
اصفهانی ها اهل سازش نیستند

 جوانان امروز ، همان رزمندگان
  دیروز هستند

گزارش یک 
خبرنگار از آزاد 
سازی خرمشهر

در این شهر، صلح بی معناست

گفتگو با سردار نصر به مناسبت سالروز فتح خرمشهر 

خانه 316میلیون 
دالری امیر قطر 12

 خانه سینما باز
114 می شود

افزایش قیمت شیرینی 
12ممنوع است

با نظر رهبری واردانتخابات مجلس شدم

استقالل به سپاهان تعظیم کرد 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

روزگذشته و در آخرین نشست خبری علی الریجانی، رییس مجلس هشتم  با رسانه ها، 
مسائلی مطرح شد که اهم آن به نقل از خبرآنالین به شرح زیر است: 

 خبرنگاری درباره مسأله گرد و غبار و مسأله بحرین از الریجانی سؤال پرسید که رییس 
مجلس در پاسخ گفت: در مورد بحث گرد و غبار از چهار سال پیش گفتگوهایی در منطقه 
شد و ما هم بودجه در نظر گرفتیم، اما اصل ماجرا مربوط به عربستان سعودی و عراق و 

اردن است. مسئوالن محیط زیست در حال گفتگو هستند.

در همه نقاط دنیا مرسوم است که عده ای با یکدیگر دعوا کنند، زد و خورد اتفاق 
بیفتد و در نهایت عده ای تالش کنند این دو گروه را به س��ازش و صلح دعوت 
کنند. در کشور ما سال هاست این کار به عهده شورای حل اختالف بوده است 

اما آنچه مایه تعجب مسئوالن کشوری است، حکایت آمار است...

 هرکسی از ظن خود
 شد یار من ...

 اگر چ��ه دوم خرداد آخری��ن روز از اج��رای نمایش 
کمدی س��مفونیکتیو در ت��االر فرش��چیان اصفهان 
بود، ام��ا اعجاز ای��ن نمایش که توانس��ته ب��ود روح 
انتقاد با زب��ان طنز را ب��ار دیگر زنده کن��د، فرصتی 
اس��ت ک��ه نبای��د ب��ه آس��انی از آن گذش��ت، بلکه 
 بای��د ب��ه آنچ��ه هنرمن��دان ج��وان گ��روه تئات��ر 
پژوهش مهر در پی آن بودن��د نگاهی جدی انداخت. 
این نیازمندی، بهانه ای ش��دکه پ��ای صحبت های 
رادمهر کشانی، نویس��نده، طراح و کارگردان این اثر 

بنشینیم.
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 اختالف مشاور استاندار با مدیرکل ورزش و جوانان به بیراهه می رود
دعوا بر سر دستمال قیصریه9

تورم، نتیجه نبود کنترل دولت بر 
کاالهای اساسی 4

مطالعه تاریخ معاصر ایران و بررس��ي جنگ هاي متعددي که 
بر کش��ورمان تحمیل شده اس��ت، نش��ان مي دهد که آزادي 
خرمشهر در س��وم خرداد 1361، بزرگ ترین پیروزي نظامي 
کشورمان در طول یک و نیم قرن گذش��ته محسوب مي شود. 
 این پی��روزي ب��زرگ در حالي به دس��ت آمد ک��ه قدرت هاي 
بزرگ و بس��یاري از کش��ورهاي منطقه، به ط��ور همه جانبه 
از رژیم بعثي عراق پش��تیباني مي کردن��د و کمک هاي مالي، 
تسلیحاتي و اطالعاتي زیادي را در اختیار رژیم عراق گذاشته 
بودند و حت��ي از نفوذ خود در س��ازمان هاي بی��ن المللي نیز 
ب��راي حمای��ت از ای��ن کش��ور اس��تفاده مي کردن��د. آزادي 
 خرمشهر یک پیروزي س��اده نبود، بلکه پیروزي بود که مردم 
س��ال ها منتظر آن بودند و پس از این پیروزي بود که توازن از 

دست رفته روحي ناش��ي از جنگ هاي ایران و روس به دست 
آمد، بنابراین سوم خرداد یک حماس��ه ملي است و اگر حضور 
ملت در صحنه نبرد نبود، حماسه آن پیروزي تحقق نمي یافت.

پ��س از تج��اوز ارت��ش ع��راق به خ��اک ای��ران، خرمش��هر 
ن��ه س��پاه و نیروه��اي  پ��س از 34 روز مقاوم��ت دلیرا
 مردم��ي، در چه��ارم آب��ان 1359 ب��ه اش��غال دش��من 
در آمد و 19 ماه پس از اشغال، در سوم خرداد 1361با عملیات 
بیت المقدس آزاد ش��د. این عملی��ات با رم��ز »یاعلي بن ابي 
طالب)ع(«، ساعت 30 دقیقه بامداد10 اردیبهشت1361  آغاز 

شد و طي چهار مرحله و 25 روز به نتیجه رسید.

3

اصفهان در طول تاریخ 
درخشنده بوده است

 بی ثباتی سیاست ها 
علت اخالل در قیمت ها

احداث مرکز بولینگ  در 
اصفهان همچنان رویاست

 اظهار نظر شخصی برای 
بسته شدن آب نداریم

دلیل شکایت21 نماینده از 
رئیس جمهور
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11/500/0001/564/630/335عمرانیشبكه جمع آوری و انتقال فاضالب ورنامخواست )قسمت اول(91-1-82

12/000/0001/661/694/018عمرانیشبكه جمع آوری و انتقال فاضالب ورنامخواست )قسمت دوم(91-1-83

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه 2000 مترمكعبی مدفون بادرود وخالدآباد91-1-84

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
 91/1/22 مورخ  شماره 3067/ش  مجوز  استناد  به  شهر  شاهين  شهرداری 
شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عمليات اجرای روشنايی بلوارهای 
سطح شهر را با اعتبار اوليه 1/000/000/000 )يک ميليارد( ريال را به پيمانكار 

واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه می بايستی در 
ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری شاهين شهر مراجعه و پيشنهاد 
خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/3/20 به دبيرخانه 

شهرداری تحويل نمايند. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

ناصر نفری
شهردار شاهین شهر

آگهی مزایده
)مرحله دوم(

به  بيدگل  و  آران  پيرو آگهی مزايده شماره 2555 مورخ 91/2/7 شهرداری 
استناد مصوبه شماره 109 مورخ 91/01/27 شورای اسالمی شهر آران و بيدگل 
در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری يک قطعه زمين به متراژ 38/48 
م.م متعلق به اين شهرداری واقع در پارک شادی جهت احداث يک دستگاه 
 950/000 مبلغ  اجاره  ماه  هر  ازای  به  كارشناسی  پايه  قيمت  با  وحشی  گاو 
كليه  از  لذا  نمايد.  اقدام  مزايده عمومی  از طريق  برای مدت يک سال  ريال 
متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز از 
تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی جهت اطالع از شرايط شركت در مزايده به 

شهرداری آران و بيدگل مراجعه نمايند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت 

و همچنين والدت حضرت امام 

محمد باقر )ع( بر كليه هموطنان به خصوص 

همشهريان عزيز گرامی باد.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1391/3/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه 1391/3/17
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مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب



چهره روزيادداشت

همراهان جلیلی در نشست بغداد 
عراقچی، باقری، عس��گری و دولتیار، دبیر شورای عالی امنیت ملی 

کشورمان را در مذاکره با ۱+۵ در بغداد همراهی می کنند.
۵  ام��روزدر بغ��داد برگ��زار   مذاک��رات ای��ران و گ��روه ۱+
الضیاف��ه  دار  در  مذاک��رات  ای��ن  اس��ت  ق��رار   می ش��ود. 
نخس��ت وزیری عراق برگزار ش��ود. به همین منظور سعید جلیلی، 
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ایران دوشنبه ش��ب در رأس هیأتی 

راهی بغداد شد.
س��عید جلیلی را عباس عراقچی معاون آس��یا و اقیانوس��یه وزارت 
خارجه، علی باقری معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، حمیدرضا عسگری مشاور وزارت خارجه و 
مصطفی دولتیار سرپرست سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 

وزارت خارجه همراهی می کنند.

توافق آمانو با مقامات ايرانی
آسوشیتدپرس نوشت: یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از توافق با ایران در رابطه با بازرس��ی از فعالیت های مشکوک 
تهران درباره تسلیحات هسته ای ایران خبر داد و اعالم کرد که این 
توافق به زودی کامال امضا خواهد ش��د. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
نوش��ت که بازرس��ی های آژانس به مدت بیش از چهار س��ال است 
که متوقف ش��ده و ایران نیز اعالم کرده که هی��چ وقت فعالیت های 
مشکوک هسته ای نداشته است؛ ایران تمایل به تسلیحات هسته ای 
را انکار و اعالم می کند که قدرت هسته ای را صرفا برای تولید انرژی 

هسته ای می خواهد.

 سفیر ايران در باکو 
به تهران فراخوانده شد

یک مقام مسئول در سفارت جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان در 
گفتگو با مهر گفت: سفیر جمهوری اسالمی ایران به دلیل توهین به 

مقدسات در جمهوری آذربایجان، به تهران فراخوانده شد.
 وی افزود: محمدباقر بهرامی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو 

به منظور پاره ای از مشورت ها به تهران فراخوانده شده است.

دفاع مطهری از نطق اخیرش
علی مطهری با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده درباره نطقش 
که بسیاری آن را اهانت و بی ادبی می دانس��تند، گفت: متن نطق و 
صدای بنده در صحن علنی موجود است. بنده نمی فهمم که کجای 
سخنان من اهانت و بی ادبی بود؟ وی در بخش دیگری از سخنانش به 
انتقاداتی که به جمعیت ایثارگران داشت، اشاره کرد و در این زمینه 
توضیح داد: به نظر بنده سخنان آقای نادران درباره موضوعی که بنده 
روز یکش��نبه درباره جمعیت ایثارگران مطرح ک��ردم منطقی نبود، 
چراکه مطلب روشن است. وی افزود: تحوالتی در انتخابات مجلس 
نهم در 8+7 ایجاد ش��د و برخی از آقایان جزو جمعی��ت ایثارگران 
 گفتند که نباید عده ای در فهرست جبهه متحد اصولگرایان باشند. 
علی رغم این که ما رأی آوردیم اما معن��ای تفرقه چیزی غیر از این 
اس��ت؟مطهری همچنین گفت: اگر این افراد موجب تفرقه نشدند، 

پس چه کسانی موجب ایجاد تفرقه شدند؟

بسته های سوخت صفحه ای ساخت 
داخل، تحويل رآکتور تهران شد

به گزارش فارس متخصصان سازمان انرژی اتمی ایران در جدیدترین 
تالش خود موفق شدند دو بسته سوخت صفحه ای استاندارد تولیدی  
داخل را پس از انجام آزمایش های نهایی در اختیار رآکتور تحقیقاتی 
تهران قرار دهند. در پی این اقدام ارزش��مند و در اس��تمرار فعالیت 
رآکتور تهران، یکی از  دو بسته سوخت تحویل شده به منظور انجام 
آزمایش عملکردی پس از انجام آزمایش های ابتدایی و اندازه گیری 
جرم و موقعیت بحرانی در قلب این رآکتور ق��رار گرفت. این روند با 
هدف تأمین کامل س��وخت رآکتور تحقیقاتی ته��ران جهت ادامه 
 تولید رادیوداروه��ا و رادیوایزوتوپ های صنعتی ب��ا تحویل ماهیانه 
دو بسته س��وخت ادامه خواهد یافت.پیش از این در اسفند ماه 90 
بسته سوخت کنترلی س��اخت داخل آزمون های الزم را با موفقیت 

پشت سر گذاشته بود.

غرب قدرت نابود کردن توانمندی 
هسته ای ايران را ندارد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص، سرمقاله روزگذشته خود را به نشست 
گروه ۱+۵ با ایران در بغ��داد اختصاص داد که قرار اس��ت امروز در 

پایتخت عراق برگزار شود.
هاآرتص در این س��رمقاله صراحت��ا از ناتوانی ایس��تادگی غرب در 
مقابل توان هس��ته ای ایران س��خن گفت و نوش��ت: نوع��ی اجماع 
دوگان��ه می��ان کش��ورهای غرب��ی وج��ود دارد؛ نخس��ت این که 
به ایران اجازه داده نش��ود که به س��الح اتمی برس��د، اما از س��ویی 
 دیگر این کش��ورها تمایل یا قدرت نابودی توانایی هایی هس��ته ای 

ایران را ندارند.

روزگذش��ته و در آخرین نشس��ت خبری علی الریجانی، رییس 
مجلس هشتم  با رسانه ها، مسائلی مطرح شد که اهم آن به نقل از 

خبرآنالین به شرح زیر است: 
 خبرنگاری درباره مس��أله گرد و غبار و مسأله بحرین از الریجانی 
سؤال پرسید که رییس مجلس در پاسخ گفت: در مورد بحث گرد 
و غبار از چهار سال پیش گفتگوهایی در منطقه شد و ما هم بودجه 
در نظر گرفتیم، اما اصل ماجرا مربوط به عربستان سعودی و عراق 
و اردن است. مس��ئوالن محیط زیس��ت در حال گفتگو هستند.

الریجانی با اشاره به این که گرانی به میزان نقدینگی باز می گردد، 
اظهار داشت: افزایش نقدینگی در کشور اگر در تولید هزینه شود، ما 
دچار گرانی نمی شویم. وی تصریح کرد: در بودجه بحث هدفمندی 
را محدود کردیم. بحث اصالح به این شکلی که دولت می خواست 
را ما به صالح نمی دانستیم. در بحث تولید، بودجه و بسته ای که 
گذاشتیم، ان شاءاهلل کمک خواهد کرد. دبیر پیشین شورای عالی 
امنیت ملی در پاسخ به پرسش��ی درباره موضوع هسته ای گفت: 
من که سال ها در مذاکرات حضور داشتم، می دانم که درد این ها 
کجاست؛ آنها می دانند که ما فعالیت های صلح آمیز داریم. یکی از 
این ها به من گفت که اگر شما بمب اتم داشته باشید، موازنه منطقه 
را به هم خواهید زد. رییس مجلس با بیان این که انرژی هسته ای 
باعث انقالب در منطقه نشد بلکه فکر انقالب اسالمی این تغییرات 
را به همراه آورد، اظهارداش��ت: ایران به دنبال امپراتوری س��ازی 

نیست. بعضی ممکن است که این اشتباه را بکنند که می توانند 
امپراتوری های گذشته را احیا کنند، اما مسئوالن ایران می دانند 
که دوران امپراتوری ها گذشته است. البته ما نسبت به کشورهای 
منطقه حساس هستیم. توصیه ما این است که ۱+۵ سر عقل بیاید. 
تا کی می خواهند این گونه باشند؟! الریجانی با تأکید بر این که 
سیاست ایران این است که به راه حل برسیم، تصریح کرد که اگر به 
جای بازی روش دیگری را در پیش بگیرند، به راه حل می رسیم. 
سیاس��ت هایی که هر روز حرف��ی بزنند و تهدید کنند منس��وخ 
شده اس��ت، باید راه جدیدی را باز کنند که در این صورت، قطعاً 
مذاکرات سازنده خواهد بود. رییس مجلس در پاسخ به پرسشی 
درباره فراکسیون های مجلس نهم گفت: دوستانی که در گذشته 
چپ بودند، خودشان می گفتند که هشت نفرند. در مجلس یک 
گروهی هس��تند که مس��تقل، اما متمایل به اصولگراها هستند. 
برخی دیگر هم تابلو دارند که پایداری و رهپویان هس��تند؛ البته 
در مسائل ملی عموم این ها نگاه مشترک دارند. به نظر من میدان 
مجلس باید از حزب بازی خالی باش��د. اگر فقری از جانب احزاب 
هست، مجلس نباید جای آن را پر کند. مجلس نهادی حکومتی 
است و نباید حاشیه ها و حرف هایی که باید در احزاب مطرح شود، 
در مجلس طرح شود. وی در پاسخ به سؤالی درباره ریاست مجلس 
نیز گفت:  من هیچ مسئولیتی را به خواست خودم نپذیرفتم و هیچ 
وقت هم دنبال مس��ئولیت نبودم؛ چه در زمانی که در سپاه بودم 

و چه زمانی که پس از اس��تعفای آقای خاتمی، مسئولیت وزارت 
فرهنگ را گرفتم و چه در زمان دبیری شورای امنیت وچه در زمان 
مجلس هشتم و چه در مجلس نهم، با نظر رهبری من وارد انتخابات 
 مجلس شدم؛ البته نه در مورد ریاست مجلس. الریجانی به اشاره به 
جنجال ها پیرامون انتخاب رییس مجلس گفت: مجلس نیازمند 
سرو صدا نیس��ت. خیلی ها حرکات تخریبی می کنند، ولی من 
جواب نمی دهم؛ وقتش را هم ن��دارم که جواب بدهم. حجم زیاد 
پیامک های تخریبی نه نیاز هس��ت و نه تأثیری دارد. نمایندگان 
مجلس، نخبگان مردم هستند. من دنبال این امورات نیستم. اگر 
عمری هم باقی باشد، همین مشی را ادامه می دهم. اگر هم ببینم 
نیازی به من نیست، مسئولیتی را نمی پذیرم. به اندازه کافی وقتم 

در مسائل اجرایی گذشته است.
الریجانی در پاس��خ به این که 
اگر رییس نش��وید ب��ه کدام 
کمیس��یون می روید، اظهار 
داش��ت: همه کمیسیون های 
مجلس مه��م هس��تند و هر 
کمیس��یونی اگر اف��راد در آن 
فعال باش��ند، دیده می شود. 
این خود افراد هستند که باید 
اظهار نظر کنند. الریجانی در 
بخش��ی از صحبت های خود 
درباره پیامک ه��ای تخریبی 
علی��ه خ��ودش ه��م گف��ت: 
نمایندگان مجلس براس��اس 
SMS تصمی��م نمی گیرن��د؛ 
رس��انه هایی ک��ه ای��ن کار را 
می کنن��د، خرجش��ان زی��اد 

می شود.
س��ؤال خبرنگاری درباره این که موضوع سیاست مجلس به یک 
کشمکش سیاسی تبدیل ش��ده، موجب شد الریجانی خطاب به 
او بگوید:» برای شما که  بد نیست!« وقتی خبرنگار گفت موضوع 
اصلی ما گرانی است، الریجانی گفت: پس این موضوع را رها کنید!

این خبرن��گار در پایان س��ؤاالتش از رییس مجلس پرس��ید: آیا 
توصیه  ای درباره ریاس��ت »عل��ی« یا »غالمعل��ی« - نام کوچک 
الریجانی و حدادعادل - دارید که این نح��وه بیان با خنده حضار 
همراه شد. بعد از خنده جمعی، یکی از خبرنگاران از انتهای سالن 
گفت:»باالخره نگفتید علی یا غالمعل��ی؟« که این صحبت  هم با 

لبخند الریجانی همراه شد.

ريیس مجلس :

با نظر رهبری واردانتخابات مجلس شدم 

جمعیت ارديبهشت 
کشور چقدر بود؟

ح�ذف قهوه خان�ه از 
لیست  اماکن عمومی 

س��ازمان ثبت احوال با راه اندازی پایانه ای توانس��ته آم��ار تولد و مرگ 
و میر را در این س��ازمان ب��ه روز کند و آمار دس��ت اول و ب��ه روزی ارائه 
 دهد. مطابق آخرین آم��ار این س��ازمان میزان جمعیت ت��ا آخرین روز 
اردیبهش��ت ماه امس��ال حدود 7۵ میلیون و 4۱7 هزار و 226 نفر است 
 و البته طبق آمار این س��ازمان سال90 ، جمعیت کش��ور 7۵ میلیون و 

263 هزارو 972 نفر بوده است.
علی اکبر محزون، مدی��رکل دفتر آمار و اطالع��ات جمعیتی و مهاجرت 
س��ازمان ثبت احوال آخرین آمار تولد در کش��ور را می دهد و می گوید: 
مطابق آخرین آمارها، اس��تان های م��رزی و برخی از اس��تان ها مانند 
 هرمزگان، سیس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان ش��مالی، خوزس��تان و 

کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین میزان زاد و ولد هستند.

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، یکی از علل ناکارآمدی اجرای 
قانون جامع کنت��رل و مبارزه ملی با دخانیات در کش��ورمان را ناش��ی از عدم 
برگزاری مداوم جلس��ات س��تاد کش��وری کنترل مبارزه با دخانیات دانست. 
دکتر محمدرضا مسجدی اظهارداش��ت: قوی ترین قانون مبارزه با استعمال 
دخانیات مربوط به ایران است، اما عملکرد به قانون ضعیف است. وی با انتقاد 
 از این که قانونگذار در پیگیری مصوبات خودش راهبردهای الزم را قوی اعمال 
نمی کند، افزود: از مسئوالن ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بپرسید که 
از زمان تصویب قانون مبارزه با دخانیات در کشور تاکنون چند بار جلسه تشکیل 
داده اند؟ مسجدی با انتقاد از این که قهوه خانه از لیست اماکن عمومی حذف 
شده است، گفت: برای این که مصرف س��یگار و قلیان در قهوه خانه ها ممنوع 

است، بنابراین آمده اند این مکان ها را از لیست اماکن عمومی حذف کرده اند.

 حال ولیعهد عربستان 
وخیم شد

اخباری مبنی بر وخامت حال امی��ر نایف بن عبدالعزیز، 
ولیعهد و وزیر کشور عربستان سعودی منتشر شده است.

 منابع خبری در عربستان فاش کرده اندکه امیر نایف به دلیلی 
وخیم شدن وضعیت جسمانی اش به زودی ریاض را به مقصد 
سوئیس ترک خواهد کرد تا در آنجا تحت عمل جراحی قلب 
قرار گیرد. درهمین حال، اخبار دیگری حکایت از این دارد 
که پزشکان به سرعت خواستار جراحی قلب او در عربستان 
 س��عودی ش��ده اند.مرگ احتمالی امیر نایف بن عبدالعزیز 
78 ساله می تواند به عنوان آغاز تغییرات گسترده در حکومت 
 سعودی محس��وب ش��ود. امیر نایف، یکی از قدرتمندترین 
شخصیت های س��عودی پس از ملک عبداهلل بن عبدالعزیز 

است.

 نطق تهديدکننده اوباما 
درباره افغانستان

رییس جمه��ور آمریکا در پای��ان نشس��ت دو روزه ناتو 
در ش��یکاگو، با تصدیق خط��رات تصمیم خ��ود مبنی 
بر خروج نیروه��ای آمریکای��ی از افغانس��تان در پایان 
س��ال 20۱4 میالدی، اعالم کرد که آمریکایی ها دیگر 
نمی توانند منتظر افغانس��تان کامل و بی عیب باش��ند. 
جمهوری خواهان آمریکا برنامه خروج نیروها از افغانستان 
را مورد انتقاد ق��رار داده و اع��الم کردند ک��ه این روند 
می تواند باعث شود تا نیروهای شبه نظامی دوباره قدرت 

بگیرند.

اسالم دشمن ما نیست
روزنامه انگلیس��ی ایندیپندنت در مقاله ای ب��ا انتقاد از 
تالش ها برای اسالم هراسی در غرب، تروریست را از حوزه 
اسالم و قرآن خارج دانست. روزنامه ایندیپندنت  به خبر 

اخیر پایگاه خبری وایرد اشاره می کند. 
این مجله خبر داده بود که یکی از کارشناسان و مدرسان 
نظامی آمریکا در کالس های آموزشی سربازان و نیروهای 
ویژه این کش��ور، اسالم را دش��من اصلی جهان دانسته 
و عنوان کرده اس��ت که الزم اس��ت در جنگی تمام عیار 
و حمله ای نظیر حمله به هیروش��یما، ب��ه مکه و مدینه 
حمله شود. این سرهنگ ارتش آمریکا که »متیو دالی« 
نام دارد، ایدئولوژی اسالم را ایدئولوژی وحشیانه معرفی 
و تنها راه مقابه با آن را نابودی کامل جهان اس��الم اعالم 

کرده بود.

سخنگوي کاترین اشتون اظهار کرد: هیچ نوع پیشنهاد 
جدیدي از سوي ما در مذاکراتي که قرار است بین ایران 
و اعضاي ۱+۵ برگزار ش��ود، وجود ن��دارد. مایکل مان، 
سخنگوي کاترین اشتون که در محل اسکان خبرنگاران 
حضور دارد، اظهار کرد: ما موقعیت مان بس��یار ش��فاف 
است. در اس��تانبول همه چیز مثبت بود و این دفعه باید 
به مسائل اصلي بپردازیم. وي درباره محتواي مذاکرات 
 فردا گف��ت: البته من نمي دان��م درباره چ��ه چیز دقیقا 
دو طرف صحبت خواهند داشت. مان در پاسخ به این که 
آیا کاترین اشتون و ۱+۵ بسته پیشنهاد جدیدي در این 
مذاکرات ارائه خواهند کرد، گفت: هیچگونه پیش��نهاد 
جدیدي نداری��م. وي تأکید کرد: م��ا منتظریم ببینیم 
موضع ایران در این مذاکرات چیس��ت و چ��ه چیز را به 
این مذاکرات مي آورند که این، در راستاي اعتمادسازي 
است. سخنگوي اشتون گفت: همه چیز در مذاکرات باید 
گام به گام و به طور متقابل انجام ش��ود تا به این ش��کل 
میان دو طرف اعتمادسازي شود؛ البته خیلي زود است 
که درباره مذاکرات فردا چی��زي بگوییم. مان ادامه داد: 
ما پیش��نهادات مان همان پیش��نهادات قبلي است. وي 
همچنین درباره زمان ورود کاترین اشتون به بغداد گفت: 
او قبل از شروع مذاکرات وارد بغداد مي شود و امیدواریم 

هوا براي ورودش خوب باشد.

رییس مجلس ب��ا تأکید بر ای��ن که حرمت پاس��داران 
در جامع��ه باید حفظ ش��ود، گفت: ادبی��ات مطالب اگر 
انتقادی اس��ت با متانت بیان ش��ود تا تأثیر آن، به اندازه 
باشد. علی الریجانی با گرامیداشت سالروز سوم خرداد و 
فتح خرمشهر از دستاوردهاي سپاه پاسداران در جنگ 
تحمیلي و پ��س از آن تقدیر کرد و افزود: بنده س��عادت 
داشتم س��ال ها در کسوت پاس��دار خدمت کنم. امروز 
وظیفه ما هم حمایت معنوی و هم حمایت مادی از ارتش 

و سپاه و بسیج است.
 مجلس در سال های اخیر انصافاً در کمک به بنیه دفاعی 
کش��ور و حمایت از ایثارگران، بس��یجیان عزیز تالشی 
چشمگیر داشته است و امیدواریم این مسیر در مجلس 
نهم قوی تر دنبال شود. وی بي آن که به نطق روز پیش 
علي مطهري - ک��ه انتقاداتي به عملکرد س��پاه در ایام 
انتخابات داشت و در قبال رویکرد رییس جمهور و رییس 

دفترش در برخورد با بدحجابي موضع گیري کرده بود- 
اشاره کند؛  با توصیه به همکارانش تصریح کرد: همکاران 
عزیز در بیان مطالب خود به شرایط کشور و ارزش نهاد 
س��پاه که بر خون های مجاهدان فی س��بیل اهلل بنا شده 
است، طوری عمل کنند که حرمت پاس��داران عزیز در 

جامعه حفظ شود.

شکایت از پاس��خ هاي احمدي نژاد به سؤال نمایندگان 
در جلسه سؤال از رییس جمهور در چهار محور »توهین 
به نمایندگان«، »بیان مطالب خالف واقع در پاس��خ به 
برخي س��ؤاالت نمایندگان«، »در رأس امور ندانس��تن 
مجلس« و »اس��تنکاف از اجراي قوانین مطرح شده در 
سؤال و قانون ندانس��تن بعضي از قوانین« تدوین شده 
است. س��یدفاضل موس��وي، نماینده مردم خدابنده در 
مجلس شوراي اس��المي گفت: کار رسیدگي به شکایت 
2۱ نماینده از احمدي نژاد به اتمام رس��یده و باید دید 
چه زماني به هیأت رییس��ه ارسال مي شود. وي در ادامه 
با اش��اره به این که هنوز زمان ارجاع گزارش کمیسیون 
اصل 90 به هیأت رییسه مجلس اعالم نشده است، افزود: 
حجم کارهاي هیأت رییسه کمیسیون اصل90 فشرده 
اس��ت و باید منتظر ماند تا این گ��زارش از طریق هیأت 
رییس��ه کمیس��یون اصل 90 به هیأت رییس��ه مجلس 
شوراي اس��المي ارجاع ش��ود تا بدون نوبت، در دستور 
کار صحن علني مجل��س قرار گی��رد. وي در خاتمه در 
خصوص نظر کارشناس��ي کمیس��یون اصل 90 درباره 
شکایت نمایندگان اظهار داشت: بر اساس بررسي هاي 
صورت گرفته در کمیسیون، ش��کایت از رییس جمهور 

وارد دانسته شد.

 وزی��ر نفت در پاس��خ به پرس��ش مهر مبن��ی بر موضع 
جمهوری اسالمی ایران در نشست آینده اوپک، تصریح 
کرد: به زودی سیاست های جدید وزارت نفت در اوپک 

را اعالم می کنیم.
 رستم قاس��می همچنین با اش��اره به شکس��ته شدن 
رکورد ساخت پاالیش��گاه های گاز پارس جنوبی توسط 
پیمانکاران و سازندگان داخلی، اظهار داشت: از تمامی 
خبرنگاران و اصحاب رسانه برای بازدید از دستاوردهای 

ایران در توسعه پارس جنوبی دعوت به عمل می آورم.
 این مقام مسئول با اش��اره به این که رکوردهای جدید 
گازی ای��ران در پ��ارس جنوبی در غیاب ش��رکت های 
خارجی و با وجود تحریم به ثبت رس��یده اس��ت، بیان 
 ک��رد: پ��س از رهنمودهای رهب��ر معظ��م انقالب هم 
به زودی س��اخت دو پاالیش��گاه ملی نف��ت و گاز ایران 
آغاز م��ی ش��ود. وی با بی��ان این ک��ه در ح��ال حاضر 
مطالعات ساخت پاالیش��گاه های ملی نفت و گاز ایران 
 آغاز ش��ده اس��ت، تأکید ک��رد: عملی��ات اجرایی این 
دو واحد پاالیش��گاهی به پیمانکاران و سازندگان ایرانی 
واگذار می ش��ود. قاس��می از روشن ش��دن مشعل گاز 
پاالیش��گاه های فاز ۱۵ و ۱6 پارس جنوب��ی خبر داد و 
 افزود: مشعل گاز این دو پاالیش��گاه از چند روز گذشته

 روشن شده است.

مجلس دولتانرژی هسته ای انرژی 

هیچ  پیشنهاد
جديدي نداريم

حرمت پاسداران حفظ 
شود

 دلیل شکايت21 نماينده 
از ريیس جمهور 

 سیاست جديد ايران
 در اوپک

خبر کوتاه

خبر بین الملل

افراطیون هیچ گاه به کشور 
خدمت نکرده اند

هاشمی رفسنجانی
اتکاء به مردم و نقش بي بدیل حضور م��ردم در تحوالت تاریخ، 
بسیار حائز اهمیت است، اما افراطي گري یکي از آفات لطمه زننده به اهداف 
انقالب اسالمي است. همیش��ه مش��ي اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط 
انقالب را به پیش برده است، ولي متأسفانه در مقاطعي شاهدیم کساني 
که اعتقادي به مبارزه با ش��اه نداش��تند و یا آن را بي فایده و غیرضروري 
برمي شمردند، امروز مستقیم و یا غیرمس��تقیم هدایت برخي گروه هاي 
افراطي و تندرو را در دست گرفته اند و براي کشور راه حل تجویز مي کنند. 
افراطی��ون هیچ گاه به کش��ور 
خدمت نکرده اند.  اگرچه انقالب 
اس��المي با رهب��ري روحانیت 
و حض��ور م��ردم در صحنه به 
س��رانجام رس��ید، ام��ا نادیده 
گرفتن نقش گروه هاي گوناگون 
سیاسي که براساس اعتقاد خود 
با استبداد طاغوت مبارزه کردند 

هم بي انصافي است. 
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روز شهادت امام هادی)ع( عزاداران به خیابان ها بیایند

آیت اهلل صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید شیعیان از عموم ملت مسلمان ایران و دوستداران اهل بیت)ع(، 
 و هیأت های مذهبی برای شرکت با ش��کوه در مراسم سوگواری سالروز ش��هادت جانگداز حضرت امام 

هادی )ع( دعوت کرد.

خیلی ها حرکات 
تخريبی می کنند، 

 ولی من جواب 
نمی دهم، وقتش 

را هم ندارم که 
جواب بدهم. حجم 

زياد پیامک های 
تخريبی نه نیاز 

هست و نه تأثیری 
دارد



يادداشت
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در هم��ه نقاط دنیا مرس��وم اس��ت که 
گروه
 شهر

عده ای با یکدیگر دعوا کنند، زد و خورد 
اتفاق بیفت��د و در نهایت عده ای تالش 
کنند این دو گروه را به سازش و صلح دعوت کنند. در کشور ما 
سال هاست این کار به عهده شورای حل اختالف بوده است، اما 
آنچه مایه تعجب مسئوالن کشوری اس��ت، حکایت آمار است؛ 
آماری که نشان می دهد اصفهانی ها در دعواهای قضایی گذشت 
کمتری به خرج داده اند و در قعر جدول صلح و سازش کشور قرار 
دارند. دادگس��تری کل اس��تان اصفهان در روزهای گذش��ته، 
نخستین همایش منطقه ای مس��ئوالن شوراهای حل اختالف 
اس��تان های اصفهان، یزد،چهارمحال و بختیاری و مرکزی را با 
حضور رییس مرکز امور شوراهای حل اختالف قوه قضائیه برگزار 
کرد. غالمرضا انصاری، رییس کل دادگستری استان اصفهان با 
ابراز خرسندی از این که در سال گذشته میزان پرونده هایی که 
به صلح و سازش ختم ش��ده اند صددرصد رشد داشته است، به 
آمارها اشاره کرد و گفت: در س��ال 88 ، 10درصد پرونده ها به 
صلح انجامید و در سال 89 این میزان به 12/5درصد رسید و طی 
 س��ال گذش��ته، با رش��د صددرصدی آمار حدود 15 درصد از 
پرونده های شوراهای حل اختالف منجر به صلح و سازش شد و 
تنها یک درصد اعتراض به رأی های صادر شده صورت گرفته که 
در نهایت منجر به نقض 173 رأی در دادگاه تجدید نظر ش��ده 
است. گزارش انصاری از وضعیت شوراهای حل اختالف استان 
اصفهان حکایت از آن دارد که این شوراها که هزار مورد از آنها به 
ش��کل بی رویه ای در اصفهان تأس��یس ش��ده بودند، با اعمال 
 مدیری��ت از حال��ت س��کون خ��ارج ش��دند و ب��ه وس��یله 
313 شورا در این استان حرکت گس��ترده ای برای اصالح کار 
شوراها صورت پذیرفت. وی با بیان این که امروز شوراهای حل 
اختالف، دس��تگاه های قضایی و مردمی هس��تند که خدمات 
 رایگانی در اختی��ار مردم ق��رار داده ان��د، تصریح ک��رد: نکته 
 حائز اهمیت، آن است که شوراهای حل اختالف بار 80 درصد 

پرونده هایی را ک��ه تاپیش از ای��ن باید در دادگس��تری به آن 
رسیدگی می شد از دوش دادگاه ها برداشتند و فرصت تنفس را 
برای آنها فراهم کردند. اما با وجود نقشی که امروز شوراهای حل 
اختالف در رس��یدگی به پرونده ه��ای قضایی ایف��ا می کنند، 
عملکرد این شوراها در رس��یدن به نتیجه مطلوب هنوز بسیار 
پایین است و البته در این میان اصفهان در قعر جدول قرار دارد.

