
چک های بی محل پاس می شوند

اصفهان پرچم دار کانون های علمی 
تشّیع بوده است

چگونه کودکی 
نابغه داشته 
باشیم؟

با اصالح دستورالعمل حساب های بانکی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش تجلیل از 14 تن از 
نام آوران حوزه علمیه اصفهان

  علت تأخیر
3 اتوبوس هاي اصفهان   

سرمایه ایران در جیب 
همسایه های عرب  42

 جای خالی شل و توتال 
12در پارس جنوبی پر شد

زمان دقیق سفر رییس جمهور به 
اصفهان مشخص نیست

محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با ایمنا با اشاره به این که استان 
اصفهان به عنوان مقصد سفر یکصد و یکم هیأت دولت انتخاب شده 
اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر همه مقدمات الزم برای سفر 
هیأت دولت به اصفهان انجام ش��ده و اس��تان آمادگی کامل برای 

میزبانی از رییس جمهور و هیأت همراه را دارد

 ریسباف، موزه آثار تاریخی می شود
 یا به تاریخ می پیوندد؟

 کوروش پرویزیان، مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب 
استفاده از صکوک در شورای پول و اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار 
صکوک استصناع ریالی و ارزی در شورا تصویب شد که امکان جدیدی 

را برای حوزه تولید در بخش های مختلف فراهم می کند.

 مسئوالن کاری به
 کار ذوب آهن ندارند

مدافع است و با تجربه. سال ها با موفقیت ذوب آهن 
خندید و با ناکامی و شکستش غمگین شد. شاید فکر 
این که از رش��ته برق و دانشگاه اصفهان سر از فوتبال 
و ذوب آه��ن دربیاورد، برای خ��ودش هم قابل پیش 
بینی نبود،اما دست تقدیر او را به تیم امید ذوب آهن 
آورد.البته در کرم��ان که بود چن��د صباحی در تیم 
بزرگساالن و در کنار دکتر ذوالفقارنسب توپ زد، اما 
به گفته خودش، اصل فوتبال��ش را مدیون اصفهان و 

تیم فوتبال ذوب آهن  است.

3

4

5

هنوز محرومان زیر چرخ های فاصله های  3

طبقاتی له می شوند

4 سال متن و حاشیه مجلس 2

به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان همایش 
تجلیل از نام آوران حوزه علمیه اصفهان روز پنج ش��نبه با حضور 
علمای بزرگ اصفهان و وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی آغاز شد. 
این همایش که در موسسه نشر معارف اهل بیت)ع( برگزار شد، 
در نوع خود بی نظیر بود چرا که به صورت ویژه تر از گذش��ته از 
شخصیت های بزرگ ایران که در گذشته در اصفهان می زیسته اند 
و مکتب اصفهان را به سراس��ر دنیا و جهان اس��الم تسری دادند 
قدردانی می شد و از آنها قدردانی می شد. البته در این برنامه تنها 

از 14 تن از این علمای برجسته صحبت به میان آمد که همگی 
قبل از دوره صفویه می زیسته اند. ش��خصیت بزرگانی همچون 
سعید بن جبیر، ابراهیم ثقفی کوفی، یعقوبی، بحر اصفهانی، حمزه 
اصفهانی، صاحب بن عباد، راغب اصفهانی، ابن مسکویه، ابوعلی 
سینا، ابونعیم اصفهانی، معصومی اصفهانی، ابوالسعادت اصفهانی، 
عمادالدین طبری و ترکه اصفهانی که همگی یا در اصفهان زاده 
شده بودند و یا سال های طوالنی از عمر خود را به تحقیق و تدریس 

در این شهر می گذرانده اند.

تیغ جراحان بر چشمان 
قربانی اسیدپاشی 

 شهرداري زنجیره
  رسانه هایش را 

تكمیل کرد

 مرتضوی قطعا در 
تأمین اجتماعی می ماند

چهارشنبه، اصفهان 
آلوده ترین هوای امسال  

را تجربه کرد

دستگیری رییس بانک 
تهرانی حین فرار از کشور
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محل اجرانام پروژه
مبلغ برآورد  

اوليه
)ميليون ريال(

هزينه خريد 
اسناد مناقصه 

)ريال(

آخرين مهلت تهيه 
فيش جهت خريد 

اسناد مناقصه

آخرين مهلت 
تهيه اسناد  

مناقصه

آخرين مهلت 
تحويل اسناد مناقصه

تاريخ بازگشايي 
پاکتهاي مناقصه

محل تأمين 
اعتبار

رشته مورد نياز
مبلغ تضمين 

شرکت درمناقصه 
)ميليون ريال(

شهرك صنعتي جدول گذاري معابر 
25ابنيه  يا راه و ترابريعمراني500200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23فرخشهر

شهرك صنعتي  اجراي خط انتقال  آب معدني
آب  يا  تاسيسات و عمراني559200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23كوهرنگ

42تجهيزات

شهرك صنعتي تهيه و اجراي شبكه توزيع آب 
آب  يا  تاسيسات و عمراني718200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23لردگان

36تجهيزات

تهيه و اجراي  شبكه توزيع آب  
)تجديد شده(

شهرك صنعتي  
آب  يا  تاسيسات و عمراني828200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23كوهرنگ

42تجهيزات

تهيه و اجراي تابلو هاي ورودي 
شهرك هاي صنعتي  ) تجديد شده( 

شهرك هاي 
راه  و ترابري  يا عمراني947200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23صنعتي استان

48ابنيه

احداث ايستگاه  TBS  و اجراي شبكه 
توزيع گاز به انضمام تهيه مصالح 

)تجديد شده(

شهرك صنعتي 
تاسيسات و عمراني1/406200/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23سندگان

70تجهيزات

خريد ماشين آتش نشاني  )تجديد 
ارائه تاييديه داخلي2/000400/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23-شده(

100استاندارد

شهرك صنعتي تهيه و اجراي آسفالت و لكه گيري معابر
245راه و ترابريعمراني4/958400/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23سامان 1و2

خريد لوله  پلي اتيلن  500  در 
فشارهاي مختلف 

شهرك صنعتي  
ارائه  پروانه بهداشتي  عمراني8/924400/0001391/03/101391/03/111391/03/221391/03/23كوهرنگ

450و استاندارد

شركت شهركهاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري  در نظر دارد اجراي پروژه های زير را  به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط كه توانايي انجام پروژه ي 
مورد نظر را داشته باشند واگذار نمايد، لذا از متقاضيان دعوت مي شود در ساعات اداري به محل اين شركت واقع در : شهركرد – ميدان امام حسين )ع( – خيابان 

پيروزي-  مجتمع ادارات -  دبيرخانه شركت  مراجعه و نسبت به خريد و تهيه ي اسناد و مدارك اقدام نمايند:

 ›› آگهي مناقصه عمومي يک مرحله ای‹‹

شرکت شهرکهاي صنعتي چهارمحال و بختياري



چهره روزيادداشت

رهبر معظم انقالب:

آثار علمی- اسالمی از آرايه های 
ادبی برخوردار نیستند 

رهبر معظ��م انق��اب  در پیامی به کنگ��ره بزرگداش��ت عبدالجلیل 
 قزوینی رازی، فرمودند: یک مشکل اساس��ی ما در کارهای اعتقادی و 
علمی � اس��امی، برخ��وردار نبودن آث��ار از آرایه های هن��ری و ادبی 
اس��ت. خیلی از کتاب های ما، کتاب های خیلی خوبی اس��ت، ولیکن 
هیچ خواننده اهل ذوق و اهل ادبی را جذب نمی کند، مگر کسی را که 
انگیزه های زیادی داشته باش��د تا محتوا را بخواهد بفهمد. آرایه کتاب 
از لحاظ ادبی جذاب نیست، اما کتاب »نقض«، این جور نیست. کتاب 
»نقض«، کتابی است که از لحاظ ادبی، نثر بسیار متین، قوی و محکمی 
دارد و خیلی زیبا نوشته شده؛ البته نثر این کتاب مربوط به قرن ششم 
است، لیکن کس��انی که با زبان و ادب و نثر فارسی آشنایی دارند، این 

کتاب را بسیار می پسندند.

مباحثه مذاکره با وهابیون 
تعطیل است

 الریجان��ی در مراس��م اختتامی��ه کنگ��ره بزرگداش��ت عبدالجلیل 
رازی قزوینی با اشاره به مش��کات عدیده ای که وهابیون برای جهان 
اسام ایجاد کردند، گفت: عمده تفکر فرقه های اسامی از این جنس 
نیست. وی تأکید کرد: اصا نمی ش��ود با وهابیون بحث کرد و مذاکره 
 و مباحثه با آنها تعطیل است، اما این مش��کل با دیگران وجود ندارد و 
 به عن��وان مث��ال ش��یخ االزهر ب��ا وهابی��ت تف��اوت زی��ادی دارد. 
رییس مجلس شورای اسامی با بیان این که امروز نیاز به روش اعتدال 
داریم، اظهار داشت: چندی پیش در نماز جمعه مصر برخی از سلفیون 
مطالبی را بیان می کردند که نه به نفع مصر است و نه به نفع جهان اسام 
و نه شرایط مصر اجازه می دهد چنین افکار تند و سستی را مطرح کنند.

به گفته الریجانی، برگزاری این گونه بزرگداشت ها و معرفی افرادی که 
اهل انصاف فکری هستند، بسیار ضروری است.

 ارسال 100هزار شکايت
 از ادارات دولتی

رییس دیوان عدالت اداری با اش��اره به ش��کایت های صورت گرفته از 
دستگاه ها و کارکنان دولت در سال گذشته گفت: در سال 90، بالغ بر 
110هزار شکایت از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری رسید که این 

رقم نسبت به سال پیش از آن، افزایش یافته است.
حجت االسام محمدجعفر منتظری اظهار امیدواری کرد که با حاکمیت 
قانون و احترام بیشتر به آن، در سال جاری شاهد کاهش میزان شکایت 

مردم از دستگاه های دولتی باشیم.

جلسه اصولگرايان برای انتخاب 
هیأت  ريیسه

در پی رایزنی های گروه ه��ای مختلف اصولگرا در مجلس و تش��کیل 
جلس��ه ای منس��جم جهت ش��روع به کار مجلس نهم، قرار ش��ده که 
اصولگرایان مجلس نهم جلس��ه  مش��ترکی عصر روز یکشنبه تشکیل 
دهند تا در این جلسه برای انتخاب هیأت رییسه مجلس تصمیم گیری 

کنند.

 خداوند در انتخابات اخیر 
دل های مردم را هدايت کرد

 آیت اهلل جنتی، دبیر ش��ورای نگهبان، در همایش مس��ئوالن استانی 
دفاتر نظارت ب��ر انتخابات، ضمن تقدیر و تش��کر از دس��ت اندرکاران 
نظ��ارت ب��ر انتخاب��ات نهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��امی، از 
 تاش بی ش��ائبه دس��ت اندرکاران نظارت بر انتخاب��ات نهمین دوره 
مجلس شورای اس��امی تقدیر و تش��کر کرد و با اش��اره به مشارکت 
 بی��ش از 64 درص��دی م��ردم در انتخاب��ات نهمی��ن دوره مجلس، 
 گفت: خداون��د دل ه��ای م��ردم را هدایت ک��رد تا به رهب��ر معظم 
 انقاب لبی��ک بگوین��د و برای تأمی��ن آین��ده کش��ور، در انتخابات 

شرکت کنند.

وزارت اطالعات از خبرگزاري فارس 
شکايت کرد

روابط عمومي وزارت اطاعات اعام کرد: به دنبال انتشار خبر خاف 
واقع و کذب خبرگزاري فارس در روز چهارشنبه مورخ 91/3/3 تحت 
عنوان »وزیر اطاعات: فعا راجع به اظهارات رییس جمهور س��کوت 
مي کنم« مبني بر سکوت وزیر اطاعات در برابر اظهارات آقاي رییس 
جمهور در خصوص موضوع سکه و ارز،  وزارت اطاعات ضمن اعتراض 
ش��دید به فضاس��ازي خارج از عرف و خاف اخ��اق حرفه اي، تخلف 
انجام شده خبرگزاري مزبور و انتس��اب خبر فوق را به آقاي مصلحي، 
به دادستان عمومي و انقاب اس��تان تهران منعکس و اعام شکایت 

نموده است.

فرآيند قانونگذاری
طبیعتا اصلی ترین وظیفه مجلس در هر کشور، وضع قوانین است. 
در مجلس هشتم عاوه بر بررسی طرح ها و لوایح گوناگون و تصویب 
قوانین، موضوعه مورد نی��از برخی از قوانین اساس��ی نیز تدوین 
وتصویب ش��د. از جمله، قانون تجارت و قانون وزارت نفت پس از 
سال ها بررسی و معطل ماندن در چند دوره از مجلس، باالخره مورد 
تصویب قرار گرفتند. قانون مجازات اسامی، قانون نظارت برعملکرد 
قضات، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و قانون برنامه پنجم توسعه نیز از دیگر قوانین اساسی بود 

که در مجلس هشتم تصویب شدند.

اصالح اساسنامه
 از دیگر اقدامات مجل��س، ایجاد تغییر و اصاح م��واد مختلفی از 
آیین نامه داخلی مجلس بود. در نتیجه اصاح این مواد با کم کردن 
اختیارات نماین��دگان، اختیارات رییس و هیأت رییس��ه مجلس 
افزایش یافت. عاوه براین اصاحاتی در زمینه نحوه سؤال از وزرا 

انجام گرفت که براس��اس آن، نمایندگان باید یا استیضاح را انجام 
دهند و پای آن بایستند یا دیرتر استیضاح کنند و از روش های دیگر 
استفاده کنند. اصاح نحوه سؤال و استیضاح رییس جمهور نیز پس 
از جلسه جنجالی سؤال از ریاست جمهوری و حواشی قبل و بعد از 
آن، از دیگر اقدامات مجلس بود. در نتیجه این تغییرات نمایندگان 

دیگر نمی توانند به سادگی سؤال و استیضاح خود را پس بگیرند.

تحقیق و تفحص
 نماین��دگان هش��تمین دوره مجل��س ش��ورای اس��امی در 
چهار سال فعالیت خود مجموعا 1۸درخواست تحقیق و تفحص 
از دستگاه های مختلف به هیأت رییسه مجلس تسلیم کردند که 
از بین این تعداد، تنها سه مورد آن نهایی و در صحن علنی قرائت 
شده است. »عملکرد سازمان تعاون روستایی کشور و ادارات تابعه 
استانی وابسته به جهاد کشاورزی«، »عملکرد شرکت مخابرات« 
و »حادثه انفجار معادن باب نیزو در استان کرمان« سه پرونده ای 
بودند که با قرائت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس، بایگانی شد. 

اما سرنوشت 15 پرونده باقیمانده از تحقیق و تفحص های مجلس 
هنوز روشن نیست. تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان، امور 
مربوط به مناطق آزاد کشور، عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و نیز تفحص از س��ازمان تأمین اجتماع��ی از مهم ترین 
گزارش هایی است که زمان بسیاری از عمر کلید خوردن آن درخانه 

ملت می گذرد، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیدند.

اختالفات دولت و مجلس
اما نمی توان به عملکرد مجلس هشتم پرداخت و به اختاف های 
بی سابقه دولت و مجلس اشاره نکرد. اگرچه از نظر سیاسی دولت 
 و جریان غالب مجلس از یک اردوگاه هس��تند، اما اختافات این 
دو نهاد، کار را به جایی رساند که هر کدام با اشاره به قانون اساسی و 
بیانات بنیان گذار نظام جمهوری اسامی، به دنبال اثبات حقانیت 
و اولویت خود باشند. موضع مجلس هش��تم در جریان فتنه سال 
۸۸ که از طرف دولتی ها، سکوت و از سوی رییس مجلس موضعی 
»قاطع و طبیبانه« عنوان می ش��د، از نخس��تین اختافات عمده 

مجلس به شمار می رود. 
اس��تیضاح ه��ای گوناگ��ون اع��م از موف��ق، ن��اکام و معل��ق 
 نی��ز ب��ه خوب��ی نش��ان داد ک��ه تف��اوت دی��دگاه ه��ای

دو طرف ریشه هایی عمیق دارد. در جریان همین جلسات استیضاح 
بود که بنا به ادعای تعدادی از نمایندگان، دولت برای کسب نتیجه 
مطلوب و تأثیر گذاری بر آرای نماین��دگان مجلس، از روش های 
غیرمعمول و حتی توزیع پول بین نمایندگان استفاده کرد. طرح 
هدفمندی یارانه ها از دیگر کانون های چالش برانگیز بین دو طرف 
بود که نماد بارز آن، س��یلی های رد و بدل شده بین بهروز مرادی، 
رییس سازمان هدفمندی یارانه ها و سیدحسین حسینی، نماینده 
فریمان و نسبت های ناروای نماینده دولت به مجلس بود که منجر 

به اخراج مرادی از صحن مجلس توسط الریجانی شد. 
اما مطمئن��ا نقط��ه اوج ای��ن روابط پرتن��ش، برگزاری جلس��ه 
س��ؤال از رییس جمهور ب��رای اولی��ن ب��ار در تاریخ کش��ور در 
 اس��فند90 بود. این دوره مجل��س هم با وجود فراز و نش��یب ها و 
متن ها و حاشیه هایش به پایان رس��ید، اما مردم به عنوان داوران 
نهایی عملکرد مس��ئوالن در مورد مجلس هش��تم، چه قضاوتی 
دارند؟ ناکامی نزدیک به 200 نماینده مجلس هشتم در انتخابات و 
راه نیافتن آنها به مجلس نهم، شاید تا حد زیادی نشان دهنده نظر 
مردم نسبت به عملکرد مجلس باشد؛ مجلسی که در کنار پرداختن 
به مسائل عمده و نقش آفرینی در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور، 
مجبور به اثبات موجودیت خود به عنوان یک نهاد مهم و چه بس��ا 
مهم ترین نهاد کشور به باقی دستگاه ها و قوا و به خصوص دولت بود.

برگزاری آخرين جلسه مجلس هشتم

4 سال متن و حاشیه مجلس

اگر دولت کلوخ انداخت 
شما سنگ نیندازيد

حاکمان باکو از سرنوشت 
بن علی عبرت بگیرند

نجابت، نماینده مردم ته��ران در برنامه »دیروز، امروز، فردا« با اش��اره به 
تأکید رهبر معظم انق��اب به لزوم تعام��ل میان دول��ت و مجلس گفت:  
جمعی از رؤسای کمیسیون ها 15 فروردین س��ال جاری به خدمت رهبر 
معظم انقاب رس��یدند. ایش��ان طی س��خنانی فرمودند که کلوخ انداز را 
پاداشش سنگ است، ولی اگر کس��ی کلوخ انداخت، مجلس نباید سنگ 
بیندازد که این اختص��اص به زمان فعلی دارد. ایش��ان همچنین فرمودند 
که جواب های، هوی است، اما اگر کس��ی های انجام داد، شما نباید هوی 
 کنید. وی همچنین تأکید کرد: حتی در آخر آن جلس��ه حجت االس��ام 
مصباحی مقدم از رهبر معظم انقاب سؤال کردند که آیا شما به طرف مقابل 
)دولت(  هم گفته اید که سنگ یا کلوخ نیندازد، که رهبر فرمودند: ما به آنها 

می گوییم که کلوخ نیندازند، ولی اگر انداختند هم شما جواب ندهید.

آیت اهلل خاتمی، خطیب موقت تهران در خطبه های خود به قضایای اخیر 
آذربایجان اشاره کرد و اظهار داش��ت: مدتی است که از کشور آذربایجان 
اخباری ناگواری می رسد؛ خبر از دین ستیزی، حجاب ستیزی و دوستی 
صمیمی این کش��ور با صهیونیس��ت ها. خبر رس��یده که جلوی سفارت 
 ما در این کش��ور کارهای رذیانه ای صورت گرفته و قرار اس��ت رژه های 
غیراخاقی برگزار شود، بنابراین ما به عنوان یک کشور بزرگ به آذربایجان 
نصیحت می کنیم که با اسام در نیفتد. وی با بیان این که ما واقعا ناصح 
کشور آذربایجان هستیم، خاطرنشان کرد: کشور آذربایجان دومین کشور 
شیعه در جهان است که بیش از ۸0 درصد مردم آن شیعه هستند، لذا به 
حکام آذربایجان می گویم که سرنوشت بن علی پیش روی آنهاست و اگر 

با اسام و دین مردم در بیفتند، باید بدانند که سرنگون می شوند.

آخرين جلسه رسمی دوره هشتم مجلس شورای اسالمی در حالی برگزار شد که قرار بود ريیس  مجید 
مجلس و رؤسای برخی کمیسیون های تخصصی، گزارشی از عملکرد مجلس طی چهار سال کافی 

گذشته ارايه کنند. ما هم به همین مناسبت نگاهی گذرا داريم بر کارنامه مجلس هشتم.

 ديگر به عرصه سیاسي 
باز نمي گردم

 محم��د البرادع��ي در گفتگوی��ي ک��ه ب��ا خبرگزاري 
آسوشیتدپرس داشت، با اش��اره به انتخابات مصر، تمام 
احزاب و مردم کشورش را به وحدت ملي دعوت کرد، اما 
تأکید کرد که دیگر به عرصه سیاس��ي بازنمي گردد. وی 
افزود: علي رغم جنبش هاي اصاح طلبانه در مصر، دیگر 

نمي خواهم به دنبال پست سیاسي در مصر باشم.

فساد اخالقی در مسئوالن 
رژيم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت، شهردار 
رژیم صهیونیس��تی در کری��ات ماخی ب��ه آزار و اذیت 
جنس��ی علیه چند تن از کارمندان زن خود متهم شده 
است. پلیس رژیم صهیونیس��تی نیز اعام کرد که موتی 
مالکا، ش��هردار کریات ماخی به پرداخت رشوه و فساد 

اخاقی علیه سه تن از کارمندان زن متهم شده است.

 تأکید مجدد کلینتون 
بر رويکرد گفتگو – فشار

هیاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که 
کشورش در تاش است تا در عین حفظ فشار بر ایران، در 
مذاکرات ژوئن اختافات هسته ای خود با ایران را کاهش 
دهد.کلینتون ادعا کرده است  که همان طور که در مسیر 
گفتگوها حرکت می کنیم، همچنان فشارها را به عنوان 
جزئی از رویکرد دوبخشی خود ادامه خواهیم داد. تمام 
تحریم ها بر س��ر جای خود خواهد مان��د و در این مدت 

سعی در حرکت رو به جلو داریم.

فشارهای خارجی برای 
ممانعت از پخش پرس تی وی

عامری، مدیر خبری شبکه پرس تی وی با اشاره به فشارهای 
خارجی برای ممانعت از پخش این شبکه خبری گفت: در 
سال 2012 انگلستان ادعا کرد که یک مشکل اداری از سال 
2007 در مدارک پرس تی وی وجود دارد و با همین مشکل 
مجوز پرس تی وی را لغو کردند. وی افزود: پس از آن، آلمان 
هم این اقدام را انجام داد که پرس تی وی از این کشور اعاده 
حیثیت و درخواست خسارت کرد. وی رسانه های ایرانی را 
آزاد تر از رسانه های غربی دانست و اظهار داشت: در کشور ما 

هر کس ساز خودش را می زند.

وزیر نفت با یادآوری این که دش��من دو طرح توقف توسعه 
صنعت نفت و گاز و بازارهای نفت ایران را با موضوع تحریم در 
 اولویت قرار داده بود، بیان کرد: هم اکنون با وجود تحریم ها

 نه تنها توس��عه صنع��ت نفت متوقف نش��ده اس��ت، بلکه 
هیچ گونه کمبود کاال و تجهیزاتی هم وجود ندارد. قاس��می 
با اش��اره به واگذاری طرح توس��عه 19 فاز پارس جنوبی به 
پیمانکاران و س��ازندگان داخلی، از پرشدن جای خالی شل 
 و توتال در طرح های پارس جنوبی خبر داد و اظهارداش��ت: 
به زودی و مطابق با یک برنامه زمان بندی مشخص صنعت 
نفت کشور از واردات کاالهای خارجی به طور کامل خودکفا 
می شود تا نفت، به معنای واقعی ملی شود. وی با تأکید بر این 
که هم اکنون صنعت نفت ایران با تحریم ها کاما خداحافظی 
کرده، یادآور ش��د: اتحادیه اروپا تاریخی را برای تحریم نفت 
ایران مشخص کرد که در نهایت این تحریم موجب افزایش 
ناگهانی بهای طای س��یاه در بازارهای جهانی شد. قاسمی 
از نفت و گاز به عنوان مؤلفه های اولیه رشد اقتصادی جهان 
یاد کرد و افزود: کنترل، عرضه و تقاضا، ثبات و امنیت انرژی 
جهانی فقط و فقط در بازار تعیین می شود. قاسمی با بیان این 
 که قیمت نفت ایران در بازار جهانی منجر به رشد قیمت ها

خواهد ش��د، تصریح کرد: غربی ها باید بدانند که در غیبت 
 نفتی ایران چه اتفاقی می افتد و ب��ا درس گرفتن از افزایش 

قیمت ها، عاقانه رفتار کنند.

سید جواد زمانی در گفتگو با مهر در مورد رفتن و یا ماندن 
مرتصوی در تأمین اجتماعی، گفت: اقداماتی که وی در 
دوره کوتاه فعالیت خود تاکنون انجام داده، برای مجموعه 
تأمین اجتماعی مفید بوده است، به همین دلیل وی در 
این س��ازمان می ماند. وی با اش��اره به این که مرتضوی 
هماهنگ با دولت حرکت می کند، تأکید کرد: هماهنگی 
وی با دولت و همچنین حمایت دولت از مرتضوی، باعث 
شده که بتواند اقداماتی انجام دهد که مدیران قبلی توان 

انجام آن را نداشتند.
مخبر کمیس��یون اجتماع��ی مجلس هش��تم در مورد 
احتمال استیضاح مجدد مرتضوی نیز گفت: تعدادی از 
نمایندگان که برای استیضاح مرتضوی امضا جمع کرده 
بودند، امضای خود را پس گرفتند و استیضاح منتفی شد 
و براساس آیین نامه مجلس، دیگر امکان استیضاح مجدد 

وی وجود ندارد. 
زمانی در م��ورد تحقیق و تفحص از تأمی��ن اجتماعی و 
شستا نیز اظهار داش��ت: با توجه به این که نتایج تحقیق 
و تفحص از سوی کمیته ذیربط به هیأت رییسه تحویل 
داده نشد، به همین دلیل در مجلس هشتم مود بررسی 
قرار نگرفت، اما به احتمال زیاد در مجلس بعدی محقق 

خواهد شد.

با ش��مارش 12 هزار و ۸00 صندوق از مجموع 13 هزار 
و 100 صندوق انتخابات ریاست جمهوری مصر، محمد 
مرسی و احمد شفیق بیش��ترین آرا را کسب کرده اند تا 
چهره جانشین مبارک در انتخابات دور دوم در 16 و 17 
ژوئن)26 و 27 خرداد( رونمایی شود. بر اساس گزارش 
رسانه های مصری، محمد مرس��ی، نامزد مورد حمایت 
اخوان المسلمین و احمد ش��فیق، نامزد وابسته به رژیم 
س��ابق مصر در بیش��تر حوزه ها، حائز اکثریت آرا شده 
اند.مس��ئوالن کمیته انتخابات مصر با آغاز شمارش آرا  
اعام کرده بودند میزان مش��ارکت به حدود50 درصد 

رسیده است.
 50 درصد مصری ها واجد ش��رایط شرکت در انتخابات 
بودند، این در حالی  اس��ت که رویترز به نقل از مسئول 
اخوان��ی ها اعام کرده اس��ت ک��ه ح��دود 20 میلیون 
 مصری یعن��ی حدود 40 درص��د در انتخابات ش��رکت 
کرده اند. اخوان المسلمین یکی از بزرگ ترین گروه های 
سیاسی سازمان یافته در مصر، در انتخابات پارلمانی اخیر 
هم به پیروزی رس��ید و بزرگ ترین فراکسیون پارلمان 
منتخب پس از س��قوط مبارک را تشکیل داد. این گروه 
در دوره مبارک در معرض سرکوب گسترده قرار داشت و 

البته با منع فعالیت سیاسی هم روبه رو بود.

مذاک��ره کننده ارش��د ای��ران در مذاک��رات بغ��داد از آغاز 
گفتگو درباره بس��ته پیشنهادی سه س��ال پیش ایران خبر 
 داد و اع��ام کرد ک��ه در بررس��ی هم��کاری در زمینه های 
غیرهسته ای، گروه1+5 خواستار همکاری با ایران در زمینه 
مقابله با دزدی دریایی و مبارزه با مواد مخدر شده است. سعید 
جلیلی با اش��اره به توافق طرفین در اجاس استانبول برای 
گفتگو حول دو محور هس��ته ای و غیرهسته ای مورد عاقه 
طرفین برای صلح و امنیت جهانی گفت:یکی از پیشنهادات 
ما در این دور از گفتگوها در این محور، درباره بحرین و لزوم 
پایبندی به دموکراسی در این کشور بود. به گفته دبیر شورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران، گروه 1+5 نیز در 
بغداد دو پیش��نهاد در این محور داشته است؛ یکی در زمینه 
مقابله با دزدی دریایی و دیگری مبارزه با مواد مخدر. جلیلی 
ادامه داد: ایران نیز درباره این دو موضوع پیشنهادات خود را 
مطرح کرد. وی با اعام این که گفتگوها در باره این محورها 
و مسائل هسته ای ناتمام مانده است، از برگزاری دور بعدی 
مذاکرات در 29 و 30 خرداد در مسکو خبر داد و تأیید کرد که 
تهران ضمن تأکید بر حق غیر قابل انکار خود در غنی سازی 
اورانیوم طبق ان پی تی، موضوع اورانیوم 20 درصدی مورد 
نیاز ایران را در نشست مسکو به عنوان یک موضوع همکاری 

قابل گفتگو می داند.

دولت بین المللانرژی انرژی هسته ای

 جای خالی شل و توتال 
در پارس جنوبی پر شد

 مرتضوی قطعا در 
تأمین اجتماعی می ماند

نبرد اسالمگرايان و 
نظامیان مصر در راند دوم

مذاکره درباره بسته 
پیشنهادی ايران در بغداد

خبر کوتاه 

اخبار بین الملل 

معلوم نیست چه زمانی به توسعه 
برسیم

شهردارتهران /محمدباقرقالیباف

در شهرها در حوزه ساختاری و کارکردی دچار مشکات عمیق هستیم و 
زخم های کهنه ای در آنجا وجود دارد. نمونه آن نیز معماری شهرهاست 
و ما امروز واقعاً بی هویت ترین معماری ها را در شهرهای خودمان شاهد 
هستیم. در این بیست و اندی س��ال، مرتب در حوزه توریسم معماری و 
شهرسازی بحث کردیم و مس��تندها، داکیومنت ها و پیشنهادات بسیار 
خوبی نیز دیده ایم، اما آیا در این س��ه دهه ای که پش��ت س��ر گذاشتیم 
اتفاق مهمی در عرصه معماری 
و هرچ��ه ب��رون داد آن ب��وده، 
 رخ داده اس��ت؟ اگر بقیه قرن 
بیست و یکم را نیز به همین نحو 
ادامه دهیم، کار به همین منوال 
خواهد گذش��ت و ای��ران هنوز 
کشوری در حال توسعه است، 
 اما معلوم نیس��ت چ��ه زمانی 

می خواهد به توسعه برسد.
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جلیلی با آیت اهلل سیستانی دیدار كرد 

 دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اس��امی ایران با حضرت آیت اهلل العظمی سیس��تانی، مرجع 
عالی قدر تقلید در نجف اشرف دیدار و گفتگو کرد. این دیدار، پس از این که سعید جلیلی حرم امیرالمؤمنین 

امام علی )ع( در نجف اشرف را زیارت کرد، صورت گرفت.
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فعالیت بیش از دوهزار  هیأت مذهبی 
در اصفهان 

گردهمای��ی هی��أت ه��ای مذهب��ی شهرس��تان اصفه��ان در 
 س��ازمان تبلیغ��ات اس��امی اس��تان برگ��زار ش��د. در ای��ن نشس��ت 
آموزشی – توجیهی که به مناسبت سالگردشهادت امام هادی )ع( برگزار 
شد، شرکت کنندگان با ویژگی ها و مزایای طرح فرهنگی ثقلین آشنا شدند. 
محمد جواد تباشیری، مسئول کمیته نظارت و ارزیابی طرح ثقلین گفت: 
هم اکنون حدود دو هز ار و 100 هیأت مذهبی در استان فعالیت می کنند 

که 500 هیأت در شهرستان اصفهان قرار دارد.

