مزاحمت در عمل کسب و کار و تهديد با چاقو تقاضای کيفر نموده که رسيدگی به 
موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1391/04/04 ساعت 10:30 تعيين 
گرديده است. با عنايت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری مراتب يك 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 2839 

شعبه108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان   

ابالغ رای 
1581 شماره دادنامه: 9109970353400042. شماره پرونده: 9009980362001239. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900937. آقای علمدار قرآنی به نش��انی نش��ر آگهی )اصفهان- خ سجاد- ک 
ش��هيد ميرعاليی- بن بس��ت آخر- س��مت چپ-پ151( اتهام: نگهداری تجهيزات دريافت از 
ماهواره. گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نماي��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم به نام آق��ای علمدار قرآنی فرزند خيراله مبنی بر 
نگهداری تجهيزات دريافت از ماهواره حسب گزارش مرجع انتظامی و کشف تجهيزات دريافت 
از ماهواره از متهم و عدم دفاع از س��وی متهم بزه انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستندا 
ب��ه بند الف ماده 9 قانون ممنوعيت ب��ه کارگيری تجهيزات دريافت از ماهواره متهم مذکور به 
پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد رای صادره 
غياب��ی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه می باش��د. م 

الف: 2840 مرادی – رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
 

ابالغ رای 
1582 شماره دادنامه: 9009970352801951. شماره پرونده: 9009980364600784. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900986. ش��اکی: آقای س��يد روح اله علمداری به نش��انی خ خرم- بن بست 
آزادی-پالک16. متهم: خانم پروين عنايتی به نش��انی مجهول الم��کان. اتهام: مزاحمت تلفنی. 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی اعالم و به ش��رح زير مبادرت 
ب��ه اصدار رای می نمايد. رای دادگاه. در خصوص اتهام خانم پروين عنايتی دائر بر مزاحمت 

تلفنی نس��بت به آقای س��يد روح اله علمداری صرفنظر از اعالم رضايت شاکی خصوصی با 
عنايت به اينکه دليل کافی جهت توجه اتهام به متهم نيست و ارسال پيامك های توهين آميز و 
مزاحمت از جانب شخص متهم به شاکی محرز نمی باشد لذا با عنايت به اين مراتب و مستنداً 
به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری دادگاه 
حک��م بر برائ��ت متهم از اتهام وارده صادر و اعالم می نمايد رای صادره ظرف مدت بيس��ت 
روز از تاري��خ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجديد نظر ش��هر اصفهان اس��ت. م الف: 2837 

ميرحسينی – دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ رای 
1583 شماره دادنامه: 9109970353400051. شماره پرونده: 9009980365600530. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901380. ش��اکی: آقای خسرو احسانی به نش��انی خ زينبيه-ارزنان- بعد از 
پل س��نگی- ک امام حسن مجتبی- بن بست آخر- س��مت چپ-منزل دوم. متهم: آقای مجيد 
احسانی به نش��انی متواری مجهول المکان. اتهام: تهديد. گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را 
اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای م��ی نمايد. رای دادگاه. در خصوص اتهام متهم 
بنام آقای مجيد احس��انی فرزند خسرو مبنی بر تهديد حسب شکايت پدرش بنام آقای خسرو 
و اظهارات مطلعين متواری بودن متهم بزه انتس��ابی محرز و مس��لم می باش��د و مستنداً به 
ماده 669 قانون مجازات اس��المی متهم مذکور به تحمل 91 روز حبس محکوم می گردد. رای 
ص��ادره غياب��ی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قاب��ل واخواهی در همين دادگاه می 

باشد. م الف: 2838 مرادی – رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
1591 شماره ابالغيه: 9110100350300604. شماره پرونده: 9009980350301340. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901340. خواهان محسن عطايی حسين آبادی دادخواستی به طرفيت خوانده 
احمدرضا فرح بخش تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسيدگی 
به ش��عبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به 
کالس��ه 9009980350301340 ثبت گرديده که وقت رس��يدگی آن 1391/04/03 و س��اعت 
8:30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. ش��عبه س��وم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ وقت رسیدگی
1599  در خصوص پرونده کالس��ه 15/1004/90 خواهان س��يد مصطفی خليلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه حواله به طرفيت حميد کاظمی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
مورخ 91/4/17 س��اعت 16:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتشم کاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 3183 ش��عبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1600  در خصوص پرونده کالس��ه 15/1003/90 خواهان مهدی رس��ولی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه حواله به طرفيت حميد کاظمی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 
91/4/17 ساعت 17:00 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در 
خيابان محتشم کاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 3182 ش��عبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1601  در خصوص پرونده کالس��ه 15/1002/90 خواهان س��يد مصطفی خليلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه حواله به طرفيت حميد کاظمی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
مورخ 91/4/17 س��اعت 16:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 3181 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف اصفهان



جعبه صدا یادداشت

 مطبوعات ما یا زمستاِن زمستان است 
یا تابستاِن تابستان

وزیر ارشاد از این که »رس��انه ها هنوز خط تعادل میان آزادی بیان و 
اخالق عمومی و منافع ملی را تشخیص نمی دهند« و به گفته او »یا 
زمستاِن زمستان اند یا تابستاِن تابستان« گالیه کرد و گفت: باالخره 

بهاری هم هست، ولی چرا )رسانه ها( این گونه نیستند؟
وی که در نخستین جشن سرامدان مطبوعات ایران )پیش نگاران( 
سخن می گفت، ادامه داد: رسانه ها هنوز نتوانسته اند این وظیفه مهم 
خود را به خوبی ایفا کنند؛ گاهی به ورطه تعریف و تمجید می افتند 

و گاهی به تخریب و تخطئه می پردازند.
سیدمحمد حسینی با اشاره به تحوالت صورت گرفته درمطبوعات 
کشوردرسال های اخیر، گفت: مهم تراز این ها، بعد نرم افزاری، پیام و 
محتوایی است که باید منتقل شود؛ چرا که اگر ما در این عرصه فعال 

نباشیم، دیگران بهره برداری خود را انجام می دهند.
وزیرارش��اد اف��زود: آنها )غرب��ی ه��ا( از ترفندهای مختل��ف مانند 
چهره س��ازی از مخالفان نظام و حت��ی نوبل دادن به آنها اس��تفاده 
می کنند. واقعیت این است که ما در یک عرصه نبرد و مقابله هستیم 
و در عرصه ارتباطات هم این مسأله وجود دارد و نمی توان آن را انکار 

کرد و تنها یک توهم دانست.
جامع��ه  خوش��بختانه  گف��ت:  ح��ال  عی��ن  در  حس��ینی 
 مطبوعات��ی کش��ور ب��ا وج��ود اخت��الف نظرها، ب��ه این مس��أله

 توجه دارد.

آلبوم ایرج منتشر شد 
آلبوم »قصه زندگی« با صدای حسین خواجه امیری)ایرج( منتشر 

شد. 
آلبوم »قصه زندگی« با صدای حسین خواجه امیری )ایرج( در تیراژ 
باال جهت عرضه در کل کش��ور منتشر ش��د و در اکثر فروشگاه های 
عرضه محصوالت فرهنگی و س��وپر مارکت های معتب��ر در اختیار 

دوستداران موسیقی کشور قرار گرفت. 
ای��رج که پی��ش از ای��ن نی��ز از تأخیرها و حاش��یه های ب��ه وجود 
آمده در انتش��ار ای��ن آلبوم اظه��ار نارضایت��ی کرده ب��ود، پس از 
اطالع از نهایی ش��دن تاری��خ توزیع آلبوم��ش در بازار، 
گفت:»خوش��حالم جریانی که 
 باهدف ضرب��ه زدن ب��ه هنر، 
در صدد اخ��الل و جلوگیری 
 از انتش��ار ای��ن آلب��وم ب��ود، 
باالخره تس��لیم ش��د و 
زندگ��ی«  »قص��ه 
ک��ه در واقع قصه 
روزه��ای  ای��ن 

 نس��ل جدید هنر 
ایران عزیز اس��ت، 
در بازار توزیع شد.« 

 گروه فرهن�گ – این روزها که بزرگداشت شاعر فرزانه و 
دانشمند ایرانی، خیام است، بد نیست از منظری متفاوت تر 
او را ببینیم تا دچار سوءتفاهم های القا شده درباره او نشویم. 
در واقع باید در ابتدا باور کرد خی��ام از بطالن بعضي باورها 
مي گوید وگوشه چشمي هم به فرهنگ ایران باستان دارد؛ 
شاید به همین خاطراست که برداشت هاي اشتباه غرب از 

رباعیات خیام همواره وجود داشته است. 
به طور کل��ی، در رباعیات خیام انس��ان موج��ودي داراي 
زندگ��ي تکرارناپذیر و عمر و فرصت محدود اس��ت که این 
فرصت محدود را باید غنیمت بشمرد و عمر خویش را باید 
به شادماني بگذارند و از آن بهره ببرد. بعد فکري دیگري که 
با آن مواجه هستیم، در رسائل فلسفي خیام وجود دارد که 
نگاهش متفاوت تر است؛ درحقیقت در رباعیات بیشتر نگاه 
انسان شناس��ي متأثر از ایران باس��تان را مي بینیم، ولي در 
رسائل او نگاه بیش��تر مبتني بر باورهاي دوره  بعد از اسالم 
است. در رباعیات، جلوه ا ي از عرفان خیام وجود ندارد، مگر 

