
بدترین دوران حیات زاینده رود را سپری می کنیم

گدایانی که با پول شما مجرم می شوند 

 احمقانه ترین قوانین 
در آمریکا

طی 40 سال گذشته 
سه بار می خواستند 

ترورم کنند 2
تنظیم بازار به اصناف 

واگذار شد 49

3

گیتی پسند به سرنوشت 
12نفت دچار می شود؟

رویانیان عددی نیست

و پای تخت شکست 

مدیرعامل باشگاه استقالل را تا به حال این قدر عصبانی ندیده بودیم. 
او در گفتگوی دیروزش، رویانیان را مثل روزهای گذش��ته و این بار 
تندتر از همیشه، خطاب قرار داده و البته گناه بی پولی استقالل را هم 
بر گردن حس��ین فرزامی انداخته و حسابی به این عضو هیأت مدیره 
تاخته است. گزیده ای از گفتگوی فتح اهلل زاده را به نقل از فارس پیش 

رو دارید.  

گنه کرد در بلخ آهنگری... 

گ�روه ورزش - خبر تعلیق احتمال��ی فعالیت های 
تیم فوتسال فیروز صفه در سال جاری شاید بدترین 
خبری باش��د که در روزهای حرکت ورزش اصفهان 
به س��مت پایتخت��ی ورزش ایران می توان��د جامعه 
فوتس��ال اصفهان را در ش��وکی بزرگ فرو ببرد، آن 
هم در ش��رایطی که باش��گاه فوالد ماه��ان با اعالم 
 خبر تیمداری در رش��ته هایی مثل کش��تی، ووشو و 
ورزش ه��ای پهلوانی، موج��ی مثب��ت را در ورزش 

اصفهان به راه انداخته بود و حاال با انتشار این خبر...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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بیابان ظهور  می کند  6

لزوم شفاف سازی دستگاه دیپلماسی
در برزیل چه گذشت؟ 2

گروه حوادث: کمک کردن و دس��تگیری از فقرا از مسایلی است 
 که در فرهنگ ایرانی و اس��المی تأکید فراوانی به آن ش��ده است، 
 به طوری که عده ای سودجو از این  اعتقاد مردم در کوچه و خیابان 
س��وء اس��تفاده ک��رده و ن��ه تنه��ا موف��ق ب��ه دریاف��ت مبالغ 
 قاب��ل توجه��ی می ش��وند، بلک��ه بررس��ی برخ��ی پرون��ده ها

نشان می دهد این افراد که برخاس��ته از گروه های مجرم هستند، 
با پولی که از راه گدایی به دست می آورند، از مجرمان هم حمایت 

می کنند. 
 ای��ن اف��راد از راه ه��ای زی��ادی دس��ت ب��ه اعم��ال مجرمان��ه 
می زنند، به ط��وری که برخی از آنه��ا حتی به ارت��کاب جرائمی 
همچ��ون دزدیدن ک��ودکان ب��رای گدایی اعت��راف ک��رده اند و 
 این در حالی اس��ت که بر اس��اس اظه��ارات مس��ئوالن قضایی و 
نیروی انتظامی، این گروه از مجرمان حتی با داشتن دسته و گروه 
و تعیین محل های مش��خص و حتی برای آن که سایرین مزاحم 
بازار پررونقشان نشوند، به اس��تخدام بادیگارد هم روی می آورند. 
 آگاهی داش��تن از روش های آنها یکی از مس��ایلی است که سبب 
 می شود افراد با اطالع از پشت پرده چهره های به ظاهر فقیر و گدا، 
از کم��ک ک��ردن ب��ه ای��ن اف��راد خ��ودداری کنن��د؛ چ��را که 

کمک به آنها برابر اس��ت با ارتکاب جرم در س��طح ش��هر و حتی 
پ��رورش مجرمانی ب��رای آینده. ماج��رای فاش ش��دن راز گدای 
میلی��اردی ب��ا س��ه همس��ر، تنه��ا یک��ی از ده ه��ا حادث��ه ای 
اس��ت که نش��ان می دهد م��ردم نباید ب��ه ظواهر توج��ه کنند. 
 راز گ��دای میلی��اردی ک��ه ب��ه دور از چش��م همس��ر اول��ش 
دو ازدواج مخفیانه کرده بود، هنگامی فاش شد که وی برای گرفتن 
پول از جوان سارقی که ضامن او شده بود، در دادسرا علیه او به اتهام 

زورگیری شکایت کرد. 
چندی پیش وقتی در یکی از خیابان های اصلی شهر، جوان سارقی 
قصد قاپیدن کیف یک زن عابر را داش��ت، راننده یک تاکس��ی با 
دیدن صحنه سرقت بالفاصله راه عبوری سارق را سد کرده و پس 
از درگیری، با وجود آن که با چاقوی سارق کیف قاپ زخمی شده 
 بود، او را با کمک مردم دستگیر کرد. با انتقال س��ارق به دادسرا و 
اعتراف وی به چندین فقره س��رقت و صدور قرار قانونی از س��وی 
دادیار جنایی تهران، چندی بعد ب��رای این متهم قرار وثیقه صادر 
شد تا پرونده پس از تکمیل شدن و صدور کیفرخواست به دادگاه 

ارسال شود.
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پلیس با خودروهای 
فرسوده برخورد می کند

تاکسي های  اصفهان 
استاندارد نیستند

 مجری و تهیه کننده 
برنامه هفت مشخص شدند  

استاد ایرانی لب های 
زنش را برید 

سدسازی؛ بزرگ ترین 
فعالیت بیابان زایی در 

ایران
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میالد امام حسین )ع( مبارک باد

فیروز صفه را قربانی ماهان نکنید

مهم ترین اتفاق اقتصادی اصفهان افتاد، به همین سادگی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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مهرزاد 
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آگهی مناقصه عمومی
)شماره 91-6(

آگهی مزایده عمومی

معاونت اداری و پشتیبانی

احمدرضا پری - شهردار بهارستان

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد لوازم تجهیزات کوهستان مورد نیاز خود 
تا آخر وقت  توانند حداکثر  متقاضیان می  نماید.  مناقصه عمومی خریداری  از طریق  را 
اداری تاریخ 91/4/10 جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه مراجعه نمایند. ضمناً تحویل یک برگ فیش بانکی به 
مبلغ 100/000 ریال واریزی به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه شعب 

سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به منظور دریافت اسناد مناقصه الزامی می باشد.
هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه: 170/000000 ریال.
مهلت تحويل مدارک به دبيرخانه: تا پایان وقت اداری 91/4/13

به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 110/ش ب مورخ 1391/02/17 
مورخ  ب  233/ش  شماره  مصوبه  و   1391/2/17 مورخ  ب  108/ش  شماره  مصوبه  و 
اسالمی  محترم  مورخ 1391/03/09 شورای  ومصوبه شماره 271/ش ب   1391/03/01

شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده های عمومی به شرح ذیل اقدام نماید.
موارد مزایده:

- اجاره عرصه واقع در ضلع جنوب شرقی دریاچه زیتون به مساحت حدود 5500 مترمربع 
جهت راه اندازی پارک شادی برای مدت ده سال.

- اجاره عرصه واقع در ضلع جنوب شرقی دریاچه زیتون به مساحت 150 مترمربع جهت 
راه اندازی ورزش ترامبولین برای مدت یک سال.

- اجاره ساختمان واقع در خیابان ولیعصر جنوبی- محوطه پارک کوهستان به مساحت 
218 مترمربع و 454 مترمربع فضای باز مقابل ساختمان جهت کاربری رستوران و چایخانه 

برای مدت سه سال.
- اجاره یک باب گلخانه دو قلو واقع در خیابان دریاچه زیتون- جنب ساختمان آتش نشانی 

به مساحت 540 مترمربع برای مدت سه سال.
شرایط شرکت در مزایده

1. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
2. پرداخت کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه ها و هزینه کارشناس دادگستری به 

عهده برنده مزایده می باشد.
3. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

مورخ  پنجشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  مزایده:  در  اسناد شرکت  مهلت دریافت 
1391/04/08 به جز روزهای تعطیل.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 
مورخ 1391/4/18

محل دریافت اسناد مزایده: شهر بهارستان- خیابان آزادی- شهرداری بهارستان قسمت 
امور قراردادها

تلفن: 1920 681 0311
زمان بازگشایی پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1391/04/19 راس ساعت 12

صنعتگران اصفهانی را بی اعتبار نکنید

پرداخت معوقات کارمندان
 در تیر ماه 

گوشی هوشمند 
پرطرفدار بازار

در پی انتشار آمار چك های برگشتی استان اعالم شد؛
چيدمان

6 البی
نان، مردم را به سازمان 

هدفمندی كشاند  4                        7
صاحِب خانه شما 

8چه رنگيه؟

استيضاح وزير كار مجددا كليد مي خورد

صرفه جويی نكنيم 
آب اصفهان جيره بندی می شود

ــکو در مجلس شوراي  ــکیان، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اس مسعود پزش
اسالمي از کلید خوردن طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي خبر 
داد و گفت:  بعد از اتمام تعطیالت مجلس که بحث رسیدگي به اعتبارنامه ها و 
تشکیل کمیسیون ها مشخص مي شود، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالم 

کلید خواهد خورد.

نتيجه مثبت نيست
تالش نكنيد 

  وقتی سراغ فیلمی می روید که در تبلیغاتش شما را 
به تماشای کمدی دعوت می کند، حداقل انتظارتان، 
شنیدن صدای خنده تماشاگران در سالن سینماست، 
ــگاه» این  ــد. اما «آزمایش ــر خودتان نخندی حتی اگ
ــد و به جز چند خنده کوتاه،  انتظار را برآورده نمی کن
ــت. این  از مهم ترین وظیفه کمدی در آن خبری نیس
ــت که همزمان با این  ــایند در حالی اس اتفاق ناخوش
ــم راهی اکران  ــینمایی رضا عطاران ه فیلم، فیلم س

شده است ...

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود[
]عك
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اصفهان، برگزاركننده رالى
 كاميون سوارها9

بازتاب مذاكرات ايران و 1+5 در رسانه هاى جهان
آخرين ذخاير خوش بينى2

ــاري در  ــال ج ــدان در س ــوق کارمن ــش حق ــزان افزای می
ــزان 15 درصد  ــأت وزیران به می ــه هی 24 خردادماه در جلس
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــروز این مصوبه به معاون تصویب و ام
راهبردی ریاست جمهوري و معاونت مدیریت و توسعه منابع 
انسانی رییس جمهور ابالغ شد. افزایش 15 درصدي حقوق ها 
باید از ابتداي سال جاري اعمال و معوقات کارمندان در تیرماه 
ــت برنامه ریزی و نظارت  ــود. معاون بودجه معاون پرداخت ش
راهبردی ریاست جمهوري اظهار کرد: ضریب حقوق برای همه 
ــمول قانون مدیریت  گروه های حقوق بگیر، چه آنهایی که مش
ــمول قانون  ــوند و چه آنهایی که مش خدمات کشوری می ش

مذکور نیستند، به میزان 15 درصد تعیین شد. 

ــگاه ها،  رحیم ممبینی گفت: حقوق اعضای هیأت علمی دانش
ــمول قانون  ــاغالن مش ــات آموزش عالی و قضات، ش مؤسس
مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان مشمول قانون نظام 
هماهنگي کارکنان دولت مانند کارمندان پست هاي سیاسي 
ــوق کارکنان  ــتگان، حق ــور خارجه، حقوق بازنشس وزارت ام
شرکت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانک ها 
و بیمه ها به میزان 15 درصد در سال جاري افزایش پیدا کرد. 
وي با اعالم میزان حداقل حقوق کارمندان تصریح کرد: حداقل 
ــته 341 هزار تومان بود که در  حقوق کارمندان در سال گذش
سال جاري میزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزایش داده 

شد که رشد 51 هزار و 150 توماني داشته است.
4

 دلیل آتش سوزی بازار
 میوه اصفهان فاش شد

قیمت مسکن در اصفهان 
کنترل نمی شود

ترددبا خودروهای
 فرسوده در اصفهان

 ممنوع شد

در انتظار فینال رویایی 
آلمان و اسپانیا

خرگوشی در کاله
 شعبده باز

ويژگی ها و شناسه های شعردهه 80 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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نوبت دوم

نوبت دوم

مزایده )مرحله اول(

مزایده )مرحله اول(

 شهرداری آران وبیدگل به استناد مصوبه شماره 422 مورخ 91/03/18 شورای اسالمی شهر
متراژ  به  زمین  قطعه  یک  برداری  بهره  و  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران    
530 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی جهت استقرار سالن سرپوشیده وسایل 
بازی کودکان ) شامل: گیم نت، توپ جادویی، سالئو، کافی شاپ، ترامبولین( با قیمت پایه 
کارشناسی به ازای هر ماه اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در  مزایده به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

مهدی عموزاده
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل به استناد مصوبه شماره1128  مورخ  89/12/18شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل  در  نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نیاز و اسقاطی از قبیل 
کیس، مانیتور، درب و پنجره آهنی – آلومینیومی – چوبی، انواع آهن آالت، سیم کابل، 
پالستیک و غیره طبق لیست موجود در شهرداری از طریق مزایده عمومی و برابر شرایط 

مالی شهرداری اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل  می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به شهرداری آران 

و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

ــتان اصفهان جزییات عملیات بزرگ انهدام شبکه بزرگ   رییس پلیس آگاهی اس
هرمی گاما و دستگیری سرشاخه های اصلی این گروه را تشریح کرد. 

ــین زاده در گفتگو با مهر گفت: از ماه ها قبل تحقیقات در  ــین حس سرهنگ حس
خصوص فعالیت شرکت هرمی گاما از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز و مشخص 
شد اعضای این شبکه در استان های اصفهان و تهران فعالیت داشته و فعالیت آنها 

مخرب نظم اقتصادی کشور است.
ــام زمان (عج) و  ــربازان گمنام ام ــی با همکاری س ــزود: در عملیات همزمان وی اف
ــس اصلی این شرکت  ــبکه ها و مؤس هماهنگی قضایی در تهران و اصفهان، سرش

دستگیر و دیگر این شرکت هرمی وجود خارجی ندارد.

 سرهنگ حسین زاده ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد گرداننده اصلی این گروه 
به همراه گرداننده سایت شرکت، با اعضای شرکت گاما در انگلیس در ارتباط بوده 
ــگاهی و خانوادگی عضو  و با عملیات متقلبانه و تبلیغات کذب در محیط های دانش

می گرفتند.
 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان تأکید کرد: اعضای اصلی این شبکه پول های

ــالک و خودروهای  ــد دالر، طال، ام ــی مخفی مانن ــورت نقدینگ دریافتی را به ص
گرانقیمت نگهداری می کردند که تعداد زیادی خودروی گرانقیمت از جمله حامر، 

بنز، بی ام و و لکسوس از آنها توقیف شد.
 این مقام انتظامی ادامه داد: پس از ورود به سایت این شرکت، مشخص شد حدود 
83 هزار نفر در ایران عضو این شرکت هرمی شده اند که 25 نفر از اعضای رده دوم 
ــان داد، سرشاخه های این  آن شناسایی و دستگیر شدند. همچنین بررسی ها نش
شرکت حدود 30 میلیارد تومان از زیرشاخه ها دریافت کرده بودند که با عملیاتی 

گسترده، دیگر فعالیت این شرکت برای همیشه پایان یافت.
 سرهنگ حسین زاده در این خصوص هشدار داد که شهروندان از هر گونه فعالیت 
ــرکت ها را که در قالب هاست و  ــرکت های هرمی پرهیز کرده و فریب این ش در ش
دامین تورهای زیارتی و سیاحتی فعالیت می کنند، نخورند. مطالعات صورت گرفته 
نشان می دهد تنها 2 درصد از اعضای شرکت های هرمی سود می برند و منابع مالی

 98 درصد دیگر در اختیار این 2 درصد قرار می گیرد.
ــوی کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره کل اطالعات استان  وی افزود: تحقیقات از س
ــرکت  ــات تازه ای از فعالیت اعضای این ش ــه دارد که به زودی جزیی اصفهان ادام
ــکایتی دارند،  ــه در این زمینه ش ــد، همچنین افرادی ک ــانی خواهد ش اطالع رس
ــماره 2184334-0311 تماس گرفته و یا به پلیس آگاهی استان  می توانند با ش

اصفهان مراجعه کنند. 

انهدام شبكه بزرگ هرمی گاما در اصفهان 

هنوز درختان  فدای  تعریض پل بزرگمهر نشده اند

دشمن باتکبر و توقعات بیجا در مقابل 
ملت ایران راه به جایی نمی برد

آشنایی با 
دورافتاده ترین 
خانه های جهان

آتش بس موقت  بین مسئوالن  شهری  و محیط زیست

رهبر معظم انقالب:

 همه سرطان هایی که 
در سیگار هست  12

کنترل جمعیت به سود 
کشور نیست 216

خودرویی که شکل 
16عوض می کند

 بعد از ریاست جمهوری حزبی 
تأسیس نمی کنم

اصفهانی ها از حاشیه زنده رود
 فراری شدند

بنده را به مدت هشت سال به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند و پس از پایان 
این دوران، هیچ طرح سیاسی خاصی ندارم. بنده سیاستمدار هستم، ولی نه با آن 
تفسیری که در غرب وجود دارد، چنان که پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسی 
داشته ام، اما این که بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی 

تأسیس کنم، این طور نخواهد بود.

یک گل پشت محوطه برای
 باقر صادقی کنار گذاشته ام!

در روزه��ای پرس��روصدای تیم فوتب��ال ذوب آهن 
که بازگش��ت بازیکن��ان س��ابق این تیم ب��ه کانون 
توجه رس��انه ها تبدیل ش��ده، باید نامی هم از سینا 
عش��وری، هافبک ج��وان ذوبی ها برد ک��ه در طی 
 چهار سال گذش��ته یکی از مهره های اصلی منصور 
ابراهیم زاده در ترکیب اصل��ی تیم بود و حتی فصل 
گذش��ته هم جور مصدومیت سیدمحمد حسینی را 

کشید تا عالوه بر قلب دفاع و هافبک دفاعی ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

3

سی وسه پل پاتوق 
معتادان نشود 3

اصفهان، امروز
 فردای نقش جهان را رقم بزند5

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسالمی 
و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا تأکی��د کردند: از میان 
رشته های بی شمار نور بعثت، جامعه بشری امروز به دو مسأله 
نیاز مبرم دارد: یکی »برانگیخته شدن فکر و اندیشه« و دیگری 
»تهذیب اخالق«. رهبر انقالب اس��المی با تبریک عید بزرگ 
مبعث به ملت ایران و امت اس��الم، افزودند: رویکرد پرطراوت 
 ملت های مس��لمان به دی��ن محمدی )ص( نش��ان می دهد 
 ملت ه��ا در س��ایه تجربه ه��ای متم��ادی، دریافت��ه اند که 

مکتب های مادی شرقی و غربی در برآوردن نیازهای حقیقی 
بش��ر، ناتوان و عقیمند و فقط تعالیم بعثت می تواند بشر را به 
سعادت و پیشرفت واقعی برس��اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ریشه مش��کالت جامعه بش��ری را دوری از دو مسأله اساسی 
بعثت، یعنی فکر و اندیشه و تزکیه نفس دانستند و بیان کردند: 
نجات انسان از گرفتاری ها و ضعف های اخالقی، هدف بزرگ 
بعثت اس��ت که تحقق آن، زمینه س��از حل مشکالت اساسی 

ملت هاست...

2

یار مهربان فقط خاک 
می خورد

از هر 4 ایرانی،   یک  نفر 
اختالل روانی  دارد
 نشانه هایی از تشدید 

ابهام در فاز دوم هدفمندی

 وام مسکن 400 هزار 
تومان گران تر شد

 1470 تخت بیمارستانی 
در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال هستند
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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اطالعیه فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی استان اصفهان

كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش 
متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان اصفهان اقدام به اعطای پروانه دفتر 
از  لذا  نمايد.  استان  برخی شهرهای  در  فقط  و  به صورت محدود  پيشخوان خدمات 
 كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد به يكی از پايگاه های اينترنتی

فرم  و  مراجعه   www.ostan-es.ir يا   http://markazi.cra.ir يا   www.dpes.ir
ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شرايط فراخوان به همراه 
كليه مدارک اعالم شده فقط از طريق پست پيشتاز از تاريخ 1391/3/27 و حداكثر 
اصفهان،  نشانی  به  كارگروه  دبيرخانه  به   1391/4/10 شنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا 
كاوه، كوچه ولی عصر، ساختمان 423، طبقه سوم،  ابتدای خيابان  چهارراه فاطمی، 

دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان  ارسال نمايند.
بدیهی است به مدارکی که بعد از مهلت فوق تحویل پست شده باشد به هیچ 

عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. 

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-119
10/500/0001/273/316/533عمرانیلنجان )قسمت اول(

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-120
10/000/0001/072/972/680عمرانیلنجان )قسمت دوم(

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/4/11

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

 مناقصه1
22-91بين المللی

خريد ده رديف مواد نسوز كوره بلند 
شماره 3

91/4/191/4/28

91/4/191/4/13خريد 130 عدد كالپان دود و هوا908313مناقصه2

آگهی فراخوان

سایر موارد:
1-  زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت 
شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

م الف/ 4979

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
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هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

ابراز رضایت وزیر کشور از عملکرد 
استانداران در سفرهای استانی

وزیر کشور با اش��اره به اهمیت سفرهای اس��تانی هیأت دولت اظهار 
داشت: بار اصلی این سفرها بر دوش اس��تانداران است و ما در وزارت 
کش��ور از عملکرد آنها در سفرهای اس��تانی دولت رضایت داریم. وی 
درخصوص این که دور پنجم س��فرهای اس��تانی هی��أت دولت چه 
زمانی آغاز خواهد ش��د، افزود: باید دور چهارم به پایان برسد و هنوز 
زمان دقیق دور آینده سفرهای اس��تانی معلوم نشده است، همچنین 
سفرهای دور جدید هیأت دولت از سوی رییس جمهور اعالم می شود.

ناوشکن به تعداد نیاز می سازیم
امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور ما در 
عرصه دریا و آب های آزاد برای حفظ مناف��ع نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت. وی تصریح کرد: اس��تمرار حضورمان را در دریا 
بیش��تر می کنیم و در همه عرصه ها حضور می یابی��م و  با متجاوزان  
برخورد خواهیم کرد. وی در ادامه به حف��ظ منافع ایران در اقیانوس 
هند و خلیج عدن اشاره کرد و افزود: برای حفظ منافع کشور عزیزمان 
در ش��مال اقیانوس هند و خلیج ع��دن و همچنین برق��راری امنیت 
خطوط کش��تی رانی، نهایت تالش خود را به کار م��ی بریم. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش به تأمین ناوشکن های جدید اشاره کرد و گفت: 
ساخت و ساز و تولید ناوشکن ها را مهندسان ایرانی در دست دارند و به 
تعداد نیاز ناوشکن تولید می کنیم تا در مأموریت های مختلف دریایی 

سربلند و پیروز باشیم.

 برگزاری فراکسیون اصولگرایان 
برای انتخاب هیأت رییسه

نص��راهلل پژمان ف��ر، نماین��ده مردم مش��هد ازجلس��ه  فراکس��یون 
اصولگرایان برای انتخاب هیأت رییس��ه خبر داد و گفت: فراکسیون 
اصولگرایان در روز س��ه ش��نبه هفته جاری به منظور انتخاب هیأت 
رییسه تش��کیل جلس��ه خواهد داد. وی در مورد گزینه های ریاست 
 فراکس��یون اصولگرایان، تصریح کرد: حدادعادل بهترین گزینه برای 
ریاس��ت فراکس��یون اصولگرایان اس��ت و پیش بینی م��ی کنم فرد 
 دیگری در کن��ار آقای حداد برای ریاس��ت این فراکس��یون داوطلب 

نخواهد شد.

غضنفری نزدیک ترین
 وزیر به  من است

محمدرضا رحیمی در مراس��م روز ملی اصناف اظهار داشت: اصناف 
خودشان را دس��ت کم نگیرند. اصناف خودش��ان دولت هستند و در 
 اداره کشور باید احساس مس��ئولیت کنند. وی افزود: در هیأت دولت 
نزدیک ترین وزیر ب��ه من، آقای غضنفری اس��ت. او هم��واره پیگیر 
 تمام مطالبات اصناف اس��ت. مع��اون اول رییس جمهور گفت: دولت 
گرفتاری های متعددی دارد و همین که می خواهد کار کند، ضربه های 
ش��دیدی از درون و بی��رون می خورد و م��ا معتقدیم ب��دون اصناف 

نمی توان این سختی ها را سپری کرد.

ناطق نوری: هیچ نظری ندارم!
به گزارش فارس، حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری در حاشیه مراسم 
هفتم سردار قدیریان در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر این که نظر شما 
درباره نتیجه مذاکرات مسکو چیست، گفت که بنده هیچ نظری ندارم!

واردات نفت چین از ایران 
قانونی است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر ادامه خرید نفت ایران 
توسط کش��ورش گفت: واردات نفت چین از ایران بر اساس نیازهای 
توسعه اقتصادی این کشور تنظیم ش��ده و این واردات کاماًل متعارف 
و مشروع اس��ت. س��خنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: واردات 
 نفت خام چین از ایران کاماًل متعارف و مش��روع اس��ت و هیچ یک از 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی کند.

دانش هسته ای ایرانی ها 
با حمله نابود نمی شود

مشاور سابق باراک اوباما ضمن تأکید بر لزوم تعیین راهبرد جدید در 
قبال ایران، انجام هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را رد کرد. به گزارش 
فارس، دنیس راس،  کارشناس برجسته آمریکایی در حوزه خاورمیانه 
در گفتگو با روزنامه جروزالم پست گفت: به دنبال ناکامی مذاکرات در 
مسکو، کش��ورهای1+5 باید راهبرد جدیدتر و تندتری علیه ایران در 
پیش گرفته شود. وی تأکید کرد:  اما در نهایت، راه حل نظامی برای این 
مش��کل وجود ندارد. اقدام نظامی می تواند برنامه هسته ای ایران را به 

عقب براند، اما نمی تواند آن را نابود کند.

دیپلماسی ایرانی-  برزیل باز هم در سیاست خارجی ایران خبر ساز 
شد. این بار اما سو ژه آن سفر محمود احمدی ن ژاد، رییس جمهور 
کشورمان به برزیل برای شرکت در اجالس سازمان ملل در مورد 
توسعه پایدار موسوم به  ریو+20 بود. چندی پیش نیز به واسطه اتهام 
به دست اندازی یک دیپلمات ایرانی به چند دختر زیر سن قانونی 
در یک استخر مختلط در برزیل و بازداش��ت او و در نهایت بیانیه 
سفارت ایران در این کشور که آن را به اختالف و سوء تفاهم فرهنگی 
نسبت داده بود، نام برزیل در سیاست خارجی ایران مطرح شده بود؛  
هرچند با اخراج شخص متخلف از وزارت خارجه مشخص شد که 
برخورد اولیه سفارت ایران درست نبوده و باید از ابتدا ضمن محکوم 
کردن حضور دیپلمات ایرانی در استخر مختلط، بررسی این تخلف 

و اتهامات مطروحه را توسط وزارت خارجه اعالم می کرد.
اما در حالی که هنوز دو ماه از این اشتباه دیپلماتیک سفارت ایران 
در برزیل نگذشته، سفر محمود احمدی ن ژاد به برزیل، بحث هایی  
حاشیه ای به همراه داشته است. به نظر می رسد که این بار مقامات 
وزارت خارجه باید سریع تر و صریح تر در مورد مسائل مطرح شده 

در مورد این سفر پاسخگو باشند تا از لکه دار شدن حیثیت وزارت 
خارجه در افکار عمومی پرهیز شود. سؤاالت و شبهاتی که در این 

زمینه مطرح هستند، در برگیرنده مسائل زیر است:
 1- چه هماهنگی های دیپلماتیکی برای این سفر صورت گرفته 
است؟ با توجه به سفر از پیش تعیین شده رییس جمهور به برزیل 
برای ش��رکت در این اجالس جهانی، منطق م��ی گوید که باید از 
مدت ها قبل رایزنی ها و هماهنگی های الزم برای این سفر صورت 

گرفته باشد. 
در رس��انه ها به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری 
آمده اس��ت که محم��ود احمدی ن��ژاد در ف��رودگاه ریودوژانیرو 
برزی��ل م��ورد اس��تقبال محمدج��واد محم��دی زاده، مع��اون 
رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیس��ت، سفیر جمهوری 
 اس��المی ایران در برزیل و جمعی از مقامات برزی��ل قرار گرفت. 
دقیقا چه مقامی از برزیل به استقبال رییس جمهورکشورمان رفته 
 اس��ت؟  در هماهنگی های صورت گرفته قرار بوده که چه کسی از 
رییس جمهور در ف��رودگاه اس��تقبال کند؟ آیا ای��ن امر صورت 

 گرفته؟  واکنش مقامات دیپلماتیک کش��ورمان به این مسأله چه 
بوده است؟ 

2- منابع خبری برزیل روز سه شنبه خبر دادند که دیلما روسف، 
رییس جمهور برزیل، درخواس��ت همتای ایران��ی خود، محمود 
احمدی ن��ژاد را برای دی��داری دو جانب��ه در حاش��یه کنفرانس 
 »ریو +20« رد کرده  اس��ت. آیا این مس��أله صح��ت دارد؟ آیا در 
هماهنگی های صورت گرفته برای این سفر، دیدار رییس جمهور 
کشورمان با رییس جمهور برزیل تنظیم شده است؟ چرا این دیدار 

لغو شده و واکنش دیپلماتیک ایران چه بوده است؟
3- در خبره��ا آمده که قرار ب��وده در روز پنجش��نبه و همزمان با 
 حضور محمود احمدی نژاد در برزیل، از یک ستون بدل ستون های 
تخت جمشید که از س��وی دولت ایران به این شهر اهدا شده  بود 
رونمایی شود، ولی ادواردو پائس، شهردار ریودوژانیرو، این مراسم 
را لغو کرده است. آیا این خبر صحت دارد؟  دلیل این لغو چه بوده و 

واکنش ایران به این مسأله چه بوده است؟
4- به غیر از ش��رکت در اجالس ریو+20 برنامه دیگری در دستور 
کار سفر رییس جمهور به برزیل وجود داشته است؟  اگر تنها برنامه 
سفر حضور در این نشس��ت بوده، ضرورت شرکت رییس جمهور 
در این اجالس چه بوده و آیا سطح این اجالس متناسب با شرکت 
رییس جمهور کشورمان بوده است؟ چند رییس جمهور دیگر در 
این اجالس ش��رکت کرده اند؟  آیا ش��رکت معاون رییس جمهور 
 و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کفایت نمی کرد؟  چه 
 مس��أله ای ش��رکت ریی��س جمه��ور در ای��ن اج��الس را 

ضروری می کرد؟
کارکنان وزارت خارجه و مس��ئوالن دیپلماتیک  کش��ورمان باید 
آگاه باشند که حفظ شأن و حیثیت نظام اسالمی از هر امری باالتر 
اس��ت. نکند که این مهم فدای رویکردهای تبلیغاتی و رفتارهای 

عامه پسند شود. 
از ق��وای نظارت��ی ب��ه خص��وص مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
انتظار م��ی رود ک��ه در جایی که مس��أله اعتب��ار و حیثیت نظام 
جمهوری اس��المی ای��ران در میان اس��ت، با دقت و حساس��یت 
 بیش��تری نظارت کنند تا جلوی هرگونه اش��تباهی در این مسأله

گرفته شود.  به هر حال، در حال حاضر باتوجه به حساسیت افکار 
 عمومی در مورد مسائل طرح شده و ش��بهه در مورد عدم رعایت 
پروتکل های دیپلماتیک توس��ط مقامات برزیل��ی، ضرورت دارد 
که دستگاه دیپلماسی کشور با شفاف س��ازی مسائل پیش آمده 
 و برخورد متناس��ب و منطقی از جریحه دار ش��دن غ��رور ملی و 

آسیب های اجتماعی و روانی آن جلوگیری کند.

لزوم شفاف سازی دستگاه دیپلماسی

دربرزیلچهگذشت؟

 ادعای کلینتون 
در توجیه جنگ طلبی 

تشکیل باشگاه 
احزاب اصولگرا 

وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به مانع تراشی کشورش در مذاکرات5+1، 
مدعی ش��د ایران به دنبال جنگ اس��ت. به نقل از یدیع��وت آحارونوت، 
هیالری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای پیشین خود علیه 

ایران، جنگ طلبی کشورش را توجیه کرد. 
به ادعای این مقام آمریکایی، ایران برای حفظ وحدت مردمش خواستار 
این اس��ت که از س��وی یک کش��ور دیگر مورد حمله قرار گیرد. وی در 
گفتگویی با اجرای چارل��ی رز و حضور جیمز بیکر، وزیر خارجه اس��بق 
آمریکا تأکید کرد موضع کشورش در این مورد که ایران حق دستیابی به 

فناوری هسته ای را ندارد، ثابت است.
 در همین حال، بیکر مدعی شد هر گونه اقدام علیه تأسیسات هسته ای 
ایران باید توسط آمریکا انجام گیرد؛ چرا که تنها این کشور قادر به مقابله 

با ایران است.

حمیدرضا ترقی، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در واکنش 
به اظهارات دبیرکل سابق خانه احزاب مبنی بر قانونی بودن فعالیت خانه 
احزاب، اظهار داشت: خانه احزاب مبنای قانونی نداشته و در قانون فعلی 
احزاب به هیچ عنوان در این رابطه موضوعی بیان نشده است. عضو شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اف��زود: در دوره اصالحات تعدادی از احزاب چنین 
مجموعه ای را تشکیل دادند، اما در شرایط کنونی و تأکید وزارت کشور، 

چیزی با نام خانه احزاب وجود خارجی ندارد.
ترقی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا باش��گاه احزاب اصولگرا جایگزین 
خانه اح��زاب خواهد ب��ود یا خیر، خاطرنش��ان ک��رد: به دلی��ل این که 
خان��ه احزاب مبن��ای قانون��ی ندارد، اساس��ا باش��گاه اح��زاب اصولگرا 
 جایگزینی برای خانه احزاب نخواهد بود و یک مجموعه جدید از احزاب 

شناسنامه دار است.

باتوجه به حساسیت افکار عمومی در باره مسائل طرح ش�ده در مورد سفر رییس جمهور به  گروه 
برزیل و رعایت نشدن پروتکل های دیپلماتیک توسط مقامات برزیلی، ضرورت دارد که دستگاه سیاست

 دیپلماس�ی کش�ور با ش�فاف س�ازی مس�ائل پیش آمده و برخورد متناس�ب و منطقی، از 
جریحه دار شدن غرور ملی و آسیب های اجتماعی و روانی آن جلوگیری کند.

مصر در آستانه 
انفجار قرار دارد

یکی از ش��خصیت های برجسته سیاس��ی مصر نسبت 
به ت��داوم اوضاع کنونی این کش��ور هش��دار داد و اعالم 
 کرد که مص��ر در آس��تانه انفجار ق��رار دارد. ب��ه نقل از 
الیوم الس��ابع، محم��د البرادعی اظهار داش��ت: مصر در 
آستانه انفجار قرار دارد و باید برای خروج از بحران کنونی 
یک راهکار سیاس��ی ارایه ش��ود. وی در ادامه گفت که 
برای برون رفت از بحران فعلی، باید منافع ملی کش��ور 
 را بر منافع محدود ]حزبی[ ترجیح داد و شرایط کنونی 
اقتضا می کند کمیته ای برای ایجاد یک راهکار سیاسی 

و قانونی تأسیس شود. 
گفتنی است شورای عالی نظامی مصر که پس از سقوط 
رژیم حسنی مبارک تاکنون اداره کشور را برعهده دارد، 
اخیراً ب��ا صدور متمم قانون اساس��ی اختی��ارات رییس 
جمه��ور را کاهش داده اس��ت، همچنی��ن کمیته عالی 
انتخابات مصر نیز اعالم نتایج نهای��ی دور دوم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری مص��ر را تا اط��الع ثانوی ب��ه تعویق 

انداخته است.