هزينه های قضايی کاهش می يابد
اسماعیل عباسی، معین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان گفت: با تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های 
اجرایی در هر استان، هزینه های سنگین مراجعه به دستگاه های قضایی 
کاهش پیدا می کن��د. به گفته وی، از جمله اهداف تش��کیل این ش��ورا، 
هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی و ساماندهی رفع مشکات مردم در 
حوزه های مختلف است. وی ادامه داد: ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم 
حقوقی استانی و تسریع و هماهنگی در رفع مشکات مردم به سبب وجود 
راهکارهای مش��ترک در ارگان های مختلف، از دیگر مزایای تشکیل این 
شوراست. نماینده معاون حقوقی رییس جمهور در شورای هماهنگی امور 
حقوقی دستگاه های اجرایی استان اصفهان، تصریح کرد: ایجاد این شورا از 
تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی و نظارتی جلوگیری می کند و 
عاوه بر کاهش هزینه ها، از اختاف نظر دستگاه های اجرایی کاسته و سبب 

هماهنگی بیشتر آنها می شود.

 راه اندازی ۵ مرکز تخصصی 
ترک اعتیاد شیشه در اصفهان

حسن کرمی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
از راه اندازی پنج مرکز تخصصی ترک اعتیاد شیش��ه در سال جاری خبر 
داد و گفت: دو مرکز از این پنج مرکز تخصصی مربوط به زنان و سه مرکز 
دیگر مربوط به آقایان خواهد بود.به گفته وی، براساس مصوبه اولین جلسه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، دانشگاه علوم پزشکی موظف 
شده طبق پروتکل اباغی با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط 
تا پیش از پایان سال پنج مرکز ترک اعتیاد شیشه را راه اندازی کند. وی با 
بیان این که ۷۲ مرکز ترک اعتیاد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و ۳۷ مرکز 
دیگر زیر نظر بخش خصوصی در استان فعالیت می کنند، گفت: یک مرکز 
ترک اعتیاد نیز سال گذشته برای افراد بی بضاعت توسط نیروی انتظامی 
استان در منطقه قلعه شور اصفهان راه اندازی شده که در این مرکز عاوه 
بر درمان، کارگاه های فنی و حرفه ای نیز ساخته شده که معتادان پس از 

درمان، در این مکان به کار مشغول می شوند. 

چهارشنبه، اصفهان آلوده ترين هوای 
امسال  را تجربه کرد

س�میه آخش�ی-  در حال��ی ک��ه از روز س��ه ش��نبه گذش��ته هوای 
اصفهان ب��ه عل��ت ورود ریزگردها، آلوده تری��ن روزهای خود در س��ال 
 91 را تجربه کرد، مدیر کل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان 
می گوید: سوم خردادماه آلوده ترین هوای سال 91 را در اصفهان تجربه 
 کردیم. به گفته وی، در ش��هر اصفهان ، دیدعادی که درحالت طبیعی  تا 
هفت کیلومتر اس��ت به س��ه کیلومتر کاهش یافت، این در حالی اس��ت 
 که شهرهای میمه با دید ۷00 متر، س��میرم با ۳00 کیلومتر و کاشان با 

600 متر هم وضعیت نامناسبی از نظر هجوم ریز گردها داشتند.
وضعیت شهرها 

 در ح��ال حاضر ۲5 اس��تان کش��ور درگی��ر این ری��ز گردها هس��تند و 
پیش بینی ش��ده که این گرد و غبار که از سه شنبه به اصفهان وارد شده، 
 امروز برطرف ش��ود؛ البته از دیروز ما ش��اهد کاهش آلودگی هوا بودیم. 
بحرانی ترین روزهای آلودگی هوا چهارشنبه و پنجشنبه گزارش شد. در 
سال جاری تا کنون 56 روز هوای س��الم، هفت روزهوای ناسالم و سه روز 

هوای بسیار ناسالم در اصفهان تجربه شده است.
اقدامات مقطعی 

راه اندازی س��ه ایس��تگاه س��امت درمیدان بزرگمهر، می��دان آزادی و 
شهر کاش��ان هم برای جلوگیری از پیامدهای خشکسالی توسط کمیته 
آلودگی هوای استان صورت گرفت. به گفته مسئوالن، قرار بر این شد که 
 صنایع آالینده شرق هم در این دو روز فعالیت خود را متوقف کنند، ولی 
گزارش ها حاکی از عدم اباغ این دس��تورالعمل و ادام��ه کار این صنایع 

آالینده بود.

هنوز محرومان زير چرخ های 
فاصله های طبقاتی له می شوند

تاکن��ون   1۳85 س��ال  از 
فعالیت ه��ای گروه ه��ای جهادی 
در راس��تای عم��ران، آبادان��ی، 
س��ازندگی و محرومیت زدایی از جامعه در س��طح اس��تان 
آغاز ش��ده اس��ت، البته دانش��جویان بس��یجی اس��تان در 
 این س��ال فعالیت خود را با ش��ش گروه آغ��از کرده اند و هر 
س��اله تعداد ای��ن گروه ه��ا افزایش یافته اس��ت. در س��ال 
گذش��ته 86 گروه جهادی ب��ه مناطق محروم اس��تان اعزام 
ش��ده اند و فعالیت آنها طی س��ال های گذش��ته رنگ و بوی 
 جدی تری به خود گرفته و این گروه ها با شناس��ایی مناطق 
 محروم اس��تان، ب��ه دنب��ال عم��ران، آبادانی و س��ازندگی 
ای��ن مناط��ق حرک��ت می کنن��د. ابت��دای تیرم��اه 
ج��اری110 گ��روه جه��ادی ع��ازم مناط��ق مح��روم 
موجود در سراس��ر اس��تان می ش��وند و دس��تان خ��ود را 
 ب��رای س��ازندگی و آبادان��ی این مناط��ق ب��ه یکدیگر گره 
 م��ی زنن��د ت��ا ش��اید کم��ی از ای��ن فاصل��ه ه��ا

 را ک��م کنند.گرچه ای��ن اقدام��ات  امیدوارکننده اس��ت، 
اما هن��وز فاصل��ه زی��اد اس��ت. محم��د رضای��ی، فرمانده 
ناحیه بس��یج دانش��جویی اس��تان اصفهان گفت: اردو های 
جه��ادی در س��ال ج��اری از ابت��دای تیرم��اه ج��اری 
 در سراس��ر اس��تان آغ��از می ش��ود و در س��ال ج��اری 
1۲ هزار نفر از دانش��جویان در سراسر اس��تان، در اردو های 
جهادی ش��رکت می کنند. به گفته وی، بس��یج دانشجویی 
متولی برگزاری اردو های جهادی در اس��تان بوده است و در 
سال گذشته دانشجویان در سراسر استان با 86 گروه جهادی 
در این اردو ها در عرصه های مختلف حضور یافته اند. در سال 
گذشته، 8۲ هزار نفر روز در ارود های جهادی بسیج دانشجویی 
شرکت داشته اند که از این تعداد، حدود چهار هزار نفر از آنها 
 از دانش��جویان اس��تان بوده اند. فعالیت اردو های جهادی از 
شش سال گذشته تاکنون در سطح استان آغاز شده و سازمان 
بسیج دانشجویی در راستای برگزاری این اردو ها، دو راهبرد 

اساسی را دنبال می کند.

جوانان دچارغیرت 
زدايی دينی شده اند

تقدير از خانواده چهار 
سردار شهید

حجت االسام سید مجید نبوی، مدیرعامل مرکزتحقیقات رایانه ای قائمیه    
اصفهان یکی از دالیل این ک��ه در هتک حرمت اخیر انگش��ت بی احترامی 
دشمنان به سمت امام هادی )ع( نش��انه رفت را کم اطاعی مردم در مورد 
این امام همام اعام کرد و گفت: متأسفانه این یک نقص در شیعه است که 
به شخصیت امام هادی )ع( آن چنان که باید و ش��اید پرداخته نشده است.

وي  اقدام توهین آمیز خواننده هتاک به ساحت مقدس امام هادی )ع( را مایه 
تأسف و تأثر عنوان کرد و اظهار داش��ت: این رفتار توهین آمیز علیه امامان 
معصوم و انبیای الهی، از قدیم االیام هم وجود داشته و بیشتر توسط افرادی 
صورت گرفته که به خاطر نداش��تن دلیل و برهان، روی به مس��خره کردن 
ارزش ها و مقدسات اسامی  می آورند. وی حرکت اخیر این خواننده را ضربه 
جدیدی به پیکره شیعه دانست و خاطرنشان کرد: پیشرفت فضای سابیری 
باعث ش��ده که این دس��ته از افراد این محیط را به ابزاری برای خالی کردن عقده ها و کینه های خود نسبت به ساحت اسام و 
مقدس��ات آن تبدیل کنند. نبوی رواج عرفان های کاذب در بین جوانان را عامل مهمی در غیرت زدایی دینی عنوان کرد و بیان 

داشت: متأسفانه در کشور ما اقدام جدی برای مقابله با این فرقه ها نشده است. 

دیروز در مراسم سالگرد شهادت س��ردار علی شهبازی و شهدای عملیات 
بیت المقدس سایت شهید ش��هبازی به طور رسمی در اصفهان افتتاح و از 

خانواده چهار سردار شهید دفاع مقدس تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئوالن و هم رزمان شهید ، خانواده 
شهدا و مردم شهید پرور اصفهان برگزار ش��د از خانواده چهار سردار دفاع 
مقدس ش��هید احمد کاظمی، حسین خرازی، حس��ین قجه ای و محمود 
شهبازی تقدیر ش��د. همچنین در مراسم سالگرد ش��هادت سردار شهید 
مهندس محمود ش��هبازی ،برای نخس��تین بار از دو کتاب “اولین فاتح” 
نوشته سعید معتمدی و پای درس استاد از “مریم یزدی نژاد” که به همت 
انتش��ارات دارخوین به چاپ رسیده است رونمایی ش��د. پیش از این پنج 
کتاب دیگر به نام های مهتاب خّین، مهاجر، بی نشان، راز نگین سرخ و سوم 
خردادی ها درباره این سردار بزرگ دفاع مقدس به چاپ رسیده بود. به گزارش مهر سردار شهید محمود شهبازی فرمانده سپاه 
پاسداران همدان و قائم مقام لشگر ۲۷ محمد رسول ا... )ص( بود که یک روز پیش از آزادسازی خرمشهر در عملیات آزادسازی 

این شهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.

محمدمه��دی اس��ماعیلی، مع��اون سیاس��ی امنیتی 
استانداری اصفهان گفت: در حاشیه شورای اداری استان 
در خردادماه از خبرنگاران و رسانه های فعال در انتخابات 
دور نهم مجلس شورای اسامی تجلیل به عمل خواهد 
آمد. به گفته وي،  رسانه های اس��تان تعامل مناسبی با 
ستاد انتخابات استان برای برگزاری این دور از انتخابات 

مجلس شورای اسامی داشتند.
 وی افزود: رس��انه ها مهم تری��ن نقش را در ب��ه تصویر 
کش��یدن حضور پرش��ور مردم اصفهان در سطح ملی و 
بین المللی ایفا کردند. معاون سیاسی امنیتی استانداری 
اصفهان به قولی که قبل از برگ��زاری انتخابات مجلس 
نهم به خبرنگاران داده بود اشاره کرد و گفت: با توجه به 
نتایجی که از سوی کمیته اطاع رس��انی استانداری در 
زمینه فعالیت رسانه ها در برگزاری انتخابات اعام شد، 
از رس��انه های برتر تجلیل به عمل خواهد آمد. به گفته 
اس��ماعیلی، مراس��م تجلیل از خبرنگاران و رسانه های 
برتر در پوشش برنامه  انتخابات دور نهم مجلس شورای 
اسامی در حاشیه شورای اداری اس��تان، در خردادماه 

برگزار خواهد شد.

یادواره ش��هداي خلبان اس��تان اصفهان با پیام نماینده 
ولی فقیه دراس��تان و ام��ام جمعه اصفهان برگزارش��د. 
 در بخش��ی از پیام آی��ت اهلل طباطبایی  نژاد که توس��ط 
حجت االس��ام دست افکن قرائت می ش��د، آمده: امروز 
ترویج فرهنگ ش��هادت طلبی وزنده نگه داش��تن یاد و 
خاطره شهدا دعوت به مرگ نیست ودعوت به مجاهدت، 
دعوت به ایستادگی ودعوت به راه شهیدان است. در این 
یادواره امیر سرتیپ پوردس��تان، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسامی ایران  با بیان ویژگی های شهدا در 
دوران دفاع افزود: شهدا در رأس ملت بودند و در رأس آنها 
نیز شهدای خلبان بودند که رشادت های زیادی در دوران 
دفاع مقدس از خود باقی گذاشتند. رجایی، مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان هم در این یادواره 
گفت: اس��تان اصفهان ب��ا دارا بودن 1۲8 ش��هید خلبان 
 در این زمینه، درکش��ور پیشگام اس��ت. دراین یادواره از 
خانواده های 1۲8 شهید خلبان اس��تان اصفهان تجلیل 
ش��د. این یادواره به همت پایگاه هش��تم شکاری نیروی 
هوایی، پایگاه چهارم رزمی پش��تیبانی هوانیروز اصفهان 

و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان برگزار شد.

 علیرضا نصر اصفهاني، نایب رییس کمیسیون حمل ونقل
شوراي اس��امي ش��هر اصفهان گفت: با گاز سوز شدن 
وسایل حمل و نقل عمومي، نیاز به جایگاه هاي سوخت 
بیشتر احساس مي ش��ود که باید فرآیند سوخت گیري 
را ترمیم کرد. وي با بیان این که تعداد وس��ایل حمل و 
نقل عمومي گاز سوز نس��بت به بنزین سوز کمتر است، 
تصریح کرد: وس��ایل حمل و نقل عمومي گاز سوز زمان 
طوالني تري براي س��وخت گیري مصرف مي کنند، به 
همین دلیل باید فرآیند سوخت گیري ترمیم شود. وي 
در خصوص نب��ود تأخیر در حرکت اتوب��وس ها، تأکید 
کرد: بهترین راهکار براي نبود تأخیر، حرکت به س��وي 
کاهش زمان انتظار است، از این رو یکي از مأموریت هاي 
اتوبوسراني نیز در این زمینه، مدیریت زمان و در نتیجه 
کاهش زمان انتظ��ار و رفاه حال مس��افران خواهد بود. 
نصراصفهانی با اش��اره به علل تأخیر اتوب��وس ها یادآور 
شد: براي اتوبوس ها یک جایگاه سوخت CNG وجود 
 دارد که روزانه حدود ۲50 اتوبوس در آن سوخت گیري 
مي کنند که با توجه به تعداد اتوبوس هاي موجود، همه 

آنها نمي توانند از این جایگاه استفاده کنند.

حجت االسام محمدحس��ین فقیهی، دبیر ستاد احیای 
امر به مع��روف و نهی از منکر اس��تان اصفه��ان گفت: 
برخورد قاطع با رانندگان خودرو های هنجار ش��کن در 
سطح ش��هر، امری الزم و ضروری برای رعایت شئونات 
اسامی است. به گفته وي، طرح عیون خودرویی، یکی از 
مهم ترین طرح های اجرایی این معاونت محسوب می شود 
و اس��تفاده از راهکار های مناسب در راستای توسعه این 
طرح، امری مهم تلقی می ش��ود. وی با اشاره به ضرورت 
پیشگیری، سالم سازی و جلوگیری از حرکت خودرو های 
فعال در سطح شهر با صدای موس��یقی ناهنجار، اضافه 
کرد: حرکت این خودرو ها در س��طح شهر و عدم رعایت 
شئونات اسامی، سبب آزار و اذیت شهروندان می شود 
و مس��ئوالن مربوطه باید با این افراد ب��ه صورت جدی 
برخورد کنند. وی ادامه داد: برخورد جدی با این افراد با 
استفاده از نیرو های غیر محسوس در سطح شهر و با در 
اختیار داشتن دفترچه های طرح عیون خودرویی صورت 
می گیرد. وي  تأکی��د کرد: موارد قانونی باید نس��بت به 
رانندگانی که از نظر صوتی هنجار شکنی می کنند و سبب 

سلب آسایش شهروندان می شوند، اجرا شود.

دفاع مقدس  رسانه 

دیگه چه خبر 

اتوبوس رانی  امربه معروف و نهی از منکر 

رسانه های برتر انتخاباتي 
خردادماه معرفي مي شوند 

ياد شهدای خلبان 
اصفهان گرامي داشته شد

  علت تأخیر
 اتوبوس هاي اصفهان   

برخورد قاطع با رانندگان 
هنجارشکن در اصفهان  

گشتي در اخبار 

زمان دقیق سفر ريیس جمهور به 
اصفهان مشخص نیست

محمد مهدی اس��ماعیلی در گفتگو با ایمنا با اش��اره به این که اس��تان 
اصفهان به عنوان مقصد س��فر یکصد و یکم هیأت دولت انتخاب ش��ده 
است، اظهار داش��ت: در حال حاضر همه مقدمات الزم برای سفر هیأت 
دولت به اصفهان انجام ش��ده و اس��تان آمادگی کامل ب��رای میزبانی از 
رییس جمهور و هیأت همراه را دارد. وی ب��ا بیان این که رییس جمهور 
تمایل خود را نسبت به حضور در ۲۳ شهرستان استان اعام کرده است، 
تصریح کرد: بنابر برنامه ریزی های ص��ورت گرفته، رییس جمهور چهار 
الی پنج روز میهمان اصفهان خواهد بود. معاون سیاسی امنیتی استاندار 

اصفهان بازدی��د از پروژه های 
مهر ماندگار و پیگیری مصوبات 
سفرهای گذشته را از مهم ترین 
برنامه های سفر رییس جمهور 
به استان اصفهان اعام کرد. وی 
با اشاره به انجام همه مقدمات 
س��فر رییس جمهور به استان 
اصفهان،گفت: هنوز زمان دقیق 

این سفر مشخص نشده است.
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چهره روز
اولین روش مبارزه  دشمنان، توهین به رهبران دینی است

 نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان ضمن محکوم کردن هت��ک حرمت به امام 
هادی )ع( گفت: بر اساس آیات قرآن، اولین روش مبارزه دشمنان، توهین و تمسخر رهبران دینی 
است که با بصیرت مسلمانان و معرفی زندگی همه ائمه معصومین )ع( این تاش ها خنثی می شود.
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آذربایجانی، مدی��ر روابط عمومي ش��هرداري اصفهان در این 
مراسم گفت: از سال 8۲ مدیریت ش��هری اصفهان با رویکرد 
فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را به صورت گس��ترده آغاز 
 کرده و امروز ش��اهد افتتاح س��یمای ش��هر با پخ��ش روزانه 
 60 دقیق��ه برنامه با محوری��ت ارتقای فرهنگ ش��هروندی و 

اطاع رسانی به صورت عصرگاهی هستیم. 
ب��ه گفت��ه وي، در ای��ن ش��بکه از تم��ام ظرفی��ت ه��ای 
اصفه��ان  )روزنام��ه  مکت��وب  رس��انه  ش��امل  الزم، 
زیبا(،رس��انه س��ایبر)درگاه الکترونیک��ی ش��هرداری(، 
 اطاع رس��انی و اخب��ار) خبرگ��زاری ایمن��ا(، رس��انه های

تصویری و صوتی )اس��تودیو ص��دای ش��هر و تلویزیون های 
ش��هری( برای ارتباطات استفاده شده اس��ت. علي کلباسي، 
مدیر کل صدا و س��یمای اس��تان اصفهان درآیی��ن افتتاحیه 
س��یمای ش��هر به راه اندازی رادیو صدای شهر اش��اره کرد و 
گفت: تیرماه س��ال 88 به منظور ارتقای فرهنگ شهروندي، 
 صداي شهر در پارکینگ شهرداري مرکزي راه اندازي شد که 
بر اساس نظرسنجي هاي انجام شده، شنوندگان صداي شهر 

10 درصد بیش��تر از رادیو اصفهان بوده اس��ت. وي با اشاره به 
این که موفقیت صداي شهر باعث شد تا پروژه سیماي شهر نیز 
در دستور کار قرار گیرد، افزود: امروز به یاري خداوند استودیو 
س��یماي ش��هر به طور موقت در فضاي50 مترمربع در طبقه 

هشتم برج جهان نما راه اندازي مي شود. 
مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان با اشاره به بیانیه یونسکو 
در خصوص پیوست فرهنگي پروژه هاي عمراني، اظهار داشت: 
از طریق سیماي شهر مي توانیم پیوست هاي فرهنگي پروژه 

هاي عمراني را اطاع رساني کنیم.

راه اندازی سیمای شهر برای ترويج فرهنگ
مرتضی سقائیان نژاد، ش��هردار اصفهان هم هدف از راه اندازی 
شبکه سیمای ش��هر را ترویج فرهنگ دانست و گفت: از اهداف 
مهم و ش��اید اصلی ای��ن ش��بکه در اصفهان، تروی��ج فرهنگ 
شهروندی اس��ت که امیدواریم با ش��روع به کار شبکه سیمای 
شهر، بتوانیم آن طور که شایسته است اصول فرهنگ شهروندی 

را دراختیار مردم بگذاریم. 

وی ب��رای ادامه به کار و تقویت این ش��بکه، گفت: اس��اتید 
دانشگاه و حوزویان، باید برای پایه ریزی و ادامه کار این شبکه، 
از کمک هایش��ان به ما دریغ نکنند تا از این طریق، هرچه بهتر 
به مردم در راستای تقویت فرهنگ ش��هروندی خدمات ارائه 
کنیم. به گفته س��قائیان نژاد، اصفهان از س��ال 8۲ توانست با 
شعار شکستن دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری و جلب 
مشارکت مردمی، از یک نهاد خدماتی صرف، به ارگانی اجتماعی 
و فرهنگی تبدیل ش��ود و در تمام زمینه ها باتعامل و مشارکت 
با ش��هروندان، به دنبال توسعه س��رمایه های اجتماعی باشد. 
وي افزود: در طول عمر صدساله ش��هرداری فقط در دوره اول 

بین مردم و شهرداری اعتماد 
 بسیار خوبی برقرار شده بود، 
ب��رای  ک��ه  ط��وری  ب��ه 
مشروطیت، از طریق رسانه 

بلدیه تبلیغ می شد.
 استودیوسیمای شهر روزانه 
 60 دقیقه به پخ��ش  برنامه 

می پردازد. 
همچنین در حاش��یه این  
کت���اب  مراس���م نیز از 
»اسناد بل�دیه تا ش�هرداری 
 اصفهان« حاوی ۳05 سند 
از س��ال 1۲86 تا فروردین 
س��ال1۳60 در دوجل��د با 
بی��ش از ه��زار صفح��ه در 
 چه��ار فصل تهی��ه و تدوین 

شده است.

با راه اندازي استوديو سیماي شهر در اصفهان 

شهرداري زنجیره رسانه هایش را تكمیل كرد

پنجشنبه اصفهاني ها شاهد رويداد جديدي در حوزه شهري بودند. آيین راه اندازی استوديو  داوود 
س�یمای ش�هر و رونمايی ازکت�اب اس�ناد ش�هرداری اصفه�ان، رويدادهايی بودن�د که با شیخ جبلی 

رويکردفرهنگی و اجتماعی در اصفهان اتفاق افتاد.

اصفهان از سال ۸۲ 
توانست با شعار 
 شکستن ديوار 

بی اعتمادی بین 
مردم و شهرداری 
و جلب مشارکت 

مردمی، از يک نهاد 
خدماتی صرف، به 
ارگانی اجتماعی و 

فرهنگی تبديل شود

پروين 
احمدي 

 -روب��ان چین��ی اس��تودیو س��یمای ش��هر در یک��ی از 
 س��اختمان های مرک��زی ش��هر با طع��م کیک ش��کاتی، از 
شیرین ترین لحظات مراسم بود که به صورت زنده از طریق شبکه 

استانی پخش شد. 
-ش��هردار اصفهان گف��ت: از گذاش��تن دس��تمان روی بوق تا 
قیچی10 ارگان در لباس ش��هر نیاز به کار فرهنگی و مدیریت 
واحد دارد، به همین دلیل اس��ت که نمره شهرداری 1۴ است و 

هنوز تا نمره ۲0 فاصله دارد. 
 -تقدی��ر و تش��کر از گ��ردآوران کت��اب اس��ناد ش��هرداری، 
ب��ه خص��وص مهن��دس عل��وی، اولی��ن ش��هردار اصفه��ان 
 پ��س از انق��اب، از دیگ��ر حاش��یه ه��ای ای��ن مراس��م بود. 



چهره روزیادداشت

تولید ۲۰۶ متوقف نشده است
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با تأکید ب��ر این که تولید 
خودروی ۲۰۶ متوقف نشده است، گفت: تا این لحظه درخواستی 
برای کاهش تعرفه واردات خودرو به کمیس��یون ماده یک ارسال 

نشده است. 
محس��ن صالحی نی��ا اف��زود: وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
کمیته ای را برای بررس��ی وضعیت تولید انواع خودرو در کش��ور 
دارد که بر این اساس، بررسی های انجام شده در این مورد نشان 
می ده��د تولید خودروی ۲۰۶ متوقف نش��ده و حتی کاهش هم 
نداش��ته اس��ت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق 
بررسی های انجام ش��ده، مشخص شده است که به هیچ عنوان، 

توقف خط تولید ۲۰۶ وجود ندارد. 

15۰میلیون مترمکعب آب قابل 
برگشت در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران اس��تان اصفهان با اش��اره به قابلیت 15۰ 
میلیون مترمکعب آب قابل برگشت به چرخه مصرف در بخش های 
مختلف در استان اصفهان بیان داشت: با اختصاص اعتبارات و احداث 
حدود ۲۰ تصفیه خانه در اس��تان اصفهان می توان از این میزان آب 

قابل برگشت استفاده کرد.
وی، با اش��اره به خشکس��الی های چند س��ال گذش��ته اف��زود: با 
 وجود تهدیدات ناش��ی از خشکس��الی همواره بای��د در زمان های 
عادی با برنام��ه ریزی صحیح، با بحران های کم آبی و خشکس��الی 

مقابله کرد.

 چک های بی محل پاس 
می شوند

کوروش پرویزیان، مش��اور ریی��س کل بانک مرکزی با 
اشاره به تصویب اس��تفاده از صکوک در شورای پول و 
اعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ریالی 
و ارزی در شورا تصویب ش��د که امکان جدیدی را برای 
حوزه تولید در بخش های مختل��ف فراهم می کند. وی 
افزود: استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از 
طرفین در مقابل مبلغی مشخص متعهد به تولید، تبدیل 
و تحویل کاال یا اجرای طرح با مش��خصات مورد تقاضا 
در یک دوره زمانی مش��خص به طرف سفارش دهنده 
می شود. این عضو ش��ورای پول و اعتبار گفت: صکوک 
نیز ابزار جدیدی اس��ت که در حوزه س��اخت، تولید و 
طرح های زیربنایی کاربرد دارد و می تواند در تأمین مالی 
طرح های اقتصادی به شبکه بانکی کمک کند. پرویزیان 
با اشاره به بررس��ی موضوع تجدیدنظر در دستورالعمل 
حس��اب جاری افزود: این تجدیدنظر در دستورالعمل 
حساب جاری در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد 

اطمینان و اعتماد بین فعاالن اقتصادی است.
 ای��ن عض��و ش��ورای پ��ول و اعتب��ار گفت: ب��ا اصالح 
دستورالعمل حس��اب جاری، انضباط مالی و اطمینان 
نسبت به وصول مطالبات بین فعاالن اقتصادی افزایش 
می یابد. وی تصریح کرد: تسهیالت و مقررات و ضوابطی 
که بانک ها در زمینه افتتاح حساب جاری برای مشتریان 
در نظر می گیرند، امکان فعالیت برای فعاالنی که قصد 
س��وء اس��تفاده از مق��ررات و ابزارهای مال��ی را دارند، 
کاه��ش می دهد. وی با اش��اره به ش��رایط جدید برای 
صدور چک و افتتاح حس��اب جاری بیان کرد: ش��رایط 
افتتاح حس��اب ج��اری از این به بعد در صورتی اس��ت 
که فرد متقاضی دارای چک های رفع س��وء اثر نشده یا 
مطالبات تعیین تکلیف نشده نباش��د. پرویزیان با بیان 
این که این دس��تورالعمل جدید تمهیدات مناسبی را 
برای چک های ص��ادره در نظر گرفته اس��ت، افزود: در 
دستورالعمل جدید حس��اب جاری، اگر فرد چک خود 
را از محل حس��اب جاری صادر کند، اما حساب مذکور 
موجودی کافی نداشته باشد، بانک آن را تأمین کرده و 
سپس مبلغ پرداخت شده را از سایر حساب های مشتری 
در بخش های دیگر برداش��ت می کند. وی درباره زمان 
ابالغ دستورالعمل جدید گفت: این دستورالعمل از زمان 
تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد، اما تا 
زمانی که به طور کامل به شبکه بانکی ابالغ شود، ممکن 

است حدود دو هفته زمان ببرد.

اخبار کوتاه

ویژه
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قیمت جهانی طال کاهش یافت

به دنبال ادامه روند نزولی ارزش یورو در براب��ر دالر، قیمت جهانی طال، بار دیگر کاهش 
یافت. قیمت جهانی طال در ماه می بیش از شش درصد کاهش داشته است. بحران مالی 

و بدهی منطقه یورو تأثیر منفی زیادی بر ارزش یورو گذاشته است. برگزاری نخستین آزمون ادواری 
همسان کشوری در اصفهان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان
محمدعلی زارع

پنجم خرداد نخستین آزمون ادواری همسان کشوری به وسیله سازمان 
فنی و حرفه ای اصفهان در سراسر استان برگزار  شد. ثبت نام متقاضیان 
ش��رکت در این آزمون ه��ا به صورت هم زمان با سراس��ر کش��ور از 3۰ 
فروردین ماه جاری آغاز شد. در س��طح استان 14 هزار و 83۲ نفر برای 
شرکت در این آزمون ها ثبت نام کرده اند. متقاضیان حضور در نخستین 
دوره آزمون های ادواری سال 
جاری در 3۲ حوزه به رقابت با 

یکدیگر  پرداختند.
این آزمون ه��ا در 13۲ حرفه 
مهارتی ش��امل رش��ته های 
مختلف خدماتی، فنی، رایانه، 
هنری، گردش��گری، صنعت 
ساختمان و س��ایر رشته های 

مهارتی برگزار شد.

با گذش��ت بیش ازهش��ت ماه از این ماجرا، ش��اهد محاکمه 
افراد زیادی بودیم. اما ه��ر بار به طریقی باید س��رمایه ایرانی 
از جیب مس��ئوالن دیگر کش��ورها س��ر در بی��اورد و پس از 
محاکمه و ابالغ رأی، بار دیگر شاید در کمتر از یک ماه شاهد 
اختالس��ی دیگر در کش��ورمان باش��یم.همین بس که چند 
 روز گذش��ته پرونده متهمان اختالس در بیمه ای��ران نیز در

 صفحه نخست بس��یاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها مشهود 
بود.

حال این که دقیقا چه مقدار بوده و در چه راهی صرف ش��ده، 
که نباید ش��ک کنیم که جز در راه خیر صرف ش��ده باش��د!، 
بماند. اما باید مسئوالن تدابیر امنیتی بیشتری را در این مورد 
 بیاندیش��ند، زیرا اخبار حکایت از این دارد که عالوه بر این که 
 در اختالس س��ه  هزار میلی��ارد، بس��یاری از مس��ئوالن در 
وزارت راه و دیگر وزارتخانه ها محکوم به همکاری هستند، در 
اختالس بیمه ایران نیز پای یکی از معاونان رییس جمهور در 

میان است.

هر ۲۲ روز، سه هزار میلیارد
با مقایس��ه و کنار هم قرار دادن چند آمار نفتی به این نتیجه 
می رسیم که هر ۲۲ روز، س��ه هزار میلیارد تومان از سرمایه 
ملت ایران کس��ر می ش��ود. این امر با س��کوت تلخ مسئوالن 
مواجه شده اس��ت. هنگامی که در مبحث نفت و گاز، سخن از 
موقعیت جغرافیایی ایران می شود، نخستین مقوله مهم، وجود 

میادین مشترک نفت و گاز ایران با همسایه های خود است.
وجود مرز مشترک آبی و خاکی در برخی حوزه های نفت و گاز 
ایران با کشورهای همسایه، باعث شده است این مسأله، اهمیت 
بسیاری داشته باشد، به گونه ای که کارشناسان مسائل سیاسی 
و اقتصادی از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد  می کنند.

پارس جنوبی، بزرگ ترین میدان مشترک ایران
ایران ۲8 میدان مش��ترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه 
دارد. در پارس جنوبی که بزرگ ترین میدان مش��ترک ایران 
است، رقیب قطری روزی 3۶۰ میلیون مترمکعب گاز برداشت 

می کند و م��ا ۲1۰ میلیون گاز. کش��ور عراق نی��ز از میادین 
مش��ترک با ایران ۲95 هزار بش��که نفت برداشت می کند که 
این میزان از طرف ایران 13۰هزار بش��که است. همچنین در 
میادین مشترک با امارات نیز این کشور 13۶ هزار بشکه نفت 
تولید می کند، در حالی که ایران 5۶ هزار بش��که تولید دارد. 
این موضوع در مورد میادین مش��ترک با عربس��تان نیز وجود 
دارد؛ عربستان از میادین مشترک 45۰ هزار بشکه نفت تولید 
می کند که این میزان در طرف ایرانی 4۲ هزار بش��که اس��ت.

