
اصفهان پنجشنبه ها تعطیل شد 

 عمر دانش آموزان
معطل جاده مرگ و زندگی 

 چگونه دست از 
راضی کردن دیگران 
برداریم؟

 در جلسه شورای ستاد مدیریت بحران استانداری 

نگاهی به مرگ دلخراش26 دانش آموز بروجنی

برای شرکت در 
انتخابات مصمم هستم 2

 تساوی
64 در وقت اضافه

سهمیه بنزین آبان 
8واریز می شود

 محمد بنا، همه کاره 
کشتی فرنگی شد

پاییز، جشنواره رنگ ها به استقبال باران رفت

س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی ایران از این پس به عنوان 
مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی فعالیت می کند. رسول خادم 
مدیر تیم های ملی و محمد بنا روز گذشته جلسه ای خصوصی 

را در خانه کشتی برگزار کردند...

3  از ابتدای مهر ماه امس��ال ط��رح تعطیلی اصفه��ان در روز های 
پنجشنبه مطرح شد و مسئوالن استان، جلس��ات مختلفی را در راستای 
بررس��ی و تصمیم گیری برای این طرح برگزار کردند و باالخره در جلسه 
شورای ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان این طرح با موافقت اکثر 

دستگاه های اجرایی استان مورد تصویب قرار گرفت...

 حیف، قریبیان 
حاال غریبه سینماست 

یادمان هست که سوپراستار حدود دو دهه سینمای 
ایران مردی بود ب��ه نام فرامرز قریبی��ان؛ بازیگری با 
چهره ای میانس��ال و اهل خانواده ک��ه در مواجهه با 
بدمن ها همیشه سربلند از این مبارزه بیرون می آمد. 
 آن زمان ها س��ینما غایت آرزوی همه تلویزیونی ها 
ب��ه ش��مارمی رفت و هرک��س درتلویزی��ون ی��ا 
تئاترمی کوش��ید تا س��همی هر قدر اندک در سینما 
داشته باشد؛  سینمایی که موردپسند همه مخاطبان 

ایرانی بود و همه دوستش داشتند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

6

3

 بنگاه ها ی اتومبیل
 در حال ورشکستگی هستند4

استیضاح های وزرابه نفع کیست؟ 2

س��ه روز عزای عمومی در ش��هرکرد، یک هفته عزای عمومی در 
بروجن و ماه ها و سال ها رنج پدران و مادرانی که با هزار امید و آرزو 
فرزند دلبندشان را به 16 سالگی و 17 سالگی رساندند، غافل از آن 
که بی تدبیری دیگران برای همیشه عزیزشان را از آنها گرفته است؛ 
این حادثه یکی از ده ها حادثه ای اس��ت که در سال های اخیر از  
تورهای دانش آموزی رقم خورده و تلخ تر آن که بازهم ادامه دارد. 
م��ادر نگ��ران اس��ت،پدر دره��م رفت��ه اس��ت، تبلیغ��ات 
 ح��وزه پرورش��ی مدرس��ه ب��رای ی��ک اردوی دان��ش آم��وزی 
 آن قدر او را بر سر ذوق آورده که دیگر مخالفت ها جواب نمی دهد.

می گوین��د : خودم��ان می بریمت. می ش��نوند: ای��ن کجا و آن 

کجا؟ ح��اال کجاس��ت فرزند دلبندش��ان که پاس��خ س��ؤالش را 
 بدان��د؟ او در بس��تر خ��اک آرام گرفت��ه و ضجه ه��ای م��ادر و 

اشک های پدر را می بیند که خود را مقصر می دانند.
  جمعه گذشته ؛ کشته شدن 26دانش آموز دختر 

 جمعه شب گذش��ته بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور 
ایذه � شهرکرد در چهار محال و بختیاری، 26 نفر از سرنشینان آن 
کشته و 18 نفر زخمی شدند. مسافران این اتوبوس دانش آموزان 
دختر در مقطع دوم دبیرستان و اهل شهرستان بروجن بودند که در 

مسیر بازگشت از منطقه راهیان نور دچار حادثه شدند.