آمار کشوری صلح و سازش در پرونده ها 21 درصد 
است

حجت الس��الم مهدی احمدی میانجی که ریاس��ت مرکز امور 
ش��وراهای حل اختالف قوه قضائیه را بر عهده دارد، با اشاره به 
اهمیت نقش شوراها در رس��یدگی به 50 درصد از پرونده های 
قضایی کش��ور، تصریح کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد، 
 آن است که رسیدن به صلح و سازش وقت بیشتری را از شوراها 
می گیرد، اما این اقدامات مؤثر شوراها سبب شده است که سال 
گذشته هش��ت هزار زندانی از حبس آزاد شوند. وی  با اشاره به 
این که سال 89، بالغ بر چهارمیلیون و200 هزار پرونده نهایی 
شد، افزود: امسال نیز سه میلیون و800 هزار پرونده به سرانجام 
رسیده و این در حالی است که میزان اعتراض به آرای صادر شده، 
یک تا 2 درصد بوده اس��ت که رقم ناچیزی است. همچنین این 
گزارش حاکی از آن اس��ت که 25 هزار رأی نیز در کل از سوی 
دادگاه های تجدید نظر نقض ش��ده اس��ت. آمارهاحاکی از آن 
است که به طور متوس��ط 21درصد پرونده های رسیدگی شده 
در شوراهای حل اختالف کشور منجر به صلح و سازش می شود 
که این آمار س��ال گذش��ته در اصفهان 14/78 درصد بوده که 
حتی به 15 درصد نیز نرس��یده و بدین ترتیب اصفهان دارنده 
مقام کمترین میزان صلح و س��ازش در کشور است. میانجی در 
این خصوص گفت: در برخی از استان ها این میزان تا 40 درصد 
بوده و از مردم خداجوی اصفهان انتظار داریم در اختالفات، به 

صلح روی بیاورند.

خبر فتو کاتور 

اصفهانی ها اهل سازش نیستند

سالم زاينده رود

گشتی در اخبار 

 شرايط تغییر نام خانوادگی 
از پدر به مادر

رییس اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان گفت: تغییر نام خانوادگی 
پدر به نام خانوادگی مادر امکان  ندارد، مگر در شرایط خاص که قانون 
مشخص کرده است. تغییر نام خانوادگی از پدر به مادر تابع شرایط خاص 
است. حسین غفرانی در تشریح چگونگی شرایط تغییر نام خانوادگی، 
اظهار داشت: نام خانوادگی افراد برابر قانون، در موارد خاص و با رعایت 
مقرراتی تغییر می کند. وی اف��زود: برخی از زنان خواس��تار تغییر نام 
خانوادگی خود به نام خانوادگی همس��ر هستند که در صورت موافقت 
همسر و درخواس��ت و طی مراحل قانونی، این امر محقق می شود. وی 
تصریح کرد: در صورتی که زنی نام خانوادگی شوهر خود را انتخاب کند 
و پس از مدتی از همسر خود جدا شود، داشتن نام خانوادگی شوهر پس 
از اتمام زمان زوجیت، با موافقت طرفین بالمانع اس��ت. وی ادامه داد: 
کسانی که نام خانوادگی آنها نام محل، شغل، القاب، عدد یا حرف باشد، 
به شرط این که باقیمانده نام خانوادگی مناسب بماند، قابل حذف است. 
غفرانی بیان داشت: در صورتی که فرزندی متقاضی تغییر نام خانوادگی 
خود باش��د، می تواند با درخواس��ت پدر و بدون تش��ریفات  اصلی، نام 
خانوادگی را تغییر دهد.این قاعده ش��امل افراد زیر 18 س��ال است که 

باید برای تغییر نام و نیز نام خانوادگی با درخواست پدر مراجعه کنند.
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خبر ويژه 
نفوذ فاضالب باالدست روشن دشت به منازل مسکونی

علیرضا پرهام، ش��هردار منطقه 4 اصفهان، اظهارداشت: متأسفانه فاضالب باالدست شهرک 
روشن دشت به منازل مسکونی پایین دست نفوذ می کند و مشکالتی برای اهالی این منطقه 

به وجود آورده است.
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گردهمايی شهرداران استان

جشنواره گالب گیری در قمصر

در اين شهر، صلح بی معناست

مطالعه تاریخ معاصر ایران 
داوود 
شیخ جبلی

و بررس��ي جنگ ه��اي 
متعددي که بر کشورمان 
تحمیل ش��ده اس��ت، نش��ان مي دهد که آزادي 
خرمش��هر در س��وم خرداد 1361، ب��زرگ ترین 
پیروزي نظامي کشورمان در طول یک و نیم قرن 
گذشته محسوب مي ش��ود.  این پیروزي بزرگ در 
حالي به دست آمد که قدرت هاي بزرگ و بسیاري 
از کش��ورهاي منطقه، به طور همه جانبه از رژیم 
بعثي عراق پشتیباني مي کردند و کمک هاي مالي، 
تس��لیحاتي و اطالعاتي زی��ادي را در اختیار رژیم 
عراق گذاش��ته بودن��د و حت��ي از نفوذ خ��ود در 
س��ازمان هاي بین المللي نیز براي حمایت از این 
کش��ور اس��تفاده مي کردند. آزادي خرمشهر یک 
 پیروزي س��اده نبود، بلکه پیروزي ب��ود که مردم 
سال ها منتظر آن بودند و پس از این پیروزي بود که 
توازن از دست رفته روحي ناشي از جنگ هاي ایران 
به دست آمد، بنابراین سوم خرداد یک حماسه ملي 
است و اگر حضور ملت در صحنه نبرد نبود، حماسه 

آن پیروزي تحقق نمي یافت.
پس از تجاوز ارتش عراق به خاک ایران، خرمشهر 
پ��س از 34 روز مقاومت دلیرانه س��پاه و نیروهاي 
 مردمي، در چهارم آبان 1359 به اش��غال دشمن 
در آمد و 19 ماه پس از اش��غال، در س��وم خرداد 
1361با عملی��ات بی��ت المقدس آزاد ش��د. این 
عملیات با رمز »یاعلي بن ابي طالب)ع(«، س��اعت 
30 دقیقه بامداد10 اردیبهش��ت1361  آغاز شد و 

طي چهار مرحله و 25 روز به نتیجه رسید.
به همین مناسبت به سراغ سردار کریم نصر، عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان و یکی از رزمندگان 
در فتح خرمشهر  رفتیم. وی با اشاره به عزم و اراده 
رزمندگان در این جن��گ و عنایات خداوند، گفت: 
 به طور قطع اگر رزمن��دگان در این جنگ نبودند، 
نمی توانس��تیم فاتح این جنگ باش��یم و از هجوم 
استکبار س��ربلند بیرون بیاییم. ولی باید یادآوری 
کنم که لطف و مشیت خدا بدرقه راه رزمندگان و 
فرماندهان بود تا توانستند خرمشهر را فتح کنند و 
همان طور که گفته شد، خرمشهر را خدا آغاز کرد 

و رزمندگان وسیله بودند.
زمانی که اعالم کردند خرمشهر را اشغال 

کرده اند، واکنش شما چه بود؟
وقتی این خبر را شنیدم، خود را آماده کردم تا برای 
حضور در میدان نبرد با دیگر رزمندگان محیا شوم 

و از جان و ناموس وطن دفاع کنم.

چرا می گويند خرمش�هر را خ�دا آزاد 
کرد؟

درس��ت اس��ت که مردم در می��دان جنگ حضور 
داشتند و فرماندهان با تکنیک های عملیاتی خود 
پیش رفتند، ول��ی اگر آن روحیه ش��هادت طلبی 
و اسالم دوس��تی در رزمندگان نبود که منشأ آن 
اعتقاد به وحدانیت خداس��ت، نمی توان گفت که 
خرمشهر این گونه آزاد می ش��د؛ تنها دست خدا 

پشت و پناه رزمندگان بود.
درطول مب�ارزه آيا ناامیدی هم س�راغ 

شما آمد؟
ناامیدی اص��ال در بین رزمندگان جایی نداش��ت، 
حتی در بعض��ی مواقع رزمندگان ب��ه فرماندهان 
اصرار می کردند ک��ه زودتر حمله را آغ��از کنند. 
اگر یک لحظه رزمندگان ناامید می ش��دند، دیگر 
نمی توانس��تیم بگوییم که می توانیم خرمشهر را 

آزاد کنیم.
توان نظامی ايران در مقابل عراق چگونه 

بود؟
ایران در مقابل عراق در مقایسه با تجهیزات مدرن 

نظام��ی مانند طفلی نوپ��ا ب��ود و از کمترین توان 
نظامی بهره م��ی برد؛ به نوعی م��ی توان گفت که 
رزمندگان ما با دستان خالی خرمشهر را از دست 

رژیم بعث عراق آزاد کردند.
چرا تع�داد رزمندگان اصفه�ان چه در 
هشت س�ال دفاع مقدس و چه در فتح 

خرمشهر بیشتر از ديگر شهرها بود؟
از قدیم االیام رش��ادت طلبی و ارزشی بودن مردم 
اصفهان زبانزد بود. تدین و مقی��د بودن این مردم 
باعث می ش��د تا همیش��ه در میدان ه��ای نبرد 
 علیه زور و س��تم پیش��تاز باش��ند. همان طور که 
 می دانید اصفهان به خاطر مقید بودن مردمش به 
ارزش های اس��المی، جزو اولین ش��هرهایی بود 
 که همیش��ه در تاریخ مورد هدف مستکبران قرار 
می گرفت. برای نمونه می توان به حکومت نظامی 
زمان انقالب اشاره کرد که اصفهان، اولین شهری 
بود که در کشور حکومت نظامی در آن اعالم شد. 
در زم��ان جنگ نیز ب��ا تقدیم 23 هزار ش��هید به 
جمهوری اس��المی ایران این را اع��الم کرد که بر 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اس��المی مقید 
و پایبند اس��ت و تا جان دارد از ایران اسالمی دفاع 
می کند. هم اکنون اصفهان در ایران به عنوان الگو 
مطرح اس��ت و این مهم، باعث ش��ده ایران الگوی 
مناسبی برای دیگر کشورها باشد تا در مقابل سلطه 

و استبداد بایستند.
در اي�ن جن�گ ماحصل رش�ادت های 

رزمندگان ما چه بود؟
در عملیات بی��ت المقدس، صدام 16 ه��زار نفر از 
نیروهای خود را به کشتن داد و با بر جای گذاشتن 
 19 هزار اس��یر، منطق��ه عملیاتی را در وس��عت 

5400 کیلومتر، تسلیم کرد.
ب�ه نظ�ر ش�ما ک�دام عوام�ل در فتح 

خرمشهر تأثیرگذار بود؟
 تدابی��ر فرمانده��ی، والی��ت پذی��ری، روحی��ه 
ش��هادت طلبی و مکتب اس��المی از عناصر مهم 
پیروزی رزمن��دگان ما در مقابل نظ��ام بعث عراق 
بود که در واقع باعث افتخار آفرینی برای نظام شد.

سال ها از فتح خرمشهر گذشته، آيا اين 

روحیات در جوانان باقی مانده است؟
قطع��ا همین طور اس��ت؛ وقتی م��ی بینیم که در 
تمامی ابع��اد جوانان م��ا حضور دارن��د و اقدام به 
کش��فیات  و  اختراع��ات  در   افتخارآفرین��ی 
می کنند، می ت��وان گفت که ای��ن جوانان همان 
رزمندگان گذش��ته هس��تند که توانس��ته اند در 
 میادین نبرد جهانی خوش بدرخشند و با توجه به 
تحریم های اخیر، دست دشمنان را از ارزش های 
 ایرانی کوت��اه کنن��د. از دیگر نمونه ه��ای بارز آن 
می توان ب��ه انتخابات اش��اره کرد که ب��ا توجه به 
تبلیغات سوء که از طریق رسانه ها و تأثیر بر افکار 
عمومی شروع ش��د، با حضور پرش��کوه مردم این 
مکر به خود دش��منان برگش��ت و ضربه ای شد بر 
دهان استکبار که همیشه قصد بر هم ریختن نظام 

جمهوری اسالمی ایران را دارد.
شما به عنوان عضوی از اعضای شورای 
اسالمی ش�هر اصفهان بفر مايید در اين 
برهه از زمان که دش�منان داخلی قصد 
ايجاد مشکل برای نظام دارند، شورا چه 
تدابیری برای کسانی انديشیده است که 
قصد دارند به احتکار و موارد اين چنینی 

دست بزنند؟ 
همان طور که می دانید ش��ورای اس��المی در هر 
 ش��هر به عن��وان قانونگ��ذار و ناظر ب��ر مصوبات، 
می تواند فعالیت کند و با توجه به سطح اختیارات 
این نهاد، س��عی کرده ایم تا در شهرداری کمترین 
فش��ار بر مردم در مناطق ش��هرداری وارد شود و 
شهرداران نیز در تکریم ارباب رجوع سعی و تالش 

کنند. 
با توجه به منويات رهبر معظم انقالب در 
رابطه با سال تولید ملی، چه اقدامی در 

اين خصوص انجام داده ايد؟
 ب��ا توج��ه ب��ه ش��عار س��ال جدی��د و عم��ل به 
صحبت های رهبر انقالب، در ش��هرداری مصوب 
ک��رده ایم ت��ا هراقدام��ی که نی��از ب��ه خریداری 
محصوالت و یا تجهیزات داشت، از تولیدات داخل 
استفاده شود تا از این طریق، مطابق با شعار امسال 

پیش برویم.

گفتگو با سردار نصر به مناسبت سالروز فتح خرمشهر 

جوانان امروز ، همان رزمندگان  دیروز هستند

-  میگم بی�دارش ُکنید ي�ه وقت عکس می ندازن خب 
نیس!

- ولش ُکن! ديش�ب دو تا خیابونا تو حوزه ش�هرداريش 
ناغافلکی رفت�س پاين ! ت�ا دمی صب دس�ی اين بنده 

خدا بند بود.

هر کی اومده اصفهان گفته وعععه ! بوپوکین چه شهری! 
حاال اين و ان يکادا می ذاريم تو استانداری ِچِش�مون 

نکونن!

نام بازی: پرتاب قلوه سنگ...اين بازی قواعد خاصی 
ندارد و س�ال هاست منسوخ ش�ده .کودکان محلی 
امروزه به جای بازی مذکور ايک باکس بازی می کنند.

اين آقايون محلی باز اول سرخ پوشیده بودند که به 
احترام بنده، لباس سرخ را درآوردند و زرد پوشیدند.

 اين دستگاه گالب گیريه عزيزان من! يه زمانی کار ما 
سکه بود، اما االن که گالب قمصر چینی هم اومده و 

کار ما رو از سکه انداخته ديگه !

 جشنواره بازی های 
بومی محلی در روستای ابیانه   

بشیر 
اسماعیلی

0913***1078
جنب پل حسین آباد، تقاطع دور برگردان دارای استاندار د کافی نیست  و 

دائما در این محل به دلیل نبود نشانه گذاری کافی، تصادف رخ می دهد.
---------------------------------------------------

0913***2943
سرانه ورزشی در اصفهان س��ال هاس��ت که مایه بحث مسئوالن است و 
بسیاری فقط وعده می دهند. باالخره این استان برخوردار کی قرار است 

دارای یک استاندارد در سرانه ورزشی باشد؟
---------------------------------------------------

0913***3994
اتوبوس ها هنوز با وجود این همه هش��دار برای آلودگی هوا، بسیار دود زا 
هستند. واقعا نمی شود فکری اساسی کرد و این اتوبوس های بسیار قدیمی 

را از سطح شهر جمع آوری کرد؟

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

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

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

اظهار نظر شخصی برای بسته شدن آب نداريم
گروه ش�هر: با رسیدن به مرز گرما در ش��ش ماهه اول سال، 
دوباره بازار اظهارنظرها در رابطه با بس��ته شدن آب رودخانه 
زاینده رود داغ ش��د و هرکس به تنهایی برای بسته شدن و یا 
بسته نش��دن آب نظر می دهد و یا زمانی را برای این امر اعالم 
می کند. س��ید مرتضی س��قائیان نژاد، ش��هردار اصفهان نیز 
اظهار داش��ت که تا اوایل س��ال 92 آب رودخانه بسته خواهد 
ش��د. به گفته وی، این روند به خاطر کمبود منابع آبی است.

 برای بررس��ی چگونگی وضعی��ت منابع آب��ی و آب رودخانه 
زاین��ده رود، به گفتگ��و با علیرض��ا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار 
اصفه��ان پرداختیم. ذاکر اصفهانی با اش��اره ب��ه این که برای 

پیگیری وضعی��ت آب اس��تان اصفهان کمیته آب تش��کیل 
می ش��ود، اف��زود: هرگونه تصمیمی در جهت بس��ته ش��دن 
و یا نش��دن آب زاین��ده رود در ق��رارگاه آب اس��تان که تابع 
 مدیریت دس��تگاه ه��ای مختل��ف اس��ت گرفته می ش��ود. 
 وی ادامه داد: این قرارگاه متش��کل از جهاد کش��اورزی و آب 
منطقه ای است که در آن، بنا بر وضعیت آب پشت سد زاینده 
 رودو میزان بارش ها در س��ال جاری، برای آب تصمیم گیری 

می کنند.
  اس��تاندار اصفه��ان ب��ا تأکی��د بر ای��ن که ش��خص خاصی

 نمی تواند به تنهایی نس��بت به بس��ته ش��دن آب اظهار نظر 

کند، گفت: همانطور که گفته شد، تمام تصمیمات مربوط به 
 وضعیت آب، در قرارگاه آب استان گرفته می شود و تابع خرد 
 جمعی است و هیچ ش��خصی نمی تواند به تنهایی اظهار نظر 
کند. وی همچنین اذعان داش��ت: در هفته ج��اری با حضور 
 مسئوالن قرارگاه آب اس��تان اصفهان جلسه ای تشکیل داده 
می شود و در این جلسه وضعیت آب برررسی و نسبت به بسته 

شدن یا نشدن آن تصمیمات گرفته می شود.
 ذاکر اصفهانی خاطر نش��ان کرد: تمامی صحبت هایی که در 
مورد زمان بسته ش��دن آب گفته ش��ده، صحت ندارد و هنوز 

زمانی برای آن اعالم نشده است. 

پیگیری/بسته شدن آب زاینده رود 

تکمیل آزاد سازي اطراف منارجنبان
عبدالرسول امامی، ش��هردار منطقه 9 اصفهان با تأکید بر این که تاکنون 
توافقات آزادسازي بیش از 15 هزار و 200 متر از محوطه اطراف منارجنبان 
انجام شده است، اظهار داش��ت: آزاد س��ازي یک باب منزل مسکوني به 
مس��احت 657 مترمربع از اطراف منارجنبان باقي مانده که ظرف دو ماه 

آینده انجام مي شود.

احداث پنجمین پايانه درون شهری
مصطفی نوریان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت: پنجمین 
پایانه درون ش��هری اصفه��ان، در می��دان جمهوری اس��المی با هدف 
ساماندهی حمل و نقل عمومی در حال احداث اس��ت و تا یک ماه آینده 
 در اختیار شهروندان قرار می گیرد. این پایانه با مساحتی بالغ بر دو هزار و 
600 متر مربع با هدف ساماندهی حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی، 
بهبود خدمات و ارتقای تسهیالت رفاهی، ایجاد نظم و افزایش ایمنی در 

میدان جمهوری اسالمی در دست احداث است.

 اصفهان، سومین استان پر طرفدار
 در بین افاغنه 

بهرام صمیمی، مدی��رکل اتباع و مهاجران خارجی اس��تان اصفهان 
گفت: استان اصفهان پس از دو استان تهران و مشهد، سومین استانی 

است که بیشترین پذیرش تبعه خارجی افغان را در کشور دارد.

 افتتاح موزه ملی فرش دستباف 
در کاشان

 حمیدرضا مؤمنیان، رییس مرکز پژوهش فرش دانش��گاه کاشان گفت: 
 عقب ماندگ��ی ها و ناکام��ی های موج��ود در نظام فرش ایران ناش��ی از

نگرش های س��نتی به فرش و مقاومت در برابر سازوکارها و فناوری های 
تسهیل کننده ای است که می تواند منشأ تحوالت بزرگ در فرش و رونق 
فرش دستباف ایران شود. وی با اشاره به تأسیس موزه ملی طرح و نقشه 
فرش دس��تباف ایران، افزود: این مرکز تا شهریور در خانه سپیده کاشانی 

افتتاح می شود.

   ثبت نام  از عالقه مندان
 به همکاری با پلیس 

براي اولین بار تیمي از پلیس هاي افتخاري که دستورالعمل آن از طرف 
نیروي انتظامي ابالغ شده، در استان اصفهان تشکیل خواهد شد. سردار 
کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: براساس این طرح، از 
تمامي کساني که تمایل داشته باشند با پلیس همکاري کنند ثبت نام به 
عمل مي آید و پس از تشکیل پرونده، به آنان مدرک و کارت شناسایي ارائه 
مي شود. وی تصریح کرد: این افراد پس از گذراندن دوره هاي آموزشي، به 
عنوان ضابط با لباس و آرم و عالیم مشخص در مأموریت ها استفاده خواهد 
شد. تابعیت جمهوري اسالمي، التزام عملي به والیت فقیه، داشتن حد اقل 
پنج سال س��کونت دائمي در محله مورد نظر، عدم سوءپیشینه کیفري، 
سالمت جسمي و رواني، عالقه مند بودن داوطلب، دارا بودن حداقل سن 

18 و حد اکثر 45 سال تمام از شرایط ثبت نام است.
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توزیع گوشت ارزان آغاز شد
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توزیع گوشت قرمز 
با نرخ های جدید و پایین تر از سطح قیمت بازار از روز گذشته آغاز شده 
است. تدابیرخوبی درحوزه گوشت پیش بینی شد که جزییات آن به وسیله 
بازرگانی داخلی اعالم می شود. وی درباره تأثیر قیمت جدید گوشت روی 
بازار گفت: باید نرخ های جدید در س��طح بازار فراگیر شود و پس از چند 

روز، می توان انتظار کاهش قیمت ها را داشت.

بلیت هواپیما دو نرخی می شود
معاون وزیر راه با بیان این که به پیشنهاد این وزارتخانه ساعات پرواز به دو 
بخش اوج و غیر اوج تقسیم شده، گفت: ساعت اوج پرواز از ۶ تا ۱۰ صبح 
و ۱۷ تا ۲۱ است و در غیر این ساعات، بلیت با تخفیف ۱۵ درصدی ارایه 
می شود. شهریار افندی زاده اظهار داشت:  در بحث حمل و نقل پیش بینی 
می شد اواخر سال ۹۰ مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها از سوی 
دولت اجرایی ش��ود، اما با تصمیم��ات مجلس و دول��ت مرحله دوم این 
قانون کماکان اجرایی نشده است. وی با اشاره به بحث های اخیر درباره 
نرخ س��وخت هواپیما ادامه داد: به هر حال در افزای��ش قیمتی که بابت 
مابه التفاوت قیمت سوخت هواپیما وجود دارد، قطعا قسمتی از هزینه ها 

به وسیله خود مردم پرداخت می شود.

 دستیابی به فرموالسیون جدید 
برای ترکیبات افزودنی به خاک

شرکت معماران توسعه سبز اسپادان موفق شد به فرموالسیون جدیدی 
برای ترکیبات افزودنی به خاک دست یابد. محمود شیخ زین الدین، رییس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این ش��رکت به فرموالسیون 
جدیدی برای ترکیبات افزودنی به خاک به صورت کامل، ماکرو و میکرو، 
جهت مصارف خاکی و همچنین، فرموالس��یون مایع به منظور مصرف 
محلول پاشی گیاهی دست یافته است. وی با بیان این که این ترکیبات 
افزودنی دوس��تدار محیط زیس��ت، ترکیباتی با پایه طبیعی یا سنتزی، 
غنی سازی شده اس��ت که با خاصیت نانویی خود بس��یاری از مشکالت 
کودهای شیمیایی را در بخش کشاورزی مرتفع می سازد، افزود: استفاده 

آسان، جذب آب، سمی نبودن و با دوام بودن از مزایای این مواد است.

افزایش صادرات محصوالت لبنی
مدی��ر عامل اتحادیه سراس��ری دامداران ایران ب��ا بیان این که میزان 
ص��ادرات محص��والت لبن��ی افزایش یافته اس��ت، گف��ت: صادرات 
محصوالت لبنی س��ودآوری بیشتری نس��بت به مصرف داخلی این 
محصول برای صنایع کش��ور دارد. سعید س��لطانی سروستانی افزود: 
عالوه بر این که تولیدکنندگان صنایع لبنی از افزایش حجم صادرات 
محصوالت خود اس��تقبال می کنند، افزایش حجم صادرات می تواند 
ارزآوری قابل توجهی برای کش��ور به همراه داشته باشد.     وی با اشاره 
به افزایش قیمت و کمبود نهاده ها در بازار گفت: با این وجود تاکنون 
در تولید مواد اولیه محصوالت لبنی کمبودی ایجاد نش��ده و کماکان 
روند تولید و توزیع محصوالت لبنی مورد نیاز داخل کش��ور همچون 
گذشته ش��رایط عادی خود را طی می کند. به گفته وی، هم اکنون 
حدود ۲۶ هزار تن ش��یر خام روزانه از ۱۷ هزار واحد گاوداری شیری 

در سطح کشور تولید و به بازار عرضه می شود.

کاهش استقبال خریداران از سهام 
شرکت های بزرگ و مطرح بورس

بررسی جزییات رویکرد خریداران س��هام در ماه گذشته نشان می دهد 
اکثر ش��رکت های بزرگ و مطرح بورس با کاهش تعداد خریدار رو به رو 

شده اند. 
۲۱ روز کاری بورس اوراق بهادار در دومین ماه س��ال جدید در شرایطی 
با معامله بیش از چهار میلیارد و 3۲۲ میلیون س��هم عادی و حق تقدم 
به ارزش ۱/4 هزار میلیارد تومان به وس��یله ۱۱4 هزار و 4۲۶ س��هامدار 
و افت و خیز سایر متغیرها به پایان رسید که بررسی جزییات خریداران 
سهام نشان می دهد، اکثر شرکت های بزرگ و مطرح بورس با کاهش 
تعداد خریدار رو به رو ش��ده اند، چرا که عده زیادی از س��رمایه گذاران 
همچنان منتظر روش��ن ش��دن ابهامات مربوط به زمان اجرای مرحله 
 دوم هدفمند س��ازی یارانه ها،نرخ دالر و برخی دیگر از مس��ائل مؤثر در

 تصمیم گیری ها بوده و هستند.

 قیمت آپارتمان در تهران 
1/5 برابر سانفرانسیسکو!

مدیرعامل صندوق توس��عه ملی گفت: کم بهره ترین تسهیالت باید 
به بخش مسکن و س��اختمان پرداخت ش��ود و تصمیم گیری های 
عجوالنه و بدون پشتوانه برای این بخش، شایسته برنامه ریزان نیست. 
شایسته نیست مسکن تا این حد گران باشد و پس از3۰ سال قیمت 
آپارتمان در تهران ۱/۵ برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو، که 
گران ترین شهر آمریکاست، باشد، زیرا معنای آن، بی سرپناه ماندن 

خانوارها و جوانان است.
قربانی خاطرنشان کرد: 4۰ درصد مردم س��اکنان روستاها هستند 
 و مسکن آنها ناپایدار اس��ت و نیازمند نوس��ازی و بازسازی.دولت و 

بانک ها باید تسهیالت مورد نیاز را  به آنان پرداخت کنند.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان:

 بی ثباتی سیاست ها 
علت اخالل در قیمت ها

مصطف��ی بهبهانی، رییس مرکز مطالع��ات و پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان، در حاش��یه نشست خبری 
با اش��اره به این که نبود بهره  وری و پایین بودن بهره  وری  
تولید، از عواملی اس��ت که تولیدات را غیررقابتی می کند، 
گفت: مباحث اقتصادی محور ش��عار هایی اس��ت که رهبر 
معظم انقالب در سال های گذشته برای جمهوری اسالمی 

ایران انتخاب کرده است.
وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد: در حال حاض��ر بحث های 
اقتصادی در ایران بر بسیاری از مباحث دیگر سایه انداخته 
اس��ت، اضافه کرد: در مباحث مربوط به سیاس��ت خارجی 
کش��ور های غربی و تحریم کننده مباح��ث اقتصادی را به 
عنوان یک اهرم فشار مطرح می کنند و ایجاد اختالل در نظم 
اقتصادی کشور ابزار هایی است که این کشور ها برای اجرای 

اهداف خاص سیاسی خود به کار گرفته اند.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به  برگزاری همایش تولید ملی و حمایت 
از کار و س��رمایه ایرانی در اصفهان اظهار داشت: کیفیت و 
قیمت، از عوامل مؤثر در راستای استفاده یک مصرف کننده 
از یک کاال اس��ت و در حال��ت ع��ادی مصرف کنندگان به 
اس��تفاده از کاال ه��ا گرایش دارن��د. این مقام مس��ئول در 
شورا بیان داش��ت: بی ثباتی سیاست ها نیز سبب اخالل در 
قیمت ها می شود و رقابت کاال های خارجی در زمینه قیمت 
تولیدات مؤثر است. وی با اشاره به این که کیفیت کاال هایی 
در کش��ور به دلیل انحصار پایین اس��ت و رقابتی برای این 
کاال ها نیز وجود ندارد، گفت: تعهد نیروی کار، تکنولوژی و 
صنعت سبب کاهش کیفیت تولیدات شده است و بسیاری 
از کارخانه های ایران از تکنولوژی الزم برای افزایش کیفیت 
تولیدات داخلی برخوردار نیس��تند. این عضو شورا با اشاره 
به این که بخش خصوصی نیز محور توس��عه و موفقیت در 
مباحث اقتصادی به ش��مار می رود، تأکید کرد: کشور های 
موفق در زمینه مباحث اقتصادی نیز از کشور هایی بوده اند 
که دولت ها تنها در این زمینه ها سیاس��ت گذاری و نظارت 
کرده اند. وی افزود: دولت باید در راس��تای توسعه مباحث 
اقتصادی بستر س��ازی های الزم را انجام دهد و تنها نقش 

نظارتی و کنترل داشته باشد. 
همایش تولی��د مل��ی و حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی 
۱۱  خرداد با محوریت ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 

برگزار می شود.

 توقف خرید سکه های 
پیش فروش شده

ارزش افزوده ذوب آهن 
از صادرات غبار کنورتور

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در بخش��نامه ای ب��ه بانک ملی 
ایران حذف دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک پیش  خرید شده از 

روش های جایگزین تحویل سکه را ابالغ کرد. 
در ای��ن بخش��نامه آمده اس��ت: با گذش��ت بی��ش از یک م��اه از موعد 
تحویل مس��کوک طالی پیش فروش ش��ده و با توجه ب��ه نتایج حاصل 
از بررس��ی روش ه��ای مختلف معرفی ش��ده و امع��ان نظر ب��ه موقتی 
بودن روش های مذکور مقرر ش��د بان��ک ملی ایران از 3۱ اردیبهش��ت 
 سال جاری اس��تفاده از روش »دریافت وجه نقد، معادل ارزش مسکوک

 پیش خرید ش��ده به نرخی که روزانه از س��وی بانک مرکزی به آن بانک 
اع��الم می ش��ود« را از روش های جایگزی��ن واگذاری مس��کوک طال به 

متقاضیان حذف کند.

مدیر بازاریابی و فروش خارجی ذوب آهن اصفهان گفت: در دو ماهه نخست 
سال جاری، حدود ۱۷۰ هزار تن محصول فرعی و 4۰ هزار تن محصول اصلی 
ذوب آهن اصفهان به کشورهای هدف صادر شده است. کرمی ارزش افزوده در 
صادرات اسالج )غبار کنورتور ( را یاد آور شد و بیان داشت: به دلیل این که بهای 
تمام شده این محصول صفر است، ارزش صادراتی آن در سال گذشته به ارزش 
حدود پنج میلیون دالر و به عبارتی ۱۰۰ درصد سود خالص می رسد. وی در 
ادامه تصریح کرد: این موضوع کمک می کند تا واریز وجوه ارزی به حساب های 
خارج از کشور و به کارگیری آنها برای خریدهای ضروری در خارج از کشور با 
سرعت بیشتری دنبال شود. کرمی با اشاره به فراز و نشیب های صادراتی شرکت 
ذوب آهن گفت: عظمت و برند ذوب آهن و نوع محصوالتی که تولید می کند به 

طور عمده در ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی است.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: حوزه تعاون در کش��ور هنوز نهادینه نشده و نیاز 
به یک فرهنگ س��ازی دارد. غالمعلی قادری با اشاره به 
ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه در استان  اظهار داشت: 
بسیاری از کارگران افغانی شاغل در ایران دارای مجوز و 
به صورت قانونی هستند که برای آنها کارت صادر شده 
و عده ای دیگر نیز به صورت غیرقانونی به کار مش��غول 
هس��تند که از اولویت های این اداره کل در سال جاری 
ساماندهی اشتغال این افراد است. وی ادامه داد: حدود 
3۰۰ هزار نف��ر اتباع قانونی در ایران هس��تند که حدود 
۱۷۰ هزار نفر از آنها به ص��ورت قانونی و بقیه به صورت 
غیرقانونی مشغول به کار هستند. مدیرکل اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با اشاره به اقدامات 
دیگر این اداره کل در س��ال جاری بیان داش��ت: توجه 
به س��ه جانبه گرایی از جمله برنامه ه��ای این اداره کل 
است که هرچه مشارکت ما با ش��رکای اجتماعی بیشتر 
باشد نتیجه کار نیز مطلوب تر می ش��ود. وی با اشاره به 
کارت های اعتباری واگذار شده به کارگران تصریح کرد: 
با توجه به اقدام وزیر کار مبنی بر ارایه کارت های اعتباری 
به کارگران در غالب وام اما با توجه به پیگیری های انجام 
شده بر دریافت این مبلغ سیستم بانکی به صورت کامل 
سر کار نیامده است. قادری گفت: برای اجرای این طرح 
در سال گذشته اولویتی را مشخص کردند مبنی بر این 
که تعداد محدودی از کارگرها و هفت تا هش��ت شرکت 
استان مش��مول دریافت این وام ش��دند. وی با اشاره به 
وضعیت تع��اون در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: هر 
کاری نیاز به فرهنگ سازی دارد. اگر ما به تعاون اعتقاد 
داشته باشیم باید اصل 44 قانون اساسی به صورت کامل 
اجرایی شود. قادری اظهار داشت: برای ایجاد تعاونی  در 
استان  پیگیری هایی انجام ش��ده، اما تاکنون به نتیجه 

نرسیده است.