 سوریه بهانه است 
هدف بعدی، ایران و روسیه است

رادیو صدای روس��یه ب��ا زیرس��ؤال بردن نی��ت واقعی 
 آمریکا و کشورهای غربی برای مصالحه و توافق با محور 
روسیه - ایران –س��وریه بیان می دارد که وقتی اجزای 
مختلف پازل غرب را کنار هم م��ی چینیم، در می یابیم 
که هدف غرب از فشار آوردن به سوریه و بحران سازی در 
این کشور، تضعیف و به زانو درآوردن ایران است و بعد از 

ایران، نوبت به روسیه خواهد رسید. 
صدای روس��یه با اش��اره به بی نتیجه ب��ودن مذاکرات 
 مسکو میان غرب و ایران و زیر س��ؤال بردن نیت واقعی 
غربی ها و با اش��اره به اظهارات س��ریع غرب��ی ها بعد از 
مذاکرات درخصوص اعمال تحریم ها و تشدید آنها علیه 
ایران، به نقل از سرگئی دمیدنکو، تحلیلگر مؤسسه روسی 
تحلیل های اس��تراتژیک می گوید: هدف غرب تضعیف 
نظام ایران است. غرب در تالش است ایران را به سمتی 
بکشاند که تمام درآمدهایش را صرف تسلیحات و دفاع 
کند. این رادیو، فروش تسلیحات فراوان از سوی غربی ها 
به ویژه آمریکا به عربستان و دیگر رقبای منطقه ای ایران 
را با هدف ترغیب ایران به هزینه های دفاعی و در راستای 

این هدف، تضعیف ایران، ارزیابی می کند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به موج تهدیدات فرهنگی علیه 
کشور گفت: با تمام توان با بروز ناهنجاری ها برخورد خواهیم 
کرد. سردار اسماعیل احمدی  مقدم  در خصوص اتهام اتباع 
ایرانی اعدام شده توسط عربستان به جرم قاچاق دو تن مواد 
مخدر، اظهار داشت: این موضوع باید از سوی وزارت خارجه 
پیگیری ش��ود، اما آنچه در حیطه وظایف و اختیارات نیروی 
انتظامی اس��ت، باید عنوان کرد که در سال های اخیر قاچاق 
مواد مخدر از ایران به عربس��تان به حداقل رسیده است. وی 
ادامه داد: همکاری های خوبی بین نیروی انتظامی و مسئوالن 
امنیتی عربستان برای دستگیری باندهای مختلف مواد مخدر 
صورت گرفته که در طول سال های اخیر نیز عربستانی ها از این 
تالش های ایران تقدیر کردند. فرمانده نیروی انتظامی کشور 
با تأکید بر این که باید تالش کرد که سالمت پرسنل نیروی 
انتظامی ارتقا یابد اظهار داشت: در حال حاضر سطح سالمت 
در نیروی انتظامی روز به روز در حال بهبود است که این امر آنها 
را در ارتکاب به جرائم مصون می دارد. احمدی  مقدم در ادامه 
گفت: اگر فردی در زمان وقوع تخلف به مأمور نیروی انتظامی 
پیشنهاد رشوه داد، ضمیمه برگ جریمه متخلف خواهد شد و 
ما نیز براساس جدول تدوین شده مأمور خود را با پاداش نقدی 

تشویق خواهیم کرد.

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از احضار وزیر امور خارجه کشورمان به کمیسیون 
متبوعش برای ارایه توضیح��ات درباره دیدار اخیرش با 

وزیر خارجه انگلیس خبر داد. 
س��ید حس��ین نقوی، عضو هیأت رییس��ه کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو ب��ا فارس از احض��ار علی اکب��ر صالحی، وزیر 
 امورخارجه کش��ورمان ب��ه کمیس��یون متبوعش برای 
توضیح درباره دیدار اخیرش با وزیر امور خارجه انگلیس 

در حاشیه نشست کابل خبر داد. 
وی گفت: تاری��خ روابط خارجی انگلیس ب��ا ایران مملو 
از خیانت هایی اس��ت که این کش��ور در حق ملت  ایران 
انج��ام داده؛ چ��ه در دوران جنب��ش تنباک��و، چ��ه در 
دوران نهضت مش��روطه که باعث انح��راف این نهضت 
و اعدام ش��یخ فضل اهلل نوری ش��د و چه بعد از آن که با 
 قرارداد 1919 به دنبال س��لطه بر کل کشور ما بودند و 
س��پس با حمایت از رضا خان. س��خنگوی کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در ادامه یادآور 
ش��د: در هر دوره تاریخی روابط ایران ب��ا انگلیس را که 
بررسی می کنیم، ش��اهد خیانت های این کشور به ملت 

ایران هستیم.

حس��ن رحیم پور ازغدی ضمن تأیید خبر ترورش توسط 
یک تیم تروریس��تی، گف��ت: آنه��ا در کردس��تان عراق 
اتاق فرمان تش��کیل داده ان��د و در یک س��ال و نیم اخیر 
 نیز این بار س��وم اس��ت که خبر ترورم را به م��ن داده اند.  
رحیم  پور ازغدی، استاد دانش��گاه گفت: بنده قصد انتشار 
این خبر را نداش��تم، چراکه این به نفع بنده اس��ت؛ البته 
به نظر می رسد که درباره ترور من س��وءتفاهم شده؛ چرا 
که من جزء نخبگان نیس��تم، اما در عین حال خوشحالم 
سرویس های اطالعاتی غرب و خط تولید تروریسم از سوی 

بنده حقیر احساس خطر کرده است. 
وی ادامه داد: در یک س��ال و نیم اخیر این بار سوم است 
که خبر ترورم را به م��ن داده اند که البت��ه باید گفت آنها 
بیکار هستند که س��راغ امثال من آمده اند. انتشار چنین 
اخباری دس��ت کم این فای��ده را دارد که تردی��د بنده را 
درباره مفید بودن یا نبودن کار طلبگی، تدریس و تحقیقم 
برطرف می کند. رحیم پورازغدی با اب��راز اطمینان از این 
 که این اتفاق خجس��ته )ش��هادت( خواهد افت��اد، گفت: 
بنده از تابس��تان57 و پیش از انقالب تا س��ال های جنگ 
 و پیش از هر عملی��ات، حدود 10 وصیت نامه نوش��ته ام، 
 ل��ذا اگ��ر خ��ون م��ا در راه انق��الب ریخته ش��ود باعث 

افتخار است.

نایب رییس مجل��س ش��ورای اس��المی در واکنش به 
تأخیر دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی 
یارانه ها گف��ت: دولت به علت تأخی��ر در اجرا کردن فاز 
 دوم هدفمندس��ازی یارانه ها تخلف ک��رده و هر روز که 
می گذرد این تخلف انباش��ته تر می ش��ود. محمدرضا 
باهنر در واکنش به برخی گمان��ه زنی ها در مورد توافق 
 دولت و مجلس برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی 
یارانه ها، افزود: من هیچ اطالع��ی از این موضوع ندارم. 
تفاهم و توافق، یعنی قانون و مجل��س قانون را تصویب 
کرده و دولت ملزم به اجراست. وی تصریح کرد: اگر دولت 
تشخیص داده است که در اجرایی کردن قانون تصویبی 
مجلس دچار مشکل می شود، باید الیحه اصالحی خود 
را در اس��رع وقت تقدیم مجلس کند. وی با بیان این که 
مجلس هیچ تعهدی برای تصویب کردن الیحه اصالحی 
دولت نخواهد داد، خاطرنشان کرد: تصویب شدن الیحه 
اصالحی دولت بس��تگی به این دارد که این الیحه با چه 
رویکردی به مجلس تقدیم شده باشد و قاعدتا با تعامل 
و گفتگو و قانع کردن نمایندگان باید انجام شود. دولت 
قصد داشت مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را 
از ماه های ابتدایی سال جاری آغاز کند، اما نمایندگان 

مجلس به این اقدام مجلس واکنش نشان دادند.

مجلس ترورنیروی انتظامی هدفمندی یارانه ها

در برخورد با ناهنجاری ها 
مصمم   هستیم 

صالحی به مجلس 
احضار  شد

سه بار می خواستند 
ترورم کنند

دولت ملزم به اجرای 
قانون است

خبر کوتاه

خبر بین الملل

قرار بود حمله عظیم  سایبری علیه 
ایران انجام شود 

حجت االسالم مصلحی/ وزیر اطالعات

اطالع پیدا کردیم حمله عظیم سایبری بعد از نشست مسکو علیه تأسیسات 
ایران انجام خواهد شد و در نتیجه ما هم با تمام توان در مقابل این حمله ها 

ایستادگی کردیم. 
ما تقریباً روزانه با این حمله ها مواجه هس��تیم و اوباما هم سه بار اعتراف 
کرده که در حمله به فضای سایبری ایران به مشکل جدی برخورد کرده و 
این مسأله به دلیل اقتدار باالی ایران است. ما به خوبی می توانیم از فضای 
سایبر برای همراه کردن افکار عمومی استفاده کنیم. ما آمادگی همکاری 
در این بحث را داریم. بحمداهلل 
دس��تگاه اطالعاتی این نظام 
برای اولین بار در طول 33 سال 
پس از پیروزی انقالب اسالمی 
از انسجام خوبی برخوردار است 
و این انسجام نشان می دهد که 
دستگاه قضایی در اقتدار باالیی 

قرار گرفته.
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اسالمنمیپذیردکرامتانساندردستسالطینباشد

آیت اهلل نوری همدانی با اشاره به مقابله اسالم با استکبار و اس��تثمار گفت: اسالم نمی پذیرد که کرامت 
انسان به عنوان خلیفه خدا در دست سالطین باش��د. وی اظهار داشت: تاریخ مسلمانان نشان داده است 
که همواره مسلمانان توانسته اند در میان سایر تمدن ها و ملل، پیشتاز عرصه های علمی و معنوی باشند.



یادداشت
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 مرمت بازار هنر اصفهان 
کلید می خورد

باتوافقات صورت گرفته، طرح مرمت بازار هنر اصفهان در آینده ای 
 نزدی��ک آغاز می ش��ود. با توجه ب��ه توافق��ات به عمل آم��ده میان 
هیأت  مدیره بازار هنر و بازاریان و اداره کل اوقاف اس��تان از یک سو 
و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  دس��تی و گردشگری اصفهان از 
سوی دیگر، عملیات مرمت بازار هنر اصفهان به زودی آغاز می شود.

باتوجه به بررسی های صورت گرفته در طول سه ماه گذشته از سوی 
کار شناسان این اداره کل، پشت بام بازار نیاز به سبک سازی و تعویض 

خشت های فرسوده دارد.

 استخدام 950 ایثارگر 
در استان اصفهان 

محمدرضا رجایی، مدیر کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان 
اصفهان با بیان این که دوهزار ش��هید کارمند در استان وجود دارد، 
خواستار نصب عکس ش��هدای کارمند بر سر در ادارات شد. به گفته 
وی، انتظار است دستگاه های مختلف تا هفته دولت این کار را انجام 
دهند و استانداری اصفهان هم برای برگزاری یادبود شهدای کارمند 
اقدامات الزم را انجام دهد. وی گفت: ازمس��ئوالن دستگاه ها توقع 
و درخواس��ت داریم خدمات جامعه ایثارگری ش��اغل را با سهولت 
بیشتری انجام دهند. رجایی افزود:950 نفر از جامعه ایثارگری استان 

نیز در سال 90 استخدام شدند.

 تقدیر استاندار از تالش های 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان

 ذاک��ر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان و رییس س��تاد بزرگداش��ت 
بیست و سومین س��الگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( استان 
از تالش های جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان و ارایه خدمت به 

زائران تشکر و قدردانی کرد. 

 برنامه های هفته قوه قضائیه 
 تشریح شد

غالمرضا انصاری، رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان با تشریح 
برنامه های هفته قوه قضائیه در این اس��تان گفت: این هفته از امروز 
در کل کشور آغاز می شود. به گفته وی، در این هفته دادگستری کل 
استان و سازمان های وابس��ته به قوه قضائیه مانند سازمان پزشکی 
قانونی، ثبت اسناد، قضایی نیروهای مس��لح و سازمان های وابسته 
دیگر، برنامه هایی به این مناسبت خواهند داش��ت. وی با بیان این 
که روز اول این هفته با عنوان توس��عه فرهن��گ حقوقی، قضایی در 
 جامعه نامگذاری شده است، اظهار داشت: در این راستا باید با معرفی 
قوه قضائیه، باال بردن اطالعات و برقراری ارتباط، مردم بتوانند دعاوی 

خود را به نحو صحیحی طرح کنند.

 بدهی 21 میلیاردی دولت 
به اتوبوسرانی اصفهان

سیدعباس روحانی، مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گفت: دولت هنوز حدود 21 میلیارد تومان از یارانه اتوبوسرانی 
اصفهان را پرداخت نکرده اس��ت. وی  با اش��اره به این که در بودجه 
سال 1391سهم دولت در زمینه پرداخت یارانه اتوبوسرانی اصفهان 
28 میلیارد تومان بوده است، اظهار داش��ت: در بودجه سال جاری 
نیز س��هم دولت در پرداخت یارانه اتوبوس��رانی حدود 28 میلیارد 

تومان است.

شبکه بزرگراهی رینگ سوم کامل می شود  علیرضا قاری ق��رآن، مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفهان از 
تکمیل ش��بکه بزرگراهی رینگ سوم ترافیکی ش��هر تا اوایل 
شهریورماه س��ال جاری خبرداد و اعالم کرد: با بهره برداری از 
پروژه شهید همت با هزینه ای بالغ بر 531 میلیارد ریال، رینگ 
 سوم ترافیکی شهر اصفهان تکمیل و در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. وی با اعالم این مطلب گفت: تا اوایل شهریورماه سال 
جاری صددرصد از ش��بکه بزرگراهی پیش بینی شده در طرح 

رینگ سوم ترافیکی تکمیل می شود.
قاری قرآن تصریح کرد:  براس��اس طرح جامع و تفصیلی شهر 
اصفه��ان ۴8 کیلومترش��بکه بزرگراهی رینگ س��وم طراحی 
ش��ده که در حال حاضر از این میزان، 9۷ درص��د آن احداث 

ش��ده و فقط دو ه��زار و ۶۴0 متر آن در تقاط��ع همت- الوی 
به بزرگراه ش��هید کش��وری باقی مانده اس��ت. معاون عمرانی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: امسال نیز با بهره برداری از پروژه 
شهید همت ش��امل چهارقس��مت تقاطع غیر همسطح شهید 
همت-ش��هید الوی، احداث تونل در زیر باند فرودگاه،احداث 
بزرگراه و احداث تقاطع های غیرهمسطح شهید همت - شهید 
کش��وری ش��بکه بزرگراهی پیش بینی ش��ده در طرح رینگ 
 سوم تکمیل می شود. وی با اش��اره به این که بخشی از تقاطع 

 غیر همسطح شهید همت – ش��هید الوی با هزینه ای بالغ بر 
۷0 میلیارد ریال در سال گذشته به بهره برداری رسید و قسمت 
اتصال الوی- همت این تقاطع نیز در حال احداث است، اذعان 
داشت: قسمت تونل پروژه شهید همت در زیر باند فرودگاه به 
طول 3۴0 متر اس��ت که با هزینه ای بالغ بر 8۴ میلیارد ریال 
 در حال احداث اس��ت و تا اوایل ش��هریورماه به به��ره برداری 

خواهد رسید.
 قاری قرآن با بیان این که بخش��ی از ادامه بزرگراه شهید همت 

به صورت تونل )زیرباند فرودگاه(در نظر گرفته شده و مابقی این 
شریان به شکل روباز احداث و به بزرگراه شهید کشوری متصل 
می شود، ادامه داد: بزرگراه شهید همت)بعد از تونل تا بزرگراه 
شهید کش��وری( با هزینه ای بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال به طول 
یک هزار و 150 متر در حال ساخت است و تا اوایل شهریورماه 

به بهره برداری می رسد.
وی تقاطع غیر همس��طح ش��هید همت- ش��هید کشوری را 
چهارمین قس��مت پروژه شهید همت دانس��ت و اظهارداشت: 
این تقاطع ب��ا هزین��ه ای بالغ ب��ر 30 میلیارد ری��ال به طول 
 900 مت��ر در حال اجراس��ت و تا اوای��ل ش��هریورماه به اتمام

 خواهد رسید.

چهره خبر 

گشتی در اخبار 

تگرگ به اصفهان خسارت زد
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: تگرگ، بارندگی 
و باد شدید در س��ه روز گذش��ته در کاشان، جنوب ش��هرضا، شمال 
 سمیرم و فریدونشهر و شرق منطقه کوهپایه استان اصفهان خساراتی 
 بر جای گذاش��ت. منصور شیش��ه فروش افزود: این خس��ارت ها در 
پشت کوه اول و دوم فریدونشهر، سرتاق سمیرم، روستای نشلج کاشان 
و تودشک کوهپایه به عشایر، باغ ها و اماکن روستایی وارد شد. وی اظهار 
داشت: در منطقه سمیرم به 300 چادر عشایر و محصوالت کشاورزان 
خسارت وارد شده است. شیشه فروش با بیان این که در روزهای گذشته 
 منطقه نشلج کاشان شاهد رگبار ش��دید باران بود، اضافه کرد: تعداد

50 باب منزل در این روس��تا دچار آبگرفتگی شد و سیالب خساراتی 
به روس��تا و معابر آن وارد س��اخت. وی گفت: کلیه امکانات رفاهی و 
امدادی اولیه فراهم شد و در اختیار مردم روستا قرار گرفت. مدیرکل 
 مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان افزود: کارشناسان در این زمینه 
 بررس��ی های الزم را انجام دادند و خسارات وارد ش��ده از طریق بیمه 
قابل جبران اس��ت. وی با اش��اره ب��ه بارندگی در منطق��ه کوهپایه و 
تودشک در شرق استان اصفهان اظهار داشت: در این مناطق تعدادی 
از واحدهای مسکونی را آب فراگرفت و به محصوالت کشاورزی مزارع 

خسارت وارد شد.
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خبر 
کمک 81 میلیارد ریالی حامیان طرح اکرام ایتام به یتیمان 

اکبر خاکسار، مسئول اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: 3۶ هزار 
حامی طرح اکرام ایتام سال گذشته 81 میلیارد ریال به یتیمان اصفهانی کمک نقدی کرده اند. 

کمیته امداد استان اصفهان 10 هزار یتیم را زیر پوشش دارد.
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 استان اصفهان در این دوره با کاهش میانگین بارش 
در بیش��تر ایس��تگاه ها روبه رو بوده و در سال های 
199۶ و 2001 ب��ه ترتیب ترس��الی و خشکس��الی 
نسبی را تجربه کرده است. نقش��ه های پهنه بندی 
مربوط به این سال ها، حاکی از این است که در صورت 
وقوع خشکسالی شدید، این پدیده بخش وسیعی از 
 اس��تان را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق نقشه های 
پهنه بندی خشکس��الی و بارش متوس��ط، ش��دت 
خشکسالی به تدریج از غرب به شرق استان با افزایش 
 روبه روس��ت و در این راس��تا از مقدار بارش کاسته 
می شود. در شرایط خشکی ش��دید، نواحی شمالی 

در معرض خطر کمتری قرار دارند و مناطق مرکزی، 
غربی و جنوبی از جمله بخش هایی از اردستان، نطنز، 
خوروبیابانک، نایین، کاشان، کبوترآباد، اصفهان وشرق 

اصفهان در معرض خطر خشکی بیشتری هستند.

بحران ک�م آبی، کم س�ابقه در 40 س�ال 
گذشته

»طی کردن بدترین حالت آب س��د زاین��ده رود در  
سال گذشته« جمالتی بود که غالمحسین حیدرپور، 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان در جلسه ای پس از بازدید خبرنگاران 

از سد زاینده رود که به مناسبت هفته مصرف بهینه 
 آب برگزار ش��ده بود به آن اش��اره ک��رد و گفت: در

۴0 س��ال گذش��ته اصفهان تا کنون چنین وضعیت 
بحرانی در آب نداش��ته اس��ت. این وضعیت تاجایی 
پیش رفته که تنها 29۶میلیون متر مکعب از حجم 
س��د دارای آب و مابقی یعنی ۷5 درصد از آن، دچار 
کاهش شده است.  به گفته وی، از پنج سال گذشته تا 
به حال بیش از دو میلیارد و 500 میلیون مترمکعب 
آب از پن��ج میلیارد و 500 میلی��ون مترمکعبی آبی 
 که باید وارد رودخانه زاینده رود می ش��د، وارد س��د 
زاینده رود نشده است  و می توان آن را نتیجه کاهش 

بارندگی در سرش��اخه های زاینده رود دانس��ت که 
س��بب ش��ده تا آورده س��د زاینده رود در پنج سال 
گذش��ته نس��بت به متوس��ط دراز مدت، ۴0 درصد 
 کاهش پیدا کند. همچنین در این حوضه نیز با کاهش 
55 درصدی برف روبه رو بودیم که عنصر اصلی تأمین 

آب سد زاینده رود است.

کنترل آب زاینده رود از دست رفته است
یک��ی از پژوهش��گران ب��ا ادعای ای��ن که از س��ال 
1359 کنت��رل ب��ر روی رودخان��ه از دس��ت رفته 
است، گفت: در س��ال 1359 اجازه پمپاژ و برداشت 
 آب از رودخان��ه داده ش��د، در صورت��ی ک��ه آب 
زاینده رود مشمول حقابه اس��ت و حقابه دیگران را 
دولت نمی تواند به صورت خالف به کس��ان دیگری 
 واگ��ذار کن��د. در س��ال80-۷9 با اولین خش��کی 
زاینده رود مواجه شدیم و سپس برداشت ها اضافه شد 

و به خشکی فعلی رسیدیم که سال 88 آغاز آن بود. 

عدم مدیریت واحد در زاینده رود 
یکی از عواملی ک��ه در حوضه آبی زاین��ده رود خلل 
وارد کرد و باعث تش��دید بحران ها ش��د، برداش��ته 
ش��دن مدیریت واحد حوض��ه زاینده رود در س��ال 
 1383 از ط��رف وزارت نی��رو ب��ود. در ای��ن رابط��ه 
حیدر پور گفت: ما ادعا نداریم ک��ه مدیریت بر روی 
رودخانه زاینده رود به خوبی انجام شده، ولی از زمانی 
که مدیریت واحد از روی این رودخانه برداشته شد، 
وظیفه شرکت آب منطقه ای برای تأمین آب بسیار 
خطیر شد، اما با وضعیت خشکسالی و بحران کنونی 
نمی توان گفت ک��ه مدیریت مقص��ر اصلی کمبود 
آب اس��ت.  وی اضافه کرد: جا دارد بگویم که عوامل 
متع��ددی نیز در بخ��ش مدیریت باعث ش��ده تا در 
 تأمین آب دچار مشکل شویم که از جمله می توان به 
سه برابر شدن جمعیت و یا توسعه بخش کشاورزی 

اشاره کرد.

صنایع بزرگ به فکر تأمین آب باشند
 از عوامل��ی دیگ��ری ک��ه م��ی ت��وان در خش��کی 
زاینده رود آن را سهیم دانست، ساخت صنایع بزرگ 
در کنار ای��ن رود از جمله ذوب آه��ن و فوالدمبارکه 

 است. با چند برابر ش��دن جمعیت اصفهان و توسعه 
ذوب آهن و ف��والد مبارک��ه، ام��روز آب زاینده رود 
کافی نیس��ت و س��دی که برای مص��ارف صنعتی و 
 شرب تأسیس شد، عامل خشکی تاالب گاوخونی و 
 کم ش��دن آب در ش��رق اصفهان و خش��کی بستر 

زاینده رود شده است. 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اس��تان اصفهان در ادامه صحبت خود متذکر شد: با 
توجه به بحرانی که در پیش رو داریم، تأمین آب شرب 
از ضروریات است و اگر آب به حد نیاز نباشد، صنایع 
بزرگ از جمله نیروگاه مجبورند برای تأمین آب مورد 

نیاز خود به فکر راه دیگری باشند.

کاه�ش متوس�ط 12 مت�ری آب ه�ای 
زیرزمینی

پایین رفتن س��طح آب های زیرزمین��ی که بعضا در 
برخی از مناطق استان اصفهان تا 35 متر گزارش شده، 
یکی از بحران های طبیعی محسوب می شود که در 
اثر مدیریت ناصحیح صورت پذیرفته است. استخراج 
منابع آب زیرزمینی در مقیاس های وسیع به منظور 
آبیاری زمین های کش��اورزی، تأمین آب شرب و یا 
استفاده در صنایع می تواند به افزایش ساالنه سطح 
 آب دریاها و از بین رفتن وضعیت طبیعی در دشت ها 
کاه��ش  حیدرپ��ور،  گفت��ه  ش��ود.به  منج��ر 
 آب ه��ای زیرزمین��ی در تم��ام دش��ت ه��ای

 اس��تان عالوه بر طرح ه��ای جاری، 10 ت��ا 12 متر 
به طور میانگی��ن کاهش پی��دا کرده که برداش��ت 
بی رویه و کاهش بارندگی از عوامل مؤثر در این مسأله 
 اس��ت. وی ادامه داد: در این راستا در استان اصفهان

۴0 چاه غیر مجاز پلمب شد، اما نقطه امیدی در استان 
 برای تأمی��ن آب در حوضه زاین��ده رود باقی مانده و 
آن هم احداث تونل سوم کوهرنگ است که با توجه به 
تأخیرهای طوالنی در زمان بهره برداری از این طرح، 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان متذکر ش��د: تونل سوم کوهرنگ که 
در سال می تواند بیش از250میلیون متر مکعب آب 
را وارد حوضه زاینده رود کند، هم اکنون با مشکالت 
مالی برخورد کرده، ولی امید اس��ت در آینده دور ۶0 

متر باقی مانده حفر این تونل پایان بپذیرد.

طی 40 سال گذشته 
بدترین دوران حیات زاینده رود را سپری می کنیم

داستان آب در اصفهان دیگر رنگ خاک کویر را به خود گرفته و با خشک شدن مجدد آب زاینده رود و بسته شدن سد،  داوود
قصه نبود آب به غصه ای در دل مردم تبدیل شده است. با ورود به هفته مصرف بهینه آب، عمق فاجعه بیش از پیش درک شیخ جبلی

می شود؛ زیرا با خطر جیره بندی آب شرب در اصفهان، این هفته نمود بیشتری یافته است.خشک شدن آب زاینده رود 
جدای از پیامدهای مالی و روحی که برای مردم به همراه دارد، فرآیندهای منفی اکولوژیکی نیز با خود پدید می آورد که نمونه بارزآن، تغییر 
اقلیم آب و هوا در اصفهان است. در دیگر پیامد این خشکسالی تاالب گاوخونی نیز دچار بحران شده و با تغییرات اکولوژیکی که در این تاالب 

به وجود می آید، زیستگاه موجودات ریز و درشت آن که بعضا عمری چند میلیون ساله دارند پایان می پذیرد.

گروه شهر- ذاکراصفهانی، استاندار اصفهان  در  نشست شورای عشایر 
استان در چادگان گفت: بازار صنایع دستی عشایر ایجاد می شود.

 مرادی، مدیر امور عش�ایر اس�تان اصفهان گفت:س�ازمان میراث 
فرهنگی هماهنگی و همکاری الزم را با عشایر ندارد.

وی با بیان این که عش�ایر نیازمند دریافت تس�هیالت بانکی هستند، 
افزود: هم اکنون  نیاز  عشایر  به این وام ها بیشترشده است. 

توسعه برنامه های آموزشی، فرهنگی برای رفع تنگناهای عشایر و 
آبرسانی سیار، از جمله برنامه های امسال برای عشایر خواهد بود. 

پلیس با خودروهای فرسوده 
برخورد می کند 

 کیومرث کالنتری، مدیر کل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: نیروی انتظامی از 
پنجش��نبه در هش��ت کالنش��هر کش��ور از جمل��ه اصفه��ان از ت��ردد خودروه��ای 
فرس��وده جلوگی��ری ک��رده اس��ت. ت��الش ما این اس��ت ک��ه آالین��ده های ش��هر 
اصفه��ان در ح��د اس��تاندارد ش��ود. ب��ه گفت��ه وی،  در س��ه ماهه بهار س��ه س��ال 
اخی��ر ش��مار روزه��ای س��الم در ش��هر اصفه��ان رو ب��ه افزای��ش و ناس��الم رو 
 ب��ه کاه��ش ب��وده و ت��الش مس��ئوالن واحده��ای آالین��ده در این ام��ر مؤث��ر بوده 
اس��ت.کالنتری با بیان این که آلودگی هیچ واحد صنعتی به صفر نخواهد رسید،گفت: 
هر واحد صنعتی زمانی که مس��تقر شد، باید درس��ت آالینده هایش را کنترل کند و با 

استانداردهای قابل قبول در کشور تطبیق داده شود.
مدیر کل محیط زیست اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: اگر واحد صنعتی خارج از حد 
اس��تانداردهای محیط زیست باش��د، با صحبت و تش��ویق به س��مت کنترل آلودگی 
 هدایت می ش��ود و در صورت تداوم آالیندگ��ی، پس از تذکر و جریم��ه، واحد آالینده 
پلمب خواهد ش��د. وی اضافه کرد: قانونگذار نیز اجازه این کار را داده؛ چون به سالمت 

مردم مرتبط است.

زمان جلوگیری از تردد خودروهای 
فرسوده به پلیس  ابالغ نشد

نشست شورای عشایراستان 

س��رهنگ غالمی، رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان گفت: هن��وز زمانی مبنی بر 
جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده در سطح شهر به پلیس راهور ابالغ نشده است.

به گفته وی، هر ساله تعداد زیادی خودرو فرس��وده به مراکز اقساط خودرو فرستاده 
و ساالنه حدود سه هزار دستگاه خودرو فرسوده در استان اصفهان اسقاط می شوند.

رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان اجرای این طرح را بس��یار مفید و در راس��تای 
کاه��ش آلودگی ه��وا عنوان ک��رد و اذع��ان داش��ت: دول��ت باید ت��الش کند که 
 همراه ب��ا از رده خارج ک��ردن خودروه��ای فرس��وده، خودروهای ن��و را جایگزین 

کند.
 گفتنی اس��ت در این طرح، س��ن فرس��ودگی خودروهای ش��خصی و کامیون  ها و 
کشنده ها از 25 به 20، وانت بارها از 20 به 15، مینی  بوس از 15 به 10، میدل باس 
و اتوبوس های برون شهری از 15 به 12 و اتوبوس های شهری و موتورسیکلت ها از 
 10 به هشت سال کاهش یافت؛ ضمن این که س��ن فرسودگی تاکسی ها همچنان 

10 سال باقی مانده است.

تاکسی ها ی  اصفهان استاندارد 
نیستند

یکی از مش��کالتی که همه ما در طول روز با آن برخورد می کنیم، نداش��تن سیستم 
سرمایشی و گرمایشی در تاکسی های شهر است. می توان گفت خودروهایی که در حال 
حاضر به عنوان تاکسی استفاده می شود، تقریباً فاقد استانداردهای الزم  است، ولی سؤال 
اینجاست که چرا با وجود این همه  مشکل در  ناوگان تاکسی ها، هر روز باید شاهد جوالن 

هرچه بیشتر این خودروهای غیر استاندارد در سطح شهر باشیم؟ 
آن چه مسلم اس��ت، خودروهای پراید و پژو RD برای تاکسی مناسب نیستند؛ ضمن 
این که خودروهای سمند و پژو ۴05 نیز یک خودروی استاندارد برای تاکسی به شمار 
 نمی روند، در نتیجه خودروهای فعلی ما هیچ کدام  ویژگی های اس��تاندارد تاکسی را

 ندارند. 
رییس کمیسیون  حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان  تأکید می کند: الزم است 
خودرو سازان داخلی، خود را با استانداردهای تاکسی شهری تطبیق دهند. به گفته معین، 
اگر خودروی استاندارد وارد چرخه حمل و نقل شود عالوه بر جلب رضایت مردم، رضایت 

رانندگان را هم در پی خواهد داشت.

شورای شهر پلیس راهورمحیط زیست

SMS



یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

چهره روز

Society,Cultural Newspaper No. 814 | June 23 ,2012  |  12 Pages 

 گذر مطالبات بانکی
 از مرز ۳۵۹ هزار میلیارد تومان

 در آخرین گزارش بان��ک مرکزی، میزان مطالبات سیس��تم بانکی 
 کش��ور از بخش ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی ۳۵۹ ه��زار میلی��ارد 
 تومان اعالم ش��ده که این رقم مربوط به فصل نخس��ت س��ال ۹۰ 

است. 
 این رقم خرداد س��ال گذش��ته نس��بت به خرداد س��ال ۸۹، بیش 
 از ۳۶ درصد، در اردیبهش��ت س��ال گذشته نس��بت به اردیبهشت

  س��ال ۸۹، بی��ش از ۳۹ درص��د و در فروردی��ن س��ال گذش��ته 
 نس��بت به فروردین س��ال ۸۹، بیش از ۴۲ درصد افزایش داش��ته 

است.
در سال ۸۹ نیز میزان مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و 
غیردولتی ۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که مقایسه این رقم با ۳۵۹ 
هزار میلیارد تومان فصل نخس��ت س��ال ۹۰ حاکی از رشد ۱۱ هزار 

میلیارد تومانی این مطالبات در این مدت است. 
 همچنی��ن می��زان مطالبات سیس��تم بانک��ی در س��ال های ۸۶ تا 
 ۸۸ به ترتی��ب ۱۹۴ ه��زار میلی��ارد، ۲۱۵ ه��زار میلی��ارد و ۲۵۰ 
 ه��زار میلیارد توم��ان بوده اس��ت.این ارق��ام حاکی از رش��د ۱۶۵ 
 ه��زار میلی��ارد تومان��ی مطالب��ات سیس��تم بانک��ی از بخش های 
 دولت��ی و غیردولتی در س��ال های ۸۶ تا فصل نخس��ت س��ال ۹۰ 

است.