کشور قطر با 1۲ کیلومتر حفاری افقی در این الیه نفتی روزانه 
45۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت می کند که این میزان در 

طرف ایرانی صفر است.
با یک محاسبه سر انگشتی به این نتیجه می رسیم که کشور 
ع��راق 1۶5هزار بش��که، امارات 8۰ هزار بش��که، عربس��تان 
4۰8هزار بشکه و قطر 45۰هزار بش��که بیشتر از ایران نفت از 

میادین مشترک برداشت می کنند.
در مجموع این چهار کش��ور یک میلیون و1۰3 هزار بش��که 
نفت بیش��تر از ای��ران برداش��ت می کنند که اگر هر بش��که 
نفت1۰۰دالر فروخته ش��ود و قیمت هر دالر ب��ا توجه به نرخ 
دولتی 1۲۲۶تومان باشد، در مدت ۲۲ روز به عدد تلخ سه هزار 

میلیارد تومانی می رسیم.

نفت، مسأله ای تأثیرگذار بر همسایه ها
با توجه به نقش نفت در اقتصاد ملی از یک سو و در عرصه های 
اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان از سوی دیگر، رقابت سخت 
کشورهای همسایه در توسعه و برداشت هرچه بیشتر از ذخایر 
هیدروکربونی و تالش ش��بانه روزی آنان برای فاصله بیشتر با 
ایران در نرخ برداشت از مخازن، موضوع میادین مشترک نفت 
و گاز با همسایگان، به مس��أله ای ملی تأثیرگذار بر منافع ملی 

کشورمان بدل شده است.
دستیابی به حقوق ایران در میادین مش��ترک و پیشگیری از 
دست اندازی رقبا به سهم ایران، نیازمند عزم ملی با اتکا به توان 
علمی و اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناس��ان برای حل و 
رفع مس��ائل موجود در راستای توس��عه و بهره برداری هرچه 

سریع تر و بیشتر این میادین است.
 میادی��ن مش��ترک ی��ک مس��أله مل��ی اس��ت که ج��ا دارد 
تمام مسئوالن اجرایی کشور، مانند مسأله هسته ای، همدل 
در کنار یکدیگر ایس��تاده و با تمام توان ب��ه احیای حق ملت 

ایران بپردازند.

۲۲ روز، سه هزار میلیارد، 3۶5 روز، چند میلیارد؟

سرمایه ایران در جیب همسایه های عرب 

در روزهای داغ شهریور سال گذشته، خبر داغی نقل تمام محافل سیاسی و اقتصادی جامعه  گروه 
شد و آن، کشف اختالس سه  هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور بود. این خبر در ابتدا اقتصاد

بسیار عجیب و غیرقابل باور می نمود، اما تأیید مسئوالن بانکی کشور همگان را در شوک فرو 
برد و دل هر ایرانی را به درد آورد؛ اتفاقی که باید تمام مسئوالن را به فکر فرو ببرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
1743 ش��ماره دادنامه: 9109970353400079، ش��ماره پرونده: 8909980365300025، 
شماره بایگانی شعبه: 901396، شاکی: آقای حسن غازی اصفهانی به نشانی خ استانداری 
ک مهریار پ 6، متهم: آقای فرهاد امینی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای فرهاد امینی فرزند حس��ن آزاد به لحاظ عدم دسترس��ی 
به وی دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نس��بت 
به آقای حس��ن غازی اصفهانی فرزند صفرعلی دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره 
از دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و نظریه 
کارش��ناس تصادفات و گواهی های صادره از پزش��کی قانونی و عدم حضور متهم در 
جلسه دادرسی و سایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و 
مستنداً به مواد 294 و 302 و 480 و 481 و 484 و 717 قانون مجازات اسالمی و رعایت 
بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم 
را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت دامیه پس سر و نیم 
درصد دیه کامل بابت حارصه قدام ساق چپ و شش دینار بابت سیاه شدگی ران و ساق 
چپ در حق آقای حسن نمازی اصفهانی و از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
بوده و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م 

الف/ 3261 گازری- دادرس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1740 شماره دادنامه: 9109970354300133، ش��ماره پرونده: 9009980362001287، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901078، شاکی:آقای عباس مختاری به نشانی خ چهارباغ باال ک 
فرشادی سوپر زنده رود، متهم: آقای مرتضی مشیری به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 
1. ایراد جرح عمدی با چاقو 2. تهدید، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مرتضی 
مش��یری فرزند اس��دا... که به جهت متواری بودن وی سایر مشخصات وی در دسترس 
نمی باشد دائر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای عباس مختاری فرزند خیر 
ا...، دادگاه با عنایت به ش��کایت شاکی خصوصی فوق، کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان، گواهی پزش��کی قانونی مضب��وط در پرونده، مودای اظهارات 
گواه تعرفه ش��ده توسط ش��اکی در مرحله تحقیقات مقدماتی، متواری بودن متهم و عدم 
حضور وی در جلس��ات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم احضار 
وی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و گزارش ضابطین دادگستری و نتیجه 
تحقیقات معموله توسط آنان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری مشارالیه 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد بند ج ماده 295 تبصره 2 ناظر به بند الف ماده 302 
و مواد 297 و 304 و 480 و 481 و 484 تبصره ماده 614 قانون مجازات اس��المی متهم 

موصوف را از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت جراحت 
دامیه جلوی س��ر، یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه س��مت چپ پیش��انی، سه 
درصد دیه کامل بابت سه ناحیه جراحت دامیه بازوی چپ، یک و نیم درصد دیه کامل بابت 
سه ناحیه جراحت حارصه سمت چپ قفسه سینه و شکم، یک و نیم هزارم دیه کامل بابت 
کبودی بازوی چپ ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق شاکی خصوصی و از حیث 
جنبه عمومی جرم به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید. رای صادره 
غیاب��ی و ظ��رف ده روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از انقضای 
مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان می باشد. م الف/ 3321 رحمتی- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ رأی
1744 ش��ماره دادنامه: 9109970353500215، ش��ماره پرونده: 9009980359500866، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901273، ش��اکی: آقای علی دالل به نشانی اصفهان خ دشتستان 
مجتمع س��پاهان ط 2، متهمین: 1- آقای س��االر فضیلی 2. آقای جلیل عمو 3. آقای پیمان 
واقعی همگی مجهول المکان، اتهام ها: 1. ش��رکت در ای��راد ضرب و جرح بدنی عمدی با 
چاقو، 2. تهدید، 3. اهانت، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب اصفهان علیه 
متهمین متواری: ساالر فضیلی- پیمان واقعی و جلیل عمو دائر بر اهانت – تهدیدو شرکت 
در ایراد ضرب و جرح بدنی عمدی با چاقو نسبت به علی دالل با عنایت به مجموع تحقیقات 
انجام شده و محتویات پرونده نظر به فقدان دالیل اثباتی کافی لذا وقوع و انتساب بزه های 

فوق به متهمین یاد ش��ده محرز و مسلم نمی باشد. دادگاه ضمن رد کیفرخواست صادره 
مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرس��ی کیفری رأی ب��ر برائت آنان صادر و 

اع��الم می دارد. رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل اعتراض در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اس��ت. م الف/ 3258 کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1745 شماره دادنامه: 9109970352800197، ش��ماره پرونده: 9009980359800619، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901219، ش��اکی:آقای ایوب نوری به نشانی زینبیه 4 راه عاشق 
اصفهانی ش��رقی ک گلس��تان ش��رقی جنب مس��جد صاحب الزمان، متهم: آقای کیارش 
مختاری به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو ، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خص��وص اتهام آقای کیارش مختاری که بلحاظ مجهول المکان 
اعالم ش��دن از طریق نشر آگهی بجلسه ی دادرس��ی دعوت بحضور شده است.مبنی بر 
ایراد صدمه بدنی عمدی نس��بت به آقای ایوب نوری با اس��لحه سرد )چاقو( با عنایت به 
شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و نظریه پزشک قانونی و قدر متیقن حاصل از 
اظهارات شهود و مطلعین و متواری بودن متهم در نتیجه عدم دفاع مؤثر و مؤیداًبه سایر 

قراین و امارات قویه منعکس در پرونده مجرمیت وی باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا 
دادگاه باس��تناد مواد 495 و 367 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را بابت ایجاد بریدگی 
بخیه شده روی پستان چپ دامیه و بریدگی بخیه شده قدام شانه راست دامیه به پرداخت 
دو درصد از دیه کامل انس��ان بعنوان ارش در حق مصدوم آقای ایوب نوری محکوم می 
نمای��د تا در مهلت یکس��ال از تاریخ وقوع بزه تأدیه نمای��د. دادگاه از جهت جنبه عمومی 
قضیه بزهکار موصوف الذکر را باستناد تبصره 1 ذیل ماده 614 قانون مجازات اسالمی 
به تحمل مدت سه ماه و یک روز حبس تعزیراً محکوم می نماید رای صادره غیابی و در 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی واخواهی در این دادگاه میباش��د. م الف/ 3320 

حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ رأی 
1761 ش��ماره دادنامه: 9109970353500170، ش��ماره پرونده: 8909985471200041، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900760، شاکی: آقای احمد موسوی آغچه به نشانی فالورجان/ 
کلیش��اد/ روستای آغچه بدی/ روبروی مسجد امام حسین )ع(، متهم: آقای سعید کلبعلی 
)معروف به حاج مال رخش��انی( فعاًل مجهول المکان، اتهام س��رقت خودرو، گردش��کار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
درخصوص اتهام متهم س��عید کلبعلی )معروف به حاج مال رخشانی( که بلحاظ متواری 
بودن نامبرده و عدم دسترسی به ایشان اطالعات و مشخصات بیشتری از وی در اختیار 
نمی باش��د دایر بر س��رقت یک دس��تگاه خودروی پراید نقره ای رنگ به شماره انتظامی 
ای��ران 13-735 ق 97 مدل 1387 متعلق به احمد موس��وی آغچه ب��دی، از توجه به مفاد 
کیفرخواس��ت صادره و با عنایت به گزارش اولیه تنظیمی از س��وی مأمورین انتظامی 

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در مورخه 88/11/1 که مؤید دستگیری شخصی به 
نام مرتضی میرشکار و همسرش معصومه سرلکزایی در حین تردد با خودروی مسروقه 
یاد شده و حمل مقداری مواد مخدر جاسازی شده در سقف آن خودرو متعاقب مظنونیت 
نس��بت به آنان می باش��د و با مالحظه اعالم شکایت ش��اکی مالباخته و سوابق مربوط 
به تش��کیل پرونده س��رقت اتومبیل از طرف وی و اظهارات متصرفین خودروی مزبور 
هنگام دستگیری و اینکه متهم متواری علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه )منتشره در روزنامه 
محلی قدس به ش��ماره 6722-90/3/25(در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را و علیرغم 
ابالغ قانونی وقت رس��یدگی )که آگهی احضار وی نیز در روزنامه محلی نصف جهان به 
شماره 1455-90/11/15 درج گردیده است( در جلسه دادرسی مورخه 91/2/5 این دادگاه 
حضور نیافته و الیحه ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب 

بزه فوق به وی محرز و مسلم می باشد. دادگاه در اجرای ماده 217 قانون آئین دادرسی 
کیفری مس��تنداً به ماده 661 قانون مجازات اس��المی متهم یاد شده را به تحمل یک سال 
حبس تعزیری و چهل ضربه شالق محکوم می نماید. ضمنًاٌ نظر به اینکه خوروی مسروقه 
پس از کشف به مالباخته مسترد گردیده است لذا الزام سارق به رد مال منتفی است. رأی 
صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م 

الف/ 3257 کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
1762 ش��عبه هفدهم اجرای احکام حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرایی بشماره 910003 ح 17 بابت محکومیت آقای امید مصری فرزند 
جمشید بنش��انی اصفهان شهرک کاوه خیابان حکیم نظامی کوی ارغوان 6 پ 276 منزل 
جمشید مصری به پرداخت مهریه وجه نقد به مبلغ 116/838/400 ریال و بابت هدیه کالم 

اله مجید و مهر الس��نه و آئینه و ش��معدان و بهای خانه مس��کونی و پرداخت هزینه یک 
سفر حج تمتع و سی مثقال طال و دویست عدد سکه تمام بهار آزادی در حق خانم سمیه 
نیک نفس با وکالت فاطمه محمدی بنش��انی اصفهان خ رباط دوم خ س��ید رضی روبروی 
شیرینی س��رای مادر اول کوچه تختی ش��ماره 16 و مبلغ 2/765/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
در نظر دارد یک دس��تگاه س��واری پراید تیپ 141 رنگ نقره ای مدل 1385 دارای شاسی 
1482285156054 ب��ه ش��ماره انتظامی 845 د 91- ایران 13 که طبق نظریه کارش��ناس 
رسمی دادگستری اعالم شده که چراغ عقب سمت راست آن شکسته زه روی درب جلوی 
خودرو کنده و خراب و بدنه خودرو نس��بتًا سالم و تودوزی نسبتًا خوب و الستیک ها با 
آج 70 درص��د رؤیت گردیده ارزش خودرو با توج��ه به وضعیت خودرو و نوع خودرو 
مدل خودرو مبلغ 54/000/000 ریال برآورد می شود را از طریق مزایده به فروش برساند 
جلس��ه مزایده در روز پنج ش��نبه مورخ 91/3/18 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این 
اجرا اتاق 207 طبقه دوم دادگستری کل استان اصفهان بنشانی اصفهان خ شهید نیکبخت 
برگ��زار می گردد. متقاضیان خرید می توانن��د حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل 
مذکور در آدرس اعالمی بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و کسانی می 
توانند در مزایده شرکت نمایند که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس 
را نقداً به صندوق دادگس��تری واریز نماید و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت 
از نظر کارشناسی را پیشنهاد نماید. مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1763 اج��رای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مف��اد اجراییه پرونده 
414/90 و 415/90 ج /13 ل��ه آقایان 1. س��جاد غریب ش��ی 2. س��جاد پورکوراوند علیه 
کارفرمای فس��ت فود ساحلی آقای جمشید شیخ فرشی به آدرس بازارچه فرش فروشان 
پاس��اژ امین مبنی بر مطالبه مبلغ 17/000/000 ری��ال و مبلغ 700/000 ریال بابت هزینه 
کارشناس��ی و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 17/780/000 
ریال در حق له اول و مبلغ 9/000/000 ریال در حق له دوم و مبلغ 1/000/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی مبنی بر فروش یک تخته فرش دست بافت نائین به ابعاد 2/45 ×3/49 
متر نه ال 14 صدتایی نقشه لچک و ترنج زمینه سرمه ای حاشیه بژ چرم دوزی شده که در 
موقعیت فعلی با توجه به عوامل موجود در قضیه قیمت فعلی این فرش 30/000/000 ریال 
)س��ی میلیون ریال( ارزیابی گردیده جلس��ه مزایده ای در روز پنج شنبه مورخ 91/3/18 
از س��اعت 9 صبح الی 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه سوم اتاق 358 برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی بازارچه فرش فروشان پاساژ امین مراجعه و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1764 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 31585-2/851 و به اس��تناد سند رهنی شماره 
148971 مورخ 87/3/27 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 15 اصفهان له بانک 
سرمایه علیه ش��رکت کارتن گستر اصفهان و غیره، تمامی شش دانگ اعیان یک دستگاه 
آپارتمان به پالک ثبتی 1283/7 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 50/94 مترمربع 
با جمیع متعلقات آن ملکی خانم زهرا شب بیدار فرزند حسین به شناسنامه شماره 41852 
صادره از حوزه یک اصفهان متولد 1341 به نش��انی شهرستان اصفهان خیابان خاقانی 
کوچه ش��هید اسفندیاری کوچه شهید حس��ینی بن بست اول سمت راست داخل بن بست 
منزل دوم سمت راست پالک 74 طبقه زیرزمین کدپستی 8175716744 که سند مالکیت آن 
در صفحه 56 دفتر 944 به شماره 174996 ثبت و صادر شده است با حدود آن برابر نامه 
وارده شماره 28752-89/7/17 اداره ثبت بدین شرح می باشد شمال اول به طول 6/ متر 
دیواری است به دیوار عرصه پالک 1283/2 فوقانی آن دیوار به دیوار خانه 1283/2 دوم 
به طول 5/4 متر تحتانی دیواری است به عرصه کوچه و فوقانی پنجره و دیواری است به 
کوچه سوم در دو قسمت که قسمت اول شرقی است به ترتیب به طول 2/25 متر درب و 
پنجره اختصاصی و دیوار اشتراکی و به طول 4/40 متر دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی 
6 فرعی ش��رق به طول 3/75 متر تحتانی دیواری است به عرصه کوچه و فوقانی پنجره 
و دیواری اس��ت به کوچه جنوب به طول 10/35 متر دیوار ب��ه دیوار خانه 1283/3 )این 
حد قباًل دیوار اش��تراکی بوده است غرب به طول 5/70 متر دیوار به دیوار خانه 1283/2 
که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده: آپارتمان مورد 
بازدید یک واحد مس��کونی در طبقه زیرزمین یک مجموعه مسکونی است پوشش کف از 
س��رامیک 40*40 و دیوارهای س��الن اصلی تا ارتفاع 80 سانتی متری سنگ و بعد از آن 
رنگ و نقاشی است آشپزخانه با کابینت ام دی اف باال و پائین اطاق خواب دیوارها رنگ و 
نقاشی و دارای کمد چوبی گرمایش لوله کشی گاز و بخاری گازی و سرمایش کولر آبی 
دارای انباری زیر راه پله مقابل درب ورودی حیاط و راه پله از س��نگ گرانیت خاکستری 

با نرده فلزی و سقف ها دارای گلوئی گچبری و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن 
می باش��د. قدمت ساخت در حدود 25 سال و بازسازی صورت گرفته در واحد مذکور و 
دسترس��ی ملک و عدم دسترسی ماشین و فاقد پارکینگ بودن مجموعه و براساس طرح 
تفضیلی ش��هرداری منطقه در صورت تخریب دارای عقب نشینی و در طرح تعریض گذر 
می باش��د مورد رهن فاقد بیمه می باش��د در رهن قرار گرفته از س��اعت 9 الی 12 روز 
شنبه مورخ 91/4/10 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان اداره ثبت اسناد وامالک طبقه سوم 
به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 432/990/000 ریال شروع و به هر کس 
که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف، بدهی 
های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و غیره تا تاری��خ مزایده اعم از اینکه رقیم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده 
مزایده اس��ت. ضمن آنک��ه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/3/6 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 3015 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
1765 ش��ماره پرونده: 8900400200300022/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 8900031/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200300472، بدینوسیله به خانم مریم کریمی فرزند عباس به 
نش��انی: اصفهان خیابان زینبیه، عمان سامانی، کوچه ش��هیدان پالک 12 بدهکار پرونده 
کالسه 8900400200300022/1 که برابر گزارش مأمور ابالغ واحد ابالغ نیروی انتظامی 
اصفهان آدرس فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
الزم االجرا ش��ماره 1280-86/1/19 بین ش��ما و بانک س��په ش��عبه جلفا اصفهان مبلغ 
39942297 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 8413995 ریال بابت خس��ارت تأخیر تا تاریخ 
89/10/15 و مبلغ 22448 ریال بابت ذمه روزانه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 
اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م  الف/3016 اسدی- 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
1766 کالسه پرونده: 2158/90، شماره دادنامه: 128، مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر درویش��ی نش��انی اصفهان خ قائمیه جنب یگان ویژه 
ساختمان س��وم پالک 3، وکیل: محمد ابراهیمی نشانی: اصفهان بزرگمهر نبش خ سپهبد 
قرنی مجتم��ع میالد نور ط 1 واحد 104، خواندگان: 1- زهرا صفایی 2- حس��ین خالقی 
3- مجتبی عدالتی نش��انی: 1 و 2 مجهول المکان 3- اصفهان هزار جریب کوی بهار بلوک 
31 پالک 23 خانه س��ازمانی، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای اکبر درویش��ی به وکالت محمد 
ابراهیمی به طرفیت 1- زهرا صفایی 2- حسین خالقی 3- مجتبی عدالتی به خواسته مطالبه 
مبلغ پنج میلیون تومان ریال وجه چک به شماره 993170-90/9/13 به عهده بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران به انضمام مطلق خس��ارت قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال که ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچ گونه دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان بر 
شورا ثابت و هیچگونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از اقامه وا براز ننموده لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و ده هزار 
تومان بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ 90/9/13 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 

13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 794 |شنبه 6  خرداد 1391 | 4 رجب 1433

میل  عبادتگاه ساسانی سمیرم به پایین آبشار پرتاب شد
چندماه پیش عده ای افراد ناشناس میل های عبادتگاه ساسانی سمیرم را از باالی 
یکی از غارهای پنجگانه آن به پایین آبشار تنگسیر، پرتاب کردند و این میل های 

عظیم هر کدام چند تکه شدند. 

5

کشف سفال های سلوکی و اشکانی 
در الئودیسه

سرپرست هیأت کاوش های باستان شناسی محوطه الئودیسه گفت: 
سفال های کشف شده در این منطقه نش��ان از سکونت در دوره های 

سلوکی، اشکانی و ایلخانی دارد.
به گزارش ایس��نا، مهدی رهبر درباره  دومی��ن فصل کاوش محوطه  
الئودیسه که در حال انجام اس��ت، بیان کرد: در این محوطه قطعات 
سفال ارزشمندی کشف شده و نشان دهنده  این است که در دوره های 
سلوکی، اشکانی و ایلخانی، محوطه مسکونی بوده و در سطح وسیعی 

نیز گسترش داشته است.
او اظهار کرد: البته این س��فال ها قطعه قطعه هس��تند، زیرا در اواخر 
دوره  قاجار و سپس در دوره  پهلوی، خاک این محوطه را به دلیل کهنه 
بودن و این که خاک کهنه مانند کود است، در سطح وسیعی به مناطق 

زراعتی اطراف برده بودند.
این باستان ش��ناس با اش��اره به این که هنوز نش��انه هایی از معبد در 
این محل پیدا نشده اس��ت، گفت: تاکنون براساس کتیبه  یونانی که 
در گذشته کشف ش��ده بود، فقط می دانس��تیم معبدی باید در این 
محل باش��د و معبد نیز برای یونانی ها برپا شده بود، اما نمی دانستیم 
در چنین س��طح وسیعی آثار و سفال پیدا می ش��ود، به طوری که در 
این کاوش ها تعداد زیادی از قطعات سفال منقوش و نیز سفال های 
لوکس اشکانی کشف شدند. هرچند هیچ کدام سالم نیستند، ولی از 

ثروتمندی و گسترش سکونت در محوطه نشان دارند.
 محوطه  الئودیسه در منطقه  »دو خواهران« نهاوند در استان همدان 
واقع شده است و در سال 1320 هنگام خاکبرداری، آثار و ظرف های 

مفرغی در این محوطه پیدا شد.
س��ال 1322 زمانی که کتیبه ای در ای��ن محل پیدا ش��د و از معبد 
الئودیسه در آن اسم برده شده بود، تصور می شد همان جا محل معبد 
نیز باشد. به همین دلیل، آن را در فهرست آثار ملی ثبت کردند. ولی 
در سال 1327 که گریشمن برای پیدا کردن معبد اقدام کرد، به دلیل 
پوشانده شدن تمام محوطه با خانه های مردم و خاکبرداری هایی که 

انجام شده بود ، از انجام این کار ناامید شد.

متأسفم، وضعیت میراث بغرنج است
میراث فرهنگی س��ند هویت تاریخی یک ملت است. سازه های به جای 
مانده از هزاره های گذشته، نقش و نگارهای سفالینه های باستانی حاصل 
از کاوش محوطه های باستانی، معماری فاخر کاخ های باستانی و... که به 
همت باستان شناس ها و متخصصان تاریخ از اعماق زمین بیرون می زند، 
همگی نشان از تاریخ و تمدن یک ملت دارد. خواه این تمدن به دو سده 
پیش برس��د و خواه هزاران س��ال از عمر تاریخی یک ملت را به نمایش 
 بگذارد. س��ندهای هویتی آن چه را بر نیاکان یک ملت گذش��ته است، 
رو در روی مردمان معاصر قرار می دهد تا هم نشانی از عبرت باشد و هم 

دانسته های تاریخی را فزونی ببخشد.
به گزارش همش��هری آنالین، میرعابدین کابلی، باستان شناس قدیمی 
کشور که مدت ها در خوزستان و محوطه باستانی شوش به کاوش های 
باستان شناسی پرداخته است، گفت: میراث فرهنگی و آن چه از دوران 
باستان به جا مانده است، را می توان از دیدگاه فرهنگی مورد بررسی قرار 
داد. از این منظر، مشاهده می کنیم زمانی انسان هایی وجود داشتند که 
خود را از صفر به مقام های باالی پیشرفت رساندند. آنها از عصر سنگ و 
چوب به دوران سفال و فلز رسیدند. از غار بیرون آمدند و پس از آن بود که 

معماری شروع شد.
میرعابدین کابلی که مدتی کاوش های شهداد در کرمان را نیز عهده دار 
بود، ارزش دیگر صیانت از میراث گذشتگان را این گونه توضیح می دهد 
که تالش انسان ها در هزاره های پیش و در مسیر تکامل تمدنی این بود 
که از تجربه گذشتگان خود استفاده کنند و خود را به مراتب باالتر تمدنی 
برسانند. کابلی ادامه داد: به عنوان مثال پیش از آن که خط به وجود بیاید، 
شمارش وجود داشته و بش��ر برای نوشتن شماره ها نشانه های تجسمی 
درست کرد. نشانه های تجسمی را بر الواح گلی ثبت کرد و به این ترتیب 

گل نبشته ها به وجود آمدند.
باستان شناس پیشکسوت ایران وظیفه باستان شناسی و باستان شناس 
را نشان دادن تجربیات گذشته و جلوگیری از تکرار آنها دانست و گفت: 
در معماری گنبد که شش هزار س��ال قدمت دارد و ابتدا به صورت مربع 
بوده است، ایرانی ها توانس��تند گنبد مربع را به پالن دایره تغییر بدهند. 
تاریخ نشان می دهد ایرانی ها توانس��تند مربع را به دایره تبدیل کنند و 
باستان شناسی و کشفیات باستان شناسی این تجربه را در اختیار معماران 
قرار می دهد. وضعیت صیانت از میراث به جای مانده از هزاره های پیشین 
در ایران چگونه است؟ این سؤالی است که میرعابدین کابلی به آن پاسخ 
می دهد: متأس��فانه باید گفت حفاظت از س��ایت ها و بناهای تاریخی و 
باستانی و مرمت آنها چند سالی است که وضعیت بغرنجی دارد. به گفته 
این باستان شناس پیشکسوت، آثار تاریخی و باستانی باید نگهداری شوند 
و به عنوان س��ند هویت تاریخی یک ملت از آنها صیانت کرد .در غیر این 

صورت این اسناد از میان می روند.
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حکایت لعبت ایرالن
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز...   خیمه شب بازی که در سال های اخیر با نام نمایش عروسکی 

 شناخته شده  اس��ت و بیش��تر برای کودکان به کار می رود، 
 در زم��ان قدیم اعتب��ار ویژه ای داش��ت و در اصل نمایش��ی 
 کمدی و انتق��اد آمیز بود ک��ه در خانه های اعیان واش��راف

 و آن ه��م در برنامه های مخصوص��ی از قبیل عروس��ی ها، 
مولودی ها و جشن هایی از این دست برگزار می شد. 

 البت��ه در آن زم��ان، بازی ه��ای دیگ��ری هم ب��ه نام های 
پرده بازی، خیال ب��ازی و فانوس خیال معمول ب��ود که آنها 
از اس��اس با خیمه ش��ب بازی متفاوت بودند، هرچند که در 
بعضی از نوش��تارها و فرهنگ ها همه آنها یکی دانسته شده 
 وحتی درحکایتی هم که از ابوس��عید ابوالخی��ر آمده وظاهرا 
قدیمی ترین ش��اهد این مدعاس��ت، لعبت بازان همان خیال 

بازان معرفی شده اند.
 در م��ورد »فان��وس خی��ال« بای��د گف��ت ای��ن ب��ازی اصال 
ب��ازی جداگان��ه ای با اب��زار متفاوت اس��ت. دهخ��دا هم در 

لغتنامه معتبر خود آن را این گون��ه معرفی می کند: فانوس 
خیال، فانوسی باشد که در آن صورت ها کشند و آن صورت ها 
به هوای آتش به گردش درآید. ش��اهد شعری دهخدا از خیام 

است.
 اما علت این که  پرده بازی و خیمه ش��ب بازی را یکی دانسته

  و از ه��ر دو به »لعب��ت بازی« نام برده اند، ش��اید این باش��د 
 که ابزار اصل��ی هر دو ب��ازی عروس��ک )لعبت( اس��ت، ولی

  باید دانس��ت که در این دو ب��ازی حضور عروس��ک ها روی 
 صحنه با هم فرق دارد؛ پرده بازی بعدها اس��اس س��ینما شد

 و خیمه شب بازی اس��اس تئاتر.  چنان که در »بازی خیال- 
پرده بازی«، تماشاگر، خود عروس��ک را نمی بیند، بلکه سایه 
آنهاس��ت که برابر یک منب��ع نور قرار می گی��رد و روی پرده 

می افتد.  
اما در خیمه ش��ب بازی،عروسک ها بی واس��طه پرده، روی 

صحنه می آیند و حرکت داده می شوند و دیده می شوند.

عکس یادگاری

فقط به خاطر اونی که  از 
 پشت دیوار داره سرک 
می کشه... 

حتما این عکس روز اول مهر گرفته شده است؛ پسرک ها، به 
قول اصفهانی ها، با  سرهای چچل بر صندلی های چوبی، مات و 
مبهوت نشسته اند. معلم عکس هم که هویداست برتنه درختی 
جوان به جوانی خودش تکیه داده... اما بیشتر ازهر چیزی در این 
عکس یادگاری، سرک کشیدن یک عابر ازپشت چینه، چشم ها 
را میخکوب تماشایش می کند. راستی در پس اندیشه  آن عابر چه 
می گذشت؟

جنگ بر سر انتخاب موزه برتر کشور
انتخاب موزه برتر کشور در آخرین روز از ماه گذشته که در سالنی به نام 
یک نوازنده بنام تار ایرانی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، به جدال 

سرد یکی از کاخ موزه های بزرگ تهران سر این انتخاب تبدیل شد.
براساس آن چه خبرگزاری ها منتش��ر کردند، موزه ملک توانست در 
4چهار رشته مختلف، منتخب کمیته ملی موزه ها حائز مقام برتر شود، 
اما روابط عمومی کاخ موزه گلس��تان در پیامکی اعالم کرد کاخ موزه 
گلستان به عنوان موزه برتر تجلیل شد. انتشار خبر جدال پیامکی بر سر 
موزه برتر که نخستین بار از سوی خبرگزاری میراث فرهنگی مطرح 
شد، اعتراض مدیر کاخ موزه گلستان را برانگیخت. باوجود اعالم خبر 

برگزیده ش��دن موزه 
مل��ک به عن��وان موزه 
برتر س��ال، ش��ریفی، 
مدیر کاخ موزه گلستان 
که سرپرس��تی روابط 
عمومی سازمان میراث 
فرهنگی کش��ور را نیز 
برعهده دارد، همچنان 
اص��رار دارد کاخ موزه 
گلستان موزه برگزیده 

کشور است.

با این وجود بعد از گذشت دوسال ازتصمیمی که هیأت دولت 
در اصفهان اتخ��اذ کرده اس��ت، هنوز این مصوبه ب��ا توجه به 
پشتوانه های قانونی آن اجرا نشده است. گذشته از این، بانک 

ملی همچنان بر موضع خود پایداربوده و کوتاه نیامده است.

ریسباف، در انتظار موزه منطقه ای یا نابودی
در حال حاض��ر بانک مل��ی، کارخان��ه ریس��باف را متعلق  به 
 کانون بازنشس��تگان دانس��ته و خود را فاقد  ق��درت واگذاری

  این بن��ای تاریخی ���� صنعتی به س��ازمان می��راث فرهنگی 
می داند. 