این که بخواهیم چیزي را به خیام نسبت بدهیم. 
در رباعیات بیشتر بعد فلسفي به چش��م می خورد و از بعد 
عرفاني فاصل��ه دارد. نگاه در رباعیات اصیل و منس��وب به 
خیام، فلسفي و نوعي باور با ش��ک و تردید است که خیلي 
مطلق نگر نیست که این نگاه با دیدگاه هاي فالسفه بزرگ 
غربي و حتی با حرکت ها و جریان هاي فلسفي جدید غرب 
قابل مقایسه اس��ت. بحث اغتنام فرصت، محدود بودن به 
حیات و هستي و  ترغیب انسان به ش��ادي و خوشحالي،  از 
رگه هاي موجود دیگر در ایران باس��تان است که حتی در 
فرهنگ اسالمي و در نگاه  عرفا نیز هست، ولي در حقیقت از 
آن سوء برداشت شده است. در واقع پوچ گرایي در رباعیات 
خیام نیس��ت. در اصل، بهترین بعد نگاه خیام، در رس��ائل 
فلسفي اوس��ت که یک فیلس��وف کامال موحد، مبتني بر 
باورهاي فلس��في   توحیدي اس��ت که آنجا بای��د خیام را 
جس��ت وجو کرد. رباعیات یک تابلو هنري است که ناشي 
از مجموعه  نزاع ه��اي فکري و فرق��ه اي روزگار خیام بوده 
و با برگیري از این نزاع هاي گوناگون��ي که به لحاظ فکري 

و فلسفي در روزگار خیام شایع بوده، شکل گرفته است.
در بعضي از نگرش ها، آنجا که بحث محدودیت و پایان پذیري 
 عمر مطرح است، گاهي مش��ابه تفکرات پوچ انگارانه  غربي 
می شود، ولي بحث خیام هیچ و پوچ بودن زندگي نیست. 
در واقع خیام مي گوید زندگي محدود اس��ت و به این دلیل 
مغتنم و ارزشمند اس��ت، اما در این جاس��ت که غربي ها به 
پوچي زندگي مي رسند. این سوء برداشت ها به نوعي محصول 
پاره اي از رگه هاي مشابهي اس��ت که اگر نگاه دقیقي به آن 
بشود، فرقه هاي زیادي در کنار این تشابهات می توان یافت. 

خبرویژه 

روبان قرمز 
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 پس از نیم قرن؛ از تخت جمشید تا مسجد آقا بزرگ

نمایشگاه عکس های مرتضی بخردی، استاد سابق دانشگاه هنر اصفهان و کارشناس صنایع 
دستی در گالری آرته اصفهان بر پا شد؛  مجموعه  عکس هایی که او طی سفرهایش در دوران 

تحصیل در رشته معماری، از بناهای تاریخی شهرهای مختلف ایران گرفته است.

او در عرصه  سیاست پا جاي پای پدر گذاشت و براي اولین بار 
در سال 1965 به عنوان سفیر مکزیک در لندن شروع به کار 
کرد و س��پس در پاریس و دیگر پایتخت ه��اي مهم اروپا نیز 
به عنوان سفیر کش��ورش خدمت کرد، اما درسال 1978 در 
حرکتي اعتراض آمیز به انتخاب رییس جمهورسابق مکزیک به 
عنوان سفیراسپانیا،  ازاین سمت کناره گیري کرد. فوئنتس که 
دردانشگاه هاي مطرحي چون پرینستون،  هاروارد،  پنسیلوانیا، 
 کلمبیا،  کمبریج،  براون و جورج میسون سابقه  تدریس داشت، 
در 29سالگي اولین رمانش را به نام »وقتي هوا صاف است« 
به نگارش درآورد. نثر او جدید بود و داس��تان اکثر آثارش در 

مکزیک اتفاق مي افتاد. 
این چهره  ادبي همیش��ه خود را نویس��نده اي پیش��امدرن 
مي دانست که تنها از خودکار ، جوهر و کاغذ استفاده مي کرد 
و معتقد بود کلمات به چیز دیگري غیر از این ها نیازي ندارند. 

فوئنت��س درس��ال 1959 معروف ترین رمان��ش را با عنوان 
»وجدان خوب« منتش��ر کرد و در آن به زندگي مردم قش��ر 
متوس��ط جامعه پرداخت. رمان هاي دهه 1960 او همچون 
»آئورا« و »مرگ آرتمیو کروز« بیش��تر به جهت استفاده از 
روایت مدرن براي پرداختن به مفاهیمي چون تاریخ، جامعه و 
هویت، مورد توجه قرار گرفتند. او با رمان »ترا نوسترا« جایزه  

رومولو گالگوس ونزوئال را دریافت کرد. 
او در س��ال 1985 رمان »گرینگوي پیر« را به چاپ رس��اند 
که اولین رمان پرفروش آمریکایي از یک نویسنده مکزیکي 
نام گرفت. این اثر در س��ال 1989 با همین عنوان به سینما 
راه یاف��ت. گرگوري پک و جین فوندا در این فیلم اقتباس��ي 
هنرنمایي کردند. فوئنتس مقاالت بسیاري در باب سیاست و 
فرهنگ به نگارش درآورد که در روزنامه هاي اسپانیولي زبان 
چون »ریفورما« و »ال پایس« به چاپ مي رسید. او در عرصه  

سیاست، منتقد جدي سیاست هاي ایاالت متحده در کشورهاي 
آمریکاي التین شمرده مي شد. فوئنتس در آمریکاي التین با لقب 
»غریو« )Boom( شناخته مي شد و س��ردمدار نسل »غریو« در 

وطنش لقب داشت. 
این نویس��نده  سرش��ناس طي چند دهه فعالیت درخشان ادبي 
جوایز متعددي دریافت کرد، اما هیچوقت موفق به کس��ب نوبل 
ادبیات نش��د، این درحالي اس��ت که در چن��د دوره  اخیر جوایز 
نوبل، او یکي از نامزدهاي اصلي ش��اخه ادبیات محسوب مي شد. 
در میان نویس��ندگان آمریکاي التی��ن »ماریو بارگاس یوس��ا«، 
»گارس��یا مارکز« و »اوکتاویو پ��از« برنده  نوبل ادبیات ش��ده اند، 
اما فوئنت��س هیچوقت به آن دس��ت نیافت. او زمان��ي درباره  این 
ناکامي خود، اعالم کرد که هرگز به گرفت��ن جایزه فکر نمی کند 
و خوش��حال اس��ت که بارگاس یوس��ا این جایزه را گرفت است. 
نویس��نده  بلندآوازه مکزیکي در مراسمي با حضور گابریل گارسیا 
 مارکز و نادی��ن گوردیم��ر - دو نویس��نده  برنده  نوب��ل ادبیات -

و فیلیپ کالدرون، رییس جمهور مکزیک و رهبران پیشین شیلي و 
اسپانیا، هشتاد مین سالروز تولدش را جشن گرفت. 

فوئنتس در سال 1972 برنده  جایزه ادبي »مازاتالن« شد، اما براي 
اعتراض به سیاست هاي دولتي، از دریافت آن خودداري کرد. این 
نویسنده  مکزیکي در س��ال 1976 براي رمان »ترا نوسترا« برنده 
جایزه خاویر ویالروتیا ش��د و یک س��ال پس از آن با همین رمان، 
جایزه  ادبي »رومولو گالگوس« را از آن خود کرد. جایزه  بین المللي 
»آلفونسو ریز« در سال 1979 به کارلوس فوئنتس اعطا شد. این 
نویسنده شهیر همچنین موفق شد جایزه  ملي هنر و ادبیات مکزیک 
را در سال 1984 از آن خود کند. از دیگر افتخارات فوئنتس مي توان 
به دریافت جایزه  معتبر ادبي »میگوئل سروانتس« در سال 1987 و 

کسب نشان لژیون دونور فرانسه در سال 1992 اشاره کرد. 
فوئنت��س عض��و افتخ��اري آکادم��ي زب��ان مکزی��ک ب��ود و 
نش��ان هاي افتخاري چ��ون م��دال »پیکاسو«یونس��کو و جایزه  
 »پرن��س آس��توریاس« را ب��ه دس��ت آورد. جای��زه  بین الملل��ي 
»دون کیشوت« در سال 2008 به غول ادبیات مکزیک تعلق گرفت. 
از آثار مطرح کارلوس فوئنتس مي توان به سلطنت عقاب )2003(، 
خانواده هاي خوشبخت )2006( و تقدیر و آرزو)2008( اشاره کرد. 
او تا روزهاي پایاني عمرش مشغول نوشتن بود.  وي در همان روزي 
که درگذشت، مقاله اي  را با موضوع تغییر قدرت در کشور فرانسه 
در روزنامه  ریفورما به چاپ رساند. فوئنتس از نوشتن لذت می برد 
و به گفته  خودش، حتی وقتی در رختخواب بود، دعا می کرد زودتر 
صبح شود تا بتواند نگارش را از سر بگیرد. او رمز خوشبختي را در 

انجام کاري که از آن لذت مي برد، مي دانست. 

به انگیزه درگذشت کارلوس فوئنتس، غول ادبیات آمریکای التین 

مردی که نوبل، او را از دست داد 

 کارلوس فوئنتس، نویس�نده  بزرگ ادبیات آمریکاي التین درگذشت. او طي سال هاي اخیر 
نرگس 
همیشه یکي از نامزدهاي اصلي کسب نوبل ادبیات بود، اما هرگز به این افتخار دست نیافت. ناظمی نیا

کارلوس فوئنتس مارسیاس متولد 11 نوامبر 1928 در پاناماسیتي مکزیك بود. از آن جا که پدرش 
یك دیپلمات بود،  او کودکي اش را در ش�هرهاي بزرگي چون ریودوژانیرو، واش�نگتن،  سانتیاگو و بوئینس آیرس 
سپري کرد.  او در جواني به مکزیك بازگشت و تا سال 1965 در وطنش زندگي کرد. در سال 1959 با ریتا ماسدو، 
ستاره  سینما ازدواج کرد ، اما زندگي آنها تنها تا سال 1973 دوام آورد. فوئنتس سپس با روزنامه نگار و گزارشگري 