تشکیل لیست سیاه بدهکاران بانکی
رش��د ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانکی در چند سال اخیر 
واکنش بانک را در پی داشته است. بر این اساس، مدیر کل اعتبارات 
بانک مرکزی از تش��کیل لیس��ت س��یاه برای بدهکاران بانکی خبر 

می دهد.
علی اصغرمیرمحمدصادقی در پاسخ به این سؤال که فهرست سیاه 
بانک مرکزی متشکل از چه کسانی است، اظهار کرد: فهرست سیاه 
متشکل از کسانی است که بدهی معوق دارند و با این که بانک مرکزی 
بارها تعیین تکلیف کرده و تمدید قرار داد داشته است، ولی متأسفانه 
هنوز باز پرداخ��ت منابعی که دریاف��ت کرده اند را انج��ام نداده اند. 
 منطقی نیس��ت بانک ها ب��ا چنین اف��رادی دوباره کار کنن��د. البته 
 برخ��ی از افراد هس��تند که به ط��ور ناخواس��ته و به دلی��ل عوامل 
اقتص��ادی موجود در کش��ور ی��ا دنی��ا نتوانس��ته اند بازپرداخت را 
انجام دهند که به نظر بانک مرکزی این افراد در لیس��ت س��یاه قرار 

نمی گیرند.
میرمحمدصادقی در مورد تش��خیص این افراد گف��ت: این افراد به 
کارگروه حمایت از تولید و س��تاد های استانی می آیند و توجیه های 
خود را ارایه می دهند. از طرفی افرادی که در س��تادهای استانی کار 
می کنند، متخصص هستند و همچنین بانک ها در استان ها با شرایط 

آشنایی کامل دارند. 
 در نتیجه بانک مرکزی بدین طریق این اف��راد را جدا می کند. اصال 
ما معتقد هس��تیم باید به این دس��ته افراد تس��هیالت داده ش��ود. 
حتی بند ۲۸ قانون بودجه  بیش��تر مربوط به این دس��ته بوده است 
که براس��اس آن این افراد بتوانن��د تا پنج س��ال بازپرداخت خود را 

تمدید کنند.
بنا به گزارش نشریه وابسته به ارگان بانک مرکزی، میر محمد صادقی 
خبر داده اس��ت: براس��اس آمار برخی از بانک ها در م��ورد بند ۲۸ 
 خوب عمل کرده ان��د و این امتیازی بوده که ب��ه تولید کننده ها داده 
 ش��ده تا از محل تولیدات خود اقدام به بازپرداخت تسهیالت کنند. 
 هر چن��د برخ��ی از بانک ه��ا در ای��ن زمینه موف��ق نبودن��د. البته 
 قان��ون اختیار اجرای بن��د ۲۸ را به هی��أت مدیره و مدی��ران عامل 
 بان��ک داده و بانک مرکزی نمی توان��د در این زمین��ه زیاد پیگیری 

کند.  

 پرداخت دومین مرحله
 مطالبات بازنشستگان

وزیر تعاون،کار و رف��اه اجتماعی از آغاز پرداخ��ت دومین مرحله از 
مطالبات بازنشستگان کشوری از اول تیر، به مبلغ ۱7۰ هزار تومان به 

هر یک از بازنشستگان خبر داد. 
عبدالرضا شیخ االس��المی گفت: در این مرحله، براساس محاسبات 
 انجام شده به حساب 7۹۰ هزار بازنشسته مبلغ ۱7۰هزار تومان واریز

 خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که بازنشستگان مشمول 
این قانون می توانند با مراجعه به بانک های عامل نسبت به برداشت 
وجه اقدام کند، افزود:  در این مرحله ۸۳۰ هزار بازنشسته مطالبات 

خود را دریافت کردند.
شیخ االسالمی یادآور ش��د: مجموع مطالبات بازنشستگان کشوری 
۱۸۳۰ میلیارد تومان اس��ت که تاکنون بخش��ی از ای��ن مطالبات 
پرداخت ش��ده اس��ت و امیدوارم با هم��کاری س��ازمان خصوصی 
 س��ازی هرچه س��ریع تر باقی مانده مطالبات بازنشستگان پرداخت 

شود.

تنظیم بازار به اصناف 
واگذار شد

مذاکره هندی ها برای 
گندم به جای نفت

سرپرست معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنظیم 
بازار را به عهده اصناف گذاش��ته ایم. حس��ن رادمرد در مراسم روز ملی 
اصناف اظهار داش��ت: در کش��ور دو میلیون واحد صنفی پروانه دار، یک 
میلیون واحد صنفی بدون پروانه، ۸ ه��زار و ۴۰۰ اتحادیه صنفی و ۳۳۰ 
مجمع امور صنفی وجود دارد. وی افزود: سه هزار بازرس، کنترل و نظارت 
اصناف را از خود اصناف ب��ه عهده دارد. وی با تأکید ب��ر این که به دنبال 
س��اماندهی یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه هستیم، گفت: تنظیم 
بازار را به عهده خود اصناف گذاشته ایم. سرپرست معاونت بازرگانی وزارت 
صنعت با تأکید بر این که در راستای توسعه فضای کسب و کار الکترونیک 
هس��تیم، گفت: پروانه کس��ب واحدهای صنفی الکترونیک می شود و تا 
پایان امسال انتخابات اتحادیه ها نیز به صورت الکترونیک برگزار می شود.

وزیر مواد غذایی هند تأکید کرد این کش��ور در شرایط کنونی امکان صادرات 
س��ه میلیون تن گندم به ایران را دارد.کی وی توماس تصریح کرد: اگر ایران 
درخواستی برای واردات گندم از هند داشته باشد، می توانیم سه میلیون تن 

گندم در اختیار این کشور قرار دهیم. 
براس��اس این گزارش، یک هیأت ایرانی هفته گذش��ته ام��کان خریداری و 
واردات گندم از هند را بررس��ی کرده اس��ت تا از این راه بخشی از طلب ایران 
بابت صادرات نفت به هند وصول شود. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران 
به شمار می رود و هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دالر نفت از ایران وارد می کند. 
تحریم های غرب بر ضد ایران، پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند در دو 
سال اخیررا  با چالش رو به رو کرده اس��ت. ولی ایران نگران آلوده بودن گندم 

صادراتی هند است.

الیاس ن��ادران و ۱۵ ت��ن از نماین��دگان مجلس با طرح 
سؤالی از وزیر راه خواستار پاسخگویی علی نیکزاد درباره 
علت و نحوه برگ��زاری مناقصه اپراتور دوم بندر ش��هید 

رجایی شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با طرح سؤالی از وزیر 
راه و شهرسازی خواستند در مورد علت و نحوه برگزاری 
مناقصه اپراتور دوم بندر ش��هید رجایی ک��ه ابهاماتی را 

آفریده، توضیح دهد. 
 نماین��دگان س��ؤال کننده خواس��تار توضیح��ات وزیر

  راه درب��اره نح��وه برگ��زاری مناقص��ه مذکور و س��یر 
 ط��ی ش��ده و معرف��ی اف��رادی ش��دند که پش��ت این 
 مناقص��ه ق��رار داش��تند و از نیکزاد خواس��تند پاس��خ 
دهد ب��ا توجه به این که ش��ریک مناقصه برگزار ش��ده، 
خارجی اس��ت، چه ضمانت��ی وج��ود دارد منافع ملی 
و اطالعات مه��م مربوط به ص��ادرات و واردات کش��ور 

محفوظ بماند.
نادران و دیگ��ر نمایندگان س��ئوال کنن��ده از وزیر راه 
همچنین از نیکزاد پرسیده اند کاوه، رییس شرکت کاوه 
چه مناسبات مالی با مسئوالن سابق وزارت راه و برخی 
مدیران فعلی دارد و چ��ه افرادی با هزینه وی به س��فر 

خارجی رفته اند.

دولت در دو سال اخیر راهکارهای مختلفی را برای کنترل 
اجاره بها اجرایی کرده اس��ت اما نرخ ها همچنان با افزایش 
رو به رو می شوند، این در حالی است که کارشناسان دلیل 
آن را پروژه ناموفق مس��کن مهر و تضعیف بخش خصوصی 
می دانند. به گزارش مهر، با وجودی که دولت س��عی کرده 
با ابزاره��ای کنترلی بازار مس��کن را آرام کن��د، همچنان 
بس��از و بفروش ها و دالالن ح��رف اول را دربازار مس��کن 
 می زنند و بخش��ی از خریداران، بازار خرید مسکن را ترک 
کرده اند. ازس��ویی بازار اج��اره بها با انبوه��ی از خریداران 
بی پول رو به رو ش��ده اس��ت که حاضرند هزین��ه ای را که 
برای خرید واحد مس��کونی پس انداز کرده اند، برای اجاره 
بها بپردازند. بنابراین قیمت ها ب��ه ویژه در مناطق مرکزی 
ش��هر تهران با افزایش بی س��ابقه ای رو به رو ش��ده است. 
 نگاهی به طرح های دولت برای کنترل بازار اجاره بها نشان 
می دهد در این سال ها، این راهکارها فقط توانسته در مدت 
کوتاهی رکود را به بازار بیاورد و تأثیر چندانی در مبلغ اجاره 
نداشته است. تمام این طرح ها در دو سال گذشته نه تنها به 
درستی اجرا نشده است، بلکه نتوانسته تأثیری بر اجاره بها و 
کنترل بازار داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد دولت باید 

برای کنترل قیمت ها راهکار اجرایی تری را داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تنظیم بازار 
کار سختی است، گفت: به دلیل س��نگینی وظیفه تنظیم 
 ب��ازار، معاون��ان بازرگانی داخل��ی را بیش از دو س��ال نگه 
نمی داریم و تغییر اخی��ر دو معاون در همین راس��تا بوده 
اس��ت. مهدی غضنفری در مراس��م روز ملی اصناف اظهار 
داشت: انصافا تنظیم بازار کار خیلی سختی است و هرچقدر 
هم که بازار کنترل شود، باز هم چند کاالیی است که گران تر 
باشد. این وظیفه آن قدر سنگین است که معاونان بازرگانی 
داخلی را دوسال بیش��تر نگه نمی داریم و به آنها مرخصی 
می دهیم. از آن جمله می توان به تغییر آقای ضیغمی، آقای 
نکوهی مهر و آقای دولت اشاره کرد. وی همچنین افزود: در 
توسعه فروشگاه های زنجیره ای نباید به تغییر تابلو بسنده 
کرد بلکه باید شعار فروش��گاه های زنجیره ای خرید آسان 
باش��د. غضنفری گفت: به اندازه کافی کنجاله و نهاده های 
دامی وارد کشور شده و در بندر امام است اما به دلیل ضعف 
لجستیک کشور این نهاده ها به تدریج وارد کشور می شوند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توسعه مکانیزاسیون 
در نظام توزیع، توسعه فروشگاه های زنجیره  ای استاندارد، 
توس��عه اطالع رس��انی به مش��تریان و همچنین، توس��عه 

نظام  های عرضه مستقیم و ساماندهی آنها در کشور شد.

در پ��ی ت��ن ن��دادن جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ه 
خواس��ته های نامشروع کش��ورهای غربی در مذاکرات 
مسکو، وزیر امور خارجه فرانس��ه بار دیگر همانند دیگر 
مقامات غربی به حربه نخ نما و پوس��یده تحریم متوسل 

شد.
به گزارش بی بی سی، در حالی که پاسخ منطقی و قاطع 
مقامات جمهوری اسالمی ایران به خواسته های خارج 
 از قانون و معاهده منع گسترش س��الح های هسته ای

)ان پی تی( طرف های غربی در مذاکرات مس��کو سبب 
خشم آنها شده است، وزیر خارجه فرانسه بار دیگر گفت 
باید تحریم ها علیه ایران سخت تر شود. لورنت فابیوس، 
مدعی شد برای این که ایران مذاکرات را جدی بگیرد باید 

تحریم های شدیدتری علیه ایران اعمال کنیم.
وی که بعد از پایان آخرین دور مذاکرات مس��کو سخن 
می گفت، بار دیگر بر اجرای تحریم های نفتی از پیش 
تعیین ش��ده اروپا علیه ایران از ابتدای ماه جوالی )۱۱ 

تیر( تأکید کرد.
تحریم های مد نظ��ر اروپا هم که قرار اس��ت از ۱۰ روز 
دیگر اجرایی شود، با اقدام ژاپن وچین و همچنین تأکید 
 هند بر ادامه واردات نفت از ایران پیش��اپیش با شکست 

رو به رو شده است.

مسکن صنعت مجلس جهان

 مجلس  خواستار
پاسخ وزیربه یک مناقصه

نسخه های دولت در بازار 
اجاره بها جواب نداد

پشت پرده تغییر 2 معاون 
وزیر اعالم شد

فرانسه خواستار تشدید 
تحریم های ایران شد

اخبار کوتاه

4
قیمت نفت باز هم کاهش یافت

به دنبال تشدید نگرانی های بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی اسپانیا،  قیمت نفت برنت دریای شمال به 
کمتر از ۹۲ دالر در هر بشکه رسیده است. کاهش قیمت نفت در حالی است که سرمایه گذاران بین المللی منتظر 

برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا و اعالم سیاست های پولی این کشور برای ماه های آینده هستند.

در جلس��ه مش��ترک مجلس و دولت که با حضور رییس مجلس شورای 
اس��المی،  نواب ریی��س،  وزیر صنع��ت،  مع��دن و تجارت، وزی��ر جهاد 
کش��اورزی، رییس س��ازمان حمایت از تولیدکنن��ده و مصرف کننده و 
 تعدادی از نمایندگان برگزار شد، بنا شد در کوتاه مدت یارانه ای به صنایع 
 تولی��د ش��یر اختص��اص داده ش��ود ت��ا قیمت ش��یر به قیمت س��ابق 
 برگ��ردد وکنجال��ه م��ورد نی��از دام��داران ب��ا واردات تأمی��ن 
ش��ود.  امیدواری��م ب��ا عرضه 
کنجال��ه ارزان قیم��ت، ب��ه 
س��متی حرک��ت کنی��م که 
هزین��ه نهاده ه��ای تولی��د 
ش��یر کاه��ش یاب��د ت��ا ب��ه 
 ای��ن وس��یله در بازار ش��یر 
و فرآورده ه��ای ش��یر از نظر 

قیمت شاهد ثابت باشیم.
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همه این آس��مان ریس��مان ب��ه ه��م بافتن ها 
در بهارس��ال ۹۱ ام��ا ب��رای بس��یاری از اهالی 
ش��هرگنبدهای فیروزه ای پررنگ تربود، چرا که 
از همان روزهای نخس��ت بهار، ن��ه تنها صدایی 
ازگوش��ی های تلف��ن هم��راه مبن��ی ب��ر واریز 
س��ود س��پرده گذاری نیامد، بلکه پیام��ی با این 
مضمون که ش��رکت به دلیل جابجایی، س��ودها 
را ب��ا تأخی��ر واریز م��ی کردند، دریاف��ت کردند 
ولی نمی دانس��تند ای��ن صدای زنگ گوش��ی، 
صدای شکس��تن پای تخت اس��ت. هرچ��ه بهار 
روزهای هدفمند اش را س��پری می کرد و تب و 
تاب های التهابات سیاسی داغ ترمی شد، صدای 

 شکستن پای تخت بلند و بلند ترمی شد تا این که
 ملته��ب تری��ن م��اه ایرانی��ان درص��د س��ال 
اخیرفرارس��ید ومهم ترین اتفاق اقتصادی افتاد، 
به همین سادگی. ماجرا ازاین قراربود که »شرکت 
نفت پایتخت« با اس��م کامل »شرکت مهندسی 
شیمی سپاهان پردازش پایتخت« واقع درشهرک 
صنعت��ی رازی درروزهای پایانی خرداد رس��م  و 
در قالب کاغ��ذی A ۴  اعالم کرد: ش��رکت نفت 
پایتخت به این ترتیب اعلم می کند ورشکس��ته 

است و....  
به این ترتیب بود که دوب��اره اتفاق مهم خردادی 
با لهجه  ش��یرین اصفهانی درنصف جهان رخ داد 

تا دروانفس��ای اقتصادی و معیش��تی دنیای این 
روزهای ما، چن��د ده میلیارد درمحاق بالتکلیفی 
برود و برخالف اعالم آشکار بسیاری ازمسئوالن 
اس��تانی و بی خبری همه نمایندگان تازه نفس 
مردم درمجلس تازه، چش��م امید همه به خیابان 
آتشگاه باش��د؛ ش��عبه دوم دادگاه، همان جایی 
که اعالمیه ش��رکت نفت پایتخت هم��ه را به آن 
جا حواله داده بود. ازطرف��ی نباید پا روی انصاف 
گذاشت چرا که دادگستری اصفهان خیلی سریع 
مشغول توزیع و جمع آوری کاغذهای موسوم به 
شکوایه ش��د و از روز اعالم اتفاق تا اکنون که این 
یادداش��ت را می خوانید، هر روز، به جز روزهای 

تعطیل، س��اعت ۱۱ هیأتی مختص پاس��خگوی 
مردمی اس��ت ک��ه گرچ��ه مالباخته ان��د، ولی 
منطق را از دست نداده اند و با صعه صدرمراحل 
قانون��ی را طی می کنن��د.  نکته حائ��ز اهمیت، 
برخی رفتارهایی اس��ت که شرکت مذکور، یعنی 
پایتخ��ت، در قبال مالباخته گان ک��ه از این پس 
س��رمایه گذار نامیده می ش��وند، انجام می داد. 
بهترین نمونه آن، قراردادها بود، نه حس��ن خلق 
و شفافیت پرسنل هنگام س��رمایه گذاری مردم. 
این قراردادها شامل نسخه اصل قرارداد با مهر و 
امضای مدیرعامل شرکت )که احتماال فردی به نام 
فتاحی از طرف امضا می کرد( و یک یا چند برگ 
سفته به میزان مبلغی که سرمایه گذار نزد شرکت 
سرمایه گذاری کرده است، بود؛ کاغذهایی که سه 
یا چهار سال اخیر اوراق بهاداربودند اما حاال هیچ 
بهایی ندارند، مگر این که مسئوالن استانی دست 
به کارشوند. درباره این قراردادها بد نیست بدانید 
بنا به اظهارات چند وکیل مس��تقر در راهروهای 
دادگاه، اگر این شرکت بنای کالهبرداری داشت، 
 چنی��ن قراردادهای محکمی نمی بس��ت. از این 
جالب تر، بازار شایعات اس��ت؛ بازاری که در این 
مواقع از س��رعت نورهم س��ریع تر داغ می شود 
 ول��ی این ب��ارداغ نش��د. از ش��واهد ام��ر چنین 
برمی آید که همه این بار آس��تین ب��اال خواهند 
 زد تا خاطره نف��ت پایتخت به خاط��ره صندوق 
قرض الحسنه س��ال های نه چندان دوراصفهان 
گره نخورد، زی��را دراین صورت وج��ه اقتصادی 
استانی مهم و اس��تراتژیک مثل اصفهان آسیب 
 ج��دی می بین��د و ش��رکت ه��ای معظمی که

 هم اکنون هم مشغول س��رمایه پذیری هستند، 
 قطع��ا ب��ا مش��کالتی ن��زد هموطن��ان در دیگر 

استان ها مواجه می شوند. 
 درای��ن ص��ورت خس��ارت اصل��ی را بی��ش از 
سرمایه گذاران، مدیران ارش��د و تصمیم گیران 
کالن اس��تان می بینند که زیرگوششان چنین 
مواردی رخ می دهد وح��دود ۱۴۰۰ نفر از مردم 
که گویا از سراس��رایران هم هستند، نصف جهان 
را با ب��د بینی نظ��اره می کنند. هم��ه این موارد 
درحالی اس��ت که بنا بر اظهارات برخی شاهدان 
عینی، درطبقات س��وم و پنجم دادگاه آتش��گاه 

چند نفرس��رمایه های نی��م میلی��اردی دراین 
شرکت س��رمایه گذاری کرده اند و چند نفر هم 
وام های دانش��جویی یا وام های ازدواج ش��ان را 
برای ادامه تحصیل نزد این شرکت سپرده اند تا 
مرهمی بر زخم های ناش��ی از شهریه شان باشد. 
می دانی��د و می دانی��م همیش��ه حقیقت همه 
واقعیت نیست و تنها بخش��ی از واقعیت است تا 
هم صراحت وصداقت حفظ ش��ده باشد وهم آن 
چه الزم نیست، از پرده واقعیت برون افتد بر افواه 
و همگان آشکار شود. این کلمات مقدمه است بر 
یکی ازنظریه هایی که کفه منطق آن سنگین تر از 
دیگرنظریه های اقتص��ادی در دنیای این روزای 
ما به حس��اب می آید. ماجرا از این قرار است که 
گویا شرکت مهندسی ش��یمی سپاهان پردازش 
پایتخت، در سال موسوم به سال حمایت ازتولید 
ملی، ب��رای دریافت وام��ی کالن ب��ه بانک های 
دولتی مراجعه می کند و بانک ها که دل پرخونی 
از شرکت های این چنینی دارند، سرمایه پذیری 
این ش��رکت را بهانه ای برای ن��دادن وام عنوان 
می کنند، تا »پای تخت« در آس��تانه شکس��تن 
قراربگی��رد. ازآن جا که چنی��ن اقدامات کالن و 
بزرگی بدون برنامه ریزی محقق و ممکن نیست، 
جز درایران، الزم است یک رفتارحرفه ای و شاید 

مشکوک این شرکت را به قضاوت بنشینیم.
نفت پایتخت درس��ت در روزهایی ک��ه با تهدید 
یا تطمیع، از رسانه ای ش��دن این اتفاق به شدت 
جلوگیری می کرد، در فراخوان وس��یعی آگهی 
استخدام داد تا هر روزجماعت جویای کار زیادی 
را درطبقه دوم س��اختمان جدید واقع در خیابان 
س��عادت آباد پذیرا باش��د و به این ترتیب، شبهه 
بی پولی و ک��م اعتباری ش��رکت را در قالب یک 
رفتارحرفه ای با س��ه عالمت تعجب قاطعانه رد 
کرده باشد. ش��رکت مهندسی ش��یمی سپاهان 
پ��ردازش پایتخت در دو س��ال اخیر و درس��ت 
هنگام��ی ک��ه می رفت س��ری درمیان س��رها 
دربیاورد، با برپایی مس��ابقات بین المللی کاراته 
اعتباری عظیم کس��ب کرد و این درحالی بود که 
نفت پایتخت قهرمانی در لی��گ بدمینتون را به 
دست آورده بود وکاپ های این قهرمانی ها را در 

واحد۱۰ دفترمرکزی نگه می داشت. 

مهم ترین اتفاق اقتصادی اصفهان افتاد، به همین سادگی 

و پای تخت شکست 

محمد  س�ال جدید را همه مردم ایران و به  دنبال ایرانی ها، اصفهانی ها با هزار امید وآرزو شروع کردند تا شاید فرجی در 
همه امور برایشان رخ دهد. یکی ازاین امورکه دست برقضا ازهمه اموردیگرمهم تراست، وضع معیشت و اقتصاد است. بندرعباسی

 درهرحال توپ شلیک شد، سازها و نقاره ها نواختند و س�ال نوآمد تا یکی ازدغدغه های مردم، گرفتن یقه آقایان 
سه هزارمیلیاردی باشد که کیلومترها آن طرف تر، درسرمای کانادا یا گرمای نوادا، مثل ما دادگاه را دنبال می کنند و به ریش وودی آلن 

می خندند که تو با همه دبده وکبکه، فقط فیلمش را ساختی ولی ما »پول را برداشتیم و فرار کردیم.« 

اختصاص یارانه برای کاهش قیمت 
شیر

رییس کمیسیون برنامه،  بودجه و محاسبات 
مجلس                                           

              غالمرضا مصباحی مقدم 



یادداشت

ذره بین 

چهره روز

خبر ویژه 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 814 |  شنبه 3 تیر  1391 | 3 شعبان 1433

گاز گیرنده بینی رکورد زد
 مرد چینی ب��ه نام تانگ ش��وگوان ق��ادر اس��ت بین��ی اش را با دن��دان هایش 
بگیرد. وی توانس��ت با این مهارتی که دارد، نامش را در کتاب رکوردهای گینس 

ثبت کند.
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 خروج نیزه 90 سانتیمتری 
از جمجمه یک نوجوان

پزشکان آمریکایی در جراحی 
موفقیت آمیزی توانستند نیزه 
فرو رفته به مغ��ز نوجوانی را 
ب��دون آس��یب رس��یدن به 
او بی��رون آورند.بناب��ر گفته 
پزش��کان بیمارس��تانی در 
میامی، »یاسر لوپاز« به همراه 
یکی از دوس��تانش به گردش 
رفته بودند که این نیزه به طور تصادفی به س��مت او ش��لیک شد و با 

جمجمه او برخورد کرد.
 پزش��کان پس از انجام بررس��ی های الزم، اعالم کردند که این نیزه 
90 سانتیمتری پس از گذشتن از جمجمه و مغز این نوجوان 16 ساله، 
از پشت سرش بیرون آمده است. دوست »لوپاز« در توضیح این حادثه 
گفت: با همدیگر به دریاچه ای در نزدیکی میامی رفته بودیم و قصد 
داشتیم با استفاده از نیزه ماهیگیری کنیم، اما »لوپاز« به طور تصادفی 

در مسیر شلیک نیزه ماهیگیری قرار گرفت و این حادثه اتفاق افتاد.
به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، »لوپاز« که توانست از این جراحی 
سه ساعته جان سالم به در ببرد، اکنون می تواند تا حدودی صحبت 

کند و راه برود، اما صحنه ای از زمان وقوع حادثه را به یاد ندارد.
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دادستان عمومی و انقالب خرم آباد گفت: به منظور رفع مشکالت 
مالی پارسیلون، مقداری از زمین های اطراف این شرکت که مورد 

نیاز نیستند تغییر کاربری داده خواهد شد. 
قاضی س��عید رازانی در جمع خبرنگاران اس��تان لرس��تان در 
خص��وص وضعیت کارخان��ه پارس��یلون خرم آباد، اف��زود: این 
 کارخانه از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، با مشکالتی 
 رو به رو ش��ده اس��ت. وی با بیان این ک��ه باید به یک س��ری از 
مطالب��ات کارگ��ران پارس��یلون ترتیب اث��ر داده ش��ود، بیان 
 داشت: باید به منظور رفع مش��کالت این شرکت، ماشین آالت 

 ای��ن کارخانه ب��ه روز ش��ود و همچنی��ن بدهی هایی ک��ه این 
 کارخانه ب��ه تأمین اجتماعی خرم آباد داش��ته اس��ت، پرداخت 
شود. دادستان خرم آباد یادآور شد: برای رفع این مهم، تعدادی 
 از کارگران که ش��رایط بازنشسته شدن را داش��تند، با همکاری 
اداره کار بازنشس��ته ش��دند و ب��ا تالش هایی که طی دو س��ال 
 گذش��ته انجام ش��د، مقداری از مطالبات کارگران این شرکت 

پرداخت شد. 
وی در خص��وص پرونده س��ه کالهب��ردار خ��ودرو در خرم آباد 
نیز تصریح کرد: حک��م قانونی اعدام متهم »ب-و« صادر ش��ده 
 اس��ت و منتظر انجام مراحل و تش��ریفات قانونی در دس��تگاه 
قضایی هستیم تا این حکم اجرا ش��ود. دادستان خرم آباد اضافه 
کرد: برای پرداخت یک سری مطالبات مردم از این متهم، آنچه 
 را که از اموال شناس��ایی ش��ده بود مصادره کرده ایم، اما میزان 

اموال در مقابل بدهی های مردم ناچیز بود. 
 رازان��ی در خص��وص یک��ی دیگ��ر از کالهب��رداران ف��روش 
خودرو در خرم آباد نیز اظه��ار کرد: این ف��رد در حال حاضر در 
 زندان به سر می برد و برای پرداخت بدهی هایش، با مشکل فروش 
اموال او مواجهیم؛ چ��ون قیمت اموال این متهم گران اس��ت و 
 با وجود انتش��ار آگهی برای ف��روش آنها، متأس��فانه خریداری 
اعالم آمادگ��ی نک��رده اس��ت. وی تصری��ح کرد: یک��ی دیگر 
از کالهب��رداران ف��روش خودرو ب��ا هویت »ال��ف- خ« متواری 
 اس��ت و نیروهای اطالعاتی و انتظامی در تالش هستند که او را 

دستگیر کنند. 

پس از مشاهده توله ش��یرهایی در پایتخت، این بار نوبت به 
مشهد رسید تا مردم با مشاهده توله خرس ها و شیرها، نه از 
ترس، بلکه برای نجات جان حیوانات با آتش نش��انی تماس 

بگیرند.
مدیر عامل سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
مش��هد ازجمع آوری چهار قالده توله ش��یر و دو قالده توله 

خرس از خیابان های مشهد خبر داد. 
حس��ن جعفری در این باره اظهار داشت: ساعت 6:25 دقیقه 
تماسی به آتش نشانی مبنی بر مشاهده دو حیوان وحشی در 

خیابان صارمی مشهد برقرار شد. 
وی ادامه داد: ایستگاه 25 در بلوار پیروزی تیم نجات عملیات 
ویژه به مح��ل اعزام می کن��د. زمانی که به محل می رس��د، 
اع��الم می کنند دو توله خرس مش��اهده ش��ده اس��ت که با 
 رعایت ایمنی، حیوانات را به ایس��تگاه انتقال می  دهند تا به 
محیط زیست تحویل داده ش��ود. کمتر از یک ساعت دوباره 
ستاد فرماندهی به ایستگاه 25 اطالع می دهد که مجدداً بچه 
شیر یا بچه گربه ای مشاهده شده اس��ت که سریعا نیروها به 

خیابان هنرستان اعزام می شوند. 
جعفری بیان کرد: وقتی به محل می رسند، سه توله شیر کنار 
دیوار پناه گرفته ان��د که این حیوانات نیز به ایس��تگاه انتقال 
پیدا می کنن��د. وی افزود: کمتر از یک رب��ع مجدداً یک توله 
شیر دیگر در خیابان صارمی مشاهده می شود که به ایستگاه 
انتقال پیدا می کند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مش��هد اضافه کرد: احتمال داده  شد شاید 
موارد دیگری هم باش��د که ماش��ین عملیات ویژه دو ساعت 
در محل مستقر می شود که در صورت مشاهده شده عملیات 

ویژه را انجام دهند. 
وی اضافه کرد: حیوانات تحویل تیم محیط زیس��ت شدند و 
تحقیقات در خصوص علت آن به عهده محیط زیست گذاشته 
شد و خوش��بختانه به کسی آس��یب نرس��ید. بر اساس این 
گزارش، نیروی انتظامی نیز با توجه به احتمال ارتکاب جرم  

نیز به این پرونده ورود پیدا کرده است. 

چین؛ ایجاد یک حفره در خیابانی در شهر هانگژوچین؛ تصادف یک اتوبوس مسافربری در فوجیانتهران؛ اجرای حکم اعدام ۴ متجاوز به عنف

چه خبر، از کجا؟

دور دنیا

دو مرد که ب��رای الیروبی به داخ��ل چاه 20 متری در خیابان آتش��گاه 
رفته بودند، با کمک آتش نش��انان از م��رگ نجات یافتن��د. مردی که 
درحال گذر از کن��ار دریچه فاض��الب در خیابان آتش��گاه بود، صدای 
 ناله م��رد دیگ��ری را م��ی ش��نود و بع��د از نگاه ک��ردن داخ��ل چاه 
دو مرد را می بیند که با آخرین رمق های خود به امید کمک، ناله می کنند.  
 وی بالفاصله با س��امانه 125س��تاد فرماندهی آتش نش��انی اصفهان 
تماس گرفت��ه و حادثه را اع��الم می کن��د. در پی این گ��زارش، اکیپ 
عملیاتی ایس��تگاه هش��ت به محل اعزام م��ی ش��وند.حضور به موقع 
آتش نشانان بر سر چاه20 متری، باعث می شود تا مصدومان حادثه که 

به دلیل اس��تفاده نکردن از وسایل 
ایمن��ی در چاه دچار خفگی ش��ده 
 بودن��د، نج��ات یابند.»اکب��ر-ط« 
۴5 س��اله و»علیرضا-ب«۴0 ساله 
کارگران س��ازمان آبفا که از وسایل 
ایمن��ی در موق��ع الیروب��ی چ��اه 
 فاض��الب اس��تفاده نک��رده بودند، 

دچار گازگرفتگی شدند.

نجات کارگران  از چاه ۲0 متری 
خیابان آتشگاه

SMS

سرگردانی 6 توله شیر و خرس در خیابان های مشهد حکم اعدام یک کالهبردار صادر شد

دنیای مجرمان س��یاه رنگ ت��ر از تصورات آدم هایی اس��ت که 
روحش��ان از خطراتی که آنها را تهدید می کند، خبرندارد. یکی 
از این تهدیدات، گوش��ی های همراه اس��ت که با وجود امکاناتی 
 که برای دارندگان دارد، می تواند تبدیل به تهدیدی بالقوه شود.

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: مجرمان قادر هستند تا 
با هک و نفوذ به گوشی همراه شما، اختیار آن را در دست گرفته، 
ضمن برقراری تماس های تلفنی به حس��اب ش��ما، اطالعات و 
محتواهای درون گوشی شما را به س��رقت ببرند. سرهنگ ستار 
 خس��روی در گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: ام��روز تلفن همراه 
همگانی ترین ابزار رایانه ای و ارتباطی است، به نحوی که تقریباً 
همه افراد الاقل یک گوشی تلفن همراه برای خود دارند. وی با بیان 
این که گوشی های تلفن همراه در سال های گذشته از یک گوشی 
صرف به رایانه ای با امکانات فراوان ارتباطی در اندازه ای کوچک 
تبدیل شده است، تصریح کرد: همین ویژگی ممتاز و جالب توجه 
تلفن های همراه، آن را به هدفی تازه ب��رای مجرمان و تبهکاران 
تبدیل کرده است. رییس پلیس فتای استان اصفهان با تأکید بر 
رعایت نکات امنیتی در هنگام استفاده از تلفن همراه ، گفت: تمام 
نکات ایمنی که برای رایانه ها ذکر می شود، تقریباً برای تلفن های 
همراه نیز کاربرد دارد. خسروی متذکر شد: بیشتر تلفن های همراه 
از سیستم های عامل مخصوص ابزارهای همراه استفاده می کنند 
و تقریباً فرمت بیشتر فایل های رایانه ای را تشخیص می دهند. وی 
با اشاره به این که برخی ویروس ها و بدافزارها در تلفن  های همراه 
اثر می کنند، اظهار داش��ت: دقت در انتقال فایل های رایانه ای و 
استفاده از آنتی ویروس های مخصوص موبایل، برای در امان ماندن 

از آسیب ها و تهدیدها باید جدی گرفته ش��وند. خسروی با بیان 
این که گوشی های تلفن همراه مجهز به امکانات ارتباطی متنوعی 
مثل وای فاری، بلوتوث و اینفراد هستند، گفت: در هنگامی که از 
این امکانات ارتباطی استفاده نمی کنید، آنها را غیرفعال کنید؛ چرا 
که مجرمان قادرند تا با هک و نفوذ به گوشی، اختیار آن را در دست 
گرفته، ضمن برقراری تماس های تلفنی به حساب شما، اطالعات 
و محتواهای درون گوشی شما را به سرقت برند. وی اضافه کرد: 
اطالعات محرمانه، عکس ها و ویدئوهای شخصی و خانوادگی خود 

را بر روی گوشی خود نگهداری نکنید. 
رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان تأکید کرد: در هنگام خرابی 
گوش��ی تلفن همراه حتی االمکان پس از تخلیه  کامل اطالعات 
و محتواهای موجود در آن، برای تعمیر به تعمیرکاران مجرب و 
قابل اعتماد مراجعه کنید. به گفته خسروی، احتمال گم شدن یا 
به سرقت رفتن تلفن همراه بیشتر از سایر ابزارهای رایانه ای است، 
از این رو اطالعات و محتواهای ذخیره  شما در آن، در معرض خطر 
و آسیب های جدی ناشی از دسترسی سارقان به آنها قرار دارد. وی 
افزود: تلفن همراه دارای قابلیت هایی است که می تواند به عنوان 
ابزارهای جاسوسانه مورد اس��تفاده قرار گیرد، لذا در اماکن مهم 
و حس��اس به توصیه های امنیتی مبنی بر عدم استفاده از تلفن 
همراه توجه کنید. خسروی در خاتمه تأکید کرد: به پیامک هایی 
 که به شیو های مختلف مثل اعالم برنده شدن شما در مسابقات و 
قرعه کشی ها، امور خیریه و مواردی از این دست، اطالعات شما 
نظیر شماره کارت بانکی شما را درخواست می کنند، اعتماد نکرده 

و به آنها پاسخ ندهید. 

استاد ایرانی دانشگاهی در سوئد، به علت سوء ظن به همسرش 
لب های او را با چاقو برید و خورد.