آن سوتر، با توجه به پیشینه تاریخی � صنعتی کارخانه ریسباف 
و ثبت تاریخ��ی این اثر به ش��ماره 6018 در تاری��خ 81/5/8 و 
همچنین الزاماتی که به موجب  قوانین مجازات اس��المی برای 
حفاظت از میراث فرهنگی پیش بینی شده، ضرورت حفاظت و 
نگهداری این اثر نمایان است. شواهد نشان می دهد تقریبا در 

ده سال گذشته هچ مجوزی برای عکاسی، فیلمبرداری  و تهیه 
طرح های مرمتی در راستای جلوگیری از ویرانی های احتمالی 
این اثر از سوی مالک دولتی فعلی آن داده نشده است؛ برخوردی 
که منجر به فراموشی کشاندن این  بنا داشته و مقدمات ویرانی 

ریسباف را درپی داشته است. 
در این راس��تا، عالوه بر عوام��ل اقلیمی همچون ب��اد و باران و 
همچنین عوامل مخرب محیطی دیگر که خواسته یا ناخواسته 
سبب فرو ریختن قسمت هایی از این بنا چون انبارها شده است، 
عبور مترو از کنار ریسباف خطر ویرانی این اثر تاریخی � صنعتی 

را بیشتر می کند.  
پیش بینی لوله های رایزر تهویه مترو در قسمت شمالی و جنوبی 
ورودی کارخانه و همچنین  در نظ��ر گرفتن ورودی و خروجی 
ایستگاه مترو که مشتمل بر پلکان های برقی در فضای داخلی 
کارخانه هاست، از اقداماتی است که موجبات تجاوز به حریم یک 

اثر تاریخی را فراهم آورده. 

قانون گریزی در اجرای پروژه های شهری
مطابق با ماده 560 قانون مجازات اسالمی، هرکس بدون اجازه از 
سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم 
ش��ده از س��وی س��ازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی � تاریخی 
مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان 
آنها ش��ود، یا در نتیجه آن عملیات  به آثار و بناهای مذکور خرابی 
یا لطمه وارد آید، عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده 
به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. معلوم نیست  با کدام  
توافق و مجوز رایزرهای مترو در داخل کارخانه نصب می شود و آیا 
سازمان میراث فرهنگی در این مورد توافقی پشت پرده با سازمان 

قطار شهری داشته است؟

ریسباف، بهترین جانمایی برای موزه منطقه ای 
کارخان��ه ریس��باف آخری��ن 
نهاد صنعتی برج��ای مانده از 
دوران قب��ل، در روند تدریجی 
توس��عه صنای��ع  در اصفهان 
اس��ت. در ای��ن دوران بود که 
اصفهان یک��ی از کانون های 
مهم صنایع نساجی ایران  شد 
و 10  کارخانه مهم، در دو سوی 
زاین��ده رود و در حاش��یه آن 
شکل گرفت.  متأسفانه تقدیر با 
این بناها یار نبود و پس از اتمام 
فعالیت صنعتی در آنها، تقریبا 
در خالل یک دهه، بسیاری از 
آنها به یک باره به باد فنا سپرده 
ش��دند.  البته با تبدیل بخشی 
از کارخانه پش��مباف به اداره 
صدا و سیمای کنونی، بخشی 
از کارخ��ان صنای��ع پش��م به 
دبیرخانه شورای شهر و تداوم 

فعالیت در کارخانه دخانیات ام��روزی، بخش هایی از این بناهای 
صنعتی از خطر تخریب نجات یافتند. 

اکنون بنای صنعتی � تاریخی ریسباف،پتانسیل مکانی و ساختار 
فضایی مطلوب  جهت تبدیل به بسیاری از کاربری های مورد نیاز 
فضای شهری، از جمله مهم ترین نیاز اصفهان که موزه منطقه ای 
اس��ت را دارد تا ضمن  حفظ حیات،جای��گاه نمایش یک منطقه 

فرهنگی با مخاطبان و محتوای فرااستانی باشد.

ـ  صنعتی ریسباف در انتظار  بنای تاریخی 

ریسباف، موزه آثار تاریخی می شود یا به تاریخ می پیوندد؟

آن چه اصفهان سال ها از نبود آن رنج می برد، با توجه به موقعیت منطقه ای، فرهنگی، هنری  گروه
و اجتماعی آن، وجود موزه ای درخور اسـت. شـهرموزه اصفهان با وجـود آن که خود موزه میراث 

گسترده ای در منطقه محسوب می شود، از داشـتن موزه ای جامع که محتوای آن نمایانگر 
فرهنگ،تاریخ، هنر و پیشـینه اصفهان و منطقه باشد، محروم بوده اسـت. موزه ای که به رشد فرهنگی منطقه و 

همچنین جذب گردشگر کمک بزرگی خواهد کرد.

در حال حاضر 
بانک ملی، 

کارخانه ریسباف 
را متعلق  به کانون 

بازنشستگان 
دانسته و خود 
را فاقد  قدرت 

 واگذاری
 این بنای تاریخی 

ــ صنعتی به 
سازمان میراث 

فرهنگی می داند

ایران نامه

جشن ُخردادگان در یک نگاه
زمان برگزاری  جشن خردادگان  

گروه
ششمین روز  از ماه خرداد است و میراث

انگیزه برگ��زاری آن،  فرخندگی 
همنامی روز و ماه به نام امشاس��پند خرداد و بزرگداشت 
جایگاه آن در اندیشه ایرانیان اس��ت. خرداد در فرهنگ 
ایران به معنی رس��ایی و کمال اس��ت. در ایران باستان 
خرداد، امشاسپند بانویی بوده است که نگهداری از آب ها 
در این جهان کاربوده  و کس��ان را در چیرگی بر تشنگی 
یاری می رسانده. از این روی در سنت، به هنگام نوشیدن 
آب از او به نیکی یاد می کردند. در فرهنگ ایران باستان، 
از خرداد و اَمرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد می شود و 
این دو امشاسپند، پاسدارنده آب ها و گیاهانبوده اند که 
 به یاری مردمان می آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست

 می دادن��د. بهترین نماد برای جش��ن خ��ردادگان گل 
سوسن اس��ت. معروف ترین نمونه های گل سوسن نزد 
ایرانیان سوس��ن سپید یا سوس��ن آزاد اس��ت که به نام 
 سوس��ن ده زب��ان ی��ا سوس��ن گل دراز نی��ز ش��ناخته 
می ش��ود، همچنین یکی  دیگ��ر از گونه ه��ای نادر گل 
سوسن که بومی برخی مناطق شمالی ایران است، سوسن 
چلچراغ  نام گرفته است. در متن پهلوی »خسرو قبادان و 
ریدکی« بوی گل سوسن س��پید، چون » بوی دوستی« 

توصیف شده است.
یکی از مهم ترین آیی��ن های روز خرداد که در جش��ن 
خرادگان پررنگ تر می شود، رفتن به سرچشمه ها یا کنار 
دریاها و رودها، تن شویی در آب و خواندن نیایش همراه 

با شادی و سرور در کنار خانواده و دوستان بوده است. 
بر این پای��ه، در این روز توج��ه ای ویژه ب��ه نگهداری و 
نوسازی جای هایی که آب از آن ها  سرچشمه می گیرد، 
می شده است؛ چون چشمه ها، چاه ها، جوی ها، کاریزها 
و رود ها که با آب زندگی بخ��ش خود، ادامه زندگی را در 
این کره خاکی امکان پذیر می کنند. اکنون که سخن از 
جشن خردادگان در میان است، اندوه شایسته نیست. اما 
برای من ک��ه در کنار زاینده رود زندگ��ی می کنم، جای 
بسی دریغ و افسوس است که هر روز شاهد مرگ تدریجی 
زنده رود هستم. زنده رودی که به خاطر مدیریت نادرست 
به مرده رود تبدیل شده است و هیچ کس نیز پاسخگوی 
این سرنوشت شومی که برای منابع آبی ایران رقم زده اند، 
 نیست. به راس��تی اگر ما ایرانیان دست کم مفهوم مادی 
جشن هایی چون خردادگان را درست درک می کردیم، 
ش��اید امروز رودها و تاالب ها و دریاچه ه��ا و کاریزها و 
دریاهای ما به خاطر بی آبی و آلودگی و تخریب روز افزون 

نفس های آخر را نمی کشیدند.



چهره روزیادداشت

 تحویل منطقه گردشگری چغاخور 
به بخش خصوصی  

رییس اداره می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
بروجن گفت: زیرساخت های 
اج��رای ط��رح منطق��ه نمونه 
گردشگری»چغاخور« با هشت 
میلی��ارد ری��ال اعتب��ار اجرا و 

تحویل بخش خصوصی شد. 
بهادر ن��وروزی اظهار داش��ت:   

ایجاد منطقه نمونه گردشگری 
با مس��احت 150 هکت��ار در اراضی مل��ی چهارمح��ال و بختیاری، 
از مصوب��ات هی��أت دولت در س��ال 84 اس��ت.  وی ادام��ه داد: در 
سفرهای استانی هیأت دولت و رییس جمهور به شهرستان بروجن، 
چهارمصوب��ه در بخش گردش��گری ش��امل اجرای منطق��ه نمونه 
گردشگری چغاخور، سیاسرد، گندمان و امامزاده حمزه علی تصویب 
شد. نوروزی افزود: مطالعات اجرا و زیرس��اخت های منطقه نمونه 
گردشگری »سیاسرد« نیز با 5/5 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.  
به گزارش ایرنا، برآورد هزینه تکمیل پروژه منطقه نمونه گردشگری 
چغاخور، ه��زار و 210 میلیارد ریال اس��ت که تاکنون زیرس��اخت 

گازرسانی آن انجام شده است. 
طرح جامع منطقه نمونه گردش��گری چغاخور سال 1388 با 290 

میلیون ریال اعتبار، مطالعه و تصویب شد. 

خورشید پنهان شد
ش��دت آلودگی هوا در چهارمحال و بختیاری از ابتدای 
صبح پنج ش��نبه به حدی رسیده اس��ت که دشت ها و 

کوهستان های این استان به وضوح دیده نمی شود. 
گ��رد و غب��ار کش��ورهای غرب��ی از ابتدای هفت��ه وارد 
چهارمحال و بختیاری ش��ده و روز به روز شدت آلودگی 
هوا بیشتر شده و زندگی را برای مردم استان چهارمحال 
و بختیاری تیره و تار کرده است، به گونه ای که در چند 
روز گذشته مردم هر روز صبح ش��اهد حضور گرد و غبار 

در آسمان هستند.
کوه ها و دشت ها به وضوح مش��اهده نمی شوند و هاله 

گرد و غبار دشت ها و کوه ها را پنهان کرده است.
آلودگی هوا و گرد و غبار در حدی است که خورشید نیز 

پشت آن پنهان شده است و به وضوح دید نمی شود.
 آلودگی هوا موجب ش��ده اس��ت رفت و آم��د مردم در 

خیابان ها کمتر شود و مردم بیشتر در خانه بمانند.
همراه ش��دن آلودگی هوا با وزش ش��دید باد، مشکالت 
زیادی برای مردم اس��تان چهارمحال و بختیاری پیش 

آورده است.
ورود گرد و غبار کشورهای عربی و همراه شدن آن با گرد 
و غبارهای محلی در این اس��تان وضعیت بحرانی ایجاد 
کرده است و به نظر می رسد آلودگی هوا همچنان در این 

استان یکه تازی کند.
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری نیز از 
بحرانی بودن آلودگی هوا در این استان خبر داد و گفت: 
آلودگی هوا به خاطر ورود گرد و غبار کشورهای عربی به 

این استان است.
سعید یوسف پور تأکید کرد: آلودگی هوا هم اکنون چهار 

برابر حد مجاز است.
وی یادآور ش��د: خشکس��الی و تغییر کاربری در اراضی 
کشاورزی و... نیز در ش��دت گرفتن آلودگی هوا در این 

استان تأثیر داشته است.
یوس��ف پور تأکید کرد: مردم س��عی کنن��د برای حفظ 
سالمتی خود از خانه حتی االمکان بیرون نروند و کمتر 

در فضای آزاد قرار گیرند.
وی ادامه داد: کسانی دارای بیماری های تنفسی و ریوی 

هستند، به هیچ وجه از خانه خارج نشوند.
مدیرکل محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری اذعان 
داشت: استفاده از ماسک در بیرون از خانه ضرورت دارد 
و  کودکان و افراد مس��ن از ماس��ک در فض��ای آزاد باید 
بیشتر استفاده کنند. وی ادامه داد: براساس پیش بینی 
هواشناس��ی، گرد و غبار و آلودگی 24 ساعت آینده این 

استان را ترک می کند و شدت آلودگی کمتر می شود.

خبر ویژه

گزارش خبری

6
ورزشکار چهارمحال وبختیاری به تیم ملی اسنوکر دعوت شد 

مهدی مرتضوی، ورزشکار جوان چهارمحال وبختیاری به اردوی آمادگی تیم ملی اسنوکر ایران 
دعوت شد. براساس این گزارش، این اردو با هدف کسب آمادگی بازیکنان تیم ملی جهت حضور 

در مسابقات آسیایی تایلند برگزار می شود. 

کلنگ اح��داث راه آهن چهارمحال و بختی��اری برای اتصال این 
اس��تان به شبکه ریلی کشور پس از تصویب در سفرهای استانی 
دولت و تأمین اعتبار الزم، تیر س��ال گذشته با حضور وزیر راه و 
شهرس��ازی به زمین زده شد. طول اولین خط آهن 86 کیلومتر 
است که برای اجرا و ساخت به سه قطعه تقسیم شده است. احداث 
خط راه آهن در دو فاز پیش بینی ش��ده اس��ت. فاز نخست اتصال 
راه آهن اس��تان به خط ریل مبارکه اصفهان از ایستگاه حسن آباد 
اس��ت. ای��ن خ��ط راه آهن 
از ایس��تگاه حس��ن آباد به 
کیلومت��ر   86 ش��هرکرد 
اس��ت و سه ایس��تگاه دارد 
که ایس��تگاه سفیددش��ت 
در حال اجراست و احداث 
ایس��تگاه های فرخش��هر و 
شهرکرد نیز به زودی آغاز 

می شود.
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مهندس طاهر نوربخش در گفتگو با ایسنا افزود: کمیته صیانت از 
آب و خاک با حضور تشکل ها و کارشناسان گروه های مختلف و 
مجمع نمایندگان استان تشکیل شده و از طریق این کمیته مسائل 
آب استان پیگیری می شود. وی با بیان این که امروز خواسته اصلی 
مردم اس��تان از نمایندگان دوره نهم مجلس پیگیری مسائل آب 
است، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون 270 روستای استان به وسیله 
تانکر آبرس��انی می ش��وند. اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، 
واکنش مردم را خواهیم داشت. این در حالی است که حرکت های 
مردمی باید بس��یار مقطعی و در چارچوب قانون باشد، مسئوالن 
نیز خواسته های مردم را با سرعت بیشتری دنبال کنند. مهندس 
نوربخش ادامه داد: رییس جمهور در دور چهارم سفرهای استانی 
خود به چهارمحال و بختیاری قول پیگیری موضوع آب استان از 
طریق شورای عالی آب کشور را دادند که مردم استان منتظر تحقق 

این وعده هستند.
وی درباره اجرای پروژه های غیرکارشناسی انتقال آب حوضه به 
حوضه تصریح کرد: مردم استان خواهان توقف اجرای این پروژه ها 
هس��تند. در صورت اجرای پروژه ها نیز انتق��ال آب باید کامال به 

صورت کارشناسی و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرا شود.

مهندس نوربخش افزود: معیارهای کمیسیون جهانی سدها برای 
توس��عه منابع آب و انرژی و درنظر گرفتن معیارهای کمیسیون 
جهانی محیط زیست و توسعه س��ازمان ملل و معیارهای یونسکو 
درباره طرح ه��ای انتقال آب بین حوضه ای باید لحاظ ش��ود. در 
اجرای هر پروژه آبی در دنیا این معیارها در نظر گرفته می ش��ود 

وگرنه اجرای پروژه با مشکل مواجه می شود.
وی با بیان این که دو پروژه گالب و بهشت آباد کامال غیرکارشناسی 
هستند، خاطرنشان کرد: در این دو پروژه معیارهای سازمان های 
 بین المللی در نظر گرفته نش��ده و کامال ت��ک گزینه ای انتخاب 
ش��ده اند. مهندس نوربخش اظهار داش��ت: تا به حال مجوزی از 
وزارت نیرو درم��ورد تخصیص تونل گالب و مح��ل تأمین اعتبار 
آن ارایه نش��ده و بسیاری از کارشناس��ان وزارت نیرو در این مورد 
اظهار بی اطالعی می کنند. به گفته وی، کس��ب موافقت مردم، 
حفظ رودخانه ها و وسیله امرار معاش مردم و به رسمیت شناختن 
حقوق و سهیم شدن در منافع، تضمین عمل به تعهدات و استفاده 
از رودخانه ه��ا برای صل��ح و امنیت، جزو معیارهای کمیس��یون 
جهانی سدهاس��ت، اما در احداث این تونل موافقت مردم دش��ت 
کیار، فرخشهر یا شهرکرد گرفته نشده اس��ت. با احداث این تونل 

منابع آب های زیرزمینی دشت ها تخلیه شده، مردم بیکار شده 
و کشاورزی از دست می رود. همچنین در این پروژه منافع استان 
چهارمحال و بختیاری لحاظ نشده است. مهندس نوربخش تصریح 
کرد: طبق معیارهای کمیس��یون جهانی محیط زیست و توسعه 
سازمان ملل، تأمین نیازهای نسل حاضر و نسل های آینده با حفظ 
انسجام فرهنگی اکولوژیکی و هیدرولوژیکی جوامع در این دو طرح 
دیده نشده است. وی درباره اجرای پروژه تونل گالب گفت: رودخانه 
زاینده رود از قدیم االیام مسیر خود را طی کرده و برای نسل های 
آینده نیز به همین طریق طی خواهد کرد و هرگونه انحراف مسیر 
رودخانه کامال غیرکارشناس��ی و حتی از نظر حقوقی جرم تلقی 
می ش��ود و قابل پیگیری اس��ت. چنان چه تون��ل گالب احداث 
ش��ود، به نوعی انتقال آب به روش انحرافی محس��وب می ش��ود 
 که کاهش ش��دید آبدهی رودخانه و تغلیظ آب را به دنبال دارد و 
زاینده رود به مانداب تبدیل می شود. مهندس نوربخش با بیان این 
که رودخانه زاینده رود به عنوان یک رودخانه آب آشامیدنی چندین 
شهر بزرگ و روستاهای حاش��یه آن را مشروب می کند، تصریح 
کرد: احداث تونل گالب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری 
به منطقه وارد می کن��د، به طوری که ش��اهد از بین رفتن تاالب 
گاوخونی و عمال از بین رفتن چندین استان خواهیم بود. به گفته 
وی، خشک شدن تاالب گاوخونی عالوه بر خسارات جبران ناپذیر 
به مسائل زیست محیطی و موجوداتی که در آن زندگی می کنند، 
در آینده نه چندان دور موجب ایجاد مشکل ریزگردها خواهد شد 
که استان هایی چون چهارمحال و بختیاری، اصفهان و همسایگان 
استان اصفهان را تحت الشعاع قرار می دهد. این در حالی است که 
 بنابر کنوانسیون رامس��ر همه دولت ها موظف به حفظ تاالب ها 

شده اند. 
رییس خانه کشاورز اس��تان تصریح کرد: کشاورزان چهارمحال و 
بختیاری آن قدر که نگران کشاورزان شرق اصفهان هستند، نگران 
خود نیستند و می خواهند کشاورزان ایران کشاورز باقی بمانند، 
نه  این که به ش��غل های کاذب روی آورن��د.  مهندس نوربخش 
افزود: یکی از مش��کالت رودخانه زاینده رود اس��تفاده بی رویه و 
غیرکارشناسی در س��ایر بخش ها چون صنعت و توسعه بی رویه 
شهرک های اقماری حاشیه اصفهان است. چون ظرفیت رودخانه 
زاینده رود محدود بوده و مصرف آن از زمان شیخ بهایی تعریف و 
تخصیص شده که در آن زمان صنایع جانبی وجود نداشت و توسعه 
اصفهان در آن دیده نشده بود. به گفته وی، بعضی صنایع پرمصرف 
آبی چون فوالد و پتروشیمی نباید در اصفهان احداث می شد و در 
کشت بعضی محصوالت پرمصرف آبی نیز باید تجدیدنظر شده و 

الگوی کشت مناسب تعریف شود.

رییس خانه کشاورز چهارمحال و بختیاری:

احداث تونل گالب، تاالب گاوخونی را از بین می برد

رییس خانه کش�اورز چهارمحال و بختیاری گفت: احداث تونل گالب کاهش ش�دید آبدهی  گروه 
رودخانه زاینده رود و تغلیظ آب را به دنبال خواهد داش�ت و موجب می ش�ود زاینده رود به شهرستان

مانداب تبدیل شود. 

پیشرفت فیزیکی راه آهن چهارمحال 
به 60 درصد رسید

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری
           علی علیخانی

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

ابالغ وقت رسیدگی
1725 در خصوص پرونده کالس��ه 75/90 خواهان حمیدرضا جانکی دادخواستی مبنی 
بر اس��ترداد دو فقره الش��ه چک به طرفیت علی نوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 91/4/11 ساعت 8/30 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 شعبه واقع در خیابان آتش��گاه- نرسیده 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 12حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1726 در خصوص پرونده کالسه 348/91 خواهان جمشید حاتمی غریبوند دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ خس��ارت به طرفیت عباس سعدی فرزند باقر، فریده شیران فرزند 
حیدرقلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/5/12 ساعت 
9/30 تعیی��ن 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 شعبه واقع در خیابان 
آتش��گاه- نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای 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 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1727 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 900713 ; 101 این دادگاه آقای امید حاجی پور 
متهم به س��رقت لوازم منزل می باشد. وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 91/5/7 ساعت 
8/30 تعیی��ن گردیده لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک 
نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده محسوب 
و دادگاه غیاب��ًا مب��ادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دفتر ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ 
1728 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 901325 ک 101 این دادگاه آقای س��عید جلیلی 
فرزند مرتضی متهم به ایراد جرح با قمه می باش��د. وقت رس��یدگی پرونده برای روز 
چهارشنبه مورخ 91/5/7 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر 
جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

شکرانی- مدیردفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1729 در خصوص پرونده کالسه 2153/90 خواهان حسین میرزایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خسارت به طرفیت رس��ول کماسی دولت آبادی فرزند مرتضی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/5/7 ساعت 11 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه- نرس��یده به پمپ بنزین 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1730 در خصوص پرونده کالس��ه 332/91 ش 14 خواهان حسن خشویی دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال س��ند موتورسیکلت بشماره انتظامی 53447-تهران 27 
در یکی از دفاتر رس��می به طرفیت علی یزدانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/5/1 ساعت 9/30 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 اول آتش��گاه- دادسرای ش��ماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
1731 آقای علی س��لیمانی درچه دارای شناس��نامه ش��ماره 32 به ش��رح دادخواست 

ب��ه کالس��ه 183/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین 
توضیح داده که شادروان فرهاد س��لیمانی درچه بشناسنامه 65 در تاریخ 1391/1/15 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- صدیق��ه مرتضوی درچه فرزند محمدعلی ش ش 90 )همس��ر(، 2- محمد س��لیمانی 
درچ��ه فرزن��د فرهاد ش ش 2193 )فرزند(، 3- علی س��لیمانی درچ��ه فرزند فرهاد ش 
ش 32 )فرزن��د(، 4- مهدی س��لیمانی درچه فرزند فره��اد ش ش 14 )فرزند(، 5- رضا 
س��لیمانی درچه فرزند فرهاد ش ش 65 )فرزند(، 6- اشرف سلیمانی درچه فرزند فرهاد 
ش ش 228 )فرزن��د(، 7- فاطمه س��لیمانی درچه فرزند فره��اد ش ش 1593 )فرزند(، و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه 7 ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر

مزایده
1732 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه )286/91 
اجرا( له محس��ن هراتیان فرزند مهدی علیه 1- احس��ان امیری نی��ا 2- علی نیک نام به 
خواس��ته مطالبه 15/241/592 ریال در نظر دارد اموال ضمیمه که کارش��ناس رس��می 
دادگس��تری آن را ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده 
شنبه 1391/3/20 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر 
برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بh آقای غالم مشکالنی 
با ش��ماره تلفن 09133070864 تماس گرفته ش��ود و از نزدیک مورد مزایده را بازدید 
نمایند. خریدار کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 
درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب 
س��پرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د و مزایده تجدی��د می گردد. م الف/ 12365 

اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر

تجدید مزایده
1733 ش��ماره نامه: 9110113757500104، ش��ماره پرونده: 9009983757300842، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900087، اجرای احکام دادگاه عمومی بخش مهردشت در نظر 
دارد در خصوص پرونده کالسه 900087 اجرایی موضوع فروش یکباب منزل مسکونی 
واقع در هس��تیجه فاقد سند رس��می در تصرف مالکانه آقای حسن قیصری که در حال 
حاضر در تصرف ایش��ان می باش��د به عرض تقریبی 12 متر و طول تقریبی 30 متر با 
عرص��ه تقریبی 360 مترمرب��ع و اعیانی تقریبی 260 مترمربع که ش��مال و جنوب این 
منزل به گذر می باش��د. اعیانی س��اختمان در یک بخش از اتاق هایی با طاق چشمه ای 

و در بخ��ش دیگر دارای دیوارهای باربر با طاق ضربی، درهای داخلی چوبی و درهای 
خارجی آهنی، کف موزاییک دارای س��رویس های بهداش��تی و آش��پزخانه، کف حیاط 
موزاییک بدون نماس��ازی و دارای مشترکات آب، برق، تلفن و گاز می باشد که با توجه 
ب��ه موارد فوق و کلیه عوامل مؤثر، ارزش شش��دانگ این من��زل یکصد و هفتاد میلیون 
ریال ارزیابی و برآورد گردیده اس��ت. لذا جلسه مزایده ای در تاریخ 91/4/5 از ساعت 
9/5 الی 11/5 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش مهردش��ت برگزار نماید 
که طالبین شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام 
مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنًا مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده 
کس��ی است که ده درصد مبلغ ارزیابی را نقداً به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. توضیحًا کلیه هزینه های جانبی مربوط به عهده برنده مزایده می باشد. 

م الف/ 12367 دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش مهردشت

ابالغ وقت رسیدگی
1734 در خصوص پرونده کالس��ه 698/90 خواهان مؤسسه مهر اصفهان دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت 1- احس��ان نصراصفهانی 2- حس��ینعلی نصر نصرآبادی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/13 س��اعت 17 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 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 ش��ود. م الف/ 12362 دفتر ش��عبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
1735 آقای حسینعلی پیمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست 
به کالسه 177/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عبدالرحیم پیمانی فروشانی بشناسنامه 4975 در تاریخ 1390/10/26 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- طلعت زمانی فروش��انی فرزند غالمحسین ش ش 51 )همسر(، 2- حسینعلی پیمانی 
فروش��انی فرزند عبدالرحیم ش ش 53 )فرزند(، 3- غالمرضا پیمانی فروش��انی فرزند 
عبدالرحیم ش ش 393 )فرزند(، 4- محمد ابراهیم پیمانی فروشانی فرزند عبدالرحیم ش 
ش 12286 )فرزند(، 5 فاطمه پیمانی فروش��انی فرزن��د عبدالرحیم ش ش 351 )فرزند(، 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12371 شعبه 

7 شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
1736 نظر به اینک��ه 1- خانم غروی 2- آقای مرتضوی به اتهام کالهبرداری- تحصیل 
مال از طریق نامش��روع حسب شکایت آقای حس��ین بروجنی فرزند حسن از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 901881 د 32 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 انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 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 ش��د. م الف/ 3049 شعبه 32 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1737 نظر به اینکه آقای جواد زاغی به اتهام ضرب و جرح عمدی حس��ب شکایت آقای 
محمدرضا افش��ار نیا فرزند حس��ین از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 910077 
د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری مرات��ب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
 معم��ول خواهد ش��د. م الف/ 3272 ش��عبه 32 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
1738 شماره دادنامه: 9109970352800198، شماره پرونده: 9009980359800810، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901199،  ش��اکی: آقای رضا منصوری حبیب آبادی به نشانی 
اصفهان 24 متری اول ک 16 پ 26، متهم: آقای مهرداد جهان بخش به نش��انی مجهول 
الم��کان، اتهام: تحصیل مال از طریق نامش��روع یا سوءاس��تفاده و تقل��ب از امتیازات، 
گردش��گار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقای مهرداد جهان 
بخش فرزند حجت اله که به لحاظ متواری بودن از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی 
دعوت به حضور ش��ده است مبنی بر تحصیل مبلغ یک میلیون ریال از طریق نامشروع 
بدین نحو که ش��اکی کارت بانکی خود را در اختیار مته��م قرار داده تا مبلغ دو میلیون 
ریال از عابر بانک اخذ و به ش��اکی مس��ترد نماید. لکن متهم مبل��غ یک میلیون ریال از 
وجوه مأخوذه را به ش��اکی مس��ترد و مبلغ یک میلیون ریال دیگر آن را از طریق عابر 
بانک رفاه کارگران به حساب بانک صادرات خود منتقل نموده و عماًل مال غیر را به نفع 
خود تصرف و تصاحب نموده است. دادگاه نظر به مراتب مرقوم و با عنایت به شکایت 
ش��اکی و گزارش مأمورین انتظامی و پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک های مربوطه 
و متواری بودن متهم و در نتیجه عدم دفاع مؤثر و مؤیداً به سایر قرائن و امارات قویه 
منعکس در پرونده، مجرمیت وی به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا باس��تناد ماده 2 
قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری نامبرده را عالوه بر رد 
اصل م��ال مأخوذه به مبلغ یک میلیون ریال در حق مالباخته به تحمل مدت س��ه ماه و 
ی��ک روز حبس تعزیراً محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی ودر مهلت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف/ 3318 حمصیان- رئیس شعبه 102 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1739 شماره دادنامه: 9109970354500173، شماره پرونده: 9009980365700311، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900416، ش��اکی: آقای امیرحس��ین ش��عبانی با وکالت خانم 
زه��ره اعرابی به نش��انی خ وحید نبش خ حس��ین آباد مجتمع تجاری اداری عس��گری 
طبق��ه 2 واح��د 2، مته��م: آقای مظاه��ر و حمید مزروعی به نش��انی مجه��ول المکان، 
 اته��ام: ضرب و ج��رح عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در 
خص��وص اته��ام آقایان مظاه��ر و حمید ش��هرتین مزروعی بدون مش��خصات دیگر 
دایر بر ایراد جرح عمدی با قداره موضوع ش��کایت آقای امیرحس��ین ش��عبانی فرزند 
 عل��ی با وکالت خانم زه��ره اعرابی با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، 
گواهی پزش��کی قانونی، تحقیقات محلی و س��ایر قراین و ام��ارات موجود در پرونده، 
اتهام متهم را بش��رح فوق محرز تشخیص و به استناد بند 1 ماده 480 و 481 و تبصره 
12 دیه کامل )بابت سمحاق 

1000
ماده 614 قانون مجازات اسالمی متهمین را به پرداخت 

دی��ه کامل )بابت  2
100 در انگش��تان دوم و س��وم و چهارم دس��ت چ��پ( و پرداخت 

 دامیه خلف س��ر( و پرداخت نیم درصد دیه کامل )بابت حارصه خلف دس��ت راس��ت( 
ظرف یکس��ال از تاریخ وقوع بزه در حق ش��اکی و هر یک را ب��ه تحمل چهارماه حبس 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همی��ن دادگاه اس��ت. م الف/ 3319 رس��تم پور- رئیس ش��عبه 119 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1741 شماره دادنامه: 9109970353000129، شماره پرونده: 9009980358000425، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900843، 1- آق��ای دانی��ال تهرانی متهم به نش��انی مجهول 
الم��کان، 2- آق��ای محمد نوروزی ش��اکی و متهم به نش��انی خ جی ک کش��اورز ک 
ش رس��ول امینی پ 97، 3- خانم س��کینه محمدی ش��اکی به نش��انی خ جی ترمینال 
جی کوچه ش��هید رس��ول امین��ی پ 97، اته��ام: تحصیل م��ال از طریق نامش��روع یا 
سوءاس��تفاده و تقل��ب  از امتی��ازات، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده 
 ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در 
خص��وص اته��ام آقای دانی��ال تهرانی فرزند س��عید دایر ب��ر تحصیل م��ال از طریق 
غیرمش��روع از توجه به کیفرخواس��ت تنظیمی از سوی دادس��را بزهکاری وی به نظر 
دادگاه محرز و مس��لم اس��ت دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین 
 ارتش��اء اخت��الس و کالهبرداری حک��م بر محکومی��ت وی به تحمل یکس��ال حبس و 
رد مبلغ یکصد و بیس��ت میلیون ریال مال تحصیل ش��ده در حق شاکی صادر و اعالم 
م��ی دارد. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مهل��ت ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان 
 اصفه��ان م��ی باش��د. م ال��ف/ 3264 اس��فنانی- رئی��س ش��عبه 104 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1742 ش��ماره دادنامه: 9109970352900184، شماره پرونده: 9009980365101066، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901029، ش��اکی: آق��ای مهرداد خورش��یدی به نش��انی خ 
کاش��انی ش��مالی لبنیات س��الم، متهم: آق��ای رس��ول باباصفری به نش��انی مجهول 
الم��کان، اتهام: ض��رب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه باتوجه ب��ه محتویات پرونده 
خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
 در خص��وص اته��ام آق��ای رس��ول باباصف��ری فع��اًل مت��واری و فاقد مش��خصات 
بیش��تر دایر بر ای��راد ضرب و ج��رح عمدی با چاق��و در تاری��خ 89/10/19 موضوع 
ش��کایت آقای مهرداد خورش��یدی فرزند فریدون از توجه به مفاد کیفرخواست صادره 
و محتوی��ات پرون��ده و تحقیقات محلی به عم��ل آمده و گزارش��ات مأمورین انتظامی، 
و گواهی پزش��کی قانونی و س��ایر قرائ��ن و امارات مضبوط در پرون��ده از جمله عدم 
حض��ور متهم در هیچ یک از مراحل دادرس��ی ب��ا وصف احضار قانون��ی و اطالع از 
ش��کایت شاکی و نش��ر آگهی، ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مش��ارالیه محرز و مسلم 
 ب��وده دادگاه باس��تناد م��واد 294 و 295 و 302 و 367 و 480 و 481 و 495 و تبصره 
ماده 614 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل بابت 
ارش جرح )در حد متالحمه( خلف ش��انه چپ در حق ش��اکی و تحمل ش��ش ماه حبس 
محک��وم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 3265 حاجی زاده- رئیس شعبه 103  دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
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دوستی عجیب دختر با گرگ ها 
دختر 10 س��اله چینی رابطه نزدیکی ب��ا گرگ ها دارد و  به آنهامانند یک س��گ 
کوچک خانگی غذا می دهد و نزدیک می  شود. پدر این دختر گفت: دخترم بدون 

هیچ ترسی وارد قفس گرگ ها می شود و آنها را بغل می کند. 