7

 گرانی کیف و کفش 
ربطی به تحریم ندارد

تکلیف »کوروش کبیر« 
را روشن می کنیم

تیم ملی مثل زندان 
شده است

 تذکرات اعضای شورا 
برای رسیدگی به امور

بانک ها همچنان دست 
در جیب بانک مرکزی 

می کنند
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

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
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.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 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 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 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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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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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

زاون قوکاسیان:  
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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

12 12 12
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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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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد



چهره روزیادداشت

 معرفی 4 نماینده دولت 
برای پاسخ به سؤال از رییس جمهور

غالمرضا کاتب نماینده مجلس اظهار داش��ت: نام��ه دولت مبنی بر 
معرفی چهار نماینده برای پاسخگویی به طرح سؤال از رییس جمهور 
در کمیس��یون برنامه و بودجه به مجلس ارایه شد. وی ادامه داد: بر 
اس��اس این نامه، فروزنده معاون پارلمانی رییس جمهور، حسینی 
وزیر امور اقتصاد و دارایی، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
خلیلیان وزیر جهادکشاورزی، چهار نماینده رییس جمهور هستند 
که برای پاس��خ به طرح س��ؤال نمایندگان مجلس از رییس جمهور 
به کمیس��یون برنامه و بودجه معرفی ش��دند. به گفته کاتب جلسه 
کمیسیون برنامه و بودجه امروز ساعت 14 برای بررسی طرح سؤال 
از رییس جمهور درباره مسائل ارزی، واردات خودرو و گندم تشکیل 

می شود.

دشمن اصلی، صهیونیست است
مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه، ضمن محکوم کردن 
ش��دید حادثه انفجار تروریس��تی در بیروت،  با ابراز تأسف از کشته 
و مجروح ش��دن تعدادی از انس��ان های بی گناه و ایراد خس��ارت 
به اماکن مس��کونی، تجاری و اموال عمومی خاطرنش��ان س��اخت: 
این اق��دام با هدف تفرق��ه افکنی می��ان جریانات و اقش��ار مختلف 
 مردم لبنان و از س��وی عناصری ص��ورت گرفته اس��ت. وی افزود:

بدون شک دش��من اصلی مردم لبنان و منطقه، رژیم صهیونیستی 
است که از ناامنی و بی ثباتی در منطقه سود می برد.

عارف، نجفی و جهانگیری
 در منزل خاتمی

مشرق نوش��ت برخی اعضای مجمع روحانیون در تالش هستند به 
مناس��بت عید غدیر خم مراسم جش��نی را در منزل محمد خاتمی 
برگزار نمایند. این جلسه با هدف نمایش وحدت در میان جبهه دوم 
خرداد و با دعوت از کاندیداهای مطرح ریاس��ت جمهوری همچون 
عارف، نجفی، جهانگیری، کواکبیان و مهرعلیزاده برگزار خواهد شد.

برای شرکت در انتخابات 
مصمم هستم

محمدرضا عارف در جمع گروهی از اس��اتید دانشگاه ها گفته است: 
من برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مصمم هستم. 
من به برنامه هایم ایمان دارم و می توانم آنها را در پازل اصالحات به 
نتیجه برس��انم. عارف با اش��اره به دیدار چندی قبل خود با خاتمی 
گفته: خاتمی با آمدن من مخالف نیست. او فقط نگران تشتت آرای 
اصالح طلبان مثل انتخابات 84 اس��ت. خاتمی ب��ه دنبال ایجاد یک 
مکانیسم انتخاباتی در میان اصالح طلبان است. عارف در پایان تأکید 
کرده است: ش��انس من در میان کاندیداهای مطرح اصالح طلبان از 

همه باالتر است و با اجازه کسی نیامده ام که با اخم آنها کنار بروم.

موتور استیضاح مجلسی ها درس��ت در شرایطی گرم شده که 
خورش��ید دولت احمدی نژاد بر لب بام رس��یده است و چند 
ماه دیگ��ر در انتخابات خ��رداد، رییس دولت ده��م باید غزل 
خداحافظی را بخواند و به تاری��خ بپیوندد، هر چند که خود او، 

تمایلی به وداع با قدرت ندارد!
 این در حالی اس��ت ک��ه نارضایتی از عملک��رد دولت، اکنون 
از س��طح عمومی مردم به می��ان سیاس��تمداران غیر دولتی 
نیز رس��یده و مقام��ات بلندپایه نظام ه��م از ای��راد انتقادات 
صری��ح و غیرصری��ح،  ابای��ی ندارن��د ول��ی واقعی��ت ای��ن 
اس��ت که مقوله ای ب��ه نام اس��تیضاح وزرا در ای��ن وضعیت، 
 اساس��ا چ��اره س��از نیس��ت و مش��کالت را مضاع��ف نی��ز 

می کند. 
 مجال��س هفت��م، هش��تم و نه��م ب��ه عن��وان ه��م دوره های 
دولت های نهم و دهم، در طول هفت س��ال گذشته، کمترین 
نظارت مؤثر را بر دولت داشته اند و این سابقه، استیضاح های 

کنونی را شدیدا زیر سؤال می برد.