مأموران پلیس اس��تکهلم چندی قبل با اعالم گزارشی توسط 
س��اکنان یکی از خیابان های جنوبی شهر استکهلم، راهی آنجا 
ش��دند تا درباره نزاعی خانوادگی تحقیق کنند. آنها وقتی وارد 
آپارتمان موردنظر شدند، زن جوانی را دیدند که از ناحیه صورت 
به شدت خونریزی داشت. این زن به سرعت به بیمارستان منتقل 
و در همان معاینه های اولیه، معلوم شد لب های او با چاقو بریده 

شده است.
پلیس در ادامه به دستور دادستان، شوهر این زن را بازداشت کرد 
و معلوم شد هر دو ایرانی هستند و مرد میانسال همسر خود را به 

قصد انتقام جویی شکنجه کرده است.
 کارآگاهان در جریان تحقیقاتش��ان فهمیدند م��رد ایرانی در 
سال 1370 به همراه همس��ر و س��ه فرزندش از ایران به سوئد 
مهاجرت کرده و بعد از مدتی در دانش��گاه و مؤسسه تحقیقاتی 
»کارولینسکا« به عنوان دانشیار و محقق مشغول به کار می شود 

و در حرفه خود به شهرت زیادی دست می یابد.
این مرد ظاهرا زندگی آرام و معمولی داشت تا این که چندی قبل 
به علت بروز پاره ای اختالفات خانوادگی، از همسرش جدا شد و 
فرزندان وی نیز نزد مادرشان رفتند. مرد ایرانی دو هفته بعد از 
طالق، ازدواج دوم خود را به ثبت رساند. او این بار نیز با زنی ایرانی 
که 20 سال از خودش کوچک تر بود ازدواج کرد. این زن در حالی 
وارد زندگی به ظاهر آرامی ش��د که نمی دانست که پایان راه به 

شکنجه ای وحشتناک ختم می شود!

زندگی مشترک این دو خیلی زود به آشوب و دعوا کشیده شد، 
تا این که در روز حادثه مرد که دچار بدبینی شده بود، دست به 

اقدامی هولناک زد.
 متهم 52 ساله وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، به جرمش اقرار 
کرد و گفت: همسرم به من خیانت می کرد و به همین دلیل این 
کار را انجام دادم. بعد از ازدواج با او، فهمیدم وی با مردی دیگر نیز 
رابطه دارد. بارها بر سر این موضوع با هم دعوا کردیم، اما مشکل 
ما غیرقابل حل بود. برای همین تصمیم گرفتم او را مجازات کنم 
و انتقام خودم را بگیرم. روز حادثه بعد از جر و بحث بر سر موضوع 
خیانت، با چاقو به وی حمله کردم و لب هایش را بریدم و خوردم. 
این کار را طوری انجام دادم که او دیگر نتواند با بخیه و کارهایی 

مثل آن، خودش را درمان کند.
 متهم در اعترافات��ش افزود: من از این کار پش��یمان نیس��تم؛ 
چون فکر می کنم زنم باید به دلیل خیانتی که کرده بود مجازات 
 می ش��د. اعترافات مرد ایران��ی که در کمال خونس��ردی انجام 
ش��د، این ش��ائبه را به وج��ود آورد که ش��اید وی ب��ه بیماری 
 روانی مبتال باش��د، ب��ه همین س��بب او به بیمارس��تان روانی 
»هودینگه« واق��ع در جنوب اس��تکهلم منتقل ش��د تا تحت 
 آزمایش قرار بگیرد. متهم اکنون در حالی در این مرکز درمانی 
بستری اس��ت که همس��رش نیز در بیمارس��تانی دیگر تحت 
درمان قرار دارد، اما پلیس و مس��ئوالن قضایی نام بیمارستان 
را مخفی نگه داش��ته اند تا آس��یبی به زن ایرانی وارد نشود. در 
 همین حال بازجویی ها از متهم، محرمانه و پشت درهای بسته 

انجام می شود. 

بعد از جر و بحث 
بر سر موضوع 
خیانت، با چاقو به 
وی حمله کردم و 
لب هایش را بریدم 
و خوردم. این کار را 
طوری انجام دادم 
که او دیگر نتواند 
با بخیه و کارهایی 
مثل آن، خودش را 
درمان کند

در هنگام خرابی 
گوشی تلفن همراه 
حتی االمکان 
پس از تخلیه  
کامل اطالعات و 
محتواهای موجود 
در آن، برای تعمیر 
به تعمیرکاران 
مجرب و قابل 
اعتماد مراجعه 
کنید

در سوئد رخ داد؛ هشدار پلیس فتا اصفهان

استاد ایرانی لب های زنش را برید همراهی که شما را به دردسر می اندازد

 گدایانی که با پول شما 
مجرم می شوند 

ادامه از صفحه یک -  آن روز مردی که برای س��پردن 
سند ضمانت در دادسرا حاضر ش��د، رفتارهای عجیبی 
داش��ت؛ لباس مندرس او موجب شد تا قاضی سند ارایه 
شده توسط وی را چندین بار بررسی و آن را استعالم کند.

ملکی با ارزش که بر اس��اس نظر کارشناس دادگستری 
نزدی��ک به ی��ک میلیارد توم��ان ارزش داش��ت!پس از 
قبول وثیق��ه و دس��تور آزادی موقت س��ارق کیف قاپ 
هنگام خروج از دادسرا، مرد ضامن را دیدم که سوار یک 
خودروی گرانقیمت شد و مردی که رانندگی خودرو را 
به عهده داشت، به سرعت از محل دور شد. مدتی از این 
موضوع گذش��ت و یک روز به صورت اتفاقی مرد ضامن 
را دیدم که بر خالف دفعه قبل آمده ب��ود تا از جوانی به 
اتهام زورگیری شکایت کند. به فاصله کمی از او جوانی 
که دستبند به دست در کنار مأمور ایستاده بود، مدام به 
ش��اکی خود پوزخند می زد. هنوز دقایقی از حضورم در 
دادسرا نمی گذشت که به یکباره صدای فریاد و هیاهوی 
سه زن که با یکدیگر درگیر شده بودند، نظم دادسرا را به 
 هم ریخت. وقتی مأموران انتظامی در نزاع س��ه زن که 
بی محابا به هم یورش می بردن��د    مداخله کردند، همه 
چیز معلوم شد؛ آنها همسران همان مرد ژنده پوشی بودند 
که یک روز برای ضمانت سارق کیف قاپ به دادسرا آمده 
بود و روزی دیگر برای شکایت از جوانی دیگر که از سوی 
وی، علیه این جوان به اتهام زورگیری شکایت شده بود.

وقتی قاضی دادسرا زنان درگیر، مرد ژنده پوش و جوان 
س��ارق را برای بررس��ی موضوع به درون اتاق فراخواند، 
معلوم ش��د مرد ژنده پوش یک گدای میلیاردر است که 
اموال فراوانی در تهران و شهرستان دارد و به دور از چشم 
همسر اول خود، دو همسر دیگر اختیار کرده بود و پس از 
شکایت از جوان زورگیر، او نیز با اطالع از ازدواج مخفیانه 
مرد متکدی موضوع را به آنها خبر داده و خواسته بود در 
دادسرا حضور پیدا کنند.پس از تحقیق مقدماتی، قاضی 
دادسرا در ارتباط با نقش جوان متهم گفت: مرد متکدی 
به دلیل آن که امالک فراوانی دارد، با دریافت مبالغ گزاف 
از سارقان، از آنها پس از دس��تگیری ضمانت می کند و 
زمانی که او موفق به دریافت پول از جوان متهم نش��ده 
بود، به اتهام زوگیری علیه او ش��کایت کرده بود، غافل از 
این که او نیز با شناسایی همسران مرد متکدی، آنها را از 
ازدواج های پنهانی مرد گدا با خبر می کند. مدتی از این 
ماجرا گذش��ت. یک روز وقتی در ترافیک حوالی یکی از 
میادین اصلی شهر پشت چراغ قرمز انتظار می کشیدم، 
به یکباره گدای میلیاردر را دی��دم که در میان خودروها 
با صدای بلند از رانندگان پول درخواست می کرد. وقتی 
به من نزدیک شد، لبخندی زده و گفتم: گدای میلیاردر 
هنوز پول می خواهد؟! نگاهی به من انداخت و در شلوغی 

خودروها گم شد.



چهره روزیادداشت

افزایش ظرفیت فوالد استان
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری از 
پیش��رفت فیزیک��ی 5/77 درصدی واحد احیا، انباش��ت و برداش��ت 
مجتمع فوالد اس��تان خب��ر داد. رحم��ان کرمی در جلس��ه پیگیری 
روند اجرای طرح های مهم صنعتی اس��تان افزود: واحد فوالدس��ازی 
این مجتمع نی��ز با پیش��رفت 41/35 درص��دی در حال اجراس��ت. 
 وی س��رجمع پیش��رفت فیزیک��ی پ��روژه مجتم��ع فوالد اس��تان را 

34/50 درصد اعالم کرد.
کرم��ی با بی��ان ای��ن ک��ه پ��روژه ف��والد اس��تان ب��ا ه��دف تولید 
ش��مش آهن با ظرفیت ی��ک میلیون تن در س��ال در حال س��اخت 
 اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این پ��روژه ب��ا چه��ار ه��زار میلیاردریال 
س��رمایه گذاری ارزی ثاب��ت و 125 میلیون دالر هزین��ه ارزی زمینه 
اشتغال 775 نفر را به طور مستقیم فراهم می کند. وی اظهار داشت: 
اجرای سریع سامانه انتقال آب از سد چغاخور به تونل حلوایی از سوی 
ش��رکت آب منطقه ای و تأمین آب طرح در کوتاه ترین زمان ممکن، 
یک ضرورت است. کرمی تأکید کرد: مس��یرهای خطوط انتقال برق 
400 کیلوولت پروژه فوالد استان نیز باید هرچه سریع تر توسط شورای 
 ش��هر فرادنبه آزادس��ازی ش��ود.کرمی گفت: با راه اندازی طرح های 
 هش��ت گان��ه ف��والد دراس��تان ه��ای چهارمح��ال و بختی��اری، 
فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، خراس��ان جنوبی، یزد، خراسان 
رضوی و کرمان حدود هش��ت میلی��ون تن به ظرفیت فوالد کش��ور 

افزوده می شود.

 رشد درآمدهای
حاصل از زکات

  مدی��ر کل کمیت��ه ام��داد ام��ام خمینی)ره( اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: س��ال گذشته درآمدهای 
حاصل از زکات در استان از رشدی 20 درصدی برخوردار 
و بیش��ترین درآمد جمع آوری ش��ده در این ح��وزه، از 
شهرستان لردگان بوده است. ابوالقاسم رستگار در گفتگو 
با ایسنا افزود: ش��ریک کردن فقرا در سهم خود، فضای 
معنوی در دل ها ایجاد کرده و دل ه��ا را صیقل می دهد 

و نورانی می کند.
وی زکات را شامل دو بخش دانس��ت و یادآور شد: یکی 
زکات وجوبی که احکام آن توس��ط شرع مشخص شده 
و احکام خ��اص خود را دارد و دیگری احکام مس��تحبی 
که باید در همه امور صورت گیرد و نباید محدود به امور 
خاصی باشد. رستگار با اش��اره به ضرورت فرهنگ سازی 
زکات، افزود: جلس��ات آموزش��ی و توجیهی ویژه زکات 
باید در همه جای اس��تان و در تمام ش��هرها و روستاها 

برگزار شود. 
وی تصری��ح کرد: با توج��ه ب��ه برنامه ریزی های صورت 
گرفته، هر س��اله 15 درصد از درآمد کل زکات اس��تان 
 به فق��را و نیازمن��دان اختص��اص یافت��ه و مابقی صرف

ساخت و ساز امور مربوطه مانند مسجد و حسینیه شده 
است. رستگار با اشاره به اهمیت پرداخت زکات در دین 
اسالم، اضافه کرد: انس��ان برترین آفریده خدای مهربان 
است و برای رسیدن به کمال و سعادت در دنیا و آخرت، 
به برنامه ای کامل نی��از دارد که هم��ه نیازهای مادی و 
معنوی، روحانی و جسمانی زندگی اش را مورد توجه قرار 

داده و دستورات و راهنمایی های الزم را به او بنمایاند. 
وی ادامه داد: دین اس��الم نیز کامل ترین و برترین دین 
الهی اس��ت که برنامه ای کام��ل برای زندگ��ی مادی و 
معنوی انسان ارایه کرده و در تمام امور، دستورات دقیق و 
حکیمانه ای مطرح ساخته است، بنابراین با دقت در احکام 
و مسائل ش��رعی و برنامه های جامع دین اسالم، به این 
نکته مهم پی می بریم که دین اسالم، تنها یک قسمت از 
زندگی انسان یا یک جنبه از نیازهای او را مورد توجه قرار 
نداده، بلکه با عنایت به نیازه��ای مختلف آدمی در طول 

زندگی، احکام گسترده ای را برای او وضع کرده است. 
رستگار تأکید کرد: بر همگان روش��ن است که عمل به 
این اح��کام و برنامه ها، عالوه بر اهمی��ت توجه و اطاعت 
بنده نسبت به دستورات خداوند، ثمرات و دستاوردهای 

مختلفی هم برای او در دنیا و آخرت دارد.

خبر ویژه

گزارش خبری

6
جلسه آموزشی - توجیهی مسئوالن اورژانس برگزار شد 

در جلسه آموزش��ی، توجیهی، مسئوالن دفاتر پرس��تاری، حاکمیت بالینی، س��وپروایزران آموزشی، 
مسئوالن اورژانس و مدارک پزشکی وآمار و امور  بیمارس��تان ها حضور داشتند و شاخص های اصلی 

اورژانس و روش های ثبت، تحلیل وجمع آوری اطالعات و ارزیابی عملکرد اورژانس مطرح شد. 
فعالیت ۱۲۰ حلقه چهره به چهره 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری 

حسین گنجی
هم اکنون 120 حلقه تربیتی در مساجد اس��تان دایر است و این در 
حالی است که سهمیه ابالغی از ستاد عالی برای استان، 80 حلقه بوده 
 اس��ت و به همین دلیل، مربیان این طرح باید در تشکیل حلقه های

خود به دنب��ال مقابله با جنگ نرم دش��منان باش��ند و در این رابطه 
منازل بای��د به عنوان حلقه ه��ای پنهان این طرح م��ورد توجه قرار 
گیرند. در واقع طرح تربیتی چهره به چهره یکی از پرمخاطب ترین و 
مهم ترین طرح های اجرایی 
توسط ستاد عالی هماهنگی و 
نظارت بر کانون های مساجد 
کشور اس��ت، همچنین الزم 
است اعضای س��تاد اجرایی 
پیش نویس این طرح را تهیه 
کرده و برای بررسی بیشتر، 
در جلسه بعدی ستاد اجرایی 

مطرح کنند. 
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منطق��ه چهارمح��ال و بختیاری در ط��ول تاریخ هم��واره به 
عنوان س��رزمین آب ها ش��هرت داش��ته و با میانگین بارش 
ح��دود 700 میلیمتر ک��ه نزدیک به میانگین جهانی اس��ت، 
به عن��وان یک��ی از مهم تری��ن منابع آب��ی زاگرس و کش��ور 
 مطرح ب��وده و همین فراوان��ی آب در منابع آب��ی زیرزمینی، 
چشمه های جوش��ان و رودخانه های خروشان بوده که به یاد 
همگان می انداخت که بخت با مردمان این دیار یار بوده که آنها 

را در چنین بهشت مستانه ای مأوا داده است.
 در دهه ه��ای اخیر با افزایش جمعیت، توس��عه کش��اورزی 
و ورود ماش��ین آالت کش��اورزی در کن��ار ویژگ��ی ه��ای 
کوهس��تانی، اقلیمی و پراکنش مکانی نامناس��ب بارش های 
 منطقه، باعث ش��د تا بیش از 80 درصد از مصارف آب استان 
چهارمحال و بختیاری، وابس��ته به منابع آب های زیرزمینی 
ش��ود و رون��د افزای��ش تعداد چ��اه ه��ای مج��از و غیرمجاز 
کشاورزی به ش��کل نگران کننده ای ش��دت یافت، به طوری 

که ساالنه در 11 دش��ت کش��اورزی آن، حدود ۶00 میلیون 
متر مکعب آب به وس��یله س��ه هزار و ۶00چاه و 480 رشته 
قن��ات از ذخایر زیرزمینی بیرون کش��یده ش��د. فعال محیط 
 زیس��ت و منابع طبیعی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: مردم 
چهارمحال و بختیاری چند براب��ر میانگین ملی، ریزش های 
 آس��مانی را دریافت م��ی کنند، ام��ا حدود۹0 درص��د از این 
آب های قابل اس��تحصال به صورت روان آب و یا چشمه های 
بزرگ از طریق سرشاخه های زاینده رود، دز و کارون بزرگ از 
منطقه خارج ش��ده و حیات و طراوت استان های خوزستان و 
اصفهان را مدیون همین برکت های آسمانی خود می سازند 
و این همان حقیقت تلخ داستان اس��ت که این سال ها، مردم 

چهارمحال و بختیاری در حال خرج پس اندازها هستند.
 هومان خاکپ��ور ادامه داد: عدم برنامه ری��زی و نبود مدیریت 
مناس��ب و درخور س��ال های گذش��ته برای بهره ب��رداری از 
آب ه��ای س��طحی و همچنین افزای��ش نیازها و گس��ترش 

 چش��مگیر زمین ه��ای کش��اورزی، عل��ت اصل��ی افزایش 
برداش��ت های مضاعف و بی روی��ه از منابع آب��ی زیرزمینی 
این منطقه ش��د. وی تأکید کرد: این برداش��ت های بی رویه 
 و غیراصولی تا جایی ادام��ه پیدا کرد که دیگ��ر میزان تغذیه 
آبخوان ه��ا و منابع زیرزمین��ی از طریق نفوذ ن��زوالت جوی، 
جوابگوی آن برداش��ت ها نبوده و هر س��اله س��طح آب های 
زیرزمینی با افت شدیدتری مواجه و نهایتاً دشت های خشک 

منطقه با خطر جدی فرونشست زمین مواجه شده است.
 وی ادامه داد:  چرای بی رویه دام و حضور تقریباً شش برابر دام 
در مراتع، بوته کنی، شخم و شیار و تبدیل مراتع به دیم زارهای 
کم بازده، تخری��ب جنگل ها از طریق زراعت در زیر اش��کوب 
درختان، قطع درخت��ان برای تأمین س��وخت و تولید زغال و 
همین طور تخریب پوش��ش گیاهی از طریق اجرای نادرست 
و غیر اصولی پروژه های عمرانی، سبب تش��دید روند نابودی 
پوشش گیاهی، منابع آبی زیرزمینی و شنیده شدن زنگ ظهور 

پدیده بیابان زایی در منطقه شده است.
 خاکپ��ور تصریح ک��رد: در حال حاض��ر تمام��ی 11 آبخوان 
بزرگ )دش��ت( در چهارمح��ال و بختی��اری با افت ش��دید 
س��طح آب زیر زمینی و  کسری س��االنه حدود 180 میلیون 
مترمکعب��ی مواج��ه و چه��ار آبخ��وان پراهمی��ت بروج��ن، 
 سفیددش��ت، جوانم��ردی و ش��هرکرد ممنوع��ه بحران��ی

 اعالم شده اند.
 امس��ال همزمان با آیین های بزرگداش��ت روز جهانی مقابله 
با بیابان زایی و کاه��ش اثرات خشکس��الی )17 ژوئن(، برای 
نخس��تین بار همایش��ی یک روزه به همت جوان��ان پرتالش 
انجمن زیست محیطی تسنیم و با همکاری و حمایت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان و برخی ادارات و نهادهای 
مرتبط، در تاریخ 28 خردادماه، در محل فرهنگس��رای ش��هر 

بروجن برگزار شد.
 در این همایش ی��ک روزه متخصصان و اس��اتید حوزه بیابان 
و منابع طبیعی کش��ور همچون محمد درویش، پژوهش��گر 
برجس��ته بخش بیابان مؤسس��ه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشور، عطااهلل ابراهیمی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان و حس��ین صمدی، رییس مرکز منابع آب دانش��گاه 
ش��هرکرد به روند نگ��ران کنن��ده تخریب پوش��ش گیاهی، 
فرسایش خاک، افت س��طح آب های زیرزمینی، فرو نشست 
 زمین و خطر وقوع پدیده فاجعه بار بیاب��ان زایی در بام ایران 

پرداختند.

افت شدید آب در ۱۱ دشت استان چهارمحال و بختیاری 

بیابان ظهور  می کند 

گروه  برداش�ت های بی رویه از منابع آب های زیرزمینی در س�ال های اخیر، س�بب شده تا مردم 
چهارمحال و بختیاری هم نشانه های فرونشست زمین و بیابان زایی را در اغلب دشت های این شهرستان

دیار شاهد باشند. فرونشست زمین و بیابان زایی پدیده فاجعه باری است که هرگز  بدبین ترین 
مردم چهارمحال و بختیاری نمی توانستند تا چهار دهه پیش تر برای دشت های حاصلخیز چهارمحال و بختیاری 

تصور کنند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
2273 شماره دادنامه: 9109970353700153، شماره پرونده: 9009980358700919، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901156، ش��اکی: آقای محمداس��ماعیل ش��ریفی به نشانی خ 
هش��ت بهش��ت ش��رقی خ حمزه ک 39 پ 8 طبقه 2، متهمین: 1- آقای رحمت نوری به 
نش��انی فعاًل زندان مرکزی 2- آقای محمدافراز اس��فندارانی به نش��انی اصفهان براآن 
جنوبی، زیار ک حیدرعلی آزادی منزل ش��خصی، اتهام ها: 1- سرقت مستوجب تعزیر، 
2- تحصیل مال مس��روقه، 3- ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه، گردش��کار: دادگاه 
ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای رحمت نوری فرزند ش��یرآقا متولد 
1360 دائر بر 1- س��رقت از کارگاه نس��اجی آقای محمداس��ماعیل شریفی 2- ورود و 
اقامت غیرمجاز در خاک جمهوری اس��المی، دادگاه با توجه به گزارش ضابطین، اقرار 
صری��ح و مکرر مته��م و صرف نظر از اعالم رضایت ش��اکی خصوصی در خصوص 
اتهام س��رقت مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به شش ماه حبس 
تعزی��ری با رعایت ایام بازداش��ت قبلی و هفتاد ضربه ش��الق و در خصوص ورود و 
اقامت غیرمجاز در خاک ایران مس��تنداً به بند 3 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت 
اتب��اع خارجی در ایران به پرداخت دویس��ت هزار تومان ج��زای نقدی در حق صندوق 
دول��ت و رد م��رز در جهت تکمیل مج��ازات محکوم می نماید. بدیهی اس��ت با توجه به 
اعالم رضایت ش��اکی خصوص��ی دادگاه با تکلیفی در مورد رد مال مواجه نیس��ت اما 
در خص��وص اتهام آقای محمد افراز اس��فندرارانی دائر بر تحصیل مال مس��روقه نیز 
دادگاه با توجه به کیفرخواس��ت صادره از جانب دادسرا، اقرار صریح متهم در دادسرا 
و کش��ف اموال مس��روقه از متهم، اتهام وارده را محرز دانسته و مستنداً به ماده 662 
قانون مجازات اس��المی نامبرده را به جهت شرایط خاص وی )بند پنجم ماده 22 قانون 
مجازات اس��المی( به پرداخت س��یصد هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس و ش��الق 
محک��وم می نماید. رأی صادره در خصوص مته��م ردیف اول حضوری و ظرف مدت 
بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر ش��هر اصفهان اس��ت و 
در خص��وص متهم ردیف دوم غیاب��ی و ظرف ده روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی 
 در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 4413 میرحس��ینی- دادرس ش��عبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
2274 شماره دادنامه: 9009970352701726، شماره پرونده: 9009980359200277، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900807، ش��اکی: آقای عباس ش��یروی به نش��انی اصفهان 
خمینی ش��هر خ کهندژ خ 16 متری جاده قدیم ش��هر پ 28، متهم: آقای مهدی قربانیان 
کردآبادی به نش��انی اصفهان روس��تای یفران خ امام خمینی کوچه حمیدرضا شیخی 
پ 128، اتهام: صدور چک بالمحل، گردش��کار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رسیدگی 
را اع��الم و بع��ون اله تعال��ی ذیاًل مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص شکایت آقای عباس شیروی خوزانی فرزند فتحعلی علیه آقای مهدی قربانیان 
کردآبادی فرزند حس��ین و دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به ش��ماره 422083-
1389/12/22 و ب��ه مبلغ دو میلیون و نهصد ه��زار ریال )2/900/000 ریال( عهده بانک 

صادرات دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت 
ش��اکی گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و چک مورد ش��کایت که تصاویر مصدق 
آنها پیوست پرونده می باشد و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم حضور متهم 
در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده و در 
مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 2-16 قانون مجازات 
اسالمی و مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و بند الف ماده هفت قانون اصالح موادی 
از قان��ون صدور چک متهم موص��وف الذکر را به تحمل چهار م��اه حبس محکوم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
س��پس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز 
اس��تان )اصفهان( می باش��د. م الف/ 4414 ذبیحی- رئیس ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
2275 شماره دادنامه: 9109970354300243، شماره پرونده: 9009980359400733، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901152، ش��اکی: آقای محمد صادقی به نشانی انتهای هشت 
بهش��ت شرقی کوی احد پ 42، متهم: آقای س��االر فتاح به نشانی مجهول المکان، اتهام 
ها: 1- س��رقت مقرون به آزار و تهدید، 2- مش��ارکت در آدم ربایی، گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای ساالر 
فتاح که س��ایر مشخصات وی در دسترس نمی باشد دائر بر مشارکت در آدم ربایی و 
سرقت مقرون آزار و تهدید موضوع شکایت آقای محمد صادقی و کیفرخواست صادره 

از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، با عنایت به محتویات پرونده و نتیجه تحقیقات 
معموله توس��ط ضابطین و بازپرس محت��رم مربوطه و با توجه ب��ه تعارض اظهارات 
ش��اکی و شاهد تعرفه شده توسط وی و نیز تعارض اظهارات شاهد مذکور در جلسات 

تحقیقات مقدماتی نزد ضابطین دادگس��تری و نی��ز بازپرس محترم باالخص راجع به 
نحوه ارتکاب بزه موضوع شکایت از ناحیه متهم )به عنوان مثال شاهد مذکور در جلسه 
مورخ 90/2/5 نزد ضابطین دادگس��تری )صفحه چهار پرونده چنین اظهار داش��ته: »... 
بعداز چند دقیقه 2 نفر از دوس��تان س��االر وارد اتومبیل آنها ش��دند و مانع پیاده شدن 
پس��رعمویم ش��دند و محل را ترک کرده و زمانی که من به آنها رس��یدم متوجه شدم 
پس��رعمویم را در ماشین حبس کرده و به همین دلیل شماره ماشین را یادداشت کرده 
و از آنجا که زور من به آنها نمی رس��ید فقط آنها را تعقیب کردم ولی متأس��فانه یکی 
از آنه��ا جلوی مرا گرف��ت و کلید موتور را گرفته و در خراب��ه ای پرتاب کرد و بعد از 
چند ساعت پسرعمویم به من زنگ زد که متوجه شدم مدارک او را گرفته و او را تهدید 
کرده اند که اگر پول خواسته شده را به آنها ندهند او را سر به نیست می کنند« ولی در 
جلسه مورخ 90/2/10 بازپرسی )صفحه دو پرونده( چنین اظهار نموده: »... به اتفاق وی 
به دروازه تهران رفتیم آنجا داخل پیاده رو ایس��تاده بودم که دیدم دو تا سه نفر آمدند 
مشغول صحبت با شاکی هستند بعد شاکی را سوار اتومبیل پراید هاچ بک مشکی رنگ 
کردند و بعد از آن گوش��ی خودش را تحویل بنده داد و گفت:اگر کسی زنگ زد جواب 

ب��ده و از آنج��ا حرکت کردند به فرج آباد و از آنجا به بنده زنگ زد که بیا آنجا که رفتم 
آنجا و دیدم که آنجا هس��تند گوشی را آمدم تحویل شاکی بدهم که یک نفر آنها گوشی 
را گرف��ت و دوباره به ش��اکی گفتند بیا برویم و بنده نیز با موت��ور دنبال آنها رفتم در 
کنار یک تقاطع ایس��تادند و با من نیز درگیر ش��دند و بعد دوباره رفتند و بعد که رفتم 
دیدم که شاکی را پیاده کردند و مدارک وی را گرفته اند.« و با توجه به اینکه دلیل متقن 
و محکمه پس��ندی که ارتکاب جرایم موضوع اتهامات ف��وق را از ناحیه متهم بر دادگاه 
محرز نماید در پرونده موجود نمی باشد دادگاه وقوع بزهی را از ناحیه مشارالیه محرز 
ندانس��ته و با اس��تظهار از اصل برائت و مس��تنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعالم می نماید. رأی صادره حضوری 
و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م ال��ف/ 4415 رحمتی- رئیس ش��عبه 117 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
2276 شماره دادنامه: 9109970353200222، شماره پرونده: 9009980364900837، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901113، شاکی: آقای محمد س��امری پور به نشانی دستگرد 
قداره ک رضوانی بعد از چهارراه دوم منزل حس��ن باقری، متهم: آقای ایمان موهبت به 
نش��انی مجهول المکان، اتهام: تهدید با قداره، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای 
محمد سامری پور فرزند عزیز علیه آقای ایمان موهبت دایر بر تهدید با قداره موضوع 

کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده تحقیقات بعمل آمده گزارش مرجع انتظامی شهادت شهود عدم حضور 
متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلس��ه دادرس��ی و سایر قرائن و امارات موجود و 
منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم می باشد 
فلذا به اس��تناد ماده 617 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری در غیر مأل عام و بدون اصابت به نقاط حساس بدن 
محک��وم و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 4416 خدابنده- رئیس ش��عبه 106 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2277 شماره دادنامه: 9109970353400222، شماره پرونده: 9009980365801007، 
شماره بایگانی شعبه: 901539، شاکی: خانم سمیه سلطانی به نشانی خ کاوه خ غرضی 
نس��ترن 3 پ 90، متهمین: 1- آقای مهدی بلداجی به نش��انی مجه��ول المکان، 2- آقای 
محمدحسین دارویی به نشانی خ آل محمد ک 15 پ 73، اتهام: آدم ربایی )ربودن/ مخفی 
کردن با وسیله نقلیه(، 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 نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهمین به نام های آقایان 1- محمدحس��ین 
دارویی فرزند محمدعلی متولد 1358 2- مهدی بلداجی متواری هر دو مبنی بر مشارکت 
در آدم ربایی حس��ب شکایت اولیه خانم سمیه سلطانی و اقرار ضمنی متهم ردیف اول 
و دفاعیات غیر مؤثر وی و س��ایر امارات قرائن موجود در پرونده بزه انتس��ابی محرز 
و مس��لم می باش��د و مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اس��المی با رعایت بند یک از 

ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ گذشت شاکیه مذکوره متهمین را مستحق تخفیف دانسته 
و هر یک از متهمین به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق 
دول��ت محکوم می گردند. رأی صادره نس��بت به متهم ردی��ف اول حضوری و ظرف 
مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان 
اصفهان و نس��بت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد. م الف/ 4417 مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2278 شماره دادنامه: 9009970354301859، شماره پرونده: 8809980358700845، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891114، شاکی: آقای عیس��ی امیری با وکالت آقای فرهاد فتح 
الدین به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، خ هشت بهشت غربی، ساختمان کوثر طبقه چهارم 
دفتر وکالت آقای فتح الدین، متهم: آقای حس��ن غالمی به نش��انی مجهول المکان، اتهام 
ها: 1- تخریب )پاره کردن پیراهن ش��اکی( 2- توهین )اهانت(، گردش��کار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهامات آقای حس��ن غالمی که به س��ایر مشخصات وی دسترس��ی نمی باشد دائر بر 
توهین )از طریق فحاش��ی( نس��بت به شاکی خصوصی آقای عیس��ی امیری و تخریب 
عمدی پیراهن وی، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی فوق الذکر، کیفرخواست 
صادره از دادس��رای عموم��ی و انقالب اصفهان، مؤدای اظهارات گواهان تعرفه ش��ده 
در دادس��را، متواری بودن مته��م و عدم حضور وی در جلس��ات تحقیقات مقدماتی و 
دادرس��ی جهت دفاع از خود علیرغم احضار وی از طریق نش��ر آگهی، نتیجه تحقیقات 
معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 608 و 677 قانون مجازات اسالمی 
و ب��ا رعایت ماده 47 قانون موصوف و بند 5 ماده 22 قانون مذکور )به جهت وضعیت 
خاصی که حسب محتویات پرونده متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم گردیده است( متهم 
موص��وف را به علت ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و 
به لحاظ ارتکاب بزه تخریب عمدی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از 
حب��س در حق صندوق دولت محک��وم و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده 
روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

م الف/ 4418 رحمتی- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2279 شماره دادنامه: 9109970353200167، شماره پرونده: 9009980362101123، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901076، شکات: 1- آقای حسین کاوه به نشانی اصفهان، زیار، 
میدان امام رضا )ع(، خ امام خمینی، ک ایثار، 2- آقای امین آزادی به نش��انی اصفهان، 
زیار خ امام خمینی کوچه س��بحان پ 302، متهمین: 1- آقای محس��ن براتیان 2- آقای 
محمد براتی همگی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- فحاش��ی، 2- ضرب و جرح 
عمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص شکایت آقایان امین آزادی 
فرزند محمدعلی و حس��ین کاوه قارنه فرزند رحیم علیه آقایان محمد براتی و محس��ن 
براتی��ان ه��ر دو نفر دائر بر 1- مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، 2- فحاش��ی 
موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده، تحقیق��ات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی، گواهی های 
پزش��کی قانونی، شهادت شهود، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه 
دادرس��ی )متواری بودن متهمین( و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده 
وقوع و انتس��اب بزه های معنونه به متهمین مذکور محرز و مس��لم می باش��د. فلذا به 
اس��تناد مواد 367-382-480-481-484 و 614 قانون مجازات اسالمی نامبردگان را از 
حیث جنب خصوصی جرم )دیه( مشترکًا به پرداخت یک و نیم دینار بابت کبودی شانه 
چپ، یک و نیم دینار بابت کبودی س��مت راس��ت کمر، سه دینار بابت کبودی مخاط لب 
تحتانی، یک درصد دیه کامل بابت خراش��یدگی )حارصه( زیر چش��م چپ و یک درصد 
دیه کامل بابت ارش دو فقره خراشیدگی حارصه در شانه راست و سمت راست کمر در 
حق شاکی )امین آزادی( و یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگی حارصه روی بینی، دو 
درصد دیه کامل بابت دو عدد خراشیدگی حارصه سمت راست صورت، سه دینار بابت 
دو عدد کبودی ساعد چپ، نیم درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه آرنج چپ، یک و 
نیم دینار بابت کبودی ساعد دست راست، یک و نیم دینار بابت کبودی خلف قفسه سینه، 
نیم درصد دیه کامل بابت ارش سائیدگی در حد حارصه شانه چپ، یک درصد دیه کامل 
بابت ارش خراشیدگی در حد حارصه سمت راست گردن و یکصددینار بابت شکستگی 
اس��تخوان بینی در حق شاکی )حسین کاوه قارنه( محکوم و از حیث جنبه عمومی جرم 
ه��ر یک از متهمین را جداگانه به تحمل دو س��ال حبس تعزیری محکوم و در خصوص 

بزه فحاشی هر یک از متهمین را جداگانه به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری در غیرمأل 
عام و بدون اصابت به نقاط حس��اس بدن محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل وا خواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 