نمایش��گاه مجازی اس��تان اصفهان همزمان با هفتمین 
نمایش��گاه بین المللی فوالد، متال��ورژی و ریخته گری با 
 عنوان نخس��تین نمایش��گاه مجازی ف��والد، متالورژی و

 ریخته گری رونمایی می ش��ود. به گزارش واحد رس��انه 
ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان، 
رس��ول محققیان با اش��اره به رونمایی نمایشگاه مجازی 
اصفهان اظهار داشت: این س��ایت با هدف حمایت بیشتر 
نمایشگاه از  تولید ملی، کار و س��رمایه ایرانی و همچنین 
با انگیزه اس��تفاده از فض��ای مجازی در راس��تای نمایش 
توانمندی های استان و کشور انجام می شود. وی با اشاره 
به این که این اقدام در راس��تای افق و چشم انداز ۱4۰4 
شرکت نمایشگاه های اس��تان و استراتژی های بلند مدت 
 نمایشگاهی استان برنامه ریزی ش��ده است، بیان داشت:  
بر این اساس، عالوه بر معرفی تولیدات مشارکت کنندگان 
در ه��ر نمایش��گاه، واحده��ای تولیدی که ت��وان حضور 
فیزیکی در نمایشگاه را ندارند، از این فرصت استفاده کرده 
و مشخصات کاال و خدمات خود را از طریق غرفه مجازی 

خود در سایت ارایه و اعالم می کنند. 
محققیان این نمایشگاه مجازی را ش��امل تصاویر پانوراما 
)3۶۰ درجه( و کاتالوگ شو )catalog show( در قالب 

صفحات وب معرفی کرد.

س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
در واکنش به درخواس��ت رییس اتحادی��ه قنادان برای 
افزایش قیمت اعالم کرد: افزایش قیمت شیرینی ممنوع 
است و ش��یرینی باید به قیمت س��ال ۹۰ عرضه شود. با 

گرانفروشان هم برخورد می کنیم. 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
در پاس��خ به اظهارات رییس اتحادیه کش��وری قنادان 
که گفت��ه بود »ب��ه دلیل افزای��ش قیم��ت آرد و روغن 
درخواست افزایش قیمت شیرینی را به کمیسیون فنی 
داده ایم و تا یک هفته دیگ��ر قیمت های جدید را اعالم 
می کنیم،« اعالم کرد: هم��ان گونه که مطلعید، مطابق 
م��اده ۵۱ قانون نظ��ام صنفی، کمیس��یون های نظارت 
مکلفند در فرایند کارشناس��ی انواع کااله��ا و خدمات 
صنفی را که تعیین نرخ برای آنها ضرورت دارد، مشخص 
و نرخ آنها را برای مدت معین تعیی��ن کرده و به مجمع 
 امور صنفی اعالم کنند . مجمع مذکور نیز مکلف اس��ت

 مرات��ب را از طری��ق رس��انه های گروهی ب��رای اطالع 
مردم آگهی کند. ل��ذا نظر به این که ش��یرینی نیز جزو 
کاالهای اولویت دار است، هر گونه اعالم قیمت قبل از طی 
 فرایند فوق الذکر باعث الته��اب در بازار و افزایش کاذب 

قیمت ها می شود. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ۲۵ هزار رأس 
گاو شیری به جمعیت دام کشور اضافه شده است، گفت: 
برخی ادعا می کنند عرضه شیر خام کمتر شده است، اما 
آماده ایم در قالب قرارداد، هر میزان کارخانه های لبنی شیر 
نیاز داشته باشند، تحویل دهیم. سعادت اهلل عباسی اظهار 
داشت: کسانی که اعالم می  کنند عرضه شیر خام در کشور 
کم شده است، دنبال واردات شیر خشک هستند. معاون 
امور دام وزیر جهاد کش��اورزی افزود: واردات شیر خشک 
در کشور همچنان ممنوع اس��ت و اختیارات آن را قانون 
بهره وری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده است. 
وی افزود: شیر خش��ک صنعتی مورد نیاز کشور در داخل 
تولید می ش��ود و کماکان ممنوعیت واردات شیر خشک 

ادامه خواهد داشت.  
پیش از ای��ن، مع��اون اول ریی��س جمهور تح��ت تأثیر 
توجیهات کارخانه های لبنی در جلس��ات س��تاد تنظیم 
 بازار، به واردات در حد نیاز ش��یر خش��ک چراغ سبز داده 
بود. عباسی گفت: در حال حاضر ۱۰/۵ میلیون تن تولید 
ساالنه شیر در کشور است و نیاز کش��ور به راحتی تأمین 

می شود. 
وی با بیان این که م��ا آماده ایم ب��ا کارخانه های فرآوری 
هر اس��تان به میزان نیاز آنها قرارداد بس��ته و ش��یر خام 
در اختیارش��ان بگذاری��م، گفت: اگرچه ظرفیت اس��می 
کارخانه های فرآوری ش��یر ۱۶ میلیون تن گفته می شود، 
توان جذب بیش از ۵/۵ الی ۶ میلی��ون تن را ندارند و آنها 
تنها با فرافکنی که میزان ش��یر کم شده اس��ت به دنبال 
 ادامه واردات شیر خشک هستند. معموال با یک کیلوگرم 
 شیر خش��ک حدود ۱۱ کیلوگر ش��یر به دست می آید که 
 نی��از کارخانه های لبنی به ش��یر خ��ام دام��داران کمتر 
می  ش��ود، اما اس��تفاده از ش��یر خش��ک، جدا از مسائل 
بهداشتی، امکان چانه زنی دامداران را برای تعیین قیمت 

کاهش می دهد.

فوالد لبنیات اتحادیه قنادانتعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعاون در کشور هنوز 
نهادینه نشده است

نمایشگاه مجازی اصفهان 
رونمایی می شود

افزایش قیمت شیرینی 
ممنوع است

کمبود شیرخام،  بهانه ای 
برای واردات شیرخشک

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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کاهش 10 هزار تومانی قیمت سکه در بازار اصفهان

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، دیروز در بازار طالی اصفهان با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به روزهای گذشته، 
۶۵۱ هزار تومان معامله شد. تمام بهار آزادی طرح جدید،۶43 هزار تومان، نیم سکه هزار تومان، ربع سکه ۱8۲هزار 

و ۵۰۰ تومان و سکه یک گرمی ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
مجوز تمام بانک ها بازنگری 

می شود
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

عزت اهلل یوسفیان 

در جلسه ای که داش��تیم، مقرر ش��د فعالیت و مجوز مؤسسات پولی و 
بانک هایی که از بان��ک مرکزی مجوز فعالیت دریاف��ت کرده اند، دوباره 
بررسی شود. براس��اس مذاکرات صورت گرفته، مقرر شد بانک مرکزی 
اجازه ندهد در مب��ادالت بانکی تخلفاتی به وجود آی��د. هم اکنون بانک 
مرکزی نظارت خود را ب��ر نظام بانکی و عملک��رد بانک ها و بخش پولی 
کشور افزایش داده است، اما در جلس��ه ستاد بر افزایش نظارت ها تأکید 
ش��د. اگر فعالیت مؤسس��ات و بانک ها، مطابق مق��ررات و قوانین بانک 
مرکزی نباش��د، به آنها تذکر 
داده و با فعالی��ت آنها برخورد 
می شود. به مؤسس��ات دارای 
مجوز نیز در صورتی که مطابق 
با این قوانی��ن و تحت نظارت 
بانک مرک��زی فعالیت نکنند 
و فعالیت آنها برخالف مقررات 

باشد، تذکر داده می شود.

به طور خاص درباره قیمت بنزین چهار س��ناریو روی میز ستاد 
هدفمندی یارانه ها بود و گزینه ای که موافق و شانس بیشتری 
برای اجرا داش��ت، افزایش قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و 
ثابت ماندن قیمت بنزی��ن نیمه یارانه ای در رق��م 4۰۰ تومان 
بود، اما در حال حاضر بنزین با چند نرخ اعالم ش��ده است، این 
درحالی اس��ت که تصویب کنندگان قانون هدفمندی یارانه  ها 
به دولت گوش��زد می کنن��د، آزاد س��ازی قیم��ت حامل های 
انرژی باید ش��یب مالیم و در طول پنج سال اجرا شود، بنابراین 
 قیمت بنزین نباید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 

افزایش پیدا کند. 

دستاوردهای مثبت هدفمندی یارانه ها زیاد است
محمدرضا حیدری، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه 
اصفهان معتقد اس��ت ب��رای تغیی��ر رفتار و فرهن��گ مصرفی 
نادرس��تی که در جامع��ه حاکم اس��ت، چاره ای ج��ز افزایش 
قیمت انرژی وج��ود ندارد و حت��ی اگر قیمت س��همیه بنزین 
خانوارها افزایش یاب��د، در مجموع تا دو درص��د به هزینه های 

ماهانه آنها افزوده می ش��ود ک��ه در برابر دس��تاوردهای مثبت 
هدفمن��دی قیمت س��وخت مانن��د کاهش مصرف س��وخت، 
واردات،آلودگی، ترافیک و تالش برای افزایش بهره وری انرژی، 

هزینه چشمگیری به شمار نمی آید. 
حیدری در مورد این که آیا اقتصاد کش��ور، آمادگی ورود به فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها را دارد یا نه، اظهار داشت: در مرحله قبل 
شاهد کاهش مصرف سوخت، واردات بنزین و برخی محصوالت 
دیگر همراه با افزایش تولید داخل��ی و کیفیت آن و تا حدودی 
بهره وری بودیم. این قانون تأثیراتی هم بر کنترل رشد فزاینده 
آلودگی و ترافیک کالن شهرهای کشور، از جمله اصفهان داشت. 
به جز این موارد مش��هود، ما اطالعات کامل و درس��تی از تأثیر 
گرانی حامل های انرژی بر بخش های دیگر اقتصاد در اختیار 
نداریم. بنابراین نمی توان درباره این موضوع اظهار نظر کرد که 

آیا زمان اجرای فاز دوم رسیده یا هنوز زود است.

سهمیه بنزین 60 لیتری تغییر نمی کند
عضو هیأت علمی دانش��گاه اصفهان ادام��ه داد: این پیش بینی 

قوی تر اس��ت که بنزین از لیتری 4۰۰ ب��ه ۷۰۰ تومان افزایش 
پیدا کند، اما س��همیه ۶۰ لیت��ر در ماه هر خ��ودرو باقی بماند. 
البته درباره گازوییل باید تغییرات بیشتری صورت گیرد، چون 
قیمت هر لیتر از این سوخت ۱۵۰ تومان است و براساس قانون 

هدفمندی، باید به ۹۰ درصد نرخ بنزین برسد.
وی در مورد بنزین ه��ای ۱۰۰ تومانی گفت: تبدیل 4۵ میلیون 
لیتر بنزین ۱۰۰ تومانی به 4۰۰ تومانی که این چند روزه انجام 

گرفته است، نشان از افزایش قیمت بنزین دارد.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا افزایش نرخ بنزین یارانه ای 
از ۱۰۰ به 4۰۰ تومان با یارانه نقدی جبران ش��د و آیا دولت با 
فروش سوخت گران تر به کس��انی که در ماه بیشتر از ۶۰ لیتر 
 بنزین مصرف کرده اند، توانسته است بازار انرژی را سامان دهد؟ 
باید بگویی��م هنوز تعداد خودروهای تک سرنش��ین در ش��هر 

زیاد است.

دولت یارانه حمل و نقل را پرداخ�ت کند، به مردم 
فشار نمی آید 

این استاد دانش��گاه افزود: افزایش قیمت بنزین در صورتی که 
بازار دیگر محصوالت اساس��ی کنت��رل نش��ود، می تواند تورم 
 را در پی داش��ته باش��د اما با کنترل بازار می توان مانع از ایجاد 
جو روانی و تورم انتظاری ش��د، با این وجود اگ��ر یارانه ناوگان 
حمل و نقل عمومی به شهرداری ها پرداخت و از قیمت با دقت 
 در این بخش کنترل شود، فش��ار مضاعفی به مصرف کنندگان 

وارد نمی شود.
در چند روز گذش��ته، در پی انتش��ار اظهاراتی مبنی بر تصمیم 
دولت برای فروش بنزین به قیم��ت لیتری دو هزار تومان، دفتر 
اطالع رسانی رییس جمهور یادآور ش��د که این اظهارات کامال 

عاری از حقیقت است.
این بیانیه تصری��ح می کرد: دول��ت هی��چ گاه و در هیچ یک از 
برنامه های خ��ود چنین ارقام��ی را در نظر نداش��ته و در تمام 
طرح های خود کلیه اطالعات الزم را مستقیما در اختیار مردم 
قرار داده و خواهد داد، تا کمی خیال م��ردم از این بابت راحت 

شود.
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور متوسط روزانه 
۶4/۶ میلیون لیتر بنزین در بخش حمل و نقل کش��ور مصرف 
شده اس��ت و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با وجود 
 افزای��ش ۲/3 میلیون دس��تگاه خودروهای کش��ور، متوس��ط 
مصرف بنزین به روزانه ح��دود ۵۹/۵ میلیون لیتر کاهش یافته 

است.

با اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت

تورم، نتیجه نبود کنترل دولت بر کاالهای اساسی 

آغاز شمارش معکوس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، بازار گمانه زنی کارشناسان  زهرا 
و مسئوالن اقتصادی کشور درباره احتمال گران تر شدن انرژی های مصرفی را داغ کرده است.نوبخت

برخی از این گمانه زنی ها نیز از آغاز این طرح از ابتدای تیرخبر داده است.
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سانحه ریلی در هند 18 کشته  برجا گذاشت 
مقامات محلی راه آهن هند اعالم کردند بر اثر برخورد دو قطار در جنوب این کشور 18 
سرنشین آن جان خود را از دست دادند. برخورد قطار مسافربری با قطار باری متوقف در 

ایستگاه باعث شد 26 نفر نیز راهی بیمارستان شوند.

5

پدر افسرده خود و دو فرزندش 
را کشت 

مرد ایتالیایی پس از پرت کردن 
دو فرزن��دش از طبق��ه شش��م 
ساختمان به زندگی خود پایان 

داد. 
بنابر اعالم پلیس ایتالیا، »مارکو 
تورینی«، 41 ساله که به دلیل 
از دست دادن ش��غلش افسرده 
شده بود، دست به قتل دختر 14 
ماهه و پسر 4 س��اله اش زد و در 
پایان خودکشی کرد. »مارکو« 
که از 18 ماه پیش شغلش را در یک مؤسس��ه تبلیغاتی از دست داده بود و 

تالش هایش برای یافتن شغل جدید بی فایده بود، دست به این اقدام زد. 
همسر »مارکو« که ش��اهد حادثه بود، گفت: قبل از جنایت همسرم، با هم 
بگومگویی داشتیم.  او یک باره دختر و پسرم را در بغل گرفت، به بالکن رفت 

و فرزندانم را به پایین پرت کرد. 
یک��ی از همس��ایه  ها گف��ت: همس��ر »مارک��و« تنه��ا فری��اد م��ی  زد 
 و خود را س��ریع به طبقه اول رس��اند تا ببین��د چه بالیی س��ر فرزندان و

 همسرش آمده است. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، به گفته پزشکان، »مارکو« در دم جان باخت 

اما دو فرزندش پس از انتقال به بیمارستان فوت کردند. 

 1507 قربانی در سال گذشته

سال 90، رکورددار مرگ ناشی 
از حوادث کار 

1507 نفر در سال گذشته  بر اثر وقوع حوادث کار در سطح 
کشور جان خود را از دست دادند. براین اساس می توان سال 
90 را در مقایس��ه با 10 سال گذش��ته دارای بیشترین آمار 
مرگ ناشی از حوادث کار دانست.   تعداد جان باختگان سال 
گذشته در مقایسه با س��ال 89 که تعداد فوتی های حوادث 
 کار در آن 1290 نفر بود،  16/8 درصد افزایش یافته اس��ت.  
بنابر اعالم سازمان پزشکی قانونی، از کل فوتی های حوادث 
کار در س��ال گذش��ته 1487 نفر مرد و 20 نف��ر زن بودند.  
همچنین براساس آمارهای پزشکی قانونی، در سال گذشته 
به ترتیب اس��تان های تهران با 264 فوت��ی، اصفهان با 177 
فوتی و فارس با 110 فوتی بیشترین و استان های کهگیلویه 
و بویراحمد با چهار فوتی،  خراسان شمالی با 10 مورد فوتی و 
چهارمحال و بختیاری با 13 فوتی، به ترتیب کمترین موارد 
مرگ ناشی از حوادث کار را داش��ته اند. در سال های متوالی 
عمده دالیل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به س��قوط از 
بلندی و پس از آن، برخورد جسم سخت است. به نحوی که 
در سال گذشته 37/9 درصد مرگ های ناشی از حوادث کار 
به دلیل س��قوط از بلندی و 28/5 درصد نیز به دلیل برخورد 
جسم سخت بوده است که این دو عامل، در فاصله سال های 
1387 تا 1389 نیز به ترتیب با 35/8 برای سقوط از بلندی و 
26/9 برای برخورد جسم سخت در صدر دالیل مرگ ناشی 
از حوادث کار قرار داش��تند.  همچنین در 10 سال گذشته، 
کمترین میزان مرگ ناش��ی از حوادث کار با 461 فوتی در 
سال 1381 ثبت شد و پس از آن، مرگ های ناشی از حوادث 
کار سیر صعودی در پیش گرفت، به نحوی که بیشترین آمار 
مرگ در این حوزه با 1508 فوتی در سال 1390 گزارش شده  
است. مرگ ناشی از حوادث کار در یک دهه گذشته تنها در 
س��ال 88 با کاهش 17/4 درصدی مواجه بوده است.  مرگ 
ناشی از حوادث کار در سال گذشته در تمام استان ها نسبت 
به سال 89 با افزایش مواجه بوده  و در هیچ استانی شاهد سیر 

نزولی این آمار نبوده ایم. 

 سه کامیون دار ایرانی
 در سوریه ربوده شدند

کاردار سفارت ایران در س��وریه خبر ربایش سه کامیون دار 
ایرانی را که روز گذشته از ترکیه وارد خاک سوریه شده بودند 
تأیید کرد. عباس گلرو اظهار کرد: با وجود هشدارهای مکرر 
س��فارت ایران و ارگان های ذیربط در کش��ور مبنی بر انجام 
ندادن سفر زمینی اتباع کشورمان به سوریه، متأسفانه برخی 
با بی توجهی و بی اعتنایی به هشدارهای صورت گرفته و بدون 
هماهنگی با سفارت و مراجع ذیربط، از طریق ترکیه، زمینی 
وارد سوریه می شوند که از س��وی گروه های مسلح معارضه 
س��وریه مورد تعرض قرار گرفت��ه و ربوده می ش��وند. کاردار 
سفارت کشورمان در س��وریه در رابطه با حادثه ربایش شب 
گذشته سه تن از شهروندان کشورمان گفت: آقایان مرتضی 
عادلی، حسین عالی نژاد و اسماعیل محمد زینالی رانندگان 
کامیون هایی بودند ک��ه حامل بار از ایران به مقصد س��وریه 
بوده اند. گلرو بی توجهی مسئوالن شرکت پیمانکار و شرکت 
حمل و نقل نسبت به هشدارهای قبلی سفارت ایران را عامل 

اصلی این حادثه دانست.
 وی با اش��اره به این که در نتیجه تالش های مستمر سفارت 
در چند ماه گذشته موفق شدیم شهروندان ربوده شده ایرانی 
را از دس��ت ربایندگان آزاد کنیم، اضافه کرد متأس��فانه این 
بی توجهی، همه زحماتی را که جهات ذیربط در آزادس��ازی 
اتباع ایرانی ربوده ش��ده قبل از این حادث��ه انجام داده بودند 

را خنثی کرد.

اجرای حکم 74 ضربه شالق 
یک آدم ربا در مالء عام 

رییس دادگستری دش��ت آزادگان از توابع استان خوزستان 
از اجرای حکم شالق یک آدم ربا در مالء عام خبر داد. حمید 
عس��اکره با اعالم این خبر اظهار کرد: حکم ش��الق محکوم 
علیه »م.ج« که به اتهام مشارکت در آدم ربایی و خرید اموال 
مسروقه از سوی دادگاه عمومی این شهرستان صادر شده بود، 

در میدان الله سوسنگرد در مالءعام به اجرا درآمد.

 سایت همسریابی بهانه 
سوء استفاده بود

 رییس پلی��س فض��ای تولی��د و تب��ادل اطالعات اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد از دس��تگیری فردی خب��ر داد که 
 ب��ا راه ان��دازی س��ایت های همس��ریابی از دخت��ران جوان 
سوء استفاده می کرد.   س��رهنگ مرتضویان در تشریح این 
خبر گفت: پیرو ش��کایت فردی مبنی بر دریافت ایمیل های 
تهدیدآمیز، مأموران اقدامات خود را برای شناسایی این فرد 
یا افراد آغاز کردند.  وی افزود: بنا بر اظهارات شاکیه، چندی 
پیش از طریق یکی از سایت های همسریابی با فردی آشنا شده 
و پس از مدتی بنا به درخواست متهم این زن چندین عکس 

خود را برای متهم ارسال کرده است. 
 مرتضویان با بیان ای��ن که پس ازمدتی از ارس��ال عکس ها 
ش��اکیه با دریافت ایمیل هایی تهدیدآمیز مورد تهدید قرار 
گرفته اس��ت که در صورت  ادامه ندادن دوس��تی، تصویرش 
در س��ایت ها منتشر می ش��ود، گفت: کارشناسان پلیس فتا 
در بررس��ی ها، متهم را شناس��ایی و پ��س از عملیاتی وی را 
دس��تگیر کردند. رییس پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد 
به کاربران هشدار داد: از ارایه اطالعات و تصاویر شخصی در 
سایت های دوست یابی و همسریابی خودداری کنند و به این 
سایت ها اعتماد نکنند چرا که مراجعان به این گونه سایت ها 
 معموال قصد ازدواج ندارند و صرفا هدفش��ان سوءاس��تفاده 

و کالهبرداری از افراد است. 

 به گزارش زاینده رود، س��ردار حس��ن کرمی در تش��ریح ابعاد 
 این پرون��ده اعالم کرد: رس��یدگی به پرونده س��رقت س��ریالی 
طالفروشی های اصفهان از دو سال پیش، با وقوع نخستین سرقت 

در دستور کار پلیس آگاهی  قرار گرفت.
 بالفاصله یک تیم از کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی 
اصفهان به سرپرس��تی س��رهنگ حس��ین زاده، رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان، مسئول رس��یدگی به این پرونده شدند.  
بررسی های پلیس حکایت از آن داشت که شش فقره سرقت با 
شیوه های مشابه در شهرهای این استان رخ داده است. پیگیری 
سرنخ های این پرونده حاکی از آن بود که سارقان این سرقت ها 

عضو یک شبکه بوده اند.
 براس��اس این گزارش، به دلیل این که س��ارقان هنگام ارتکاب 
سرقت با روش های خاصی عمل کرده بودند، شناسایی سارقان از 
طریق چهره نگاری امکانپذیر نبود. پلیس با پیگیری ابعاد مختلف 
این پرونده موفق شد رد پای متهمان را از طریق  تحقیقات روی 
خودروی سارقان مسلح  پیگیری کند. براساس شواهد و مدارک 
در محل ه��ای ارتکاب س��رقت که در شهرس��تان های لنجان، 

اصفهان و فالورجان بود، اعضای این باند سرقت از طالفروشی ها 
از خودروی »زانتیا«،»ماکسیما« برای جابه جایی و فرار از اصفهان 

استفاده کرده بودند.

عملیات دستگیری تبهکاران
 کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان که  با اطالعاتی، ردپای 
دزدان را به دست آورده بودند، راهی مخفیگاه اعضای این شبکه 
در نقاط مختلف کشور شده و در عملیات های جداگانه، پنج تن 
از متهمان را دس��تگیر کردند. در حالی که تمام اعضای این باند 
سرقت دستگیر ش��ده بودند، پلیس در جس��تجوی پیدا کردن 
ردپای اصلی ترین متهم این پرونده، یعنی سر دسته باند بود که 
از متهمان س��ابقه داری بود که متواری شده و امکان دستگیری 

او وجود نداشت. 
 ردیابی کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم خش��ن و س��رقت های 
مس��لحانه پس از دو سال به بار نشست و نخس��تین سر نخ ها از 
محل اختفای متهم در اس��تان کهکیلویه و بویراحمد به دس��ت 
آمد. بالفاصله اکیپی از کارآگاهان برای به دام انداختن این متهم 

خطرناک که مسلح به سالح گرم بود، عازم یاسوج شدند. 
سرقت اعضای این باند در در نوع خود بی سابقه بود، چرا که متهم 
اصلی این پرونده تبحر ویژه ای در عب��ور از دیوارهای بتنی و باز 
کردن گاو صندوق های پیچیده داشت، به طوری که سرقت آنان 
با ایجاد نگرانی در میان مردم و کس��به همراه بود. بدین ترتیب 
پلیس با پیگیری سرنخ ها موفق شد محل اختفای سر دسته این 
باند را شناسایی کند، اما متهم که از حضور پلیس در اطراف محل 
اختفای خود آگاه ش��ده بود، برابر پلیس مقاوم��ت کرد و به این 
ترتیب مأموران پلیس آگاهی اصفهان برای دس��تگیری این فرد 
اقدام به درگیری مسلحانه کردند و سرانجام توانستند در عملیات 
شبانه در اول خرداد با حمله به مخفیگاه سردسته سارقان، متهم 

راشناسایی و دستگیر کنند. 
دس��تگیری اعضای این ش��بکه در حالی به دس��ت کارآگاهان 
پلیس آگاه��ی اصفهان ص��ورت پذیرفت که تم��ام اعضای این 
شبکه شش نفره  به ارتکاب جرایم خود و سرقت اعتراف کردند.

کارآگاهان موفق به کش��ف محل اختفای 30 کیلو گرم طالهای 
سرقتی شدند. 

این گزارش حکایت از آن دارد که پلیس پیش بینی کرده اس��ت 
با انجام تحقیقات فن��ی از متهم اصلی پرون��ده، احتمال ارتکاب 
سرقت های بیشتر به وسیله  اعضای این شبکه بررسی می شود 

و تحقیقات گسترده در این باره ادامه دارد.

هشدار دوباره به طالفروشی ها 
پلیس و دس��تگاه قضائی باره��ا به طالفروش��ی ها  درباره نصب 
تجهیزات ایمنی مناس��ب برای پیش��گیری از س��رقت هش��دار 
 داده اند اما بی توجهی به این موضوع سبب سوء استفاده مجرمان 
سابقه دار می شود. بررس��ی محل های ارتکاب سرقت سارقان 
طالفروش��ی هاحکای��ت از آن داردکه  نبود تجهی��زات ایمنی و 
 پیشگیرانه مناس��ب در طالفروشی ها باعث ش��ده بود سارقان 
آن جا را به عنوان محلی مناس��ب برای س��رقت انتخاب کنند و 
پس از ارتکاب س��رقت، بدون بر جا ماندن هیچ ردپایی  از محل 

فرار کنند. 
دستگاه قضائی که برخورد شدید و قاطعی با اشرار، سارقان مسلح 
و برهم زنندگان آرامش مردم دارد، به دلیل اهمیت پرونده های 
ارتکاب س��رقت های مسلحانه، به ش��کل  فوق العاده به موضوع 
رسیدگی می کند تا متهمان هرچه سریع تر به سزای عمل خود 
برسند. پرونده این س��رقت هم اکنون در یکی از شعب بازپرسی 
دادسرا در حال رسیدگی است که پس از دستگیری دزدان تبهکار 

به صورت ویژه به پرونده آنها رسیدگی می شود.

با تالش پلیس اصفهان صورت گرفت 

دستگیری سارقان مسلح 30 کیلو گرم طال در یاسوج

رییس  باند سارقان مسلح که به طالفروشی های چند ش�هر در استان اصفهان دستبرد زده  گروه
بودند، دستگیرشد و به شش فقره دزدی مس�لحانه و سرقت حدود 30 کیلوگرم طال  اعتراف حوادث

کرد.
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رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف 50 تن موادمخدر به 
وسیله سگ های موادیاب درسال گذشته خبرداد. 

س��ردار علی مویدی در حاش��یه مراس��م بازدید از مرکز نگهداری 
و تربیت س��گ های موادیاب، با اش��اره به نامگذاری س��ال جاری 
ب��ه عن��وان حمای��ت از کار و س��رمایه ایران��ی گفت: ای��ن مرکز 

ب��ه عنوان تنه��ا مرک��ز علم��ی و دانش بنی��ان تربی��ت و آموزش 
 س��گ های موادیاب، رهایی گ��روگان، زنده یاب و غیره در س��طح 

منطقه و جهان شناخته شده است. 
وی با بیان این که چند س��ال اس��ت که پلیس مبارزه با موادمخدر 
به آموزش س��گ های موادیاب و تربیت مربیان تخصصی مبادرت 

کرده اس��ت، گفت: با تالش و همت زیاد توانستیم تربیت تخصصی 
 و حرف��ه ای س��گ های موادی��اب و همچنی��ن، مربی��ان آن��ان را 

به سرانجام برسانیم. 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان این که در س��ال 90 
پنجاه تن انواع مواد مخدر به وس��یله س��گ های پلیس در مبادی 
رسمی کشور و همچنین سطح کشور کشف شده است، گفت: کشف 

این میزان مواد به وسیله سگ ها بی نظیر بوده است. 
وی با اش��اره به توانمندی ای��ن مرکز در زمینه تربیت س��گ های 
موادی��اب، رهایی گ��روگان و همچنین زنده یاب گف��ت: این مرکز 
آمادگ��ی دارد به صورت همزم��ان بیش از 400 نقطه از کش��ور را 

پوشش دهد. 
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با اشاره به درخواست بسیاری 
از کشورهای منطقه و فرامنطقه ای در زمینه کمک ایران در زمینه 
تربیت سگ ها گفت: پلیس این آمادگی را دارد که به سایر کشورها 

یا نهادهای درخواست کننده آموزش دهد. 
وی با بیان این که پلیس آمادگی صد در صدی برای آموزش یا انجام 
مأموریت های محول��ه در این زمینه را دارد، گف��ت: در حال حاضر 
س��گ های موادیاب پلیس در بیش از 100 نقطه از کش��ور حضور 

داشته و مبادی رسمی را کنترل می کنند. 
موی��دی با بی��ان ای��ن ک��ه س��گ های موادی��اب به عن��وان یک 
س��رمایه تلق��ی می ش��وند، گف��ت: س��گ های موادی��اب ع��الوه 
بر آن که اب��زاری مهم برای رس��یدن پلیس به اهدافش اس��ت، به 
 عنوان س��رمایه ای مهم تلقی ش��ده و ب��ا هرگونه آسیب رس��اندن 

به این سگ ها برابر مقررات برخورد می شود. 

 وی درب��اره توس��عه این مرک��ز گف��ت: با توج��ه به فرمایش��ات 
رهبر معظم انقالب درب��اره حمایت از س��رمایه داخلی و همچنین 
تأکی��دات و رهنموده��ای فرمان��ده ناجا، توس��عه ای��ن مرکز به 
یک��ی از اولویت های پلی��س مبارزه ب��ا موادمخدر ناجا بدل ش��ده 
 اس��ت به گونه ای که در س��ال جاری ش��اهد تقویت و گس��ترش

 این مرکز خواهیم بود. 
به گزارش ایسنا، مویدی با بیان این که دانش تربیت سگ های مواد 
یاب در کشور بومی شده است، گفت: این مرکز علمی و دانش بنیان 
است. وی همچنین با بیان این که تمامی مربیان سگ های موادیاب 
 دارای تحصیالت عالیه هس��تند، به بحث حمایت از س��رمایه ملی

 و داخلی اش��اره کرد و گفت: با برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته به 
مرحله ای رسیدیم که خوشبختانه تمامی مربیان سگ های موادیاب 

ایرانی و از جوانان این مرز و بوم هستند. 
وی همچنین در مورد میزان کارآیی این سگ ها گفت: این سگ های 
موادیاب در سه س��ال پیاپی آموزش های مختلفی در زمینه کشف 

مواد، رهایی گروگان و همچنین زنده یابی افراد در آوار می بینند. 
وی با بیان این که س��گ ها براس��اس چرخه ورود به کار رتبه بندی 

می شوند گفت: عمر مفید این سگ ها 10 الی 12 سال است. 
به گفته وی، پلیس در زمینه تکثیر و آموزش س��گ های موادیاب و 

مربیان در آمادگی صد در صد قرار دارد. 
مویدی در پایان با بیان این که مبارزه جدی ب��ا موادمخدر یکی از 
اولویت های مهم ناجا در سال جاری است، گفت: مبارزه با موادمخدر 
حرکتی عظیم است که برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند عزم 

جهانی هستیم. 

کانادا؛ خرس مرده در بورلینگتون که به وسیله پلیس آمریکا؛ مسابقات پرش قورباغه ها در کالیفرنیا
قبل از حمله به مردم کشته شد

هند؛ خشکسالی غیرمنتظره در هند در فصل 
بارش های موسمی

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

مرد آمریکایی پس از سقوط از آبشار »نیاگارا« به طور معجزه آسایی 
نجات یافت.

پلیس پارک آبش��ار »نیاگارا« گفت: شاهدان مش��اهده کرده بودند 
مردی بدون اس��تفاده از تجهیزات ایمنی، خود را  داخل آبشار پرت 

کرد. به اعتقاد آنان این مرد قصد خودکشی داشت. 
نیروه��ای امداد ب��ه محض دریافت خبر س��قوط این م��رد عملیات 
کمک رس��انی را آغاز کرده و توانس��تند مص��دوم را ک��ه تنها دچار 
جراحت های جزئی شده بود، در یکی از حوضچه های رودخانه نیاگارا 

پیدا کنن��د و با اس��تفاده از 
برانکارد او را باال کشانند.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری 
آسوش��یتدپرس، ب��ه گفته 
نیروه��ای امداد ای��ن مرد 
که نامی از او منتش��ر نشده 
اس��ت، کامال هوشیار بوده و 
می توانست صحبت کند. اما 
چند دنده او دچار شکستگی 

شده است.