احمدی نژاد در مجلس
هم اکنون بعد از سال ها سکوت، جز طرح استیضاح وزیر ورزش 
و جوانان که منتفی ش��د، طرح اس��تیضاح وزرای کشاورزی، 
کشور، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و... از سوی 

برخی نماینده ها دنبال می شود، اما کمتر کسی این سؤال را 
مطرح می کند که »بعد چه؟«

به فرض این که فالن وزیر احمدی ن��ژاد در این ماه های آخر 
دولت اس��تیضاح ش��ود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا جز این است 
 که چنین اس��تیضاحی، غس��ل تعمید مجلس��ی هاس��ت که 
»ایها الناس! دیدید چگونه بر دولت نظارت کردیم؟! « و این در 
حالی است که مجلس، در اساسی ترین امور نظارتی بر دولت، 
کوتاهی های انکار ناپذیری داشته اس��ت، به حدی که کار به 
جایی رس��یده که دولت به عنوان مجموع��ه ای تحت نظارت 
مجلس، اساسا مجلس و مجلس��یان را جدی نمی گیرد و گاه 
حتی پارلمان را به سخره می گیرد! آیا این وضعیت جز به خاطر 
مماشات و بی خیالی مفرط مجلسی ها در قبال قانون گریزی 

بی پایان دولت است؟!
استیضاح وزرا در ش��رایط کنونی، نه تنها تنبیه دولت نیست 
بلکه هدیه ای از طرف مجلس به ش��خص احمدی نژاد اس��ت 
و از این رو، گمان م��ی رود برخی از دولتی های هوش��مند و 
نمایندگان همس��و و البته تع��دادی نماینده متنف��ذ به طور 

ناخواسته در این سناریو ایفای نقش می کنند.
به بیان دیگر، مواجهه با هر کس��ی، حد و ح��دود و اصطالحا 
کوپنی دارد و در همین مورد موضوع بحث نیز، برخورد با وزرای 
دولت، می تواند کوپن های برخورد با دولت را بسوزاند تا کار به 

خود احمدی نژاد نرسد.
مجلس��ی ها بهتر از ما می دانند که متأسفانه در ماه های آخر 

دولت، روند امور به طور معمول کند می شود. 
حال اگر وزارتخانه ای بی وزیر  و با سرپرست موقت اداره شود 
که دیگر »قوز باال قوز« اس��ت، حال بماند ک��ه وزیر بعدی که 
فقط چند ماه بر س��ر کار اس��ت، تابه خود بیاید و تیم و برنامه 
بچیند، باید عکسش را به دیوار یادبود وزرای وزارتخانه بکوبد 
 و بیرون برود! اس��تیضاح، قاعدتا برای اصالح امور اس��ت ولی، 
 اس��تیضاح های کنونی وزرا، نه تنه��ا اوض��اع وزارتخانه ها را 
بهبود نمی بخش��ند بلکه نیمچ��ه نظم موج��ود در آنها را در 
این چند ماه آخر، اجبارا درگیر رف��ت و آمد مدیران می کنند 

 و عمال آنه��ا را از حی��ز انتفاع 
می اندازند.