4419 خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2280 شماره دادنامه: 9109970353200189، شماره پرونده: 9009980359500558، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901070، 1- آقای محس��ن کاظمی 2- آقای محمدرضا کاظمی 
همگی به نش��انی اصفهان خ آتشگاه خ نبوی منش محله امت ک باغ نسترن، متهم: آقای 
س��عید جعفری به نشانی متواری، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی با چاقو، 2- توهین، 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای س��عید جعف��ری فرزند مانده علی دایر بر 1- ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو و 2- توهین موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای 
عموم��ی و انقالب اصفهان دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده تحقیقات بعمل 
آمده، گزارش مرجع انتظامی، گواهی های پزشکی قانونی، متواری بودن متهم در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و در جلس��ه دادرس��ی و ارائه دلیل موجه دال بر بی گناهی خویش و 
س��ایر قراین و ام��ارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه های معنونه 
به متهم مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد مواد 367-480-481-608 و 
تبصره م��اده 614 قانون مجازات اس��المی نامبرده را از حی��ث جنبه خصوصی جرم 
ردی��ف اول)ایراد ضرب و جرح عمدی ب��ا چاقو( دیه به پرداخ��ت مبلغ یک درصد دیه 
کام��ل بابت ارش بریدگی )در حد دامیه( ش��انه چپ و ی��ک و نیم درصد دیه کامل بابت 
بریدگ��ی متالحمه انته��ای فوقانی بازوی چپ و نیم درصد دیه کامل بابت خراش��یدگی 
حارص��ه بازوی چپ و یک و نیم درص��د دیه کامل بابت بریدگی متالحمه آرنج چپ در 
حق ش��اکی )محس��ن کاظمی جروکانی فرزند عباس( و یک و نیم درصد دیه کامل بابت 
بریدگی متالحمه بازوی راس��ت نیم درصد دیه کامل بابت خراش��یدگی حارصه بازوی 
راس��ت و یک و نیم درصد دیه کامل بابت بریدگی متالحمه بازوی چپ در حق شاکی 
)محمدرض��ا کاظمی فرزند عب��اس( محکوم و از حیث جنبه عموم��ی بزه ردیف اول به 
تحمل پنج ماه حبس تعزی��ری محکوم و در خصوص بزه ردیف دوم )توهین( به تحمل 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری در غیر مأل عام و بدون اصابت به نقاط حساس بدن 
محک��وم و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 4420 خدابنده- رئیس ش��عبه 106 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2281 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200848، شماره پرونده: 9009980354200019، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900951، تجدیدنظرخواه خانم افس��انه مرادیان با وکالت آقای 
فرش��اد ضیایی و خانم بهن��از میرحاج به طرفی��ت آقای هرمز عابدزاده دادخواس��ت 
تجدیدنظر نس��بت به دادنامه 9009970354202126 م��ورخ 1390/12/2 صادره از این 
شعبه تسلیم دادگاه نموده و بعلت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و به درخواست 
تجدیدنظرخواه و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده حسب 
م��اده 346 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی چنانچه 
پاس��خی دارند ظرف 10 روز از تاریخ نش��ر این آگهی به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
دادگاه تحوی��ل ده��د واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظرارس��ال می گردد. م الف/ 

4421 دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2316 ش��ماره ابالغیه: 9110100361500800، شماره پرونده: 9109980361500469، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910483، خواهان فاطمه نظری دادخواستی به طرفیت خوانده 
حسن رجبی به خواسته لغو حضانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 ارجاع و به کالسه 9109980361500469 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/03 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. منصوری- مدیر 

دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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ریو + 20 چیست؟
همانطور که کش��ور برزیل برای 
عالقه مندان به فوتبال کشوری 
وی��ژه در ح��وزه ورزش فوتبال 
محس��وب می ش��ود و  زادگاه اکثر فوتبالیس��ت های 
معروف دنیاس��ت، ش��هر ری��و در کش��ور برزی��ل نیز 
ب��رای عالقه من��دان و دغدغه مندان مباحث زیس��ت 
 محیطی و توس��عه پایدار مکان مهمی به شمار می آید؛ 
مهم ترین سند و دستورالعمل تدوین شده برای رسیدن 
به توسعه پایدار، بیست س��ال پیش در کشور برزیل و 
شهر ریو دوژانیرو تهیه شد و این ش��هر به نوعی مهد و 
زادگاه مهم ترین سند توافق شده بین کشورها در حوزه 
محیط زیست و توسعه پایدار به حساب می آید. پس از 
این اجالس در تمام کنفرانس ه��ای مرتبط با این گونه 
 مباحث، نام ریو و سند تولید شده در آن مطرح و به آن

 استناد می شود.
بیست سال پیش، در س��ال 1992 »کنفرانس زمین« 
در ش��هر ریودو ژانیرو با حض��ور بی��ش از 100 نفر از 
 س��ران کش��ورهای مختلف دنی��ا و حض��ور 17 هزار 
ش��رکت کننده از س��ازمان های دولت��ی و غیردولتی 
و نهاده��ای مردم��ی برگ��زار ش��د تا معض��الت مهم 
زیس��ت محیطی از قبی��ل گرمایش جهان��ی، تخریب 
جنگل ه��ا، تهدید تنوع زیس��تی، آلودگ��ی خاک، هوا 
و اقیانوس ه��ا را مورد بررس��ی قرار دهن��د و برای حل 
این بحران ه��ا به تواف��ق و دس��تورالعملی برس��ند تا 
جامعه جهانی خ��ود را برای انجام آنها مس��ئول بداند و 
 آن را اجرایی کن��د. مهم ترین دس��تاورد این اجالس، 
دس��تور العملی ب��ه ن��ام »دس��تور کار 21« ب��ود که 
کش��ورهای حاضر در اج��الس در تولی��د و تدوین آن 
مشارکت داش��تند و خود را ملزم دانس��تند به مفاد آن 
پایبند باش��ند و  آنها را در دس��تور کار خود قرار دهند.  
به عبارتی آن اتفاق، سرآغاز فصل جدیدی از مجموعه 
برنامه های و کنفرانس های مرتبط بود که مهم ترین آنها 
هر ده سال یکبار با حضور سران کشورها، برای بررسی 
و ارزیابی تعهدات قبلی و دستیابی به راه حل های جدید 
صورت می گیرد. امسال، بیست سال پس از آن اجالس 
مهم و تاریخی، دوباره در ش��هر ریو س��ران کشورهای 
مختلف دنیا از 31 خرداد تا 2 تیر 1391 دور هم جمع 
می شوند تا توافقات 20 سال گذش��ته را مورد بررسی 
قرار دهند و تصمیمات تازه ای برای رس��یدن به توسعه 
پایدار بگیرند. از همین روس��ت که ای��ن اجالس به نام

Rio+20  نامگذاری شده است.

مردم نهادیادداشت
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زیست بوم

رویداد

تالش برای پر کردن جای خالی ایران 
UNWTO در

تشکیل کارگروهی به نام UNWTO برای پر کردن جاهای خالی 
آمارهای ایران در س��ازمان جهانی جهانگردی، دراختیار قرار دادن 
داده ه��ا و آمارهای صحیح از س��وی اس��تان ها به مع��اون اجرایی و 
آموزشی دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی و مدیر منطقه آسیایی 
سازمان جهانی جهانگردی برای ارایه برنامه مدون گردشگری و اعالم 
آمادگی برای حضور حجاج مالزیایی از تأکیدات معاون گردش��گری 

برای توسعه این صنعت در کشور بود. 
منوچهر جهانیان، معاون گردش��گری کش��ور با اش��اره به تأکیدات 
طال��ب ریفای��ی، دبی��ر کل س��ازمان جهان��ی جهانگ��ردی مل��ل 
متح��د)UNWTO( بر تس��هیل ص��دور روادید و ص��دور ویزای 
الکترونیک گفت: ریفایی عالوه بر حضور اساتید و بخش دانشگاهی 
در حوزه گردشگری تأکید بس��یاری در باره حضور بخش خصوصی 
در توس��عه گردشگری داشت. وی پیشنهاد تش��کیل بسته مشترک 
گردشگری با کش��ورهای همس��ایه دریای خزر را داد تا ایران بتواند 
آمار تعداد گردشگران ورودی خود را افزایش دهد.  به گفته جهانیان، 
ریفایی تأکید کرده ایران ش��رایطی را محیا کند تا گردش��گرانی که 
از سایر کش��ورها به مقصد ترکیه حرکت می کنند، بتوانند چند روز 
را در ایران س��پری و از جاذبه های آن اس��تفاده کنن��د. همچنین بر 
احیای گردشگری جاده ابریش��م و فعال شدن کشورهای این بخش 

نیز اشاراتی شد.
 معاون گردشگری کش��ور در ادامه این نشست از برگزاری نشست با 
مسئوالن کشورهای حاشیه دریای خزر و وزرای کشورهای راه ابریشم 
در دو ماه آینده خبر داد و گفت: قرار اس��ت این نشس��ت ها با حضور 

مسئوالنUNWTO برگزار شود. 
وی با اشاره به تشکیل کارگروه های 12 گانه در معاونت گردشگری 
برایجذب گردش��گران ورودی از تش��کیل کارگروه دیگ��ری به نام 
UNWTO خبر داد و گفت: تقریبا می توان گفت از سال 2009 به 
بعد، ارتباط ایران با س��ازمان جهانی جهانگردی قطع بود و حتی در 
سایت این سازمان جای آمارهای ایران خالی گذاشته می شد. از این رو 
برای برقراری ارتباط با آنها در صدد تشکیل کارگروهی تحت عنوان 
UNWTO برآمدیم تا بتوانیم به طور مس��تقیم با سازمان جهانی 

جهانگردی در ارتباط باشیم. 
به گفته جهانیان قرار است در دو ماه آینده، معاون اجرایی و آموزشی 
دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی و مدیر منطقه آسیایی سازمان 
جهانی جهانگردی به ایران سفر و کارگاه های آموزشی برگزار کنند. 
این افراد همان کس��انی هس��تند که با ارایه طرح ها و پیشنهادات و 
برنامه های خود تأثیر بسزایی در گردش��گری چین، روسیه و ترکیه 
داشتند. البته تحقق این امر در ایران مستلزم ارایه داده ها و آمارهای 
صحیح از س��وی استان هاس��ت و در غیر این صورت این طرح موفق 

نخواهد شد. 
محمدعلی فیاضی، مدیر اداره کل طبیعت گردی نیز با اشاره به تدوین 
نظام نامه سرمایه گذاری در عرصه های طبیعی کشور گفت: هرچند 
سند توسعه طبیعت گردی آماده شده است ولی باید در صدد اجرایی 

کردن آن برآییم. 
در این مورد باید بخش خصوصی را فعال کرد . س��عی ما برآن است 
تا زیرس��اخت های الزم برای برخی از س��ایت های طبیعت گری که 
محیا نیس��ت را شناس��ایی و آماده کنیم. به گفت��ه وی، از آن جایی 
که یکی از مش��کالت توس��عه طبیعت گ��ردی، بخش تس��هیالت و 
خدمات گردش��گری اس��ت و نمی ت��وان در این فرصت به س��اخت 
هت��ل روی آورد، از ای��ن رو طرح روس��تاهای هدف گردش��گری و 
بهره مندی از امکانات آن در دس��تور کار قرار گرفته است. شاخص ها 
 درای��ن م��ورد معرف��ی و تاکن��ون 24 اس��تان، روس��تاهای هدف 

را مشخص کرده اند.
الدن جعفری تهران��ی، مدیر کل امور تبلیغات و بازاریابی و توس��عه 
گردش��گری دیگر س��خنران این جلس��ه بود که با اش��اره به توسعه 
گردش��گری دریای��ی و پیش��نهادات UNWTO گفت: توس��عه 
گردشگری دریایی در حاشیه خزر در واقع به پیشنهاد مشترک ایران 
و روسیه ارایه شد و مورد تأیید UNWTO قرار گرفت. در این راستا 
فرم هایی به پنج کشور حوزه دریای خزر فرس��تاده شد تا در نهایت 
اطالعاتی درباره ظرفیت بنادر، گردشگری این کشورها و امکانات و 
خدمات اقامتی آنها تهیه شود. از این رو معاونت گردشگری فرم هایی 
را به استان های گلستان و مازندارن ارسال کرد تا آن را تکمیل کنند.

برگزاری اجالس ریو در برزیل
اجالس جهان��ی ریو+20 در ش��هر ریودوژانی��روی برزیل با حضور 
رهبران و روس��ای جمهوری 115 کش��ور جهان آغ��از به کار کرد. 
به گزارش س��بزپرس، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری نیز در 

ریودوژانیرو به ایراد سخنرانی پرداخت. 
این اجالس، ادامه دو اجالس پیش��ین رهبران جهان درباره توسعه 
پایدار اس��ت. اولین اجالس در س��ال 1992 در ش��هر ریودوژانیرو 
برگزار ش��د که حاصل آن سندی به نام »دستور کار 21« بود. این 
سند راهبرد اصلی و مورد توافق کشورهای جهان برای دستیابی به 

توسعه پایدار بود. 
دومین اجالس، در ش��هر ژوهانس��بورگ آفریقای جنوبی در س��ال 
2002 برگزار شد که به »ریو+10« مشهور بود و مروری بر اقدامات 
کشورها در دس��تیابی به اهداف  سند دس��تورکار 21 داشت. این، 
س��ومین اجالس جهانی توس��عه پایدار است و این بارکشورها قصد 

دارند »اهداف توسعه پایدار« را بررسی کنند. 
»اقتصاد سبز جهانی« نیز از دیگر موضوعات داغ این اجالس است. 
به نظر می رسد بحران اقتصادی اروپا و منطقه یورو و راه های برون 
رفت از این بحران با تکیه بر مبانی اقتصاد سبز یکی از پربحث ترین 

مباحث این اجالس باشد. 
 »آینده ای که ما می خواهیم« ش��عاری اس��ت که بارها در اعالنات 
 و تبلیغات این اجالس از س��وی س��ازمان ملل متحد مطرح ش��ده 

است.

Society,Cultural  Newspaper No. 814  | June 23 ,2012  |  12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

افتتاح سد گتوند مشروط به ایمن سازی زیست محیطی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است وزارت نیرو در حال ایمن سازی 
اطراف سد گتوند اس��ت و تا زمانی که تثبیت نمک در آن مکان انجام نشود، این 

سد افتتاح نمی شود.

در جایی که بیابان زایی هرگونه تغییر کاربری زمین و کاهش 
کارآیی س��رزمین را شامل می ش��ود، س��دها با تأثیری که بر 
کاربری زمین ها و نیز جوامع محلی اط��راف خود می گذارند، 
یکی از مهم ترین و خطرناک ترین موارد در بیابان زایی به شمار 
می آیند. به عالوه در جایی که برخی می گویند تنها بخشی از 
بیابان زایی به فعالیت های انس��ان مربوط اس��ت، متخصصان 
معتقدند بیابان زایی صددرصد به فعالیت های انس��انی مربوط 
می شود. به گزارش CHN فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر مسائل 
آب در مورد تأثیر سدس��ازی بر روند بیابانی ش��دن گفت:  در 
اثر س��اخت س��د، رودخانه ها از باالدست خش��ک می شوند و 
در نتیجه، بس��تر رودخانه به فضایی آلوده تبدیل می شود. به 
عالوه در مخزن سد، جنگل و مرتع و زمین های کشاورزی زیر 
دریاچه سد مدفون می شوند و از اساس کارآیی خود را از دست 
می دهند. ظفرنژاد، دریاچه های سدها را یکی از عوامل بسیار 
مهم بیابان زایی می داند با این توضیح که:  در س��ال های اخیر، 
تب سدسازی باال گرفته است. این در حالی است که نیاکان ما 
در شش، هفت قرن پیش می دانس��تند در اقلیمی مانند ایران 

که دمای باالیی دارد و موجب باال بودن میزان تبخیر می شود،  
ذخیره کردن آب اقدام بخردانه ای نیست. 

اقدام نابخردانه ذخیره آب در دریاچه سدها 
پژوهشگر مسائل آب افزود:  میزان تبخیر در دریاچه سدها در 
ایران بسیار باالست و این همان چیزی است که موجب می شد 
در روزگاران قدیم مردم ایران آب را به زیر زمین هدایت کنند 
و رودخانه های زیرزمینی بس��ازند. ظفرن��ژاد در ادامه، درباره 
نقش سدها در بیابان زایی گفت: مسأله دیگر پایین دست سد 
اس��ت و رودخانه ای که در این منطقه خشک می شود و بابت 
خشکی آن تمام زیس��ت بوم های وابسته به آن اعم از جنگل و 

گیاه از بین می روند. 
نمونه این ماج��را را می توان ب��ه وضوح در ت��االب گاوخونی 
مشاهده کرد؛ هنگامی که زاینده رود به دلیل سدسازی خشک 
شد، گاوخونی هم به شوره زار مبدل شد و تمام اکوسیستم های 
وابس��ته به آن از بین رفتند. اما تأثیرات سدها بر بیابانی شدن 
محدود به ای��ن موارد نیس��ت، کما ای��ن که تغیی��ر کاربری 

رودخانه ها نیز یکی دیگر از موارد بیابانی ش��دن است. اثرات 
عینی سدسازی و تأثیر بر بیابان زایی را می توان در تغییر شیوه 
زندگی مردم مشاهده کرد. نمونه مهم این مورد را می توان در 
مهاجرت اجباری و زندگی فالکت بار روستاییان منطقه اللی 

در اطراف سد گتوند دید. 

سدسازی و تأثیر بر مردم کشورهای همسایه
اثرات سدس��ازی تنها محدود به یک س��رزمین نیس��ت،  کما 
این که اثرات سدس��ازی در افغانس��تان را می توان به وضوح 
در خشک ش��دن تاالب هامون و آوارگی مردم این منطقه که 
برای معیشت و زنده ماندن به هامون وابس��ته بودند،  دید. به 
عالوه اثرات سدسازی در ترکیه و عراق را می توان در ریزگردی 
مش��اهده کرد که در ریه مردم ایران فرو م��ی رود. ظفرنژاد در 
مورد دیگر اثرات سدس��ازی، به ویژه در ح��وزه خلیج فارس و 
دریای مازندران گفت:  س��اخت سد در حاش��یه خلیج فارس 
موجب از بین رفتن جنگل های حرا شده که نقش بسیار مهمی 

در اکوسیستم منطقه و کارکرد بسیار پیچیده ای داشته اند. 
به گفته او،  150 س��دی که در حوزه دریای خزر بر رودخانه ها 
زده ش��ده اس��ت،  جدا از این که توجیه اقتصادی ندارند، آب 
بندان های موجود در منطقه را که به دست مردم محلی ایجاد 
شده و اکوسیستمی مشابه اکوسیستم های طبیعی ایجاد کرده 
بوده از بین برده اند. این البته جدا از تأثیرات معمول سدسازی 
در هر منطقه است. پس از سدس��ازی، پروژه های انتقال آب و 
راهسازی از دیگر عوامل مهم بیابانی شدن به حساب می آیند. 
 نابودی اقتص��اد جوامع محل��ی، مهم ترین پیام��د اجتماعی 
 بیاب��ان زایی اس��ت که راه��ی جز مهاج��رت اجب��اری باقی 
نمی گذارد. در بررس��ی پیامدهای تغییر کاربری س��رزمین و 
کاهش کارایی آن به مس��ائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی کمتر پرداخته شده است،  در حالی که نابودی اقتصاد 
 محلی و در نتیجه، مهاجرت اجباری از مهم ترین عواقب پدیده 
بیابان زایی است. گفته می شود یکی از مهم ترین پیامدهای 
بیابانی شدن هر منطقه، از بین رفتن اقتصاد جوامع محلی است 
 که به مهاج��رت اجباری آنها منجر می ش��ود و این مهاجرت 
به ویژه به حاشیه شهرهای بزرگ باال رفتن آمار جرم و جنایت 
و فس��اد و فحش��ا را در پی دارد، در حالی که این مردم مهاجر 
می توانسته اند در منطقه خود امکانات حداقلی داشته باشند 
و به این ورطه گرفتار نش��وند. مهم ترین م��ورد این پدیده را 

می توان در گتوند و خشک شدن هامون مشاهده کرد. 

پروژه های عقب نشینی

سدسازی؛ بزرگ ترین فعالیت بیابان زایی در ایران

سوداگران همچنان شکار می کنند

کرگدن های آفریقای جنوبی قربانی می شوند
گزارش های منتش��ر ش��ده در آفریقای جنوبی حاکی از 
ادامه ش��کار بی رحمانه کرگدن ه��ای در معرض انقراض 
این کشور در سال جاری میالدی اس��ت. براساس گزارش 
نهاد پارک های ملی افریقای جنوبی، از اوایل س��ال جاری 
 میالدی بی��ش از 170 نفر در این کش��ور به دلیل ش��کار 

غیر قانونی کرگدن دستگیر شده اند.
 در طول این مدت بیش از 250 کرگدن در مناطق مختلف 
این کشور به صورت غیرقانونی شکار شده اند. استان های 
»کاوازولو – ناتال«، »لیمپوپو« و پ��ارک ملی »کروگر« از 
جمله اس��تان ها و مناطقی از آفریقای جنوبی هستند که 
به شدت مورد توجه و تهاجم ش��کارچیان غیر قانونی قرار 

گرفته اند. پارک ملی کروگ��ر، بزرگ ترین منطقه حفاظت 
شده در شمال ش��رق آفریقای جنوبی، باالترین نرخ شکار 
غیرقانون��ی کرگدن ه��ا را دارد و ح��دود 60 درصد از کل 
جمعیت کرگدن های این منطقه یعنی بالغ بر 149 کرگدن، 

تلف شده اند. 
رقم کش��تار کرگدن های س��فید در آفریقای جنوبی که 
زیستگاه 93 درصد از کرگدن های سفید جهان محسوب 
می شود، بسیار نگران کننده است. در میان افراد دستگیر 
شده در آفریقای جنوبی، عالوه بر ش��کارچیان غیرقانونی 
افراد دیگر از جمله صادرکننده و دالالن حیوانات وحش��ی 
نیز دیده می ش��ود. براساس آمار رس��می منتشر شده در 

س��ال 2007، تنها 13 کرگدن در آفریقای جنوبی کش��ته 
شده است اما این رقم در س��ال 2008 میالدی به 83 و در 
سال بعد از آن به رقم 122 زنجیر می رسد. واحد شمارش 
کرگدن زنجیر است. شمار کرگدن های شکار شده در سال 
2010 میالدی 333 زنجیر و در سال 2011 میالدی 448 

زنجیر بوده است.
گفته می ش��ود با ادامه روند کنونی که بسیار نگران کننده 
است، نسل کرگدن ها تا سال 2025 به طور کامل منقرض 
خواهد ش��د. براس��اس برآوردهای صورت گرفت��ه در هر 
 24س��اعت دو کرگ��دن در آفریق��ای جنوبی ب��ه صورت 

غیر قانونی شکار می شود.

از گرمای تیر در پناه تاالب چغاخور

فرود و فراز

تاالب چغاخ�ور چهارمحال و بختی�اری تنها منطقه ای 
که می توان برف را در کنار س�بزه، لک لک ها را در کنار 
ماهی ها و چشمه ها را در کنار پیچش بیدها در آینه برکه 

دوباره مشاهده کرد.
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بیابان زایی، تغییر هرگونه کاربری در زمین های کش�اورزی است. کارشناس�ان محیط زیست معتقدند سدسازی 
بزرگ ترین فعالیت بیابان زا در ایران است. شاهد این روزهای این ماجرا هم واضح تر از همیشه، مردم آواره »اللی« 

در اطراف سد گتوند است. 

مهدی 
سلیمانی



یادداشت

اریک آبیدال که اخیرا برای 
انجام عمل جراحی پیوند 
کبد زیر تیغ جراحی رفته 

 بود، قادر به همراهی 
خروس ها در رقابت های 
یورونبود. اما همسر او در 

حاشیه دیدار فرانسه با 
سوئد با پوشیدن پیراهنی  

که روی آن نوشته بود »همه 
به خانواده آبیدال فکر 

می کنیم.«، یاد  همسرش را 
زنده نگه داشت. 

همسر جرارد پیکه به زودی 
 مادر می شود. این در

حالی است که وی این
 روزها برای همراهی پیکه 

در رقابت های یورو2012 به 
 لهستان و اوکراین 

سفر کرده است. به نظر 
 می رسد  به زودی بعد

  از رونالدو و مسی، پیکه 
را هم با فرزندش ببینیم. 

بعد ازیک فصل فوق العاده 
در لیگ برتر و به ثمر رساندن 
30 گل برای آرسنال، شایعات 

 زیادی در مورد انتقال رابین 
فن پرسی به یک باشگاه دیگری 

منتشر شده است، اما ونگر 
تأکید کرد این ستاره هلندی 

راهی یوونتوس نمی شود. 

ناکامی بانوی پیر در خرید فن پرسی

پیکه به زودی پدر می شود همسر ریبری به یاد آبیدال

عکس نوشت

گفتگو

خبر

سپاهان جباری را نمی خواهد
سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: تازه به آرامش رسیده ایم و مجتبی 
جباری را نمی خواهیم. رس��ول خوروش درباره این که گفته می ش��ود 
عمادرضا به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج است، تصریح کرد: باشگاه 
س��پاهان باید مالیات عمادرضا را پرداخت کند اما این بازیکن مش��کل 
خروجی ندارد و به تازگی به عراق سفری داش��ته است. باشگاه سپاهان 
مالیات این بازیکن را پرداخت می کند. وی در مورد جذب مدافع عنوان 
کرد: قصد جذب نصرتی را داشتیم که این اتفاق  رخ نداد و حاال تصمیم 
گرفته ایم با همین بازیکنانی که داری��م، کار را ادامه دهیم. در خط دفاع 
س��ه مدافع داریم و به دنبال نفر چهارم بودیم که قرار شد از بازیکن تیم 

جوانان خود که عضو تیم ملی جوانان است استفاده کنیم.
خوروش ادامه داد: می خواهیم با صبر و حوصله بازیکن انتخاب کنیم. اگر 
در هر پستی بازیکن شاخصی که بهتر از بازیکنان فعلی باشند پیدا کنیم، 
جذب می کنیم. سرپرست تیم سپاهان در این مورد که گفته می شود 
مجتبی جباری در آستانه پیوستن به این تیم است، گفت: تصمیمی برای 
جذب جباری نداریم. تیم تازه به آرامش رس��یده و نمی خواهیم جباری 

را جذب کنیم. 

 داوران، در انتظار 
دستمزد 700 هزار تومانی

اگر ش��رایط مهیا باش��د، برای رفاه حال داوران 15 ت��ا 20 درصد میزان 
دس��تمزد آنها زیاد می شود. هیأت رییسه فدراس��یون فوتبال در جلسه 
هفته آینده خود قرار است در رابطه با افزایش دستمزد داوران شاغل در 

فوتبال ایران تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
قبل از این که فریدون اصفهانیان رس��ما به  عنوان رییس کمیته داوران 
انتخاب شود، حسین عسگری با ارسال نامه ای به رییس فدراسیون فوتبال 
پیشنهاد داد حقوق داوران 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. 
هر چند علی کفاشیان در جریان جلسات فدراسیون اعالم کرد افزایش 
30 درصدی حقوق داوران امکان پذیر نیست، اما اگر شرایط مهیا باشد 
برای رفاه حال داوران 15 تا 20 درصد میزان دستمزد آنها زیاد می شود. 
در صورتی که هیأت رییسه فدراس��یون فوتبال با افزایش 30 درصدی 
دستمزدها موافقت کند، با آغاز مسابقات لیگ برتر داوران وسط700 هزار 
تومان، کمک ها 250 هزار تومان و داور چه��ارم 350 هزار تومان در هر 

بازی، دریافتی حقوق خواهند داشت. 

گزینه چهارم سردار از پرتغال می آید
مدیرعامل پرسپولیس  روز گذش��ته در برنامه ورزش و مردم اعالم کرد 
عالوه بر دنیزلی، متسو و کالدرون، یک گزینه خارجی دیگر هم مد نظر 
دارد که در یک��ی دو روز آینده با او مذاکره خواهد ک��رد. مربی مورد نظر 
رویانیان یک سرمربی پرتغالی است که مدت هاس��ت مورد نظر باشگاه 
پرسپولیس بوده و گزینه چندان جدیدی به حساب نمی آید. رویانیان برای 
جلوگیری از درز اخبار و ایجاد حاشیه پیرامون این مذاکرات، در شهری 
غیر از تهران و دور از چشم رسانه ها با این سرمربی پرتغالی مذاکره خواهد 
کرد. شاید شرایط مطرح شده به وسیله متس��و و کالدرون هنوز رضایت 
سردار را جلب نکرده که او سراغ گزینه بعدی رفته است. جالب این جاست 
که به جز دنیزلی، جواب همه این گزینه ها به پیشنهاد پرسپولیس مثبت 

است و آنها هستند که منتظر جواب پرسپولیس نشسته اند.  

 مهاجم اشتوتگارت 
به دورتموند پیوست

جولین ش��یبر، مهاجم 23 ساله باشگاه اش��توتگارت با 
امضای قراردادی چهار ساله رسما به دورتموند پیوست.

در پی ارایه پیشنهاد رس��می طالیی پوشان برای جذب 
این مهاجم بر خالف اعالم مخالفت شدید فردی بوبیچ، 
مدیر باشگاه اشتوتگارت،س��رانجام بنا به میل شخصی 
جولین ش��یبر این انتقال صورت پذیرف��ت. مبلغ انتقال 
این ستاره به دورتموند حدود هفت میلیون یورو عنوان 

شده است. 

کاکا و رویای
 بازی کردن در آمریکا

کاکای سی س��اله از زمان پیوس��تن به رئال تنها در 65 
بازی دراللیگا برای این تیم به میدان رفته، این درحالی 
است که او در سال 2009 به این تیم منتقل شده است. 
اکنون مدیربرنامه های کاکا از احتمال انتقال او به لیگ 
آمریکا می گوید. او ادامه داد: اگر این اتفاق االن نیفتد، او 

در آینده به لیگ آمریکا منتقل خواهد شد. 

فونیکه جانشین توره
فونیکه سی، مهاجم فصل گذش��ته نفت آبادان با باشگاه 
عجمان امارات به توافق نهایی رسید و رسما قرارداد امضا 
کرد.  فونیکه س��ی در فصل گذش��ته لیگ برتر نمایش 
خوبی با تیم فوتبال صنعت نفت آبادان داش��ت و موفق 
شد بیس��ت گل هم به ثمر رس��اند. مبلغ قرارداد فونیکه 
بیش از یک میلیارد تومان است. او ابتدای فصل گذشته از 
ایرانجوان به نفت رفت و در آن جا با شوت های استثنایی 
و حرکات مخربش به شدت به چشم آمد. فونیکه قبل از 
حضور در نفت به پرسپولیس پیشنهاد شده بود که کادر 

فنی پرسپولیس او را در حد این تیم ندانستند. 

 دنیزلی
 در زندان ینی پازار ترکیه!

دنیزلی ب��ه هم��راه شانس��آل بی��وکا و عم��ر گونچاز، 
نویسندگان ورزشی مش��هور ترکیه در زندان ینی پازار 
در نزدیک��ی ش��هر  آیدین با محم��د آغار، وزیر کش��ور 
اس��بق ترکیه که دوران محکومیت خود را می گذراند، 

دیدار کرد.

فوتبال جهان

8
نام گابریل کالدرون در ویکی پدیا به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس!  

گابریل کالدرون شانسی باالتر از متسو برای نشس��تن روی نیمکت پرسپولیس دارد. گابریل کالدرون 
سابقه حضور در دو جام جهانی را همراه با تیم ملی کشورش آرژانتین دارد. حاال در صفحه توضیحات 

این مربی در ویکی پدیا، برای سال 2012 نوشته شده است :» به احتمال فراوان، پرسپولیس!« 

  بنا بر خبر منتشر شده از سوی مس��ئوالن این باشگاه، با تصمیم 
هیأت مدیره باشگاه فیروز صفه اصفهان، فعالیت تیم فوتسال این 
باش��گاه در فصل جاری لیگ برتر فوتس��ال ایران به حالت تعلیق 
درآمد. علت این تصمیم ممکن نب��ودن فعالیت اصولی در فضای 
فعلی فوتسال کش��ور ذکر شده اس��ت. الزم به ذکر است در تاریخ 
91/3/19 تعدادی از باش��گاه های فوتسال با ارس��ال نامه ای به 
فدراسیون فوتبال کشور خواستار رس��یدگی به اوضاع نابه سامان 
فوتسال ش��دند، اما هیچ پاس��خی دریافت نکردند. مدیران فوالد 
ماهان و فیروز صفه در فصل گذش��ته نیز با انتش��ار بیانیه هایی از 

اوضاع لیگ برتر فوتسال انتقادات کرده بودند. 
قرار است باشگاه فوالد ماهان نیز در روزهای ابتدایی هفته جاری در 
مورد حضور خود در لیگ برتر فوتسال تصمیم گیری کند و احتمال 

دارد ماهان نیز از حضور در لیگ برتر فوتسال امتناع کند.
به هرحال تیم فوتسال فیروز صفه به عنوان تیم سایه فوالد ماهان 

در سال های گذشته، نماد پرورش فوتسال بومی در استان اصفهان 
بود. حضور امیدوار کننده این تیم در سه  سال گذشته که با کسب 
سه مقام تک رقمی، مثل چهارمی و هفتمی در لیگ برتر فوتسال 
ایران به پایان رسید، فضا را برای عالقه مندان به فوتسال آماده کرده 
بود تا فرصت نشان دادن توانایی های خودشان را در عرصه فوتسال 
ایران داشته باشند. البته این مس��أله در سال گذشته هم به نوعی 
برای فیروز صفه به گوش رسید و در روزهایی هم که زمزمه حضور 
این تیم در استان فارس به مرحله عمل نزدیک شده بود، در نهایت 
با دوراندیشی مسئوالن ماهان این مس��أله اتفاق نیفتاد و این تیم 
در ابتدای فصل با احمد باغبانباشی و بعد هم با محمود خوراکچی 
نام خ��ودش را  دوباره به عن��وان پدیده لیگ برتر فوتس��ال ایران 
مطرح کرد. حتی در روزهایی که برادر بزرگ ترش، ماهان درگیر 
حاش��یه های لیگ ش��ده بو،د این تیم جوان و بی ادعا با نمایشی 
درخشان در لیگ، به نوعی نماینده اصلی فوتسال اصفهان در عرصه 

کشوری هم بود. معرفی س��تاره هایی مثل قدرت بهادری، سپهر 
محمدی، فرهاد فخیم و حسن لوالکی- هرچند همه این بازیکنان 
اصلیتی اصفهانی نداش��تند، ولی در فیروزصفه مطرح شدند- در 
سال های گذشته نش��ان می دهد روند بازیکن سازی در این تیم 
به خوبی انجام شده است. مشخص نیس��ت در پشت این تصمیم 
ناگهانی در مورد انحالل فیروزصفه  چه اهدافی از سوی مدیران این 
باشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. روی کاغذ و نامه نگاری های 
اداری هر دو باش��گاه ماهان و فیروز صفه مدیران عامل مخصوص 
به خود را دارند و مدیری به نام راج پوت، به عنوان مسئول شرکت 
بازرگانی فیروز صفه،  کار امضای مدیرعامل را انجام می دهد. ولی 
همه می دانیم تمام فعالیت های این باشگاه به صورت مشترک با 
ماهان، تحت نظر برادران ریخته گران ومحمدرضا س��اکت انجام 
می شود و بدون شک امضای مدیرعامل باتجربه، محرکی بزرگ 
برای تعلیق فعالیت های فیروزصفه بوده اس��ت. شاید در نگاه اول 
بتوان این مسأله را یک بازی رسانه ای از س��وی ماهانی ها برای 
تحت فشار قراردادن فدراسیون فوتبال دانست، ولی حتی طرح این 
مسأله هم به خودی خود حواشی زیادی را وارد باشگاه کرده است، 
به طوری که سرمربی و سرپرس��ت تیم فیروز صفه هم در اقدامی 
 هماهنگ و کامال خودج��وش، اثرات منفی این اتفاق را بررس��ی 

کرده اند. 
نکته قابل تأمل در مورد تعلیق تیم فوتسال صفه این مسأله است که 
ماهانی ها دلیل این تعلیق را ممکن نبودن فعالیت اصولی در فضای 
فعلی فوتسال کشور ذکر کرده اند. باید به اعضای هیأت مدیره این 
باشگاه و مدیرعاملش که از حکم کمیته انضباطی در پرونده تبانی 
فوتسال دلخور شده اند یادآوری کرد، تیم فوتسال فوالدماهان در 
هفته پایانی لیگ برتر فوتس��ال آتش بیار معرکه بوده و به همین 
خاطر و بنا بر رأی کمیته انضباطی یکی از متهمان ایجاد ش��رایط 
نامناسب برای رسیدن به فعالیت غیر اصولی در فوتسال کشور است 
و مشخص نیست چرا فیروز صفه باید به نوعی پاسوز برادر بزرگ تر 
شود و به جرم گناه نکرده از عرصه فوتسال ایران خداحافظی کند. 
آیا بهتر نیست مدیران ماهان به جای انحالل فیروز صفه، تیم اصلی 
خودشان یعنی ماهان را منحل کنند و با هزینه ای که حدود یک 
 پنجم خرید ستاره های میلیونی برای ماهان است، تیمی بومی و

 با انگیزه را در قالب لباس تیم فی��روز صفه برای فصل جاری لیگ 
برتر آماده کنند تا از این طریق هم قیمت بازیکنان فوتسال ایران 
را به حد منطقی برسانند و هم مجبور نش��وند با حضور دو تیم در 
فضای غیر اصولی فوتس��ال ایران که اتهام تبان��ی از آن می بارد، 

فعالیت داشته باشند؟

فیروز صفه را قربانی ماهان نکنید

گنه کرد در بلخ آهنگری... 