به نام سیلویا لموس ازدواج کرد. آنها صاحب سه فرزند شدند، اما فقط یکي از آنها زنده ماند. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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حصر وراثت
1603 آقای محمد جعفر يزدانی دارای شناس��نامه ش��ماره 436 به شرح دادخواست به کالسه 
924/91 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان محسن يزدانی محمديه بشناسنامه 26795 در تاريخ 1391/2/1 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پدر وم��ادر به نام های: 
1- محم��د جعف��ر يزدانی ش ش 436، 2- اک��رم يزدانی ش ش 1471 و الغي��ر. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 3249 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
1604 آقای محمد جعفر يزدانی دارای شناس��نامه ش��ماره 436 به شرح دادخواست به کالسه 
923/91 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
ش��ادروان مهدی يزدانی محمديه بشناس��نامه 26796 در تاريخ91/1/30 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پ��در و مادر به نام های 
1- محم��د جعفر يزدانی ش ش 436 )پدر متوفی(، 2- اکرم يزدانی ش ش 1471 )مادر متوفی( 
و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يکمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 3248 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1605 کالس��ه پرونده: 953/90، ش��ماره دادنامه: 1010، مرجع رس��يدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: داود نجفی چمگردان��ی فرزند علی يار، آدرس: زرين 
ش��هر چمگردان خ ابوذر کوی قائميه پالک 30، خوانده: ش��رکت آب ب��ی آرتيمان به مديريت 
عليرض��ا خوش نيت فرزند حس��ين مجهول الم��کان، با عنايت به محتوي��ات پرونده و نظريه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. 
رأی قاضی شورا: دعوی داود نجفی چمگردانی فرزند عليار به طرفيت شرکت آب بی آرتيمان 
ب��ه مديريت عليرضا خوش نيت بخواس��ته مطالبه مبلغ 11/800/000 ريال وجه چك ش��ماره 
25891/3521017 عهده بانك پارس��يان به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانك محال عليه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه دفاع 
خوان��ده مبنی بر وجود اصل چك در دس��ت خواهان و اظه��ارات و داليل وی و عدم حضور 
خوانده در جلس��ه رسيدگی ش��ورای حل اختالف اصفهان بالوجه/ بالدليل تلقی می گردد، بر 
ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئين دادرس��ی مدنی حکم بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 11/800/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ 
سررسيد تا تاريخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه های عمومی اصفهان خواهد بود. م الف/ 3236 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1607 ش��ماره: 605/89 به موجب رأی ش��ماره 1121/89 تاريخ 89/11/11 حوزه 19 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليهم 1- محس��ن مؤذنی 
2- س��يد ابوالفضل طبائی 3- احمد س��لطانی 4- اکبر راس��تانيان نش��انی محل اقامت: 1 و 2 
و 3 مجه��ول المکان، 4- خ جی مقابل باغ کاش��فی نبش کوچه ش��هيد باطری پ 16، محکومند 
ب��ه: پرداخت مبلغ س��ی و پنج ميليون ريال بصورت تضامنی و مبلغ س��ی ه��زار ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه. مش��خصات محکوم له: تعاونی اعتباری ثامن 
االئمه با وکالت فائزه عبدالهی نش��انی: اصفهان خ ش��يخ بهايی روبروی بيمارس��تان مهرگان 
کوچه نش��اط انگيز ساختمان پاستور طبقه دوم دفتر وکالت آقای بابك کيانی. ماده 34 قانون 
اج��راي احکام: همين ک��ه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت محک��وم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائي��ه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را 
 به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. ش��عبه 19 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
1608 کالس��ه پرونده: 765/90، شماره دادنامه: 2014، مرجع رسيدگی: شعبه 23 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: تعاونی اعتباری مالی ثامن االئمه، وکيل: خانم فائزه عبدالهی نشانی: 
اصفهان خ شيخ بهايی روبروی بيمارستان مهرگان ابتدای کوی نشاط انگيز ساختمان پاستور 

طبقه اول دکتر بابك کيانی، خواندگان: 1- محمد مولنجانی نشانی: خ امام خمينی شهرک کوثر 
بلوار کوثر، 2- عليرضا قربانی نش��انی: اصفهان ملك ش��هر خ 17 شهريور مجتمع پارس، 3- 
محمود بی ش��تاب نشانی: سپاهان شهر بلوار غدير فارابی 2 مجتمع ثمين بلوک 28، خواسته: 

مطالب��ه، گردش��کار: با عنايت به محتوي��ات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت تعاونی اعتب��اری ثامن االئمه با 
وکالت فائزه عبدالهی به طرفيت 1- محمد مولنجانی 2- عليرضا قربانی 3- محمود بی ش��تاب 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 36/000/000 ريال وجه يك فقره چك به ش��ماره 243166 عهده بانك 
س��په به انضمام خسارات دادرس��ی و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اينکه خوانده رديف اول آقای محمد مولنجانی با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد 
و تکذيبی بعمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حکايت از اش��تغال ذمه خوانده رديف اول به 
خواهان را حکايت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 36/000/000 
ريال )س��ی و ش��ش ميليون ريال( به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی ه��زار ريال به 
عنوان خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله وکيل به پرداخت خس��ارات تأخير و تأديه از تاريخ 
89/12/10لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مرکزی در حق خواهان 

ص��ادر و اعالم می گردد. رأی ص��ادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين ش��عبه خواهد بود. ب��ا عنايت به اينکه خواهان مدارکی دال ب��ر مديونيت خواندگان رديف 
های دوم و س��وم ارائه ننموده لذا به اس��تناد م��اده 84 قانون آئين دادرس��ی مدنی قرار رد 
 دعوی نس��بت به خواندگان رديف دوم و س��وم صادر می شود. ش��عبه 23 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1609 شماره: 89-1056 ش 23 به موجب رأی شماره 190 تاريخ 90/3/31 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محکوم عليهم 1- صادق شجاعی 2- 
مريم مورچگانی 3- حسين کريمی 4- خير شاهروئی 5- ايمان محمودی همگی مجهول المکان 
محکومن��د به: محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت بخش��ی 
از وجه يك فقره چك ش��ماره 504759 عهده بانك ملی ايران ش��عبه بازار ش��اهين شهر بابت 
اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تأخير تأديه براساس 
ش��اخص بانك مرکزی از تاريخ سررس��يد مورخه 89/2/16 تا زمان وصول در حق خواهان 
تعاونی اعتباری مالی ثامن االئمه با وکالت فائزه عبدالهی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شيخ 
بهايی روبروی بيمارستان مهرگان ابتدای کوی نشاط انگيز ساختمان پاستور طبقه اول، دفتر 
بابك کيانی. و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به 
محکوم عليه ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم 
به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1610 کالس��ه پرونده: 1571/89، ش��ماره دادنامه: 259، مرجع رس��يدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��يد امير س��تار فاضلی نژاد فرزند س��يدعلی، وکيل: شهرام 
غفرالهی، آدرس: اصفهان خ سعادت آباد ساختمان هرم طبقه 5 واحد 14، خواندگان: 1- کاظم 
الهی فرزند عباس��علی، به نش��انی: اصفهان کوی راه حق بن بس��ت 11 پالک 139، 2- مهرداد 
يزدانی فرزند غالمرضا به نشانی: کوی امام جعفر صادق بوستان 7 غربی پ 82، 3- عليرضا 
پديدارفر فرزند عباس: نش��انی: جاده اصفهان ش��يراز کوی راه حق بن بس��ت 7 پ 115، 4- 
محسن محسن زاده کرمانی فرزند رضا نشانی: شيخ صدوق شمالی کوچه منوچهری پ 1/9، 
5- فرهاد 6- فرش��ته 7- فريبا 8- فريال 9- فيروز ش��هرت همگی بشارت 10- زهرا آقا محی 

الدين همگی مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای الزام خواندگان به تنظيم سند رسمی مالکيت 
بميزان 161 س��هم از 6025 س��هم ششدانگ پالک ثبتی 317 فرعی 2348 واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان مقوم به پنجاه ميليون ريال بانضمام مطلق خس��ارات قانونی. گردشکار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص 
دعوی آقای سيد اميرستار فاضلی نژاد با وکالت آقای شهرام غفرالهی بطرفيت آقايان و خانم 
ها 1- کاظم الهی 2- مهرداد يزدانی 3- عليرضا پديدارفر 4- محس��ن محس��ن زاده 5- فرهاد 
6- فرشته 7- فريبا 8- فريال 9- فيروزه شهرت همگی بشارت 10- زهرا آقا محی الدين همگی 
مجهول المکان بخواس��ته: تقاضای الزام خواندگان به تنظيم س��ند رسمی مالکيت بميزان 161 
سهم از 6025 سهم ششدانگ پالک ثبتی 317 فرعی 2348 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مقوم 
به پنج ميليون ريال به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی دارد. با عنايت به محتويات پرونده و 
مدارک موجود و صورتجلس��ه مورخه 90/9/28 ب��ا توجه به اينکه خواندگان رديف های دوم 
و س��وم و پنجم الی دهم عليرغم ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی در جلسه رسيدگی حضور 