اس��ت  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
معتقدن��د  برخ��ی   ک��ه 
استیضاح های کنونی، نه برای 
اصالح امور، که صرفا در مسیر 
 خدمت به رییس جمهور انجام 
م��ی ش��ود و البت��ه در ای��ن 
 میان، اس��تیضاح وزی��ری که 
ماه ه��ای آخر عم��ر وزارتش 
را م��ی گذران��د، م��ی توان��د 
زمینه برخ��ی تعامالت خاص 
 بین وزیر م��ورد اس��تیضاح و 
برخ��ی مجلس��یان را فراه��م 
 س��ازد. نمایندگان مجلس اگر 
 م��ی خواهن��د کاری ب��رای
 مل��ت کنن��د، فک��ری ب��رای
 اص��الح رون��د کل��ی دول��ت

در ای��ن م��دت باق��ی مان��ده کنن��د و اال برخورد سیاس��ی 
 ب��ا یک��ی دو وزارتخان��ه، ن��ه تنه��ا  مش��کلی را ح��ل 
نمی کند بلکه دردی بر دردها می افزای��د، چه آن که رویکرد 
کلی دولت نادرس��ت است، نه خط مش��ی فالن وزیر و بهمان 

وزارتخانه به طور مجزا !
مجلس اگر توان اصالح رییس جمهور ی��ا عنداللزوم برخورد 
قانونی با او را دارد، بس��م اهلل، این گوی و این میدان ! ولی اگر 
زورش به احمدی نژاد نمی رس��د و برای خالی نبودن عریضه 
س��راغ چند وزیر می رود، خ��ودش نیز همانن��د دولت دچار 

کجروی شده است.

با توجه به ماه های آخر عمر دولت

شهرک سازی های ما استیضاح های وزرا به نفع کیست؟
قانونی است!

بنیامی��ن نتانیاه��و در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
توس��عه طلبانه رژیم صهیونیس��تی مدعی شد که کرانه 
باختری تحت اش��غال این رژیم نیس��ت. نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی، شهرک س��ازی در کرانه باختری را 
 قانونی دانس��ت. وی ادعا کرد که توس��عه شهرک ها در 
مجتمع های بزرگ شهرک نشین در کرانه باختری کامال 
قانونی است. ادعاهای نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
پس از آن مطرح می ش��ود که این رژیم با احداث 800 

واحد مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کرد.

ترکیه بار دیگر سوریه را 
گلوله باران کرد

ارتش ترکیه بار دیگر در اقدام��ی تنش آمیز، دو گلوله توپ 
به س��مت س��وریه ش��لیک کرد. مهر به نقل از راشاتودی 
نوشت: اقدام ترکیه در ش��لیک گلوله توپ به سوی سوریه، 
پس از تنش ایجاد شده میان دو کش��ور در اوایل ماه اکتبر 
انجام ش��د. در همین رابطه روزنامه گاردین گزارش داد که 
»احمد داوداوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه خواستار مداخله 
کشورهای دیگر در سوریه شده اس��ت. به نوشته گاردین، 
ترکیه از کش��ورهای آمری��کا، انگلیس و دیگر کش��ورهای 
غربی خواسته تا دس��ت به اقدام فوری در سوریه بزنند. این 
درخواست ترکیه در حالی اس��ت که »اخضر االبراهیمی« 
نماینده ویژه سازمان ملل برای برقراری آتش بس در سوریه 
تالش می کند که این تالش ها از حمایت گسترده ایران و 

برخی کشورهای دیگر برخوردار شده است.

حضور سلفی ها در سوریه 
آخرالزمانی است

»حسن ابو هنیه« کارشناس اردنی جنبش های اسالم گرای 
خاورمیانه در گفتگو با شبکه تلویزیونی »المیادین« لبنان، 
با اشاره به تشدید اعزام تروریست های مسلح سلفی و وهابی 
از کش��ورهای مختلف به سوی س��وریه، گفت: هدف از این 
لشگرکشی به شامات، مشارکت در جنگ های آخرالزمانی 
است که به ظهور مهدی موعود)عج( ختم می شود. وی گفته 
هدف نهایی آنان طبق کتاب های روایی مقدسی که با عنوان 
»المالحم والفتن« در اختیار دارند فقط و فقط مشارکت در 

جنگ های منتهی به ظهور مهدی موعود)عج( است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