نجات معجزه آسا از آبشار نیاگارا

سگ های موادیاب پارسال 50 تن موادمخدر کشف کردند 
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چهره روزيادداشت

 بختیاری ها در صف مقدم پاسداری 
از کشور قرار دارند

رییس پژوهشکده ابوریحان بیرونی گفت: بختیاری ها همواره در طول 
تاریخ در پاسداری از مرزهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی کشور در 
صف مقدم بوده اند.کیانوش کیانی در بازدید از جاذبه های گردشگری 
این استان، اظهار داشت: کالس های آموزشی در موزه های کشور باید 
تشکیل و دانش آموزان از همان ابتدا با تاریخ و تمدن خود به خوبی آشنا 
شوند. وی افزود: در فرانسه دانش آموزان را به موزه لوور پاریس می برند 
و برای آنها کالس های آموزش��ی می گذارند که در کش��ور ما هم باید 
چنین برنامه هایی اجرا شود.کیانی با تأکید بر توسعه موزه ها در کشور، 
تصریح کرد: موزه ها از آنجایی که در حفظ و حراست از آثار تاریخی و 
ملی هر کشور نقش مهمی ایفا می  کنند، دارای اهمیت باالیی هستند.

وی افزود: با توسعه موزه ها می توان گام مهمی در راستای اکوتوریسم و 
درآمدزایی در نقاط مختلف کشور برداشت. رییس پژوهشکده ابوریحان 
بیرونی بر ضرورت بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی تأکید کرد و اظهار 
 داش��ت: بازدید از موزه ها، بهترین کالس آموزش��ی برای افراد است تا 
به طور مستقیم با فرهنگ و تمدن باستانی خود آشنا شوند.کیانی در 
ادامه با اشاره به نقش مهم بختیاری ها در حفظ و حراست از فرهنگ و 
تمدن کشور، افزود: بختیاری ها همواره در طول تاریخ در پاسداری از 
مرزهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی کش��ور در صف مقدم بوده اند.

وی با اشاره به نقاشی های قلعه تاریخی چالشتر شهرکرد، تصریح کرد: 
با تهیه کتاب و اس��الید از این نقاش��ی های تاریخی، می توان آن را در 

اختیار عموم مردم قرار داد.

خبر ويژه 

6
گازرسانی شهری چهار محال و بختیاری رتبه اول کشور را داراست

 اس��ماعیل هیبتی��ان،  مدیر عامل ش��رکت گاز چه��ار مح��ال و بختیاری گفت: گاز رس��انی ش��هری 
چهار محال و بختیاری رتبه اول کشوری را دارد. وی با اشاره به این که 815 روستا در این استان وجود دارد، 
افزود: 338 روستا این استان گاز دار هستند و گازرسانی به 42 روستای دیگر این استان در حال اجراست.  

مهندسی فرهنگی با فعالیت های 
بخشی محقق نمی شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسین گنجی 

افزای��ش چش��مگیر جش��نواره ه��ا و فعالی��ت ه��ای فرهنگ��ی و 
 هن��ری در س��طح مل��ی، منطق��ه ای و اس��تانی در دول��ت ه��ای 
نهم و دهم تحق��ق یاف��ت و ارتقای س��طح فرهنگی در اس��تان را به 
دنبال داش��ت، به طوری که اگر برنام��ه ها و فعالیت ه��ای فرهنگی 
 ب��ه نح��و مطل��وب اج��را ش��وند، خروج��ی آن، ارتق��ای ش��اخص

 فرهنگ عمومی است. با این حال، همچنان  شناسایی نشدن شناسنامه 
فرهنگی، ظرفیت ه��ا و اس��تعدادهای فرهنگی اس��تان، نپرداختن 
به داش��ته ه��ای فرهنگی و 
پیوس��ته نبودن و پراکندگی 
فعالی��ت ه��ای فرهنگ��ی،  
از مه��م تری��ن مش��کالت 
فرهنگی اس��ت که در استان 
وج��ود دارد. فراموش نکنیم  
 ک��ه فعالیت ه��ای فرهنگی

 هزینه بر است.
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به گ��زارش مهر، گ��رد و غبار، میهم��ان ناخوانده کش��ورهای 
 همس��ایه برای ایران اس��ت ک��ه س��وغات آن خ��ارش، انواع 
بیماری های تنفس��ی و پوس��تی و حس��رت زندگ��ی در یک 
ه��وای معمولی ب��رای مردم به ش��مار م��ی رود. گ��رد وغبار 
زندگی را ب��رای مردم اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری مثل 
رنگش، تیره و ت��ار کرده، به گون��ه ای که مردم ه��ر روز صبح 
ش��اهد حضور گرد و غبار در آسمان هس��تند. دیگر زمانی که 
مردم در اول صب��ح زندگی عادی را ش��روع می کنند، کوه ها 
 و دش��ت ها را به وضوح نمی بینن��د؛ زیرا که هاله گ��رد و غبار 
دشت ها و کوه ها را  پنهان کرده، این در حالی است که مسأله 
گرد و غبار که س��ال به سال استان های بیش��تری از کشور را 

درگیر خود کرده، همچنان غیر قابل حل باقی مانده است.
چند روزی است که مردم استان چهار محال و بختیاری همانند 
 دیگر اس��تان های جنوبی و غربی، میزبان میهم��ان ناخوانده 
گرد و غبار هستند. با توجه به این که این استان در کشور جزو 
استان های پاک شناخته ش��ده بود، اما در این چند روز دیگر 

نمی توان این استان را جزو پاک ترین استان ها نام برد؛ زیرا در 
 این مدت پدیده گرد و غبار به این اس��تان رسیده و آب وهوای

 چهارمح��ال و بختی��اری را تح��ت تأثی��ر ق��رار داده اس��ت.  
گ��رد و غب��ار موج��ود در ه��وای ای��ن اس��تان موجب ش��ده 
ک��ه کس��انی ک��ه دارای بیم��اری قلبی و تنفس��ی هس��تند، 
کودکان و س��المندان دچار مش��کالتی شوند. ازس��وی دیگر، 
استنش��اق هوای آلوده به ذرات گرد و غبار س��بب نفوذ ذرات 
ریز به کیس��ه های ه��وای ریه ه��ا می ش��ود و این مس��أله 
 باعث اختالل در عملکرد اکس��یژن رس��انی ریه ب��ه بافت ها،

به خصوص قلب می شود و بی نظمی در ضربان قلب و حمالت 
قلبی را در افراد دارای بیماری های قلبی تش��دید می کند. از 
طرفی، در دراز مدت ذرات بس��یار ریز گرد و غبار وارد دستگاه 
 خون ش��ده و در جدار عروق رس��وب کرده و ش��رایط را برای 
تصلب ش��رایین و تنگی عروق فراهم می کند. از دیگر عوارض 
گرد و غبار، تش��دید موارد آلرژی تنفس��ی در بیم��اران دارای 

زمینه است. 

آلودگی هوا درختان باغات سامان را آفت زده کرد
یکی از کش��اورزان بخش س��امان در گفتگو با مهر با اش��اره 
به این که آلودگی هوا در این مدت باعث ش��ده که درختان 
حاشیه زاینده رود دچار آفت شوند، اظهار داشت: این موضوع 
باعث می ش��ود کیفیت محصوالت کش��اورزی کاهش پیدا 
کند. ش��یرزاد مرادی افزود: درختان بعد از شکوفه دادن باید 
آفتاب ببینند، اما با توجه به آلودگی هوا در این مدت، درختان 
این منطقه آفتاب خوبی دریافت نکرده اند. وی بیان داشت: 
آلودگی هوا باعث می ش��ود که محصول کاه��ش پیدا کند. 
آلودگی هوا در حال حاضر باعث شده که بیشتر درختان بادام 

و هلوی این منطقه آسیب ببینند.

عدم رعايت حق آب�ه تاالب هورالعظیم، منش�أ 
گرد و غبار

 فع��ال محی��ط زیس��ت و مناب��ع طبیع��ی در اس��تان 
چهار محال و بختیاری با اش��اره به این ک��ه آلودگی هوا در 
این اس��تان در حال حاضر 20 استان کش��ور را در برگرفته، 
 اظه��ار داش��ت: آلودگی ه��وا ن��ه تنها ای��ن اس��تان، بلکه 
اس��تان های ش��مالی را تحت تأثیر ق��رار داده و منش��أ این 
 آلودگی هوا و ریز گردها در آسمان، خشک شدن تاالب بزرگ 
هور العظیم در کش��ور عراق اس��ت. هومان خاکپ��ور افزود: 
سدسازی و عدم ریاعت حق آبه، باعث شد که تعادل منطقه 
تاالب بزرگ هور العظیم از بین برود و این تاالب که یک زمانی 
نعمت منطقه بود، االن به یک بال تبدیل ش��ود و منشأ تولید 
گرد و غبار در کشور عراق  و کشور های همسایه و استان های 

جنوبی و جنوب غربی شود.

تش�ديد آلودگ�ی توس�ط وضعی�ت نامناس�ب 
تاالب های استان

 خاکپور با اش��اره به ای��ن که آلودگ��ی این اس��تان عالوه بر 
تح��ت تأثیر ق��رار گرفتن ریزگرده��ای عربی، تح��ت تأثیر 
وضعیت نامناس��ب تاالب ها نی��ز قرار گرفته، بیان داش��ت: 
وضعی��ت نامناس��ب ت��االب ه��ای اس��تان، آلودگ��ی هوا 
را در این اس��تان در چند س��ال اخیر تش��دید کرده اس��ت. 
 این کارش��ناس مناب��ع طبیع��ی با بی��ان این ک��ه ازجمله 
تاالب های اس��تان که به نوعی موجب بیابان زایی در استان 
ش��ده اند، می توان به مرغزار ش��هرکرد، ت��االب گندمان و 
دهنو اش��اره کرد، اذعان داشت: با برداش��ت بی رویه منابع 
زیرزمینی در مرغزار ش��هرکرد  و... این منطقه با افت شدید 

سطح آب مواجهه و سطح این منطقه دچار فرونشست شده 
 اس��ت و در این منطقه با بیاب��ان زایی مواجه ش��ده ایم که با 
ی��ک وزش ب��اد مالی��م ه��وای خ��وب و مطب��وع مرک��ز 
اس��تان، تح��ت تأثی��ر ق��رار می گی��رد. خاکپور با اش��اره 
به این که ت��االب های گندم��ان و دهن��و از وضعیت خوبی 
در اس��تان به��ره من��د نیس��تند و وضعیت ای��ن تاالب ها 
ب��ه مراتب از مرغزار ش��هرکرد نامناس��ب تر اس��ت، تصریح 
 ک��رد: اح��داث چ��اه ه��ای غیرمج��از، برداش��ت آب های 
 زیرزمین��ی و... موج��ب ش��ده ک��ه ای��ن ت��االب ه��ا ب��ه 
کان��ون ه��ای گ��رد و غب��ار در اس��تان تبدیل ش��وند. وی 
با بیان این که ت��االب های اس��تان یکی از ارزش��مندترین 
 اکوسیس��تم های طبیعی در اس��تان هس��تند، یادآور شد: 
 ب��ا مدیری��ت نادرس��ت  در بخ��ش ت��االب ه��ا، موج��ب 
ش��ده ایم که این ت��االب ها به ی��ک کانون فرس��ایش بادی 
 تبدیل شوند. این فعال محیط زیست با بیان این که کارکرد 
تاالب های استان 150 برابر کارکردهای کشاورزی در سطح 
استان است، بیان داشت: از بین رفتن تاالب ها موجب شده 
که تعادل زندگی گونه های جان��وری، گیاهی و آب و هوایی 
در منطقه از بین برود. هومان خاکپور با اش��اره به این که در 
چند س��ال اخیر شاهد خسارت های س��رمازدگی زیادی در 
سطح اس��تان و به خصوص محصوالت کش��اورزی نزدیک 
 تاالب ها بوده ایم، بیان داش��ت: دلیل سرمازدگی در استان، 

از بین رفتن تعادل آب و هوایی است.

تأثیر آلودگی ذرات معلق بر روی گیاهان و باغات 
 ای��ن فع��ال محی��ط زیس��ت و منابع طبیع��ی در اس��تان 
چهار محال و بختیاری با اشاره به این که ریزگردهای موجود 
در هوا هم در حوزه انسانی و حوزه گیاهی و جانوری باعث بروز 
بیماری هایی می شود، بیان داشت: ریزگردها موجب طغیان 
بیماری در گیاهان و درختان می شود. خاکپور تصریح کرد: 
گرد و غبار موجب می شود که عمل فتوسنتز در گیاهان به 
خوبی صورت نگیرد و ضعف کلی در اندام گیاهان به وجود آید. 
وی با بی��ان این که آف��ات و بیماری در ش��رایط عادی برای 
گیاهان و درختان آسیبی ندارد، بیان داشت: در این شرایط 
آفات و بیماری برخی از گیاهان و درختان استان، یک تهدید 
و خطر به شمار می آید. هومان خاکپور بیان داشت: ریزگردها 
موجب می شوند که گیاهان در انجام تنفس، رشد و شرایط 
فیزیکی دچار اخت��الل ش��وند و در مقابل آف��ات و بیماری 

مقاومت کمتری داشته باشند.

بحران آلودگی هوا در چهارمحال وبختیاری

 تشدید آلودگی توسط تاالب ها

 ورود گرد و غبار کشور عراق به چهارمحال و بختیاری در کنار وضعیت نامناسب تاالب های اين استان که به کانون 
 محلی گرد و غبار تبديل ش�ده اند، اين استان را در ش�رايط بحرانی قرار داده اس�ت. ريزگردها منشأ بسیاری از 
بیماری ها هستند و می توانند باعث تشديد بیماری هايی مثل ناراحتی های قلبی شوند، از اين رو بررسی شرايط 

و چگونگی مقابله با اين پديده، يکی از ضروريات است.

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

ابالغ وقت رسیدگی
1651 در خصوص پرونده کالس��ه 387/91 خواهان مهدی توکلی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه نفقه به طرفیت بختیار بنائی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه 
مورخ 91/4/29 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 3459 شعبه چهارم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
 1655 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 22/785/پ/90 تمامت ششدانگ یکباب خانه 
به  ش��ماره ثبتی 50/1184  واقع دراله آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا  به مساحت 140/8  
مت��ر مربع مورد ثب��ت صفحه 145 دفتر287  با حدود اربعه ذیل:ش��مااًل به طول 14/95 
متردیواربه دیوارخانه 50/1212  ش��رقًا ب��ه طول 9/5 متردیوارب��ه دیوارخانه 50/99  
جنوبًا به طول 14/70 متردیواریس��ت به زمین 50/105 باق��ی مانده   غربًا به طول 9/5 
متردرودیواریس��ت به کوچه حقوق ارتفاق��ی نداردبه نام یحیی بیات فرزند احمد  ثبت و 
س��ند صادر شده است وبه موجب س��ند رهنی شماره 43178 مورخ 89/3/3 دفتراسناد 
رس��می ش��ماره 129 اصفه��ان  از ط��رف نامبرده در رهن موسس��ه قرض الحس��نه 
مهربسیجیان  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه 
نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته 
وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس رس��می 
دادگس��تری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید دارای 140/8 مترمربع 
عرصه و202 مترمربع اعیانی شامل طبق همکف وطبقه اول مسکونی با دیوارهای آجری 
وسقف های تیرچه وبلوک وسطوح داخلی سفید کاری ودربهای داخلی چوبی ودربهای 
خارجی پروفیل آهنی ونمای خارجی آجرنما ودارای س��رویس بهداش��تی وآشپزخانه 
کامل ودارای مش��ترکات برق وآب وگازوتلفن میباش��د. به مبلغ هش��تصدمیلیون ریال 
)800,000,000(  ریال ارزیابی گردیده اس��ت . در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 
12 روز دوش��نبه مورخ 91/4/4  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از 
طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده ازمبلغ کارشناسی هشتصد 
میلیون ریال  )800,000,000(ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی و هر کس که 
خریدار باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به 
آدرس:ش��هرضامیدان ش��هید ش��ادمند خیابان حکیم زاهد فرعی 14 پالک های 67و69 
بازدی��د به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه ه��ای قانونی اعم از هزینه های 
انتقال س��ند در دفاتر اسناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 

مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان، آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ  91/3/3  چاپ 

ومنتشر میشود. میر محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

حصر وراثت
1670خانم فرزانه غضنفرپور دارای شناس��نامه ش��ماره 650 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 1032/91 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان حی��در غضنفرپور خولنجان��ی بشناس��نامه 29 در تاریخ 
90/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 4 فرزند دختر که اس��امی آنان به شرح ذیل می باش��د و یک عیال دائمی: 1- 
فرزانه غضنفرپور خولنجانی به ش ش 650، 2- پروانه غضنفرپور خولنجانی به ش ش 
1165، 3- م��ژگان غضنفرپ��ور به ش ش 311، 4- نفیس��ه غضنفرپور به ش ش 2585، 
5- ع��ذرا طرقی ب��ه ش ش 228 )عیال دائمی متوفی(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/ 3530 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1672 در خصوص پرونده کالسه 512/90 خواهان کریم خلیلی و شهین بنایی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت حبیب اله سالمیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 91/4/3 ساعت 12 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

1673 ش��ماره دادنامه: 9109970354200155، شماره پرونده: 9009980364601460، 
شماره بایگانی شعبه: 901309، شکات: 1. آقای علیرضا محمدشریفی 2. آقای احمدرضا 
محمد ش��ریفی همگی به نشانی خ کاوه پل چمران پش��ت پمپ بنزین ک آزادی ک جواد 
االئمه، متهم: آقای مرتضی غدیری به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ایراد جرح عمدی با 
چاقو، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را 
اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص اته��ام مرتضی غدیری فعاًل متواری دائر ب��ر ایراد ضرب و جرح 
عمدی با چاقو موضوع ش��کایت احمدرضا محمد ش��ریفی و علی رضا محمد شریفی با 
توجه به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات 
ش��هود و متواری بودن متهم، به نظر دادگاه اتهام وی محرز اس��ت و به اس��تناد مواد 

294-295-302-367-481-482 و 614 قان��ون مجازات اس��المی متهم موصوف را از 
لح��اظ جنب��ه عمومی جرم به تحمل ش��ش ماه حبس و از لح��اظ جنبه خصوصی جرم 
به پرداخت 1/5 صدم بابت یک عدد متالحمه در دس��ت راس��ت در حق احمدرضا محمد 
شریفی و ثلث دیه کامل بابت یک عدد جائفه در جلوی سینه سمت چپ و دو صدم بابت 
ارش آسیب نسج نرم و عمل جراحی و لوله گذاری و ورود هوا به حفره سمت چپ سینه 
در حق علی رضا محمد شریفی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مدت ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف/ 3058 کاظمی- دادرس شعبه 

116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1674 ش��ماره دادنامه: 9009970352701719، شماره پرونده: 9009980363200733، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900803، ش��اکی: آقای مهدی وفادار به نشانی اصفهان پارک 
الل��ه حصه- خ امام خمینی ک روزبه- پ 337- پالک 327، متهم: آقای وحید حیدری به 
نش��انی اصفهان- حصه خ امام خمینی – کوچه مخاب��رات، اتهام: ضرب و جرح عمدی، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای مهدی وفادار سفتجانی فرزند جعفر علیه 
آق��ای وحید حیدری فرزن��د تقی و دائر بر ایراد ضرب عم��دی دادگاه با توجه به جامع 
محتویات و اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده شکایت ش��اکی گواهی پزشکی قانونی 
تحقیقات معموله محلی انجام شده و نحوه اظهارات شاهد درپرونده و مفاد کیفرخواست 
صادره پیوس��تی و ع��دم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت ع��دم دفاع مؤثر 
از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت محرز دانسته 

مستنداً به مواد 2-15-294-295-297-16-302-304- بند ب ماده 484- ذیل ماده 382 
و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسالمی و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و لحاظ رأی وحدت رویه مربوط به شکس��تگی بینی متهم موصوف 
الذکر را جهت شکس��تگی اس��تخوان بینی به پرداخت یک صد دینار و جهت کبودی زیر 
هر دو چش��م جمعًا به پرداخت شش هزارم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی و 
جهت لحاظ جنبه عموم��ی و بیم تجری مرتکب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه به مدت 
یکس��ال می باش��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باش��د. م الف/ 3059 ذبیحی- رئیس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1675 ش��ماره دادنامه: 9009970352701704، شماره پرونده: 9009980363000818، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900789، شاکی: آقای محسن ش��یرزاد به نشانی خ بزرگمهر خ 
رکن الدوله کوچه ش��هید قاس��می بن بس��ت جهان پ 71، متهم: خانم آرزو صفاپور به 
نش��انی خ 8 بهشت شرقی جنب قرض الحس��نه ابوتراب پ 442 )ناخوانا(، اتهام: صدور 
چ��ک بالمحل، گردش��کار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رس��یدگی را اعالم و بعون اله 
تعال��ی ذیاًل مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای 
محسن شیرزاد جزی فرزند مصطفی علیه خانم آرزو صفاپور فرزند مرتضی و دائر بر 
صدور یک فقره چک بالمحل به ش��ماره 233801-90/4/6 و به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
)50/000/000 ریال( عهده بانک س��په، دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده 

تحقیقات انجام ش��ده شکایت ش��اکی، گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و چک مورد 
شکایت که تصاویر مصدق آنها پیوس��ت پرونده می باشد و مفاد کیفرخواست صادره 
و ع��دم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و س��ایر 
محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 16-2 
قان��ون مجازات اس��المی و مواد 3-7-22 قانون صدور چ��ک و بند ب ماده هفت قانون 
اص��الح موادی از قانون صدور چک متهم موصوف الذکر را به تحمل ش��ش ماه حبس 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مر کز اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 3060 ذبیحی- رئیس ش��عبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
1676 ش��ماره دادنامه: 9109970354200195، شماره پرونده: 9009980365800603، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901312، ش��اکی: آقای رضا فرزام به نشانی ملک شهر مفتح ک 
حکیم س��نایی اول نبش حکیم س��نایی دوم پ 88 طبقه دوم، متهمین: 1- آقای حس��ن 
دریکوند 2- آقای محمد دریکوند همگی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح 
عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان محمد و حس��ن دریکوند فرزندان جهانبخش فاقد 
مشخصات بیشتر مبنی بر ایراد ضرب و جرح با سالح سرد موضوع شکایت آقای رضا 
فرزام دادگاه با توجه به ش��کایت شاکی و محتویات پرونده و گزارش مأمور انتظامی و 
با عنایت به گواهی پزش��کی قانونی و عدم حضور متهمین در دادس��را و دادگاه علیرغم 
ابالغ با وصف قانونی و درج در روزنامه به شماره 7370 و تاریخ 1390/12/10 دادگاه 
بزه انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و مس��تنداً به مواد 367 و 480 و 481 و 484 و 
614 قانون مجازات اسالمی هریک از متهمین را از حیث جنبه عمومی بزه ضرب و جرح 
با اس��لحه س��رد به تحمل 2 س��ال حبس و از حیث جنبه خصوصی بزه ضرب و جرح 
با اس��لحه سرد متهمین را بالس��ویه به پرداخت 2 درصد دیه کامل در حق شاکی آقای 
رض��ا فرزام محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ به مدت ده روز قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف/ 3009 وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 

116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1677 شماره دادنامه: 9109970352800178، ش��ماره پرونده: 9009980364901313، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901228، شاکی: آقای سعید طالکش به نشانی خ فروغی ایستگاه 
آسیاب کوی ش��هیدان احمدی باالتر از مسجد الحسین ک ش��هید عاطفت منزل طالکش، 
مته��م: آقای مرتضی طالبیان به نش��انی مجهول المکان، اتهام ه��ا: 1. ورود به عنف، 2. 
تهدید با چاقو، 3. توهین، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
مرتضی طالبیان فرزند علی که بلحاظ متواری اعالم ش��دن از طریق نش��ر آگهی بجلسه 
دادرس��ی دعوت بحضور شده است مبنی بر ایراد توهین و ایراد تهدید با چاقو نسبت به 
آقای س��عید طالکش با عنایت به شکایت شاکی و گزارش مأمورین انتظامی و قدر متیقن 
حاصل از اظهارات ش��هود و مطلعین و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع مؤثر و 
مؤیداً به س��ایر قرائن و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت 
تش��خیص فلذا دادگاه باستناد مواد 608 و 617 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را بابت 
ارت��کاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی تعزیراً در حق صندوق 
دول��ت و بابت ارت��کاب بزه تهدید با چاقو با رعایت و اعمال بند 5 ماده 22 قانون مجازات 
اس��المی به تحمل مدت س��ه ماه و یک روز حبس تعزیراً و تحمل تعداد ده ضربه شالق 
تعزیراً محک��وم می نماید. در خصوص اتهام دیگر نامبرده مبنی بر ورود به عنف دادگاه 
بلح��اظ فقدان دالیل کاف��ی اثباتی موجب حصول قطع و یقی��ن وفراغت وجدان محکمه و 
توجهًا حاکمیت اصل برائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران 
رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی را صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و مهلت 
ده روز پس از ابالغ قابل رسیدگی و اخواهی در این دادگاه و سپس وفق مقررات قانونی 
در مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر 
 مرکز اس��تان می باش��د. م ال��ف/ 3013 حمصی��ان- رئیس ش��عبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1678 ش��ماره دادنامه: 9109970352800160، شماره پرونده: 9009980364600777، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900709، ش��اکی: خانم مهین تیموری به نش��انی اصفهان- پل 

چم��ران- اتوبان چمران � ابتدای کوچه آرام � بن بس��ت س��پاهان � منزل آقای رحیمی، 
مته��م: آقای حمید محمدی مجه��ول المکان، اتهام ها: 1- ربودن مال غیر، 2- فحاش��ی، 
3- تهمت، 4- تهدید، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمید محمدی فرزند حسین 
که بلحاظ متواری اعالم شدن از طریق نشر آگهی بجلسه دادرسی دعوت بحضور شده 
اس��ت مبنی بر ایراد فحاش��ی و ایراد تهدیدنسبت به شاکیه خانم مهین تیموری با عنایت 
به ش��کایت ش��اکیه و گزارش مأمورین انتظامی و قدر متیقن حاصل از اظهارات شهود 
و مطلعی��ن و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع مؤثر و مؤیداً به س��ایر قرائن و 
امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه 
باستناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را بابت ارتکاب بزه فحاشی به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی تعزیراً در حق صندول دولت و بابت 
ارتکاب بزه تهدید به تحمل تعداد س��ی ضربه شالق تعزیراً محکوم مینماید. درخصوص 
اته��ام دیگر آقای حمی��د محمدی مبنی بر ای��راد تهمت و ربودن مال غی��ر با عنایت به 
محتویات پرونده امر بلحاظ فقدان دالئل کافی اثباتی موجب حصول قطع و یقین و فراغت 
وجدان محکمه و توجهًا حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی را صادر و اعالم می دارد. رأی صادره 
غیابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس وفق مقررات 
قانونی در مهلت بیس��ت روز پس ازاب��الغ قابل رس��یدگی تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
 تجدیدنظر مرکز اس��تان می باش��د. م الف/ 3012 حمصیان- رئیس ش��عبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

مزایده
1679 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوق��ی در اجرای مفاد اجرائیه کالس��ه های 325/90، 
326/90، 327/90، 328/90، 329/90، 330/90، 331/90، 332/90، 333/90 و 334/90 
لها آقایان رضا س��لمانی، مسعود مددکن، مهدی قاس��می، حجت اله معینی، عبدالرحیم 
صرامی، خس��رو بابایی، قاسم زارعی، حجت اله عباسی، محمد بخشایی و مجید مددکن 
بطرفیت ش��رکت صفا نیرو س��پاهان به آدرس اصفهان/ ش��هرک صنعتی جی/ خیابان 
چه��ارم/ پالک 107 مبنی بر مطالبه به ترتی��ب 119/008/620 ریال، 46/444/001 ریال، 
183/001/075 ری��ال، 30/022/621 ری��ال، 95/061/195 ری��ال، 114/145/500 ریال، 
65/184/095 ری��ال، 64/755/745 ری��ال، 131/142/494 ری��ال و 55/598/883 ریال و 
مبلغ 2/880/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در 
روزنام��ه جمعًا مبلغ 907/324/229 ریال بابت محکوم به و مبلغ 2/000/000 ریال بابت 
نیم عش��ر هر ده پرونده در نظر داریم در جلس��ه مزایده ای در روز چهارش��نبه تاریخ 
91/3/17 از س��اعت 9 الی 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت/ دادگس��تری کل 
طبقه س��وم- اتاق 358 به منظور فروش تعدادی مقره اتکائی فش��ار قوی با ولتاژ نامی 
132 کیلو وات و ولتاژ حداکثر 145 کیلو وات با مارک MIL ساخت کشور هند با شماره 
IJM23A-2079 و سال ساخت 2009 و کد 400185 بوده که شامل سیصد عدد مقره نو 
که در بس��ته بندی قرار داشته و با توجه به استعالم های انجام شده و اینکه این مدل از 
مدل های مورد تأیید با کیفیت بازار می باشد، قیمت تجهیز شامل هر دستگاه 3/300/000 
ریال بوده که ش��امل 25 پالت 12 تایی به جمع کل 300 دس��تگاه مقره اتکائی و به قیمت 
990/000/000 ری��ال )نهصد و نود میلیون ریال معادل نود و نه میلیون تومان( برآورد 
می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی ش��رکت مراجعه و از 
اموال بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناسی در جلسه حاضر شوند. 
 پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه

حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1680 ش��ماره: 1554 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 146 
مترمربع بشماره پالک 8366 فرعی مفروز از پالک 3966 فرعی از 159- اصلی واقع در 
ب��ادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی به نام خانم نجمه نوریان 
بادی فرزند عبدالحس��ین و آقای علی ش��بانیان بادی فرزند حسین در جریان ثبت است 
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدید حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/03/24 
س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز 
تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. 
اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 93 تاریخ انتشار: 1391/3/3 طویلی- 

رئیس ثبت بادرود
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 مرگ ناگهانی صدها دلفین 
و پلیکان در پرو

وزارت بهداش��ت پرو از مردم خواسته تا زمانی که علت 
مرگ صدها دلفین و پلیکان مش��خص نشده است، به 
س��احل های لیما، پایتخت پرو و س��احل های واقع در 

شمال این شهر نروند.
در هفته های اخیر بیش از 1200پرنده که بیش��تر آنها 
پلیکان بودند و ح��دود 900دلفین در این س��احل ها 
مرده اند. این وزارتخانه از افراد مسئول جمع آوری جسد 
پرندگان خواست تا از دستکش، ماسک و دیگر وسایل 

محافظ استفاده کنند.
وزارت کشاورزی گفته اس��ت آزمایش  های اولیه روی 
تعدادی از پرندگان نشان از سوءتغذیه دارد. دلیل آنها 
برای طرح ای��ن موضوع این بود: »چ��ون این پرندگان 
جوان هس��تند و قادر نیس��تند به مق��دار کافی برای 
خودشان غذا پیدا کنند، همچنین به دلیل افزایش دمای 
دریا و منتقل شدن ماهی های کولی به جای دیگر، با این 

فرضیه شروع کردیم.«
رییس گروه بهداشت این وزارتخانه براساس تحقیقات 
کارشناس��ان، وجود آنفلوان��زای پرن��دگان را رد کرده 
است. همچنین وزارت محیط زیست هم احتمال مرگ 
پرندگان به دلیل امواج صوتی تولید ش��ده به وس��یله 
اکتشافات نفتی که در این منطقه صورت گرفته بود را 

ناممکن دانست.
فصل گردشگری در لیما تقریبا تمام شده است اما هنوز 
هم عده ای موج سوار در آن حوالی حضور دارند. وزارت 
بهداشت این کش��ور که همچنان مردم و گردشگران را 
از نزدیک شدن به سواحل مشکوک منع می کند، اعالم 
کرده است که با وجود بررسی در لیما و اطراف آن، هنوز 
هیچ جزئیات��ی در مورد علت مرگ پرندگان به دس��ت 

نیاورده است.
مع��اون وزیر محیط زیس��ت پ��رو به س��ی ان ان درباره 
مرگ دلفین ها گفته اس��ت: »در ماه اخی��ر، دلفین ها 
 احتماال به خاطر ش��یوع وی��روس موربیلی ی��ا باکتری 
بروس��ال مرده ان��د.« وی��روس موربیل��ی از جن��س 
 ویروس مربوط به س��رخک در انسان اس��ت و باکتری 
بروس��ال علت بس��یاری از بیماری ه��ای خطرناک در 

حیوانات است.
مقامات رس��می گفته اند مرگ و میر دلفین ها ارتباطی 
به کمبود مواد غذایی، تقابل با ماهیگیران، مسمومیت 
به وسیله س��موم دفع آفات و آلودگی ناش��ی از فلزات 

سنگین ندارد.