خبر تعلیق احتمالی فعالیت های تیم فوتسال فیروز صفه در سال جاری شاید بدترین خبری باشد  مسعود 
که در روزهای حرکت ورزش اصفهان به س�مت پایتختی ورزش ایران می تواند جامعه فوتسال افشاری

اصفهان را در شوکی بزرگ فرو ببرد. آن هم در شرایطی که باشگاه فوالد ماهان با اعالم خبر تیمداری 
در رشته هایی مثل کشتی، ووشو و ورزش های پهلوانی موجی مثبت را در ورزش اصفهان به راه انداخته بود. حاال با انتشار 

این خبر به نوعی به همه فعالیت های مثبتش در عرصه تیمداری در ورزش اصفهان پشت پا زده است.
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حمله فتح اهلل زاده به خودی و غیرخودی: 

رویانیان عددی نیست
مدیر برنامه زالتان:

 بالوتلی در کنار زالتان، یک رویاست
خسرو ابراهیمی:

فقط ما سقف قرارداد را رعایت کردیم
سپ بالتر این بار جدی تر از قبل خواستار شد 

ضرورت استفاده از تکنولوژی خط دروازه
مدیرعامل باش��گاه استقالل را تا به 
حال این قدر عصبانی ندیده بودیم. 
او در گفتگ��وی ام��روزش رویانیان 
را مث��ل روزهای گذش��ته و این بار 
تندتر از همیش��ه، خطاب قرار داده 
و البته گناه بی پولی استقالل را هم 
به گردن حس��ین فرزامی انداخته 
و حس��ابی به این عضو هیأت مدیره 
تاخته اس��ت. گزیده ای از گفتگوی 
فتح اهلل زاده را به نقل از فارس پیش 

رو دارید.  
اوضاع استقالل خیلی خوب نیست 
چون دوس��تان به تعهداتی که داده بودند، عمل نکردند و ما را دچار مشکل کردند. 
در تاریخ 90/12/1 در جلس��ه هیأت مدیره مصوب ش��د فرزامی ریاس��ت کمیته 
اقتصادی باش��گاه را برعهده بگیرد. در این جلس��ه فرزامی خواس��ت وظیفه جذب 
اسپانسر و تبلیغ روی پیراهن به عهده او باشد، ولی متأسفانه اکنون با گستاخی تمام 
اعالم کرده که وظیفه هیأت مدیره پول آوردن به باشگاه نیست. فرزامی نمی داند در 
تمام دنیا هیأت مدیره و مدیرعامل با هم پولسازی می کنند و این مسأله فقط وظیفه 
مدیرعامل نیست. س��ؤال من از آقای فرزامی این است پس او برای چه چیزی عضو 
هیأت مدیره استقالل شده است؟ او فقط برای این عضو هیأت مدیره استقالل بود 
که تمام سفرها را با تیم بیاید، پول توجیبی اش را بگیرد و برای خودش ویزای شنگن 
اروپا را بگیرد و همه این کارها را هم به نام استقالل انجام دهد. آقای فرزامی! به غیر 

از این کارها آیا کار دیگری برای استقالل انجام داده ای؟
آقای رویانیان برخالف چهره ظاهری اش، حرف هایی می زند و به ما توهین می کند. 
من فعال چی��زی نمی گویم اما برای این کس��ی فکر نکند از او ترس��یده ام می گویم 
رویانیان عددی نیس��ت که بخواهد در مورد ما حرفی بزند و م��ن به موقع جوابش 
را می دهم. فع��ال او با پول های ب��اد آورده جوالن بدهد و بداند جوج��ه را آخر پاییز 

می شمارند و مثل او بی جنبه نیستم که به دوستانم توهین کنم. 

مدی��ر برنامه زالتان در ت��ازه ترین 
صحبت های خود اع��الم کرد زوج 
زالتان و بالوتلی می تواند فوق العاده 

باشد. 
در جریان رقابت ه��ای یورو2012 
زالتان ابراهیموویچ و ماریو بالوتلی، 
دو مهاج��م و س��تاره ای��ن روزهای 
فوتبال اروپ��ا  در بازی ه��ای اخیر 
 خ��ود، دو گل زیب��ا را در تیم های 
ملی ش��ان به ثمر رس��اندند که گل 
زالتان سوئدی برابر فرانسه زیباترین 
گل یورو 2012 تا ب��ه این جای کار 
لقب گرفته است؛ بازی که یاران زالتان موفق شدند نخستین شکست فرانسه در این 

رقابت ها را به ثبت برسانند.  
مدیر برنامه زالتان که مدیر برنامه های بالوتلی نیز هست، در تازه ترین صحبت های 
خود با خبرنگاران، اع��الم کرد زالتان برای فصل آینده درمی��الن می ماند، به ویژه 
پس از آن که انتقال س��یلوا در لحظات پایانی به پاری س��ن ژرمن منتفی شد. او در 
مصاحبه با اسکای اسپورت ایتالیا گفت: زالتان ابراهیموویچ  آرام است و باید بگویم 
او در میالن می ماند. او با س��ران روسونری به توافق رس��یده و به این توافق احترام 

می گذارد. 
دیدن ماریو بالوتلی در کن��ار زالتان، آن هم در میالن، مانند یک رویاس��ت و حتی 
اغلب رویاها،گاهی بهتر از واقعیت است. ماریو بالوتلی، ستاره باشگاه منچستر سیتی 
موفق ش��د پس از انتقادهای فراوانی که  نس��بت به حضور و عملک��رد او درترکیب  
الجوردی پوشان ایتالیا به گوش می رس��ید، گلی زیبا برابر ایرلند به ثمر برساند تا 

حضور تیمش در مرحله بعدی یورو 2012 را مسجل سازد.
مینو رایوال در این رابطه گفت: ماریو دوست ندارد نیمکت نشین باشد اما حرف های 
او بعد از خوشحالی پس از گلش به هیچ وجه خطاب به چزاره پراندلی نبوده است. 

او صرفا به انتقاد ها و واکنش هایی که علیه او بود، اشاره کرد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: 
در آین��ده قصد داری��م کالس های 
دروازه بانی را با تدریس تومیس��الو 
س��اویچ، مربی دروازه بان های تیم 

فوتبالمان برگزار کنیم.
خسرو ابراهیمی در گفتگو با ایسنا، 
اظهار ک��رد: تومیس��الو س��اویچ، 
مربی دروازه بان های تی��م فوتبال 
ذوب آهن پس از توافق با ما، قرارداد 
خود را برای یک فصل دیگر تمدید 
کرد و م��ا قص��د داری��م در آینده 
کالس  های آموزش درواز ه بانی را با تدریس پروفس��ور س��اویچ برای عالقه مندان 
برگزار کنیم. در این کالس ها تمام بازیکنان از سراسر کشور می توانند شرکت کنند. 
وی افزود: به هر حال پروفسور تومیسالو س��اویچ از دانش باالیی برخوردار است و 
تمام مدارج دانشگاهی را در این مورد گذرانده است. به همین جهت ما می خواهیم 
از دانش او به نحو احسن استفاده کنیم. این کالس ها نیز می تواند پاسخگوی جوانان 
عالقه مند به دروازه بانی باشد. تاریخ برگزاری این کالس ها در آینده اعالم می شود. 
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن درباره جذب دروازه بان برای تیم فوتبال این باشگاه 
گفت: ما فعال مس��عود همامی را جذب کرده ایم و قصد داریم یک دروازه بان دیگر 
نیز به خدمت بگیریم. البته اولویت ما یک دروازه بان داخلی اس��ت، اما اگر از نظر 
مالی به توافق نرس��یدیم، آن وقت روی جذب دروازه بان خارجی تمرکز می کنیم. 
به هر حال ما تنها باشگاهی هستیم که به طور کامل قانون سقف قرارداد را رعایت 
می کنیم و قصد نداریم از این قانون عدول کنیم. ابراهیمی تصریح کرد: در پس��ت 
دفاع و حمله نیز باید بازیکن جذب کنیم و هم اکنون در حال مذاکره با چند گزینه 
داخلی هستیم. وی افزود: اعتقاد دارم امسال تیم خوبی را بسته ایم و در این تیم از 
بازیکنان جوان و بومی استفاده شده است که از انگیزه باالیی برخوردارند. به طور 

حتم در لیگ برتر نتایج خوبی خواهیم گرفت. 

اس��تفاده از تکنولوژی خ��ط دروازه 
موضوعی اس��ت که در چند س��ال 
گذش��ته بارها در محاف��ل فوتبالی 
جهان از اجرای قطعی آن در میادین 
رسمی فوتبال صحبت به میان آمده 
است اما با وجود این که این پیشنهاد 
موافق��ان زیادی ه��م دارد، تاکنون 
نتوانسته به طور رسمی در بازی های 

فوتبال عملی شود.
با این ح��ال اتفاق��ی ک��ه در دیدار 
تیم ه��ای انگلی��س و اوکرای��ن در 
مرحله گروه��ی رقابت های ج��ام ملت های اروپ��ا رخ داد و زمینه ح��ذف یکی از 
میزبان های رقابت ه��ا را فراهم کرد، بار دیگر لزوم اس��تفاده از ای��ن تکنولوژی را 
به مس��ئوالن رده باالی جهان��ی فوتبال یادآوری ک��رد. در حالی که به پیش��نهاد 
میش��ل پالتینی در رقابت های یورو 2012 برای پیشگیری از اش��تباهات داوران 
در تش��خیص توپ هایی که از خ��ط دروازه عب��ور می کنن��د، دو داور اضافی روی 
خط های عرضی زمین و درس��ت کنار دروازه ها مس��تقر هس��تند تا از اشتباهات 
احتمالی بکاهند، اما توپی که کامال از خط دروازه انگلیس عبور کرده بود و ویکتور 
کاس��ای، داور مجارس��تانی پنجم دیدار تیم های انگلیس و اوکراین نتوانس��ت از 
 فاصله نزدیک، گل ش��دن این توپ را تش��خیص دهد، انگش��ت اتهام را به سمت 

رییس یوفا برده است. 
 سپ بالتر، رییس فدراس��یون جهانی فوتبال )فیفا( پس از اتفاقات دیدار تیم های 
انگلیس و اوکراین در اظهار نظری گف��ت: تکنولوژی خط دروازه دیگر یک موضوع 
جایگزین نیست، بلکه یک ضرورت است و باید به طور حتم در رقابت های آینده از 
این تکنولوژی اس��تفاده کرد. بالتر پیش از این هم، پس از آن که گل سالم فرانک 
لمپارد در ج��ام جهانی 2010 ب��ه آلمان از دی��د داوران پنهان مانده ب��ود از لزوم 

استفاده از این تکنولوژی صحبت کرده بود. 



چهره روزیادداشت

خبر

بحث انحالل فیروزصفه فقط یک تهدید نیست و ما نمی خواهیم کسی 
را بترسانیم، بلکه این اتفاق در حال رخ دادن است و ماهان و فیروزصفه 
که از برندهای معتبر فوتسال ایران هس��تند، در معرض انحالل قرار 
دارند. متأسفانه اگر این اتفاق در فوتبال می افتاد، هزاران کارشناس، 
دوربین و خبرنگار و ه��وادار این مس��أله را پیگی��ری می کردند، اما 
چون این اتفاق در فوتس��ال بی حاش��یه رخ داده، مسئوالن به راحتی 
از کنار آن می گذرن��د و آقای ترابی��ان هم به راحت��ی اعالم می کند 

که حاضریم لی��گ را با ۱۲ 
 تیم شروع کنیم. اگر لیگ با 
۱۲ تیم شروع شود، نزدیک 
به ۵۰ بازیکن لیگ ایران که 
اس��تخوان بندی تیم ملی را 
نیز تشکیل می دهند، آواره 
می شوند و متأسفانه کسی 
پاسخگوی این مسأله نیست.

9
موافقت ژنرال با حضور جباری

بر خالف آنچه از آخرین مصاحبه سرمربی استقالل استنباط شده است، او مشکلی با حضور مجتبی جباری 
ندارد و خواهان ادامه کار بازیکن شماره 8 استقالل است.گفته می شود مخالفت با حضور جباری از طرف 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
2259 خان��م صف��ا عظیمی دس��تگردی با وکال��ت محمدعلی عابدی دارای شناس��نامه 
ش��ماره 15 به شرح دادخواس��ت به کالس��ه 155/91 از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم عظیمی دس��تگردی 
بشناس��نامه 848 در تاری��خ 1387/3/13 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مس��عود عظیمی دستگردی فرزند ابراهیم 
ش ش 39 )فرزن��د(، 2- منصور عظیمی دس��تگردی فرزند ابراهیم ش ش 167 )فرزند(، 
3- ناص��ر عظیمی دس��تگردی فرزند ابراهی��م ش ش 53 )فرزند(، 4- ش��هناز عظیمی 
دس��تگردی فرزن��د ابراهی��م ش ش 16 )فرزن��د(، 5- صف��ا عظیمی دس��تگردی فرزند 
ابراهی��م ش ش 15 )فرزند(، 6- احترام عظیمی دس��تگردی فرزن��د ابراهیم ش ش 956 
)فرزند(، 7- محترم عظیمی دس��تگردی فرزند ابراهیم ش ش 40 )فرزند(، و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
 به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12491 ش��عبه 7 شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ 
2260 نظ��ر ب��ه اینکه درپرون��ده کالس��ه 901360 ک 101 این دادگاه آقای قاس��معلی 
یزدان��ی ف��ر فرزند محم��د متهم به ترک انفاق همس��ر دائم می باش��د وقت رس��یدگی 
پرونده برای روز س��ه ش��نبه م��ورخ 91/5/10 س��اعت 12:30 تعیین گردی��ده، لذا با 
توج��ه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوب��ت آگهی به نامبرده 
اب��الغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی اس��ت در صورت 
ع��دم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده محس��وب و دادگاه غیابًا 
 مب��ادرت به اتخاذ تصمی��م خواهد نمود.  م ال��ف/ 12489 ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی خمینی شهر
 

ابالغ
2261 نظ��ر ب��ه اینک��ه در پرون��ده کالس��ه 900701 ک  101 ای��ن دادگاه آقای مهدی 
اصغریان فرزند حس��ین متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی می باش��د. وقت رس��یدگی 
پرونده برای روز ش��نبه م��ورخ 91/5/21 س��اعت 12/30 تعیین گردی��ده، لذا با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن متهم فوق الذکر با انتش��ار یک نوبت آگهی ب��ه نامبرده ابالغ 
م��ی نمای��د در وقت مق��رر جهت رس��یدگی حاضر گردی��ده بدیهی اس��ت در صورت 
ع��دم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده محس��وب و دادگاه غیابًا 
 مب��ادرت به اتخاذ تصمی��م خواهد نمود.  م ال��ف/ 12488 ش��عبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی خمینی شهر
 

ابالغ
2262 شماره درخواست: 9110463634600004، شماره پرونده: 9109983634600149، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910159، در پرونده کالس��ه آقای عباس لری فرزند مصطفی 

و و خانم نرگس عادلی فرزند رضا متهم هس��تند به جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول 
به لحاظ معلوم نبودن نش��انی وی به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب را در روزنامه آگهی ت��ا در مدت یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی در شعبه اول دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب خمینی شهر واقع 
در منظریه- بلوار دانش��جو حاضر تا از اتهام وارده دف��اع نماید و در غیر این صورت 
در وقت مقرر رس��یدگی و تصمیم مقتضی صادر می ش��ود. م الف/ 12490 شعبه اول 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر
 

حصر وراثت
2263 خان��م اک��رم مجی��ری خوزان��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 13994 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 245/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محس��ن جعفرنی��ا خوزانی بشناس��نامه 258 در 
تاری��خ 1380/10/2 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود بدرودزندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- نازنین جباران جرقویه فرزن��د محمدعلی ش ش 7982 
)م��ادر(، 2- اکرم مجیری خوزان��ی فرزند نعمت اله ش ش 13994 )همس��ر(، 3- میالد 
جعفرنیا خوزانی فرزند محس��ن ش ش 8-018368-113 )فرزن��د(، 4- فاطمه جعفرنیا 
فرزن��د محس��ن ش ش 1-028878-113 )فرزن��د( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدمات��ی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12477 شعبه 7 شورای حل اختالف

 خمینی شهر

حصر وراثت
2264 خانم عصمت جعفرنیا دارای شناسنامه شماره 258 به شرح دادخواست به کالسه 

244/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نازنین جباران جرقویه بشناس��نامه 7982 در تاریخ 83/3/12 اقامتگاه دائمی 
خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جواد جعفرنیا 
خوزان��ی فرزند حیدر ش ش 13256 )فرزند(، 2- مصطفی جعفرنیا خوزانی فرزند حیدر 
ش ش 145 )فرزن��د(، 3- صغ��ری جعفرنیا خوزانی فرزند حی��در ش ش 389 )فرزند(، 
4- ع��زت جعفرنیا خوزانی فرزند حی��در ش ش 10818 )فرزن��د(، 5- نصرت جعفرنیا 
فرزن��د حیدر ش ش 259 )فرزند(، 6- عصمت جعفرنیا فرزند حیدر ش ش 258 )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/ 12478 شعبه 

7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
2265 شماره ابالغیه: 9110100351101522، شماره پرونده: 9009980351100437، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900439، تجدیدنظرخواهان آس��تان قدس رض��وی نمایندگی 
اصفهان دادخواستی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9009970351101516-
90/9/27 به طرفیت خواندگان محمود دبیری اصفهانی و جواد ادهم اصفهانی تقدیم این 
شعبه واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 نموده و به کالسه 9009980351100437 ثبت گردیده. 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان و درخواس��ت تجدیدنظرخواهان و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا تجدیدنظرخواندگان 
پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضم��ن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م تجدیدنظر را 
دریاف��ت و ظرف ده روز از تاریخ آگهی هر گونه پاس��خی نس��بت به تجدیدنظرخواهی 
تجدیدنظرخواه دارند کتبًا به دفتر این دادگاه تقدیم نموده واال پس از مضی مهلت فوق و 
عدم ارائه الیحه پرونده جهت سیر مراحل تجدیدنظرخواهی به دادگاه شعبه 4 تجدیدنظر 
 اصفهان ارس��ال خواهد ش��د. م ال��ف/ 4154 خزایی- مدیر دفتر ش��عبه یازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2266 شماره دادنامه: 9009970351200231، شماره پرونده: 8709980351200575، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 870575، خواهان: آق��ای ابوالفضل لران به نش��انی اصفهان 
دهنو پل هوائی ک عملیات بیت المقدس، خوانده: بانک ملت به نش��انی اصفهان ش��اپور 
جدید خ امیرکبیر، خواس��ته: درخواس��ت صدور گزارش اصالح��ی، رأی دادگاه: بدین 
وس��یله و با اختی��ار حاصل از ماده 309 قانون آیین دادرس��ی مدنی و بلحاظ س��هو 

قل��م ص��ورت گرفته مبلغ خس��ارت تأخیر تأدیه مقرر در س��طر دهم دادنامه ش��ماره 
2186-86-86/9/29 صادره از س��وی این دادگاه در پرونده کالس��ه بایگانی 86-804 
که محاسبه خس��ارت تأخیر تأدیه را برمبنای نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی عنوان 
ش��ده حذف و چنین اصالح می ش��ود که )خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا 
زمان وصول براس��اس توافق صورت گرفته برمبنای 19/5 درصد س��الیانه محاسبه و 
اخذ خواهد ش��د (رأی صادره اصالحی بوده و اعطای کپی یا رونوش��ت از رأی اصلی 
 ب��دون آن ممنوع می باش��د. م الف/ 4153 حفیظ��ی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2267 کالس��ه: 804- 86 ح 12، دادنامه: 8602186، مرجع رس��یدگی: شعبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان، خواهان: بانک ملت به آدرس اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی 
سرپرس��تی اصفهان با وکالت حس��ن اس��تواری س��اکن اصفه��ان خ چهارباغ خواجو 
س��اختمان 395، خواندگان: 1- مرتضی جعفری، 2- علی جعفریان، 3- اس��داله غالمی، 
4- ابوالفض��ل لران همگی مجه��ول المکان، 5- مصطفی اکبری س��اکن اصفهان خ امام 
خمینی دهنو جنب بانک صادرات مغازه آلومینیوم س��ازی، خواسته: مطالبه، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای حس��ن اس��تواری بوکالت از بانک ملت اصفهان 
ب��ه طرفی��ت آقایان 1- مرتضی جعف��ری فرزند باقر 2- علی جعفری��ان فرزند رمضان 
3- اس��داله غالم��ی فرزند محمد 4- ابوالفض��ل لران فرزند محم��د 5- مصطفی اکبری 
بخواس��ته مطالبه مبل��غ 100/000/000 ریال بابت یک فقره س��فته ش��ماره 322200-

85/7/30 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به وجود اصل مس��تند دعوی 

در ید خواهان و واخواس��ت صورت گرفته که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان دارد و 
عدم ارائه دلیلی از س��وی ایشان که برائت ذمه ایش��ان را اقتضاء نماید بر دادگاه ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد م��واد 249 و 309 قانون تج��ارت و 198، 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 1/959/800 ریال بابت هزینه دادرسی و 3/600/000 ریال بابت 
ح��ق الوکال��ه و 2/002/300 ریال بابت هزینه واخواس��ت و هم چنین خس��ارات تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید تا زمان وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی برعه��ده اجرای احکام خواه��د بود در حق خواهان ص��ادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره نس��بت به کلی��ه خواندگان غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
واقع��ی قابل واخواه��ی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در 
 دادگاه تجدیدنظ��ر اس��تان خواهد بود.  حفیظی- رئیس ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2268 شماره دادنامه: 9109970350500057، شماره پرونده: 9009980350500665، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900723، خواهان: آقای محمدرضا جبار زارع با وکالت آقای 
کاظم کاظمی به نش��انی فالورجان بلوار بس��یج مقابل بیمارس��تان امام خمینی مجتمع 
کیان ط دوم واحد 3، خوانده: آقای محس��ن معینی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای محمدرضا جبار زارع 
به طرفیت آقای محس��ن معینی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 73/000/000 ریال بابت چک 
های بش��ماره های 877071-90/3/15 به مبلغ 36/000/000 ریال و 90/4/15-877073 
به مبلغ 37/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه با توجه به 
تصاویر مصدق مس��تندات پیوس��تی که مبین اش��تغال ذمه خوانده است و با عنایت به 
ع��دم حضور خوانده و عدم ای��راد دفاعی مبین برائت ذم��ه وی دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آئین دادرس��ی مدنی خوانده 
را ب��ه پرداخ��ت مبلغ 73/000/000 ریال ب��ه عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 1/489/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 2/628/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و همچنین خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ ه��ر یک از چک ها لغای��ت اجرای حکم در 
ح��ق خواهان محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
 در این دادگاه قابل اعتراض می باش��د. م الف/ 4152 زباندان- رئیس ش��عبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2269 شماره دادنامه: 9109970351800348، شماره پرونده: 9009980351801787، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901839، خواهان: خانم زینب فاتح احمدی به نشانی فالورجان 
کرس��گان جنب تاالر جهان ک عمار یاس��ر بن بست سوم پ 493، خوانده: آقای محمود 
ادیبی سده، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواست تقدیمی خواهان خانم زینب فاتح احمدی کومله فرزند علی به طرفیت خوانده 
آقای محمود ادیبی سده فرزند رضا و به خواسته صدور حکم طالق به دلیل ترک زندگی 
بیش از دو س��ال، نظر به اینکه خواهان در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را اصالح 
نموده و اظهار داش��ته به موجب سند نکاحیه ش��ماره ترتیب 896 مورخ 70/9/29 دفتر 
ازدواج ش��ماره 73 اصفهان با خوانده ازدواج کرده ام و حدود دو س��ال اس��ت خوانده 
زندگی را ترک کرده و هیچ مراجعتی نداش��ته و معتاد نیز بوده بلحاظ تحقق بندهای 1 
و 7 و 8 از ش��روط ضمن العقد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و استیذان 
اعم��ال وکالت در طالق را دارم. عل��ی هذا دادگاه با توجه به محتوی��ات پرونده، احراز 
زوجیت طرفین به داللت س��ند نکاحیه فوق الذکر شهادت شهود، قرائن و شواهد موجود 
و اینکه خوانده از طریق نشر آگهی دعوت شده و حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعی 
بعمل نیاورده تحقق بندهای 1 و 7 و 8 از قس��مت ب شروط ضمن العقد مندرج در سند 
نکاحیه برای دادگاه محرز و با مالحظه اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب طرفین در 
جهت س��ازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و اینکه زوجه مهریه خود را بذل 
نموده و حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره 7356/م/2-91/2/28 نامبرده فاقد حمل 
می باش��د. مس��تنداً به مواد 234 و 237 و 1119 و 1145 و 1146 قانون مدنی و ماده 4 
قانون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر 
م��ی نمای��د و به خواهان اجازه می دهد ضمن قبول ما ب��ذل از ناحیه زوج و مراجعه به 
یکی ازدفاتر رس��می طالق نس��بت به اجرای صیغه طالق با توکیل به غیر اقدام و دفاتر 
را اصالت��ًا از جانب خود و ب��ه وکالت از ناحیه خوانده امض��اء نماید. و رعایت صحت 
ش��رایط اجرای صیغه طالق بعهده مجری آن اس��ت و عده زوجه پس از طالق سه طهر 
می باش��د رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ از طریق نشر آگهی قابل 

واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
محترم تجدیدنظر می باشد. م الف/ 4151 توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
 

ابالغ رأی
2270 شماره دادنامه: 9109970350500139، شماره پرونده: 9009980350501151، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901209، خواهان: آقای محمدعلی جنتیان با وکالت آقای امیر 
سامان صهبا به نشانی خ شمس آبادی ساختمان رازی طبقه آخر شماره 119، خوانده: 
آقای عبدالناصر باقری به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه ب��ا بررس��ی محتویات پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای محمدعلی جنتیان 
به طرفی��ت آقای عبدالناصر باقری به خواس��ته مطالبه مبل��غ 60/000/000 ریال بابت 
چک ه��ای ش��ماره 822118-89/8/25 و 822119-89/10/25 و 89/12/25-822120 
هر ک��دام به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با 
توجه به تصاویر مصدق مس��تندات پیوس��تی که مبین اش��تغال ذمه خوانده است و با 
عنای��ت به عدم حض��ور خوانده و عدم ایراد دفاعی مبین برائ��ت ذمه وی دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 60/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 
1/225/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 2/160/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و همچنین خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ ه��ر یک از چک ها لغایت اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
 ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باشد. م الف/ 4176 زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2271 شماره دادنامه: 9109970351600135، شماره پرونده: 9009980351600435، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900463، خواهان: خانم ش��هال نیک منش با وکالت آقای علی 
غضنفرپور به نشانی مبارکه بلوار ش نیکبخت ابتدای خ بسیج سمت راست دفتر وکالت، 
خوان��ده: آقای عباس انصاری به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: گواهی عدم امکان 
س��ازش، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
آقای علی غضنفرپور به وکالت از خانم ش��هال نیک من��ش بطرفیت خوانده آقای عباس 
انصاری بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان س��ازش با بذل مهری��ه، با توجه به متن 
دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مفاد س��ند رسمی نکاحیه پیوس��ت آن، اظهارات وی در 
جلس��ه دادرس��ی، عدم ایراد و دفاع از ناحیه خوانده، مؤدای اظهارات ش��هود خواهان، 
نظریه داوران و س��ایر محتوی��ات پرونده و قرائن و امارات، دادگاه خواس��ته خواهان 
را مق��رون ب��ه صحت تلقی و به اس��تناد م��واد 1130 و 1169 قانون مدن��ی و ماده 8 
قان��ون حمایت از خان��واده گواهی عدم امکان س��ازش صادر می نمای��د. خواهان می 
تواند پس از قطعیت در دفترخانه طالق حاضر ش��ده و خود را براس��اس بند ب س��ند 
نکاحیه مطلقه و به ثبت برس��اند. گواهی صادره تا س��ه ماه پ��س از ابالغ دارای اعتبار 
اس��ت. حضانت فرزندان مش��ترک به نام حسن و علی با خواهان می باشد. و حسین به 
لحاظ اینکه به س��ن بلوغ رس��یده خارج از سن حضانت می باش��د. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز 
 قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 4177 احمدیان- رئیس ش��عبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2272 شماره دادنامه: 9109970352300090، شماره پرونده: 9009980352301410، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901455، خواهان خانم رؤیا صدیقی به نشانی اصفهان هفتون 
خ معراج بن اژه ای درب سوم منزل اسد اسدی منزل استیجاری صدیقی، خوانده: آقای 
رسول امیری به نشانی مجهول المکان، خواسته: حضانت، گردشکار: 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 دعوی خانم رؤیا 
صدیقی فرزند احمد به طرفیت آقای رسول امیری فرزند محمدجان به خواسته حضانت 
فرزندان مش��ترک ب��ه نام های نرگس و مریم، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و در نظر 
گرفتن مصلحت فرزندان دعوی خواهان به نظر ثابت تش��خیص مس��تنداً به مواد 237، 
239 و 249 قانون مدنی افغانستان حضانت فرزندان به اسامی نرگس 8 ساله و مریم 6 
س��اله به خواهان واگذار می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد. م الف/ 
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از ماه ها پیش و قب��ل از پایان رقابت های 
لیگ برتر فوتسال و والیبال، زمزمه هایی 
مبنی بر عدم پرداخت حقوق و بخشی از 
قرادادهای بازیکنان، مربیان و مس��ئوالن باشگاه گیتی پسند به 
گوش می رسید که با توجه به تکرار این اتفاق در سال گذشته این 
باشگاه، به نظر می رسد این امر طبیعی باشد و به زودی این معوقات 
پرداخت گردد. حتی زمانی که رسول کربکندی و حسین شمس 
و افراد شاغل در این باشگاه از بابت نداشتن قرارداد و توافق زبانی 
خود با این باشگاه گالیه داشتند، این گمان می رفت که مدیرعامل 
باشگاه بنا به تز مدیریتی که دارد، همه این امور را با سبک و سیاق 
خاص خود رتق و فتق کند، اما انتش��ار خبر ورشکستگی باشگاه 
 نفت پایتخت و حاش��یه ها و حرف های درگوش��ی که این روزها 
دهان به دهان و گوش به گوش می چرخ��د، حکایت از خوردن 
کف گیر گیتی پس��ندی ها به ته دیگ بودجه ش��ان دارد که این 
امر  به مذاق بازیکنان و طلبکاران خوش نیامده و با وجود این که 
برخی یک سال دیگر از قراردادشان با این باش��گاه باقی مانده، از 
 هم اکنون به فکر زنده کردن معوقات فصل پیش خود هس��تند. 
دم دستی ترین نمونه این ناراضایتی ها و اقدام به شکایت از باشگاه 
گیتی پسند را می توان شکایت مجتبی شبان و مهدی بازارگرد، 
بازیکنان تیم والیبال سرخ پوش��ان دانست که چون  گوشی برای 
شنیدن مطلباتش��ان در باش��گاه اصفهانی پیدا نکرده اند، راهی 
فدراسیون والیبال شده اند و از آنها برای احقاق حقوق به ظاهر از 
دست رفته خود مدد گرفته اند. مجتبی شبان در این باره می گوید: 
۵۰ درصد از قرارداد فصل گذش��ته ما هنوز پرداخت نش��ده و در 

ماه های گذشته پس از پیگیری های بس��یاری که با مدیر باشگاه 
داشتیم، هیچ نتیجه ای نگرفتیم. آنها به ما گفتند که صبر کنید و در 
نهایت اگر 3۰ خرداد طلب ما وصول نشد، از باشگاه شکایت کنیم. 
3۰ خرداد هم فرارسید و ما هرچه با مسئوالن باشگاه گیتی پسند 
تماس می گیریم هیچ جوابی به ما نمی دهن��د، بنابراین ما هم  به 
فدراس��یون والیبال رفتیم تا این موضوع را با فدراسیون در میان 
بگذاریم. من قرارداد دو ساله با گیتی پسند دارم، اما با این شرایط 
واقعاً امکان همکاری وجود ن��دارد. مهدی بازارگ��رد، ملی پوش 
تیم والیبال گیتی پس��ند که فصل ناموفقی را با این تیم پشت سر 
گذاشت نیز در این باره می گوید: متأسفانه با این که ماه ها از عقد 
قرارداد با باشگاه گیتی پسند می گذرد و حتی سه ماه است که فصل 
تمام شده، همچنان مسئوالن این باش��گاه از پرداخت ۵۰ درصد 
 قرارداد ما امتناع می کنند. جریمه هایی که به واسطه ناکامی های 
گیتی پسند در لیگ والیبال از سوی مسئوالن باشگاه گیتی پسند 
صورت گرفت، سبب شد بخشی از قراردادهای سنگین بازیکنان 
فوق س��تاره این تیم به خودی خود فرمالیته ش��ود، اما بازارگرد 
 معتقد است این موضوع باید در قرارداد می آمد، بنابراین مسئوالن 
گیتی پسند هیچ تبصره قانونی که به آن استناد کنند در اختیار 
ندارند:  ما انتظار داشتیم که باشگاه گیتی پسند رفتار دوستانه تری 
باید با بازیکنان داشته باشد. به هر حال هیچ تبصره ای در قرارداد 
ما نبود که اگر قهرمان شدیم، ۵۰ درصد بیشتر به ما بدهند و مثال 
حاال که چهارم ش��دیم، ۵۰ درصد قرارداد م��ا را پرداخت نکنند. 
متأسفانه مسئوالن گیتی پسند هیچ دلیلی را عنوان نمی کنند و 

تنها می گویند چون تیم نتیجه نگرفته پولی نمی دهند. 