قانون زیادی داریم
کاظم جاللی/ رییس مرکز پژوهش های مجلس

 
ما نه تنها قانون، زیاد داریم بلکه در برخی از حوزه ها بیش از اندازه قانون 
نویسی کردیم و در برخی از حوزه ها قوانین ما شبه مقررات شده است. 
به عنوان یک نماینده مجلس معتقدم مجلس بای��د بیش از هر چیز به 
حوزه نظارت بپردازد و حوزه نظارت را هم س��اماندهی و س��ازماندهی 
کنیم. در حوزه قانونگذاری تکلیف ما مشخص است. اما در حوزه نظارت، 
ما حتی یک س��اماندهی دقیقی انجام ندادیم. البته در مجلس هش��تم 
اقداماتی در این حوزه انجام شد، ولی باید این پروسه تکمیل شود؛ مثال 
یکی از بازوهای نظارتی مجلس 
دیوان محاس��بات است. یادم 
است زمانی گزارش های دیوان 
تفریغ بودجه دیوان، مربوط به 
دو تا سه سال قبل بود، اما االن 
به شکل دقیق انجام می شود. 
به نظرم باید به س��ازوکارهای 
جدیدی بیندیش��یم و مجلس 
نهم باید این بعد را تقویت کند.
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وزیر کشاورزی چهارشنبه استیضاح می شود 

عالوه بر رس��یدگی به طرح ها و لوایح در دس��تور کار مجلس، بررسی طرح اس��تیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی مهم ترین دستور کار این هفته مجلس شورای اسالمی است. نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی روزهای یک شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه می دهند. 

  مجلس، در 
اساسی ترین امور 
نظارتی بر دولت، 

 کوتاهی های 
انکار ناپذیری 

داشته است، به 
حدی که کار به 

جایی رسیده 
که دولت، اساسا 

مجلس و مجلسیان 
را جدی نمی گیرد
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استعفای نامزدها  قبل ازانتخابات 
 خالف قانون  است 

 جزئیاتی از 
اصالح قانون انتخابا ت 

 واکنش مهدوی کنی
 به  طرح سؤال از رییس جمهور

سخنگوی ش��ورای نگهبان با بیان این که ش��ورای نگهبان هنوز فعالیت های 
انتخاباتی خود را آغاز نکرده اس��ت گفت: اگر تخلفی در این رابطه به دست ما 

برسد در زمان قانونی بررسی می کنیم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درمورد طرح 
برخی نمایندگان برای الزام استعفای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شش 
ماه قبل از برگزاری انتخابات اظهار داش��ت: ظاهرا این طرح از دستور مجلس 
خارج شده است، ولی فکر می کنم اگر چنین مصوبه ای در مجلس مطرح شود 

مغایرتش با قانون روشن باشد. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا به دولت تذکر جدی داده نمی شود 
که این اوضاع اقتصادی را به وجود آورده، اظهار داش��ت: این موضوع ها احتیاج 
به بحث های کارشناسی دارد، ولی آنچه وظیفه شورای نگهبان است را ما انجام 
می دهیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درخصوص 
فعالیت های زود هن��گام برخی کاندیداهای انتخابات آینده اظهار داش��ت: اگر 
این فعالیت ها مصداق تبلیغات باشد، ش��ورای نگهبان در بررسی ها مورد توجه 
 قرار می دهد.  وی با بیان این که رهبری فرمودند ورود زود هنگام در انتخابات 
به مصلحت نیست، اضافه کرد: ما هنوز فعالیت های انتخاباتی را شروع نکردیم 

ولی اگر گزارشی به دست ما برسد در زمان قانونی آن ر ا بررسی می کنیم.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از نهایی شدن طرحی خبر داد 
که بر اساس آن، حد اقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 یا 45 
سال و حداکثر سن 75 سال در نظر گرفته شده است. محمدابراهیم رضایی گفت: 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال بررسی و تصویب طرحی است که 
در آن سقف سنی برای شرکت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری 75 سال در 
نظر گرفته شده و کف سنی 40 سال که برخی از نمایندگان سن 45 سال را برای 
این طرح پیشنهاد کرده اند. وی افزود: در طرح جدید داشتن سواد خواندن و نوشتن 
تنها مالک و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید 
دارای سابقه مدیریتی باشند. نماینده مردم خمین در خانه ملت خاطرنشان کرد: 
بر اساس طرح مذکور، نامزد مورد نظر برای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای 8 
سال سابقه وزارت بوده و 300 نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری 
حداقل استانداری یا مشاغل هم تراز به باالتر را داشته باشند. وی را باید از نظر توان 
مدیریتی تأیید کرده و از نظر مذهبی نیز فرد مورد نظ��ر باید صالحیتش به تأیید 
شورای مدیریت حوزه علمیه قم برسد. نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس با بیان این که تالش ما بر آن است تا این طرح در این دوره از انتخابات ریاست 
جمهوری اجرایی شود اظهار داش��ت: در این طرح نظرات شورای نگهبان، مجمع 

تشخیص مصلحت نظام و دولت و وزارت کشور نیز جلب شده است.