7

 انگشتری که  آتش نشانان 
را به اتاق جراحی کشاند

انگشتر دست نوجوان مجروح 
که در اورژانس دردسرس��از 
ش��ده بود، نجاتگ��ران آتش 
نشانی را به بیمارستان کشاند. 
به دنبال درخواس��ت کمک 
پزشکان متخصص بیمارستان 
 وتم��اس ب��ا س��امانه 125 
آتش نش��انی  بالفاصله گروه 
ام��داد و نج��ات 14 راه��ی 

بیمارستان فاطمه الزهرا)س( در منطقه یوسف آباد تهران شد. 
غالمرضا روحی، فرمان��ده نجاتگران آتش نش��انی دراین باره گفت: 
طبق اظهار ش��اهدان، ظاهرا این پس��ر 12 س��اله که علی اکبر- ح 
نام دارد، دری��ک کارگاه س��رگرم کار ب��ود که ناگهان دس��ت چپ 
 وی در دس��تگاه گی��ر ک��رده و ه��ر پن��ج انگش��ت دس��تش دچار 
آسیب دیدگی شد. وی افزود: پزش��کان بیمارستان هنگام جراحی و 
مداوا به خاطر وجود یک حلقه انگشتردردست چپ این پسرنوجوان 
با مشکل مواجه ش��دند که به ناچار از آتش نشانی درخواست کمک 
کردند. نجاتگران آتش نش��انی ب��ا حضور در اورژانس بیمارس��تان، 
کارخود راتحت نظارت پزش��ک متخصص ش��روع کردند و سرانجام 

حلقه انگشتری را از انگشت دست این شخص خارج کردند.

بارش برف در تهران
 بارش برف در ارتفاعات توچال باعث ش��د عالقه مندان 
به ورزش های زمستانی، امیدوار باشند بتوانند در فصل 
تابستان نیز اسکی کنند. س��وم خرداد حدود 10 سانتی 
متر برف در ارتفاعات توچال باریده است  و بر حجم برف 
زمس��تانی در این نقطه از ش��هر تهران افزوده شده است 
تا عالق��ه مندان به ورزش اس��کی از این بابت احس��اس 
خوش��حالی کنند. بارش این برف در ارتف��اع چهار هزار 
متری )ایس��تگاه هفتم تله کابین توچال( صورت گرفته 
است. براساس همین گزارش، بارش برف در خرداد برای 
خیلی از هموطنان و عالقه مندان به ورزش های زمستانی 
عجیب و قابل توجه بود. این وضعیت باعث می ش��ود تا 
آخر تیر امکان ورزش اس��کی برای عالقه مندان در این 

نقطه از ارتفاعات تهران میسر باشد.

امنیت در بانکداری باید مورد 
توجه قرار گیرد 

رییس پلیس فتا کش��ور گفت: امنیت باید در بانکداری 
امروز که بیش��تر بانکداری الکترونیک است، مورد توجه 
قرار گیرد. سید محسن میربهرسی گفت: در ایران وقتی 
بانکداری الکترونیک وارد شد، به دنبال آن جرم و سارقان 
نیز وارد ش��دند و مردم از این موضوع مطلع نبودند. وی 
گفت: سهامداران بانک ها و مردم سرمایه های خود را در 
بانک گذاش��ته اند، از این رو نباید اجازه دهیم مجرمان با 
اس��تفاده از ناآگاهی مردم از راه های سرقت الکترونیک، 
احساس امنیت کرده و به راحتی به فعالیت های خود ادامه 
دهند. وی از رسانه ها خواست تا با اطالع رسانی دقیق به 
مردم، نس��بت به چگونگی حفاظت از حساب های بانکی 
خود در اینترنت و کارت ها، در حفاظت از س��رمایه های 

مردم مشارکت داشته باشند. 

پرواز بجنورد - تهران هفت 
مسافر را جا گذاشت

هفت مسافر که بلیت سفر هوایی مسیر بجنورد - تهران 
را داش��تند، چهارش��نبه به علت آن چه از سوی شرکت 
هواپیمایی »آسمان« شرایط نامساعد جوی عنوان شد، از 
این پرواز کنار گذاشته شدند. برخی از مسافران جامانده 
از پرواز با ابزار نارضای��ی از این موضوع، خواهان پرداخت 
 غرامت از س��وی ش��رکت هواپیمایی آس��مان به عنوان 
صادرکننده بلیت ش��دند. نماینده ش��رکت آس��مان در 
بجنورد نیز ب��ه خبرگ��زاری جمهوری اس��المی گفت: 
خلبان این پرواز به علت ش��رایط خاص و نامساعد جوی 
اجازه سوار شدن هفت نفر از مسافران را نداد. لذا پرواز با 
تعداد مس��افرانی کمتر از ظرفیت ع��ادی صورت گرفت. 
محمدرضا وفایی اف��زود: در پ��رواز از مس��یر 25 که به 
 دلیل شرایط جوی و باد ش��دید انجام می شود، هواپیما 
نمی تواند به دلیل سنگینی جو، با تمام ظرفیت پرواز کند 

و گاهی ناگزیر از کاهش شمار مسافران می شود.
او افزود: خلبان اعالم کرده است در چنین شرایط پروازی 
 صرفا می تواند با وزن 84 ه��زار و 500 تن پرواز کند که 
بر این اساس، تعداد هفت مسافر افزون بر وزن مجاز بودند، 
لذا از پرواز کنار گذاشته ش��دند. نماینده شرکت آسمان 
در بجنورد اضافه کرد: ما برای 92 نفر از مسافران در پرواز 
مسیر بجنورد - تهران بلیت صادر کرده بودیم که 85 نفر 
از افرادی که زودتر کارت پرواز خود را دریافت کرده بودند، 

موفق به پرواز شدند.

ناکامی دزدان دریایی در حمله 
به دو نفتکش ایرانی 

دو فروند نفتکش ایرانی به وسیله دریادالن نیروی دریایی 
ارتش از چنگ دزدان دریایی نج��ات یافتند. در روزهای 
پایانی اردیبهش��ت  دو فروند نفتکش جمهوری اسالمی 
ایران مورد حمل��ه چند فروند قای��ق دزدان دریایی قرار 
گرفت که با هوش��یاری و آتش پر حجم تکاوران نیروی 
دریایی، دزدان دریایی مجبور به فرار شدند. براساس این 
گزارش، اولین حمله دزدان دریایی در موقعیت ش��مال 
شرقی بندر مس��قط کش��ور عمان با چهار فروند قایق به 
تانکر نفتکش ایرانی به وقوع پیوست و در حمالت بی امان 
بعدی، دزدان دریایی با دس��ته های 14 و 19 فروندی به 
یک تانکر دیگر ایرانی در موقعی��ت خلیج عدن حمله ور 
شدند که با حضور مقتدرانه دریادالن نیروی دریایی ارتش 
در پهنه آب های بین المللی، دزدان دریایی متواری شدند.

دستگیری رییس بانک تهرانی 
حین فرار از کشور

معاون اجتماعی پلیش  استان گیالن از دستگیری رییس 
یکی از ش��عبات بانکی در تهران به اته��ام اختالس 120 
میلیارد ریالی خبر داد. سرهنگ مجید مرآت در این باره 
گفت: مأموران انتظامی شهرستان رودسر هنگام کنترل 
خودروهای عبور در خروجی اس��تان به دو سرنشین یک 
دس��تگاه خودرو پژو خطی زرد رنگ مش��کوک ش��ده و 
دستور توقف آن را صادر کردند. مرآت ادامه داد: مأموران 
در بازرسی اولیه از این خودرو هشت گرم تریاک را کشف 
کردند. وی با اش��اره به انتقال دو متهم ب��ه مقر انتظامی 
برای بازجویی گفت: در انجام بازجویی ها،  یکی از متهمان 
خود را رییس یکی از ش��عبات بانک��ی در تهران معرفی 
کرد و معترف شد قصد خروج از کشور به همراه پول نقد 
و جواهرات را داشته که دس��تگیر شد. مرآت گفت: پس 
از اس��تماع اعترافات متهم،  مأم��وران در مکاتباتی که با 
مأموران انتظامی در تهران داشتند،  متوجه شدند متهم 
به اتهام اختالس 120 میلیارد ریالی از شعبه محل خدمت 

خود  است که متواری شده و تحت تعقیب است.

اواخر اردیبهشت س��ال گذش��ته مردم روس��تای »برات آباد« 
 شهرس��تان بم ب��ا ص��دای فریاده��ای »کمک« زن��ی جوان 
رو به رو شدند که فریاد می زد »سوختم« و از مردم درخواست 
آب می کرد. همس��ایه ها در لحظات اولیه تصور می کردند که 
این زن 24 س��اله دچار برق گرفتگی شده اس��ت، اما هنگامی 
که صورت تخریب شده او و دختر دو و نیم ساله اش را دیدند، 
متوجه شدند این زن قربانی اسیدپاشی شوهر معتادش شده 
اس��ت. رعنا دختر این زن قربان��ی اسیدپاش��ی، در اثر اقدام 
پدرمعتادش نیمی از صورتش را هنگام ش��یرخوردن در اسید 
از دس��ت داد. این کودک در روزهای اخیر به علت بیماری در 

بیمارستان بستری است. 
سمیه، مادر این کودک قربانی اسیدپاشی در گفتگو با ایسنا، در 
مورد علت بستری شدن رعنا در بیمارستان گفت: برای انجام 
عمل ترمیمی پلک به تهران آمده بودیم که دو شب پیش رعنا 
که در حال پوشیدن لباسش بود از هوش رفت. وی با بیان این 
که هرچه مادربزرگش او را صدا زد به هوش نیامد، افزود: تصور 

می کردیم رعنا براثر ش��دت جراحات ناشی از اسید جان خود 
را ازدست داده است، اما با کمک مسئوالن مسافرخانه او را به 

بیمارستان منتقل کردیم.
در آن جا پزشکان پس از انجام معاینات عنوان کردند علت این 
بی هوشی گرمازدگی است. سمیه گفت: با این حال پزشکان از 
ما درخواست کرده اند اواخر خرداد برای انجام معاینات تکمیلی 

و تحویل جواب آزمایشات دوباره به تهران برگردیم.
 این زن قربانی اسیدپاش��ی در مورد آخری��ن روند درمانش با 
بیان این که چندی پیش پلک هایم مورد جراحی ترمیمی قرار 
گرفت، گفت: پزشکان معتقدند برای بازگرداندن بینایی ام باید 
چند عمل دیگر روی چش��م هایم انجام شود که با کمک های 

مردمی توانستم دو عمل روی چشم هایم انجام دهم. 
سمیه در مورد روند درمان رعنا نیز با بیان این که چشم راست 
او کامال نابینا شده است، گفت: من نتوانستم چهره او را ببینم، 

اما رعنا شرایط بدی دارد. 
هر دفعه که با قط��ار به تهران می آییم، بچه ه��ای دیگر وقتی 

او را می بینند، می ترس��ند و من صدای جیغ ک��ودکان دیگر 
را می شنوم. رعنا دیگر نمی تواند دوس��تی داشته باشد و مثل 

بچه های دیگر بازی کند.
 او همیش��ه ش��ب ها تا صب��ح از درد ناله می کن��د و می گوید 

صورتش می سوزد، اما کار زیادی از دست ما برنمی آید.
او در مورد ش��رایط روحی خود هم گفت: هربار که برای عمل 
جراحی به تهران می آیم، نازنین، دیگر دخترچهارساله ام از من 
می خواهد چهره ام خوب شود. او خجالت می کشد مرا به عنوان 
مادرش معرفی کند. تنها به خاطر بچه هایم س��عی دارم که بر 

بیماریم غلبه کنم.
 به گفته این زن قربانی اسیدپاشی، همسر و برادرشوهرش که 
نقشه شوم اسیدپاشی را ترسیم و اجرا کردند، در حال حاضر 

تحت قرار در زندان به سر می برند.
این مادر و دختر که اواخر اردیبهش��ت س��ال گذشته طعمه 
اسیدپاشی ش��دند،  به علت نا توانایی مالی، قادر به ادامه روند 
درمان نشدند و ش��ش ماه برای ادامه درمان خود به پزشکی 

مراجعه نکردند.
 این درحالی است که بنا به گفته پزش��ک معالجشان، سمیه 

می تواند پس از سپری کردن چند عمل بار دیگر توانایی خود 
را باز یابد تا خود عصای دس��ت دختر خردسالش شود که این 
روزها روی تخت بیمارس��تان قرار دارد.اکنون آنان در انتظار 
کمک های مردمی هستند تا ش��اید بتوانند از این دشواری ها 

نجات پیدا کنند. 

نداشتن توانایی مالی، درمان را به تأخیر انداخته بود

تیغ جراحان بر چشمان قربانی اسیدپاشی 

رعنا، دختر دو و نیم ساله ای که س�ال پیش از س�وی پدر معتادش مورد اسیدپاشی واقع شد، گروه
  این روزه�ا بنا به گفته پزش�کان ب�ه عل�ت »گرمازدگی« روی تخ�ت بیمارس�تان خوابیده و حوادث

مادرش نیز با آن که به علت اسیدپاشی شوهرش از نعمت دیدن محروم شده، بر بالین دخترش 
مراقب اوست. 
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مرد گروگانگیر که پس از ربودن پسر دانش آموز او را به قتل رسانده بود، سحرگاه چهارم 
خرداد در مالءعام اعدام شد.

ادعای دروغ، مانع اجرای حکم شده بود
به گزارش مهر، مرد جنایتکار یک بار برای اجرای حکم پای چوبه دار رفت که لحظاتی قبل 

از اجرای حکم ادعا کرد دو تن دیگر هم در این جنایت همراه او بوده اند.
بر اساس این گزارش، 19فروردین امس��ال مردی با مراجعه به کارآگاهان پلیس آگاهی 
ایالم از ربوده شدن پسر 11 ساله اش به عنوان امیرحسین خبر داد. او به مأموران گفت: 
امروز پیامکی به دستم رسید که در آن نوشته ش��ده بود امیر حسین ربوده شده و برای 
آزادی او باید 100 میلیون تومان پرداخت کنم. ابتدا این پیامک را ش��وخی گرفتم، اما 

وقتی با مدرسه پسرم تماس گرفتم، متوجه شدم او امروز به مدرسه نرفته است.

اظهار نظر دردسر ساز، مرگ آفرین شد
پس از این شکایت، تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در جریان 
بررسی های خود دریافتند، ش��اکی 100 میلیون تومان پول نقد را برای خرید یک خانه 
آماده کرده بود. با افشای این موضوع احتمال گروگانگیری از سوی فردی آشنا مطرح شد. 

به همین خاطر تحقیقات بر روی بستگان و آشنایان شاکی متمرکز شد.
پس از بررسی ها و تجسس های گسترده، مأموران متوجه شدند پدر امیرحسین موضوع 

100 میلیون تومان را با یکی از بستگان برادرزنش مطرح کرده بود.
 در ادامه تنها مظنون ماجرا به نام س��عید دس��تگیر ش��د که در جریان تحقیقات منکر 
کودک ربایی ش��د، اما در ادامه بازجویی ها لب به اعتراف گش��ود و گفت: امیرحسین را 
پس از ربودن در جاده ایالم به اسالم آباد به قتل رساندم. پس از اعترافات متهم و کشف 
جسد قرار مجرمیت سعید صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.

در جلسه محاکمه که 11 اردیبهشت برگزار شد، نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست 
برای متهم به قتل تقاضای مجازات قانونی کرد. در ادامه نیز اولیای دم خواستار قصاص 
سعید شدند. رییس دادگاه س��پس اتهام قتل عمد و آدم ربایی را به متهم تفهیم کرد که 
او در دفاع خود گفت: وقتی متوجه شدم پدر امیرحسین 100 میلیون تومان پول دارد، 
نقش��ه آدم ربایی را طراحی کردم. صبح روز حادثه سراغ امیرحس��ین رفته و به دروغ به 
او گفتم عمویش در اس��الم آباد فوت کرده اس��ت و باید به خانه آنها برویم. در میان راه 
کنار رودخانه ای توقف کرده و امیرحسین را خفه کردم. سپس با پدرش تماس گرفته و 

درخواست 100 میلیون تومان برای آزادی او کردم.
قاضی: آدرس خانه شاکی را چگونه به دست آوردی؟

متهم به قتل: چند روز قبل از آدم ربایی پیامکی به پدر امیرحسین فرستادم و ادعا کردم 
او در یک مسابقه برنده شده و برای ارسال جایزه آدرسش را بفرستد. او هم آدرس خانه 

را برای من فرستاد.

تأیید حکم اعالم در مال عام
پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور 
شده و سعید را به قصاص و زندان محکوم کردند. در ادامه به صورت ویژه به این پرونده در 

دیوان عالی کشور رسیدگی شد و حکم اعدام در مالء عام تأیید شد.
قرار بود گروگانگیر جنایتکار یکشنبه هفته قبل در مالء عام اعدام شود که دقایقی قبل از 
اجرای حکم ادعا کرد در این جنایت دو همدست دیگر هم داشته است. با اعالم موضوع به 

قاضی پرونده او دستور توقف حکم را صادر کرد تا به این ادعا رسیدگی شود.
با تحقیقات در این رابطه و دستگیری دو همدست او، سرانجام ساعت 5 و 30 دقیقه صبح 
پنجشنبه، چهارم خرداد مرد جنایتکار در میدان دفاع مقدس ایالم پای چوبه دار رفت و 

با حضور اولیای دم و مردم به دار مجازات آویخته شد.

تانزانیا؛ شتر مرغ که باید  قربانی حمله یوزپلنگ 
شود، شکارچی را فراری داد.

چک؛ فرود اضطراری یک هواپیمای  روسیه که هفت 
نفر در آن زخمی شدند.

آمریکا؛ زندگی مشترک یک زوج  درایالت  
تگزاس با بوفالوها.

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

فروش اینترنتی خون رونال��د ریگان، رییس جمهور اس��بق آمریکا 
جنجال ساز ش��د. در پی اقدام به حراج اینترنتی شیشه حاوی خون 
ریگان در جریان سوء قصد سال 1981 به او، مؤسسه ریگان اعالم کرد 
که به هر طریق ممکن جلوی این اقدام را می گیرد. تاکنون باالترین 
رقمی که برای خرید خون ریگان پیش��نهاد شده، 11 هزار دالر بوده 
اس��ت.گفته می ش��ود خون ریگان از بیمارستان دانش��گاه جورج 
واشنگتن که پس از سوء قصد سال 1981 در آن بستری شده بود به 
بیرون راه یافته، اما سایت مرکز حراج اینترنتی » پی اف سی « بریتانیا 
که حراج کننده این خون است، اعالم کرده این خون را از آزمایشگاه 
بیوگرافی علوم کلمبیا در ایالت مریلند آمریکا گرفته اس��ت. خانواده 
ریگان و بنیادی که تحت نام او به فعالیت می پردازد، اعالم کرده اند 

با این اقدام مخالف هستند.
مایکل ریگان، پسر رونالد ریگان با اعالم مخالفت با فروش خون پدر 
خود، مدعی ش��د مطمئن اس��ت این خون، خون پدر او نیست. وی 
گفت:»شاید این خون یک موش باش��د، نه خون پدر من! این کاری 
ظالمانه در حق مادرم و خانواده ریگان است. حتی اگر این خون واقعا 
خون پدر من باش��د، آنها چطور به خود جرأت می دهند دس��ت به 

چنین کاری بزنند؟«

فروش خون ریگان جنجال ساز شد

اعدام گروگانگیر جنایتکار ایالم در مالءعام
                                                                                                 مرد جنایتکار برای دست یافتن به پول، پسری یازده ساله را خفه کرده و به درخت بسته بود
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یادداشت

بوسه های لوران بالن، 
مدافع تیم ملی فرانسه 

در جام جهانی 98 بر سر 
فابیان بارتز، دروازه بان 
وقت خروس ها یکی از 

معروف ترین بوسه های 
تاریخ فوتبال است. روز 
 گذشته و بعد از گذشت 

14 سال، بالن هدایت 
تیمی را بر عهده دارد که 
به عنوان مدعی خاموش 

جام مطرح می شود. 

کری خوانی متداول 
هواداران فوتبال، گاهی 

 اوقات فقط به استادیوم ها
محدود می شود، ولی 

بعضی وقت ها)مانند این 
تصویر(، این کری خوانی به 

خیابان ها نیز کشیده می 
شود. وسیله نقلیه یکی از 

 هواداران سپاهان
-پارکینگ ورزشگاه 

فوالدشهر قبل از بازی 
سپاهان-االهلی

پرویز مظلومی با همه 
ناکامی هایی که در این 

 فصل داشت، گویا 
حاال حاال ها و به روش 

مربیان حرفه ای، قصد 
ترک سکان هدایت 

استقاللی ها را ندارد. 

مظلومی:  استعفا بده نیستم!

وقتی تراختور پَر می شود معروف ترین بوسه تاریخ فوتبال 

عکس نوشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 794 | شنبه 6 خرداد 1391 |4 رجب 1433

امیرحسین صادقی خبر مذاکره اش با سپاهان را تکذیب کرد8
امیر حسین صادقی، مدافع تراکتورسازی درباره شایعه پیش��نهاد 700 میلیون تومانی باشگاه سپاهان 
 به خود اظهار داشت: من طی روزهای گذشته در س��فر بودم و هنوز مذاکراتم را با باشگاه های دیگر آغاز 

نکرده ام. در واقع من هم مثل خیلی از بازیکنان فعلی تراکتور، اولویتم ادامه حضور در این تیم است.
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مدافع اس�ت و ب�ا تجربه. س�ال ها با 
موفقیت ذوب آهن خندید و با ناکامی 
و شکستش غمگین شد. شاید فکر این 
که از رشته برق و دانشگاه اصفهان سر از فوتبال و ذوب آهن 
دربیاورد، برای خودش هم قابل پیش بینی نبود،اما دست 
تقدیر او را به تیم امید ذوب آهن آورد.البته در کرمان که بود 
چند صباحی در تیم بزرگساالن و در کنار دکتر ذوالفقارنسب 
توپ زد، اما به گفته خودش، اصل فوتبالش را مدیون اصفهان 

و تیم فوتبال ذوب آهن  است.
زمانی که در دانشگاه قبول  شد، به اصفهان آمد و از همان 
موقع برای ذوب آهن در تی�م امید به میدان رفت تا این که 
رسول کربکندی با دغدغه ای که همواره از خودش نسبت 
به تیم های پایه نشان داده، او را کشف و به تیم بزرگساالن 
ذوب آهن برد. علی احمدی، بازیکن باهوشی بود و قدر این 
 موقعیت را دانست و حاال که هفت هشت سالی از آن زمان 
می گذرد، خود را به عنوان یکی از نامبر وان های مدافعان 
تیمش بدل کرده است. او کس�ی بود که در نایب قهرمانی 
تیمش در آسیا نقش پررنگی داش�ت. علی احمدی اصالتا 
کرمانی است و متولد 13تیر 1362 است، البته بماند که در 

بیوگرافی این بازیکن اشتباها روز تولد او را 3تیر می زنند!
مرجان سلطانی، بازیکن تیم والیبال جوانان ذوب آهن همسر 
اوست، اما از زمانی که با علی ازدواج کرده، از دنیای والیبال 
خداحافظی کرده است. احمدی می گوید:» این طوری برای 
مرجان هم بهتر است.«علی احمدی در گفتگو با زاینده رود 
از دالیل ناکامی  تیم فوتبال ذوب آهن در فصلی که گذشت 
و این که تیمی با این همه افتخار چطور به یکباره از  عرش 
به فرش آمد، از آمدن کربکندی به تیم، رفتن ابراهیم زاده 
و تصمیمش برای فصل آینده صحبت کرده اس�ت.  اما یک 
نکته را هم به صورت درگوشی از ما داشته باشید و آن این 
که اگرنام او را در چند روز آینده در لیست فصل بعد سپاهان 
دیدید، خیلی تعجب نکنید؛ چرا که از البه الی حرف های او 
پیداست او از این که برای یکی از دو تیم اصفهانی به میدان 

برود، بدش نمی آید. 
به نظرت چه عواملی باعث شد تیم فوتبال ذوب آهن در 

لیگ یازدهم این قدر پرنوسان عمل کند؟
بخش عمده ای از این عوامل به مس��ائل مالی مربوط می شد. از یک 
طرف قانون به مسئوالن باش��گاه  اجازه هزینه کردن و حمایت مالی 
بازیکنان را نمی داد، از طرف دیگ��ر  هیأت مدیره هم رغبت چندانی 
برای بهتر ش��دن اوضاع تیم نداش��تند. این تیم همان تیمی بود که 
چندس��ال بهترین عملکرد خود را به نمایش گذاش��ت و دوم لیگ و 
نایب قهرمان آسیا شد و قهرمانی در جام حذفی را کسب کرد. شاکله 
اصلی تیم هم برای امسال تغییر عمده ای نکرده بود و تنها خلعتبری 
و حدادی از تیم ما جدا شدند، بنابراین ایراد از عملکرد بازیکنان نبود؛ 
هرچه بود به خواست هیأت مدیره برمی گشت که گویا عالقه ای برای 

هزینه کردن نداشتند.
تجربه سال های گذشته نش�ان از توجه اکید مسئوالن 
کارخانه به مباحث و مشکالت باشگاه ذوب آهن داشت. 
چرا بازیکنان یک فصل را به خاطر تیم و هواداران، با این 

شرایط بی پولی کنار نیامدند؟
حرفه یک بازیکن ب��ه گونه ای اس��ت که همه هزینه ه��ای زندگی 

 خ��ود را  از طری��ق پولی ک��ه در فوتبال به دس��ت م��ی آورد تأمین 
می کند، بنابراین اگر مخارج زندگی اش تأمین نباشد، روی عملکرد 
 او تأثیر  می گذارد. این بازیکنان زمانی که تأمین بودند و به آنها توجه

می شد، نایب قهرمان آسیا شدند و در لیگ همواره مدعی بودند، اما 
امسال مسائل روحی روانی و مشکالت مدیریتی تیشه به ریشه این تیم 
زد. این افتخارات دیگر برای این تیم تکرار نمی ش��ود. اوج افتخارات 
ذوب آهن همین بود، مگر این که فکراساس��ی برای این تیم کنند و 
عالوه بر این که بازیکن خوب می گی��رد، پول خوبی هم خرج کنند. 
شاید مدیریت باشگاه می خواست که برای این تیم هزینه کند، ولی 
گویا فشار و مشکل اصلی از سوی مسئوالن کارخانه بود. مشکل از هر 
کجا که بود، دست به دس��ت هم داد تا تیم و باشگاه ذوب آهن به این 
روز بیفتد. این مشکالت برای سپاهان هم اتفاق افتاد، اما از مسئوالن 
کارخانه گرفته تا مسئوالن استانی، همه دس��ت به دست هم دادند 
 و نگذاشتند س��پاهان در مشکالتش غرق ش��ود. این قضیه در مورد 
ذوب آهن به صورت عکس اتفاق افتاد. همه در حق این تیم بی مهری 
کردند. شاید هم مسئوالن استان خواستند که کمک کنند و مدیریت 

ذوب آهن موافق این کمک نبود.
در برهه ای استاندار به یاری ذوب آهن آمد، اما گویا دست 
رد به سینه او زده شد تا بعد ها اس�تاندار اعالم کند که 
براتی آن دغدغه ای که سمیعی نژاد  برای حل مشکالت 
باشگاه سپاهان داشت  را ندارد. چقدر با این نظر موافقی؟

دقیقا نظر من هم همین است. شاید مس��ئوالن استان خواستند که 
به باشگاه کمک کنند، ولی گویا مس��ئوالن خودمان عالقه و رغبتی 
 برای این کار نداشتند. سپاهان خواست و توانست، اما گویا مسئوالن 
ذوب آهن می خواستند باشگاه همین طور کج و دار و مریز کار کند. 
آنها می خواس��تند تیم فوتبال در میانه های جدول باشد؛ نه به قرار 
گرفتن در جمع تیم های باالی جدول نیازی داشتند، نه می خواستند 
تیم در معرض سقوط باش��د. دوست داش��تند در میانه های جدول 

دست و پا بزند.
ولی قب�ول داری اگر بازیکنان می خواس�تند، کس�ب 

سهمیه آسیا برای تیم محتمل بود؟
بله کامال، جایگاه ما در لیگ در هفته های پایانی خیلی حساس بود. 
 ما اگرچهارپنج بازی آخر خودمان را می بردیم، صددرصد س��همیه 
می گرفتیم. ما قبل از این بازی ها درخواست تشکیل جلسه با مسئول 
باشگاه را مطرح کردیم. ما به آنها گفتیم آیا سهمیه آسیا را می خواهید 
یا نه. آنها از گرفتن سهمیه بدشان نمی آمد، اما با حرف زدن که کاری 
صورت نمی گیرد. آنها باید به بچه ها انگیزه می دادند. آنها حتی یک 
قول خش��ک و خالی هم ندادند. فوتبالیست دنبال انگیزه است و این 
انگیزه در پول است، ولی دریغ از یک حرف امیدوار کننده. در مرحله 
پلی آف لیگ قهرمانان ما چهار روز در تهران بودیم. مسئوالن یک بار به 
خود زحمت ندادند به تیم سری بزنند و با گفتن جمالت امیدوارکننده 
به بازیکنان انگیزه بدهند. انگار صعود از این مرحله و حضور در لیگ 

قهرمانان اصال برایشان مهم نبود و نمی خواستند که به آسیا بروند.
با این توضیح، به غیر از مس�ائل مالی، نقش مس�ئوالن 
کارخانه و باش�گاه هم دراین ناکامی خیل�ی تأثیرگذار 

بوده است.
صددرصد تأثیرگذار بود. مدیریت س��پاهان خواست که تیم فوتبال 
باشگاه را نجات دهد و همه تالش��ش را هم کرد و این تیم را به صدر 
رساند و قهرمان شد. سیستم مدیریتی ذوب آهن به همین میزان در 
ناکامی تیم فوتبال نقش داشت؛ آنها پول خرج نمی کردند و کاری به 

کار این تیم نداشتند. ما اگر قهرمان نمی شدیم، حداقل می توانستیم 
در لیگ سوم شویم، ولی نخواستند.

در صحبت هایت به این نکته اشاره کردی که محال است 
موفقیت و افتخارات ذوب آهن تکرار شود. برچه مبنایی 

این حرف را می زنی؟
در این که این تیم 40-50 سال قدمت دارد هیچ شکی نیست. این تیم 
هفت، هشت سال در حد یک تیم معمولی در لیگ آزادگان کار کرد، 
اما افتخاراتش با رسول کربکندی آغاز شد و نایب قهرمانی لیگ را به 
دست آورد. بعد از آن، چهارپنج سالی در جمع مدعیان قهرمانی لیگ 
قرار گرفت  و دو نایب قهرمانی در لیگ و آسیا و قهرمانی جام حذفی 
همراه با ابراهیم زاده،  ذوب آهن را به اوجش رس��اند، اما  با شرایطی 
که ذوب آهن امروز با آن روبه رو اس��ت، بعید می دانم به این سادگی 
 این نتایج و افتخارات تکرار شود؛ دس��ت یافتنی هست، اما الزمه آن 
برنامه ریزی قوی و بلندمدت اس��ت. آن زمان بازیکنان زیادی از این 
تیم به تیم ملی دعوت شدند و تیم خیلی خوب و یکدست و هماهنگی 
داشتیم. به نظر من با جدایی خیلی از بازیکنان از این تیم، خیلی زمان 
می برد که این تیم دوباره به دوران اوجش برگردد.  البته در این میان 
نباید تالش بازیکنان را دراین فصل نادیده گرفت. با این وضعیتی که 
بود، واقعا بچه ها سنگ تمام گذاشتند  و از هیچ تالشی کوتاهی نکردند.