نيافته و اليحه دفاعيه ای نيز ارس��ال ننموده اند و همچنين جوابيه استعالم از اداره ثبت اسناد 
و ام��الک ک��ه پالک ثبتی 2248/317 قطع��ه زمين واقع در بخش 6 اصفه��ان به نام خواندگان 
رديف پنجم الی دهم می باشد لذا شورا باستناد مواد 10، 219، 220 قانون مدنی حکم به الزام 
خواندگان رديف پنجم الی دهم به حضور در دفترخانه رسمی و تنظيم سند رسمی مالکيت به 
ميزان 161 س��هم مشاع از 6125 سهم شش��دانگ پالک ثبتی 317 فرعی 2348 واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان به نام خواهان صادر و اعالم می نمايد. و در مورد س��اير خواندگان با توجه 
ب��ه اينکه مالکيتی ندارند قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره درباره خواندگان رديف 
پنجم الی دهم غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد. 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1611 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايی به ش��ماره 4954/90 ش ح اول له علی رحيمی و عليه محمدرضا نصرآزادانی نامبرده 
به آدرس اصفهان خ آتش��گاه خيابان بعثت کوچه آسياب بخواسته مطالبه مبلغ 10/643/367 
ريال جلس��ه مزايده ای را در تاريخ 91/3/28 س��اعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع 
ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خيابان محتش��م کاش��انی به منظور فروش اموال 
توقيفی محکوم عليه که جمعًا توس��ط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان بمبلغ 7/700/000 
ريال ارزيابی گرديده اس��ت برگزار نمايد. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده 
مبل��غ 10 درصد از هزينه کارشناس��ی را به ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانك ملی 
دادگستری اصفهان واريز نموده و با ارائه فيش آن به اين اجرا از اموال بازديد به عمل آورده 
و در مزايده شرکت نمايند و قيمت مزايده از پايه شروع شده و اموال به شخص يا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د که باالترين پيش��نهاد را ارائه نمايند و مش��خصات اموال بدين شرح می 
باش��د: 1- قيمت متوس��ط يك يخچال مدل پنگوئن 14 فوت به مبلغ 2/000/000 ريال، 2- يك 
دس��تگاه يخچال مدل فيلور 12 فوت به مبلغ 1/500/000 ريال، 3- يك دستگاه تلويزيون رنگی 
مدل سامسونگ 21 اينچ به مبلغ 1/500/000 ريال 4- يك دستگاه راديو ضبط مدل پاناسونيك 
و باند مس��تعمل به مبلغ 700/000 ريال 5- دو تخته فرش ماش��ينی دوازده متری 4×3 زمينه 
الکی به ارزش 2/000/000 ريال که جمعًا به مبلغ محکوم به 7/700/000 ريال ارزيابی گرديده 

است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
1612 شماره دادنامه: 9109973657100128. شماره پرونده: 9009983657101072. شماره 
بايگانی ش��عبه: 901085. خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه)ع( با وکالت آقای رضا رضايی 
به نش��انی اصفهان-خ آمادگاه-جنب کوچه نجفی-ساختمان نساجی پارس- طبقه سوم- دفتر 
وکالت. خواندگان: 1-آقای س��يد محمد ميرآفتاب 2- آقای سيد علی ميرآفتاب همگی به نشانی 
کاش��ان – خ آيت اله کاش��انی-جنب بانك صادرات-پ466. 3- آقای مسعودرضا مازوچی به 
نشانی کاشان-خ شهيد بهشتی-ک شهيد فراتی- بن بست شيرازی-پ32. 4- آقای سيد جواد 
ميرآفتاب به نش��انی کاشان-خ بابا افضل-پاس��اژ وليعصر-طبقه پايين-دفتر پاساژ. 5- آقای 
س��يد مهدی ميرآفتاب به نشانی کاشان- خ بابا افضل-پاس��اژ وليعصر-طبقه همکف-مغازه 
اول-س��مت چپ. 6- آقای عباس اکبری به نش��انی در حال حاضر مجهول المکان. خواس��ته: 
مطالبه وجه چك. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی اوراق و محتويات پرونده ختم رس��يدگی را 
اع��الم و مبادرت به صدور رای م��ی نمايد. رای دادگاه. در خصوص دع��وی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه)ع( با وکالت آقای رضا رضايی به طرفيت آقايان 1- مس��عودرضا مازوچی فرزند 
عباس 2- عباس اکبری فرزند علی 3- س��يد مهدی ميرآفتاب 4- سيد جواد ميرآفتاب 5- سيد 
عل��ی ميرآفتاب 6- س��يد محمد ميرآفتاب رديفه��ای 3 و 5 و 6 فرزندان س��يد جواد و رديف 
4 فرزند س��يد حس��ين به خواس��ته مطالبه وجه به ميزان 320/000/000 ريال به موجب يك 
فقره چك شماره 163235-1390/3/2 عهده حساب جاری شماره 1630099591 بانك تجارت 
ش��عبه ميدان معلم کاشان به انضمام خسارات دادرس��ی و خسارت تاخير تاديه نظر به اينکه 
وجود اصل سند تجاری فوق االشعار در يد تعاونی خواهان داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه 
خواندگان تا ميزان مورد خواس��ته داشته و نظر به اينکه خواندگان رديف دوم عليرغم دعوت 
از طريق نش��ر آگهی در روزنامه نصف جهان ش��ماره 1488-90/12/24 و س��اير خواندگان 
عليرغم ابالغ اخطاريه خويش )همگی به نحو قانونی( در جلس��ه دادرس��ی حضور نيافته اند و 
اليحه دفاعيه ای ارسال نکرده اند و دليلی بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانون��ی ارائه ننموده اند و نظ��ر به اينکه مطابق منطوق تبصره الحاق��ی ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چك مصوب مجلس ش��ورای اسالمی خسارت تاخير تاديه فقط و فقط 
از صادرکننده چك قابل مطالبه بوده که اين حکم استثنايی را نمی توان به ساير مسئولين اين 
نوع سند تجاری اعم از ظهرنويس و ضامن تسری داد فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق ضمن وارد 
دانس��تن دعوی تعاونی خواهان در کليه قسمتها به استثنای مطالبه خسارت اخير الذکر نسبت 
به تمامی خواندگان اين قس��مت از دعوی را فقط نس��بت به خوانده ردي��ف اول )صادرکننده 
چك مس��تند دعوی( ثابت تش��خيص داده و مس��تنداً به ماده 1257 قانون مدنی و مواد 249 
و 310 و 311 و 312 و 314 قان��ون تج��ارت و م��واد 194 و 198 و 502 و 515 و 519 قانون 
آ.د.د.ع.و.ا در ام��ور مدنی و ماده واحده قانون استفس��اريه تبصره الحاقی ياد ش��ده مصوب 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام ضمن صدور حکم بر بطالن دعوی تعاونی خواهان در قسمت 

مطالبه خس��ارت تاخير تاديه از خواندگان رديف های دوم الی آخر )ضامنين( همه خواندگان 
را ب��ه پرداخت مبلغ 320/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخ��ت مبلغ 15/466/000 
ريال بابت خس��ارت دادرسی )هزينه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست 
و تصدي��ق منضمات به دادخواس��ت و حق الوکاله وکيل انتخاب��ی( آن هم به نحو تضامن در 
حق همين تعاونی و خوانده رديف اول )صادرکننده چك( را به پرداخت خس��ارت تاخير تاديه 
وجه سند تجاری مستند دعوی از تاريخ سررسيد تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
بان��ك مرکزی که مي��زان دقيق آن حين االجراء محاس��به و تعيين می ش��ود در حق تعاونی 
مذکور محکوم می نمايد رای صادره نس��بت به خواندگان غيابی و بدواً ظرف بيس��ت روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و س��پس ظرف بيس��ت روز از تاريخ انقضای مهلت 
 واخواهی قابل تجديد نظر در دادگاه های س��ابق الذکر می باش��د. قديريان – دادرس ش��عبه

اول دادگاه حقوقی کاشان

تغییرات 
1613 شماره: 1022 آگهی تغييرات در شرکت ماهان گستر ميمه )سهامی خاص( ثبت شده به 
ش��ماره 169 و شناسه ملی 10260147170 برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده مورخ 1391/2/9 تغييرات ذيل در ش��رکت نامبرده به عمل آمده است: 1- ماده 15 
اساس��نامه اصالح گرديد بدين شرح: ماده 15 اصالحی سرمايه شرکت از مبلغ 2000000 )دو 
ميليون( ريال به مبلغ 100000000 )يکصد ميليون( ريال افزايش يافت. م الف: 3276 نوروز – 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

ابالغ وقت رسیدگی
1616 درخص��وص پرونده کالس��ه 90-2442 خواهان محمد علی تورجی زاده دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت اميرحس��ين بيطرفان تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای مورخ 
91/3/31 س��اعت 9 صب��ح تعيي��ن گرديده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1617 درخص��وص پرونده کالس��ه 90-2444 خواهان محمد علی تورجی زاده دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالب��ه به طرفيت محمود بيطرفان تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 
91/3/31 س��اعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه شش��م حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1618 درخصوص پرونده کالسه 90-2447 خواهان تورجی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت محمدرضا کريمی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/3/31 ساعت 10 
صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی 
جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1619 شماره ابالغيه: 9110100351800381. شماره پرونده: 9109980351800194. شماره 
بايگانی ش��عبه: 910196. خواهان طاهره مرادی دادخواس��تی به طرفيت خوانده علی احمدی 
تقدي��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به ش��عبه هجدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
9109980351800194 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/04/07 و ساعت 12:30 تعيين 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر گردد. نوری - منش��ی شعبه هجدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خیام درست فهمیده نشده است 



اکران خانگی یادداشت

خبر ویژه

هفت 
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هفت از نهم تيرماه پخش مي شود 
سري جديد برنامه »هفت« با تغيير در آيتم ها و همچنين عوامل اين برنامه، از نهم تير ماه، حدود شش 
هفته  ديگر پخش خواهد شد. جيرانی در آخرين برنامه اش گفت: بايد از عوامل تهيه برنامه »هفت«، 

مطبوعات و سينماگراني كه امروز طي نامه هايي از من و برنامه حمايت كرده بودند، قدرداني كنم. 
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گروه سینما - اولين جشنواره    
فرهنگ��ی، هن��ری نوجوان��ان 
س��ربازان  )ع(،   حس��ينی 
خمين��ی )ره( ب��ا محوري��ت 
ش��هدای دانش آموز و يادبود 
ش��هيد فهميده به همت اداره 
كل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 

استان البرز برگزار می گردد.
حسن عليرضايی و اعظم لطفی 
از فيلمسازان و هنرمندان شهر 
اصفهان با ارسال هش��ت فيلم پويانمايی و فيلمنامه در اين جشنواره 

شركت خواهند كرد.
درهمي��ن ارتب��اط » س��نگ و نيرن��گ« ب��ا موض��وع مقاوم��ت و 
پايداری، »ترديد« با داس��تانی ازاستکبار س��تيزی، »نسل آفتاب« 
ب��ا محوري��ت تربي��ت اس��المی، »پش��يمان« ب��ا موض��وع تزكيه 
 نفس در جوان��ی، »پرواز« با داس��تانی از توس��ل به ام��ام رضا )ع(، 
»عبرت« با موضوع اهميت نماز، »انگيزه« ب��ا محوريت خود اتکايی 
و خودباوری نس��ل جوان و »به آس��مان نگاه كن« با موضوع شهدا، 
 خانواده شهدا و دفاع مقدس عناوين آثار ارسالی اين دو هنرمند ديار 
نصف جهان به دبيرخانه جش��نواره هس��تند.گفتنی است جشنواره 
نوجوانان حسينی )ع(، س��ربازان خمينی )ره( در گستره ملی، آبان 

سال جاری به ميزبانی شهر كرج برگزار خواهد شد.