مردم نهادیادداشت
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 رویداد

 زیست بوم

ریزگرد، 21 استان ایران را فراگرفت

گرد وغباری که ازهفته  پیش از غرب کش��ور وارد ش��ده بود، اغلب 
استان های غربی کشور از جمله کرمانشاه، لرستان، کردستان، استان 
مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، قم، قزوین، فارس، زنجان، خوزستان و 
بخش هایی از استان بوشهر را فراگرفت و مدارس برخی شهرها ازجمله 

مدارس کرمانشاه و خرم آباد و سنندج را به تعطیلی کشاند.
 گردوغبار بر آس��مان پایتخت هم غلب��ه کرد، اما بیش��ترین میزان 
گرد و غبار در اس��تان لرستان گزارش ش��د. یک فعال محیط زیست 
ساکن خرم آباد گفت: گرد وغبار موجود در هوای خرم آباد18 برابر و 

پل دختر 23 برابر بیش از حد مجاز بود.
محسن تیزهوش، به نقل از مس��ئول کنترل پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست لرستان افزود: میزان گردوغبار در هوای استان لرستان 
2700 میکروگرم بر مترمکعب است. درحالی که حد مجاز گرد وغبار 

150 میکروگرم بر مترمکعب است. 
وی با اش��اره به این که از صبح دیروز هوای ش��هر خرم آباد به شدت 
آلوده شده به طوری که دامنه دید به کمتر از 1000 متر کاهش یافته 
اس��ت، تصریح کرد: گرد وغبار موجود در هوای خرم آباد به اندازه ای 
است که سفید کوه از مرکز شهر دیده نمی شود. شدت گرد وغبار در 
کرمانشاه جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری را به تعطیلی کشاند 
و مسئوالن استانی را برآن داش��ت تا مدارس را تعطیل کنند. عالوه 
بر این، فعالیت های اداری متأثر از گرد و غبار مختل ش��د. از س��وی 
دیگر، شهریار عس��کری، کارشناس و مس��ئول روابط عمومی اداره 
کل محیط زیست استان خوزستان هم درباره وضعیت گرد وغبار در 
استان خوزستان گفت: دیروز میزان گرد وغبار موجود در اهواز 1630 

و در آبادان 1450 و در دزفول 1781 میکروگرم بر مترمکعب بود.
وی تعداد روزهای آلوده اس��تان خوزس��تان را در س��ال جاری 14 
روز با میانگی��ن 1050 میکروگرم بر متر مکعب اع��الم کرد و گفت: 
خوشبختانه گرد و غبار، اختاللی در فعالیت های اداری و جاری استان 

ایجاد نکرده است.
محمود اس��فندیاری، مدیرکل بحران استان کردس��تان هم در باره 
پدیده گرد و غبار در این اس��تان گف��ت: گرد وغبار از روز دوش��نبه 
گذشته آسمان استان را فرا گرفت و روز سه شنبه به حدی رسید که 
ناگزیر به تعطیلی مدارس ش��دیم. به گفته وی، از پنجشنبه از شدت 

گرد وغبار در استان کردستان کاسته می شود.
در همین رابطه، با افزایش شدید غلظت آالینده ذرات معلق در تهران، 
کمیته هماهنگی و نظ��ارت مواقع اضطراری آلودگ��ی هوای تهران 
تشکیل ش��د. یوسف رش��یدی، مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت 
هوای تهران گفت: آخرین اندازه گیری های انجام شده نشان می دهد، 
غلظت آالینده ذرات معلق کمتر از 5/2  میک��رون هم اکنون با 150 
PSI و غلظت آالینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با PSI 115 در 

شرایط ناسالم قرار گرفته است.
وی افزود: گزارش هواشناس��ی حاکی از ادامه پای��داری آلودگی هوا 
در پایتخت تا پایان هفته اس��ت. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی نیز به فارس گفت که در روزهای آینده، در غرب، 
جنوب غرب، مرکز، دامنه های البرز و جنوب کشور آسمان غبارآلود و 

به تناوب پدیده باد و گردو خاک پیش بینی می شود.
رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناس��ی کشور اعالم کرد 
 هجوم ریزگردها به شهرهای کش��ور از یک هفته پیش شروع شده و 
21 استان کش��ور را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. دکتر عباس رنجبر 
گفت: ریزگردهای کنونی در کش��ور دارای منشأ خارجی است و در 

برخی استان ها نیز منشأ داخلی دارد. 
وی افزود: استان های واقع در نوار غربی کشور، جنوب و شمال غرب 
که فارس، بوشهر، هرمزگان، کردستان و همدان را نیز شامل می شود، 
دارای منشأ خارجی ریزگرد هستند. به گفته وی، شرق کشور همچون 
استان های خراس��ان جنوبی و رضوی نیز درگیر پدیده ریزگرد شده 

است.
رنجبر ادامه داد: اس��تان های واقع در مرکز کشور همچون اصفهان، 
استان مرکزی و... نیز دارای منش��أ داخلی چشمه های شکل گیری 
ریزگرد هستند. به گفته رییس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی 
کش��ور، بیش��ترین حجم ریزگرد در کرمانش��اه، ایالم، خوزس��تان، 

لرستان، فارس و بوشهر قابل مشاهده است. 
وی افزود: اس��تان تهران و البرز و منطقه فیروزکوه نیز درگیر پدیده 
ریزگرد ش��ده اند که بیش��ترین حجم ریزگردها با منشأ خارجی در 
منطقه باالیی آسمان این استان ها قرار گرفته و آنچه در پایین دست 
آسمان دیده می شود، دارای منشأ داخلی تولید ریزگرد و البته همراه 

با وزش باد است. 

شناسایی یک ُگکوی جدید در ایران
 روزنام��ه گاردی��ن چ��اپ انگلس��تان، در ش��ماره 12 م��ارس 2012 
 خود، از شناس��ایی یک خزن��ده جدی��د در ای��ران به وس��یله یکی از 
زیست شناسان ایرانی خبر داد. گکوها یکی از بزرگ ترین خانواده های 
 مارمول��ک ها، با ح��دود ه��زار و 500 گونه ش��ناخته ش��ده در جهان 

هستند. 
این گکو کوچک که طول بدنش کمتر از 100 میلی متر اس��ت، حدود 
 100 مایلی س��واحل خلیج فارس و از داخل س��اختمان های متروکه 
جمع آوری ش��ده اس��ت. بدی��ن ترتی��ب ش��مار گونه ه��ای جنس 

Cyrtopodion به 37 گونه رسیده است. 
 این گک��وی جدید به وس��یله یک تی��م بی��ن المللی از دانش��مندان 

زیس��ت ش��ناس ایران��ی و 
آلمانی به رهبری دکتر فراهم 
احم��دزاده، ف��ارغ التحصیل 
دانش��گاه ش��هید بهش��تی، 
شناسایی و گزارش شده است. 
دکتر فراهم احمدزاده در حال 
حاضر در یکی دانشگاه های بن 
آلمان مشغول تحصیل در رشته 

دکتراست.
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عراق ملزم به اجرای تعهدات منطقه ای خود شود
مسئوالن حفاظت محیط زیست ایران  از دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی خواستند، 
از همه ظرفیت های قانونی خود در مجامع بین المللی برای اعمال فشار بر عراق استفاده شود تا 

این کشور ملزم به اجرای تعهدات منطقه ای خود در زمینه کاهش گرد و غبار شود.

 دو سال پیش در روزنامه همشهری مطلبی نوشته بودم با این 
عنوان: ریزگرد عربی و کلوخ های نادانی. دو سال گذشته است، 
پدیده طبیعی ریزگرد ادامه دارد اما بر خالف تصور در این دو 
س��ال بارش کلوخ های نادانی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش 
یافته است. چند نکته بدیهی را در این مورد از نو مرور می کنیم.

ریزگرد کجا،گرد و غبار کجا؟
هر موج ریزگرد به راحتی به وس��یله تصاوی��ر ماهواره ای قابل 
ردیابی است. تصویر همه ریزگردهای قبلی در سایت ناسا قابل 
مشاهده است. دیگر بار یادآوری می شود: ریزگرد با گردوغبار 
محلی فرق دارد. منشأ محلی ندارد و خاستگاه ریزگردهایی که 
وارد ایران می ش��وند غالبا صحرای آفریقا و بیابان های جنوب 
عربس��تان اس��ت. نه ما و بلکه همه جهان ه��م دور هم جمع 
شوند، نمی توانند برای مهار ریزگرد، سراسر صحرای آفریقا و 

بیابان های عربستان را درخت بکارند.

ریزگرد، حجم عظیمی از غبار اس��ت که هزاران متر به ارتفاع 
باالتر می رود و ه��زاران کیلومت��ر به نقاط دورت��ر نقل مکان 

می کند. 
هم اکنون موج ریزگرد از ستیغ های چهار هزار متری زاگرس 
گذشته و در دشت های مرکزی ایران به اصفهان رسیده است. 
ریزگرد سال 1979 حتی تا کشور س��وئد هم پیش رفته بود. 
واقعیت این اس��ت که هنوز اقلیم شناس��ان نمی دانند که اوال 
منبع انرژی عظیمی ک��ه ریزگرد را ایجاد می کند چیس��ت و 
دوما ای��ن منبع در چ��ه دوره های زمانی فعال می ش��ود. فعال 
تصور این است که ریزگرد با دوره های شدت و ضعف زبانه های 

خورشیدی مرتبط است.
اما ظاهرا حتی برخی مجامع علمی در ایران )از همه بیش��تر 
مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع( اصرار بر تقلیل موضوع دارند 
و به مفاهیم ساده ای که عمدتا فقط در مقیاس های محلی قابل 
توجیه هستند، بسنده می کنند. مثال این که ریزگرد اصفهان 

ناشی از کم آبی زاینده رود است. یا این که اگر ترکیه فالن سد 
را نمی ساخت، کال جهان با پدیده ریزگرد رو به رو نمی شد. 

ای��ران، ه��م س��ازمان هواشناس��ی دارد ه��م مرک��ز مل��ی 
 اقلیم شناسی. این دو سکوت کرده اند و سازمان ها و نهادهای نه 
چندان مس��ئول، به س��بک نوجوانان باهوش و کنجکاو سعی 
می کنند در این باره هر روز کشف ذهنی تازه ای منتشر کنند. 
کشفی که البته جذاب و هیجان انگیز اس��ت، اما مطلقا ارزش 

علمی ندارد.

ماجرای جذاب آبپاشی تهران 
این پیشنهاد آبپاشی تهران 
با ماده چسبناک دیگر از آن 
حرف هاست. ظاهرا موضوع 
آبپاشی تهران برای شماری 
از مقام��ات مس��ئول کنونی 
ماجرای��ی بس��یار ج��ذاب 
اس��ت و به هر بهانه ای آن را 
مطرح می کنن��د. واقعا این 
که هدفش��ان از دس��ت کم 
یک ب��ار آبپاش��ی پایتخ��ت 
چیس��ت، نکته ای است که 
بعید اس��ت فه��م آن از هیچ 
رم��ل و اس��طرالبی بربیاید. 
پهن��ه 800 کیلومتر مربعی 
تهران را ب��ا چقدر آب و چند 
صد هلی کوپت��ر می خواهید 

 آبپاش��ی کنید؟ چن��د ثانیه بع��د از هر آبپاش��ی ک��ه وزش 
باد دوباره آسمان ش��هر را پر از غبار کرد چه کار می کنید؟ آن 
ماده چس��بناک موصوف چه بالیی سر ش��هروندان و پوشش 
گیاهی ش��هر می آورد؟ واقع��ا این طرح چطور به ذهن ش��ما 

رسیده است؟
برای رد همه فرض های قبلی درباره منشأ ریزگرد، خوب است 
فقط به همین ی��ک نکته توجه کنیم که ریزگرد در اس��فند و 
فروردین که خاک در جن��وب ایران و عراق نمدار اس��ت و از 
بیشترین پوش��ش گیاهی برخوردار است ش��دت می گیرد و 
برعکس در مرداد و شهریور که خاک خش��ک و تفتیده است 
و حفاظ گیاهی ندارد فروکش می کند. ام��ا ظاهرا مقامات در 

آبپاشی لذتی یافته اند که اهل فن از آن بی خبرند. بگذریم.

جریان ریزگردها ادامه دارد

ریزگرد و تداوم بارش کلوخ های نادانی

به گزارش همشهری آنالین، از نیمه اسفند گذشته دوباره موج ریزگرد دست کم نیمی از پهنه کشور را فرا گرفته 
است و همچنان شاهد واکنش ها و اظهارنظرهای غلط، بی منطق و فاقد بنیان های فنی و علمی سازمان ها و اشخاص 
مختلف در این باره هستیم. از تداوم پافشاری سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست بر این تصور 
که اگر ما در فالن تاالب خاص در فالن جای عراق درخت بکاریم، مشکل ریزگرد حل می شود تا ادعای اخیر معاون 
استانداری تهران که برای مقابله با این پدیده، شهرداری باید با ماده ای چسبناک روزی چندبار شهر را آبپاشی کند!

هنوز 
اقلیم شناسان 
نمی دانند که 

اوال منبع انرژی 
عظیمی که ریزگرد 

را ایجاد می کند 
چیست و دوما 

این منبع در چه 
دوره های زمانی 

فعال می شود

تخریب زیستگاه های جلگه ای

دلیل کاهش الک پشت ها در گیالن
مدیرکل محیط زیست گیالن گفت: ساکنان بسیار قدیمی 
زمین به س��هولت زیر چرخ خودروها در گیالن له می شوند.

مهندس امیر عبدوس با اش��اره ب��ه این که با بیدار ش��دن 
خزندگان از خواب زمس��تانی و ش��روع فعالیت های آنها در 
محیط زیس��ت، آس��یب های جدی به جمعیت ش��ان وارد 
می ش��ود، گفت: با ش��روع فصل نش��اء، خزندگان، از جمله 
الک پشت های آب شیرین نیز ش��روع به فعالیت می کنند و 
برای تأمین غذا از زیستگاه های خود خارج شده و برای ورود 
به حواشی شالیزارها و در راه های استان با بی دقتی مردم زیر 

چرخ های خودروها له می شوند.
وی با اشاره به این که الک پشت ها از ساکنان بسیار قدیمی 

کره زمین هس��تند و قدم��ت اجدادش��ان ب��ه دوران دوم 
زمین شناسی باز می گردد، افزود: برای احترام به حق تقدم در 
آفرینش در رانندگی هم باید حق تقدم الک پشت ها را مقدم 
شمرد و اجازه داد بدون آسیب از عرض جاده ها و خیابان ها 

رد شوند.
مدی��رکل محیط زیس��ت گیالن اظه��ار کرد: بدون ش��ک 
صحنه های له شدن این گونه های بی آزار زیر چرخ خودروها 
تجربه ای نیست که کس��ی بتواند با بی تفاوتی از آن بگذرد. 
با کمی احتی��اط می توان جمعیت این گونه ها را در اس��تان 
مورد تهدید قرار نداد. وی با بیان ای��ن مطلب که تحقیقات 
باستان شناسی نشان می دهد، اولین الک پشت حدود 200 

میلیون سال پیش روی زمین پدیدار شده است و شکل کنونی 
الک پشت ها روی کره زمین قدمتی 150 میلیون ساله دارد، 
خاطرنش��ان کرد: قدرت این خزندگان در تطبیق با شرایط 
محیطی، به سادگی جمعیت شان را تاکنون حفظ کرده است 
ولی به نظر می رسد انسان مدرن با قدمت کمتر از 200 سال، 

این تاریچه زیست محیطی را با چالش مواجه کند.
عبدوس تصریح کرد: الک پشت های آب شیرین در پوسته ای 
از جنس س��خت اس��تخوانی یا ش��اخی زندگی می کنند و 
همه آنها جوانه های تازه روییده را به عن��وان غذای قالب بر 
می گزینند.وی گفت: در س��ال های اخی��ر، به دلیل تخریب 
زیس��تگاه های جلگه ای به واسطه توس��عه مراکز انسانی و 

کش��اورزی، تعداد قربانیان بین جاده ای الک پشت های آب 
شیرین در استان بیشتر شده است.

طبیعت ایران بلعیده می شود

انرژی پایدار در هزارتوی توسعه

فرود و فراز

نمونه بلعیدن مفرط طبیعت را می توان در ایران مش�اهده ک�رد؛ پس از اجرای طرح 
هدفمندی یارانه های انرژی، قطع درختان در جنگل های غرب، شمال غرب و شمال 
کشور به شدت افزایش یافت. ساکنان این مناطق برای کاهش مصرف نفت و گاز و نیز 
حفظ مبالغ یارانه ها، جز هجوم به منابع طبیعی چ�اره ای پیش روی خود نمی بینند. 
واقعیت این است که نمی توان ساکنان آن نواحی را از قطع درختان منع کرد، در حالی 
که گاه حتی همان سوخت فسیلی بدون یارانه نیز در دسترس شان نیست.  افزایش 
بهره وری در استفاده از سوخت های فسیلی و نیز استفاده هر چه بیشتر از انرژی های 
نو و تجدید شونده از راه حل هایی است که سازمان ملل هنگام نامگذاری سال 2012 
به آنها اشاره کرده اس�ت. برای عملیاتی ش�دن این راه حل های به ظاهر آسان، باید 
تکنولوژی  مورد نیاز را از کشورهای توسعه یافته )موسوم به شمال( به کشورهای در 
حال توسعه )معروف به جنوب( انتقال داد. گرفتاری زمانی بیشتر می شود که برخی از 
کارشناسان کشورهای در حال توسعه، مدعی  شدند کاهش مصرف انرژی های فسیلی، 
سیاستی است مهارکننده  و تحمیلی از سوی جهان پیشرفته برای عقب  نگاه داشتن 
کشورهای در حال توس�عه. اوج این دیدگاه در اجالس تغییرات اقلیمی کپنهاگ در 
سال 2009 نمایان شد؛ زمانی که انتشار نامه های یک موسسه تحقیقاتی در انگلستان 
 نشان داد، اطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی دستکاری شده است. انتشار این نامه ها 

بزرگ ترین رسوایی علمی نسل حاضر  را رقم زد. 



یادداشت

محمدرض��ا خلعتبری، مهاجم ایرانی باش��گاه 
الوصل ام��ارات یک��ی از بازیکنان م��ورد نظر 
مصطفی دنیزلی اس��ت و همین باعث شده تا 
مسئوالن باشگاه پرس��پولیس به دنبال جذب 

این بازیکن ملی پوش باشند. 
گفت��ه می ش��ود مس��ئوالن پرس��پولیس در 
روزه��ای اخیر چندب��ار با خلعتب��ری مذاکره 
کرده اند و حتی طرفین جلسه ای هم در امارات 
 داش��تند، ولی خلعتبری همچنان این موضوع

را تکذیب می کند.  
خلعتبری از اوضاع خود در امارات راضی است  

و پیوس��تنش به تیم های ایرانی را مشروط به 
توافق نرس��یدن با مس��ئوالن اماراتی دانسته 
اس��ت. او که به یکی از بهتری��ن بازیکنان تیم 
الوص��ل و مارادونا تبدیل ش��ده و دراین میان 
از توجه رس��انه ها به خود و تیم تحت حمایت 

مارادونا آگاه است، با جدیت و صرافت بیشتری در مورد آینده حرف می زند.
او با اشاره به این موضوع می گوید:  من چند روز پیش در مصاحبه ام گفتم که به هیچ عنوان رویانیان و دیگر 
مسئوالن پرس��پولیس را ندیدم و این اخبار دروغ محض است. خلعتبری ادامه می دهد: پرسپولیسی ها هیچ 
تماس یا مالقات حضوری با من نداشته اند و فقط با مدیربرنامه هایم صحبت کرده اند. من عادت ندارم قبل از 
این که قراردادم تمام نشود، با تیم دیگری مذاکره کنم. االن با الوصل درگیر بازی های جام خلیج فارس هستم 
و بعد از پایان این بازی ها، تصمیم گیری خواهم کرد. او در قسمتی از حرف هایش می گوید: االن اولویتم ماندن 
در لیگ امارات است و باید با مسئوالن الوصل صحبت کنم، در ضمن دو پیشنهاد خوب دیگر هم از تیم های 
شهر دوبی دارم که آنها را هم بررسی خواهم کرد. خلعتبری در پاسخ به این سؤال که آیا امکان حضورت در 
پرسپولیس وجود ندارد، تأکید می کند: من این حرف را نزدم. پرسپولیس یکی از بزرگ ترین تیم های ایران 
است و اگر پیشنهاد خوبی بدهد، به این تیم می روم. با این حال من هنوز با مسئوالن این باشگاه مذاکره رسمی 

نداشته ام، ولی اگر بخواهند، حاضرم با آنها مذاکره کنم.

بنگر که در آستانه 32 سالگي است، همشهري 
محمد رویانیان اس��ت و همان دفاع مطمئني 
به حس��اب مي آید که پرسپولیسی ها به دنبال 
او بودند. محس��ن بنگر، مدافع تیم س��پاهان با 
باشگاه پرسپولیس به توافق رسیده است و فصل 
آینده پس از هشت سال، پیراهن زرد را از تنش 
در مي آورد تا پیراهن پرسپولیس را بر تن کند.

بنگر رابط��ه نزدیکي با رویانی��ان دارد و همین 
موضوع، باعث شده که مدیرعامل پرسپولیس از 
مدافع سپاهان بخواهد که او سیدجالل حسیني 

را هم به پرسپولیس بیاورد.
محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
در هفته ه��اي اخیر چندب��ار با محس��ن بنگر  
صحبت کرده و بنگر به احتم��ال فراوان فصل 
آینده پیراهن سرخ پرسپولیس را برتن خواهد 
کرد. بنگر در صحبت هایي که با رویانیان داشته، 
به او گفته که مي تواند س��یدجالل را هم راضي کند تا همراه خودش به پرس��پولیس بیاید، ولي او پیشنهاد 
عجیبي به رویانیان داده است. بنگر دوست ندارد در صورت آمدن به پرسپولیس، جایگاهش تهدید شود. او به 
رویانیان پیشنهاد داده که اگر قرار باشد عالوه بر خودش، سیدجالل را هم به پرسپولیس بیاورد، این تیم باید 

از بین محمد نصرتي و شیث رضایي، یك بازیکن را کنار بگذارد. 
حاال باید دید باشگاه پرسپولیس براي تقویت خط دفاعي اش چه تصمیمي خواهد گرفت و چه بازیکناني را  
کنار خواهد گذاش��ت؛ البته با توجه به نفوذی که بنگر روی رویانیان دارد، هیچ بعید نیس��ت که رویانیان به 

خواسته بنگر تن دهد. 
از سوی دیگر، بنگر باب مذاکره با سپاهانی ها را نیز باز کرده و در مورد شرایط و توقعات خود برای فصل آینده 
هم حرف زده و شاید اگر شرایط دلخواه او فراهم شد، او دست رویانیان را برای تشکیل تیم کهکشانی خالی 
بگذارد. به هر ترتیب، اتفاقات چند روز آینده بعد از بازی های آسیایی دو تیم سپاهان و پرسپولیس، تکلیف 

بنگر، سیدجالل، شیث و نصرتی مشخص می شود.

حسین ماهینی که بعد از آخرین بازی تیمش 
مقابل مس کرمان در چارچوب لیگ یازدهم 
از ه��واداران ذوب آه��ن خداحافظ��ی کرد، 
برای انتخاب تیم آینده خ��ود عجله ای ندارد 
و هم��ه مذاکرات و اع��الم نام تی��م فصل بعد 
 خود را ب��ه بعد از بازی های تی��م ملی موکول

کرده است. 
او که تمایل دارد برای ادام��ه فوتبالش، یکی 
از تیم های س��رخابی را انتخاب کند و بیش از 
همه، به پرسپولیسی ها چراغ سبزنشان داده و 
هیچ بعید نیست که فصل آینده ماهینی را در 

لباس  سرخ پوشان ببینیم.
حس��ین ماهین��ي، مداف��ع ملي پ��وش تیم 
ذوب آهن درب��اره ای��ن اتفاقات م��ی گوید: 
خیلی دوس��ت داش��تم ش��رایطی فراهم بود 
 ک��ه در اصفه��ان و ذوب آهن می مان��دم، اما 
هر چه تالش کردیم به در بسته خوردیم. االن هم برای انتخاب تیم عجله ای ندارم، اما به پرسپولیس بیشتر 

نزدیك شده ام.
وی که پیش از این  گفته بود که قبل از اردوي ترکیه تیم جدی��دش را انتخاب  می کند، بدون انجام این کار 
با تیم ملي راهي ترکیه شد. او دوس��ت دارد در آرامش کامل و بدون جنجال رسانه ای در تمرینات تیم ملی 

شرکت کند و این طور هم که خودش قول داد، نمی گذارد کسی جایش را در تیم ملی بگیرد.
 ماهین��ي در این باره م��ی گوید: من با پرس��پولیس ق��رارداد امض��ا نکردم، ول��ي روزنامه ها چی��ز دیگري 
مي نویس��ند. قبال هم گفت��م که با پرس��پولیس مذاک��ره ک��رده ام، ولي هن��وز چیزي به صورت رس��مي 
 مش��خص نیس��ت و قرار اس��ت بعد از بازي با ازبکس��تان، در نهایت تصمیمم را بگیرم و با یك تیم قرارداد

 امضا کنم. ماهیني در پاس��خ به این س��ؤال که آیا احتمال دارد به پرس��پولیس نروي، می گوید:  من به غیر 
از پرسپولیس، از س��پاهان و چند تیم دیگر پیشنهاد دارم، ولي ش��انس حضورم در پرسپولیس بیشتر است. 

مذاکرات من با این باشگاه جدي تر بوده و تا یکي، دو هفته دیگر همه چیز به طور کامل مشخص مي شود.  

ایکر کاسیاس ، جشن 
تولدش را در استخر 

دلفین ها برگزار کرد. 
کاپیتان رئال ، 31 ساله 

شد.

اریك آبیدال، ستاره 
فرانسوي بارسلونا پس از 

41 روز بستري شدن در 
بیمارستان به خاطر عمل 
پیوند کبد، روز گذشته از 
بیمارستان مرخص شد.  

بازی خوب و قیچی 
 برگردان های تماشایی اش

در کنار اخالق و مرام 
پهلوانی،  از او یك اسطوره 

تمام نشدنی ساخت.

قیچی سیروس قایقران

آبیدال مرخص شد جشن تولد کاسیاس در استخر دلفین ها 

عکس نوشت

حسین ماهیني: 

 شانس حضورم در پرسپوليس
 بيشتر است

تمایل خلعتبری برای بازگشت به ایران 

 پرسپوليس پيشنهاد خوب بدهد
 قبول می كنم

شرط عجیب بنگر برای رویانیان

 بين شيث یا نصرتی 
یکی را انتخاب كن

خبرکوتاه

ساکت از ایران رفت
    مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان برای بررس��ی ش��رایط اوکراین و 
برنامه ریزی ب��رای برگ��زاری اردوی تمرینی در این کش��ور، راهی 

اوکراین شد.

 سعید دقیقی به ذوب آهن 
نزدیك شد

مدیران باش��گاه ذوب آهن مذاکراتی با س��عید دقیقی، مهاجم تیم 
شهرداری تبریز انجام داده اند تا در صورت توافق، این بازیکن را برای 
فصل آینده به استخدام خود درآورند، البته ذوب آهن هنوز به توافقی 
در این زمینه نرسیده است، ولی از گوشه و کنار خبر می رسد پیوستن 

او به این تیم، شاید دور از دسترس نباشد.

 گیتی پسند در کمین 
خرید ستاره ماهان 

تیم فوتس��ال گیتی پس��ند برای حضور مقتدرانه در مسابقات لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آس��یا، مذاکره با س��ه بازیکن مطرح لیگ برتر 
 را آغاز کرده است. گفته می ش��ود محمد طاهری و اصغر حسن زاده، 
دو بازیکن فوالد ماهان و احمد اسماعیل پور آقای گل مسابقات لیگ 
برتر و بازیکن منصوری قرچك در لیس��ت گیتی پس��ند برای فصل 
آینده هستند؛ البته این بازیکنان برای فصل آینده با باشگاه های خود 
قرارداد دارند و باید دید گیتی پسند می تواند رضایتنامه این بازیکنان 

را دریافت کند یا خیر. 

چشم ماهان به دنبال داماش گیالن
باشگاه فوالد ماهان در آستانه خرید امتیاز باشگاه داماش گیالن قرار 
گرفت و بعید نیس��ت داماش در فصل آینده با نام فوالد ماهان وارد 

مسابقات لیگ برتر شود.
مس��ئوالن باش��گاه فوالد ماهان برای خرید امتیاز تیم لیگ برتری 
داماش گیالن، با این باشگاه به توافق رسیدند و بعید نیست داماش در 
فصل آینده با نام فوالد ماهان در لیگ برتر به میدان برود. این توافق 
طی دو روز گذشته بین مالکان باشگاه فوالد ماهان، استاندار گیالن و 
مدیران داماش صورت گرفته است. پیش از این، گفته می شد فوالد 
ماهان با امتیاز گهر زاگرس به میدان برود، اما گویا مدیران باش��گاه 
ماهان و مسئوالن لرستان با این مس��أله موافقت نکرده اند. گفتنی 
است موضوع خرید داماش را هنوز هیچ یك از مدیران فوالد ماهان 

رسماً تأیید نکرده است.

 مذاکرات جدی نفت تهران
 با مجید صالح

مذاکره مجید صالح ب��ا ذوب آهن تا مراحل خوب��ی پیش رفت، اما 
در نهایت رسول کربکندی س��رمربی این تیم شد و حاال شنیده مي 
شود سرمربي جوان و سابق سایپا در یك قدمی نیمکت نفت تهران 
قرار دارد. نفتی ها پس از جدایی حسین فرکی، هنوز سرمربی خود 
 را انتخاب نکرده اند، اما آن طور که از ش��واهد پیداس��ت، ش��انس

 مجید صالح بیشتر از سایر گزینه هاست. 
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دایی نفتی می شود؟

به گفته یکی از ایجنت های رسمی فیفا، علی دایی گزینه صددرصدی برای سرمربیگیری نفت تهران است، 
به گونه ای که این روزها او بر سر بازیکنان مورد نظر خود با مسئوالن نفت در حال مذاکره است. پیش از این، 

خبرها منصور ابراهیم زاده را  به عنوان سرمربی آینده نفت تهران  معرفی می کرد.
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گفتگو

طالبی هرچند ک��ه از مدیران باش��گاه ذوب آهن 
 دلخور ب��ود، ولی نح��وه صحبت کردنش نش��ان 
می دهد که اگر رسول کربکندی کمی تالش کند، 
شاید فصل آینده هم بتوان طالبی را در قلب  خط 

دفاعی ذوب آهن دید. 
نکته عجیب در حرف های فرش��ید، اظهار نظر او 
در مورد اطالعات ورزشی تعدادی از اعضای هیأت 
مدیره باش��گاه ذوب آهن بود که بع��د از اظهارات 
مدیرعامل باشگاه استقالل در مورد عدم اطالع از 
پست بازی سید مهدی رحمتی، این صحبت های 
طالبی می تواند عمق فاجع��ه را در نحوه انتخاب 
اعضای هیأت مدیره باشگاه های ایرانی نشان دهد.

  بعد از انتشار خبر اختالف فرشید طالبی با مهدی 
رج��ب زاده در یکی از س��ایت های خب��ری، با او 
تماس گرفتیم و فرشید هم مثل همیشه با روی باز 

پاسخگوی سؤاالت ما شد. 
از خبر پیوستن رجب زاده به ذوب آهن 
شروع کنیم. تو با مهدی مشکلی داری؟

خودم هم مانده ام که چ��ه بگویم. در فوتبال ایران 
مهدی رجب زاده به هم��راه محمدرضا خلعتبری 
جزو دو رفیق صمیمی من هستند و به کسانی که 
با انتش��ار این  خبرها قصد بزرگ کردن خودشان 
را دارند، بای��د بگویم که چرا خودت��ان را زیر دین 
 مردم قرار می دهی��د؟ مهدی رجب زاده عش��ق 
من اس��ت و گفتن این حرف ها هیچ مش��کلی را 

حل نمی کند. 
این خبر آن قدر خنده دار اس��ت که مثال بگویند 
فرشید طالبی با دوس��ت صمیمی اش خلعتبری، 

مشکل دارد. 
من با رجب زاده حتی رفت و آم��د خانوادگی هم 
دارم، ولی من می دانم که این خبر دروغ از اصفهان 
به رسانه ها درز کرده و هرگز آن شخص منبع خبر 
را نخواهم بخشید.)در همین زمان رجب زاده که 

خودش هم تازه آن خبر عجیب را خواند بود، پشت 
خط طالبی آم��د تا با او صحبت کند و فرش��ید به 
مهدی خبر داد که بعد از مصاحبه با ما، خودش به 

او زنگ خواهد زد.(
خب بگذریم، چه خبر از شرایط خودت؟ 
همه می گویند ک�ه طالبی از ذوب آهن 

جدا می شود.
 شما بهتر از هر کس��ی می دانید که در چند سال 
گذشته من دینم را به ذوب آهن ادا کردم. حتی به 
خاطر ذوب آهن از تیم ملی خط خوردم، ولی دیگر 

با این شرایط قصد ماندن در ذوب آهن را ندارم.
منظورت شرایط مالی است؟

نه، ولی ح��ق م��ن در ذوب آهن این نبود. س��ال 
 گذشته من پیش��نهاد یك میلیاردی از تیم های

 داخل��ی داش��تم، ولی ت��ه دل��م راضی نب��ود که 
ذوب آهن را تنها بگذارم. 

در نی��م فصل مدی��ران باش��گاه گفتن��د که همه 
مش��کالت تو را ح��ل خواهیم کرد، ول��ی حل که 
نکردند هیچ، حت��ی برای من س��نگ اندازی هم 

کردند. 
س��ال گذش��ته م��ن تنه��ا بازیک��ن آزاد ذوب 
 آهن ب��ودم، ول��ی قی��د همه چی��ز را ب��ه خاطر 
ذوب آهن زدم. همین هفته های پایانی با وجود این 
که مصدوم بودم، ولی به خاطر روحیه بچه ها آمدم 
و بر روی نیمکت نشس��تم تا ذوب آهن در مقابل 

سپاهان با روحیه بیشتری بازی کند.
مشکل از مدیریت باشگاه بود؟

بنده خدا آقای ابراهیمی هم با آن ش��رایط، کاری 
 از دس��تش بر نمی آم��د، ولی هی��أت مدیره هم 
حمایت های الزم را از باش��گاه انجام نداد؛ آن هم 
هیأت مدیره ای که زمان بازی ما با اس��تقالل در 
پلی آف لیگ قهرمانان آسیا فکر می کرد این بازی 

فینال جام حذفی ایران است! 

حتی یکی از اعضا هم تصور می کرد که ذوب آهن 
باید در یاسوج با شهرداری بازی کند، در حالی که 
یاسوجی ها حریف استقالل در جام حذفی بودند 

و هیچ ربطی به ما نداشتند. 
حتی االن هم که لیگ تمام ش��ده، یك نفرش��ان 
زنگ نزده که الاقل یك تش��کر خش��ك و خالی 
 از بازیکنان تیم بکند که در این ش��رایط س��خت، 

ذوب آهن را در جدول لیگ، ششم کردند.
منصور ابراهیم زاده چطور؟

آقا منصور چ��ه کاری می توانس��ت بکند؟ وقتی 
بازیکن��ان تیم آنقدر دچار مش��کل ش��ده اند که 
دست به اعتصاب می زنند، سرمربی چاره ای جز 

تحمل ندارد.
 امس��ال آنقدر برای من اعصاب خ��رد کن بود که 
این چند روزه با یك دکتر روانشناس کار می کنم 
تا ش��اید روحیه ام را برگرداند. آنقدر فشار به من 
و خانواده ام وارد ش��د که االن هم یکی از اعضای 
خانواده ام دچار یك بیماری س��خت ش��ده و  اگر 
یك مو از سرش کم شود، هیچ کدام از مسببان این 

ماجرا را نخواهم بخشید.
ولی خ�ودت می دانی که مش�کل مالی 
ذوب آهن، یك مشکل دولتی و مربوط 

به مصوبه مجلس است؟
همه اش این نب��ود و متأس��فانه در حق ما خیلی 

نامردی کردند. با اس��تفاده از کلمه »بن بست 
قانونی« همه را سرکار گذاشته بودند. سؤال 
من از مدیران ذوب آهن، این اس��ت که آیا از 

تمام توانتان برای حل مشکالت استفاده کردید؟ 
الاقل ی��ك همتی م��ی کردید و بعد م��ی گفتید 

مشکالت قابل حل نیست. 
این حکایت مثل این اس��ت که من به عنوان یك 
مدافع در زمین فوتبال فقط راه بروم و بعد که تیمم 
گل خورد، بگویم خب نش��د کاری بکنم! باالخره 

برای رس��یدن به موفقیت، باید تالش کرد. االن با 
این شرایط تکلیف 60 درصد قرارداد باقیمانده ما 

چه می شود؟
از ای�ن مس�ائل ک�ه بگذریم، اگ�ر آقا 
رس�ول)کربکندی( ب�ه تو نیاز داش�ته 
باش�د می مانی؟ اگر اشتباه نکنم لیگ 
 ششم  که کربکندی سرمربی بود، تو به 

ذوب آهن پیوستی؟
آقا رس��ول روی چش��م من جا 
دارد، ولی م��ن بای��د در تیمی 
بازی کنم که ب��ا تفکر قهرمانی 
بس��ته ش��ود، وگرنه در بر روی 
همین پاش��نه پارس��ال خواهد 

چرخید. ش��نیده ام که قرار است 
تی��م با چهار،پن��ج میلی��ارد بودجه 

برای فصل آینده آماده ش��ود که 
 این بودجه به درد قهرمانی

 نمی خورد. 