هر بازیکن دیگری جای این بچه ها بود، شاید این همه برای تیمش از 
جان مایه نمی گذاشت.

نظرت در مورد حذف استقالل از آسیا چیست؟ سپاهان 
انتقام ذوب آهن را از این تیم گرفت.

استقالل خیلی شانس آورد که در چنین شرایطی با تیم ما بازی کرد. 
اگر تیم ما شرایط سال گذش��ته خود را داشت، مطمئن باشید اجازه 
نفس کشیدن را هم به این تیم نمی دادیم. ما خودمان نخواستیم که 
در آسیا باشیم؛ یعنی بچه ها انگیزه نداشتند، نه که ا زعمد بخواهند تیم 
موفق نشود. عملکرد تیم های استقالل و پرسپولیس را ببینید؛ این طور 
که این تیم ها در آسیا عمل می کنند که قابل افتخار نیست. زمانی که 
که ما در مرحله گروهی بازی می کردیم، با 15-16 امتیاز از گروهمان 
صعود می کردیم.  بازی کردن در آس��یا به این راحتی ها نیست، اما 
خوشحالم که یک تیم قدرتمندی چون سپاهان راهی مرحله بعد شد 

و واقعا شایسته پیروزی بود.
 برنام�ه ات ب�رای فصل آین�ده چیس�ت؟ در ذوب آهن 

می مانی؟
تصمیم دارم در اصفه��ان و در ذوب آهن بمانم. به غیر از امس��ال، در 
بقیه سال هایی که در ذوب بودم آرامش داشتم و با این که از شهرهای 
دیگر پیشنهاد داشتم، اما شرایط این جا را به همه آنها ترجیح دادم. 
 یک جورایی به اصفهان عادت کرده ام. کرمان هم که می روم، دل دل 

می کنم زودتر برگردم؛ چون طاقت دوری از اصفهان را ندارم. 
قراردادت که تمام ش�ده، آیا ذوب آهن�ی ها مذاکره ای 

برای تمدید داشته اند؟
صحبت که شده. آنها یک هفته بعد از پایان بازی ها طی تماس تلفنی 
که داشتند، از من س��ؤال کردند که می خواهم بمانم یا نه که من هم 
گفتم قبل از صحبت در رابطه با فصل آینده، تکلیف 60درصد مبلغ 
قراردادهای فصلی که گذشت را مشخص کنید. البته این تنها نظر من 

نیست، بلکه همه بچه ها این نظر  را دارند. 
شنیدیم از فوالد، نفت تهران و مس کرمان هم پیشنهاد 

داری؟
با مس که حضوری صحبت کردم. با نفتی ها هم دو س��ه هفته پیش 
 با واس��طه صحبت هایی با من ش��ده، ام��ا در مورد فوالد ب��ا این که 
حرف هایی زده شد، مذاکرات چندان جدی نبود، اما تا آخر هفته تیم 

جدیدم را مشخص می کنم.
گویا سپاهانی ها هم خواهان تو هستند؟

 دراین ب��اره صحبتی نش��ده. آنها تا همی��ن چند روز پی��ش درگیر  
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بودند. 

با توجه به جدایی احتمالی بنگر و س�یدجالل حسینی، 
سپاهانی ها به یک مدافع شش دانگی مثل تو نیاز دارند.

ببینید، سپاهان سه قهرمانی متوالی در لیگ کسب کرده و چهار بار 
قهرمان لیگ ایران شده. در آسیا به عنوان یک قدرت روی نام او حساب 
می کنند و حضور در چنین تیمی یک افتخار اس��ت، بنابراین بنگر و 
حسینی در موقعیت سختی برای انتخاب قرار دارند و باید تا تصمیم 

قطعی آنها صبر کرد، شاید اصال ماندنی شدند. 
انتخاب کربکندی در بین گزینه هایی که باش�گاه برای 
جانشینی ابراهیم زاده مد نظر داشت، به نوعی برای اهالی 

فوتبال غافلگیر کننده بود. نظر تو در این باره چیست؟
باش��گاه با این کار زرنگی کرد؛ چون خیلی از بچه ه��ا از جمله من، 
صلصالی، حدادی و خیلی دیگر از بچه ها ممکن است به خاطر آقای 
کربکندی در ذوب آهن بمانند. من فوتبالم را مدیون کربکندی هستم 

و او نقش زیادی در پیشرفت فوتبالی ام داش��ت. او به لحاظ اخالق و 
نوع رفتار با بازیکنان خیلی می تواند به تیم کمک کند. به نظر من با 
این وضعیتی که باشگاه ذوب آهن داشت و این نوع مدیریت، اگر کاپلو 
را هم برای سرمربیگری می آوردند نمی توانست موفق کار کند. اگر 
قرار ش��د در ذوب آهن بمانم، حضور کربکندی بی تأثیر نبوده است، 
ولی امیدوارم که مدیریت هم به یاری او بیاید و با جذب بازیکنان مورد 
دلخواه او و رفع مشکالت و موانع پارسال، به موفقیت تیم کمک کند. 

ابراهیم زاده رفت و شاید خیلی از بازیکنانی که تا دیروز 
به نوعی درخص�وص برخی رفتارهای او س�کوت کرده 
بودند، امروز بتوانند راحت تر درب�اره او حرف بزنند. تو 

نظری در این باره نداری؟
به نظر من آقای ابراهیم زاده یکی از فنی ترین و با اخالق ترین مربیانی  
بودکه تاکنون با ذوب آهن کار کرده اس��ت و انصافا هم خوب نتیجه 
گرفت، اما او هم به عنوان یک مربی، شیوه رفتاری خاصی داشت که 

من زیاد با آن موافق نبودم. 
او عادت داشت بازیکن را در صورت تخطی، اخراج و برای تنبیه او را به 
کمیته انضباطی باشگاه معرفی کند و اصوال خودش برخورد مستقیم 
نمی کرد. شاید خیلی ها با این قضیه مشکل داشتند و این شاید تنها 

ضعف این مربی بود. 
بگذریم. تو از آن دس�ته از بازیکنانی بودی که اگرچه از 
بهترین مدافعان ایران محسوب می شوی، اما هیچ گاه به 
تیم ملی راه پیدا نکردی. این موضوع دلیل خاصی دارد؟

در این هشت س��ال به زعم مربیانم، یکی از بهترین بازیکنان تیمم 
بودم، اما این که دیده نش��دم، به این خاطر بود که نه حاشیه داشتم 
 و نه باش��گاه از من حمایتی برای حضورم درتیم ملی داشت؛ یعنی 
همان طور که برای حضور برخی بازیکنان تیم پش��تیبانی صورت 
گرفت، از من پشتیبانی نشد. من زیادی بازیکن آرامی بودم و فقط 
به بازی ام فکر می کردم و کمتر هم دیده ش��دم. از این موضوع هم 
ناراحت نیس��تم، چرا که این وظیفه س��رمربی تیم ملی اس��ت که 
 بازیکنان را انتخاب کند، اما از باشگاه خودم گالیه دارم که در تمام این 
سال ها کوچک ترین حمایتی برای رسیدن من به حقم انجام نداد. 

شما اگر به عملکرد خط دفاعی تیم ما در لیگ قهرمانان نگاه کنید، 
ما با سه گل دریافتی، بهترین خط دفاعی آسیا را داشتیم، اما 

هیچ کس به این نکته توجهی نداشت. تیم ما در این چندسال 
اخیر بهترین خط دفاعی لیگ را داش��ت  و امثال طالبی، 
ماهینی، صلصالی، حس��ینی و من برای خط دفاعی این 
تیم زحمت کش��یدیم، ولی بر عک��س، مهاجمان تیم 
بودند که خیلی به چش��م آمدند و کسی حرفی از خط 

دفاعی تیم نزد. 
با بازگشت صلصالی به ترکیب ثابت تیم، کمتر 

فرصت بازی در دفاع وسط را داشتی و بیشتر 
مواقع به عنوان هافبک دفاعی بازی کردی. از این 

موضوع ناراحت نیستی؟
 خوب این تعویض پس��ت ها خیلی به ضررم تمام ش��د. ابراهیم زاده 
می گفت که امس��ال من فقط علی را گلر نگذاش��تم، وگرنه در همه 
 پس��ت ها برای من بازی کرد. یک زمانی که دفاع راست تیم مصدوم 
می شد، من باید پست او را پوش��ش می دادم یا اگر هافبک دفاعی 
تیم مصدوم می ش��د، من باید جای او را پر می کردم. امس��ال این 
تعویض پست ها خیلی به ضررم تمام شد. زمانی که ابراهیم زاده به 
تیم ما آمد، من چهارماه مصدوم بودم. بعد از برطرف شدن مشکلم 
 هم در دقایق کوتاهی برای تیم بازی می کردم، ولی فشار به خودم 
نمی آوردم. سال بعد صلصالی مصدوم شد و من فیکس بازی کردم.

حاال هر دو هستیم و باید یکی ازما دونفر هافبک دفاعی باشد که من 
بهتر از محمد در این پست کار می کنم.

تو از آن دس�ته مدافعانی هس�تی ک�ه از گل زدن هم 
بدش نمی آید.حداقل در باز ی های آس�یایی که این 

طور نشان دادی، ولی در بازی های لیگ  اغلب در حمله 
شرکت نمی کنی، چرا؟

بله، خودم هم خیلی دوس��ت دارم و می دانم که م��ی توانم، اما ما 
مدافعان اگر گل زدیم که هیچ، اما اگر در هنگام جلو کش��یدن در 
ضدحمله غافلگیر ش��ویم، مقصر اول و آخر ش��ناخته می شویم، 
 بنابراین به ریس��کش نمی ارزد. ابراهیم زاده هم هیچ گاه چنین 

اجازه ای را به من نداد که در برخی موقعیت ها جلو بیایم. 
تو اصالتا کرمانی هس�تی و قائدتا عملک�رد تیم های 

کرمانی را هم رصد می کن�ی. چرا تیم های مس کرمان 
و مس سرچشمه نتوانستند امسال درخششی داشته 
باشند؟مس که تا چند هفته برای بقا در لیگ می جنگید 

و مس سرچشمه هم نتوانست  در لیگ بماند.
مس کرم��ان در این چندس��اله خوب هزین��ه کرد، ام��ا بازدهی 

خوبی نداش��ت؛ چ��را ک��ه در انتخ��اب بازیک��ن خیلی اش��تباه 
ک��رد. این تی��م بازیکنان��ی را گرف��ت که بیش��تر برای پ��ول به 
میدان م��ی رفتند و سرنوش��ت تی��م اهمیت چندانی برایش��ان 
نداش��ت. این تیم اگر از پتانس��یل ه��ا و بازیکنان تی��م های پایه 
خود بیش��تر اس��تفاده می کرد، نتیج��ه بهتری هم م��ی گرفت. 
 اما امی��دوارم که برای س��ال ه��ای بعد ب��ا توجه بیش��تر به امر 
بازیکن س��ازی، با هزین��ه کمتر، کیفیت بیش��تر و بهت��ری را در 
بازی ه��ای خ��ود ارایه کن��د. اما مس سرچش��مه ب��ه خاطر بی 
تجربگی و اختالف س��طح میان لی��گ برتر و دس��ته یک، باعث 
ش��د آنها نتوانند خ��وب کار کنند. آنه��ا زمانی متوجه ش��رایط 
و موقعیت ش��دند که دیگ��ر خیلی دیر ش��ده بود. ب��ازی که آنها 
 مقاب��ل تراکت��ور و س��پاهان انج��ام دادن��د، اگ��ر مقابل س��ایر 
تیم ها هم بازی کرده بودند، مطمئنا نتیجه بهتری هم عایدش��ان 

می شد.
و صحبت پایانی.

من روی صحبتم با مس��ئوالنی اس��ت که می توانند برای ذوب آهن 
کاری کنند، ولی دست روی دست گذاشته اند. این تیم با این قدمت و 
 سابقه را به حال خود رها نکنید. این تیم با این بودجه و با این شرایط 

نمی تواند از نام و آوازه ذوب آهن درلیگ و آسیا دفاع کند. 

علی احمدی: 

مسئوالن کاری به کار ذوب آهن ندارند
انتخاب کربکندی از زرنگی باشگاه بود

نجمه 
کرمی



چهره روزیادداشت

منهای فوتبال

شهرداری، قربانی بعدی سپاهان

به زودی با سپاهان تمدید می کنم
رحمان احمدی، دروازه بان تیم سپاهان

در حالی که در بازی تیم سپاهان مقابل استقالل دروازه رحمان احمدی 
آن چنان تهدید نش��د، اما در همان مع��دود حمالت ناقص 
استقاللی ها هم او عملکرد خوبی داشت. همه چیز در زمین 
مش��خص بود. بازی حساس��ی بود و این حساسیت روی 
 کیفیت بازی هم تأثیر گذاش��ته بود. بازهم خدا را شکر 

می کنم که توانس��تیم از موقعیت هایی که به دست 
آورده بودیم استفاده کنیم و به گل برسیم. 
کری خواندن در روزنامه هاس��ت، ولی هر 

چیزی هست باید در زمین نشان دهیم. خدا 
به ما کمک کرد و توانستیم بازی خوبی انجام دهیم 
و پیروز باشیم. به نظر من هواداران اشتباه کردند. 
مهدي سال ها براي سپاهان زحمت کشیده و این 
رفتار درست نبود. من از رحمتي بابت این رفتار 
عذرخواهي مي کنم. با مسئوالن باشگاه جلسه 

دارم و همان روز تمدید می کنم.

مدیرعامل آبفا، رییس هیأت 
والیبال شد

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در آستانه 
سفر نماینده کنفدراسیون والیبال آسیا به اصفهان، به عنوان 
سرپرس��ت هیأت والیبال اس��تان اصفهان انتخاب شد. بعد 
از جدایی عش��ایری، رییس هیأت والیبال استان اصفهان، 
مس��ئوالن اداره کل ورزش و جوانان به دنب��ال یک گزینه 
دیگر برای واگذاری پست ریاس��ت هیأت والیبال برآمدند. 
خدابخش، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان چندی 
پیش خبر از حضور یک مدیر غیرورزشی دیگر در رأس این 
هیأت داده ب��ود. گزینه مورد نظر خدابخش، هاش��م امینی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بود که ابالغ 
سرپرستی وی در آستانه سفر شانریت، نماینده کنفدراسیون 
والیبال آس��یا به ایران صادر ش��د تا وی جای عشایری را در 

صندلی ریاست هیأت والیبال استان اصفهان بگیرد. 

سپاهان به شایعات پایان داد 
رییس سازمان لیگ کاراته از بازگش��ت تیم فوالد سپاهان 

اصفهان به رقابت های سوپرلیگ کاراته خبر داد. 
حس��ین دهقانی اظهار کرد: در هفته گذش��ته بحث های 
 مختلف��ی در م��ورد کن��اره گیری تی��م فوالد س��پاهان از 
س��وپر لیگ و جذب ش��دن بازیکنان این تیم ب��ه تیم های 
دیگر مطرح ش��د، ام��ا طی صحبت��ی که با مس��ئوالن این 
 تیم داش��تم، آنها برای حضور در س��وپر لیگ اعالم آمادگی 
کرده ان��د و دیگر آن بحث ها تمام ش��ده اس��ت. وی افزود: 
زمان اع��الم آمادگ��ی تیم ها ب��رای حض��ور در لیگ های 
مختلف کارات��ه به اتمام رس��یده ک��ه 85 تیم ب��ه صورت 
 رس��می و کتبی اع��الم آمادگی کرده ان��د. از ای��ن تیم ها 
49 تیم در بخش م��ردان و 36 تی��م هم در بخ��ش بانوان 
 هس��تند. رییس س��ازمان لی��گ کارات��ه در م��ورد تعداد 
تی��م های��ی ک��ه ب��رای حض��ور در لیگ ه��ای مختل��ف 
 اع��الم آمادگ��ی ک��رده ان��د، گف��ت: در لی��گ جوان��ان 
18 تیم در بخش م��ردان و 15 تی��م در بخش بان��وان، در 
لیگ آین��ده س��ازان 14 تیم در بخ��ش م��ردان و یک تیم 
در بخش بان��وان، در س��وپرلیگ در بخش م��ردان 9 تیم و 
در بخش بان��وان دو تی��م، در لیگ برتر هم هش��ت تیم در 
 بخش مردان و هش��ت تیم در بخش بان��وان اعالم آمادگی 
کرده ان��د. وی در مورد تع��داد تیم های س��وپرلیگ افزود: 
 قصه حضور فوالد در س��وپر لیگ تمام ش��د و آنها ش��رکت 
می کنند، تیم گاز زنجان هم برای سوپر لیگ تدارک خوبی 
دیده و در این رقابت ها شرکت می کند. تیم ارژن فارس هم از 
این رقابت ها انصراف داده و دیگر در سوپر لیگ نخواهد بود. 

خبر
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ورزشگاه مخابرات، میزبان مسابقات والیبال نوجوانان آسیا

در سفر نماینده کنفدراسیون والیبال آسیا به اصفهان، سالن مخابرات به عنوان محل برگزاری مسابقات 
والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخاب شد. گفته می شود سالن شش هزار نفری ورزشگاه نقش جهان به 
علت برگزار نشدن رقابت های ورزشی مهم تا زمان برگزاری این مسابقات، شانس میزبانی را از دست داد. 

»همه صحبت های مهنام واقعی��ت دارد. دروغگوتر از خدابخش 
سراغ ندارم. کاماًل مشخص است که چه کسانی در ورزش استان 
به چه نحوی کار کرده اند. این را با ارائه آمار دقیق و واقعی می توان 
دریافت.« این ها سخنان غالمرضا شیران، مدیرکل اداره سازمان 
تربیت بدنی وقت اصفهان بعد از انتشار جوابیه مدیرکل فعلی اداره 
ورزش و جوانان در قبال سخنان مهنام، مشاور ورزشی استاندار 
است. ش��نیده ها و تجربه ثابت کرده که آن کس که بیشتر فریاد 
می زند، چنته اش خالی تر اس��ت. حاال نقل آقای شیران است و 
مصاحبه اش با ایمنا که در آن فقط فریاد زده و همه چیز را به آمار 
و ارقام در زمان خودش تعمی��م داده، اما در صحبت هایش هیچ 
 عدد و رقمی را به عنوان س��ند ارائه نکرده اس��ت. وی ادعا کرده

»من قائم مقام س��ازمان تربیت بدنی را ماهی یک بار به اصفهان 
دعوت می کردم و با حضور او جلسات اجباری در محل ورزشگاه 
نقش جهان برگزار م��ی کردیم. کارهای خوبی ب��رای به نتیجه 
رسیدن ساخت این ورزشگاه انجام شد و اعتبارات مناسبی در نظر 
گرفته شد. اگر من همچنان در سمت خود بودم و روندی که در 

پیش گرفته بودیم ادامه داشت، تا امروز نقش جهان ساخته شده 
بود، اما متأسفانه این روند پیگیری که نشد هیچ، بدتر از قبل هم 
شد.« حال ما از آقای شیران این سؤال را داریم که چگونه اگر وی 
در مسند قدرت می ماند نقش جهان تا امروز ساخته شده بود، در 
حالی که ایشان در زمان مدیریتشان قول بهره برداری از پروژه را 

در مرداد سال 88 داده بودند؟
روزهای پایانی و س��رد آذرماه س��ال 87 گواهی م��ی دهند که 
 هیأتی به ریاس��ت محم��د علی آب��ادی، رییس وقت س��ازمان 
تربیت بدنی برای بازدید از نقش جهان به اصفهان آمدو همه در آن 
روز وعده افتتاح ورزشگاه بزرگ اصفهان را تا مرداد سال بعد، یعنی 
 1388 دادند. آقای شیران با لبخند و تبس��م رو به دوربین های

 خب��ری، می گفت: »ش��ک نکنی��د نقش جه��ان در م��رداد به 
بهره برداری می رس��د و ما میزبان شایس��ته ای برای بازی های 
فوتبال در مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی خواهیم بود.«

 آن زمان قرار نبود تا س��ال 91 و حتی 90 س��اخت این مجموعه 
بی س��ر وته که با انبوه عظیم��ی از معارض مواجه اس��ت ادامه 

داشته باشد، اما حاال ش��یران پا به میدان گذاش��ته و می گوید، 
اگر من می ماندم و بودم تا حاال این ورزش��گاه ب��ه بهره برداری 
رس��یده بود! آقای ش��یران، خدابخش و همکاران��ش در آخرین 
 روزهای اردیبهش��ت س��ال 89 پا به اداره کل گذاش��تند. پس 
می توان گفت شما خلف وعده کردید و به اشتباه و تنها جهت امید 
 دادن واهی به مردم، خبر افتتاح ورزش��گاه را در مرداد سال 88 
 می دادید. شیران مدعی شده که یک ماه بعد از بازنشستگی اش،

طی نام��ه محرمانه ای که از طرف س��ازمان تربی��ت بدنی وقت 
 رسیده بود، عنوان ش��ده بود که اصفهان در س��اخت و سازهای

ورزشی و در بخش ورزش رتبه نخست کش��ور را به دست آورده 
است.

س��ؤال این جاس��ت ک��ه در 
 ای��ن زمانه ک��ه کوچک ترین

 موفقی��ت ه��ا رس��انه ای 
م��ی ش��ود، چگون��ه رتب��ه 
 ی��ک ش��دن اصفه��ان در 
 ساخت و ساز ورزشی باید طی 
نامه ای محرمانه به دست شما 
برسد؟! مگر جرم کرده بودید 
که حکمش را محرمانه ابالغ 
کردند. آنها محرمانه نامه زدند، 
شما رسانه ای اش می کردید 
تا ما نیز در این موفقیت سهیم 
می شدیم و به آن می بالیدیم.

ی��ار گرمابه و گلس��تان آقای 
مهنام برای دف��اع از حقانیت 
خود به ارایه آمار ورزشکاران 
اصفهان��ی اع��زام ش��ده ب��ه 

المپیک پکن متوسل ش��ده اند: از زمان من همه آمارها هست؛ 
در المپیک پک��ن ۲1 نفر از 5۲ ورزش��کار اعزامی م��ا اصفهانی 
 بودند، این آمار آیا برای المپیک لندن تکرار می شود؟! ما در پکن 
 دو داور هندب��ال اع��زام کردی��م، ام��ا این ه��ا همه تمام ش��د.

چگونه تمام ش��دنش را نمی دانیم، اما مطمئن هستیم در زمان 
خدابخش هم کم نیس��تند ورزش��کاران اصفهانی ک��ه موفق به 
کسب سهمیه المپیک ش��دند؛ نمونه اش عابدینی، شمشیرباز و 
مرادی، دونده باشگاه ذوب آهن که کسب سهمیه کرده اند، از کجا 
معلوم که مدال نیاورند. می گویند چوب را که بردارید، گربه دزده 
 فرار می کند، ما نمی دانیم  که چه کس��ی چوب را برداش��ت، اما 

خیلی ها پا به فرار گذاشته اند.

 پای غالم شیران هم به ماجرا باز شد

آن که بیشتر فریاد می زند، چنته اش خالی تر است

صحبت های احمدرضا مهنام علیه خدابخش، اداره کل را برآن داشت تا طی جوابیه ای، ادعاهای  سمیه 
مهنام را رد کرده و با آمار و رقم به جامعه اطالع رسانی کند. در این بین غالمرضا شیران احساس مسرور

کرد بااعالم این عددو رقم به نوعی مورد ظلم واقع شده و متهم به کارشکنی می شود، به همین 
خاطر درصدد مصاحبه علیه خدابخش برآمد.

سؤال این جاست 
که در این زمانه 

که کوچک ترین 
موفقیت ها 

رسانه ای می شود، 
چگونه رتبه یک 

شدن اصفهان 
در ساخت و ساز 
ورزشی باید طی 

نامه ای محرمانه به 
دست شما برسد؟

   تیم هندبال سپاهان در هفته شانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور 
به مصاف شهرداری کازرون می رود. هفته شانزدهم لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشور امروز  با برگزاری دو بازی آغاز می شود. هپکو در 
اراک میزبان فوالد اکسین خوزس��تان است و شهرداری کازرون هم 
سپاهان، صدرنشین لیگ را پیش رو خواهد داشت. شاگردان مهدی 
اخوان که هفته قبل مغلوب حریف خود، شهرداری زرند کرمان شدند، 
به دنبال ثبت چهاردهمین پیروزی خود در این رقابت ها هس��تند. 
سپاهان بعد از پیروزی دلچسب برابر ثامن سبزوار و نزدیک شدن به 
جام قهرمانی، ناباورانه نتیجه را به میزبان خود، شهرداری زرند واگذار 
کرد. سپاهان به لطف تفاضل گل همچنان باالتر از ثامن ایستاده، اما 

یک غفلت کافی است تا جام از اصفهان دور شود. 

 ساعت بازی های تیم ملی والیبال 
 زمان دقیق ب��ازی های تیم مل��ی والیبال در رقابت ه��ای انتخابی 
المپیک در ژاپن اعالم ش��د. برنامه مس��ابقات ایران در رقابت های 

انتخابی المپیک در توکیو به وقت محلی )توکیو( به شرح زیر است:
 جمعه: 12 خرداد، ساعت 16؛  ایران – کره جنوبی

شنبه: 13 خرداد، ساعت 13:30؛  ایران – چین
یکشنبه و دوشنبه: 14 و 15 خرداد؛ استراحت

سه شنبه: 16 خرداد، ساعت 13:30؛  ایران – استرالیا
چهارشنبه: 17 خرداد، ساعت11؛  ایران – پورتوریکو 

پنجشنبه: 18 خرداد، ساعت 11؛ ایران – ونزوئال
جمعه: 19 خرداد؛ استراحت

شنبه: 20 خرداد، ساعت11؛  ایران – صربستان
یکشنبه: 21 خرداد، ساعت 19؛  ایران – ژاپن

)اختالف ساعت کشور ژاپن با ایران 5/5+ است(
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ابالغ رأی
1767 کالسه پرونده: 882/90 ش ح 25، شماره دادنامه: 162،  مرجع رسیدگی: شعبه 25 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی کالهدوزان با وکالت آقای علیرضا نجاری 
به نش��انی اصفهان خ شمس آبادی روبروی بیمارستان سینا ساختمان 174 طبقه سوم، 
خواندگان: 1- مهدی غفوری نشانی: اصفهان خیابان بعثت خ استاد فالطوری نبش کوچه 
رعنا سوپرگوشت سپاهان، 2- مرتضی نصیری نشانی اصفهان چهارراه گاز غربی کوچه 
محمدی پالک 17، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای مهدی کالهدوزان با وکالت آقای علیرضا نجاری به طرفیت آقایان 
احم��د غفوری و مرتضی نصیری به خواس��ته مطالبه مبل��غ 49/450/000 ریال بابت دو 
فقره چک به ش��ماره های 1289/780455/19 مورخ 90/8/2 به مبلغ 28/000/000 ریال و 
چک شماره 1289/780461/41 مورخ 90/9/21 به مبلغ 21/450/000 ریال که به انضمام 
هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی 
با توجه به محتویات پرونده و بقاء اصل چک ها در اختیار خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان را دارد خوانده ردیف اول با ابالغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نشده است 
دفاعی بعمل نیاورده اس��ت خوانده ردیف دوم با وصف مجهول المکان و نشر آگهی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده است شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 
198 و 519 و 520 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان بطور تضامنی به پرداخت مبلغ 49/450/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 2/967/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه را براس��اس 
شاخص بانک مرکزی احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره 
نس��بت به خوانده ردیف اول حضوری و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومی اصفهان می باش��د و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. 

شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1746 کالس��ه پرونده: 1575/90، ش��ماره دادنامه: 173، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 33 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسی نش��انی: اصفهان خیابان پروین 
دوم جن��ب بانک انصار، خوانده: محم��ود فتوح مجهول المکان، ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای جواد الماس��ی فرزند حس��ن 
بطرفی��ت آقای محمود فت��وح فرزند مرتضی قلی بخواس��ته مطالبه مبل��غ 9/780/000 
ری��ال وجه چک ش��ماره 607/380190-87/2/10 عهده بانک صادرات ایران به انضمام 
مطل��ق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی 

و ع��دم پرداخت صادره از س��وی بانک مح��ال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون و هفتصد و هشتاد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار
1747 شماره: 140100/110 ب 5 نظر به اینکه آقای مهدی گلپور فرزند رحمت اله به اتهام 
تحصیل مال از طریق نامش��روع و تهدید از طرف ش��عبه 21 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 
اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر 
نشده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ 
دادسرای ناحیه 4 بازپرسی 5 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت 
عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواهد آمد. 