 تمایلی به ساخت 
قالده های طال2 ندارم

ابوالقاس��م طالبی در نشس��ت تازه خود با دانش��جويان س��ينما در 
رابطه با س��اخت س��ری دوم فيلم »قالده های ط��ال« گفت: تمايلی 
 ب��ه س��اخت قس��مت دوم »ق��الده ه��ای ط��ال« ن��دارم.  او افزود: 
 ب��ی ش��ک زمان��ی ك��ه بخواهي��د ب��ه كش��ورتان خدم��ت كنيد، 
دستگاه هايی برای حمايت از ش��ما وجود دارند، درست مانند زمانی 
كه می خواهيد خيانت كنيد. طالبی ادامه داد: اتفاقات 88، يک زخم 
 بر بدن كش��ور بود كه ع��ده ای در ايجاد اين زخم، نقش داش��تند و 

افرادی نيز تالش كردند تا از آن جلوگيری كنند. 
طالبی در پاسخ به سؤال يکی از دانش��جويان در رابطه با اين كه چرا 
نقش بسيج اين قدر كمرنگ در » قالده های طال« ديده شده، اظهار 
داشت: حضور بسيج در اين فيلم كامال مظلوم و تأثيرگذار به نمايش 

درآمده است.
 وی ادام��ه داد: »قالده های طال« را ب��ا گرايش های سياس��ی خود 
ساخته ام. طالبی تأكيد كرد: مگر می شود كه يک فرد گرايش سياسی 
نداشته باشد و بتواند فيلم سازی كند؟ اين فيلم را به گونه ای ساختم 
كه وقتی جوان ايرانی به آن نگاه می كند، به اين نتيجه برسد كه فيلم 

خوش ساختی را ديده است.

گروه س�ینما- »آدمکش افس��انه ای«  را يکی از فيلم های بسيار 
مهيج و پرتعليق سينمای هنگ كنگ ناميده اند؛ يکی از فيلم هايی 

كه سراسر دلهره و هيجان است و ديدن آن به همه توصيه می شود.
 كارگردان فيلم، وو چينگ است و درآن بازيگرانی همچون نيکی لی 

و انين تامانايا ايفای نقش كرده اند.
 در خالصه داستان آمده است: 
ب��روس ب��ر حس��ب اتف��اق 
در خياب��ان ج��ان، يک��ی از 
افس��ران زن ب��ه ن��ام هولی 
را نجات م��ی ده��د. بعد از 
اين اتف��اق، پای ب��روس به 
 اداره پلي��س ب��از می ش��ود 
و از همي��ن جا ي��ک رابطه 
عاطفی به هم��راه فرارهای 
پ��ی در پ��ی بروس ش��کل 
م��ی گي��رد و او ناخواس��ته 
 وارد جري��ان ه��ای جنايی 

می شود... 
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الماس ها ابدی اند

 فیلمسازان اصفهان با هشت اثر 
در جشنواره شهید فهمیده

ژان گابن 
گ�روه س�ینما -  ژان گابن، یکی 
ازچهره های ش�اخص سینمای 
فرانس�ه اس�ت که ایرانی ها آن 
را با بازی در فیلم هایی همچون 
غروب تبه�کاران، دایره س�رخ 
و حفره به ی�اد دارن�د. او خرس 

برلین را درکارنامه خود دارد. 

برناردو برتولوچی 
گروه سینما- برناردو برتولوچی 
کارگ�ردان ش�اخص ایتالیای�ی 
اس�ت که س�ینما را با دستیاری 
پازولینی آغاز کرد. برتولوچی از 
چهره های سینمای نئوریالیسم 

ایتالیا محسوب می شود.

ِکنجی ميزوگوشی
  

گروه سینما -  کنجی میزوگوشی 
در34س�ال فعالی�ت س�ینمایی 
خود، 90 فیلم سینمایی ساخت. 
 میزوگوش�ی درآثارخودآشکارا 
از  ش�رقی تر  ک�ه  داد  نش�ان 

کوروساواست. 

آدمکش افسانه ای

اخبار سینما

 »تاریخ از این ور« 
در راه است 

خبرنگار  رادیو، گزارشگر 
صدای آمریکا از آب درآمد 

تهيه كننده مجموعه »شکرستان« از ساخت انيميشن جديد خبر داد.  مسعود 
صفوی از س��اخت مجموعه انيميش��ن جديدی با عنوان »تاريخ از اين ور« به 
كارگردانی اصغر صفار خبر داد. »تاريخ از اين ور« عنوان تازه ترين سريالی است 
كه مركز مطالعات و توليدات انيميشن حوزه هنری به ساخت آن پرداخته و تا 

كنون 14 قسمت از 90 قسمت اين مجموعه 20 دقيقه ای ساخته شده است.
 اين مجموع��ه اكنون مراحل پايانی پيش توليد را س��پری م��ی كند.  نگارش 
20 قسمت از فيلمنامه اين سريال نهايی شده و همچنين 70درصد از تحقيقات 
گروه به پايان رسيده است. براساس گفته های مس��عود صفوی، تهيه كننده 
مجموعه »شکرس��تان«، انتظار می رود تا اواخر س��ال جاری 70 قسمت اين 

مجموعه تاريخی ساخته شود.
وی همچنين بهترين زمان برای ساخت 20 قسمت باقی مانده را حين پخش 
مجموعه دانست. ش��ايان ذكر اس��ت احمد اعراب لو به عنوان سرپرست گروه 
تحقيقات، عليرضا ثانی فر سرپرست گروه نويسندگان و اصغر صفار به عنوان 

كارگردان با اين مجموعه همکاری می كنند.

سعيد راد نسبت به فريب كاری شبکه های خارجی در مصاحبه با هنرمندان 
اعتراض كرد و گفت: اگر می دانس��تم خبرنگار صدای آمريکاس��ت، مصاحبه 
نمی كردم.  راد نسبت به فريب كاری شبکه های خارجی اعتراض كرد و گفت: 
فردی برای مصاحبه با من تماس گرفت و خود را خبرنگار راديو معرفی كرد. 
من در مورد آقای ايرج قادری آنچه در دل داشتم گفتم، اما نمی دانستم از آن 
سوءاستفاده خواهد شد. وقتی كه صدای مصاحبه ضبط شده خود را از صدای 
آمريکا شنيدم، بسيار ناراحت و متعجب شدم. اگر می دانستم كسی كه پشت 
اين مصاحبه است خبرنگار VOA است، سکوت می كردم و هرگز مصاحبه 
نمی كردم. وی در ادامه با اعتراض نسبت به فريب كاری خبرنگاران شبکه های 
خارجی گفت: اگر اوضاع اين طور باش��د كه هركس��ی تلفن بزند و خودش را 
خبرنگار معرفی كند، ما ديگر نمی توانيم به هيچ تماسی اعتماد كنيم و ديگر 
مصاحبه نخواهيم كرد. وی در پايان گفت: هم اكنون در حال آماده سازی خودم 
برای بازی در فيلم آقای كيميايی به اس��م »دست تنها« هستم كه در اواسط 

خردادماه كليد می خورد.

سن پطرزبورگ 2، با همان عواملخصوصی اکران پیاده رو شدقریبیان ها گناهکاران اند

فيلم »گناهکاران« به كارگردانی 
فرامرز قريبيان و نويسندگی سام 
قريبيان ب��ا پايان مراح��ل فنی، 
تا يک م��اه ديگر آم��اده نمايش 

می شود.
 فردي��ن خلعتب��ری موس��يقی 
فيل��م را نوش��ته و در اي��ن هفته 
ضب��ط موس��يقی اي��ن فيل��م 
انج��ام خواه��د ش��د. در اي��ن 
فيلم بازيگران��ی چ��ون:  فرامرز 
قريبي��ان، رامبد جوان، ش��قايق 
 فراهان��ی، قطب الدي��ن صادقی،

 رضا رويگری، همايون ارشادی، كورش تهامی، بهاره كيان افشار، اميد روحانی، 
نسرين مقانلو، سياوش چراغی پور، هومن برق نورد، مهتاج نجومی، محسن افشانی 
حسين فالح، ملکه رنجبر، محمد ساربان و محمد متوسالنی ايفای نقش می كنند.

در برخی نقاط ش��هر نسخه هاي 
قاچاق فيلم »خصوصي« توس��ط 
دستفروشان در حال عرضه است.

 ظاه��را اي��ن ب��ار دستفروش��ان 
به نس��خه با كيفيت فيلم دس��ت 
يافت��ه اند و كس��اني ك��ه فيلم را 
خري��داري كرده اند، اين مس��أله 
را تأييد م��ي كنن��د. فرحبخش 
درب��اره اي��ن اتفاق گف��ت: از اين 
 مس��أله اط��الع ن��دارم و اي��ن 
نس��خه ه��ا را هن��وز ندي��ده ام. 
الزم به ي��ادآوری اس��ت كه فيلم 

»خصوص��ي« ب��ه كارگرداني محمد حس��ين فرح بخ��ش در حالي ك��ه در عيد 
 نوروز در س��ينماها اكران ش��ده بود، ب��ه دليل وج��ود برخي اعتراض ه��ا، بعد از 

سه هفته از پرده سينماها پايين كشيده شد.