من پنج س��ال قبل ب��ه خاطر آقا رس��ول به ذوب 
 آه��ن آم��دم و حت��ی خیلی ه��م ب��ازی نکردم؛

 هرچند که آن سال اوج بدشانس��ی ما بود و خود 
آقای کربکندی هم مصدوم شد.

 نکن�د ق�رار اس�ت همب�ازی دوس�ت 
صمیمی ات، خلعتبری، در لیگ امارات 

شوی؟ 
 فعال که ب��ه غی��ر از پیش��نهادات داخلی،  
دو پیش��نهاد ج��دی از چی��ن و کره 
هم دارم، ام��ا به خاطر مش��کالت 
تحصیلی، فع��ال تصمی��م خاصی 
نگرفته ام، ولی طی یك ماه آینده 
س��عی می کنم به تیمی ب��روم که 
 الاق��ل از لح��اظ روح��ی و روان��ی

آرامش داشته باشم.

هیأت مدیره فکر می کرد بازی آسیایی استقالل و ذوب آهن فینال جام حذفی است 

فرشيد طالبی: رجب زاده عشق من است
در این روزهای پرس�روصدای باشگاه ذوب آهن که دس�ت به تغییر سرمربی تیمش�ان هم زده اند، خبر خروج  مسعود 

ستاره های این تیم تبدیل به یکی از خبرهای ناراحت کننده برای ورزش اصفهان شده است. در این بین، بازگشت افشاری
دوباره مهدی رجب زاده به  تیم ذو ب آهن و شایعه اختالف این بازیکن با فرشید طالبی، باعث شده که نام فرشید  
هم در لیست بازیکنان جدا شده از ذوب قرار گیرد. البته این موضوع فقط در خبرها بود و شکل واقعی ندارد.  فرشید طالبی، مدافع با 
اخالق ذوبی ها که سال گذشته نامش در بین پنج بازیکن برتر قاره آس�یا هم قرار گرفت، دل پری از اتفاقات فصل گذشته و شایعات 
این چند وقت اخیر  دارد. باید دید که مدافع  سابق ملی پوش ایران برای فصل آینده به  کدام یك از پیشنهادات داخلی و خارجی اش 

جواب مثبت خواهد داد.



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

ماهان به حقش رسید
تیم بس��کتبال فوالد ماهان با رقم زدن س��ومین پی��روزی اش برابر 
دانشگاه آزاد، بر سکوی س��وم لیگ برتر باش��گاه های کشور ایستاد 
تا سومین سهمیه ایران در رقابت های باش��گاه های غرب آسیا را به 

دست آورد. 
در این دیدار که در چارچوب دیدارهای سوم مرحله نهایی لیگ برتر 
بسکتبال باش��گاه های کشور برگزار می ش��د، با برتری ماهانی ها از 
همان ابتدای کوارتر اول آغاز ش��د. ماهانی ها که در دو دیدار نخست 
خود در خانه اجازه برتری به حریف تهرانی خود ندادند، بازی را بد آغاز 
کردند. ۱۹ بر ۱۱ نتیجه ای بود ک��ه در کوارتر اول رقم خورد. ماهان 
که نمی خواست با از دست دادن نتیجه تکلیفش به بازی سوم کشیده 
شود، در کوارتر دوم ابتکار عمل را به دست گرفت و با تدارک مناسب 
در حمله و دفاع منطقی تر، باخت کوارتر اول را جبران کرد. ماهان در 

این کوارتر با نتیجه ۲۷ بر ۱۸ به پیروزی رسید. 
فوالد ماهان در آغاز نیمه دوم هم برتری خود را حفظ کرد و توانست 
نتیجه کوارتر سوم را ۲۵ بر ۱۵ به سود خود کند تا با آرامش و تمرکز 
 بیش��تر کوارتر چهارم را آغاز کن��د. حفظ اختالف، برای ش��اگردان 
صادق زاده به رغم تس��اوی ۱۷ بر ۱۷،  در کوارتر آخر میسر بود و در 
نهایت فوالد ماهان با پیروزی ۸0 بر 6۹ بر س��کوی سوم رقابت های 

لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور ایستاد. 

کعبی زاده نایب رییس فدارسیون 
والیبال می شود

 مع��اون ورزش بان��وان اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان یک��ی از 
گزینه های احتمالی برای تصدی صندلی نایب رییس��ی فدارسیون 
والیبال است. او در این باره می گوید:  داورزنی با من صحبت هایی را 
داشته، اما هنوز به جمع بندی نرس��یده ایم. مربی بین المللی والیبال 
درباره س��ابقه فعالیتش در این رشته، می افزاید: س��ال ها به عنوان 
بازیکن فعالیت داش��تم. مدرس و مربی بین المللی هس��تم و رشته 

تخصصی من والیبال است. 

اعضای کمیته ملی المپیک
 تهدید به کناره گیری کردند

اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپی��ک از تغییر و تحول در رأس 
برخی فدراس��یون ها ابراز نگرانی و آمادگی خود را برای کناره گیری 
اعالم کردند. اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک اعالم کرده اند 
از آنجایی که این تغییرات بی سابقه در آستانه المپیک برخالف منافع 
ملی و رویه ه��ای بین المللی ارزیابی می ش��ود و به نظر می رس��د 
 با هدای��ت بخش��ی از وزارت ورزش و جوانان و با دالیل مش��خص و 
ناهمراستا با مصالح ورزش کشور پیگیری می شود، مقرر شد مراتب 
به وزیر محترم ورزش و جوانان منعکس شود تا ضمن ابقای مدیران 
یاد شده حداقل تا پایان بازی های المپیک، قویاً از تغییرات احتمالی 
بعدی نیز اجتناب گردد. بدیهی اس��ت اعضای هیأت اجرایی، اعالم 
آمادگی می کنند چنانچه هدف از این تغییرات اعمال نظر و چینش 
نیروها در انتخابات آتی کمیته ملی المپیک باشد، به منظور استقرار 
آرامش مورد نیاز در این مقطع حساس از ورزش کشور، از مسئولیت 

خود کنار روند تا ورزش کشور بیش از این دچار خسران نشود.

 حضور پررنگ اصفهانی ها 
در لیست بچیروویچ

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران از چهار بازیکن تیم بسکتبال فوالد 
ماهان و چه��ار بازیکن ذوب آهن ب��رای حض��ور در اردوی تیم ملی 
بس��کتبال دعوت کرد. مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال 
ایران اسامی ۲۵ بازیکن را برای حضور در اردوی این تیم اعالم کرد. در 
این فهرست نام محمد حسن زاده، مجید قاسم زاده، اصغر کاردوست 
و جواد داوری از فوالد ماهان و اوشین ساهاکیان، آرن داوودی، علی 

باهران و محمدرضا اکبری از ذوب آهن دیده می شود. 

استیل آذین به تهران بازگشت
تیم فوتبال استیل آذین پس از یک سال حضور در سمنان، به تهران 
بازگشت. حسین هدایتی، مالک باشگاه استیل آذین در فصل گذشته 
با توجه به درخواس��ت هایی که برای انتقال اس��تیل آذین به سمنان 
مواجه ش��ده بود موافقت کرد، اما پس از یک س��ال به دلیل نداشتن 
زیر ساخت های الزم و برخی بی توجهی ها، مجبور شد استیل آذین را 

دوباره به تهران برگرداند. 

 فروش مشعل های المپیک
 در حراجی اینترنتی!

تعدادی از مش��عل های المپیک ۲0۱۲ لندن س��ر از س��ایت حراج 
اینترنت��ی eBay در آورده اند و یک��ی از آنها تا کن��ون30 هزار پوند 
قیمت خورده اس��ت. برخی از فروش��ندگان اع��الم کرده اند که پول 
حاصل از ف��روش این اقالم را به س��ازمان های خیری��ه اهدا خواهند 
 ک��رد. هری��ک از مش��عل های المپی��ک 4۹۵ پوند قیم��ت دارد که 
۲۹۵ پوند توس��ط حمل کننده و باقی آن توس��ط کمیت��ه برگزاری 

المپیک پرداخت می شود. 

امسال ما به حداقل مقامی که در نظر داشتیم، رسیدیم. 
شایستگی حضور در فینال را هم داشتیم، اما متأسفانه 
نتوانس��تیم به هدفمان برس��یم. البته ماهان در س��ال 
 اول نتیجه خوبی کس��ب کرد. من ق��ول می دهم در 
سال های نه چندان دور، ماهان قهرمانی آسیا را هم 
به ویترین افتخارات خود اضافه می کند. در باشگاه 
فوالد ماهان همه چیز سر جای خودش است. همه 
حرفه ای ش��ده اند. تاکنون تیم��ی مثل ماهان 
ندیده ام. کار کردن در این تیم واقعاً لذت بخش 
است. خیلی خوشحالم که توانستم نظر کادر فنی 

تیم ملی را جلب کنم. امسال عملکرد خوبی داشتم، 
به خصوص مقابل تیم های بزرگ��ی مثل مهرام و 
پتروشیمی توانستم بازی های خوبی انجام دهم؛ 
البته من سال قبل هم می توانس��تم در تیم ملی 

بازی کنم، اما مشکالت پایان خدمت مانع شدند.

یک سال از پرواز عقاب گذشت
دوم خرداد ماه سال ۱3۹0، س��اعت ۱۱؛ روزی که تلخ ترین 
ثانیه های فوتبال و ورزش ای��ران رقم خورد. روزی که عقاب 
آسیا پر کشید. یک س��ال پیش در همین روزها بود که همه 
جویای حال ناصر حجازی بودند. اسطوره فوتبال ایران مدتی 
بود که با بیماری س��رطان ریه دس��ت و پنجه نرم می کرد و 
گهگاه گذرش به بیمارس��تان و درمان می افت��اد، اما پس از 
آخرین دیدار اس��تقالل برابر پاس هم��دان بود که وضعیت 
او غیر طبیعی ش��د و خانواده اش او را به بیمارستان کسری  
منتقل کردند. اما بازهم همه امید داشتند که پس از گذراندن 
طول درمان، ناص��ر خان به خانه بازگردد و س��ایه اش باالی 
سر استقالل باش��د؛ تیمی که بازیکنانش در شرایط سخت 
فصل گذش��ته باز هم حجازی را در کنار خود داش��تند. او با 
همان حال نامناس��بش به زمین تمرین اس��تقالل می آمد 
و در کنار تیم می نشست. اما حاال یک س��ال است که دیگر 
ناصر خان نیست. این بار بستری شدن حجازی بیشتر طول 
کشید و افرادی که نگران حال او بودند، به بیمارستان کسری 
رفتند. هر روز دوستداران اسطوره به بیمارستان می آمدند تا 
بلکه از نگرانی و اضطرابشان کاسته شود. پوسترهای بزرگ 
حجازی، نوشته های امیدوار کننده و دعا و مناجات، همه و 
همه کارهایی بود که هوادارانش انجام می دادند؛ هوادارانی 
که تا صبح روز دوم خرداد هم برق امید در چشمانشان بود. 
در کنار مردم، مس��ئوالن، پیشکس��وتان ورزش و فوتبال و 
ش��اگردان حجازی هم برای عیادت می آمدند. روز دوشنبه، 
لحظه به لحظه بر اضطراب حاضران افزوده می ش��د و مردم 
از کسانی که ش��انس دیدن حجازی را در آخرین ثانیه های 
عمرش داشتند، می ش��نیدند که حال اسطوره خوب است، 
اما لحن و نگاهشان چیز دیگری می گفت. حدود ساعت ۱۱، 
چهره در هم و گریان اصغر حاجیلو بود که همه را از اتفاقی که 
افتاد خبردار کرد. حاجیلو گریان از آسانسور بیرون آمد و به 
کافه ای که در گوشه البی بیمارستان بود رفت؛ جایی که تنها 
او و خانواده حجازی بودند. باالخره مردم از حاجیلو شنیدند 
که ناصر حجازی درگذش��ت. غوغایی در البی بیمارس��تان 
به پا شد و صدای ناله و شیون به آس��مان رفت. دقایقی بعد 
از مخابره خبر فوت اس��طوره، تعداد زیادی از استقاللی ها و 
پیشکسوتان فوتبال خود را به جمع سایران رساندند. هر کسی 
 را که نگاه می کردی، غم وجودش را فرا گرفته بود. عقاب آسیا 
پر کش��ید. او در جمع عظیم مردم از ورزشگاه آزادی تشییع 
و سر انجام روز چهارشنبه در قطعه نام آوران بهشت زهرا به 
خاک سپرده شد و سنگ قبری س��قف آرامگاه ابدی عقاب 
آسیا شد؛ سنگی که این بیت شعر روی آن حکاکی شده بود: 
»من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی/ ولی با منت و 

خواری پی شبنم نمی گردم«

یادداشت
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افتتاح خانه وزنه برداری دوباره به تأخیر افتاد

  بارش های به��اره و تعطیالت چند مدت اخیر، اج��ازه افتتاح خانه وزنه ب��رداری را نداد. رییس هیأت 
وزنه برداری اس��تان اصفهان با بیان این مطلب گفت: خانه وزنه برداری تقریباً آماده است و خرداد ماه 

افتتاح می شود. این برای چندمین بار است که افتتاح این خانه به تأخیر می افتد.   

در هر افتتاحیه و اختتامیه و جلسه تودیع و معارفه ای که امکان 
حضور داشت، شرکت کرده و اگر نتوانسته در برخی جلسات حضور 
داشته باش��د، حتما نماینده اش را به آنجا فرستاده تا در فعالیت 
استانداری نقصی ایجاد نشود. اما از سال گذشته که ورزش اصفهان 
با باشگاه ذوب آهن و اوضاع بد مالی اش برسر زبان ها افتاد، خیلی 
چیزها تغییر کرد و به جای همدلی مسئوالن استانی در جهت رفع 
معضالت سبزو سفیدپوش��ان اصفهان، همه رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند و با متهم کردن هم، س��عی کردند تا کم کاری ها را 
بپوشانند و دیگری را مقصر جلوه دهند. در این راستا، استانداری 
عملکرد بیشتری داشت و به اصطالح طبل جنگ از این جبهه به 
صدا درآمد.یکی این گفت و یکی آن جواب داد تا حاصلش حذف 
ذوب آهن از رقابت های آسیایی و ششم شدن در لیگ برتر یازدهم 
 ش��ود. تیم بس��کتبال ذوب آهن نیز که ۹ عنوان قهرمانی و چهار 
نایب قهرمانی را در کارنامه داشت، به رتبه ششمی بسنده کرد. اما 
با تمام شدن لیگ برتر فوتبال، نزاع داخلی مسئوالن اصفهان رنگ 
و بوی دیگری گرفت. این بار مشاور ورزشی استاندار واردگود شد 

تا اتفافات خواصی را رقم بزند. 

احمدرض��ا مهنام که انحالل باش��گاه پل��ی اکری��ل را درکارنامه 
خ��ود  دارد، صحبت های خ��ود را از زبان آقای اس��تاندار مطرح 
ک��رده و درباره مس��ائل زیادی حرف زده اس��ت ک��ه یک به یک 
آنها در نوع خود قاب��ل تأمل اس��ت.  قصد نداری��م در مقام دفاع 
از رش��ید خدابخش برآیی��م و بگویی��م مدی��رکل اداره ورزش و 
 جوانان اس��تان تا این ج��ای کار بی عیب و نقص کار ک��رده،   اما 
صحبت های آقای مشاور باعث شد تا به طرح مسائلی بپردازیم که 
از نظر دورمانده و عدم توجه به آنها قضاوت یک طرفه ای را منجر 
می ش��ود. مهنام تالش کرده  عدم اتمام پ��روژه نقش جهان و به 
بهره برداری نرسیدن این ورزشگاه را متوجه مدیرکل اداره ورزش 
و جوانان بکند، درصورتی که قرار بود این اتفاق سال ها پیش که 
خدابخش به اصفهان نیامده بود انجام شود. چرا آقای مهنام زمان 
ریاس��ت غالمرضا ش��یران در اداره کل تربیت بدنی وقت، به فکر 
نقش جهان و عدم بهره برداری اش نیفتاد؟  همه خوب می دانند 
پروژه نقش جهان سال هاس��ت که اعتبار ملی و کشوری گرفته و 
هرمسئولی عالقه دارد این ورزش��گاه را در زمان مدیریت خود به 
اتمام برساند تا افتخارش را به نام خودش سند بزند، اما وقتی زمین 

معارض دارد و بودجه کافی به آن تخصیص داده نمی ش��ود، باید 
چه کرد؟ وقتی مدیریت استان  با همه مسئولیتش نمی تواند برای 
این پروژه اعتبار در خواست کند، از دیگران چه انتظاری هست و 
اگر مدیران کل توان چنین کاری را داشته اند، پس چرا در زمان 
قبل از دکتر خدابخش اقدام��ی در این زمینه ص��ورت نگرفت؟ 
مشاور ورزشی استاندار طوری از تمایالت و خواسته های محقق 
نشده آقای ذاکر حرف می زند که مخاطب تصور می کند ایشان 
قدرت انجام کاری را ندارند. »اس��تاندار در یکی دو سال گذشته 
 احتی��اط کرد«،»خدابخش بدون هماهنگی اس��تاندار  مدیرکل 
تربیت بدنی شد«،»اس��تاندار اصفهان اص��اًل از عملکرد اداره کل 
راضی نیست«،»استاندار در حضور حسینی در سپاهان هیچ نقشی 
 نداش��ت«و»ابراهیمی توانایی اداره باشگاه ذوب آهن را نداشت«.

این ها گزیده س��رتیترهای سخنان مهنام اس��ت. ابتدا از دوسال 
احتیاط اس��تاندار می گوید که اگر حقیقت داش��ته باشد، خود 
ظلمی است آشکار به ورزش اصفهان. دوسال احتیاط و به یکباره 
فوران کردن؟ اگر خدابخش بدون هماهنگی اس��تاندار به سمت 
مدیرکلی استان رس��ید و ایش��ان روی عملکرد وی نقد داشت، 
چرا همان موقع اقدام نکرد و بعد از گذش��ت ای��ن همه  مدت به 
فکر انتقاد و گالیه از عدم هماهنگی افتاده؟ چطور حاال که بیش 
از دوسال از فعالیت رش��ید خدابخش در اداره کل گذشته و سند 
راهبردی ورزش ایشان به تصویب آقای ذاکر رسیده، آقای مهنام 
معتقد است استاندار از عملکرد ایشان رضایت ندارد؟ چگونه یک 
مدیرکل می تواند مانع انتقال پروژه نقش جهان به اصفهان شود 
و اس��تاندار که از نظر موقعی��ت و قدرت در جای��گاه باالتری قرار 
دارد، نمی تواند خالف این کار را انج��ام داده و برای پروژه اعتبار 
تأمین کند؟ نکته جالب حرف های مهنام اینجاست که استاندار 
را در آمدن حسینی به هیأت مدیره سپاهان بی تقصیر می داند و 
مشکالت باشگاه ذوب آهن را به مدیریت آن مربوط می کند. اگر 
استاندار تاکنون نتوانس��ته علی رغم میل باطنی جلوی خیلی از 
 اتفاقات،  را بگیرد یا باعث رفع ش��دن مشکالت کنونی باشگاهی  
مثل ذوب آهن شود دیگر نباید انتظار داشت که در  بقیه موارد هم 
نظارتی صورت گرفته  و به نوعی ضع��ف در موضع قدرت قلمداد 

می شود.
 آقای مهنام معلوم نیس��ت به دنبال چه سیاس��ت و خواسته ای 
اس��ت که قص��د تخری��ب خدابخ��ش را ک��رده، ام��ا امیدواریم 
حس��اب وی از آقای ذاک��ر جداباش��د و این ه��ا گفته های وی 
نباش��د که در این ص��ورت، پیکان اتهام به س��مت اس��تانداری 
 نش��انه می رود، بابت این هم��ه کوتاهی و بی توجهی و س��کوت

 البته به زعم آقای مهنام.

اختالف مشاور استاندار با مدیرکل ورزش و جوانان به بیراهه می رود

دعوا بر سر دستمال قیصریه

بیش از سه سال از حضور ذاکر اصفهانی در ساختمان استانداری می گذرد و او به عنوان یک فرد اصفهانی،  سمیه 
در مسند استانداری اصفهان قرار گرفت. خیلی ازاصفهانی ها از این بابت خوشحال بودند که کسی از مسرور

جنس این مردم برای قدرتمندترین و مؤثرترین پست مدیریتی این خطه انتخاب شده است.
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 کناره گیری تیم ها 
در حد حرف است

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
استقالل به سپاهان تعظیم کرد

میزبانی در سکوت خبری

احداث مرکز بولینگ  در اصفهان همچنان رویاست

کناره گیری محسن 
شادی، جدی است

رییس کمیته فوتس��ال در خصوص برگزاری جلس��ه هیأت رییسه فوتسال 
اظهار داشت: بحث ۱6 تیمی شدن لیگ برتر مطرح شد، اما نیاز به بررسی و 
تحقیق بیشتری در این زمینه است. باید دید تکلیف ما با تیم هایی که درباره 
کناره گیری و انحالل صحبت کرده اند چه می شود تا در این خصوص، تصمیم 
بگیریم. عباس ترابیان درباره کناره گیری چند تیم گفت: این افراد فقط حرف 
زدند. سال های گذشته هم چنین مسائلی مطرح می شد. باید دید کدام یک 
از این حرف ها مصرف داخلی دارد و کدام یک واقعی اس��ت. متأس��فانه این 
 فرهنگ ش��ده و تیم ها اعالم کناره گیری می کنند، اما زودت��ر از همه برای 
نام نویسی پیش قدم می شوند. وی اظهار داشت: با تمام این مسائل، به شدت 
مخالف ۱6 تیمی شدن لیگ برتر هستم، اما من یک رأی دارم و باید دید چه 

تصمیمی گرفته می شود.

تیم فوتبال سپاهان ایران با برتری مقابل استقالل، دیگر نماینده 
فوتبال کشورمان در مرحله یک هش��تم نهایی مسابقات فوتبال 
لیگ قهرمانان باش��گاه های آس��یا به جمع هش��ت تیم برتر این 
رقابت ها راه یافت تا کارنامه درخش��ان "زالتکو کرانچار" کامل تر 
شود.به گزارش مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ 
قهرمانان باشگاه های آسیا از ساعت ۲0:30 روزگذشته با برگزاری 
یک دیدار بین تیم های ایرانی سپاهان اصفهان و استقالل تهران در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان پیگیری شد. در این بازی که در حضور 
بیش از ۱0 هزار تماشاگر برگزار شد، تیم سپاهان برتری ۲ بر صفر 
را از آن خود کرد و مقتدرانه به مرحله یک چهارم نهایی رقابت ها راه 
یافت.سپاهان که در این بازی از حمایت حداکثری هواداران خود 
بهره می برد، بازی را خیلی خوب آغاز کرد و در دقیقه هشت به گل 
نخست رسید. در دقیقه هشت بازی محرم نویدکیا شوتی سرکش 

را روانه دروازه استقالل کرد که رحمتی بصورت ناقص آن را دفع 
کرد تا "جواهیر سوکای" توپ برگشتی را با ضربه سر برای "برونو 
سزار" بفرستد و این مهاجم برزیلی با کنار پا دروازه استقالل را باز 
کند.میدانداری سپاهان بعد از این گل ادامه پیدا کرد و مدافعان 
س��ر درگم اس��تقالل تنها به دفع حمالت مهاجمان زهردار تیم 
میزبان می پرداختند. سپاهان که استقالل را ضعیف تر از همیشه 
می دید در دقیقه 3۵ با ضربه سر محسن بنگر به گل دوم رسید و 
کار استقالل را حداقل در نیمه اول تمام کرد. این بار هم سوکای در 
نقش سازنده گل ظاهر شد و کرنر ارسالی از سوی "فابیو جانواریو" 
را با ضربه سر به محسن بنگر رساند تا او با بهره گیری از اشتباهات 
توامان سیدمهدی رحمتی و مدافعان استقالل گل دوم سپاهان را 
به ثمر برساند.انتظار این بود که استقالل برای تغییر نتیجه آهنگ 
بازی خود را تهاجمی تر کند اما انگار توان و رقمی در این تیم نبود 
و ستاره های اسم و رس��م دار مظلومی با روزهای اوج خود فاصله 
داشتند. استقالل در ضعیف ترین بازی فصل خود هیچ حرفی برای 
گفتن نداشت و حتی یک موقعیت گلزنی نیز روی دروازه حریف 
خلق نکرد تا شکستی تلخ را متحمل شود. با این شکست استقالل 
وادعی تلخ با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشت و سپاهان به جمع 
هشت تیم برتر مسابقات رسید.این مسابقه برای مظلومی یک بازی 
خاص و ویژه بود. او مدعی بود، سپاهان به لطف بدشانسی استقالل 
قهرمان لیگ شده در این بازی مغلوب هنرنمایی شاگردان کرانچار 

شد و با دومین جام این فصل نیز وداع کرد.

گروه ورزش: هفته گذش��ته هی��أت بولینگ اس��تان میزبان 
چهارمین دوره مس��ابقات بولینگ رنکینگ کشوری با نام جام 
نقش جهان بود؛ بازی هایی که به مناسبت آزاد سازی خرمشهر 
در ۲۷و ۲۸ اردیبهش��ت با حضور ۲۷ شرکت کننده دراصفهان 
برگزار شد.  مسابقات به صورت انفرادی برگزار شد و چون تنها 
هشت اس��تان در کش��ور به ورزش مفرح بولینگ می پردازند، 
تعداد شرکت کنندگان در نوع خودش قابل توجه بود. از جمله 
استان های فعال در رشته بولینگ، اصفهان،تهران، البرز، فارس 
و خوزستان هستند که برای چهارمین دوره مسابقات رنکینگ 

کشوری نماینده داشتند. 
مس��ابقات طی دو روز در پنج گیم در سالن های مرکز بولینگ 
اصفه��ان و پردیس انج��ام و چه��ره  تیم های پی��روز در پایان 
مشخص ش��د. این دوره از رقابت ها مانند قبل در دوگروه زنان 
و مردان برگزار ش��د که در پایان س��میه دروی از تهران، نگین 

کارش��ناس و فاطمه کرم��ی از اصفهان رتبه های اول تا س��وم 
گروه زنان را به خود اختصاص دادند.  در گروه مردان محس��ن 
میرکاظمی از اصفه��ان، ابراهیم اوش��انی و کام��ران جاوید از 
تهران به ترتیب اول تا سوم ش��دند. جوایز نقدی و مدال نفرات 
اول تا سوم طی مراس��م اختتامیه با حضور خانم اسدالهی نایب 
رییس فدراسیون، شیری مش��اور عالی فدراس��یون و مسعود 
داوودی رییس هیأت بولینگ به آنها اهدا شد.  اما این پایان کار 
هیأت بولینگ در آخرین روزهای اردیبهش��ت نبود؛ چراکه در 
 حین میزبانی مسابقات رنکینگ کشوری، به برگزاری نشست 
هم اندیشی با مسئوالن فدراسیون و رؤسای هیأت های بولینگ 
منطقه چهارکشور برای تقویم کاری سال ۹۱ بولینگ و افتتاح 
 سالن شش خطه بولینگ درش��رق اصفهان هم مشغول بودند. 
 سه سال پیش بود که در محافل خبری، خبر اختصاص زمینی 
آن چنانی برای احداث مرکز بولینگ و کیواسپرت اصفهان منتشر 
ش��د، اما انگار همه چیز آماده بود جز زمین که اختصاص داده 
نشد تا احداث ساختمانی سه طبقه با پارکینگ و فضای مفرح 
و سالم خانوادگی و یک طبقه سالن بولینگ و یک طبقه سالن 
کیواس��پرت)بیلیارد( در حد آرزو و رویا برای اصفهانی ها باقی 
بماند. حاال دل بولینگ بازان به همین میزبانی مسابقات کشوری 
و افتتاح سالن های بولینگ خوش است. گفته می شود به زودی 
سالن پنج خطی بولینگ در باغ غدیر نیز به بهره برداری می رسد 
تا ش��اید اندکی جبران نبود یک مرکز تخصص��ی و خانوادگی 

بولینگ در اصفهان بشود.

پاروزن المپیکی ایران در رشته روئینگ با تأیید خبر انصراف از المپیک لندن، 
از انصراف دیگر قایقرانان المپیکی خبر داد. محسن شادی، قایقران المپیکی 
روئینگ ایران با تأیید خبر انصراف از المپیک، اظهار کرد: جدا از این که من 
از المپیک انصراف دادم، دیگر پاروزنان المپیک نیز با این ش��رایط در لندن 
حضور نخواهند داشت، چرا که بدون هیچ دلیلی رییس فدراسیون قایقرانی را 
که برای این رشته همانند پدر بود، برکنار کردند. احمد دنیا مالی تنها کسی 
بود که باعث رشد و پیشرفت قایقرانی شد و حاال در آستانه المپیک و زمانی 
که وقت نتیجه  گیری ما رسیده، آن را برکنار می کنند. نایب قهرمان روئینگ 
آسیا گفت: در آستانه شروع المپیک، تمامی رسانه ها از شارژ روحی وزارتخانه 
صحبت می کردند،  اما حاال این اتفاق افتاده اس��ت. اگر این شارژ روحی بود،  

ما آن را نمی خواهیم. باید احمد دنیا مالی به فدراسیون قایقرانی باز گردد.

منهای فوتبالفوتبال

عذرخواهی  اشتایگر از رییس جمهور آلمان
باستین شواین اشتایگر از رییس جمهور آلمان به دلیل دست ندادن 
با او پس از نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا عذرخواهی کرد. 
این طور که اشتایگر گفته، او به دلیل از دست دادن ضربه پنالتی در 

شوک بوده و متوجه رییس جمهور نشده است. 

مقصد بعدی دل پیرو کجاست؟
قرار است الس��اندرو دل پیرو، شماره ۱0اسطوره 
بانوی پیر روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
واقع در هتل تورین، تصمیم خود را در خصوص 

آینده اش اعالم کند. 

اسنایدر خود را به میالن پیشنهاد کرد!
هافبک هلندی اینتر برای پیوستن به رقیب همشهری، 
خودش را به سران این تیم پیشنهاد کرد. وسلی اسنایدر  
در فصل نقل و انتقاالت امسال بار دیگر قصد جدایی از 

نرآتزوری را دارد و مقصد وی باشگاه همشهری است. 10

در ماهان همه چیز سر جایش است
محمدحسن زاده، بازیکن تیم بسکتبال ماهان



کافه کتاب یادداشت

 سومین کنگره شعر پیشواز 
به ایستگاه آخر می رسد

آیین اختتامیه سومین کنگره پیشواز پنج خرداد، همزمان با سالگرد 
شهادت دهمین امام ش��یعیان امام علی النقی )ع( در محل دانشگاه 

شیخ بهایی شهر بهارستان برگزار می شود.
علیرضا نقوی، دبیر کنگره ش��عر پیش��واز در گفتگو با ایمنا با اعالم 
این خبر اظهار داش��ت: بیش از ۳۲۰ اثر در سه بخش اصلی )انتظار 
و مهدویت( و وی��ژه پیامبر اعظ��م)ص( و امام جعفر ص��ادق)ع( از 
اس��تان های اصفهان، یزد، مرک��زی، قم، چهارمح��ال و بختیاری، 
سمنان و شهرهای جدید سهند تبریز، صدرای شیراز، اندیشه تهران 

به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.
وی افزود: در س��ه مرحله داوری، برگزیدگان ای��ن کنگره انتخاب و 
 با حضور مسئوالن ش��هری و اس��تانی در آیین اختتامیه کنگره که 
پنج خرداد در محل دانشگاه شیخ بهایی بهارستان برگزار می شود، 

معرفی می شوند.
دبیر کنگره بیان داش��ت: در این آیی��ن از پایگاه مج��ازی کنگره و 

همچنین فراخوان کنگره چهارم رونمایی می شود.
علیرضا نقوی اضافه کرد: س��اعد باقری، از ش��اعران برجسته کشور 
مهمان ویژه برنامه خواهد بود که مقرر شده با موضوع شعر آیینی به 
ایراد سخنرانی بپردازد. سومین کنگره شعر پیشواز به همت شهرداری 

و شورای اسالمی شهر بهارستان برگزار شده است.
از دیگر نکات قابل توجه در برگزاری این کنگره دریافت ۹۵درصد آثار 

از طریق رایانامه کنگره است.

دا، برگ برنده ادبیات معاصر 
امروز دیگر خیلی ها اسم کتاب »دا« را شنیده اند و می دانند 
یکی از شاخص ترین و معروف ترین کتاب های دفاع مقدسی 
تاریخ انقالب اسالمی در ایران است که به طور ویژه به مسأله 
خرمشهر و مقاومت مردم در برابر نیروهای رژیم صدام برای 
اشغال این شهر کشورمان می پردازد. دا، در گویش محلی 
به معنی مادر اس��ت و زهرا حس��ینی با انتخاب این عنوان 
خواسته رنج، اندوه، تالش و مقاومت مادران ایرانی را یادآور 
شود. خاطرات بیان شده در دو شهر بصره و خرمشهر است و 
روز های محاصره خرمشهر به وسیله نیروهای عراقی محور 
مرکزی کتاب را تش��کیل می دهد. حس��ینی در آن زمان 
دختر هفده ساله ای بوده و گوشه ای از تاریخ جنگ را بازگو 
می کند که غالبا به اشغال و فتح خرمشهر مربوط می شود.

سیده زهرا حسینی، راوی کتاب، یک کرد ایرانی است که 
پدر و مادرش پیش از والدت او در عراق زندگی می کردند 
و او در سال ١۳٤۲ در آن جا به دنیا آمد. در کودکی همراه 
خانواده اش به ایران بازگش��ت و پدرش در خرمشهر ساکن 
شد و پس از مدت ها سرگردانی، به عنوان رفتگر به استخدام 
شهرداری درآمد. حسینی پس از کالس پنجم ترک تحصیل 
کرد. او فرزند دوم از شش فرزند خانواده بود. خانواده او، به 
ویژه پدرش سخت پایبند مذهب بود و او با چنین اعتقاداتی 
پرورش یافت و همراه برادر بزرگ ت��رش، علی، در فعالیت 

دوران انقالب و پس از آن شرکت کرد.
البته این کتاب هم��ان قدر که حاصل تالش های س��یده 
زهرا حسینی اس��ت، حاصل صبوری و تالش سیده اعظم 
حسینی، نگارشگر کتاب نیز هس��ت. او مدت ها با صبوری 
پای صحبت های سیده زهرا حسینی نشسته و با ثبت آنها، 
اقدام به نگارش »دا« کرده است. او کمتر در مجامع مربوط 
به این کتاب حاضر می شود، کمتر با او مصاحبه می شود و 
کمتر سخنرانی می کند. ولی با قاطعیت می شود گفت اگر 
سیده اعظم حسینی نبود، این بخش از تاریخ جنگ که به 

خرمشهر مربوط می شود، ثبت نمی شد.
این کتاب نگاه های مختل��ف از گروه های فکری و اقش��ار 
مختلف را به خود جلب کرده اس��ت. مس��ئوالن و مدیران 
فرهنگی، هنرمندان، نویس��ندگان، س��ینماگران از جمله 
کسانی هس��تند که این کتاب را مورد تحسین قرار داده اند 
تا جایی که س��ید مهدی خاموش��ی، ابراهیم حاتمی کیا، 
حسن بنیانیان، رخشان بنی اعتماد، محمدرضا تاج الدینی، 
داریوش مهرجویی، حبیب احمدزاده، احمد نجفی، گوهر 
خیراندیش، سعید ابوطالب، س��ید قاسم یاحسینی، مریال 
زارعی، مرتضی سرهنگی، تهمینه میالنی و بسیاری دیگر 
در لیس��ت خوانندگان و پیش��نهاد دهندگان کتاب » دا « 

قرار گرفته اند.