م الف/ 3270 غالمپور- مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

احضار
1748 چون آقایان محمد رحیمی و مجتبی رحیمی ش��کایتی علیه آقایان میثم ش��ریفی 

و مس��عود ش��ریفی مبن��ی بر جرح عم��دی با چاقو مط��رح نموده که پرون��ده آن به 
کالس��ه 901529 ک 108 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/4/14 س��اعت 
10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذک��ور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و 
 دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ خواهد نمود. م ال��ف/ 3267 دفتر ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
1749 ش��ماره: 9110110364900116 نظر به اینکه آقای نصرت اله موحدی نژاد فرزند 
حس��ن به اتهام خیانت در امانت حسب ش��کایت آقای مسعود هماپور فرزند رجبعلی از 
طرف این دادیاری در پرونده کالسه 910258 د/ 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 

قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تاظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خیابان آتش��گاه دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد گردید. م الف/ 3266 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

ابالغ
1750 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800965، شماره پرونده: 8909980350801063، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891064، خواهان ولی اله فروزان مهر دادخواستی به طرفیت 
خوان��دگان فریدون عص��ارزادگان و جالل صدقی و مرتضی قناع��ت و ناهید جامی و 
مرتضی امیدزاد و حس��ن مهوری حبیب آبادی به خواس��ته الزام ب��ه انتقال مال منقول 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و 
به کالس��ه 8909980350801063 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن تعیین شده است. 
و نظری��ه کارش��ناس ارائه گردیده اس��ت. به عل��ت مجهول المکان ب��ودن خواندگان و 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مق��رر فوق جهت رویت نظریه کارش��ناس حاضر گردد. م الف/ 3415 داوری- منش��ی 

شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
1751 بدینوس��یله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده مجهول المکان 
پرون��ده بدوی 900440 ح/ 14 به نام علیرضا )ابوذر( فتحی فرزند کاظم ابالغ می گردد: 
تجدیدنظرخواه نوید امیدی فرزند ابراهیم دادخواس��تی به خواسته تجدیدنظرخواهی از 
دادنامه شماره 90/1727 مورخه 90/12/18 به طرفیت شماتقدیم نموده که تحت شماره 
90/0045 تاریخ 91/2/30 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز 

فرصت دارید به دفتر ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان ش��هید 
نیکبخت مراجعه و پس از تحویل نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن نسبت به تبادل 
لوای��ح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی و 
در ص��ورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مق��رر پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف/ 3418 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی
1752 ش��ماره نامه: 9110110350500097، ش��ماره پرونده: 9009980350500125، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900148، بدینوس��یله به اطالع خوانده مجهول المکان فریدون 
عصارزادگان موضوع دادخواست شهرداری اصفهان مبنی بر انتقال رسمی پالک ثبتی 

14039/1 بخ��ش 5 بصورت 3 ب��اب مغازه به متراژ 80 مترمربع تحت کالس��ه پرونده 
900148 شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان می رساند نظریه کارشناسی توسط کارشناس 
محترم دادگستری وصول گردیده است لذا ظرف مهلت یک هفته پس از نشر آگهی جهت 
مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این دادگاه حاضر شوید. م 

الف/ 3422 ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
1753 چون آقایان 1- مجتبی داوودی فرزند اسحاق 2- مصطفی داوودی فرزند اسحاق 
3- سید محمد حسینی فرزند عباس شکایتی علیه آقایان 1- کریم نظری 2- محمد نظری 
3- حس��ین نظ��ری 4- عزیز میرک 5- رضا صفری 6- غ��الم آبدوغی 7- صفر حبیبی 
8- علی قمی مبنی بر ش��رکت در ایراد ضرب و جرح با چاقو و توهین و فحاشی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 910187 ک 108 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 1391/4/14 س��اعت 11/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3424 دفتر ش��عبه 

108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
1754 چون آقای س��ید حسین موسوی فرزند سید حسن ش��کایتی علیه آقای علیرضا 
س��لمانی فرزند تق��ی مبنی بر جعل چک و کالهبرداری با اس��تفاده از چک جعلی مطرح 
نموده که پرونده به کالس��ه 900988 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود واز متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید. در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 3271 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
1755 نظ��ر به اینکه آقای عزت اله نوروزی به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاش��ی حس��ب 
ش��کایت آقای ابراهیم یاری خواه فرزند حس��ن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910285 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 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 انتشار آگهی در 
ش��عبه 27 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/ 3253 دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

احضار
1756 نظر به اینکه آقای علیرضا ش��فیعی فرزند مرتضی ش��کایتی علیه بهزاد ابوطالبی 
فرزند اکبر مبنی بر جعل و استفاده از آن مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910116 
ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود واز متهم مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 3259 دفتر شعبه 

دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

احضار
1757 نظر به اینکه آقای حمید قدرتی ش��اتوری فرزند حس��ن ش��کایتی علیه 1- محمد 
طاهریان اصفهانی زهره مقتدری یزدخواس��تی مبن��ی بر کالهبرداری – غصب عنوان- 
تحصیل نامش��روع مال مطرح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 910151 ب 2 ثبت این 
ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود واز متهم مذکور دعوت به عمل می 

آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 3260 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

احضار متهم
1758 ش��ماره ابالغیه: 9110100353500774، شماره پرونده: 9009980359601587، 
شماره بایگانی شعبه: 901494،  محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالس��ه 9009980359601587 برای احمد موسوی و به اتهام 
سرقت مستوجب تعزیر تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/04/12 س��اعت 10:30 تعیین شده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 

3256 احمدیان- مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1759 شماره دادنامه: 9109970353300141، شماره پرونده: 9009980365301705، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901459، ش��اکی: آقای مهدی فاتحی به نش��انی خ اردیبهشت 
جنوبی ک زیبا پ 7، متهم: آقای فرامرز میرزائیان به نشانی مجهول المکان، اتهام: ایراد 
صدمه بدنی غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقای فرامرز میرزائیان آزاد 
بلح��اظ متواری بودن دائر بر بی احتیاطی در ام��ر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی نس��بت به آقای مهدی فاتحی فرزند علی با موتورسیکلت به شماره انتظامی 
7874-اصفه��ان 14 با وصف فرار از صحنه تصادف دادگاه با عنایت به کیفرخواس��ت 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و 
اظهارات گواهان و نظریه کارش��ناس تصادفات در خصوص علت تامه حادثه و گواهی 
های صادره از پزش��کی قانونی و عدم حضور متهم در جلس��ه دادرس��ی علیرغم بزه 
انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 294 و 302 و 367 و 480 و 481 و 
717 قانون مجازات اسالمی و رعایت بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دول��ت و مصرف آن در موارد معی��ن متهم را از حیث جنبه عموم��ی جرم به پرداخت 
مبلغ بیس��ت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی 
جرم به پرداخت دو درصد دیه کامل بابت دامیه خلف س��ر و ده درصد دیه کامل بابت 
شکس��تگی )هاشمه( پیشانی سمت راس��ت و 1/5 درصد دیه کامل بابت حارصه جلوی 
گوش راس��ت و پشت دست راست و س��ه درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی روی 
س��خت شامه و س��ه درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی زیر عنکبوتیه و پنج درصد 
دی��ه کامل بابت ارش عمل جراحی قرانیوندی جهت تخلیه لخته خون در حق آقای مهدی 
فاتح��ی محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 3360 گازری- دادرس شعبه 

107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
1760 ش��ماره دادنامه: 9109970354200235، شماره پرونده: 9009980362601670، 
شماره بایگانی شعبه: 901392، شاکی: خانم زهرا فروغی به نشانی اصفهان خ وحید خ 
باغ دریاچه کوچه شقایق کوچه نوبهار بن بست بهارک پ 85، متهم: آقای آرش احمدی 
به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای آرش احمدی فرزند فتح اله مجهول المکان دائر بر ترک 
انف��اق خانم زهرا فروغی فرزند پرویز، دادگاه با توج��ه به اوراق و محتویات پرونده و 
احراز وجود علقه زوجیت بین ش��اکی و متهم و ش��هادت شهود در مرحله دادسرا و با 
عنایت به اینکه متهم با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در هیچ یک از مراحل رسیدگی 
حاضر نشده، دادگاه بزه انتسابی را محرز ومسلم تشخیص و به استناد ماده 642 قانون 
مجازات اس��المی مته��م را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم م��ی نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظرف مدت ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت 
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م 

الف/ 3359 وطن خواهان اصفهانی- رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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شهنازی تیر ماه به اصفهان می آید
سرپرست گروه موس��یقی شهنازی از 
برگزاری کنسرت این گروه در روز های 

۱۵ و ۱۶ تیر در اصفهان خبر داد.
داریوش پیرنیاکان با اع��ام این خبر 
گفت: کنسرت گروه شهنازی ۱۵ و ۱۶ 
تیردر اصفهان، ۲۲و۲۳ تیر در کرمان 
 و ۲۹و۳۰ تیر در تبریز اجرا می ش��ود. 
ام��ا تاکنون مج��وز اجرا در ش��یراز را 

دریافت نکرده ایم.
وی تأکی��د ک��رد: برای اج��رای کنس��رت در ای��ن ش��هرها تغییر 
خاصی نداش��تیم و با همان اعضا که ش��امل: بهداد بابایی)س��ه تار 
و عود(، س��یامک جهانگیری)ن��ی(، روزبه رحیمی)س��نتور(، آرش 
کامور)کمانچ��ه(، آرش فرهنگفر)تنب��ک(، ذکریا یوس��فی)دف و 
 بندیر(، یاس��ر بیات)کمانچه (، حام��د جوکار، قاس��م رحیم زاده و

 کامیار نعمت الهی)تار( و حمیدرضا نوربخش )خواننده( است، روی 
صحنه می رویم. 

سرپرست گروه موسیقی شهنازی همچنین تصریح کرد: در راستای 
توسعه فعالیت های گروه شهنازی این تور کنسرت را برقرار کردیم. 

نام کنسرت را هم »بازگشت« نهادیم.
 عنوان بازگشت نیز به دو دلیل برای این کنسرت انتخاب شده است؛ 
اول این که بازگشت دوباره ای داشته ایم به برگزاری کنسرت هایمان 
و دوم این که قصد داری��م نگاهی دوباره به اصالت های موس��یقی 

ایرانی داشته باشیم.

خبرویژه 
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10
خرید 6600 نسخه از کتاب های انقالب و دفاع مقدس

هیأت خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در جلسه های 4۵۶، 4۵7 و 4۵8 این هیأت، ۶۶۰۰ نسخه 
از ۱4 عنوان اثر مرتبط با دفاع مقدس و انقاب اسامی را برای خرید انتخاب کرد  که از جمله آنها می توان 

به »نورالدین پسر ایران«، »من از سی و سه نفر« و »ترکش های دوقلو« اشاره کرد.
سربازرس مگره، راهی سفر شد 
کتاب »سفر مگره« نوش��ته ژرژ س��یمنون با ترجمه عباس آگاهی به 
عنوان بیستمین مجموعه رمان های پلیسی و معمایی نقاب، به وسیله 

انتشارات جهان کتاب منتشر شد. 
ش��خصیت س��ربازرس مگ��ره ک��ه در رمان ه��ای دیگ��ر س��یمنون 
ب��ا طبق��ات مختل��ف جامع��ه فرانس��ه از جمل��ه طبق��ه مرفه��ان، 
 بورژواها و فق��را رو به رو بوده اس��ت، در »س��فر مگره« ب��ا میهمانان و

 س��اکنان تاالره��ای مجلل 
هتل ها و ویاهای اش��رافی 
مواجه می ش��ود و نویسنده، 
روحی��ات گون��ه ای از مردم 
فرانس��ه را تصوی��ر می کند 
 ک��ه ب��ه ای��ن گون��ه اماکن 
رفت و آمد دارند و از پرداختن 
ب��ه کوچک تری��ن کارهای 
شخصی  خود عاجزند. کتاب 
»سفر مگره« در۱۶۰ صفحه، 
شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه 
و قیمت چهار ه��زار تومان 

منتشر شده است.

      ادامه از صفحه  یک:
راضیه 
از نکاتی ک��ه در بدو ورود به دادخواه

سالن همایش توجه را جلب 
 می کرد، دکور بس��یار زیب��ای این برنامه ب��ود که با 
۱۲ مربع بزرگ با دایره های توخالی آبی رنگ درست 
شده بود و تمام مربع ها با طنابی فیروزه ای به یکدیگر 

وصل شده بودند. 
این همای��ش به ان��دازه ای قابل توجه ب��ود که وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی و رییس انجمن مفاخر 
 ایران، علما و اساتید برجسته حوزه علمیه اصفهان، 
ائم��ه جمعه شهرس��تان های اس��تان، بس��یاری از 
نمایندگان مجلس شورای اسامی و مقامات استانی 

در آن حضور داشتند. 

برای انتقال این مفاهیم به نسل های جوان 
جامعه باید از هنر استفاده شود 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در این همایش با بیان 
این که اصفهان و عالمان اصفهانی در رش��د علوم و 

معنویت در ادوار مختلف تاری��خ نقش تأثیرگذاری 
داشته اند، افزود: این شهر علمای بسیاری را در خود 
پرورش داده اس��ت؛ از پرورش راغب اصفهانی را در 
این شهر شاهد بزرگان هستیم تا هاتف اصفهانی که 

صاحب زیباترین ترجیع بند عرفانی است.
 س��ید محمد حس��ینی با اش��اره به ۱4 شخصیت 
تجلیل شده در همایش نام آوران حوزه علمیه اصفهان 
اظهار داشت: این ش��خصیت ها در رشته های شعر، 
فلسفه، ادبیات، حکمت و حدیث سرآمد روزگار خود 

بودند و حکمت و شریعت را با هم تلفیق کردند.
وی به س��یره ائمه اطه��ار)ع( در عرص��ه تجلیل از 
دانشمندان و تاشگران عرصه علوم الهی اشاره کرد 
و گفت: این گونه همایش ها نیز از این منظر مقدس 
است که در ادامه احیای سیره اهل بیت طاهرین)ع( 
است و ائمه)ع( خود اهل علم و فضل بودند و جامعه را 

به علم و تقلید از عالمان دعوت می کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره به آثار ارایه شده 
و ماندگار از سوی علمای اصفهان یادآور شد:کتابی 

همچون مفردات راغب، امروزه مرجع علمی و ادبی 
برای پژوهشگران به شمار می آید.

حسینی با اشاره به مرکزیت علمی اصفهان در دوره 
 صفویه گف��ت: بزرگان��ی همچون محق��ق کرکی و 
شیخ  بهایی از شهرهای دیگر در اصفهان حاضر شدند 

و به ترویج علوم اهل بیت)ع( پرداختند.
وی با بیان این که اصفهان مرکز تربیت رجال انقابی 
همچون آیت اهلل مدرس و شهید بهشتی است، ادامه 
داد: اصفهان ام��روز، ش��خصیتی همچون حضرت 

آیت اهلل مظاهری را در مهد خود پرورش می دهد.
حسینی تأکید کرد: تاریخ نشان می دهد هر چند در 
حوزه علمیه اصفهان فراز و فرودهایی وجود داشته، 

اما هیچ  گاه خالی از نخبگان علمی نبوده است.

مردمی ب�ودن ویژگی مش�ترک علمای 
اصفهان

حجت االسام محمدجواد ادبی، رییس انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگی ایران از دیگر س��خنرانان شاخص 

در این برنامه بود که اصفهان را مهد پرورش عالمان 
و فاضان دینی بزرگی برای تاریخ این س��رزمین و 
تاریخ جهان اسام و تش��یع خواند و گفت: به غیر از 
جهد و تاش عمیق علمی ک��ه ویژگی بارز تمام این 
بزرگان بوده است، آنها از خصوصیت مهربانی به خلق 
برخوردار بوده اند و از این طریق با جاذبه فراوانی که 
معرفت الهی به آنها در میان خلق می داد، معارف الهی 
را در میان مردم گسترش می دادند و این تأثیرگذاری 

آنها هنوز ادامه دارد.
رییس انجمن آث��ار و مفاخر فرهنگی ای��ران اضافه 
کرد: تخت فوالد اصفهان به دلیل وجود آرامگاه علما 
و اندیش��مندان، به اعتقاد بس��یاری جایگاه معنوی 
وادی السام نجف را دارد. وی با تأکید بر این که این 
میراث باید به نسل جدید منتقل شود، تصریح کرد: 
البته حوزه علمیه اصفهان هنوز هم از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اس��ت، اما باید این سلسله نورانی با حضور 
طاب و دانش��جویان توانمند در عرصه های علمی و 

معنوی ادامه یابد.

حوزه علمیه اصفهان مشوق حوزه های 
دیگر جهان است

در ادامه محمود ش��الویی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی اس��تان اصفهان که به تازگی بر این مسند 
نشسته است، با بیان این که به طور حتم اصفهان با آن 
پیشینه درخش��ان خود در ارتباط با پرورش عالمان 
دینی نقش تأثیرگذاری را عهده دار بوده است، اظهار 
داشت: حوزه علمیه اصفهان مشوق حوزه های دیگر 
نیز بوده است و از این س��رزمین عالمان دیگری نیز 

برخاسته اند.
وی تصریح ک��رد: حتی فرات��ر از آن، ح��وزه علمیه 
اصفهان مشوق حوزه های دیگر نیز در سطح جهان 
بوده است. در این س��رزمین عالمان دیگری تربیت 
و برخاسته اند و این ش��هر از جایگاه دیرینه و کهنی 
در علوم اس��امی برخوردار اس��ت و همواره تمدن 
بزرگ اصفهان با عرفان، معنویت، علم و هنر آمیخته 

بوده است.
شالویی ادامه داد: درصددیم تا عالمان و بزرگان دوره 
صفوی را معرفی کنیم بنابراین در همایش سوم نیز 
از دوره قاجاریه تا دوره حاضر عالمان را شناس��ایی 

می کنیم و به معرفی آنها می پردازیم.

مساحت تمام حوزه های علمیه اصفهان به 
اندازه نیمی از یک دانشگاه هم نیست

آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، امام جمعه 
اصفهان که خود س��ال ها در حوزه علمیه این ش��هر 
درس خوان��ده و ب��ه قول مع��روف دس��تی بر آتش 
دارد، نف��ر بعدی بود که به پش��ت تریب��ون آمد و با 
 یادآوری موضوعاتی درباره علمای گذشته اصفهان، 
درد و دل هایی هم از کمی و کاستی حوزه های علمیه 
کرد و گفت: در حال حاضر تنها 4۵ مدرسه آموزشی 
علوم حوزوی در سطح اس��تان اصفهان وجود دارد و 
در صورتی که تمام این مدارس را به هم بچسبانیم، 
مس��احت آن به اندازه نیم��ی از یک دانش��گاه هم 
نمی شود و از لحاظ امکانات نیز امکانات یک دانشگاه 
را ندارد. این در حالی است که در زمان صفویه تعداد 
این مدارس ۱۵۱ مورد بوده است. طباطبایی نژاد با 
انتقاد از این که چرا از علما در زمان حیاتشان آن گونه 
که باید و شاید یاد نمی شود، اظهار داشت: نباید اجازه 
دهیم 4۰ الی ۵۰ سال پس از درگذشت یک عالم از او 
یاد کنیم و به دنبال یک خصوصیت از او باشیم. باید در 
زمان حیاتشان درمورد اخاقیات وخصوصیات آنها 

نکات الزم را مطرح کنیم.
وی در خاتمه صحبت های خود با انتقاد از این که قرار 
بود واژه اس��امی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
حذف شود، گفت: این نام باید همین گونه باقی بماند.

باید رابطه ارش��اد حتی قوی تر شود و مساجد، ستاد 
احیاء و... نیز در اختیار ارشاد باشد.

علمای اصفهان، پایه گ�ذار تفکر وحدت 
ملی

اس��تاندار اصفهان نیز در این همایش  ب��ا بیان این 
که تأثی��ر و بازخوردهای نقش حوزه ه��ای علمیه و 
تمدن س��ازی بر پایه آموزه های دینی را می توان در 
عرصه های مختلف به طور خاص در نظام جمهوری 
اسامی مش��اهده کرد، اظهار داشت: برخی تشکیل 
دولت مبتنی بر والیت فقیه، البته شبیه به آن چیزی 
که اکن��ون وج��ود دارد، را متعلق ب��ه دوره صفویه 
می دانند، چرا که ایجاد این موضوعات به دلیل عاقه 
پادشاهان صفوی به علما بود و جریان مشروطه خواه 
دوران مشروطیت نیز ریشه در این تفکر دارد که به 

طور عمده در اصفهان شکل گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در همایش تجلیل از 14 تن از نام آوران حوزه علمیه اصفهان:

اصفهان پرچم دار کانون های علمی تشیع بوده است

دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان در حاشیه 
داوود
مراسم شهرداران استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های شیخ جبلی

استان در بخش های مختلف گفت: استان اصفهان دارای 
 ظرفیت های باالیی در اجرای ط��رح های عمرانی و کاره��ای خدماتی دارد که 
در این زمینه می توان این استان را در کشور نمونه دانست. وی ادامه داد: سازمان 
همیاری شهرداری استان اصفهان با استفاده ظرفیت های استان اصفهان در بخش 
های عمرانی و خدماتی، توانسته طرح های بس��یاری را در راستای شکوفا شدن 
صنعت اس��تان اجرا کند که با توجه به این اقدامات، این سازمان در کشور حرف 

اول را می زند. استاندار اصفهان متذکر شد: یکی از نواقصی که ما در کشور مشاهده 
می کنیم مداخله عده ای حسود است که باعث می شوند تا طرح های عمرانی با 
کندی پیش رود یا این که خللی در اجرای آن پیش آید، ولی به یاری خدا و لطف 
مردم، این سازمان توانسته با همکاری شهرداری های استان، طرح های خوبی را 
در استان به بار بنشاند که نمونه بارز آن را می توان میهمانسرای مشهد و سازمان 

بازیافت خمینی شهر و دیگر شهرها دانست.

دموکراسی نحوه مدیریت من است
ذاکر اصفهانی به انتخاب مدیران استان در استانداری اشاره کرد و اظهار داشت: 
یکی از خصوصیات من، این است که دموکراتیک هستم و اعتقاد دارم که بایستی 
 با نظر جمع پیش رویم. هر موقع در اس��تانداری شخصی را برای سمتی انتخاب 
می کنم یا مدیریتی در اس��تان تعیین می ش��ود، نظر جمع هم در این انتخاب 
دخالت داده می ش��ود؛ زیرا به نظر من هیچ کاری بدون نظر جمع درست پیش 
نمی رود. وی شیوه مدیریت نرم را یکی از عناصر مهم در مدیریت کشوری دانست 
و عنوان کرد: سیستم باید طوری تعریف شود که مدیری الیق برای مدیریت یک 
دستگاه انتخاب ش��ود و این جز با مدیریت نرم، یعنی همان شیوه دموکراتیک، 

صورت نمی گیرد.

استفاده از تئوری مدیریت مشترک در استانداری 
اس��تاندار افزود: در اس��تانداری نیز تئوری مدیریت مش��ترک دیده می شود و 
این مهم، باعث شده تا در کارکنان اس��تانداری انگیزه ایجاد شود و امروز شاهد 
پیشرفت نیروها هستیم. استاندار اصفهان در بخش دیگر صحبت خود در اشاره 
به شهرداران بیان داش��ت: یکی از مؤلفه های ش��هردار خوب مدیریت شهر در 
مواقع بحرانی اس��ت که نبود بودجه نیز یکی از این بحران ها محسوب می شود. 
اگر شهرداری بتواند در مواقعی که بودجه فراهم نیست شهر را اداره کند، توانسته 
توانایی خود را نشان دهد و از خود ابتکار به خرج داده است. وی ادامه داد: فرصت 
خدمت محدود اس��ت و ش��ما باید در راس��تای جلب رضایت مردم گام بردارید 
تا س��ربلند ش��وید. اگر به فکر پرکردن کارنامه کاری خود و مانور جلوی مردم و 

مسئوالن باشید، بدانید که موفق نمی شوید.

استاندار اصفهان:

 سازمان همیاری ، نقطه عطف استان اصفهان 
در طرح های عمرانی

 سازمان همیاری شهرداری های اصفهان با توجه به وظایف اساسی شهرداری ها،
 در تأمین نیازمندی های ش��هری و تأسیس��ات مورد نیاز عمومی با هدف کمک 
و اهتمام در کاهش اتکای اعضا به عوارض، جهت اداره امور ش��هر و ش��هرداری و 
افزایش توان مالی شهرداری های عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، 
فعالیت های اقتصادی و خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با ش��خصیت حقوقی 
مستقل، تأسیس شد و برابر مفاد اساسنامه اداره شده است. این سازمان می تواند 
به کلیه عملیات و معام��ات مالی، تجاری و بازرگانی اع��م از واردات و صادرات و 
قبول نمایندگی ش��رکت ها و مؤسس��ات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و 
قبول پیمانکاری اعم از آنکه به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از 
 موضوعات اساسنامه مربوط باشد، راس��ا یا به نمایندگی از طرف شهرداری های 

عضو، مبادرت کند.
 سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان، همیار شهرداری های

کوچک
سعید ذاکر، مدیرعامل س��ازمان همیاری ش��هرداری های اس��تان اصفهان در 
حاش��یه مراس��م معارفه خود در گفتگو با زاینده رود به وظیفه اصلی س��ازمان 
همیاری های شهرداری های استان اصفهان اشاره کرد و گفت: سازمان همیاری 
شهرداری های استان همان طور که از نام آن مشخص است،  باید همیاری برای 
شهرداری های استان اصفهان باشد، به خصوص برای شهرداری هایی که کوچک 
هس��تند و از نظر مالی در وضعیت مس��اعدی قرار ندارند. وی همچنین تصریح 
 کرد: س��ازمان همیاری به عنوان یک بن��گاه اقتصادی می توان��د در بخش های 
س��رمایه گذاری و به ویژه بازرگانی حضور فعال داشته باشد و کمک های شایانی 
 کند. ذاک��ر افزود: به نظ��رم در بخش های آی ت��ی، رفاهی و تفریحی، س��ازمان 
 فعالی��ت ه��ای خیل��ی خوب��ی را انج��ام داده، ول��ی به عن��وان یک س��ازمان 
می تواند س��ودهای کانی را به ش��هرداری ها بدهد و در تعداد س��هام هایی که 

شهرداری خریداری کرده کمک شایانی را برای استان داشته باشد.
کسب در آمد پایدار در سازمان همیاری 

مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های اس��تان اصفهان به درآمدزایی 
این سازمان اش��اره کرد و اذعان داشت: درآمدزایی س��ازمان همیاری شهرداری 
اصفه��ان می توان��د در تمام��ی بخش ها وجود داش��ته باش��د که در قس��مت 

 بازرگانی اگر این درآمد به صورت پایدار درآید، ب��ه عنوان یک دریچه مالی برای 
ش��هرداری ه��ا محس��وب ش��ود. وی تاریخچ��ه س��ازمان همی��اری 
ش��هرداری ه��ای اس��تان اصفه��ان را م��ورد بح��ث ق��رار داد و گف��ت: از  
س��ال۱۳7۰که س��ازمان همی��اری ش��روع ب��ه کار ک��رده، در ط��ول ای��ن 
 ۲۰ س��ال، کاره��ای بس��یار خوب��ی را انج��ام داده اس��ت. در بخ��ش ه��ای 
سرمایه گذاری اگر بخواهد ورود کند، با توجه به این که هنوز هیچ استانی هم به 
این بخش ورود نکرده، می تواند بخش گردشگری یکی از گزینه های مناسب در 

اصفهان باشد که هنوز شرایط آن هم مساعد نشده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان:

 ورود به بخش گردشگری 
برای کسب درآمد پایدار



یادداشت

خان��ه س��ینما از نظ��ر قانونی م��ی تواند ب��ه فعالیت خ��ود ادام��ه دهد؛ 
چرا ک��ه  با توج��ه به حک��م دی��وان عدال��ت اداری در رابطه با برگش��ت 
حکم انحال خانه س��ینما ب��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی و نقض 
تصمیم اتخاذ ش��ده در گذشته، خانه س��ینما مش��کلی درا دامه فعالیت 
خود نخواهد داش��ت. در واقع می ت��وان این طور گفت ک��ه ادامه فعالیت 
 خانه س��ینما در وضعیت کنونی هیچ اش��کال قانونی ن��دارد، مگر این که

  در فاصله زمانی کوتاه، وزارت ارش��اد بخواهد مس��یر قبلی خ��ود را تکرار 
کرده و دوباره بر انحال خانه سینما پافش��اری کند که در آن صورت هم با 

توجه به خبررس��انی از سوی 
دیوان عدالت اداری، براس��اس 
نقض تصمیم وزارت ارشاد، خانه 
سینما می تواند به فعالیت خود 
ادامه دهد و فعا ادامه فعالیت 
آن مشکلی ندارد، به خصوص 
 این که وکی��ل خانه س��ینما 

حرف های روشنی زده است.

چهره روز

خبر ویژه
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محسن امیریوسفی در بیمارستان بستری شد 
محسن امیر یوسفی، کارگردان جوان سینمای ایران به دلیل سکته مغزی در بیمارستان توس 
تهران بستری شد. وی متولد ۱۳۵۰ آبادان و فارغ التحصیل ریاضی از دانشگاه اصفهان است. 

امیر یوسفی ساخت فیلم های »خواب تلخ« و »آتشکار« را در کارنامه دارد. 
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 نمی توان مردم را به زور 
به سینما فرستاد 

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در پاس��خ ب��ه انتق��ادات برخی از 
 منتقدان س��ینمایی درباره نح��وه اکران س��ینماها با بی��ان این که 
نمی توانیم م��ردم را اجبار کنیم ک��ه به زور فیلم های س��ینمایی را 
ببینند، ابراز امیدواری کرد فیلم های س��ینمایی از جاذبه بیش��تری 
 برخوردار باش��ند که م��ردم نی��ز بتوانند از ای��ن فیلم ها اس��تفبال 

کنند.
س��ید محمد حس��ینی در خصوص نشس��ت اخیر با رییس جمهور، 
اظهار داش��ت: این جلس��ه باحضور رییس جمهور برگزار می ش��ود 
و بن��ا داری��م گزارش��ی از  فعالی��ت ه��ای انجام ش��ده ارایه ش��ود. 
خبرنگاری از حس��ینی پرس��ید برخی از منتقدان س��ینما معتقدند 
که اکران فیلم های س��ینمایی خوب نیست، ش��ما به عنوان مسئول 
 فرهنگی چه پاس��خی به این انتقادات دارید که وی در پاس��خ اظهار 
 داش��ت:  وظیفه وزارت ارش��اد حمایت از فیلم های سینمایی است؛ 
 ضم��ن آن که م��ا نم��ی توانی��م م��ردم را اجب��ار کنیم که ب��ه زور 
 فیلم های س��ینمایی را ببینن��د، اما این تکلیف بر عهده ما گذاش��ته 
شده تا از فیلم های سینمایی حمایت کنیم. این مباحث در گذشته نیز 

مطرح می شد و تازگی ندارد.
خبرن��گاری در ادام��ه از وزیر ارش��اد س��ؤال ک��رد که وام مس��کن 
خبرن��گاران از چه ش��رایطی برخوردار اس��ت، آیا هم��ه خبرنگاران 
می توانن��د از ای��ن وام اس��تفاده کنن��د که حس��ینی گف��ت: باید 
منتظ��ر بمانیم ت��ا ببینیم چه تع��داد از خبرن��گاران ب��رای دریافت 
وام ثبت ن��ام می کنن��د. در آن صورت م��ی ت��وان محدودیت هایی 
 را ایج��اد ک��رد و ب��ر اس��اس اولوی��ت بن��دی، وام ه��ا را در اختیار

 خبرنگاران قرار داد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��امی در این باره  تأکید کرد: در اسرع وقت 

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در این باره اظهار نظر خواهد کرد.

 خداحافظ 
 میمون مست 

برنامه عصر خاطره  
سفر سرخ

جکی چان، کارگردان و بازیگر فیلم های اکشن هنگ کنگی که همه ایرانی ها او را 
با فیلم» میمون مست« به یاد دارند، اعام کرده خسته شده و دیگر در فیلم های 
اکشن حاضر نخواهد شد. جکی چان که در نشست خبری در کن شرکت کرده 
بود، گفت: بعد از ارایه بیش از صد فیلم، این تصمیم را نهایی کردم. وی با اشاره 
به دلیل این تصمیم خود، افزود: این فیلم ها تاش فیزیکی زیادی می خواهد، 
اما االن واقعاً احس��اس می کنم که خیلی خیلی خسته ام و دیگر جوان نیستم. 
می توانم به مردم بگویم که ممکن است من را دیگر در کارهایی که اکشن نیست 
ببینند. چان کونگ سانگ، مش��هور به جکی چان متولد هفت آوریل ۱9۵4 
یک هنرپیش��ه، کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، ب��دل کار و خواننده 
هنگ کنگی است که سال گذشته موزه سینمایی خود را در مساحتی به طول 

۱۰ هزار متر مربع برپا کرد.

دفتر مطالعات و ادبیات پایداری حوزه هنری استان اصفهان به مناسبت سالروز 
آزادسازی خرمشهر، اقدام به برگزاری برنامه »عصرخاطره« با حضور محسن 

قیصری )مستند ساز( می کند.
این برنامه با حضور قیصری، کارگردان فیلم مس��تند » سفرسرخ« در ساعت 
۱7:۳۰روز ش��نبه ش��ش خردادماه در مجتمع فرهنگی س��ینمایی س��وره 
برگزار می ش��ود. مستند»سفرس��رخ« روایت مس��تندی اس��ت از عملیات 
رمض��ان ک��ه در منطقه م��رزی ش��لمچه، حدفاصل پاس��گاه م��رزی زید و 
 کانال پرورش ماه��ی در ۱۵ کیلومتری بص��ره در22 تیرم��اه ۱۳6۱ به وقوع

 پیوس��ته اس��ت. در حی��ن ای��ن عملی��ات یک��ی از رزمن��دگان ب��ه ن��ام 
 حس��ین کنعان��ی در اثر انفج��ار موش��ک هل��ی کوپترهای دش��من پایش

 قطع می شود و... .
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برای تولد مردی که جان وسترن بود 

الماس ها ابدی اند

گروه فرهنگ - ماریون روبرت موریسون با نام هنری جان وین )John Wayne( در سال 1907 در 
شهر وینترست در ایالت آیووا و در چنین روزی به دنیا آمد.

 وی در کالیفرنی�ا بزرگ ش�د و با کس�ب بورس ورزش�ی، ب�ه دانش�گاه کالیفرنی�ای جنوبی رفت. 
در تعطیالت تابس�تان کارگ�ر اس�تودیوی فوکس ش�د و خیلی زود توانس�ت رابط�ه ای صمیمی 
 با ج�ان فورد ک�ه نقش�ی تعیی�ن کنن�ده در آین�ده جان وی�ن به عن�وان فوق س�تاره داش�ت، 

برقرار کند.
جان وین که در ابتدای فعالیت بازیگری از نام دوک موریسن استفاده می کرد، از جمله هنرپیشه های 

مشهور سینمای وسترن آمریکا به شمار می آید.
جان وین با بازی در فیلم های حماس�ی جان فورد مانند قلعه آپاچی، ریو گرانده، در جس�ت وجوی 
خواهر، دختری با روبان زرد، آخرین فرمان، مردی که لیبرتی واالنس را کشت و سواره نظام شهرت 

زیادی کسب کرد و در آمریکا به یک اسطوره تبدیل شد. 
وی در س�ال 192۶ یعنی در زمان س�ینمای صامت وارد عرصه بازیگری ش�د و در 1928 نقش های 
کوتاهی در فیلم ه�ای ف�ورد و دیگر کارگردان ه�ا ایفا ک�رد. در 1930 ف�ورد او را ب�ه رائول والش 
 برای مس�یر بزرگ س�فارش کرد. این بازیگر بلند قد، قوی هی�کل و آرام پس از مس�یر بزرگ، در 
وسترن های کم هزینه، س�ریال ها و فیلم های فراموش ش�ده ظاهر شد و نتوانس�ت تماشاگران را 

مجذوب کند. 
 جان وین در طول هش�ت س�ال در 80 فیل�م نقش قهرم�ان را بازی ک�رد، اما در س�ال 1939 جان 
فورد با انتخاب او برای نقش رینگوکید در وس�ترن کالس�یک »دلیجان« افق دیگ�ر را پیش روی 
 وی گش�ود. بازی در این فیلم، نقطه عطف دوران کاری وین بود، به طوری که او را به یک اس�طوره 

تبدیل کرد.
جان وین در ادامه فعالیت های س�ینمایی اش دو فیلم نیز کارگردانی کرد؛ وس�ترنی به نام»آالمو« 

)19۵9( و فیلم جنگی »کاله سبزها« )19۶8(.
انجمن فیلم انگلیس )BFI( در نظرسنجی از اهالی س�ینما و منتقدان فیلم، فهرست 10 هنرپیشه 
 بزرگ فیلم های وس�ترن قدیمی را منتش�ر کرد که جان وین، بازیگر نامدار هالی�وود در رتبه اول 

دیده می شود.
رتبه دوم متعلق به کلینت ایست وود، بازیگر فیلم های معروفی چون »یک مشت دالر«، »نابخشوده« 

و »خوب، بد، زشت« است.
وی در دوران بازیگری خود در 170 فیلم نقش آفرینی کرد و در سال 19۶9 با فیلم »سنگریزه واقعی« 
موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. وین در سال 1972 و در سن 72 سالگی بر اثر 

سرطان در لس آنجلس درگذشت.