حمي��د اعتباريان  پ��س از مدتي 
كه در س��ينماي ايران كم كار بود 
و تهيه كنندگي فيلم��ي را قبول 
 نک��رد، با دو پ��روژه  پر س��روصدا 
بازگش��ته اس��ت. اعتباري��ان 
از آغ��از فيلمب��رداری فيل��م 
سينمايی»س��ن پطرزبورگ 2« 
ب��ه كارگردانی به��روز افخمی و 
همکاری عوامل قس��مت اول در 
اواخر تابستان خبر داد كه با توجه 
به حواشي فراوان و اختالف هاي 
بين اين دو نفر، موقع س��اخت و 

اكران عمومي قس��مت اول فيلم، عجيب به نظر مي رس��د. اعتباري��ان به عنوان 
تهيه كننده ای حرفه اي، به اين نتيجه رسيده كه محصول نهايي كار بهروز  افخمي 

كيفيتي دارد كه به دردسرهايش مي ارزد! 

   دیروز و امروز تولد سه چهره بسیار شاخص در عالم سینما بود. 

داردن ه��ا فوق العاده ان��د. می ت��وان   
ذوق زدگی داوران كن را هر بار از ديدن 
فيلم جديدی از آنه��ا درک كرد. ولی 
اين می تواند درنهايت به ضررش��ان تمام ش��ود. فيلم در نگاه اول 
نمونه ای ا س��ت از دنيايی كوچک كه در اين دنيای بزرگ حسابی 
جا خوش كرده است. دنيای پرورش��گاه ها و تبهکارهای كوچک 
و بچه های بدقلق؛ مهربانی ها و پس��تی ها؛ پدری كه رک و راست 
می گويد حضور بچه ب��ه او اس��ترس می دهد و مس��ئوليتش را 
نمی پذيرد و زنی كه حاضر می ش��ود بدون دليل، با دشواری های 
اين مسئوليت س��روكله بزند. كنش ها و تعليق هايی كوچک كه 
ناگهان مخاط��ره  ای بزرگ از ميان  آنها س��ر برم��ی آورد. بدقلقی 
پس��ربچه، غافلگيركننده و جذاب اس��ت )صحن��ه لجبازی اش 
با ش��ير آب در كل س��ينمای داردن ها مثال زدنی اس��ت.( فيلم 
به عمد ب��ه برخ��ی انگيزه ها و علت ه��ا نمی پ��ردازد )مثال دليل 
صبوری زن در قبال بدقلقی های بچه( و لحن س��رد و بی اعتنای 
هميش��گی را در پيش می گيرد. در هنگام تماش��ا صبر می كنيم 
تا قصه به نقطه عطف دراماتيک مهمش برس��د ك��ه از فيلم های 
 قبلی انتظارش را داريم و می رس��د و بعد ب��ا چرخی غيرمنتظره 
� بخشش��ی غيرمنتظره � از س��وی زن حتی در قب��ال تبهکاری 
پس��رک، ماجرا به مس��ير خير و ص��الح بازمی گ��ردد. می ماند 

يک اتف��اق غيرمنتظ��ره  ديگ��ر ب��رای پايان بندی و بازگش��تی 
 ديگ��ر. بهتري��ن فيلم ه��ای داردن ها � »پس��ر«، »ك��ودک« و 
»س��کوت لورنا« � اليه های مختلفی داش��تند. يک اليه، معموال   
تربيتی/اجتماعی بود و اليه های ديگر به وجوه اسطوره ای، فلسفی 
 و هستی شناس��انه ربط پيدا می كرد. اين يکی در س��طح تربيتی 
)و با اغماض اجتماعی( متوقف شده و ظرفيت های بالقوه  گسترش 
موضوع را نادي��ده می گيرد. ماج��رای تبهکاری در س��طح يک 
تبهکاری ساده )هش��داری برای آينده  بچه( باقی می ماند و بحث 
»مسئوليت پذيری« به موضوع اصلی فيلم بدل می شود. شخصيت 
زن به اندازه  كافی عمق پيدا نمی كند )مقايسه كنيد با عمق كاراكتر 
»لورنا« در فيل��م قبلی داردن ها( و اش��اره  فيلم ب��ه خودخواهی 
شهروندی، در پايان بندی آن قدر نيست كه فيلم را ارتقا ببخشد. 
ازسوی ديگردرمقايسه با حضور سبک گرايانه  دوربين در»پسر« 
وجسارت های روايی »سکوت لورنا«، دراين فيلم كارگردانی فقط به 
نمايش ماجرا اكتفا می كند؛ روايتی عينی و معمولی بدون تصويری 
شگفت انگيز و به يادماندنی؛ بدون ايماژ. به طور كلی در پنج فيلمی 
كه از داردن ها ديده ام، هميشه نياز به تصميم گيری بوده، آن هم در 
موقعيتی بسيار پيچيده و بحرانی. داردن ها در سينمای امروز اروپا 
وزنه ای مهم اند و همين فيلم هم ب��دون در نظر گرفتن فيلم های 

قبلی، نااميدكننده نيست. 

»روزهای زندگی« ي��ادآور مقاومت 
و ايثار جان بركفانی اس��ت كه در هر 
قشر و جايگاه اجتماعی، برای دفاع از 
ناموس و وطن قدم به وادی گذشت نهاده اند و تمام ناماليمات 
و س��ختی ها را با عافيت و راحت طلبی تعويض كرده اند. اين 
فيلم واگويه ای تلخ و جدی از بحرانی ترين زمان در ايام جنگ 
تحميلی و تالش��ی برای ارائه تصويری نو از رزمندگان و ايثار 
پزشکان در جنگ است. فيلم روايتی ساده و روزمره آدمی است؛ 
روزی كه كنترل و هدايت آن تنها در انديشه و آرمان فرد است. 
روزهايی كه هر يک می توانند با تقدسات و اعتقادات باطنی از 

روزهای زندگی ديگران جدا و برتر باشد. 
 در »روزه��ای زندگ��ی« درام اث��ر ني��ز برپاي��ه كوش��ش و 
زيبايی های معنوی و درونی خلق ش��ده و داستان و كنش ها 
 و واكن��ش كاراكتره��ا ب��ا آدم هاي��ی ك��ه گاه در قام��ت يک 
ضدقهرمان وارد گود شده اند بنا شده و اين شناخت باعث شده 
فيلم جذب و كشش درونی را تا پايان برای مخاطب فراهم كند. 
يکی از زيركی های فيلمساز در »روزهای زندگی« نشان دادن 
اخالق درراه رسيدن به هدف در ش��خصيت هاست و كاراكتر 
قهرمان و هم س��ويان او كه در قامت پزش��ک حضور دارند، تا 
آخرين خط س��وگندنامه خود می ايس��تند و جلوه ای ديگر از 

ايثارگران جنگ را به نمايش می گذارند. دوری از شعاری شدن 
و مأنوس با درونيات مخاطب از نقاط قوت »روزهای زندگی« 
اس��ت، اما در عين حال فيلم مملو از صحنه های تکان  دهنده و 
تلخ اس��ت كه گاه ديدن آنها غيرقابل تحمل می شود و به نظر 
می رسد احتياط گروه س��نی برای تماشای اين فيلم، ضروری 
است. معنويت درونی و ايمان باطنی در »روزهای زندگی«، از 

جلوه های ديگر به نمايش در آمده است. 
احس��اس مس��ئوليت، نبرد وجدان و عش��ق، تبل��ور ترس و 
م��رگ در تمام اين فيلم نمايان اس��ت و در كن��ار بحران های 
اصلی جن��گ و خونريزی، معركه ای واقع��ی برای محک زدن 
و گزينش راه و انتخابی س��خت و دشوار اس��ت. سکانس های 
تأثيرگ��ذار در قالب روايت��ی از ايثارگری پزش��کان و زنان در 
جبهه های جنگ آش��کار اس��ت. در قص��ه پردازی اي��ن اثر، 
چند ش��خصيت با مکات��ب و اي��ده ئولوژی ه��ای مختلف در 
فضايی س��خت و در تنگنا در كن��ار يکديگر ق��رار گرفته اند و 
 چالش قهرمان با يکی از پزش��کان اين بيمارس��تان صحرايی، 
نمونه ای از اين شخصيت هاست.شيخ طادی باتمهيدی رفتاری 
و ظاهری، زوج پزش��ک قصه را با مجروحان درگير می كند و 
تقالی دائمی آنان را برای نجات زندگی و درمان آنان در پيش 
می گيرد و به جزئيات و درونيات به اشاره ای آنی اكتفا می كند.

نگاهی به روزهای زندگی به بهانه اکران فیلمی از برادران داردن 

اثری تلخ درباره ایثار، دور از شعار پسری با دوچرخه در تاالر هنر می چرخيد 

فیلم در نگاه اول نمونه ای 
ا ست از دنیایی کوچک که 
در این دنیای بزرگ، حسابی 
جا خوش کرده است. دنیای 
پرورشگاه ها و تبهکارهای 
کوچک و بچه های بدقلق؛ 
مهربانی ها و پستی ها؛ پدری 
که رک و راست می گوید 
حضور بچه به او استرس 
می دهد و مسئولیتش را 
نمی پذیرد و زنی که حاضر 
می شود بدون دلیل، با 
دشواری های این مسئولیت 
سروکله بزند

یکی از زیرکی های فیلمساز 
در روزهای زندگی، نشان 
دادن اخالق در راه رسیدن به 
 هدف در شخصیت هاست 
و کارکتر قهرمان و هم سویان 
 با او که در قامت 
پزشک حضور دارند، تا 
 آخرین خط سوگندنامه 
خود می ایستند و جلوه ای 
دیگر از ایثارگران جنگ را به 
نمایش می گذارند

گروه 
سینما

گروه 
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 امام رضا )علیه السالم(:
 همانا س��کوت و خاموش��ی راهی از راه های حکمت اس��ت.
سکوت موجب محبت و عالقه می شود. سکوت راهنمایی برای 

کسب خیرات است.