اخبار کوتاه

روبان سفید 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره792  |  چهارشنبه 3  خرداد 1391 | 1 رجب  1433

10
رسانه را باید دردانشگاه و دبیرستان درس داد

پروفسور یحیی کمالی پور، رییس دپارتمان ارتباطات و هنرهای زیبای دانشگاه پوردو آمریکا، با اشاره به این که در 
عصر ارتباطات به درک صحیحی از رسانه ها نیازمندیم، گفت:  بهتر است درسی با محتوای رسانه در همه رشته های 

دانشگاهی و دبیرستان  تدریس شود.  
بازار کتاب رنگ لثه ببر گرفت

مجموعه داستان »رنگ لثه ببر« نوشته حمید پارسا روانه بازار شد.
 »رنگ لث��ه ببر« نخس��تین مجموعه داس��تان حمید پارساس��ت. 
تِم غالب داس��تان های این کتاب مصائب انس��انی ناش��ی از جنگ 
تحمیلی است. در برخی از داس��تان ها هم به موضوعات اجتماعی و 

خانوادگی پرداخته شده است.
گویا اس��م اول کتاب »س��یگار کش��یدن با نمرود« - عنوان یکی از 
داستان های مجموعه - بوده است که با این اسم موافقت نمی شود. 

البته این داستان در کتاب آمده است.
 پروانه در شکم، عطر کاج، تانگو 
در مه های اهواز، تا مه برنخیزد، 
کلیسا رفتن، مردمک های لیلی 
و داس��تانی درباره فوتبال دیگر 

داستان های این کتاب هستند.
مجموعه داستان ۹6 صفحه ای 
»رنگ لث��ه ببر« در ش��مارگان 
١١۰۰ نس��خه، با به��ای ۳۰۰۰ 
تومان و در قالب مجموعه »قصه 
نو« نشر افکار منتشر شده است.

محمود ش��الویی، مدی��ر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در نشست 
مطبوعاتی خود به مناس��بت برگزاری 
نخستین همایش نوآوران حوزه علمیه اصفهان گفت: چهارم 
خرداد سال جاری نخس��تین همایش نوآوران حوزه علمیه با 
حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمی برگزار می شود.
وی با بیان این که این همایش در س��الن مؤسسه تحقیقات و 
نش��ر معارف اهل بیت )ع( برگزار می شود، اضافه کرد: جایگاه 
اصفه��ان در حوزه علوم دین��ی می طلبد که ب��ه برگزاری این 
همایش ها بپ��ردازد. اصفه��ان از زمان های گذش��ته جایگاه 
ویژه ای در علوم اسالمی داشته است. به گفته وی، تمدن بزرگ 
اصفهان با عرفان، علم، معنویت و هنر آمیخته شده است و شهر 
گنبد های فیروزه ای همیش��ه و در تمام زمان ها درتاریخ ایران 
اسالمی درخشیده و چشم های بسیاری نظاره گر ویژگی های 
این شهر هستند و برگزاری این همایش ها چهره های شاخص 

اصفهان را به دنیا نشان می دهد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: حوزه 
علمیه اصفهان تاکنون س��ه دوره طالیی را پشت سر گذاشته 
است که دوره نخست آن از آغاز اس��الم تا دوره صفویه، دوره 
دوم آن از صفویه تا پایان دوره قاجار و دوره سوم آن نیز از پایان 

دوره قاجار آغاز شده که تاکنون ادامه دارد.

به اعتقاد وی، اصفهان در هر س��ه دوره مح��ل حضور عالمان 
برجسته ای بوده است که هنوز آثار  حضور این افراد در جامعه 

چشم نواز است.
شالویی اعالم کرد در آیین اختتامیه نخستین همایش نام آوران 
حوزه علمی��ه اصفهان آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، 
نماینده ولی فقیه در استان، آیت اهلل حسین مظاهری، رییس 
حوزه علمیه استان و علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان 
نیز حضور دارند. به گفته وی، برنامه های فرهنگی در استان به 
سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود 
که برنامه های کوتاه مدت متناسب با فضا های مناسبتی است، 
برنامه ریزی برنامه ه��ای میان مدت برای یک تا پنج س��ال و 
برنامه های بلند مدت نیز به صورت ریشه ای و اساسی پایه ریزی 

شده است.
محمد حس��ین ریاحی، عضو هیأت علمی دانش��گاه اصفهان 
نی��ز در ادامه گفت: اصفه��ان در دوران ه��ای مختلف مکاتب 
مختلف و رشته ها و نهاد های علمی تأثیرگذار در جهان اسالم 
را پایه گذاری کرده است. وی اعتقاد دارد: مردم نباید از مفاخر، 
مشاهیر و شخصیت های برجس��ته تاریخ ایران و اسالم غافل 
باشند و بزرگداشت این افراد از مهم ترین اهداف و رویکرد های 
برگزاری  این همایش به ش��مار م��ی رود. چنین افرادی نقش 

برجسته ای در موفقیت حوزه های علمیه داشته اند.
عضو هیأت علمی دانش��گاه اصفهان با اشاره به این که اهمیت 

جایگاه و نقش فرهنگی و تمدنی اصفه��ان از ابتدای قرن اول 
هجری امری ملموس و قاب��ل توجه بوده اس��ت، تأکید کرد: 
اصفهان در چن��د دوره مختلف پایتخت ایران اس��المی بوده 
اس��ت که نگاهی به این دوران ها و به ویژه دوران های آل بویه 
و سلجوقیه درخشش پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 

را نشان می دهد. 
 ب��ه گفت��ه وی، اوج درخش��ش و ش��کوفایی تاری��خ اصفهان 

نی��ز ب��ه دوران صفوی��ه 
اگ��ر  و  دارد  اختص��اص 
نگاهی به کارنام��ه اصفهان 
نی����م  بیندازی���م، می توا
 دانشمندان بزرگی را که در 
تمدن اسالمی و تحول بشری 
نقش وی��ژه ای داش��ته اند، 

مشاهده کنیم.
بس��یاری از نهاد های علمی 
و فرهنگ��ی در اصفه��ان 
ن��د و عل��وم   رش��د یافته ا
مختلف��ی  مانن����د کالم، 
تفس��یر، تاری��خ ن��گاری، 
جغرافیاگرایی جهان اسالم و 
حدیث، دانش های طبیعی، 
عرفان و ط��ب از جمله این 

دانش ها محسوب می شود.
ریاحی گفت: اصفهان همیشه از نظر علمی یک شهر زنده بوده 
اس��ت . در حال حاضر این ش��هر باید به میزان بیشتری مورد 
توجه قرار بگی��رد. البته ضرورت این توجه از س��ال ١۳8۵که 
سازمان کنفرانس اسالمی این شهر را پایتخت جهان اسالمی 

معرفی کرد، بیشتر احساس می شود.
 وی اعتق��اد دارد: بس��یاری از دانش��مندان عل��وم قرآن��ی 
مانن��د س��عیدبن جبیر، ابومس��لم بحرین اصفهان��ی و راغب 
اصفهانی و بس��یاری از کتاب های مهم تاریخ اسالمی و تمدن 
اس��المی در این ش��هر و به وس��یله منصوبان این شهر نوشته 

شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به این که بسیاری از 
دانشمندان جهان اسالم در قرن ۹ هجری در اصفهان آموزش 
دیده اند، گفت: رسانه های این اس��تان نیز باید در کنار مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و تحقیقی و پژوهش��ی خود ب��ه آثار این 

اندیشمندان و اندیشه های آنها پرداخته شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

اصفهان در طول تاریخ درخشنده بوده است

اصفهان در 
 دوران های 

مختلف مکاتب 
 مختلف

 و رشته ها و 
نهاد های علمی 

 تأثیرگذار در 
جهان اسالم را 

 پایه گذاری 
کرده است

گروه 
فرهنگ

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده
1681 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی � حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده 890253 ج 27 له خانم راضیه السادات خوش نظر و علیه آقای ناصر امیدزاد به 
خواس��ته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 91/3/17 ساعت 9 تا 
10 در مکان اصفهان، خ نیکبخت، دادگس��تری کل، طبقه سوم، اتاق 345 مبنی بر فروش 
سرقفلی مغازه به آدرس اصفهان، میدان امام، بازار بزرگ نبش سرای مخلص، روبروی 
بانک ملی که طبق نظر کارشناس ارزیابی و مصون از تعرض طرفین مانده است برگزار 
نماید. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده فرد یا افرادی 
می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایند. طالبان خرید می توانند 5 روز قبل 
از جلسه مزایده از محل بازدید و با همراه داشتن 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مشخصات و ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس: مغازه موردنظر با متراژ 
حدود 2/5 مترمربع به صورت بافت قدیمی بازار امام است که با توجه به در نظر گرفتن 
ابعاد و قواره و مس��احت عرصه و موقعیت آن و مصالح مصرفی ارزش حق س��رقفلی 
پالک موردمعرفی 450/000/000 ریال )چهارصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد و اعالم 

می گردد. منصوری- مدیر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان

حصر وراثت
1682 آقای عباس باقری دس��تگردی دارای شناس��نامه شماره 37 به شرح دادخواست 
به کالسه 167/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده ک��ه ش��ادروان محمدتقی باقری دس��تگردی بشناس��نامه 1 در تاریخ 1391/2/22 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- عزت رس��تمی دس��تگردی فرزند علی ش ش 741 )همس��ر(، 2- س��جاد باقری 
دس��تگردی فرزند محمدتق��ی ش ش 1-018268-113 )فرزن��د(، 3- حمیدرضا باقری 
دس��تگردی فرزند محمدتقی ش ش 13736 )فرزند(، 4- عباس باقری دس��تگردی فرزند 
محمدتق��ی ش ش 37 )فرزن��د(، 5- علیرضا باقری دس��تگردی فرزند محمدتقی ش ش 
630 )فرزن��د(، 6- کبری باقری دس��تگردی فرزند محمدتق��ی ش ش 3074 )فرزند(، 7- 
زهره باقری دس��تگردی فرزن��د محمدتقی ش ش 65 )فرزند(، و ال غی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12353 شعبه 7 شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
1683 آقای فیض اله فرهاد پیش��ه دارای شناسنامه شماره 528 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 173/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان خورش��ید رس��تم پور بشناس��نامه 16752 در تاریخ 1390/10/20 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 

1- مصطفی فرهاد پیش��ه فرزند حسن ش ش 2392 )فرزند(، 2- مرتضی فرهاد پیشه 
فرزند حس��ن ش ش 1165 )فرزند(، 3- فیض اله فرهاد پیش��ه فرزند حسن ش ش 528 
)فرزند(، 4- زینب فرهاد پیش��ه فرزند حس��ن ش ش 1001 )فرزند(، 5- صغری فرهاد 
پیشه فرزند حسن ش ش 707 )فرزند(، 6- محترم فرهاد پیشه فرزند حسن ش ش 836 
)فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
1684 آقای فیض اله فرهاد پیش��ه دارای شناس��نامه ش��ماره 528 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 156/91 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حسن فرهاد پیشه بشناسنامه 18977 در تاریخ 1384/1/23 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- خورش��ید رستم پور فرزند علی ش ش 16752 )همس��ر(، 2- فیض اله فرهاد پیشه 
فرزند حس��ن ش ش 528 )فرزند(، 3- مرتضی فرهاد پیش��ه فرزند حسن ش ش 1165 
)فرزند(، 4- مصطفی فرهاد پیش��ه فرزند حسن ش ش 2392 )فرزند(، 5- محترم فرهاد 
پیشه فرزند حسن ش ش 836 )فرزند(، 6- زینب فرهاد پیشه فرزند حسن ش ش 1001 
)فرزند(، 7- صغری فرهاد پیشه فرزند حسن ش ش 707 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12357 شعبه 7 شورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
1685 خانم شهین فرجام نیا دارای شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به کالسه 
162/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان ابوالقاسم نیرومندپور بشناس��نامه 124 در تاریخ 1391/2/9 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ش��هین 
فرج��ام نیا فرزن��د نادعلی ش ش 29 )همس��ر(، 2- ایرج نیرومندپور فرزند ابوالقاس��م 
ش ش 841 )فرزن��د(، 3- عل��ی نیرومندپور فرزند ابوالقاس��م ش ش 3013 )فرزند(، 4- 
محمدجواد نیرومندپور فرزند ابوالقاس��م ش ش 2828 )فرزند(، 5- مرجان نیرومندپور 
فرزند ابوالقاس��م ش ش 10902 )فرزند(، 6- مهسا نیرومندپور فرزند ابوالقاسم ش ش 
9-010228-113 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 12361 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

مزایده
1686 دایره اجرای احکام کیفری دادگس��تری خمینی شهر در پرونده کالسه )903227 
اج��را( در نظر دارد پالک ثبتی 109/320 م��ورد ثبت 31479 دفتر 90 صفحه 135 ملکی 
آقای��ان و خانم ه��ا عبدالرضا، علیرض��ا و محمدرضا و فاطمه همگ��ی دیباجی و خانم 
مهدعلیا برکات دیباجی ورثه مرحوم رضا دیباج فروش��انی فرزند ابوالقاس��م واقع در 
خمینی ش��هر- کوچه باغ سبز- چاه آب حاج علی حاجیان جنب مرغداری اکبر سبحانی 
که کارش��ناس رسمی دادگستری شش��دانگ آن را که به مقدار 688 مترمربع که برابر 
11/5 سهم موردسند مالکیت اس��ت را معادل 240/800/000 ریال ارزیابی نموده است 
را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده روز شنبه 1391/3/20 ساعت 10 
صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می 
توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی مزبور مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را 
بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 
10 درص��د قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف ی��ک ماه از تاریخ مزایده 
به حس��اب سپرده دادگس��تری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده تجدید می گردد. م الف/ 

12358 کریمی- مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
1687 از دادگاه انقالب اسالمی شهرستان خمینی شهر به آقای علیرضا گلی فروشانی 

فرزند باباعلی که در پرونده کالس��ه 910263 انقالب متهم به خرید و فروش و حمل و 
نگهداری روان گردان و شیش��ه 1/40 گرم می باش��د اخطار و اعالم می نماید که برای 
روز چهارشنبه مورخه 91/4/14 ساعت 8 جهت رسیدگی به این دادگاه مراجعه نماید. به 
عل��ت مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و متذکر می شود چنانچه متهم در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده وقت فوق الذکر ابالغ ش��ده محسوب تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد و دادگاه 

غیابًا رأی صادر خواهد نمود. دادرس دادگاه انقالب اسالمی خمینی شهر

احضار متهم
1688 در پرونده کالسه 901292 ب 1 آقای مهدی رفیعی فرزند منوچهر به اتهام مشارکت 
درشروع به آدم ربایی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه- بلوار دانشجو حاضر 
و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 
عقیده می نماید. م الف/ 12354 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب خمینی شهر

مزایده
1689 اج��رای اح��کام ش��عبه 5 دادگاه حقوق��ی اصفهان در خصوص پرونده کالس��ه 
900305 ج ح 5 له آقای اصغر هادیان و علیه کامران پورکلباس��ی به نش��انی خ عباس 

آباد، کوی ش��یرین، مجتمع دی، واحد 103 به خواس��ته مبلغ 91/133/344 ریال و مبلغ 
80/000 ریال حق الدرج روزنامه در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در مورخ 91/3/16 از 
س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اصفهان، دادگس��تری کل، طبقه اول، اطاق 103 
مبنی بر فروش اموال به شرح ذیل برگزار نماید. طالبین خرید تا 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی خ مسجد س��ید، کوی بیدآباد، پ 37 نزد امین اموال آقای رضا هوایی می توانند 
از موضوع مزایده بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 
10 درصد قیمت پایه را به حساب دادگستری واریز و فیش مربوطه را در جلسه مزایده 
ارائه نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
برعهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال موضوع مزایده: 1- عبارتست از یک دستگاه 
کانک��س س��ردخانه که به صورت مونتاژ به ابعاد تقریب��ی 2×3 متر با بدنه داخلی ورق 
گالوانیزه دارای موتور کمپرس��ور به قدرت یک اس��ب، سیستم اوپراتور با سه عدد فن 
به ابعاد 30×40×120 س��انتی متر، سیس��تم رادیاتور خنک کننده به ابعاد 30×50×100 
س��انتی متر است و دارای تابلو برق 20×30×40 سانتی متر به مبلغ 13/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. 2- یک دستگاه باالبر صفحه ای با موتورگیربکس حدود یک اسب 
بخار با سیس��تم حرکت وینچ و سیم بکسلی با ارتفاع کاری سه متر اسکلت پایه از لوله 
دو این��چ و صفحه باالبر به ابعاد حدود 80×80 س��انتی متر به ارزش 5/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است. م الف/ 3414 مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1690 کالس��ه پرونده: 1773/90، شماره دادنامه: 61، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین پهلوانی به نشانی: اصفهان خ عسکریه کوچه آرش 
پ 90، خوان��ده: مجتبی مجی��ری مجهول المکان، با عنایت به محتوی��ات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی حسین پهلوانی بطرفیت مجتبی مجیری بخواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 655309-88/9/8 عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است 
لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 )س��ی میلیون ریال( ریال 
بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین 
خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 88/9/8 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1691 در خصوص پرونده کالسه 335/91 خواهان سجاد احمد حیات دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ چک به طرفیت حس��ینعلی کریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه شنبه مورخ 91/5/10 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1692 در خصوص پرونده کالسه 282/91 ش 11 خواهان محمد اسکندری دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال س��ند یک دستگاه موتورسیکلت 2483-اصفهان 44 به 
طرفیت حمیدرضا اسکندری- مجید حاج عبدالرحمانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 91/4/3 ساعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 
دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اصالحیه
1693 ش��ماره نامه: 9100490200400368، شماره پرونده: 9000400200400122/1، 
ش��ماره بایگانی پرونده: 900459/2، پیرو آگهی مزایده به شماره پیگیری 1199 که در 
روزنامه مورخ 91/2/17 به چاپ رس��یده به آگاهی می رساند در خصوص سند رهنی 
6597-85/9/19 له بانک پارسیان و علیه مهدی صحرایی تاریخ شنبه 91/03/06 صحیح 

می باشد. اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
1694 ش��ماره دادنامه: 9109970354700161، شماره پرونده: 9009980365800986، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901124، شاکی: خانم مریم رحیمی به نشانی اتوبان فرودگاه 
حصه غربی جنب مدرس��ه رودکی بن ایثارگران، متهم: آقای مجید حس��نی به نشانی 
مت��واری، اته��ام: ترک انفاق، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتوی��ات پرونده به 
ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام مجید 
حس��نی فرزند ج��ان محمد تبعه افغانس��تان دایر بر ترک انفاق موضوع کیفرخواس��ت 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت ش��اکیه خصوصی و 
تحقیق��ات مأموری��ن انتظامی و اظهارات گ��واه و نظر به عدم حض��ور و دفاع از ناحیه 
متهم در هیچکدام از مراحل تحقیق و رس��یدگی اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم می 
داند مس��تنداً به م��اده 642 از قانون مجازات اس��المی به تحمل 6 م��اه حبس تعزیری 
محک��وم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در این ش��عبه می باش��د. م ال��ف/ 3011 مفیدی��ان- رئیس ش��عبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
1695 نظر به اینکه آقای حسن رفیعی فرزند اکبر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول 
حس��ب شکایت آقای عباسعلی ابراهیمی فرزند قربانعلی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910073 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 3051  دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
1696 ش��ماره ابالغیه: 9110100352900282، شماره پرونده: 9009980365901441، 
شماره بایگانی شعبه: 910149، چون آقای قاسمعلی منصوری فرزند عباسعلی شکایتی 
علیه خانم مرضیه حس��ینی فرزند بهم��ن مبنی بر خرید و فروش مال غیر مطرح نموده 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 103 دادگاه عموم��ی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 337 ارجاع و به کالس��ه 9009980365901441 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/06/20 و ساعت 11:00 تعیین شده است. نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 3010 سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
1697 نظ��ر به اینکه آقای محمدرض��ا فردی پور فرزند فریدون ب��ه اتهام کالهبرداری 
حس��ب شکایت آقای 1- میالد رئیسی 2- فضل اله هیاریان فرزند 1- بیژن 2- محمد از 
طرف این دادس��را در پرونده کالسه 910185 د 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 3050 شعبه 32 دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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فیلمسازان ایرانی درجشنواره حقوق بشر 
فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی »حقوق بشر« بارسلونا اسپانیا حضور دارند. فیلم کوتاه 
»شیر تلخ« ساخته ناصر ضمیری و مس��تند» ارزش من 50 گوسفند بود« به کارگردانی نیما 

سروستانی، مستندساز مقیم سوئد در این جشنواره به نمایش درمی آید. 
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جهانی شدن، باز هم با ابالغ 
دولت در ادامه تعیین راهکارهای جدی در سینما، به تازگی تصمیم 
گرفته تا برای  عوامل فیلم ها خودش نامگذاری کند و به همین دلیل 

نامه ای از طرف شمقدری، برای سجاد پور نوشته شده است. 
جواد ش��مقدری، رییس سازمان س��ینمایی طی نامه ای به مدیرکل 
 ارزشیابی و نظارت برسینمای حرفه ای، دس��تور تعیین کارگروهی 
 ب��رای اس��تفاده صحی��ح ازعناوی��ن کاری درتیت��راژ ابتدای��ی و 
انتهایی فیلم ها با تعاریف و اس��تانداردهای روشن سینمای جهان را 

ابالغ کرد. 
متن نامه جواد ش��مقدری خطاب به علیرضا س��جادپور به این شرح 

است:
الحمداهلل سینمای ایران راه های ورود مناسب خود را به عرصه پخش 
و نمایش و بازارهای بین المللی باز کرده است؛ آنچه از لوازم استحکام 
و اتقان برای اس��تمرار این حضور و حفظ حق��وق معنوی و حرفه ای 
همه دست اندرکاران است، استفاده صحیح از عناوین کاری در تیتراژ 
ابتدایی و انتهایی فیلم ها با تعاریف و استانداردهای روشن سینمای 
جهان است، بنابراین ضرورت دارد نسبت به تعیین کارگروهی اقدام 
شود تا ش��رح فعالیت های تخصصی وحوزه مسئولیت های کاری هر 
بخش را باز تعریف کند و نسبت به تطبیق و معادل سازی آن، فعالیت 
 متناس��ب با عناوین شناخت شده در س��ینمای جهان اقدام نماید تا 
گروه های فیلم سازی و حوزه نظارتی س��ازمان سینمایی نسبت به 
استفاده صحیح و اس��تاندارد، از عناوین اش��خاص در تیتراژ فیلم ها 

اطمینان یابد.

خانه سینما باز می شود
رییس دیوان عدالت اداری 

محمدجعفر منتظری
 در پرون��ده خانه س��ینما ی��ک مس��أله در تصمیم وزارت ارش��اد از 
لح��اظ رعای��ت موازین قانونی توس��ط ش��عبه رس��یدگی کننده به 
 پرونده مورد اشکال اس��ت، به همین دلیل ش��عبه رسیدگی کننده 
تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را نقض کرد تا مجدداً وزارت 
فرهنگ و ارش��اد در موض��وع انح��الل خانه س��ینما تصمیم گیری 
 کن��د و ای��ن رأی ب��ه س��رعت ب��ه وزارت ارش��اد و خان��ه س��ینما

 ابالغ خواهد ش��د. درمت��ن اب��الغ آمده اس��ت: »نظر ب��ه مجموع 
بررس��ی های معمول��ه و مداق��ه در اس��ناد و م��دارک مربوط��ه و 
 امعان نظ��ر در مراحل ایجاد تش��کل موس��وم به »خانه س��ینما«، 

بدین وس��یله اعالم می دارد 
ب��ا توج��ه ب��ه ع��دم ط��ی 
تش��ریفات قانونی مربوط به 
تأسیس مؤسس��ات فرهنگی 
 و هن��ری و نی��ز اقدام��ات 
غیرقانونی بعدی، این تشکل و 
استمرار فعالیت های آن، فاقد 

وجاهت قانونی است.

مثل یک عاشق 
در جلس��ه مطبوعاتی فیلم »مثل یک عاش��ق« آخرین 
ساخته عباس کیارستمی در جشنواره کن، کارگردان فیلم 
و بازیگرانش تاداشی اوکونو، رین تاکاناشی و ریو کیس و 
سرمایه گذاران فیلم حاضر شدند تا به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ بگویند. مجری جلسه ضمن معرفی بازیگران فیلم، 
وقتی به نام عباس کیارستمی رسید، اعالم کرد که او دیگر 

نیازی به معرفی ندارد و همه در کن او را می شناسند. 
 او در این گفتگو درباره این که یک محصول بین المللی چه 
ویژگی هایی دارد، نظرش را درباره نام فیلم، آغاز و پایانش 
بیان کرد. کیارستمی همچنین درباره تهیه کننده اثر که 
هزینه فیلم را چطور تأمین کرده، چنین گفته است: من 
فیلم هایم را به دالیلی که بعضی از آنها روشن است و برخی 
هم نه، در خارج از ایران کار کرده ام، البته متأسفانه؛ قطعا 
هم بیشتر دالیل روانی دارد. فکر می کنم که اصال جواب 
این سؤال در خودش است. چطور ممکن است که تخیل 

یک نفر بی ربط به جغرافیای او باشد؟ 
این شرایطی است که سینما به وجود می آورد و گاهی هم 
آسان نیست. گاهی راه حل مشکالت در سینما به شکلی 
که انتظارش را نداریم، اتفاق می افتد. با دوستانم شوخی 
می کردم که شاید یک روز در ژاپن فیلم ساختم. خب این 
یک شوخی بود که به حقیقت تبدیل ش��د. آخر کار، من 
ثابت کردم که عمیقا اعتقاد دارم همه ما ش��رایط مشابه 
انسانی را تجربه می کنیم که این هم، همان چیزی است 
که من در گذشته هم فکر می کردم. همیشه معتقد بودم 
مردم ژاپن و فرهنگشان به من خیلی نزدیک است؛ حاال اگر 
شما فرانسوی ها هم با فیلم ارتباط برقرار کردید و اگر فیلم 
در زدن حرفش به شما موفق عمل کرد و من هم به عنوان 
یک کارگردان ایرانی داستان فیلم را باور کردم، همه این ها 

ثابت می کند که همه آدم ها خیلی شبیه به هم هستند.

کیارستمی و سینمای ژاپن 
قبل از این که به ژاپن ب��روم، دی وی دی فیلم های ژاپنی 
را گرفتم تا با بازیگران معاصر ژاپنی آشنا شوم. خیلی زود 
دیدن این فیلم ها را متوقف کردم؛ چون به شدت مرا ناامید 
کردند. تنها چیزی که از این فیلم ها دریافت نکردم، روح 
و احساسات ژاپنی بود. به نظرم س��ینمای هالیوود تأثیر 
عظیمی روی آنها گذاش��ته بود. این فیلم ها کپی ضعیفی 
از آثار هالی��وودی بودند. من چند بار به ژاپن س��فر کرده 
بودم و این فیلم ها اصال ربطی به ژاپنی که من دیده بودم، 
نداش��تند. درنتیجه باید بگویم که من از فیلم های جدید 
ژاپنی تأثیری نگرفت��ه ام. اما کارگردانان ب��زرگ ژاپن در 

گذشته روی من تأثیر گذاشته اند.

صحنه که روشن می ش��ود، صندلی های چیده شده و آدم های 
کاغذی ساز به دست، حکایت از انتظار مواجهه با یک ارکستر را 
با خود دارند، اما این ارکس��تر با همه آنهایی که تا پیش از این با 
آن روبه رو بودیم تفاوت داشت؛ مخاطب این بار با  آدم هایی سر 
وکار داشت که قیافه هنرمندانه یک موسیقی دان را داشتند، اما 
درون مایه خالیشان، ظاهرشان را هم بی محتوا کرده بود. چوپان 
نی زن، رهبر مو بلند ارکستر، زن نوازنده سه تاری که به جای هنر 
موسیقی، از هنر جذب آدم ها به خود بهره مند است، معتادی که 
تالش می کند ویولن را بنوازد و همه و همه در »س��مفونیکتیو« 
نمایشی از آدم هایی را با خود به صحنه آورده اند که هیچ کدام سر 
جای واقعی خود  نیستند. آنها دنیایی از هنر موسیقی را به نمایش 
 می گذارند ک��ه در آن، نه تنها مخاطب نمی توان��د از دلنوازی و 
روح بخشی موسیقی لذت ببرد، بلکه موسیقی به برخی حواشی 

کشیده می شود که در آن، دلزدگی در انتظار مخاطب است.
اجرای قطعه موسیقی زنده توسط خواننده، شاید نقطه اوج کمدی 

»س��مفونیکتیو« بود که در آن خواننده به سبک سنتی، با چنان 
مستی می خواند که همه وجود هنر مند را غرق در عالم موسیقی 
نشان می داد و از سوی دیگر، نمایشی از مستی دیگر بازیگران به 
تصویر می کش��ید که چگونه راه را در دنیای عرفانی موسیقی به 
اشتباه می پیمایند. اگر چه در کمدی »سمفونیکتیو« مخاطب با 
تک نوازی سنتور اردوان کامکار همراه بود و دو تار استاد بزرگ، 
جان قربان را می ش��نید، اما واقعیت این اثر، حکایت از این تذکر 
داشت که نباید از اصل جدا شویم و اصالت و شرافت هنر را با هیچ 

چیز دیگر عوض نکنیم.
رادمهر کشانی درگفتگو با خبرنگار زاینده رود ازتالش گروه تئاتر 
 پژوهش مهر برای ایج��اد فضای خصوصی در تئات��ر می گوید و 
می افزاید: این گ��روه از س��ال 1382 با هدف اج��رای کارهای 
پژوهش در عرصه نمایش کار خود را آغاز ک��رد، به طوری که با 
اجرای کارهای کالسیک، پی بردیم این آثار از طرف حامیان تئاتر 
حمایت نمی ش��ود، از این رو با هدف تغیی��ر در این روند، پیگیر 

خصوصی سازی شدیم و بدین ترتیب در س��ال 86 برای اجرای 
»خرده جنایت های زن و ش��وهری« در ته��ران راهمان را پیدا 
کردیم و در این عرصه هر چه پیش رفتیم، توانس��تیم بیش��تر با 

سالیق مخاطب همراه شویم.
وی با بیان این که تالش این گروه ب��رای پیگیری فضای مکتب 
کمدی اصفه��ان و ادام��ه دادن راه ممی��ز، فرهمن��د، رجایی و 

در نهایت اس��تاد رض��ا ارحام 
 صدر بوده اس��ت، در این باره 
می گوی��د: نمایش»عصرانه 
سگی« ثمره اولین تحقیقات 
کمدی گروه پژوهش مهر بود 
که بعد از س��ال ها، تماشاچی 
عام را به س��الن تئاتر اصفهان 
 کش��اند و تئات��ری ف��ارغ از 
بلی��ت فروش��ی ص��وری و 
تماش��اچی اتوبوس��ی را ب��ه 

نمایش گذاشت.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه نمای��ش 
»آه از دست ویکتور هوگو« که 
طراحی، بازیگری و کارگردانی 
آن را خود بر عهده داشته، در 
این باره م��ی گوی��د: در این 
نمای��ش ژان��ر دیگ��ر کمدی 
یعنی طنز فانتزی را به نمایش 

گذاشتیم که توانست مقام اول کشوری  را در تمام بخش ها نصیب 
گروه پژوهش مهر کند.

رادمهر کشانی درباره کمدی »سمفونیکتیو« نیز تصریح می کند: 
این بار تالش کردیم تا نمایش، تماش��اچی اهل تئاتر و موسیقی 
را به خود جذب کند و از یک س��و دغدغه ه��ای هنری در عرصه 
موسیقی را به تصویر بکشد و از س��وی دیگر، از بزرگان موسیقی 
 یاد کرده باشد که جان و مال و هس��تی خود را در طبق اخالص 
می گذاشتند و بی هیچ مضایقه و دریغی، تمام زندگی خود را وقف 

ار تقا و اعتالی موسیقی کردند.
کمدی »سمفونیکتیو« به آسانی توانست مخاطب عام را به تاالر 
آمفی تئاتر فرشچیان بکشاند و با بهره گیری از اسپانسر خصوصی 
و حمایت های سایر گروه ها لحظاتی سرشار از تفکر، تأمل و لبخند 
را برای مخاطب به ارمغ��ان آورده و تصویری از دنیایی به نمایش 
بگذارد که عده ای در آن از ظن خود یار آن ش��دندو نتوانس��تند 

اسرار آن را بیابند.

نگاهی به اجرای کمدی سمفونیکتیو در اصفهان

هرکسی از ظن خود شد یار من ...

شهرزاد  اگر چه دوم خرداد آخرین روز از اجرای نمایش کمدی سمفونیکتیو در تاالر فرشچیان اصفهان 
بود، اما اعجاز این نمایش که توانسته بود روح انتقاد با زبان طنز را بار دیگر زنده کند، فرصتی باباعلی پور 

 اس�ت که نباید به آس�انی از آن گذش�ت، بلکه بای�د به آنچ�ه هنرمندان جوان گ�روه تئاتر 
پژوهش مهر در پی آن بودند نگاهی جدی انداخت. این نیازمندی، بهانه ای شدکه پای صحبت های رادمهر کشانی، 

نویسنده، طراح و کارگردان این اثر بنشینیم.