لیگ برت��ر بس��کتبال باهمه ف��راز و 
گروه 
نشیب ها و شگفتی هایی که داشت به ورزش

پایان رس��ید. در این می��ان، واکاوی 
 اتفاقات این فص��ل و گرفتن تجربه ب��رای فصل جدید فرصت 
حائز اهمیتی است که سرمربی سابق ذوب آهن در این گفتگو 
بر آن تأکید دارد. فرزاد کوهیان بی��ش از همه افت کیفیت در 
لیگی که گذشت را مورد ارزیابی قرار می دهد و می گوید: همه 
 تالش دس��ت ان��درکاران و قانونگ��ذاران در بح��ث برگزاری 
رقابت های لیگ برتر امسال باید بر روی افزایش هرچه بیشتر 
کیفیت لیگ باشد و مراقب باشند تا کیفیت پایین فصل گذشته 
تکرار نشود. وی که به خاطر مشکالت مالی و برخی مسائل که 
وجود داشت نتوانست برای فصل در پیش رو هم با سفیدپوشان 
اصفهانی به عنوان سرمربی کار کند. وی که برای فصل جدید از 
هیچ باش��گاهی پیش��نهاد جدی ندارد می گوی��د: هنوز هیچ 
صحبت رسمی و پیشنهادی از سمت باش��گاهی با من انجام 
نگرفته و من زمانی که با یک پیش��نهاد رس��می روبه رو شوم، 
درباره آن فکر و در صورت توافق، کارم را آغاز خواهم کرد. این 
کارشناس ارزنده کشورمان در خصوص مسائل کمی و کیفی 
لیگ بس��کتبال می گوید: لیگ بس��کتبال یکی از مهم ترین 
بخش های هویتی این رش��ته در ایران اس��ت. این فصل باید 
پررونق تر و قدرتمندتر از گذش��ته برگزار شود؛ چرا که وظیفه 
سنگینی بر عهده آن است. با توجه به این که فصل گذشته لیگ 
کیفیت پایینی داشت، باید در این فصل در کنار جبران کردن 
فصل گذش��ته، دوباره پویایی خاص بسکتبال را به این ورزش 

برگردانیم. اگر ضعف لیگ قبلی ادامه پیدا کند، بسکتبال ضرر 
خواهد کرد و در آینده دچار مشکل های بنیادی خواهیم شد؛ 
چرا که معتقدم با این وضعیت به جایی نمی رسیم. وی معتقد 
است، فصلی که گذشت هیچ خروجی مثبت و در خور توجهی 
در برنداشت، بنابراین مسئوالن از همین امروز باید فکر برطرف 
کردن این ضعف ها باش��ند:  باید به دنبال ش��ادابی بسکتبال 
باشیم که در آینده به تیم ملی کمک کنیم. جوانان و باتجربه ها 
در این فصل نیاز به برنامه ریزی دقیق دارند تا آماده شوند و این 
حس آمادگی را به نس��ل های بعدی نیز انتق��ال دهند، اما اگر 
خدایی نکرده لیگ فصل قبل تکرار شود، باید نگران بسکتبال 
شویم. کوهیان که در این یکی، دوسال اخیر به ویژه در یک سال 
گذشته حسابی از روند مدیریتی باشگاه ذوب آهن ناراضی بوده، 
اولویت اولش را برای انتخاب تی��م آینده خود محیط و فضای 
باشگاه عنوان می کند و می گوید: اولویت من محیط و فضای 
باشگاه اس��ت که بتوان در آن کار بس��کتبالی انجام داد. باید 
 امکانات موجود با اهداف باش��گاه هم راستا باش��ند تا من نیز 
بر اساس تفکراتم فعالیتم را در آن تیم آغاز کنم. ذوب آهن در 
فصل گذشته با شرایطی که داشت نتوانست نتیجه بگیرد و این 
مسأله به دلیل هم راستا نبودن تفکرات بود. در فصل جدید باید 
در جایی فعالی��ت کنیم که اهداف آن مش��خص و توقع ها نیز 
 معلوم باشد تا بتوانیم بر اس��اس آن، گام به گام جلو برویم. وی 
می افزاید: امیدوارم فصل آینده بسکتبال باشگاهی ایران پرشی 
داشته باشد تا دوباره بسکتبال دوستان شاهد لیگی باکیفیت 

باشند. 

اگر ضعف لیگ 
قبلی ادامه پیدا 
کند، بسکتبال 
ضرر خواهد کرد و 
 در آینده 
دچار مشکل های 
 بنیادی
 خواهیم شد؛ چرا 
که معتقدم با این 
 وضعیت
  به جایی 
نمی رسیم

انتشار خبر 
ورشکستگی 
باشگاه نفت 
 پایتخت و 
 حاشیه ها و 
حرف های 
درگوشی که این 
روزها دهان به دهان 
و گوش به گوش 
می چرخد، حکایت 
از خوردن کف گیر 
گیتی پسندی ها به 
 ته دیگ 
بودجه شان دارد

در گفتگو با فرزاد کوهیان،کارشناس بسکتبال کشورمان مطرح شد؛شکایت شبان و بازارگرد از گیتی پسند 

 عمران سازان بسکتبال با این وضعیت به جایی نمی رسدگیتی پسند به سرنوشت نفت دچار می شود؟
در آستانه انحالل قرار گرفت

 بعد از ش��نیدن خب��ر انح��الل تیم فی��روز صف��ه و ورشکس��تگی 
باش��گاه نفت پایتخت، گویا این ب��ار قرعه به نام تیم عمران س��ازان 
افتاده ت��ا از رقابت ه��ای لیگ برتر کن��اره گیری کند.تی��م فوتبال 
 س��احلی عمران س��ازان ج��وان تی��ران با س��ابقه ی��ک قهرمانی و 
 دو عن��وان س��ومی در لی��گ برت��ر فوتبال س��احلی باش��گاه های

 کش��ور، ب��ه احتم��ال ف��راوان در فص��ل آین��ده ای��ن رقاب��ت ها 
 حض��ور نخواهد داش��ت. اگرچه این خبر هنوز از س��وی مس��ئوالن 
 ای��ن باش��گاه تأیید و ی��ا تکذیب نش��ده، اما به واس��طه مش��کالت 
 موج��ود، کناره گی��ری ای��ن تی��م از رقابت ه��ای فص��ل پیش رو 

حتمی است.
عمران سازان بعد از کسب عنوان قهرمانی رقابت های دو فصل پیش 
لیگ برتر به دلیل مش��کالت مالی، روندی نزولی را در پیش گرفت. 
این تیم دو فصل پیش با دو پله س��قوط بر س��کوی س��وم رقابت ها 
 ایستاد. اما اوج ناکامی عمران سازان در رقابت های فصل گذشته بود. 
 عمران سازان که در فصل گذش��ته رقابت های لیگ برتر به ایستادن 
در رده پنجم بسنده کرد، اکنون به دلیل مش��کالت مالی در آستانه 

انحالل قرار گرفته است. 
فصل پیش اصفهان با دو تیم عمران سازان تیران و استقالل مبارکه 
در لیگ برتر فوتبال ساحلی ش��رکت کرد، اما هر دو نماینده اصفهان 
با مشکالت بسیار فصل را به پایان رساندند. با این شرایط، امسال تیم 
دسته یکی شهدای تیران نیز با قهرمانی در این رقابت ها جواز حضور 

در لیگ برتر را دریافت کرده است.

زمین و زمان به هم می ریخت  اگر...
محمود خواراکچی/ سرمربی تیم فیروزصفه

گروه 
ورزش



چهره روزیادداشت

زندگی و آثار هنری حاج میرزا آقا 
امامی، کتاب برتر شد

کتاب »زندگی و آثار هنری ح��اج میرزا آقا امامی« نوش��ته مهدی وفا 
مهراست که به وسیله حوزه هنری اس��تان اصفهان منتشره شده است. 
این کتاب در بیس��تمین دوره کتاب فصل جمهوری اس��امی ایران که 
درشهر سنندج برگزار شد، مقام نخس��ت را در حوزه هنرهای تجسمی 

از آن خود کرد.
کت��اب »زندگ��ی و آث��ار هنری ح��اج می��رزا آق��ا امامی« پژوهش��ی 
دراح��وال وآثار ای��ن هنرمند اس��ت ک��ه به وس��یله مه��دی وفامهر 
تالیف ش��ده و با مقدمه اس��تاد محمود فرش��چیان، آیدین آغداش��لو 
 و محم��د عل��ی کری��م زاده تبری��زی، ب��ه چ��اپ رس��یده اس��ت.

خبر ویژه

10
نویسنده برنده پولیتزر اجازه نداد کتابش در اسرائیل منتشر شود  

آلیس واکر که برای رمان »رنگ ارغوانی« برنده جایزه پولیتزر شد، اجازه نداد نسخه جدید کتابش در 
اسرائیل منتشر شود. این نویس��نده آمریکایِی آفریقایی تبار دلیل تصمیم خود را اعتراض به سیاست 

اسرائیلی ها در قبال مردم فلسطین و آزار آنها اعام کرد.
اولین برادرکشی جهان قصه شد

مجموعه داستان »مگر می شود قابیل، هابیل را کشته باشد؟« نوشته 
عالیه عطایی به همت انتشارات هیا به چاپ رسید. این کتاب در سه 
بخش »چشم های سیاه«، »مگر می شود قابیل، هابیل را کشته باشد؟« 
و »سوم دی ماه« تنظیم ش��ده که زیرمجموعه هر یک از بخش ها نیز 
چند داستان کوتاه آورده ش��ده است .در بخش »چش��م های سیاه« 
داستان های بی بیک، بهترین دوست من و چشم های سیاه آورده شده 
و بخش »مگر می شود قابیل، هابیل را کشته باشد؟« که نام کتاب هم از 
آن گرفته شده، شامل داستان های 
عکس، چند روایت منسجم از یک 
قتل، لیلی، سرنوشت و مگر می شود 
قابیل، هابیل را کشته باشد؟ است. 
در بخش س��وم کتاب با نام »سوم 
دی م��اه« نی��ز داس��تان های میز 
کنار شومینه، سوم دی ماه و خراب 
می ش��ود، آورده شده اس��ت. این 
کتاب در ش��مارگان 1100 نسخه 
و قیم��ت 3500 توم��ان به چاپ 

رسیده است.
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متأس��فانه در ایران با توج��ه ب��ه واراداتی بودن 
اصطاح��ات و مکات��ب و ش��یوه ها و تکنیک ها 
ت��ا جاافتادن آنه��ا به اش��تباه ای��ن اصطاحات 
کارکرد پیدا می کند. چنانچه پس��ت مدرنیسم، 
پرفورمن��س، هپنین��گ و غی��ره هن��وز کارکرد 
حقیق��ی خ��ود را در تئاتر م��ا پیدا نک��رده و هر 
کس��ی از ظن خ��ود آث��اری را تحت اس��م های 
نامبرده ایج��اد می کند ک��ه معلوم هم نیس��ت 
 چقدر ب��ه حقیقت ممکن نزدیک ش��ده باش��د.

امروز هم نمی دانیم کارکرد حقیقی دراماتورژی 
کج��ا می تواند باش��د. ای��ن را می ت��وان از انبوه 
آث��اری ک��ه تح��ت ل��وای درامات��ورژی تولید 

و اجرا ش��ده ان��د، درک کرد. درامات��ورژی برای 
به روز ش��دن اثر نمایش��ی در خدمت گروه های 
اجرایی ق��رار می گی��رد و می ت��وان بناب��ر رأی 
و نظ��ر درامات��ورژ ک��ه ش��خصیتی ادی��ب و 
 درام ش��ناس و تحلیل گر دارد، دنی��ای هر متنی

 را تغییر داد.
ای��ن تغییر و اص��اح برای آن اس��ت ک��ه بتوان 
هر متن نمایش��ی را بنابر انطباق��ات و اقتضائات 
زمان��ه ب��رای تماش��اگران همس��ان و همس��و 
س��اخت. یعنی از هم��ان ن��گاه اول جاذبه الزم 
را ب��رای دیدن ایجاد ک��رد. مطمئنا ش��یوه های 
که��ن و کاس��یک نمی توان��د نظ��ر مخاط��ب 

ام��روزی را جل��ب کن��د. بنابرای��ن، بناب��ر نیاز 
روح��ی و روانی و ذهنی��ت تحلیل گر تماش��اگر 
 ام��روز باید هم��ه چی��ز را ب��رای او مهی��ا کرد.

حتی دنیای امروز این جسارت را در همگان ایجاد 
کرده که ذهن خود را از تنگناهای موجود بیرون 
بیاورند و بنابر ذات خاقه و آفرینشگر هر آن چه 
را پیش روی دارند، درهم ریزند. تماش��اگر امروز 
با یک افق باز به کش��ف لحظه ه��ا می پردازد که 
در پس زمینه آن می تواند تجربه گذش��تگان هم 
دخالت کند. البته در نهایت باید شکل نویی بیانگر 
همه اتفاقات خوش��ایند آن باش��د. دراماتورژی 
راه رسیدن به همین اش��کال نو است تا خود این 

 ظاهر تازه جاذبه دنبال ک��ردن اثر را تقویت کند. 
گاهی نی��ز این جس��ارت ب��ه تلفیق ش��یوه ها و 
مکات��ب می انجامد،ام��ا گاه��ی نی��ز تم��ام این 
اتفاقات کام��ا نچس��ب و دل زنن��ده می نماید. 
باید در مس��یر دراماتورژی از ای��ن »وصله ناجور 
ش��دن« پرهیز کرد. متأس��فانه تئاتر ما بیش��تر 
در همی��ن وادی س��یر می کن��د و درامات��ورژی 
 ب��ه ظاه��ری ش��لخته، گن��گ، مبه��م و تاریک 

ختم می شود.
این ویژگی ناآگاهی جامعه هنری ما را گوش��زد 
می کن��د ک��ه در ن��گاه اول ش��یفته اصطاحات 
می ش��وند، بی آن که بخواهند آگاهانه و به تدریج 
با تسلط و درک درست در کارکرد آن اصطاحات 
کوشا شوند. در این مسیر، آموزش حرف اول را در 
انتقال درست اصطاحات خواهد زد و چون ما از 
آن بی بهره هستیم و مترجمان ما نیز از آن غافل 
هستند، هر یک درک ش��خصی خود را منتقل و 

القا می کنند. 
البته ض��رورت چنین اصطاحاتی ب��رای به روز 
ش��دن و تطابق با تئاتر دنیا احس��اس می ش��ود، 
اما مهم تر از آن، درک درس��ت اس��ت ک��ه ما را 
 از بیراه��ه رفتن و ت��اش بیهوده ب��از می دارد.  

ما آن قدر با واژه دراماتورژی بیگانه هس��تیم که 
هنوز اختاف نظر بی��ن کارگردانان و اس��تادان 
ما وج��ود دارد ک��ه آی��ا خ��ود کارگ��ردان هم 
می تواند درامات��ورژ کار خودش باش��د یا خیر؟ 
اگر پاس��خ مثبت اس��ت، بنابرای��ن وظیفه اصلی 
کارگردان که تحلیل و القای مفاهیم متن اس��ت 
چه س��نخیتی با مش��اوره ادبی و درام شناس��انه 
ش��خص دراماتورژ پی��دا می کن��د؟ بنابراین این 
حرفه هم هن��وز در هاله ای از ابه��ام قرار گرفته و 
تا از آن به مس��یر درست نرس��یم، نمی توانیم از 
 پس ایجاد اتفاق��ات ناب در تئاتر کش��ور برآییم. 
این اتفاق و بیراهه و انحرافات ما را بر آن می دارد تا 
با احتیاط بیشتر در به کار بردن اصطاحات اقدام 
کنیم و از خودش��یفتگی و گ��ول زدن خود برای 

ایجاد فضایی حقیقی پرهیز کنیم. 
در این نوشته سعی ش��ده تا مختصری آشنایی با 

این واژه داشته باشیم:
این واژه نخس��تین بار در زبان آلمانی و به وسیله 

منتقد آلمانی، »لس��ینگ« در مجموعه مقاالت 
مه��م وی، »دراماتورژی هامبورگی« )انتش��ار از 

سال 1۷۶۷ تا 1۷۶۹( استفاده شده است.
این واژه، در اصل از ریشه یونانی»دراماتوروگیا« 
ب��ه معن��ی یک»ترکی��ب نمایش��ی« یا»کنش 

نمایشی« استخراج شده است.
لس��ینگ در س��ال 1۷۶۷ می��ادی ب��ه عنوان 
دراماتورژ در»تئاتر ملی هامبورگ« مس��ئولیت 
جمع آوری نقد و بررس��ی و تئوری های تئاتری را 
به عهده می گیرد. او در همین س��ال کتابی تحت 
عنوان»دراماتورژی هامبورگ« می نویس��د. این 
کتاب ش��امل یک مجموعه بحث انتقادی درباره 

اندیشه های تئوریک در تئاتر است. 
اساسا اندیشه های مستتر در این کتاب از یک سو 
ریشه در سنت های تئوریک آلمان دارد و از سوی 
دیگر، در تم��ام کارهای عملی که ت��ا قبل از این 
تاریخ درارتباط با میزانس��ن بوده و هنوز مفهوم 
کارگردانی در تئاتر به مفهوم امروز نبوده است را 

تحت الشعاع قرار می دهد.
در زبان فرانسه»Dramaturg« بیشتر معنای 
کارگ��ردان را می رس��اند، در حالی ک��ه در واژه 
آلمانی، منظور نمایش��نامه نویس اس��ت. اگرچه  
نوش��تن و کارگردانی گاه به وس��یله یک شخص 
انجام می شود، برتولت برش��ت نمونه بارز آن در 

آلمان است.
آلمانی ها از واژه »دراماتورژ« دو برداشت دارند: 

الف: کسی که نویسنده درام است.
 ب: کس��ی که نقش محقق مرتبط با اثر نمایشی 

را دارد.
مبح��ث  به عن��وان  درامات��ورژی  هرچن��د 
زیبایی شناس��ی و تحلیل س��اختاری ب��ه دوران 
کاسیک برمی گردد، اما به اس��تناد متون تاریخ 
تئاتر، دراماتورژ ها در قرن هیجدهم در تئاتر اروپا 
ظاهر ش��دند. دراین قرن نویس��ندگانی که برای 
ایجاد و گسترش برنامه های نمایشی به استخدام 
تئاترها درآمده بودند، دراماتورژ نامیده ش��دند. 
جی. ئی. لسینگ، نمایش��نامه نویس مهم آلمانی 
این دوران با نوشته هایش در باره  نمایش، ادبیات، 
و نقش تئاتر در توسعه  فرهنگی، تأثیر بسزایی در 

شکل دادن به رشته و پیشه  دراماتورژی داشت. 

درباره واژه ای که درتئاتر اصفهان باب شده است – بخش اول 

توهم دراماتورژی در ایران

 جمال  این روزها یکی از اصطالحاتی که به درست یا اشتباه گریبانگیر تئاتر ایران شده، »دراماتورژی« است. دراماتورژی 
فقط در کش�ور ما کاربرد پیدا نکرده، بلکه این اصطالح تئاتری نیز همانند خود تئاتر ورودش از غرب بوده است. با نوروز باقری

آن که سال ها از کارکرد این اصطالح در تئاتر دنیا می گذرد و حتی در ایران ما سابق بر این نیز چنین کارکردی داشته، 
اما این اصطالح بیش از یک دهه است وارد زبان ها شده و امروز در کنار هر کارگردانی، به ازای اجرای یک نمایش، کلمه دراماتورژ و دراماتورژی 

نیز کاربرد پیدا کرده است.
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ابالغ 
444 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204731. ش��ماره پرونده: 9009980351201167. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901172. خواهان محس��ن صدیقی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مصطف��ی جلیلی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 321 ارجاع و به کالس��ه 9009980351201167 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/05/07 و س��اعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. رش��یدی – مدیر دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
451 ش��ماره ابالغیه: 9010100352103540. ش��ماره پرونده: 9009980352101681. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901734. خواهان ها پویا عبدالهی و پارسا عبدالهی دادخواستی 
به طرفیت خوانده فریدون عبدالهی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه بیس��ت و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 9009980352101681 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/07 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه بیست و یکم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ 
452 ش��ماره ابالغیه: 9010100351106920. ش��ماره پرونده: 8909980351100932. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890939. خواهان ه��ا رقیه مختاری اس��فید واجانی و نازنین 
رضا زاده دادخواس��تی به طرفیت خوانده قربانعلی حام��دی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه یازده��م دادگاه عمومی 
حقوق��ی شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفه��ان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالسه 
8909980351100932 ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/07 و س��اعت 

و 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

تحدید حدود اختصاصی
2140 ش��ماره: 3753 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه مل��ک معروف به رودان 
پالک ش��ماره 1101 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ک��ه طبق پرونده ثبتی به نام آق��ای حمیدرضا داوری مهابادی فرزند محمدرضا و غیره 
در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید 
حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواس��ت حمیدرضا داوری مهابادی و دستور اخیر 
م��اده 15 قان��ون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روزهای ش��نبه و یکش��نبه مورخه 
4/31 و 91/5/1 رأس س��اعت 9 صب��ح در محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد. لذا به 
موج��ب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می ش��ود در روز و س��اعت مقرر در 
محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت ب��ه مراجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. فدایی- رئیس ثبت اسناد 

و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2142 شماره: 3751 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی معروف بکرانه 

پالک شماره 4551 واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای دخیل قاس��میان اردستانی فرزند حسن و 
غیره در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت اش��تباه در آگهی قبلی تجدید 
می گردد اینک بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنج ش��نبه مورخه 91/4/29 رأس س��اعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می ش��ود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف/ 97  

فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
2144 شماره دادنامه: 9109970350900136، شماره پرونده: 9009980350901258، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901310، خواهان: آقای حس��ین ذوالفقاری به نشانی اصفهان 
خ رک��ن الدوله س��ه راه پیروز کوچه ش صب��وری، خوانده: آقای محس��ن گرامیان به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: دع��وی آقای حس��ین ذوالفقاری به طرفیت خوانده آقای محس��ن گرامیان 
به خواس��ته مطالبه مبلغ هش��تاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق چک 
ش��ماره 771626/46-89/8/22 عهده بانک ملت و گواهینام��ه عدم پرداخت بانک محال 
علی��ه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده 
و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که دلیلی بر اش��تغال ذمه صادرکننده می 
باشد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/613/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می 
کند. خس��ارات تأخیر تأدیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا از 
تاریخ سررس��ید محاسبه می ش��ود. رأی صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است. م الف/ 4170 اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2145 ش��ماره دادنامه: 9009970352401480، ش��ماره پرونده: 9009980352400635، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900641، خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت 

آقای حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر س��اختمان بهشت طبقه سوم واحد 34، 
خوان��دگان: 1- آقای منوچهر محم��ودی، 2- آقای مهدی احمدپ��ور، 3- آقای محمدعلی 
ابراهیمی همگی به نش��انی مجهول المکان، 4- آقای امین سهرابی 5- شرکت عقیق رایانه 
همگی به نش��انی اتوبان اصفهان ش��یراز روبروی کافه شوشتری خ بقیه اله اولین منزل 
دست چپ، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای حبیب محمدی به 
وکالت از بانک ملت بطرفیت آقایان مهدی احمدپور و محمدعلی ابراهیمی و امین سهرابی 
و منوچهر محمدی و شرکت عقیق رایانه بخواسته مطالبه مبلغ 50 میلیون ریال و خسارت 
قراردادی بمبلغ 73 میلیون ریال تا تاریخ 90/6/14 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر 
به مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق قرارداد فروش اقساطی 

مورخ 81/12/1 و اینکه خواندگان نس��بت به خواس��ته خواهان ای��راد و اعتراضی بعمل 
نی��اورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه مس��تنداً به مواد 10 و 
219 و 220 و 223 و 230 قان��ون مدنی و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
و تبص��ره های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانک��ی بدون ربا خواندگان را متضامنًا 
به پرداخت مبلغ 123 میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
90/6/15 لغایت تاریخ اجرای رأی س��الیانه 30 درصد و نی��ز مبلغ 2619000 ریال بابت 
خسارت دادرسی و مبلغ 4/152/000 ریال بابت حق الوکاله بدوی در حق خواهان محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد. م الف/ 4169 قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2146 شماره دادنامه: 9009970351802334، شماره پرونده: 9009980351801431، 

شماره بایگانی شعبه: 901480، خواهان: خانم رویا سلمانی کروه به نشانی اصفهان، خ 
سروش، جنب رستوران جوان، طبقه اول، پ 15، خوانده: آقای محمود یوسفی، خواسته: 
صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه اصدار رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
در خصوص دادخواس��ت خواهان خانم رؤیا س��لمانی کروه فرزند رضا بطرفیت آقای 
محمودیوسفی فرزند وکیل احمد اهل افغانستان )مجهول المکان( و بخواسته صدور حکم 
طالق بلحاظ عسر و حرج و ترک زندگی، بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بموجب 
قباله نکاحیه عادی سال 1378 با خوانده ازدواج کرده ام و نامبرده اهل افغانستان است 
و حدود سه سال می باشد زندگی را ترک کرده و هیچ مراجعتی نداشته و دارای سوابق 
کیفری اس��ت بلحاظ عس��ر و حرج و ترک زندگی درخواست صدور حکم طالق را دارم 
و مهری��ه ام را نیز بذل می کنم علی هذا دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده، اظهارات 
خواهان، تصویر مصدق قباله نکاحیه عادی فوق الذکر، ش��هادت شهود بر ترک زندگی 
از ناحیه خوانده بمدت حدود س��ه س��ال، قرائن و شواهد موجود نتیجه خالصه نویسی 
پرونده جزائی کالس��ه 900360 ک 117 مبنی بر محکومیت خوانده به یک و نیم س��ال 
حبس به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و اینکه خوانده از طریق نشرآگهی دعوت 
ش��ده و حضور پیدا نکرده و دفاعی بعمل نیاورده دعوی خواهان مبنی بر عسر و حرج 
را محرز دانس��ته و با مالحظه اینکه مس��اعی دادگاه و داوران منتخب طرفین در جهت 
سازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و اینکه خواهان مهریه خود را بذل نموده 
مس��تنداً  به م��اده1130 و بند 1 آن، 1145 و 1146 قان��ون مدنی خوانده را ضمن قبول 
مابذل به حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و مطلقه نمودن خواهان بنوع طالق خلع 
محکوم می نماید. و در صورت امتناع خوانده از طالق با اجازه این دادگاه وفق مقررات 
صیغه طالق جاری خواهد ش��د و حضانت فرزند مش��ترک بنام آی��الر در اجرای ماده 
1173 قانون مدنی با خواهان میباشد و عده زوجه پس از طالق سه طهر است و رعایت 
صحت اجرای ش��رایط صیغه طالق بعهده مجری آن اس��ت رأی صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل 
تجدیدنظرخواه��ی در محاکم محترم تجدیدنظر می باش��د. م الف/ 4168 توکلی- رئیس 

شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2150 ش��ماره دادنامه: 9009970351400553، شماره پرونده: 8909980351401396، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891397، خواهان: بانک ملت با وکالت آقای حس��ن استواری 
به نش��انی چهارباغ خواجو س��اختمان ش��ماره 395، خواندگان: 1- آقای آرش ستاری 
به نش��انی ج��اده نایین منطقه صنعتی س��گزی خ دوم غربی پالک 6 و 8 ش��رکت پلیمر 
س��ازه، 2- آقای حس��ین نجفی به نش��انی مجهول المکان، 3- آقای محمدعلی زرفشانی 
به نش��انی خ طالقانی بن بس��ت مقابل بانک ملی پ 1، خواس��ته ها: 1- تأمین خواس��ته، 
2- مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم 
و به ش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک 
ملت با مدیریت آقای دیواندری و وکالت آقای حس��ن استواری بطرفیت آقایان: 1- آرش 
س��تاری فرزند محسن 2- حس��ین نجفی فرزند صفرعلی 3- محمدعلی زرفشانی فرزند 
محمدحسن بخواس��ته مطالبه مبلغ 643/800/883 ریال بابت قرارداد مشارکت مدنی به 
انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد با این توضیح که خواندگان ردیف 
دوم و س��وم ضامن وام خوانده ردیف اول می باشند، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد 
خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با 
اط��الع از دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ب��ه عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تشخیص مستنداً به مواد 198، 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی خواندگان را به نحو 
تضامن ب��ه پرداخت مبلغ 643/800/883 ریال بابت اصل خواس��ته و 3/876/100 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه براساس قرارداد بانکی از تاریخ سررسید 86/4/3 تا زمان وصول در حق خواهان 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره در مورد خوانده ردیف س��وم حضوری و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد و در 
خصوص س��ایر خواندگان غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد. م الف/ 4163 محمدی جرقویه- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
2195 ش��ماره: 90/810 ش /29 محک��وم علی��ه جعفرقل��ی محمدی عبده ون��د نام پدر: 
عبدالحسین مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 47/650/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت چهل و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین پرداخت 

خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها به ترتیب 90/8/29 و 90/8/5 لغایت 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران برعهده اجرای احکام و پرداخت 0/5 عشر حق االجرا در حق محکوم له 
جواد الماس��ی نام پدر: حسن نش��انی محل اقامت: اصفهان خ پروین جنب بانک انصار. 
م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکل��ف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2256 در خصوص پرونده کالس��ه 533/91 خواهان س��ید محمدرضا معمار با وکالت 
زه��ره دهقانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 35/118/211 ریال بابت دس��تور کار 
به طرفیت احس��ان یساری زارع تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/5/4 س��اعت 11 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو 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 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2257 در خص��وص پرونده کالس��ه 532/91 خواهان س��ید محمدرضا معمار قهفرخی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیون تومان به طرفیت احس��ان یساری زارع 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/5/4 روز چهارشنبه ساعت 10/30 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای 
خ آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2258 کالسه پرونده: 2018/90، شماره دادنامه: 308، مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمدرضا معمار قهفرخی نشانی: اصفهان، کیلومتر 
5 جاده تهران مقابل کارخانه ش��یر پگاه خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی نش��انی: 
اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید فروجان��ی پ 111، خواندگان: 1- حمیدرضا 
تسلیمی نشانی: شاهین شهر خیابان مدرس پالک 131، 2- عباس مجیدی نشانی: شاهین 
شهر بلوار مدرس خیابان کاشانی فرعی 7 پالک 3 )هر دو فعاًل مجهول المکان(، 3- فتح 
اله معظمی گودرزی نش��انی: ش��اهین ش��هر خیابان ردانی پور خ شجاعت نیم فرعی 3 
ش��رقی پالک 111، خواس��ته: مطالبه بخش��ی از وجه تخلف ق��رارداد 90/5/13 به مبلغ 
50/000/000 ریال، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه وثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوای خواهان س��ید محمدرضا معم��ار قهفرخی با وکالت زه��ره دهقانی ناژوانی به 
طرفیت خواندگان 1- حمیدرضا تس��لیمی 2- عباس مجیدی 3- فتح اله معظمی گودرزی 
به خواسته مطالبه بخشی از وجه چک شماره 444042 مورخ 90/9/5 به عهده بانک ملی 
که مبلغ پنجاه میلیون ریال آن به عنوان خواس��ته مطرح گردیده و وکیل خواهان مطابق 
قرارداد مورخ 90/5/13 به ش��ماره 106 اعالم داشته که چک بابت وجه تخلف می باشد 
لذا با توجه به مطالعه قرارداد ابرازی ش��ورا طبق تبصره 2 بند 105 و 106 محق بودن 
خواهان به دریافت وجه تخلف را محرز تش��خیص داده لذا مس��تنداً به مدارک ابرازی و 
گواهی عدم برگشت صادره استقرار دین به میزان خواسته را برعهده خواندگان محرز 
دانس��ته و با توجه به عدم حضور خواندگان علی رغم ابالغ قانونی و عدم ارس��ال هر 
گونه الیحه دفاعیه که برائت ذمه ایش��ان را محرز بداند ش��ورا طب��ق ماده 198 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و م��واد 310 و 312 قانون تجارت رأی به 
محکومی��ت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواس��ته و مبلغ پنجاه و سه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ دادخواست 90/11/12 و حق الوکاله وکیل در حق خواهان را وارد و رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



 مجری و تهیه کننده 
برنامه »هفت« مشخص شدند  

در فرص��ت کوتاه باق��ی مانده 
به پخش س��ری جدید برنامه 
تلویزیون��ی »هف��ت« محمود 
گبرلو و عل��ی قانع،گزینه های 
نهایی اج��را و تهی��ه کنندگی 
 ای��ن برنام��ه در نظ��ر گرفته

 شده اند.
تاکنون گزینه ه��ای متعددی 
برای اجرای این برنامه معرفی 
شدند؛ از نادر طالب زاده و محمد خزاعی گرفته تا رسالت بوذری، مسعود 
فراس��تی و محمود گبرلو. در   نهایت قرعه اجرای »هفت« به نام محمود 
گبرلو افتاد. قرار اس��ت س��ری جدید برنامه نهم تیر با اجرای او به روی 

آنتن برود.
 از طرف دیگر بعد از جلسات متعدد مدیر شبکه سه سیما  برای انتخاب 
تهیه کننده برنامه تلویزیونی »هفت«، از میان افرادی چون محمد خزاعی 
و حسین ربانی غریبی که تا پیش از این خبر حضورشان در سمت تهیه 
کننده بسیار جدی بود، در   نهایت در روزهای باقی مانده به پخش سری 
جدید برنامه، نام علی قانع ب��ه عنوان گزینه قطعی تهی��ه کننده برنامه 

»هفت« مطرح شده است.
قانع تاکنون برنامه های متنوعی را در تلویزیون تهیه کنندگی کرده است 
 که از میان آنها می توان گفتگو های س��ینمایی با مرحوم مالقلی پور و... 
 در قالب برنامه »برداش��ت 2«، مرور آث��ار  ابراهیم حاتم��ی کیا در ویژه 
برنامه »ققنوس« که در یازده قسمت برای ش��بکه دو تهیه شده بود و... 

اشاره کرد.

مستند تلویزیونی »گاو چاه« 
از تولی��دات مرک��ز اصفهان 
به عن��وان مس��تند منتخب 
ایران راهی مس��ابقه س��االنه 
اتحادی��ه رادی��و، تلویزیونی 
 ABU « آسیا و اقیانوس��یه
PRIZES 2۰۱2« در ک��ره 

جنوبی شد.
از میان ۱۳ اثر انتخابی تولید 
شده در رسانه ملی کش��ور، تعداد هفت مجموعه تلویزیونی و شش 
برنامه رادیویی، موفق به حضور در این مسابقه شدند که یک اثر نیز با 
عنوان »گاو چاه« تولید صدا و سیمای مرکز اصفهان است و در بخش 
بهترین مستند تلویزیونی ش��رکت می کند. اتحادیه رادیو تلویزیونی 
آس��یا و اقیانوسیه ABU در سال ۱۹۶۴ تأس��یس شد. این اتحادیه 
با ۱۷۰ عضو از ۵۳ کش��ور جهان یکی از بزرگ ترین و حرفه ای ترین 
اتحادیه های رس��انه ای در س��طح جهان اس��ت. این اتحادیه از سال 
۱۹۶۴ شروع به کار کرده و با هدف همکاری، هماهنگی، فعالیت های 
مش��ترک و رایزنی در حوزه های برنامه ای، فنی، آموزشی، ورزشی، 

حقوقی و نیروی انسانی در میان اعضا تالش می کنند.