اهالی فرهنگ و ادب ما حرفه ای 
کار  نمی کنند

می خواهم بگویم اگر اهالی فرهنگ و ادب ما حرفه ای کار نمی کنند، 
به معنی ضعیف بودن صنعت نش��ر در ایران نیس��ت. در میان همه 
صنایع فرهنگی، سالم ترین و خصوصی ترین صنعت کشور ما صنعت 
نشر است. درحوزه نشر هشتاد درصد ناشران ما در بخش خصوصی 
فعالیت می کنند و نود درصد کتابفروش های ما هم خصوصی هستند. 
این یعنی باید در نشر به صورت خصوصی وارد شویم و از دخالت های 
نابجای دولت آسوده شویم. شما س��ینما را نگاه کنید؛ این صنعت با 
این که بزرگ ترین صنعت فرهنگی کشور ماس��ت، اما به هیچ روی 
این امکان و آزادی را در خود  ندارد. بسیاری از تولیدات سینمایی ما 
تولیدکننده دولتی دارند. لذا صنعت نشر یک امکان بالقوه در اختیار 
نویس��نده قرار می دهد که بتواند زندگی حرفه ای داش��ته باشد. این 
که ما از این فرصت به��ره نمی بریم به غیرحرف��ه ای بودن خودمان 
برمی گردد. در نوشتن، صاحب کار مردم هس��تند. اگر صاحب کار، 
جلسات ادبی یا جریانات دیگر مثال فالن رس��انه داخلی یا خارجی، 
موافق یا مخالف، یا محفل یا استاد و... شدند، وارد زندگی غیرحرفه ای 
شده ایم. این نش��ان می دهد دخالت های نابجا در صنعت نشر است 
که آن را غیر حرفه ای کرده. این ک��ه فکر کنیم با چیزی مثل مجمع 
ناشران می شود مشکل نش��ر را حل کرد، به همان بالهتی است که 
فکر کنیم با مسکن مهر می شود مشکل مسکن در ایران را حل کرد. 

نویسنده مستقیم باید برای مردم بنویسد.

 ساخت ساختمان شش طبقه
 در ۲۴ ساعت!

یک شرکت چینی اعالم کرده است به زودی می تواند یک ساختمان 
شش طبقه را در ۲۴ساعت بسازد  و تحویل مشتری دهد! این شرکت 
ساختمان س��ازی که پروژه هایش همه را غافلگیر کرده است، برای 
ساخت ساختمان ها از قطعات پیش ساخته استفاده می کند. آخرین 
پروژه این شرکت، ساختمانی س��ه طبقه در منطقه هونان است که  
ساخت آن در هش��ت روز به پایان رس��ید. ژانگ یوآ، مدیرعامل این 
ش��رکت، رویاها و طرح های بیشتری در س��ر دارد. او می گوید: این 
روزها نیاز به ساخت  و سازهای سریع و ایمن، با حداقل هزینه در همه 
 جای جهان وج��ود دارد. به گفته ژانگ یو که بنیانگذار این ش��رکت 
س��اختمان س��ازی اس��ت، در دوره جدید دیگر روش های زمان بر 
ساختمان سازی پاسخگوی نیاز مش��تری ها نیست. چند وقت پیش 
این شرکت در یکی از پروژه های مهم خود ساخت هتلی ۳۰ طبقه را 
در ۱۵روز به پایان رساند و نظر همه رسانه های جهان را به خود جلب 
کرد. مدیر عامل این شرکت می گوید نیروهایش با تجربه پروژه های 
گذشته، حاال می توانند ساختمانی شش طبقه را در یک روز به پایان 
برسانند. مقام های این شرکت همچنین اعالم کرده اند که می خواهند 
ساختمانی ۲۲۰طبقه را که می تواند مرتفع ترین آسمانخراش جهان 

باشد، تنها در عرض چهار ماه بسازند!
مهندس��ان این ش��رکت نحوه کار خود را ش��بیه ساختمان س��ازی 
بچه ها با اس��باب بازی هایی مانن��د لِگو می دانند. ب��ه گفته آنها همه 
قطعات س��اختمان آماده اس��ت و کارگرها در محل ساختمان فقط 
آنها را براساس نقشه تعیین شده سر هم می کنند. این ساخت و ساز 
س��ریع در حالی صورت می گیرد که قیمت تمام شده ساختمان هم 
از انواع سنتی ارزان تر تمام می شود و ایمنی ساختمان هم به وسیله 
مهندسان تضمین شده است. ژانگ یوآ،با اشاره به زلزله هایی که در 
چین آمده و کشته شدن افراد بسیاری را به خاطر تخریب ساختمان ها 
را به دنبال داش��ته اس��ت، می گوید مس��أله امنیت و مق��اوم بودن 

ساختمان، اولویت ویژه ای در کار این شرکت دارد.
کارگران این شرکت می گویند یاد گرفتن این روش ساختمان سازی 
خیلی ساده است؛ آنها باید فقط نقش��ه را بخوانند و بدانند قطعات را 
کجا باید به هم پیچ کنند. دیگر خبری از گچ، آجر و مصالح س��نتی 
دیگر نیس��ت. این نحوه ساختمان س��ازی با قطعات پیش س��اخته، 
هزینه ها را هم پایین نگه می دارد. با روش این ش��رکت، س��اخت و 
ساز در هر متر مربع ۶۳۵ دالر)چهار هزار یوآن( نسبت به روش های 
سنتی ارزان تر تمام می ش��ود. سرعت ساخت و س��از را هم که کنار 
بگذارید، هزینه ساخت ساختمانی س��ه طبقه به وسیله این شرکت 
8/۲ میلیون دالر تمام شده که نس��بت به روش های سنتی در چین 

۳۰درصد ارزان تر  است.

کسانی که دایما در سفر هستند، نیاز بیشتری به تمیز 
کردن کامپیوترش��ان پیدا می کنند. نخستین نکته 
هنگام تمیز کردن لپ تاپ این است که از پارچه های 
زمخت و زبر و موادی که دارای حالل های آمونیاکی 

هستند، استفاده نکنید.
انواع گردو خاک و کثافات، مانند موی حیوانات و غیره 
ممکن است به درون کامپیوتر شما رفته باشد. خاک 
سیگار و تفاله های ریز از دیگر مواردی است که درون 

لپ تاپ ها پیدا می شود!
اینها معم��وال روی صفحه نمایش��گر ش��ما یا درون 
پورت ها می نشینند و مشکالتی را ایجاد می کنند. 
 ش��ما برای تمیز کردن لپ تاپ خود به وس��ایل زیر 
 نی��از دارد: دمن��ده ه��وا، پارچ��ه تنظیف پزش��کی، 
محلول نظافت و در آخر یک تکه پارچه کتانی، مانند 

تی شرت.

بخش بیرونی
برای تمیز کردن بخش بیرونی و بدنه لپ تاپ از یک 
تکه پارچه کتانی استفاده کنید که می تواند بخشی از 

یک تی شرت کهنه و قدیمی باشد.
به هیچ عنوان از پارچه های راه راه مخصوص نظافت 

یا پارچه های ساینده برای این کار استفاده نکنید.
از پارچه ها و دستمال های خشن مخصوص نظافت 
هم نباید استفاده کنید. یادتان باشد هیچ گاه اسپری 
تمیز کننده را مس��تقیم روی بدنه لپ تاپ نپاش��ید، 

بلکه آن را روی پارچه ریخته و سپس به بدنه بکشید.

سوراخ های هواکش
شما می توانید از یک کمپرسور دمنده هوا برای تمیز 
کردن س��وراخ های هواکش کامپیوتر خود استفاده 

کنید.
دهنگام دمیدن هوا به این سوراخ ها، مراقب باشید با 
شدت زیاد اسپری نکنید. زیرا این کار ممکن است به 
پره های فن کامپیوتر آس��یب بزند. از پارچه پزشکی 
برای تمی��ز کردن الب��ه الی س��وراخ ها و پروانه فن 

استفاده کنید.
هرگز کمپرس��ور هوا را مستقیم به س��مت پروانه فن 
نگیرید، چرا که ممکن اس��ت باعث چرخ بیش از حد 

مجاز آن شود.

پورت ها
پس از آن که سوراخ های هوا و فن تمیز شدند، سراغ 
پورت ها بروید. این پورت مکان هایی هستند که جرم 
زیادی را جمع آوری می کنند. برای تمیز کردن آنها 

باید از پارچه پزشکی استفاده کنید.
دمنده هوای فش��رده در اینجا نی��ز می تواند کمک 
فراوانی برای تمیز ک��ردن پورت ها کند. فقط مراقب 
باش��ید با فش��ار هوا جرم ه��ا را به اعم��اق پورت ها 

نفرستید.

نمایشگر
اگر قصد تمیز کردن جرم های روی صفحه نمایشگر 
را دارید، حتما قبل از این کار لپ تاپ را خاموش کنید. 
باز هم از یک تک��ه پارچه کتان مانند یک تی ش��رت 
اس��تفاده کنید و هرگز پارچه هایی ک��ه خش ایجاد 

می کنند را به کار نبرید.
هرگز از دس��تمال توالت ب��رای پاک ک��ردن صفحه 
نمایش��گر اس��تفاده نکنی��د. هرگ��ز از محلول های 
تمیزکننده که پایه آمونیاکی دارند برای تمیز کردن 

صفحه نمایشگر استفاده نکنید.
در صورت استفاده از این محلول ها، پایان کار صفحه 
نمایش��گر فرا رس��یده اس��ت. برای این کار حتما از 
محلول ه��ای تمیزکننده مانیتور اس��تفاده کنید که 
مطمئن تر است. همیشه محلول را روی پارچه اسپری 
کنید و از اسپری کردن مستقیم روی صفحه نمایشگر 

پرهیز کنید. 
 جهت کش��یدن پارچ��ه روی صفح��ه نمایش��گر، از 
چپ ب��ه راس��ت و از باال ب��ه پایین اس��ت. همچنین 
 می توانی��د با مخل��وط ک��ردن ایزوپروپی��ل الکل و 
آب، یک محل��ول تمیزکننده اختصاص��ی برای خود 
بس��ازید. این محلول باید حاوی مقدار مساوی آب و 

الکل باشد.