اگر چه در کمدی 
سمفونیکتیو 

 مخاطب با 
تک نوازی سنتور 

اردوان کامکار 
همراه بود و دو تار 
استاد بزرگ، جان 

قربان را می شنید، 
اما واقعیت این اثر 

حکایت از این تذکر 
داشت که نباید از 

اصل جدا شویم
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احضار متهم
1698 نظ��ر به اینک��ه در پرونده کالس��ه 9109980364700219 ای��ن دادیاری آقای 
مهدی رحمانی فرزند رضا به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر حس��ب شکایت 
آق��ای همایون انص��اری از طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مص��وب 1378 مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه 
اصفهان مجتمع ش��ماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 3052 ش��عبه 28 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی وانقالب اصفهان
 

احضار متهم
1699 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 9009980364701255 این دادیاری متهم فاخر 
پژوهش به اتهام مزاحمت تلفنی حسب شکایت خانم زهرا دهقانی از طرف این دادیاری 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان 
خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 3053 شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1700 نظ��ر به اینکه آقای 1- محمد س��ینایی فرزند لطف ال��ه 2- فاطمه گوانچی فرزند 
داراب  3- نفیسه گوانچی فرزند کیومرث به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود و 
4- همایون سینایی فرزند محمد 5- لطف اله سینایی فرزند محمد به عنوان معاونت در 
اتهام متهمان یک الی س��ه حسب ش��کایت بانک تجارت از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 880619 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اته��ام خویش حاضر ش��ود، در صورت ع��دم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 
 آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 3055 دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 

احضار
1701 چ��ون آقای فیروز خس��روی فرزند ناصر ش��کایتی علیه آقای حس��ین بکرانی 
مبنی بر س��رقت چ��ک، جع��ل آن و کالهبرداری با اس��تفاده از جع��ل و امضاء چک 
مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 910197 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا 
نظ��ر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود 
واز مته��م مذک��ور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3057 دفتر ش��عبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1702 نظر به اینکه آقای رضا پورابوطالب فرزند علی به اتهام فروش مال غیر حس��ب 
ش��کایت آقای غالمرضا و علیرضا رحیمی و احمدی فرزند حسین و نصراله از طرف 
این دادس��را در پرونده کالس��ه 910068 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 دادیاری دادس��رای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 

یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 3056 دفتر شعبه 
15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1703 شماره ابالغیه: 9110100351400949، شماره پرونده: 9009980351401019، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901019، خواهان بانک ملت با مدیری��ت آقای علی دیواندری 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ش��رکت نس��یم راه جنت به مدیریت احمد رضایت 
و ش��رکت نگین الوان غدیر به مدیریت محمد رضایت و حس��ین کش��کولی و صدیقه 
س��ادات رضویان و منیر رضایت و ش��رکت راه س��عید غدیر به مدیری��ت خانم منیر 
رضایت و ش��رکت نوید مهر س��پاهان به مدیریت حسن کش��کولی تقدیم دادگاه های 
عموم��ی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کالسه 
9009980351401019 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 11:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 

تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1704 شماره دادنامه: 9109970353700078، شماره پرونده: 9009980365801091، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901076، ش��اکی: آقای فضل احمد حیدری به نشانی زینبیه 
ارزنان جنب مس��جد ابوالفضل کوی حمام س��مت چپ پ5، مته��م: آقای کمال قربانی 
به نش��انی مت��واری، اتهام ها: 1- ورود به مس��کن یا منزل دیگری ب��ه عنف و تهدید، 
2- توهین، 3- ایراد جرح عمدی با چاقو، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای کمال 
قربانی فرزند جمعه دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، ورود به عنف و توهین نس��بت 
به آقای فضل احمد حیدری، نظر به اظهارات صریح خود ش��اکی مبنی بر اینکه ضرب 
و جرح و ورود به عنف به وسیله افراد دیگری غیر از متهم اتفاق افتاده و نظر به اینکه 
دلیلی جهت اثبات توجه اتهام در خصوص توهین در پرونده وجود ندارد دادگاه مستنداً 
به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
حکم بر برائت متهم از اتهامات وارده صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف مدت 
بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر ش��هر اصفهان است. م 

الف/ 3426 میرحسینی- دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1705 شماره دادنامه: 9009970353801883، شماره پرونده: 9009980365801066، 
شماره بایگانی شعبه: 901056، شاکی: آقای جعفر اسدی خواه به نشانی خ کاوه خ ش 
عادلپور روبروی بن گلس��تان پ 9، متهم: آقای بهروز س��لمانی سفید دشتی به نشانی 
خ کاوه خ ش ع��ادل پ��ور روبروی بن گلس��تان پ 90 واحد 5، اته��ام: مزاحمت تلفنی، 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهروز سلمانی سفید دشتی فعاًل مجهول المکان 

دایر بر ایجاد مزاحمت از طریق تلفن موضوع ش��کایت آقای جعفر اسدی خواه نظر به 
شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و پرینت اخذ شده و متواری بودن متهم اتهام 
انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمی و لحاظ 
بن��د 2 ماده 3 قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق 
صن��دوق دولت صادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 10 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف/ 3427 توانگر- رئیس شعبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1706 شماره دادنامه: 9109970350900129، شماره پرونده: 9009980350900329، 

شماره بایگانی شعبه: 900367، خواهان: خانم طیبه مشتاقیان به نشانی خیابان شریف 
واقف��ی � کوچ��ه همای��ون � دنبال جوی رکن��ی � کوچه 10 � پ��الک 45، خواندگان: 1� 
آقای محمدعلی بصیری اصفهانی، 2- خانم فرش��ته عسگری زرندی 3- آقای امیرعلی 
بصیری اصفهانی همگی به نش��انی مجهول المکان، 4- خانم محبوبه بصیری اصفهانی 
5- آقای محمد مهدی بصیری اصفهانی 6- آقای محمد مهدی بصیری اصفهانی همگی 
به نش��انی خیابان ش��ریف واقفی � کوچ��ه همایون � دنبال جوی رکن��ی � کوچه 10 � 
پالک 45، خواس��ته ها: 1- مطالبه اجرت المثل، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
دعوی خواهان خانم طیبه مش��تاقیان به طرفیت خوان��دگان 1- محمد مهدی 2- محمد 
3- محبوبه همگی بصیری اصفهانی 4- فرشته عسگری زرندی 5- محمدعلی بصیری 
اصفهانی 6- امیرعلی بصیری اصفهانی بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پالک 
ثبتی 2064/5 بخش 4 ثبتی اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی می باشد که در جلسه 
دادگاه اجرت المثل طبقه دوم س��اختمان را مطالبه نموده است با توجه به دادخواست 
تقدیمی و فتوکپی س��ند مالکیت ارائه شده که مؤید سه دانگ مالکیت خواهان در پالک 
ثبتی مذکور می باش��د و با توجه به اینکه ملک در تصرف مرحوم محمدرضا بصیری 
اصفهانی بوده که در س��ال 1387 فوت شده است وورثه وی موظف به پرداخت دیون 
مورث خود می باشند و با توجه به قبولی دعوی از سوی خواندگان ردیف اول و دوم 
و عدم حضور خواندگان دیگر و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح شده و با توجه 
به نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض مانده و حسب آن اجرت المثل ایام تصرف 
طبقه دوم س��اختمان از تاریخ 63/6/1 تا 75/4/15 برآورد شده است دادگاه دعوی را 
وارد دانس��ته به استناد ماده 337 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 225 قانون امور حس��بی خواندگان را به نس��بت س��هم االرث محکوم به 
پرداخت مبلغ 53/250/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 11/230/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می کند. 
خواهان مکلف به ابطال ما به التفاوت تمبر دادرس��ی بعد از ابالغ حکم می باش��د رأی 
صادر ش��ده نس��بت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی اس��ت. م الف/ 3421 اصالنی- رئیس ش��عبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1707 شماره دادنامه: 9009970351401344، شماره پرونده: 9009980351400400، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900400، خواهان: بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری 
ب��ا وکالت آقای حبیب محمدی به نش��انی اصفهان بزرگمهر س��اختمان بهش��ت طبقه 
س��وم واحد 34، خواندگان: 1- آقای اکبر بس��الت پور 2- آقای منصور عرب بافرانی 
3- آقای حس��ن عرب بافرانی همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تأمین 
خواسته، 2- مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اع��الم و بش��رح زیر مبادرت به اص��دار رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
دع��وی بانک ملت با مدیریت آق��ای دیواندری و وکالت آق��ای حبیب محمدی بطرفیت 
آقایان 1- منصور عرب بافرانی فرزند فتح اله 2- حس��ن عرب بافرانی فرزند مس��یب 
 3- اکبر بس��الت پور فرزند مهدی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بانضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد بانکی و بابت 3 فقره سفته به شماره 
ه��ای 343862-354991-354992 و با این توضیح که خوانده ردیف اول صادرکننده 
و س��ایر خواندگان ضامن می باش��ند نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان که 
دالل��ت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوان��دگان دارد و اینکه خوان��دگان با اطالع 
 از دع��وی مطروحه هیچگونه ای��راد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیل��ی بر پرداخت دین 
و برائ��ت ذم��ه خوی��ش ارائ��ه ننم��وده ل��ذا مس��تند دع��وی خواه��ان محم��ول بر 
صح��ت تلق��ی دادگاه خواه��ان را در دع��وی اقامه ش��ده محق تش��خیص مس��تنداً 
ب��ه م��واد 198 و 519 و 522 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدن��ی خوان��دگان را ب��ه نح��و تضامن ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 25/000/000 
و  دادرس��ی  هزین��ه  باب��ت  ری��ال   1/055/000 و  خواس��ته  اص��ل  باب��ت   ری��ال 
واخواس��ت س��فته ها و همچنی��ن حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت 
تأخیر تأدیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواس��ت س��فته ها تا زمان وصول 
در ح��ق خواهان محک��وم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روزپس 
 از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 3419 محمدی جرقویه ای- رئیس 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
1709 شماره اجرائیه: 9110420351400062، شماره پرونده: 8909980351401067، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891068، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 9009970351400097 محکوم علی��ه 1- حمیدرضا بیگان فرزند علی مجهول 
المکان 2- حسن محمدی فرزند محمدعلی مجهول المکان 3- نیاز مجنون فرزندعباسعلی 
نش��انی: خ کاوه شهرک کاوه خ حکیم نظامی شقایق 3 پالک 560، 4- محمدرضا مأمن 
پ��وش فرزند مصطف��ی مجهول المکان محکومن��د به نحو تضامن ب��ه پرداخت مبلغ 
20/500/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و 875/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
واخواس��ت و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه 
براس��اس قرارداد از تاریخ سررسید 86/7/14 تا زمان وصول در حق محکوم له بانک 
ملت نشانی: خ ش��یخ صدوق شمالی. و مبلغ 1/025/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست 
. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي 
از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین 
دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مال��ي مص��وب 10 آبان 1377 که ظهر ب��رگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده 
 و ب��ه آن عم��ل نماید. م ال��ف/ 3417 مرتضای��ی- مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

احضار
1067 چ��ون آقاي احمدرضا مهربان خانی فرزند علی اکبر ش��کایتي علیه آقاي مهدی 
س��لطانی – علی رضوان – س��لیمان نصیری مبني بر جعل – استفاده از سند مجعول 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900918ک119 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي 
براي روز دوش��نبه 91/4/19 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 19142 

جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ 
1107  شماره ابالغیه: 9010100351107548. شماره پرونده: 9009980351101181. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901183. خواهان عبدالرضا وفاپرور دادخواستی به طرفیت 
خوانده امید دهایی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالس��ه 9009980351101181 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/04/19 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 19235 خزایی – 

مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   
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امام رضا )علیه السالم(:
چنانچه مردم خ��وراک خویش را کم کنن��د و پرخوری نکنند، 

بدن های آنها دچار امراض مختلف نمی شود.

اگر سر ما را به دنیا میل بودی
س��هل بن عبداهلل به دعا یعقوب بن لیث را که بیمار بود، مداوا کرد و 
چون مال بس��یار بیاوردند و در پیش وی بنهادند، سهل بن عبداهلل 
بدان باز ننگریس��ت و گفت: ما این عز دنیا ک��ه یافته ایم، به ناگرفتن 
یافته ایم نه به نیافتن. اگر س��ر ما را به دنیا میل بودی، دعای ما خود 

مستجاب نگشتی.

اماکن و ساخت و سازهای شهر
امومزاده )امامزاده(

- امومزاده نرمی )امامزاده نرمی(: در اطراف اصفهان
دربموم درمون )درب امام(: امامزاده ای در سنبلستان

انگورسونی ملک )انگورستان ملک(
بازار و بازارچه

- بازارچه حج من َج�فر )حاج محمد جعفر(
- بازارچه حجاقا شجا )حاج آقا شجاع در محله پاقلعه(

- بازاری حیوون )بازار حیوان(: بازار فروش حیوانات
- بازاری غاز )بازار غاز(: بازار فروش غاز، نزدیک میدان کهنه
- قیصریه: سر در و بازار قیصریه در جبهه شمالی میدان شاه.

برجی کفدر )برج کبوتر(
بیشه حبیب: بیشه ای در کناره زاینده رود

تاقی: فضای کوچک و مسقف با تاق ضربی در میان کوچه.
- چارتاقی )چهارتاقی(: سازه مسقف و کوچک با چهار ستون، آالچیق 

یا سایبان: کنایه از خانه محقر.
تیارت )تئاتر(: نمایشخانه

- تیارتی ارحام )تئاتر ارحام صدر(

گزارش یک خبرنگار از آزاد 
سازی خرمشهر

بعد از آزادی غرورآفرین خرمش��هر گزارش های متعددی از س��وی 
رسانه های کشور منتشر شد. یکی از روزنامه ها، آن روز به یاد ماندنی 
و فتح عظیم و ش��ادی بی مثال م��ردم را در 4 خرداد 61 با انتش��ار 
گزارش��ی این گونه روایت می کند: خرمشهر، شهری که ماه ها مورد 
 تاخت و تاز نیروهای بعثی عراق قرار داشت، حاال با رشادت و استواری 
جان بر کفان ارتش، س��پاه، بس��یج و نیروهای مردمی از لوث وجود 
متجاوزان خارج شد.خرمش��هر در هنگامه ظهر دی��روز »3 خرداد 
61« با استقبال اولین گروه از رزم آوران اسالم روبه رو شد و در حالی 
که فضای ش��هر مملو از آت��ش و دود بود، خندان، گام های اس��توار 
س��ربازان امام زمان)عج( لمس کرد. از س��وی دیگر دشمن زبون و 
ذلیل، تنها چاره خود راتسلیم ش��دن در مقابل لشکر اسالم یافته و 
با برجای گذاشتن س��الح های مدرن خود با خواری مجبور به ترک 
این شهر شد.فوج عظیم تسلیم ش��دگان از نیروهای عراقی به حدی 
بود که خودروهای مخصوص انتقال اسرا قادر به تخلیه آنها نشدند و 
رزمندگان اسالم تمام امکانات خود از جمله وانت ها را به کار گرفته 

و حتی بعضی اسرا نیز به وسیله خودروهای عراقی تخلیه شدند.
 تعداد اسرای عراقی از حوصله شمارش گذشته است و گفته می شود 
آمار اس��را از مرز 11 هزار تن گذشته اس��ت و این پیروزی به دست 
آمده  در خرمشهر قابل وصف نیست و بسیاری از غنائم به دست آمده 
غیرقابل شمارش است. در همین رابطه یک مقام آگاه اظهار داشت: 

تخمین ما از میزان غنائم به اندازه تجهیزات کامل یک لشکراست.
به هر حال س��رانجام پس از 578 روز انتظار س��نگین و توانفرسا، بر 
ساحل خونین شط مواج کارون، سرود زیبای رهایی طنین انداز شد.

محله های قدیمی ش��هر مثل بازار س��یف، راه آهن، دیزل آباد، فلکه 
دروازه، صفا، چهل مت��ری، آباره، فعلیه، گمرک، س��نتاب، چوئبده، 
کوی فرشید، جنت آباد، کوی طالقانی، پادگان دژ، کمربندی، پلیس 
راه، انبارهای عمومی، خیابان فردوس��ی از فض��ای دودآلود حاصل 
از اش��غال نیروهای عراقی در حال خارج شدن هس��تند و بار دیگر 
بلمرانان عرب هموطن را می بینیم که روی ش��ط کارون از شرق به 
غرب آن پارو می زنند و باز می بینیم که دوبه ها و لنج ها هر روز میوه 
و سبزیجات برای همس��ایگان کوچکمان در آن سوی آب های گرم 
خلیج فارس حمل می کنند و آن چه به دسترنج خود حاصل کرده اند، 
با آنها نصف می کنند. بازار ماهی فروش ها را با همان همهمه و ازدحام 
مردان و زنان و نوجوانان سبزه روی مغرور و چابک و آزاده خرمشهری 
با تکیه کالم »وولک« خواهیم دید. آری، انتظارها به س��ر رس��ید و 
در س��اعت 18:25 دقیقه س��وم خرداد 61 پاکس��ازی خونین شهر 
به طور کامل به وس��یله نیروهای رزمنده اس��الم که به محض ورود 
افتخارآفرینان به این شهر مقدس آغاز ش��ده بود، پایان یافت و تنها 
قسمت هایی از شهر که به وس��یله مزدوران بعثی مین گذاری شده 

منطقه ممنوع اعالم شده است.

 درب��اره اس��تخاره هایی که امروز مرس��وم اس��ت، هرگز
  مطلب آن طور نیس��ت که در س��ؤال تصور شده است؛ 
این که انس��ان مقدرات خود را به دست تسبیح بسپارد. 
 بلکه الزم اس��ت پیش از اس��تخاره نکاتی در نظر گرفته 

شود.
چگونه ممکن است انسان مقدرات و سرنوشت خود را به 
دست استخاره بسپارد و با تفأل به قرآن یا دانه های تسبیح 

تکلیف خود را تعیین کند؟
پاس��خ: اوال، »اس��تخاره« در لغت به معنی »طلب خیر 
از خداوند کردن« اس��ت؛ خداوندی ک��ه جهان آفرینش 
در قبضه قدرت اوس��ت، آفریدگاری که سرنوشت تمام 
موجودات جهان از او سرچشمه می گیرد و می تواند بنده 

خود را به نیکی ها رهبری کند.
 معن��ی ای��ن ن��وع اس��تخاره این اس��ت: هنگام��ی که 
 انس��ان می خواه��د کاری را انج��ام دهد، الزم اس��ت با 
 نهایت دقت و توجه، تم��ام مقدمات کار را ت��ا آن جا که 
 ممکن اس��ت، فراهم س��ازد و از آن چه موج��ب ضرر و

 زیان اس��ت، بپرهیزد. س��پس از صمیم قلب از خداوند 
بخواهد او را در این راه موفق کن��د و نفع و خیر نصیب او 

سازد. 
 خالصه این که، وقتی انس��ان دس��ت به ی��ک کار بزرگ 
 می زند و س��رانجام کار روش��ن نیس��ت، پ��س از انجام 
 کاره��ای الزم ک��ه در پیش��رفت او دخال��ت دارد، باید

  در این حال خ��دا را بخوان��د و از او بطلبد ک��ه وی را در 
 این کار پی��روز و او را در رس��یدن به مقص��ود راهنمایی 

کند.
این همان اس��تخاره به معنی »طلب خیر از خدا کردن« 
است که روایات صحیح و معتبری دارد. این نوع استخاره 
نه احتیاج به قرآن دارد و نه تسبیح، بلکه یک توجه باطنی 
 است که انس��ان می تواند هر روز ده ها مرتبه آن را انجام 

دهد.
؛ هیچ بن��ده باایمانی از خداون��د طلب خیر در روای��ات می خوانیم: »َما إْس��َتَخاراهللَهّ َعْب��د ُمؤِمُن اإل  َخار اهللُهّ لَ��هُ

  نکرد، مگ��ر این ک��ه خداون��د خی��ر را ب��رای او فراهم 
ساخت«.

نتیجه این گونه استخاره این نیست که انسان تردید خود را 
به وسیله استخاره رفع کند، بلکه غرض از آن این است که 
پس از انجام تدابیر صحیح، از خداوند خیر و نفع بخواهد 
و ناگفته پیداست هیچ موحدی نمی تواند تأثیر خواست و 
کمک خداوند را در هیچ امری انکار و در وسعت قدرت او 

شک و تردید کند. 
این توجه، به انس��ان با ایمان نیرو و توان می بخشد که در 
برابر مشکالت کارها ایس��تادگی کند و با تکیه کردن به 

نیروی الیزال الهی پیش رود.
ثانیا: درباره استخاره هایی که امروز مرسوم است، الزم است 

پیش از استخاره جهات زیر در نظر گرفته شود:
1- استمداد از عقل و فکر: خداوند بر بندگان منت گذارده 
و آنها را با نیروی عقل مجهز ساخته است. عقل می تواند 
در بس��یاری از موارد س��رانجام کار را از نظر سود و زیان 
روشن سازد و تش��خیص دهد کدام یک از انجام و ترک، 
مصلحت اس��ت. در این موارد هرگز استخاره به تسبیح و 

قرآن مورد ندارد.
2- مشورت با افراد مطلع: اسالم به قدری به مسأله مشورت 

اهمیت داده که آن را از عالیم ایمان دانسته است. 
قرآن مجی��د می فرمای��د: »َواَْمُرُه��ْم ُش��وری بَْیَنُهْم؛ و 
کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست«.)سوره 
شوری، آیه 38( و نیز خداوند به پیامبر خود دستور می دهد 
که در کارهای مهم با یاران خود مشورت کند: »َوشاوِْرُهْم 
فِی االَْمِر؛ با آنان مش��ورت کن«. )س��وره آل عمران، آیه 
 159( در این صورت هرگاه نظر قاطعی از افراد باتجربه در 
 کاری اب��راز ش��د، دیگر م��وردی ب��رای اس��تخاره باقی

 نمی ماند.
 اما در صورتی که ابهام کار از طریق عقل خود انس��ان و از 
راه مشورت گشوده نشد و مطلب ابهام و پیچیدگی پیدا 
 کرد، در ای��ن موقع انس��ان در حالت تحی��ر و تردید فرو 
می رود و یک ح��ال بالتکلیفی، توأم ب��ا ناراحتی برای او 

پدید می آید.
نخستین فایده استخاره با قرآن یا تسبیح در این موقع این 
است که آن حالت تحیر را از بین می برد و انسان را از تردید 

و دودلی رنج دهنده ای راحت می کند.
  دیگ��ر این ک��ه، معن��ای اس��تخاره در این هن��گام این 
 اس��ت ک��ه از خداون��د می خواه��د خی��ر و ص��الح او 
 را از ای��ن راه نش��ان ده��د. اکنون ک��ه بن��ده اش تمام 
 درها را ب��ه روی خود بس��ته دیده اس��ت، از صمیم قلب 
و با خلوص تمام از پروردگار خود می خواهد او را از این راه 
به آن چه صالح در آن است - اعم از فعل و ترک - راهنمایی 

کند.
 مسلما توجه به خدا همراه با با خلوص نیت در این حالت

  مؤثر اس��ت. چه مانع��ی دارد خداون��د از ای��ن راه خیر 
 و ص��الح او را نش��ان دهد؟ ف��رض کنیم این ش��خص 
 متحیر اس��تخاره نکند. آی��ا می تواند خ��ود را از یکی از 
 فعل و ترک بازدارد؟ به طور مس��لم نه، باالخ��ره در این 
 موقع ی��ا آن کار م��ورد نظر را انج��ام می دهد، ی��ا انجام 

نمی دهد.
  چه بهت��ر ک��ه در ای��ن حال��ت، در انتخاب یک��ی از دو 
 طرف، توجهی قلب��ی به خدا پی��دا کن��د و از او بخواهد

  آن چه مصلحت اس��ت برای او از طریق استخاره معین 
کند. 

مسلما هنگام انتخاب آن - از این راه- با قاطعیت و اطمینان 
بیشتری به راه خود ادامه می دهد و همین اطمینان نیز در 

پیروزی او موثر است.

استخاره، چه وقت؟ 
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خواندنی

زیر آسمان اصفهان

دفاع مقدس

مهرزاد دانش

هزار و یک شب

عکس نوشت

 دوچرخ��ه س��وارها تاکن��ون هی��چ گاه نگ��ران 
دوربین های کنترل س��رعت نبوده اند اما در س��ایه 
پیشرفت فناوری، یک شرکت اتومبیل سازی آلمانی 
ایده ساخت دوچرخه ای را ارایه داده که 80 کیلومتر 
در ساعت سرعت داشته باشد. شرکت اتومبیل سازی 
آئودی )Audi( با اس��تفاده از اصول طراحی موتور 
 Wörthersee  مسابقه دوچرخه الکترونیکی به نام

را ساخته است. 
این دوچرخ��ه مانند یک اتومبی��ل فرمول یک از هر 
ابزاری که به آن نیاز خواهید داش��ت، برخوردار اس��ت. یکی از مهم ترین ویژگی های این 
دوچرخه، برخورداری از یک موتور الکترونیکی اس��ت که وقتی پدال زدن برای کاربر آن 
 خس��ته کننده می ش��ود، می تواند به راحتی از س��رعت قابل توجه آن برخوردار ش��ود. 
دوچرخه س��وار می تواند بین پنج حالت دوچرخه س��واری از جمل��ه حالت قدرت کامل 

ماهیچه، موتور الکتریکی یا پدال زدن همراه با موتور الکتریکی یکی را انتخاب کند.  
در حالت قدرت کامل ماهیچه، قدرت حرکت کامال به پاهای دوچرخه سوار بستگی دارد، 
درحالی که در حالت پدالی، موتور الکتریکی به دوچرخه سوار کمک می کند که سرعت 
را تا 80 کیلومتر در ساعت باال ببرد و اگر حالت »eGrip« را انتخاب کنید، این دوچرخه 
الکتریکی آئودی تنها براس��اس موتور الکتریکی کار می کند و می تواند سرعت را تا 50 

کیلومتر در ساعت باال ببرد. 
 دوچرخه س��وار همچنین می تواند دور حرکت به جلو را با اس��تفاده از ابزار ویژه طراحی 
ش��ده کنترل و ق��درت را با اس��تفاده از یک صفحه لمس��ی تنظیم کند. دوچرخه س��وار 
 می تواند تلفن هوشمند خود را به رایانه این دوچرخه متصل کند. یکی از کارکردهای این 
اتصال این اس��ت که وقتی دوچرخه آغاز به حرکت کرد، سیستم ضد سرقت آن غیر فعال 

شود.

امیر قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، ساختمان محل 
سکونت خود در لندن را بازسازی کرده است که هم اکنون 
گرانبهاترین ساختمان در نوع خود در انگلستان است که 
ارزش آن به 200 میلیون پوند، یعنی معال 316 میلیون 
دالر می رس��د. روزنامه دیلی میل گزارش داد: امیر قطر 
ده ها میلیون پوند برای بازس��ازی این بنای بسیار بزرگ 
موسوم به »دادلی هاوس« واقع در منطقه بارک لین در 

مرکز لندن  هزینه کرده است. 
این بنا که در سال 2006 به قیمت 37/4 پوند به وسیله 

وی خریداری ش��د، هم اکنون 17 اتاق خواب دارد. امیرقطر قصد دارد با بازسازی گسترده این 
ساختمان مشرف بر پارک هاید بارک  در مرکز لندن  که  در قرن نوزدهم میالدی بنا شده، آن را 
به گرانبهاترین ساختمان انگلستان تبدیل کند. این ساختمان دارای سالن پذیرایی بسیار بزرگ 
و نمایشگاه عکسی است که ارزش آن 100 میلیون پوند برآورده شده است. به نوشته دیلی میل، 
مساحت  این س��اختمان 44 هزارفوت مربع است و برای بازس��ازی آن 75 میلیون پوند هزینه 
شده  که در این عملیات سه ساختمان دیگر نیز به آن اضافه شد و به 17 اتاق خواب و 14 سالن 

پذیرایی رسید.
یک کارشناس امالک که اخیرا از این ساختمان دیدن کرده، 250 میلیون پوند روی آن قیمت 
گذاشته است. شیوخ ثروتمند عرب که از قبل نفت و گاز اندوخته های چند میلیارد دالری دارند، 
هر روز در یک زمینه دست به هزینه می زنند و کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند که تنها 
از ثروت بادآورده آنها بر می آید. انگلیس یکی از مهم ترین مکان هایی است که این شیوخ در آن 
سرمایه گذاری کرده و عالوه بر خرید ساختمان، بورس شرکت ها، هتل های معروف و همچنین 
باشگاه های ورزشی را به عنوان هدف سرمایه گذاری خود انتخاب می کنند. شیوخ عرب همه در 
دوره نوجوانی و جوانی تحصیالت دوره تکمیلی را در انگلیس گذرانده و عموما از کالج های نظامی 

سلطنتی این کشور فارغ التحصیل شده اند و به همین سبب عالقه عجیبی به این کشور دارند.

این روزها بازار گوشی های همراه بسیار داغ است و در رقابت 
بین گوشی های تلفن همراه، گوش��ی های اندروئید طرفدار 

بیشتری دارند. 
گوشی های خوب کم نیستند اما قیمت آنها بسیار باالست و 
قشر متوسط جامعه توان خریدآنها را ندارد. با این حال بازهم 
می توان گوش��ی هایی با سیس��تم عامل های خ��وب مانند 
آندروئید پیدا کرد که قیمت نسبتا باالیی هم ندارند. در ادامه 

تعدادی  از این گوشی ها را معرفی می کنیم.

HTC WildFire
اچ تی سی از جمله شرکت هایی است 
گوش��ی های خوب با سیستم عامل 
آندروئید تولی��د می کن��د. یکی از 
بهترین گوشی هایی که این شرکت 
 WildFire تولید کرده است، مدل
است. این گوشی دارای یک پردازنده 528 مگاهرتزی است و 
یک دوربین پنج مگاپیکسلی هم دارد. این گوشی شاید قدیمی 
باشد، اما بازهم ارزش خرید را دارد. قیمت این گوشی 348 هزار 

تومان است.

HTC Cha Cha
آنهایی که بیشتر دوس��ت دارند با گوشی هایشان در اینترنت 
بگردند و پیامک زدن را نیز دوست دارند، می توانند این گوشی 
 QWERTY را انتخاب کنند. این گوشی دارای یک کیبورد
اس��ت و صفحه نمایش آن نیز 2/6 اینچ است. این گوشی نیز 
دارای یک دوربین پنج مگاپیکس��لی اس��ت که عکس هایی 
 با کیفیت متوس��ط می گیرد. ب��رای خرید این گوش��ی باید 

290 هزار تومان پرداخت کنید.

Sony Ericson Neo V
سونی اریکس��ون نیز قبل از این که 
منحل شود، گوش��ی های خوبی با 
سیس��تم عام��ل آندروئی��د تولی��د 
 Neo می کرد. یکی از این گوشی ها
V اس��ت. ای��ن گوش��ی دارای یک 
دوربین پنج مگاپیکسلی است و صفحه نمایش 3/7 اینچی آن 
نیز بس��یار عالی است. این گوش��ی می تواند تا 32 گیگابایت 
حافظه را پوش��ش دهد. قیمت این گوش��ی 420 هزار تومان 

است.

Sony Ericson Xperia Ray
سری گوشی های اکسپریا بسیار عالی هستند و شما هر کدام را 
که انتخاب کنید، اشتباه نکرده اید. مدل Ray یکی از ارزان ها و 
بهترین های اکسپریاست. این گوشی دارای یک دوربین هشت 
مگاپیکسلی اس��ت و ش��ما می توانید از صفحه لمسی بسیار 
خوب و 3/3 اینچی آن لذت ببرید. این گوشی یک پردازنده یک 
گیگاهرتزی دارد. شما می توانید با 380 هزار تومان این گوشی 

را خریداری کنید.

Samsung Galaxy Y
سامس��ونگ این روزها با گوشی های 
کهکشانی اش بسیار غوغا کرده است. 
این گوش��ی ها که بیشتر قیمت های 
باال دارند و سیستم عامل آنها آندروئید 

است بسیار عالی هستند. 
 در این می��ان م��دل Y ارزان تر اس��ت. ای��ن گوش��ی دوربین 
3/15 مگاپیکس��لی دارد. مهم ترین نکته در مورد این گوش��ی، 
فعال بودن دو س��یم کارت همزمان اس��ت. قیمت آن 330 هزار 

تومان است.

خانه 316میلیون دالری امیر قطرسریع ترین دوچرخه الکترونیکی

موبایل های آندروئیدی  ارزان 

صرف چای در زیر آب، برای جمع آوری 
پول برای تحققیات سرطان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

و باز هم اختالس دست انداز
خبر رسیده که مقرر فرموده اند 

مجید 
جلسات دادگاه اختالس بیمه در کافی

روزهای زوج برگزار شود. ما از این 
تصمیم به ش��دت پش��تیبانی کرده و معتقدیم این طرح 
می تواند به خدمت رسانی بیشتر به مردم بینجامد. درست 
مثل وقتی که از انبوه ماشین ها به ستوه می آییم و طرح 
زوج و فرد خودرو ها را ایجاد می کنیم، االن هم که به حول 
و  قوه الهی ب��ا انبوه اختالس های رن��گ و وارنگ رو به رو 
هستیم، برگزاری جلسات دادگاه اختالس بیمه در روزهای 
زوج و اختالس عظما در دروزهای ف��رد می تواند به حل 
مشکالت عدیده مردم کمکی شایان کند. فقط سؤالی که 
پیش می آید این است که دادگاه بقیه اختالس ها را کی 
باید برگزار کرد؟ نمی دانم چرا در همین فراز از مطلب یاد 
خاطره ای از یکی از بازیگران مشهور دوران فیلم فارسی 

افتادم. این آقای بازیگر ،که حقیر نمی دانم آوردن اسمش 
 رواس��ت یا نه، م��زه فیل��م فارس��ی های قدیم ب��وده و 
تهیه کنندگان تاب دوری ایش��ان را نداشته اند. لذا به هر 
ضرب و زوری بوده ایشان را می برده اند سر صحنه که با 
هنرنمایی خویش جمع��ی را محظ��وظ بفرمایند. جایی 
خواندم که تهیه کننده ای به ایشان مراجعه می کند برای 
دعوت به بازی در فیلمش. دوس��ت بازیگر م��ا در جواب 
می گوید نمی شود، االن همزمان مشغول بازی در دو فیلم 
هستم، روزهای فرد فیلم فالن و روزهای زوج فیلم بهمان. 
کارگردان که ب��ه کلی پکر می ش��ود، بع��د از کمی فکر 
می گوید ایرادی ندارد صبح های جمعه هم بیا سر کار ما. 
دوست بازیگر توی رودربایستی قبول می کند. چند روز  
بعد تهیه کننده دیگری و همین داستان و در نهایت بعد از 
ظهر جمعه آقای بازیگر هم اختصاص پیدا می کند به فیلم 

چهارم.  نتیجه این می ش��ود که این بازیگر در بیس��ت و 
خرده ای سال، حدود دویست و پنجاه فیلم بازی می کند 
و بدین ترتیب رکوردی جهانی از خود باقی می گذارد که 
هنوز دست نخورده است. بله پس فکر می کردید افتخار 
آفرینی مال دیروز و امروز ما بوده است؟ نخیر! ما از سال ها 
پیش مشغول ثبت رکوردهای بی نظیر بوده ایم.   االن هم 
دوستان به ش��دت مش��غول کارند تا هر جور شده رکورد 
اختالس و دادگاه های اختالس را برای کشورمان به دست 
بیاورند. در این راستا گام اول خودکفایی در تولید اختالس 
بود که به حول و قوه الهی خیلی وقت است حاصل شده. گام 
دوم کشف اختالس و برگزاری دادگاه های مربوطه است که 
طبق وعده مس��ئوالن و با طرح ه��ای زوج و فرد و صبح و 
بعدازظهر جمعه به زودی در این زمینه هم رکورد ایران در 

کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت می شود. 
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