ان��درو س��اریس ک��ه از او به 
عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
منتق��دان تاریخ س��ینما نام 
 8۳ س��ن  در  می بردن��د، 
سالگی و بر اثر بیماری معده 
در بیمارس��تانی در منهت��ن 
نیویورک در گذشت. ساریس 
ک��ه در دانش��گاه کلمبی��ا 
تدریس می ک��رد، بنیان گذار 

جامعه منتقدان فیلم آمریکا نیز بود.
مقاالت مشهوری که اندرو ساریس و پالین کیل )یکی دیگر از بزرگان 
نقد که از مخالفان سرس��خت تئوری مولف بود( درباره نظریه مولف 
و در پاس��خ یکدیگر نوش��ته اند، هنوز منابعی ارزش��مند در ادبیات 
س��ینمایی و بحث های مربوط به نظریه پردازی س��ینما به حس��اب 
می آیند. س��اریس ده ها کتاب و مقاله و نقد از خود به جای گذاشت 
که بدون شک میراثی ارزشمند برای کسی که سال ها و عاشقانه برای 

سینما نوشت، به حساب می آیند.

چهره روزیادداشت

خبر ویژه

هفت

فیلمسازان اصفهانی در جشنواره سینمای جوان 
از مجموع فیلم های رسیده به بخش مسابقه جشنواره دنا، انیمیشن های »ماهی 
کاغذی« و »مترسک« هر دوساخته حسن علیرضایی و »سقوط« ساخته احمد 

تیموری فیلمسازان اصفهانی به بخش مسابقه راه یافتند.
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الماس ها ابدی اند

باکس آفیس 

نمایشنامه نویسی که 
فیلمسازشد 

ب�اب فاس�ی، متول�د 22 ژوئ�ن در 
آمریکاس�ت ک�ه از زم�ان ورودش 
»نمایش�نامه  لق�ب  س�ینما  ب�ه 
 نویس�ی که فیلمساز ش�د« را به او

 دادند.
  ب�اب گ�ر چ�ه بیش�تر رویک�ردی 
گیش�ه ای و کلیش�ه ای داشت اما 
در بدنه تج�اری س�ینمای آمریکا 
 خ�وش درخش�ید و فیل�م ه�ای

 پرفروشی ساخت.

بزرگ بانوی بازیگری 
مری�ل اس�تریپ متول��د  22 ژوئن 
1۹۴۹ بی تردی�د یک�ی از ب�زرگان 
عالم بازیگری در س�ینمای دنیاست. 
او تاکنون هف�ده بار کاندی�د جایزه 
اس�کار ش�ده اس�ت و س�ه ب�ار آن 
را دریاف�ت ک�رده اس�ت. دو ب�ار به 
عن�وان بهترب�ن بازیگ�ر نق�ش اول 
زن برای فیل�م »انتخاب س�وفی« و 
»بان�وی آهنین« و ب�ار دیگر بهترین 
 بازیگر نق�ش مکمل زن ب�رای فیلم 

»کرامر علیه کرامر«.

تولد مردی که زیاد 
می دانست 

بیل�ی وایل�در متول�د 22 ژوئ�ن 
 1۹۰۶ کارگ�ردان، فیلمنامه نوی�س، 
تهیه کننده و روزنامه نگار آمریکایی 
اتریش�ی تبار ب�ود ک�ه در مجم�وع 
شش بار برنده اس�کار شد که شامل 
یک اس�کار بهترین فیلم، دو اسکار 
بهتری�ن کارگردان�ی و س�ه اس�کار 
 بهترین فیلمنامه است. وی همچنین 
دریاف�ت کنن�ده تندیس ی�ک عمر 

دستاورد هنری است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 814  |  شنبه3 تیر 1391 | 3 شعبان 1433

عباس کیارستمی )زاده ۱ تیر ۱۳۱۹، تهران( فیلمنامه نویس، 
تهیه کننده و کارگردان سینمای ایرانی است که آثار وی اغلب 
با استقبال فراوان منتقدان روبه رو شده است. او از سال ۱۹۷۰ 
میالدی در عرصه سینما فعالیت می کند و تاکنون بیش از ۴۰ 
فیلم سینمایی، کوتاه یا مستند را ساخته، نوشته، یا تهیه کرده  
اس��ت. از مهم ترین آثار وی می توان به س��ه گانه زلزله، طعم 
گیالس و باد ما را خواهد برد و زیر درختان زیتون اشاره کرد.

کیارستمی را فیلمسازی واقع گرا می دانند. کسی که متأثر از 
موج نو سینمای فرانسه و نئورئالیسم ایتالیا، گونه ای مختص 
به خود را در سینمای پس از انقالب بنیان نهاد. آن چنان که 
پیش از او سهراب شهیدثالث آغاز کرده بود؛ گونه ای که هر 
کدام مختصات خاص خود را دارند با شباهت و تفاوت هایی، 

از جنس تفاوت و شباهتش با موج نو و نئورئالیسم.
او سینماگری خوشفکر و روشنفکر است. به فلسفه عالقه دارد 
و پرداختن به فلس��فه خلقت ومرگ و زندگی از دغدغه های 
اصلی او در سینماست؛ اندیش��ه ای که از سه گانه روستای 
کوکر در ش��مال ایران ادامه ای دیگرگون از ن��گاه او به این 
مس��ائل اس��ت. فیلم هایی که مرگ را در کانون خود دارند 
و ندای زندگی به چش��م می آین��د. ندایی که پ��س از زلزله 
رودبارو ب��ا »زندگی و دیگر هی��چ« )زندگی ادام��ه دارد/در 
اکران خارجی( شروع و به »باد ما را خواهد برد« می انجامد. 
 او برای انتش��ار افکارش سراغ آدم های حاش��یه و پیرامونی 
می رود و برخالف انتخ��اب اجب��اری اش- هرچند هنری و 

اختیاری اش- در فیلم های سه گانه اش، در این فیلم به سان 
هنرمندی متفکر و اندیشمند با انتخاب آدم های حاشیه و در 
تقابلی برجسته از تفاوت اندیشه شهروند با حاشیه نشین یا 
به حاشیه رانده، به انتقال و ابراز فلسفه اش می پردازد؛ تقابلی 
افراطی برای رو به رو شدن با واقعیتی دستچین شده از دو سر 
طیفی که فیلمساز و همراهانش در سویی و دیگرانی که چون 
آنان نیستند در سویی دیگر قرار می گیرند. تالش کیارستمی 
و توانایی اش در گرفتن بازی های باورپذیر از نابازیگران یکی 
از نقاط قوت سینمای اوست. آن قدر واقعی که در مصاحبه ای 
می گوید، زمان زیادی را با آنها در ارتباط می ماند تا آن گونه 
شود که آنان خود نیز باور کنند که فیلمنامه ای در کار نبوده 
و هرآن چه گفته اند، از آن خودشان است.)نقل به مضمون( 

اگرانتخاب های کیارس��تمی فیلمس��از را اتف��اق بنامیم، به 
اندیش��ه و تفکر او ش��ک کرده ایم و این برازنده کسی چون 
کیارستمی نیس��ت و اگر به عمد باش��د که الجرم اندیشه از 
ورای اندیشه می زاید و باید به آن پرداخت و اندیشید. این که 
بخشی از ما این گونه است که تصویر می کنند، جای انکار و 
قصدی برای آن ندارم. ولی این فقط بخشی از ماست و بخشی 
دیگر نیز داریم که هرگز دیده و خوانده نشده است. بخشی که 
با حذف شدن در نگاه دیگری بهانه ای می شود برای تردید 
در تنوع اندیشه و آرای هنرمندانی که گمان بر این است نوعی 
دیگر از بودن را به تماشا گذاش��ته اند. نگاهی که گریزگاهی 

می شود برای تداوم هژمونی او بر سینما.

درباره پرویز پرس��تویی چه بگویم؟ این ک��ه بهترین بازیگر 
ایران اس��ت؟ حرف های تکراری بزنم؟ این ک��ه در زندگی 
واقعی خ��ود ه��م او را عمو پروی��ز صدا می کن��م و عموی 
واقعی خودم ک��ه پرویز ن��ام دارد، گله می کن��د. از تنهایی 
و گمنام��ی این روزهایش ک��ه او را زیر نام چن��د جوان قرار 
می دهن��د و دل آت��ش می گی��رد ک��ه چ��را؟ و در جواب 
می گویم ش��لوغ نکن پس��ر. چه کس��ی گفت��ه او فراموش 
ش��ده؟ چرا مغلطه می کنی ب��ا افکار خود؟ م��ی گویم مگر 
او و کیانی��ان هفت، هش��ت س��الی تنها س��ینما را بر دوش 
نگرفتند و همه حیرت زده می گفتند فقط این دو بازیگرند 
وال غی��ر. هرچه جای��زه بود با ه��م تقس��یم می کردند. که 
انگار س��ینمای ایران یعنی پرویز کیانی��ان! و حال دلم مدام 
ش��ور می زند. که چرا شش سالی اس��ت جایزه ای به خانه 
نبرده اس��ت. به دنب��ال دالیلش باره��ا گفتم یعن��ی دیگر 
محبوبیت ندارد؟ زبانم را گاز گرفتم. باز گفتم که این روزگار 
ناکس را ببین که تعداد کامنت هایش این جا ناچیز است. با 
خودم گفتم »آشپزباش��ی« را دیدی که مثل دیگر س��ریال 
 محمدرضا هنرمن��د، »زیر تی��غ« ندرخش��ید و حتی بازی 
پرویز خان قصه ما هم به حاش��یه رف��ت. می بینم که االن 
 ۵۶ سال دارد. می گویم خوش��ا به سعادتش. چه خاطرات و 

بازی های درخشانی برای ما ثبت کرد.
 چقدر دعای خیر پشت سرش دارد. فریاد می زنم و با افتخار 
می گویم او یکی از سه بازیگر برتر تاریخ سینمای ایران است. 

دو تای دیگرش را که خودتان می دانید؟! ذوب می ش��وم و 
پرکاری افرادی که هنر ندارند را می بینم و به به هم بهشان 
نثار می کنم و دلیل کم کاری عمویم را هم در این روزگار ادا 
و اطوار می دانم. دالیل دیگرش را هم که می دانید؟ دلم به 
دردی الیم دچار شده است. آیا این درد را هم سینما احساس 
می کند؟ که چرا محمدعلی کش��اورز، جمش��ید مشایخی 
و دیگر شناس��نامه های س��ینما کم فروغ تر از همیشه اند. 
می فهمند که فالنی بی دلیل پرکار اس��ت اما از دردانه ای 
مثل گالب آدینه بی اطالعیم؟ نمی پرسیم داریوش فرهنگ 
که در »بی گناهان« مس��حور کننده بود، االن چهره اش در 
اندازه های سینما فراموشمان شده است. ابوالفضل پورعرب 
که بخشی از خاطراتمان ش��ده کجاست؟ خدا حسن فتحی 
را بیامرزد که علی نصیریان را بعد از س��ال ه��ا دید و »میوه 
ممنوعه« را به او س��پرد. چرا ایشان نباید س��الی سه، چهار 
فیلم سینمایی بازی کند و سینما را بهره مند سازد؟ آن وقت 
دست پرورده هایی با حمایت ش��ریفی نیا و یارانش جوالن 
دهند؟ که حلیمه سعیدی را پرکار کنند؟ که پورمخبر بشود 
سوپراستار؟ و چند جوانک بس��یار بی استعداد که تا به حال 
فقط در آینه خ��ود را می دیدند، حاال غ��ره تصویر خود در 
سینما شوند؟ حق ندارم بسوزم؟ حق ندارم وقتی بازی خسرو 
پرویز )شکیبایی و پرستویی( سینمای ایران را می بینم و به 
سلوک می روم، از دیدن این نابازیگرها خون ببارم؟ سینمای 

رابطه ای این روزها را چه کسی می تواند انکار کند؟

مگر روزی او و 
کیانیان هفت، 
هشت سالی 
تنها سینما را بر 
دوش نگرفتند و 
همه حیرت زده 
می گفتند فقط 
این دو بازیگرند 
وال غیر

اگرانتخاب های 
کیارستمی 
فیلمساز را اتفاق 
بنامیم، به اندیشه 
و تفکر او شک 
کرده ایم و این 
 برازنده کسی
 چون کیارستمی 
نیست

بعضی الماس ها بد جور ابدی اند 

نامه ای به اعجوبه بازیگری محبوب فستیوال ها،  مغضوب منتقدان 

 مروج تئوری مولف 
در سینما درگذشت 

در هفته روز پدر در آمریکای ش��مالی، کمدی »این پسرم است« با بازی آدام 
سندلر و درام- موزیکال »راک دوران« با بازی تام کروز در شروع اکران ناموفق 
عمل کردند و انتظارها را برآورده نساختند. اما به جای این دو فیلم، انیمیشن 
»ماداگاسکار« و فیلم »پرومتئوس« همچنان قدرتمندانه به فروش خود ادامه 

می دهند.
»ماداگاس��کار۳: تحت تعقیب در اروپا« از کمپانی دری��م ورکس و پارامونت 
این هفته با ۴2 درصد رکود نس��بت به شروع اکران، توانس��ت ۳۴/۱ میلیون 
دالر کسب کند و تنها در دومین هفته مجموع فروش خود را به ۱۱۹ میلیون 

دالر برساند.
 اری��ک دارنیلو تام م��ک گراث مش��ترکا کارگردان��ی »ماداگاس��کار ۳« را بر

 عه��ده داش��ته اند و ب��ن اس��تیلر، جی��دا پینکت اس��میت، کری��س راک، 
دیوید شومیر، ساش��ا بارن کوهن و جسیکا چاس��تین صداپیشگی کاراکترها 
 را عه��ده دار بوده ان��د. م��کان دوم ای��ن هفته همچن��ان در تس��خیر یاران
  مایکل فاس��بندر اس��ت. »پرومتئوس« این هفته با به دس��ت آوردن 2۰/۷

  میلیون دالر توانس��ت رقم ف��روش کلی اش را ب��ه 8۹/۴ میلی��ون دالر ارتقا 
بخشد. 

فیلم تازه اکران شده »راک دوران« با هنرمندی تام کروز با کسب ۱۴/۴ میلیون 
 دالر در چن��د روز اول اکران در مکان س��وم جدول ایس��تاد.»راک دوران« را 
 آدام ش��انکمن در ژان��ر کم��دی- درام- موزی��کال کارگردانی کرده اس��ت. 
در این فیل��م جولین هاف، دیگو بونت��ا، تام کروز، الک بالدوین، راس��ل برند و 
کاترین زیتا جونز حضور دارند. داس��تان فیلم، دختر و پس��ری از یک ش��هر 
کوچک را در س��ال ۱۹8۷ نش��ان می دهد که دنبال آرزوهایشان در هالیوود 

هستند.
 »این پسرم است« فیلم کمدی اس��ت که ۱۵ ژوئن راهی س��ینماها شد. این 

فیلم با داش��تن ش��ان آندرز در مقام کارگردانی و هنرپیش��گی آدام ساندلر، 
اندی سمبرگ و لیتون میستر تنها توانست در اکران اولیه ۱۳/۵ میلیون دالر 

فروش کند.
داستان فیلم »این پس��رم است« درباره پدری اس��ت به نام دانی)با بازی آدام 
ساندلر( که در نوجوانی صاحب پس��ری به نام »تاد« می شود و باید او را یکه و 
تنها بزرگ کند تا به سن ۱8 سالگی برس��د. حاال بعد از این که آنها چند سالی 
همدیگر را ندیده اند، زندگی تاد دگرگون می شود. زمانی که می خواهد ازدواج 
کند، سر و کله پدر که اوضاع خوبی ندارد پیدا می شود و این دو رابطه ای جدید 

را با یکدیگر آغاز می کنند.
در مکان پنجم این هفته جدول باکس آفیس، »س��فید برفی و ش��کارچی« با 
۱۳/۳ میلیون فروش قرار دارد. این فیلم با بازی کریس��تن استیوارت، چارلیز 
ترون و کریس همسورث در س��ومین هفته اکران توانسته ۱22 میلیون دالر 

را به دست آورد.
»مردان سیاه پوش ۳« با گذشت چهارهفته از اکران، این هفته با ۱۰ میلیون 
فروش توانستند در مکان ششم جدول بایس��تند و رقم فروش کلی خود را به 

۱۵۳ میلیون دالر برسانند.
»انتقام جویان« در این هفته 8/۹۱ میلیون دالر به فروش کلی خود اضافه کرد 
و در مجموع ۵8۷ میلیون دالر به دس��ت آورده است. این فیلم در هفته هفتم 

اکران در رتبه هفتم جدول نیز قرار گرفته است.
 »The Best Exotic Marigold Hotel« در مکان هشتم این هفته، فیلم
با 2/28 میلیون دالر ف��روش قرار دارد. این فیلم نیز بع��د از هفت هفته اکران 

توانسته ۳۵/2 میلیون دالر به دست آورد.
در مکان نهم و دهم ج��دول این هفته، »قلمرو طلوع م��اه« با 2/2۴ میلیون و 

»کشتی جنگی« با ۱/2۵ میلیون قرار دارند.

این هفته، بازی دست ملودرام ها بود
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امام علی )ع( :
 خوشبخت ترین مردم کسی است که خردمند و مومن باشد.

 )غررالحکم(

 با نظام ربوی نمی شود 
تولید ملی کرد

ما هر اندازه طیب و طاهر بودن ایران اسالمی را دیدیم، می گوییم به 
حق ش��هدایمان عمل کرده ایم. هر اندازه خدای ناکرده بد بود، باید 

سعی کنیم تصحیح کنیم.
 این وظیفه ماست. باید این را باور کرد. اگر االن شما یک عطر خوب 
و یا نافه آهویی را به قسمتی از بدنتان مالیدید و معطر شد و قسمت 
دیگر معطر نش��د، باید به آن قس��مت هم بمالید. اگر در کشور صد 
تا کار خیر انجام شد، معلوم می ش��ود آن جا به برکت شهدا طیب و 
طاهر است. اگر دو تا کار مش��کل پیدا کرد، معلوم می شود آن دو تا 
را باید حل کرد و آن جا طیب و طاهر نیس��ت. سخن از شهدا، سخن 
 از بهش��ت می آید؟ بله، اما بقیه چی؟ آنها رفتند ک��ه اینها را طیب و

 طاهر کنند. 
االن س��ال تولید ملی اس��ت. ما ب��ه هر ک��ه گفتیم، آقای��ان دنبال 
تولید ملی بروید. گفتند ای��ن وام 20 درصدی که ب��ه ما می دهید، 
س��ال دوم��ش می ش��ود 40درص��د، س��ال س��ومش 60 درصد، 
س��ال چهارمش می ش��ود 80 درصد، س��ال پنجمش هم می شود 
100درصد. چیزی برای ما نمی ماند. با بانک ربوی نمی شود، اقتصاد 
 و تولید مملکت را به راه انداخت. همین قرآن اس��ت ک��ه ربا را حفر

 می داند. 
ْیَطاُن  بَا الَ یَُقوُموَن إاِلَّ َکَما یَُقوُم الَِّذی یََتَخبَُّطُه الشَّ َِّذیَن یَْأُکُلوَن الرِّ »ال

 .» ِمَن الَْمسِّ
ما می خواهیم با این اقتصاد تولید ملی داشته باشیم؟ مسلما نمی دهد، 

نمی شود. 
باید بکوشیم آن را طیب و طاهر کنیم. راه هم دارد. کدام عاقل است 
که تمام بارها را جمع کند و بگذارد و برود و همه این بارها به او بچسبد 

که نمی گذارم بروی.

چگونه از تلفن ثابت پیامک 
ارسال کنیم؟

 FIX( با راه اندازی س��رویس ارس��ال پیامک در ش��بکه تلفن ثابت
SMS(، ارسال و دریافت پیام از ش��بکه تلفن ثابت به ثابت، ثابت به 
سیار و بالعکس امکان پذیر است. ارایه سرویس پیامک در شبکه تلفن 
ثابت از طریق گوشی هایی امکان پذیر است که اوال استاندارد باشند،  
ثانیا قابلیت ارس��ال یا دریافت پیامک را دارا باش��ند. برای استفاده 
از این خدمت،  نیاز به ثبت ن��ام و پرداخت وجه اولیه نیس��ت و تمام 
مشترکان تلفن ثابت می توانند با تهیه گوشی با شرایط ذکر شده، از 

این سرویس بهره مند شوند.

روش ارسال پیام از شبکه تلفن ثابت
برای ارسال پیام از ش��بکه تلفن ثابت، ابتدا باید وارد منوی دستگاه 
 SMS Center تلفن خود شده و شماره 9717000 را در قسمت

در هر دو قسمت Deliver و Submit وارد کنید.
پس از آن پیام های خود را با انجام مراحل زیر ارسال کنید:

1- دکمه نوشتن )Write(را فشار دهید.
 OK 2- پیام خود را  به وسیله دکمه های موجود تایپ کرده و دکمه

را فشار دهید.
3- ش��ماره تلفن مقصد )گیرنده( را وارد کرده و دکمه OK را فشار 

دهید.
پیام شما ارس��ال خواهد ش��د و پیغام موفق )Successful( روی 

گوشی شما نمایش داده می شود.
درصورت دریافت پیام به وسیله گیرنده،  گوشی شما با پخش آالرم و 
اعالم روی صفحه نمایش، تحویل موفق پیام )delivery( را به شما 
اعالم می کند. درصورت دریافت پیام به وس��یله گوشی شما،  دکمه 
»خواندن« پیام )read(  را فش��ار دهید. بدی��ن ترتیب آخرین پیام 

دریافتی شما روی گوشی نمایش داده می شود.

تعرفه ارسال پیامک شبکه تلفن ثابت
- تلفن ثابت به ثابت )ش��هری(  یک پالس - تلفن ثابت به ثابت )بین 
ش��هری(  دو پالس - تلفن همراه به ثابت )شهری و بین شهری( طبق 
تعرفه تلفن همراه به زبان فارس��ی دو پالس و به زبان انگلیسی پنج 
پالس - تلفن ثابت به همراه )شهری و بین شهری(  دو پالس - تلفن 
ثابت به سایر کشورها )بین الملل(  پنج پالس و هزینه هرپالس مکالمه 

44/07 ریال است.

در برخی از ایالت ها و شهرهای آمریکا قوانینی به وسیله 
شوراهای محلی یا ش��هرداری ها تصویب می شوند که 
مفاد آنها نه تنها احمقانه، بلکه غیر انسانی نیز است. البته 
محدوده اجرایی این قوانین خوشبختانه فقط محدود به 
حوزه همان شهر یا ناحیه اس��ت. در شهر کوچک توپیکا 
که درعین حال مرکز ایالت کانزاس است قانونی تصویب 

شده که کتک زدن زن به وسیله شوهر را مجاز می داند.
  به گفته ش��ورای محلی این ش��هر، دلی��ل تصویب این 
 قانون فق��دان بودج��ه کاف��ی قضایی برای رس��یدگی 
 به موارد اختالفات زن و ش��وهر و دعواه��ای خانوادگی  

است.
نکته دیگری ک��ه باید یادآوری کرد این اس��ت که برخی 
از این قوانین مربوط به س��ده های گذشته و حتی رسوم 
سرخپوس��تان بوده اما هیچکس به فکر لغو آنها نیفتاده 

است.
احمقانه ترین قوانین آمریکا به طور خالصه و براس��اس 

حروف الفبای التین نام ایالت ها به شرح ذیل است: 
   آالباما

- در برخی از شهرهای این ایالت بازی دومینو در روزهای 
یکشنبه در اماکن عمومی ممنوع است.

- گذاشتن سبیل مصنوعی در کلیس��ا مجاز نیست زیرا 
موجب خنده برخی از حضار می شود.
- ممنوعیت رانندگی با چشمان بسته.

   آریزونا
 - در ش��هر توسکان پوش��یدن ش��لوار برای زنان ممنوع 

است.
- در شهرک گلوب ورق بازی در خیابان با یک سرخپوست 

غیرقانونی است.
   آرکانزاس

- در یکی از شهرهای این ایالت مرد حق دارد ماهی یک 
بار زنش را کتک بزند.

- در فایتویل کشتن هر موجود زنده ممنوع است.
  کالیفرنیا

- در ش��هرکی نزدیک به ل��س آنجلس مرد ح��ق دارد با 
کمربند زنش را بزند به این شرط عرض کمربند کمتر از 

دو اینچ باشد. )هر اینچ معادل 2/54 سانتیمتر(
- در شهری دیگر ش��لیک از داخل اتومبیل به سوی هر 

جانداری به استثنای  وال غیرقانونی است.
- در شهر پاسیفیک گروو ش��کار پروانه تا حداکثر 500 

دالر جریمه دارد.
 - در ش��هرکی نصب تله موش بدون جواز ش��کار ممنوع 

است.
  کارولینای جنوبی

- ورود شهروندان مسلح به داخل کلیسا مجاز است.
- در شهری ورود اس��ب ها به مهمانخانه ها ممنوع بوده 

مگر شلوار پایشان باشد.
   کلورادو

- در ش��هر دورانگو افراد هنگام ت��ردد در خیابان ها باید 
لباس��ی پوش��یده باش��ند که مرد یا زن بودن آنها کامال 

مشخص باشد. 
   کانکتیکات

- در شهر هارتفورد آموزش سگ ها ممنوع است.
  داکوتای شمالی

- در شهر فارگو شرکت در مراس��م پایکوبی با کاله منع 
قانونی دارد.

  داکوتای جنوبی
- خواب در یک کارگاه پنیر سازی مجاز نیست.

 - پخش فیلم��ی ک��ه در آن مأموران پلیس را به ش��کل 
خنده داری نشان دهد ممنوع است.

   دالویر
- در شهرلیویز پوشیدن شلوار تنگ جریمه دارد.

- ازدواج درپی شرطبندی غیرقانونی است.
   فلوریدا

- در شهری، زنانی که روزهای یکشنبه چتربازی کنند به 
زندان محکوم می شوند.

- در شهر س��اراتوزا آواز خواندن با مایو در ساحل ممنوع 
است.

  جورجیا 
- در ناحیه از این ایالت تمام مردان 16 تا 50 ساله موظف 

به حفظ و نگهداری از خطوط ریلی هستند.
- در شهر کیتمن عبور مرغ از عرض جاده ممنوع است.

   ایلینویز
- در شیکاگو ماهیگری با پیژامه مجازات قانونی دارد.

- ممنوعیت سواری برای زنان با وزن 100 کیلوگرم به باال 
با شلوار نامناسب در شهر گیرنی.

   کنتاکی
- براس��اس قانونی، تا زمانی که ش��خص بر زمین نیفتد، 

هوشیار محسوب می شود. 
  میشیگان

- در ش��هری در این ایالت براس��اس قان��ون، موهای زن 
متعلق به شوهرش است.

- در دیترویت سوت زدن از داخل اتومبیل در حال تردد 
جرم محسوب می شود.

   می سی سی پی
- کشتن خدمتکاران مجاز است.

- در ش��هر تورو هر مردی قصد ازدواج داشته باشد، برای 
اثبات آن باید شش زاغچه یا سه کالغ را بکشد.

   میسوری
- در شهر ساکو زنان نباید کالهی به سر بگذارند که موجب 

وحشت کودکان، پرندگان یا اسب ها شود.
  مونتانا

- زن حق باز کردن نامه متعلق به شوهرش را ندارد.
   نیویورک

- ممنوعیت نامیدن فرزند پسر با القاب دخترانه به وسیله 
پدرش.

   تنسی 
- ممنوعیت ماهیگیری با کمند.

 احمقانه ترین قوانین 
در آمریکا

+18+36

+14+31

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

خواندنی

دانستنی

مهرزاد دانش

ش��ماره تیرماه ماهنامه همشهری داس��تان به همراه 
ترجمه نام��ه ای از میالن کوندرا ب��ه کارلوس فوئتس 

منتشر شد.
ماهنامه همشهری داستان تیرماه با روایت »تابستان 
جان اس��ت« نوش��ته  محمد صالح عال آغاز می ش��ود. 
»چند روایت معتبر از ماست  و خیار« نیز عنوان روایت 
دیگری است از علی خدایی درباره  شیوه های مختلف 
درست کردن ماست  و خیار که به مناسبت آغاز فصل 
تابس��تان در این ماهنامه قرار گرفته است. همچنین 
روایتی متف��اوت از مارتی��ن هایدگر درب��اره زندگی 
روستایی اش در س��ال های پایانی عمر با عنوان »چرا 
روستانشین ام؟« و یادداشتی بلند به نام »روز تولدت 
آمده و رفته اس��ت« از پل آس��تر نیز در این بخش از 
این شماره از همشهری داستان قرار گرفته است. این 
ماهنامه در بخش داستان خود نیز آثاری چون »دعوت 
به ناهار« نوش��ته  لوئیج��ی پیراندلو با ترجمه  قاس��م 
صنعوی، »برخورد کوتاه« نوش��ته  سعید صیرفی زاده 
با ترجمه  گلی امامی و »فرانک رو بپا« نوش��ته  آنتونی 

مان با ترجمه  امیرحس��ین هاش��می، »غشاء نازک« 
نوشته  فریبا وفی، »فانوس دریایی« نوشته  محمدرضا 
زمانی و »آن سه نفر« نوش��ته  هومن نحوی را در خود 

گنجانده است.
بخش روایت های داستانی این ماهنامه نیز به موضوع 
آب اختصاص یافته اس��ت که به ترتیب با موضوعاتی 
چون گزی��ده ای از داراب نامه  طرطوس��ی درباره  آب 
حیات، روایتی کهن از سیاهه  س��هم آبه  تهران با خط 
امیرکبیر و بری��ده ای از یک کتاب درس��ی قدیمی به 
نام »کتاب مس��تطاب چرا؟ بدین جه��ت« درباره  آب 
همراه شده است. همشهری داستان در بخش درباره  
داستان این ش��ماره خود با نوش��ته  کوتاهی از دیوید 
فاس��تر واالس آغاز می ش��ود. مطالب دیگر این بخش 
نیز ش��امل ترجمه  نامه  میالن کوندرا ب��ه فوئنتس با 
ترجمه  رحیم قاس��میان، گفتگوی ارنست همینگوی 
با نوجوانان دهکده  هیلی با ترجمه  احمد کسایی پور و 
»جان کالم« از نانسی کرس درباره  اهمیت درون مایه 
در داستان می شود. همچنین، س��تون تازه ای از این 

شماره با عنوان »میز کار فیلمنامه نویس« به این بخش 
اضافه شده است که در آن هادی مقدم دوست به شرح 

آماده کردن مواد اولیه برای یک فیلمنامه می پردازد.
خانش، پنجره جلویی، اول ش��خص راحت، وضعیت 
کبود و قصه های شهر دیوانه، بخش های تازه ای هستند 
که در این شماره به ماهنامه اضافه شده اند. همشهری 
داستان تیرماه با سردبیری نفیسه مرشدزاده در 265 

صفحه و با قیمت 2500 تومان منتشر شده است.

نامه کوندرا به فوئنتس در همشهری داستان

عکس نوشت

اخبار ویژه

تنبلی یک جوان آفریقایی در حمام گرفتن، انگیزه ای 
برای دوست مبتکر او شد که با اختراع خود نیاز به آب 

و صابون برای دوش گرفتن را از بین ببرد.
اب��داع لودوی��ک ماریش��ین، دانش��جوی 22 س��اله 
دانش��گاه کیپ تاون آفریق��ای جنوبی ک��ه »حمام 
خشک«)DryBath( نام گرفته در حقیقت یک ژل 
پاک کننده است که به پوست مالیده شده و کار آب و 

صابون را انجام می دهد.
این ابداع که جایزه دانشجوی کارآفرین 2011 را برای 
ماریشین به ارمغان آورده، از کاربردهای گسترده ای 
در آفریقا و دیگر بخش های جهان در حال توسعه برخوردار است که بهداشت اولیه محدود 

بوده و صدها میلیون انسان دسترسی منظم به آب ندارند.
این محصول با شوینده های دست ضدباکتری متفاوت بوده و بوی سنگین الکل از آن حذف 
شده و به تولید یک غشای بی بوی پاک کننده زیست تخریب پذیر با حالت مرطوب کنندگی 
می پردازد. این محصول اکنون تولید شده و به شکل تجاری درآمده است و مشتریانی مانند 
کارکنان خطوط هوایی برای استفاده از آن در سفرهای طوالنی مدت و ارتش برخی کشورها 

برای سربازان حاضر در میادین جنگ دارد.

 Micro Compact( میک��رو خان��ه کامپک��ت
Home( من��ازل کوچک��ی هس��تند ک��ه در مدت 
زمان چهار دقیقه و 9 ثانیه احداث می ش��وند و کلید 
زم��ان کوتاه نص��ب، طراحی سیس��تم های برق، آب 
و فاضالب در س��ازه اولیه اس��ت. ش��رکت معماری 
Horden Cherry Lee نمونه اولیه میکرو خانه را 
نخستین بار در سال 2005 میالدی و با الگو برداری 
از چایخانه های سنتی ژاپن طراحی کرد. در طراحی 
نسل اولیه این خانه ها از قاب چوبی استفاده شده بود 
که باعث افزایش وزن س��ازه می ش��د، اما قاب نمونه 

جدید از آلومینیوم سبک وزن ساخته شده است که وزن خانه مکعبی را به 1/6 تن متریک 
کاهش داده است. روی سقف س��ازه نیز پنل های خورش��یدی فوتولتائیک با تلفیق یک 
ژنراتور بادی کوچک، انرژی مورد نیاز خانه را تأمین می کند؛ میزان مصرف انرژی چهار تا 
پنج کیلووات در ساعت است. میکرو خانه مکعبی در ابعاد 3/6 متر دارای دو تخت خواب، 
اتاق نشیمن، آشپزخانه، دستشویی،   حمام و سیستم تهویه هواست که صاحبخانه می تواند 
از هشت میهمان در این منزل کوچک پذیرایی کند. شانزدهمین سازه میکرو خانه به تازگی 

در کنار دریاچه ماگیور سوئیس احداث شد.

خانه ای که 4 دقیقه ای ساخته می شوددوش گرفتن بدون آب و صابون!

هتل یخی سوئد به یکی از جذاب ترین مکان های جهان برای گردشگران تبدیل شده است.
 این هتل یخی در 200 کیلومتری مدار قطب شمال در س��وئد واقع شده و در سال 2008 

میالدی ساخته شده است.
 برای س��اخت این هتل یخی هنرمندانی از سراس��ر دنی��ا به این منطقه س��فر کردند و با 
استفاده از یخ های درخشان و شفاف اقدام به س��اخت آن کردند. به گزارش ایسنا، قیمت 
دقیق بازدید از این هتل یخی مشخص نشده اس��ت، اما بازدید از این اثر هنری صرف نظر 

از قیمت آن، ارزش دارد.

پل معلق آنژای برفراز دره دیهانگ در چین، رکورددار بلندترین و طوالنی ترین پل متصل کننده 
دو تونل به یکدیگر است. طول این پل 1170 متر و ارتفاع آن از کف دره 350 متر است! هرچند 
سوژه این عکس، کارگر نترسی است که گردوغبار را از سازه های فلزی پل پاک می کند، اما پل 
آنژای در نوع خود یک شاهکار مهندسی است. برای اطمینان از پایداری سازه تیر، دکتر ژنگچینگ 
چن از دانشگاه هونان، مدلی 12متری از این س��ازه را در تونل باد آزمایش کرد. نتایج نشان داد 
سازه در برابر بادهایی با سرعت 110 متر بر ثانیه )معادل 400 کیلومتر بر ساعت( پایدار می ماند. 
استاندارد جهانی، سرعت باد را 50متر بر ثانیه )معادل 180 کیلومتر بر ثانیه( تعیین کرده است.

نترس ترین کارگر جهانهتلی برای افراد گرمایی

تصویر شگفت انگیز 
از شفق قطبی 

چهره

آیت اهلل جوادی آملی
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