کیبورد
کیبورد یکی از کثیف ترین بخش های کامپیوتر است 
و ممکن است انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها هنگام 

کار کردن روی آن بریزد.
 بسیاری از ِجرم ها به انگشتان شما چسبیده و از این 

طریق وارد کیبورد شما می شوند.
برای خارج کردن جرم ه��ا و ذرات زیر کیبورد که در 
آن فرو رفته اند، از دمنده هوای فشرده با زاویه مورب 

استفاده کنید. 
به راهنمای استفاده از لپ تاپ مراجعه کنید. چرا که 
ممکن است کلیدهای کیبورد ش��ما قابلیت برداشته 

شدن برای نظافت را داشته باشند.
 پس از تمیز کردن، از قرار گرفتن درس��ت کلیدها در 

جای درست خودشان مطمئن شوید. 
پارچه پزشکی وسیله مفیدی برای پاک کردن کلیدها 

و اطراف آنهاست.

 لپ تاپ خود را این طور
 تمیز کنید
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دانستنی

خواندنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

طوالنی ترین قبر جه��ان متعلق به »عمران نبی« 
اس��ت که 8۰ س��انتی متر ع��رض و ۳۰ متر طول 
دارد. البته ای��ن بدان معنا نیس��ت که قد حضرت 
عمران)ع( ۳۰ متر بوده اس��ت، بلک��ه برای تکریم 
آن حضرت چنین مزار طویل��ی در نظر گرفته اند.

کش��ور عمان در جنوب دریای عمان ق��رار دارد. 
مقب��ره عمران نبی)ع( در ش��هر »صالل��ه« مرکز 
اس��تان »ُظفار« ق��رار دارد و ظف��ار، جنوبی ترین 
استان عمان است. این کشور از سمت غرب با سه 
کش��ور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و 

یمن همسایه است.
صالله نه تنها از حیث وجود زیارتگاه عمران نبی)ع( یک شهر زیارتی محسوب می شود، بلکه 
به دلیل موقعیت ویژه خود، مرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمان به حساب 
می آید و قطب گردشگری این کشور اس��ت. »عمران« یکی شخصیت های مشهور در قرآن 
کریم و نام مشترک پدر حضرت موسی)ع( و حضرت مریم)س( اس��ت.البته به اعتقاد اکثر 

مفسران،  عمرانی که قرآن از آن نام می برد، همان پدر مریم مقدس است.

»سامی« س��نجاب دو ساله ای اس��ت که پس 
از ای��ن که مادرش پ��س از تول��د او را رها کرد، 
به وس��یله یک معلم پیانو به نام شرلی هیگتون 
نجات پی��دا ک��رده و از آن به بع��د در خانه این 
معلم پیانو و همس��رش، در منطقه یورک شایر 

انگلستان زندگی می کند.
این سنجاب کوچک که در خانه زوجی هنرمند 
رشد می کرد، با آالت موسیقی آشنا شد و با یک 
پیانوی اس��باب بازی کوچک که توانایی تولید 

صدا را دارد، تمرین کرد.
 شرلی هیگتون در این باره می گوید: زمانی که 

فرزندان من در خانه مشغول نواختن پیانو می ش��دند، سامی روی کلیدهای پیانو پرش 
می کرد و س��عی می کرد با تقلید از فرزندان من، آهنگی را بنوازد. این استعداد او باعث 
می شود این خانواده برای او یک پیانوی کوچک اسباب بازی تهیه کنند و این سنجاب با 
استفاده از این پیانو به تمرین مشغول شود. این سنجاب در حال حاضر می تواند بسیاری 

از نت های موسیقی را با پیانو اجرا کند.

۱۲ نفر از علمای اصفهان در س��ال ۱۳۲۴قمری )۱۰9 س��ال 
پیش( بیانیه ای در رد مصرف کاالی خارجی و تأکید بر مصرف 

کاالی داخلی امضاء کردند.
این بیانیه به شرح زیر است:

بر کس�ی که کفن�ش از پارچ�ه ایران�ی نباش�د، نماز 
نمی خوانیم

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی 
جناب رکن الملک متعهد و ملتزم ش��رعی ش��ده ایم که مهما 

امکن)تا حد امکان( بعد ذلک تخل��ف ننمائیم. فعال پنج فقره 
است:

اوال: قبالجات و احکام ش��رعیه، از ش��نبه )۱۴ جمادی االول( 
به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوش��ته ش��ود. اگر بر 
کاغذ های دیگر نویس��ند، مهر ننموده و اعتراف نمی نویسیم. 
قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن 
بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی نماییم. حرام نیست کاغذ 
غیرایرانی و کسی را مانع نمی شویم، ماها با این روش متعهدیم. 
ثانیا: کفن ام��وات، اگر غی��ر از کرباس و پارچه اردس��تانی یا 
پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده ایم، بر آن میت ماها نماز 
نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها 

را معاف دارند.
ثالثا: ملبوس مردان��ه جدید که از این تاریخ ب��ه بعد دوخته و 
پوشیده می ش��ود، قرار دادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در 
ایران یافت نمی کنیم و حرام نمی دانیم لباس های غیرایرانی را، 
اما ماها ملتزم شده ایم، حتی المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس 
خود را از نسج ایرانی بنماییم. تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف 
توقع احترام از ماها نداشته باشد، آن چه از سابق پوشیده داریم 

و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.
رابعا: میهمانی ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، 

باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، 
اگر زائد بر این کس��ی تکلف دهد، ما را ب��ه محضر خود وعده 
نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می نمائیم. هر چه 
کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها 
خواهد بود.خامسا:  وافوری و اهل وافور را احترام نمی کنیم و به 
منزل او نمی رویم. زیرا که آیات باهره )ان المبذرین کانوا اخوان 
الشیاطین - و التس��رفوا آن اهلل الیحب المسرفین - و التلقوا 
بایدیکم الی التهلکه( و حدیث: )ال ضرر و الضرار(. ضرر مالی و 
جانی و عمری و نسلی و دینی و عرضی و شغلی آن محسوس و 
ُمسری است و خانواده ها و ممالک را به باد داده، بعد از این هر 
که را فهمیدیم وافوری است، به نظر توهین و خفت می نگیریم.

امضای آقایان کرام و علماء  فخام کثراهلل امثالهم:
۱- ثقه االس��الم آقای حاج آق��ا نوراهلل. ۲ - حس��ین بن جعفر 
الفشارکی، ۳ - حجه االس��الم آقانجفی، ۴- شیخ مرتضی اژه، 
۵ - آقا میرزا محمدتقی مدرس، ۶- حاجی س��یدمحمد باقر 
بروجردی، 7- آقا میرزا علی محم��د، 8- حاجی میرزامحمد 
مهدی جویباره، 9- سیدابوالقاس��م دهک��ردی، ۱۰- حاجی 
 سیدابوالقاس��م زنجان��ی، ۱۱- آقامحم��د جوادقزوین��ی، 
۱۲- سیدمحمد رضا شهیر به آقا میرزای مسجدشاهی، ۱۳- 
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نق��ل کرده ان��د که ی��ک روز 
یک چوپانی که س��رش خیلی 
ش��لوغ بود می خواست برود 
پی کار واجبی، اما گله مشغول چرا بود و نمی توانست 

گوسفندان را تنها بگذارد. 
این طرف را نگاه کرد، کس��ی نبود، آن ط��رف را نگاه 
کرد، کس��ی نبود... که ناگهان در دوردست گرگی را 
دید. با خوش��حالی گرگ را صدا کرد. گرگ از همه جا 
بی خبر، آرام و با احتیاط به چوپان نزدیک شد. چوپان 

به گرگ گفت:
- حقیقتش من جایی کار دارم امکانش هس��ت که تا 
من می روم و بر می گردم مواظب این گله من باشی؟

گرگ ش��روع کرد به گریه کردن. چوپان که متعجب 
شده بود پرسید:

- چرا گریه می کنی؟!
گرگ جواب داد:

- آخه می ترسم دروغ بگی!
حال این شده حکایت روزنامه خواندن ما. فکر کن صبح 
اول وقت سر میز صبحانه روزنامه را می گیری دستت 
و چشمت به جمال این خبر روشن می شود که آقای 
مدیرکل رواب��ط عمومی و س��خنگوی وزارت ورزش 
 گفته است ورزشگاه نیمه تمام نقش جهان اصفهان را 

۲۲ بهمن سال جاری افتتاح می کنیم.
 حقی��ر ش��روع می کن��م ب��ه گری��ه ک��ردن. آقای 
محمد حس��ین انصاری فرد )مدیرکل روابط عمومی 

وسخنگوی وزارت ورزش( می پرسد:
- چرا گریه می کنی؟!
حقیر عرض می کنم:

- آخه می ترسم دروغ بگی!
بعد می روی س��راغ صفحه بعد که مطلع می ش��وی 
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفته است: 
مرکز همایش های بین المللی)سالن اجالس سران( 

به هر طریقی تا پایان س��ال احداث می ش��ود. حقیر 
شروع می کنم به گریه کردن. آقای ابوالفضل قربانی 

)سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان( می پرسد:
- چرا گریه می کنی؟!
حقیر عرض می کنم:

- آخه می ترسم دروغ بگی!
 اش��ک های��م را پ��اک می کن��م و س��راغ صفح��ه 
بعدی م��ی روم و می خوانم ک��ه گفته ان��د ،متروی 

اصفهان تا پایان امسال به اتمام می رسد. 
حقیر شروع می کنم به گریه کردن.

می پرسند:
- چرا گریه می کنی؟!
حقیر عرض می کنم:

- آخه می ترسم دروغ بگین!...
دیگر سراغ صفحه بعدی نمی روم. روزنامه را می بندم 

و می نشینم های های گریه می کنم.

صبحانه با اعمال شاقه دست انداز

چهره

رضا امیرخانی
نویسنده

مجید 
کافی
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