 حدیث جان بزرگی - »بیداری رویاها« چهارمین اثر سینمایی 
محمدعلی باش��ه آهنگر پس از نیمه گمش��ده، نبات داغ و فرزند 
خاک )فیلم تقدیر شده بیست و ششمین جش��نواره فیلم فجر( 
است که نتوانس��ت حضور پر بازتابی در جشنواره اخیر فیلم فجر 
داش��ته باش��د. این فیلم گرچه به نظر می آید دنباله ای از فیلم 
پیش��ین آهنگر- فرزند خاک- و متأثر از همان نگاه خاص وی به 
مقوله جنگ ایران و عراق باش��د، اما هرگز نتوانسته به توفیق این 
فیلم  دس��ت یافته و جذابیت ه��ای روایی- بصری آن را داش��ته 
باش��د. واقعه رخ داده در »بیداری رویاها« درام��ی واقع گرایانه و 
به دور از غلو است، همچون درام فرزند خاک که دغدغه بسیاری 
از خانواده های ایرانی پس از پایان جنگ بوده اس��ت. دس��تمایه 
اولی��ه فیلم، مانن��د فرزند خاک، فق��دان پدر خانواده ای اس��ت 
که جنگ، می��ان او و خانواده اش فاصله افکنده اس��ت. داس��تان 
همان فضای س��ال های پس از جنگ و تبع��ات آن را در بر دارد. 
شهیدان، مفقودان، اس��را و خانواده هایی که به نوعی درگیر این 
فقدان هس��تند، با این تفاوت که در »بیداری رویاها« همان طور 
 که از نامش نیز پیداس��ت، رویاها به حقیقت می پیوندند و فرد از 
دست رفته که توسط عراقیان، مرده )ش��هید( اعام شده، با پای 
خود نزد خانواده اش باز می گردد و داستان از اینجا آغاز می شود؛ 
اتفاقی که در فرزند خاک به عکس روی می دهد و همسر رزمنده 
 مفقود، خود به دنبال همس��رش پا به خاک عراق م��ی گذارد. از 
این روست که در هر دو فیلم نقش همس��ر رزمنده به عنوان زنی 
که درام قصه از نبود شوهرش سر منشأ گرفته، نقشی قابل تأمل 

است. زن در فرزند خاک خود به دنبال شوهر مفقودش سفر آغاز 
می کند، اما در »بیداری رویاها« زن فارغ از کش��ف و ش��هود راز 
زنده بودن شوهر)به علت شنیدن خبر شهادت وی در سال های 
گذش��ته( به زندگی روزمره می پردازد؛ با برادر همس��ر ش��هید 
خود ازدواج می کند و هرگز انتظار بازگش��ت همسر پیشین خود 
را ندارد، در حالی که خبر ش��هادت، کذب محض بوده و همس��ر 
وی در تم��ام این س��ال ه��ا در اردوگاه عراقیان به س��ر می برده 
 است. عکس العمل زن پس از ش��نیدن بازگشت همسر نیز نکته 
قابل تأملی در مقایس��ه با عملکرد زن در فرزند خاک اس��ت. زن 
فرزند خاک خود مِصر به یافتن ش��وهرمفقود و رس��یدن به او با 
آغوش باز اس��ت، اما زن»بیداری رویاها« از بازگشت شوهری که 
2۰ سال نبوده، ابراز خرس��ندی نمی کند و حتی از این اتفاق به 
دلیل شرایط موجود خود واهمه دارد و این پریشانی فکری همسر 
و برادر رزمنده است که بدنه اصلی قصه را می سازد. با این وجود، 
موضوعی که آهنگر در »بیداری رویاها« به نمایش درآورده گرچه 
قابل بحث و تاحدی نوین اس��ت، اما نحوه پردازش به آن، از نقاط 
ضعفی نسبی برخوردار است. شاید کیفیت فیلم فرزند خاک که 
در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر بهترین فیلم از نگاه ملی 
لقب گرفت، توقع مخاطب را از کارگ��ردان این اثر باالتر از فیلمی 
چون »بیداری رویاها« می برد. تصاویر کشدار، ریتم کند، محتوای 
تکراری دیالوگ ها که خود سازنده سکانس های تکراری اند و روند 
صعودی بسیار کند فیلم، مخاطب را خسته و دلزده می کند و به 

سختی او را به نقطه اوج پرده پایانی فیلم می کشاند. 

محمد حمیدی - خیلی ها در ایران ب��ا رمان های جان لوکاره 
)کس��ی که فیلم بر مبنای یکی از کتاب های او س��اخته ش��ده 
است( آشنایی دارند. کتاب مشهور جان لوکاره با نام »جاسوسی 
که از سردس��یر آمد« در ایران ترجمه ش��ده؛ البت��ه این فیلم بر 
مبنای یکی از بهترین کارهای اوس��ت که در سال ۱974 نوشته 
شده است. داستان جاس��وس س��ابقی که برای کمک به یافتن 
جاسوسی روس، به دس��تگاه اطاعاتی انگلیس کمک می کند. 
 ل��وکاره پی��ش از روی آوردن به نویس��ندگی، جاس��وس بوده و 
نوش��ته هایش به دلیل پرداختن به مسائل پش��ت پرده سازمان 
اطاعاتی مخفی بریتانی��ا )MI6( جالب و خواندنی اس��ت. در 
 فیلم، س��ازمان اطاعات و امنی��ت بریتانیا جاس��وس قدیمی و 
طرد شده، جرج اسمایلی )گری اولدمن( را به کار فرا می خواند تا 
عامل نفوذی اتحاد جماهیرشوروی در درون سازمان را شناسایی 
کند. تهیه کنندگان انگلیسی برای ساخت فیلم به سراغ کارگردان 
سوئدی، توماس آلفردس��ون رفته اند؛ چون او در خلق فضاهای 
تاریک، س��رد و وهم انگیز در فیلم دراکوالیی »م��را به داخل راه 
بده« موفق بود. کار عمده آلفردس��ون در کارگردانی فیلم، خلق 
فضای دوران جنگ سرد اس��ت و در عین آرامش و سکون در آن 
فضای سرد و رسمی اداری، تنشی در همه لحظات فیلم احساس 
می ش��ود که به ایجاد رم��ز و راز در طول فیلم کم��ک می کند.

به دلیل اهمیت نقش اولدمن، بیش��ترین تأکید بر بازی اوست. 
داس��تان به دوران زوال بریتانیا اش��اره دارد و به این موضوع که 
نه فقط س��ازمان اطاعاتی این کشور س��ردرگم و مغشوش بود، 

بلکه کل کش��ور با واقعیت افول قدرت در جهان رو به رو ش��ده 
بود. در واقع، داس��تان فیلم پرسش هایی اس��ت درباره خیانت، 
 دوس��تی و وفاداری. کل رمان مانند بازی پازل گونه و معمایی با 
تکه پاره هایی اس��ت که به تدریج کنار هم قرار می گیرند و یکی 
از بهترین کتاب های نویسنده اس��ت که هنوز هم در 8۰ سالگی 
با سرسختی بیشتری نسبت به گذشته نوشتن را ادامه می دهد. 
درونمایه مورد تأکید کارگردان در فیلم، یعنی وفاداری و خیانت 
 ه��م در روابط ش��خصی کاراکترهای فیلم )جاس��وس ها( جلوه 
می کند؛ چون در عین حال که با یکدیگر دوس��ت هس��تند، در 
کارشان هم که خیانت است، زبده و مسئولیت پذیرند. »تعمیرکار، 
خیاط، سرباز، جاسوس« فیلمی است که حتی ارزش دوباره دیدن 
را دارد، به خصوص اگر بیننده کتاب را نخوانده باشد. به این دلیل 
که در نگاه اول پیچیدگی های قصه تا حدودی گیج کننده است و 
تا حدودی هم به دلیل سبک کار توماس آلفردسون که مثل این 
جاسوس هایی که قهرمان فیلم هستند، او هم تاش می کند که 
چیزی بروز ندهد و مرموز بماند؛ چیزی که باعث شده است فیلم تا 
حدود زیادی کم انرژی جلوه کند. نورپردازی تیره فیلم، فضاهای 
مغموم و خالی و اتاق های اداره با اثاث کهنه نشان از این واقعیت 
دارد. داستان فیلم درامی است معمایی با صحنه پردازی درخشان 
و کارگردانی بس��یار تأثیرگذار که چش��م های بینن��ده را خیره 
می کنند. سردی عاطفی موجود در داستان فقط در صحنه های 
انتهایی فیلم رو می شود و حاصل کار، فیلمی است تماشایی برای 

همه نوع مخاطب سینما.  

نگاهی به فیلم تعمیرکار، خیاط، سرباز، جاسوسنگاهی به سینمایی بیداری رویاها 

پرسش هایی درباره خیانت، دوستی و وفاداری  بیداری رویاها، اثری در امتداد فرزند خاک  

فعالیت خانه سینما قانونی است  
جواد طوسی

منتقد سینما و قاضی دادگاه

کار عمده آلفردسون 
در کارگردانی فیلم، 
خلق فضای دوران 
جنگ سرد است و در 
عین آرامش و سکون 
در آن فضای سرد و 
رسمی اداری، تنشی 
در همه لحظات فیلم 
احساس می شود که به 
ایجاد رمز و راز در طول 
فیلم کمک می کند

پریشانی فکری همسر 
و برادر رزمنده است 
که بدنه اصلی قصه را 
می سازد. با این وجود، 
موضوعی که آهنگر 
در »بیداری رویاها« به 
نمایش درآورده گرچه 
قابل بحث و تاحدی نوین 
است، اما نحوه پردازش 
به آن، از نقاط ضعفی 
نسبی برخوردار است
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امام رضا  )علیه السالم( :
 بعد از انجام و اجب��ات، کاری بهتر از ایجاد خ�وش��حالی برای 

مومن، نزد خداوند بزرگ نیست.

صورتحساب

اماکن و ساخت و سازهای شهر

شبی، پسری نزد مادرش که در آش��پزخانه در حال پختن شام بود، 
رفت و یک برگه کاغ��ذ را به او داد. مادر دس��ت هایش را با حوله ای 
تمیز کرد و نوشته ها را با صدای بلند خواند. پسرش با خط بچه گانه 

نوشته بود :
صورتحساب:

کوتاه کردن چمن باغچه، 5 دالر/ مرتب ک��ردن اتاق خوابم، 1 دالر/ 
مراقبت از برادر کوچکم، 3 دالر/  بیرون بردن س��طل زباله، 2 دالر/ 
نمره ریاضی خوبی که امروز گرفتم 6 دالر/ جمع بدهی شما به من: 

17 دالر
مادر لحظه ای به چش��مان منتظر پس��ر نگاهی کرد، سپس قلم را 

برداشت و پشت برگه صورتحساب فرزندش این عبارت را نوشت: 
بابت سختی 9 ماه بارداری که در وجودم رشد کردی، هیچ
بابت تمام شب هایی که بر بالینت نشستم و دعا کردم، هیچ

برای تمام زحماتی که در این سال ها کشیدم تا تو بزرگ شوی، هیچ
بابت غذا، نظافت تو و اسباب بازی هایت، هیچ

و اگر همه اینها را جمع بزنی می بینی هزینه عش��ق به تو هیچ است. 
وقتی پسر آن چه را مادرش نوشته بود خواند، چشمانش پر از اشک 
شد و در حالی که به چش��مان مادرش نگاه می کرد، گفت: » مامان 
دوستت دارم«. آن گاه قلم را برداشت و زیر صورتحساب نوشت: قبال 

به طور کامل پرداخت شده است.

تیلیفونخونه )تلفنخانه(
جلوخون )جلوخان(: میدانی کوچک، جل��وی تعدادی از خانه های 

یک محله.
- جلوخونی حجادی )جلوخان حاج هادی(، در محله پاقلعه.

چارسو )چهارسوق(: بازارچه کوچک.
- چارس��و مخصود )چهارس��وق مقصود بیک(: بازارچه ای پش��ت 

مسجد امام
- چارسو علی قولی آقا )چهارسوق علیقلی آقا(: در شمال مسجد سید.

چل سوتون )چل ستون(: عمارت صفوی.
حموم )حمام(: گرمابه

- حموم جلی )گرمابه گلی(: در محله پاقلعه
- حموم چوبی )حمام چوبی(: در محله مسجد سید.

خانقاه
- خانقاهی نعمتوالهی )خانقاه نعمت الهی(: در کوچه هاش��م بیگ 

در پاقلعه

شاید برای ش��ما هم پیش آمده 
باش��د که بعد از مدت��ی متوجه 
ش��دید س��رعت کامپیوتر شما 
نسبت به قبل کاهش یافته است. 
با چند راهکار س��اده می توانید 

این مشکل را حل کنید.
اگ��ر فک��ر می کنی��د ب��رای  

ح��ل مش��کل کندی س��رعت 
کامپیوترتان بای��د هزینه های 
زیادی را متحمل شوید یا این که 
ویندوز آن را عوض کنید، سخت در اشتباهید ما به شما خواهیم گفت 

با چند راهکار ساده می توانید این مشکل را حل کنید.

برنامه های بدون کاربرد را حذف کنید
 task manager بعد از این که تمام برنامه های حجیم را به وسیله
بستید، زمان آن می رسد که یک بررسی کلی روی نرم افزارهای نصب 
شده در سیستم داشته باشید و آنهایی را که هیچ کاربردی ندارند و از 
 Uninstal ابتدا یا به هردلیلی، پیشتر روی سیس��تم نصب شده اند
 programs کنید.  برای این کار سری به کنترل پانل بزنید و از بخش

and features برنامه های غیرکاربردی را حذف کنید.

روی کمک یک آنتی ویروس خوب حساب کنید
بهتر است به سراغ یک آنتی ویروس خوب بروید و به آن اجازه دهید کل 
فایل های روی ویندوز را بررسی کند. زیرا ممکن است وجود یک نوع 
ویروس یا بدافزار روی سیستم تنها دلیل کند شدن اجرای برنامه های 

کاربردی باشد.

ابزار نظارتی قابلیت اطمینان در ویندوز را فراموش نکنید
)Reliability Monitor(  اس��تفاده از ای��ن ابزار یک��ی از بهترین 
راهکارها برای شناس��ایی مشکالت سیس��تم اس��ت زیرا این برنامه 
تاریخچه کاملی از دفعات هنگ سیستم، مشکالت نرم افزاری و حتی 
به روز رس��انی ویندوز را به نمایش می گذارد. با رج��وع به این برنامه 
 و ردگیری تاریخچه مش��کالت سیس��تم می توانید تشخیص دهید 
چه مشکلی روی سرعت و کارایی سیستم شما اثر منفی گذاشته است. 
 reliability برای مش��اهده این برنامه در کادر جس��تجو عب��ارت
 view را تای��پ کنید تا بع��د از اجرای برنام��ه با کلی��ک روی گزینه
"reliability history به تاریخچه مشکالت ویندوز خود دسترسی 

پیدا کنید.

قند، چربی های اشباع و دیگر خوراکی های بی فایده را 
از برنامه غذایی کودکان حذف کنید و به جای آن، مواد 
مغذی و مفیدی که به رشد ذهنی آنها کمک می کند، 
جایگزین کنید. سال های اولیه دوران کودکی، به ویژه 
دو سال اول ، بس��یار اهمیت دارد و الزم است تمامی  

مواد الزم را در رژیم غذایی کودک قرار دهید.
با این ک��ه ه��وش پدی��ده ای ژنتیک و اس��تعدادی 
خدادادی اس��ت، توانایی های ذهنی اف��راد در دوران 

زندگی و از دوران کودکی آنها کم کم شکل می گیرد.
براس��اس تحقیقات علمی انجام ش��ده، با به کار بردن 
روش ها و برنامه ریزی ه��ای خاصی در زندگی روزمره 
و در فضای آموزش��ی کودکان، می توان قدرت تفکر 
 و هوش آنها را پرورش داد. ش��ما هم می توانید از این

چند روش برای باهوش تر کردن فرزندتان اس��تفاده 
کنید.

 بازی برای هوش
شطرنج، جدول، پازل و دیگر بازی های فکری، همگی 
برای مغز کودک همچون ورزش هس��تند. بازی هایی 
مانند سودوکو )جدول اعداد( عالوه بر این که می توانند 
س��رگرمی  لذت بخش��ی برای کودک ش��ما باش��ند، 
تقویت کننده توانایی تفکر استراتژیک، حل مشکالت 

و تصمیم گیری در وضعیت های پیچیده هستند.
انواع بازی ه��ای فکری را در خانه داش��ته باش��ید و 
عالوه بر این، گاهی مس��ائلی را به ط��ور خیالی طرح 
کنید و برای حل این مشکالت و مسائل ساختگی، از 
کودکان تان کمک بخواهید. بگذارید با وضعیت های 
دش��وار و موقعیت های پیچیده تصمیم گیری مواجه 
شده و راه های پیشنهادی خود را برای حل مسائل به 

شما بازگو کنند.

در جستجوی دانش باش
محققان معتقدند والدینی که کودکان خود را به ارایه 
نظرات و ایده های جدید تشویق کرده و کنجکاوی آنها 
را مورد توجه و احترام قرار می دهند، درس بزرگی به 
آنها داده اند؛ این که »جستجوی دانش اهمیت زیادی 
دارد«. از کودکان تان در زمینه سرگرمی ها و عالیقشان 
سؤاالتی بپرس��ید و از کنجکاوی آنها حمایت کنید. 
نکات و موارد جدید مربوط به سرگرمی هایشان را به 
آنها یاد دهید و برای تش��ویق کنجکاوی هایشان، آنها 
را به گردش های آموزشی ببرید. گردش در موزه های 
تاریخی و طبیعی، رصدخانه و پارک های حیوانات از 

این جمله اند.

ورزش، ورزش، ورزش!
مطالعات گروهی از دانشمندان آمریکایی نشان داده 
اس��ت ارتباط مس��تقیمی  بین فعالیت های ورزش��ی 
کودکان دبستانی و موفقیت تحصیلی آنها وجود دارد. 
بنابر تحقیقات این گروه، ش��رکت کردن کودکان در 
فعالیت های ورزش��ی، افزایش میزان اعتماد به نفس، 
مهارت در کارهای گروه��ی و توانایی های مدیریتی و 
رهبری را به دنبال دارد. همچنی��ن در مطالعات آنها 
ثابت شده است بیشتر زنانی که در موقعیت کاری در 
نقش های مدیریتی و ریاست موفق بوده اند، در دوران 
کودک��ی و نوجوانی در فعالیت ه��ای گروهی و تیمی  
ورزشی شرکت داش��ته اند. پس به جای این که پس 
از خوردن ش��ام جلوی تلویزیون بنشینید، بهتر است 
با کودکتان توپ بازی کرده ی��ا به پیاده روی بروید. بد 
نیست کودک خود را به ش��رکت در تیم های ورزشی 

مدرسه اش تشویق کنید.

الفبای موسیقی، الفبای هوش
شاید شنیدن سر و صدای ناهنجار کودکتان در حالی 
که مش��غول تمرین نوازندگی و آموختن موس��یقی 
اس��ت، اصال لذت بخش نباش��د، اما بای��د بدانید این 
س��رگرمی لذت بخش کودکان، یکی از مواردی است 

که نیم کره راست مغز آنها را پرورش می دهد.
بناب��ر تحقیق��ات دانش��مندان دانش��گاه تورنت��و، 
برنامه ریزی دوره های آموزش موسیقی برای کودکان 
منجر به افزایش ضریب هوش��ی و توانایی های علمی  
آینده آنها می شود. هر چه سال های آموزش موسیقی 
آنها بیشتر باش��د، میزان این تأثیر و افزایش هوش در 
آنها بیش��تر خواهد بود. مطالعات انجام ش��ده نشان 
می دهد آموختن موس��یقی در دوران کودکی باعث 
کس��ب نمره های بهتر در دوران دبیرستان و ضریب 
هوشی باالتر در دوران بزرگسالی می شود. پس اجازه 
دهید موس��یقیدان درونی کودکتان خودش را نشان 
دهد. خیلی خوب اس��ت اگ��ر او را ب��رای دوره های 

عمومی یا خصوصی آموزش موسیقی ثبت نام کنید.

شیر مادر، عصاره هوش
ش��یر مادر اولین غذای مغز کودک اس��ت. تحقیقات 
انجام شده نشان می دهد ش��یر مادر از دو جهت برای 
کودک مفید اس��ت؛ یکی این که از خط��ر احتمالی 
ابتالی کودک به بیماری جلوگی��ری می کند و دیگر 
این که به تنهایی یک غذای کامل برای نوزاد اس��ت. 
دانش��مندان دانمارکی به این نتیجه رس��یده اند که 
تغذیه نوزاد از س��ینه مادر، کودک را هم سالم تر و هم 

باهوش تر می کند.

چگونه کودکی نابغه داشته 
باشیم؟
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داستان

عکس نوشت

فناوری

شرکت اپل سال گذشته میالدی توانست جایگاه خود به 
عنوان ارزشمندترین برند در سراسر جهان را حفظ کند. 
مطالعه س��االنه ای که به وسیله موسس��ه میلوارد براون 
صورت می گیرد، نشان می دهد ارزش برند سازنده آیفون 
و آی پد در سال گذش��ته 19 درصد افزایش یافته است. 
طبق گزارش رویترز، شرکت اپل در سال 2۰11 توانسته 
اس��ت ارزش برند خود را با افزایش 19 درصدی به 1۸3 
میلیارد دالر افزایش دهد. شرکت اپل در میان 1۰ شرکت 

برتر که بیشترین ارزش برند را دارا هستند، پیشرو است.
بنا بر گزارش موسسه میلوارد براون، یک شبکه اجتماعی 
در این زمینه شتابنده ترین رشد را داشته اس��ت و توانسته سرمایه بازار خود را با 7۴ درصد 
رش��د به 33/2 میلیارد دالر برس��اند و در زمینه ارزش برند رتبه نوزدهم را از آن خود کند. 
مطالعه شرکت میلوارد براون نشان می دهد از 1۰ ش��رکتی که ارزشمندترین برندها را دارا 
هستند، هفت شرکت متعلق به دنیای فناوری است. در این فهرست، رتبه دوم به شرکت آی 
بی ام تعلق دارد و گوگل هم سوم است. ش��رکت مایکروسافت نیز در سال گذشته توانست 
رتبه پنجم این بازار را به دس��ت آورد. رتبه های هش��تم و نهم نیز به ترتیب به شرکت های 

AT&T و وریزون تعلق دارد.
شرکت چینی چاینا موبایل هم دهم است. شرکت های مک دونالد، کوکاکوال و یک شرکت 
دخانیات به ترتی��ب رتبه های چهارم، شش��م و هفت��م را از آن خود کرده ان��د. نیک کوپر، 
سرپرست مؤسسه میلوارد براون، در این باره گفته اس��ت: قدرت برند شرکت های فعال در 
حوزه فناوری نشان دهنده نقش مهم و متحول کننده فناوری در زندگی انسان معاصر است.

هتل »بوتیک اس��تادثال« در ش��هر وین اتریش، 
عالقه مندان بسیاری را به سوی خود جذب کرده 
اس��ت. هتل بوتیک به هتلی گفته می شود که با 
سازه های طبیعی ساخته شده باشد. این هتل ها 

سبک هنری و معماری خاص خود را دارند.
این هتل از محیطی گرم، دوس��تانه، و طبیعی در 

محوطه بیرونی برخوردار است. 
هتل بوتیک استادثال اولین هتل با مصرف انرژی 
صفر در جهان است. یعنی به همان اندازه ای که 

در طول سال انرژی مصرف می کند، انرژی تولید می کند. این هتل مجهز به سیستم 
انرژی خورشیدی و فتوولتائیک )سیستمی که قادر به تبدیل انرژی خورشید به انرژی 

الکتریسیته است(، لوله های گرمایی زیر زمینی و سه توربین بادی است.
در این هتل نه تنها از منابع انرژی تجدیدپذیر اس��تفاده می ش��ود، بلکه آب موردنیاز 
 س��رویس های بهداش��تی و همچنین آبیاری ب��اغ از آب ب��اران تأمین می ش��ود. از 
گل های رز و اس��توقدوس نیز در باغ های هتل نگهداری می شود. این هتل مجهز به 

دو نیروگاه برق است که در نتیجه قادر به تأمین الکتریسیته مورد نیاز خود نیز است. .
قس��مت های جدید هتل ب��ه عنوان ی��ک س��اختمان جداگان��ه طراحی ش��ده اند. 
س��اختمان های این هتل در طبقه همکف و زیرزمین به هم متصل هس��تند. عالوه بر 
این که در دیوارهای عظیم و س��قف هتل لوله هایی پالستیکی نصب شده که انرژی را 
از طریق آب به جریان می اندازند و درنتیجه سیستم گرمازا و سرمازا به خوبی کنترل 
می شوند، آب های زیرزمینی هم انرژی خنک کننده و گرم کننده را تأمین می کنند.

اولین هتل سبز جهان معتبرترین برند جهان

 آلودگی هوا در سال های اخیر باعث شده اس��ت تفکر طراحان اتومبیل به سمت طراحی 
و ساخت خودروهایی با کم ترین میزان آلودگی برود. استفاده از سوخت ها و انرژی های 
جایگزین مثل نیروی خورشیدی و بادی از جمله راه حل هایی است که در سال های اخیر 
مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت فرانس��وی اتومبیل سازی  Venturi  برای پاسخ 
به این نیاز از طرحی به نام  Eclectic رو نمایی کرده اس��ت. این خودرو که به شکل یک 
مکعب طراحی شده است، از ترکیب انرژی خورشیدی، بادی و نیروی الکتریکی برای تأمین 
انرژی خود استفاده می کند. روی سقف این خودرو فضایی به مساحت 2/5 متر مربع برای 
نصب باطری های خورش��یدی در نظر گرفته شده اس��ت. یک توربین بادی با سه پره در 
باالی سقف همراه باطری های الکترونیکی، انرژی مورد نیاز این خودرو را تأمین می کند. 
این خودرو می تواند با س��رعتی حدود 5۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند و در صورت نیاز 
مشتری می تواند به سیستم های پخش موسیقی و همچنین اینترنت Wi-Fi نیز مجهز 
شود. این خودروی الکترونیکی که به تازگی در تعدادی محدود به بازار عرضه شده است، 
از بدنه ای مکعبی بهره می برد که البته از لحاظ طراحی آیرودینامیکی یک نقطه ضعف به 

حساب می آید، اما فراموش نکنید این خودرو برای محیط شهری است.

قفل در که ش��اید قدمت آن، در هر شکلی، به هزاران سال برس��د، در جدیدترین نوآوری 
فناوری با ی��ک برنامه اجرایی به عن��وان »یونی کی« برای تلفن های هوش��مند آی فن و 
اندروید جایگزین شده اس��ت. برنامه اجرایی  یونی کی، س��یگنال بلوتوثی از طرف تلفن 
آی فن، اندروید یا بلک بری کاربر به دس��تگیره قفل که جفت همین برنامه اجرایی است، 
ارسال می کند.کاری که کاربر باید انجام دهد این اس��ت که وقتی به در می رسد، سطح 
خارجی قفل را در نقطه ای که زبانه الکترونیکی قفل وجود دارد لمس کند؛ همین تماس 
هنگامی که کاربر محل را ترک می کند و می خواهد در را پش��ت س��ر خود قفل کند نیز 
 صورت می گیرد. برنامه اجرایی قفل کردن فیزیکی با کلیدهای مختلفی چون کلیدهای 
زمان دار یا یک بار مصرف همراه اس��ت. ب��رای مثال هنگامی که مهمانی وارد خانه ش��ما 
می ش��ود، می توانید کلید خانه را از طریق یک پیام متنی به تلفن وی منتقل کنید. این 
کپی از کلید می تواند یک بار مصرف باش��د تا تاریخ مصرف خاصی برای آن تعیین شود. 
حتی بدون توجه ب��ه این که چه تاریخی برای آن انتخاب ش��ده اس��ت، می توانید در هر 
 زمانی که خواستید، کلید را منقضی کنید. برای افرادی که از تلفن های هوشمند استفاده 

نمی کنند، نیز کلیدی مجهز به بلوتوث طراحی شده است.

قفل در با تلفناتومبیل مکعبی 

جشن فارغ التحصیلی آکادمی نیروی 
هوایی آمریکا در کلرادو اسپرینگز

از قدی��م گفته اند خوب نیس��ت 
مجید 
پشت سر درگذش��ته حرف زد. ما کافی

 هم خدایی��ش ای��ن کار را انجام 
نمی دهیم مگر این که الزم باشد یا خیلی حال بدهد. این 
مورد اخیرش البته از سلک اول است نه دوم. مجلس شورای 
اس��المی را عرض می کنم. حاال ما به کل عمر این مجلس 
کاری نداریم، یک سری ماجراهایش را که یادمان نمی آید. 
یک سری را هم نمی خواهیم یادمان بیاید، مثال کتک کاری 
در مجلس و بقیه ماجرا ها را. اما الحق و االنصاف این زنگوله 
پای تابوت مجلس هش��تم، یعنی بودجه سال 91 داستان 

جالبی دارد.
نشس��ت اجالس س��ران غیر متعهد که صد و بیست، سی 
کشور عضوش هستند، هر سه سال یک بار برگزار می شود 
و از دور اولش که پنجاه سال پیش تشکیل شد، معلوم بود 
در سال 2۰12 ریاست ادواری اش به ایران منتقل می شود 
و نشست سران باید در ایران انجام شود. حاال فکر می کنید 
در طول این پنجاه سال دوس��تان کی به فکر افتاده اند که 
یک س��الن اجالس س��ران با ظرفیت صد و بیست هیأت 
بسازند؟! آفرین! درست حدس زدید. همین پارسال! خالصه 

کنم که قرار شد این اجالس در اصفهان برگزار شود و دولت 
به شهرداری اصفهان مأموریت داد تا سریع سالن اجالسی 
در این شهر بسازد. شهرداری هم شروع کرد به ساخت و ساز 
سریع و تا االن 5۰ درصد پروژه را به پایان برده ولی دریغ از 

یک ریال که دولت پول بچکاند. 
س��ال قبل گفتند: اِ اِ اِ اِ دیدی یادمان رفت در بودجه کشور 
بیاوری��م! اما امس��ال در بودج��ه آوردند و ب��ه مجلس هم 
رفت. اما وقتی موض��وع در مجلس طرح ش��د، تعدادی از 
نمایندگان اس��تان های دیگر ب��ا طرح مخالف��ت کردند 
که چه خبر اس��ت؟ چرا ای��ن قدر بودجه ص��رف اصفهان 
می کنید؟ مگر بال نس��بت پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
اس��ت؟! خالصه بودجه 1۰۰ میلیاردی که قرار بود صرف 
ساخت این سالن ها ش��ود را تصویب نکرده اند. حاال یک 
سالن بسیار ش��یک و آبرومند نیمه کاره در اصفهان داریم 
که با پول ش��هرداری و در حقیقت مالیات و عوارض بنده و 
حضرتعالی یعنی ش��هروندان اصفهان ساخته شده است. 
یک س��الن اجالس در تهران داریم که ظرفیت 5۰ هیأت 
بیشتر را ندارد و آبان هم اجالس س��ران را داریم. آها یک 
چیز دیگر هم داریم: 1۰۰ میلیارد پول هم البته داریم. اما 

برای تکمیل ماجرا عرض کنم که همان را هم نداریم. برای 
این که نمایندگانی که به بهانه برخ��وردار بودن اصفهان و 
با بخش��ی نگری و فدا کردن آبروی مملک��ت به نفع حوزه 
انتخابی شان، به بودجه سالن اجالس رأی ندادند، همان ها 
در همان جلسه برای نمونه تصویب کرده اند که 2۴ میلیارد 
تومان به تیم های افتخار آفرین اس��تقالل و پرس��پولیس 
 تخصیص پیدا کند. دروغ چرا؟ حقیر که منطق این ماجرا را 
نمی فهم. الاقل اگر بخش��ی نگری و بی انصافی و حسادت 
هم می کنید، همیش��ه کنید. اگر افتخار اس��ت، آن یکی 
واجب تر بود. اگر لطف است، آن یکی مستحق تر بود.اگر 
منافع ملت است، آن یکی بیش��تر موضوعیت داشت و اگر 
احساس وظیفه است، آن یکی بارش سنگین تر بود. ایرادی 
ندارد، هیچ کس که خدا را شکر براساس سوابق، انتظار نداد 
تیم های افتخار آفرین تهرانی سال بعد قهرمان آسیا شوند. 
چون اگر می خواستند قهرمان شوند حتما باید به مرحله 
بعد صعود می کردند نه این که روی هم پنج گل بخورند و 
با آبروریزی حذف شوند. بنابراین تصویب این بودجه جدید 
 را به بازیکنان ای��ن دو تیم، اعم از آنهایی که ش��ادی های 

بحث انگیز می کنند یا نمی کنند، تبریک می گوییم.

وقتی از مجلس حرف می زنیم دست انداز

وقتی سرعت ویندوز کم می شود
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