رییس مجلس خبرگان رهبری با تأکی��د بر این که در ش��رایط فعلی باید بر 
آرامش فضای سیاسی کش��ور تأکید ش��ود، گفت: ورود به مباحث انتخابات 

ریاست جمهوری در کشور زود است و فضا نباید از هم اکنون انتخاباتی شود.
 آیت اهلل مهدوی کنی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر این که با توجه به سخنان 
رهبر معظم انقالب در بجنورد و تأکید ایشان بر آرامش فضای سیاسی کشور 
آیا طرح سؤال از رییس جمهور در ش��رایط فعلی به صالح کشور است، گفت: 
 رهبر معظم انقالب بر آرامش فضای سیاس��ی کش��ور تأکید کرده اند و بنده 
نمی توانم باالتر از سخنان ایش��ان چیزی بگویم، همه مسئوالن و نمایندگان 

مردم باید به سخنان رهبری گوش دهند. 
رییس مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در موضوع سؤال از رییس جمهور 
نماینده مجلس تصمیم گیر اصلی هستند و بنده وکیل نیستم که نظر خاصی 
بدهم. وی با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقالب در استان خراسان شمالی 
درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در شرایط فعلی باید بر آرامش فضای 

سیاسی کشور تأکید شود.
 آیت اهلل مهدوی کنی همچنین به بحث های انتخاباتی در کشورمان نیز اشاره 
کرد و گفت: ورود به مباحث انتخابات ریاست جمهوری در کشور زود است و 

فضا نباید از هم اکنون انتخاباتی شود.

مصطفی پورمحمدی رییس 
سازمان بازرسی کل کشور با 
اشاره به مطرح شدن موضوع 
سالمت انتخابات توسط رهبر 
معظم انقالب گفت: ضرورت 
کشوری که به انتخابات متکی 
است و تمام امور آن کشور با 
رأی مردم تنظیم می ش��ود، 
 انتخاباتی ش��فاف، آزاد، گس��ترده و اعتمادآفرین اس��ت و این  موضوع جزء 
آرمان های اصلی نظام جمهوری اسالمی است.وی افزود: همه ما باید تالش و 
هم و غم خود را به کار بگیریم تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، سالم، آزاد 
و با حضور گسترده مردم باشد.رییس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص 
تأکید رهبر معظم انقالب مبنی بر وظایف قوا و نینداختن تقصیرها به گردن 
یکدیگرگفت: قانون، فهم و بصیرت نس��بت به تحوالت جهانی و ش��رایطی 
که کشور در آن قرار دارد، ما را به خویش��تنداری، صبوری و اصرار بر مواضع 
قانونی دعوت می کند. معاون سیاس��ی جامعه روحانیت مبارز خاطرنش��ان 
 کرد: خوش��بختانه رهبر معظم انقالب در س��فر به اس��تان خراسان شمالی 
توصیه های شفاف و روشنی مطرح کردند و اگر بنا باشد وظیفه شناس باشیم 

و عملی صحیح داشته باشیم، تکلیفمان روشن است.

دبی��ر مجم��ع تش��خیص مصلت 
 نظام گفت :دش��من چند سال بر 
تحریم ه��ای اقتص��ادی متمرکز 
ش��ده اس��ت، اما باید به این نکته 
اشاره کرد که تحریم ها تنها برنامه 
آنها نیس��ت، مبارزه با غ��رب نیاز 
به برنامه دقی��ق و راهبردی دارد. 
با داش��تن برنامه می دانیم که در 
مقابل فتنه چه مقدار نیروها را بسیج کنیم، چه مقدار را وارد نکنیم. شک ندارم 
با حضور رهبری عزیز و آمادگی ملت ایران و بس��یجیان در صحنه می توانیم به 

خوبی از فرصت ها استفاده کنیم.
وی همچنین اضافه کرد : پیشنهاد می کنم که دولت قیمت ارز را تثبیت کند و 

باید هرچه زودتر نیروهایش را برای این منظور بسیج کند.
رضایی با بیان این ک��ه تحریم ها چند س��ال دیگر ادامه پیدا م��ی کند گفت :  
تحریم های اقتصادی طی هشت سال آینده هم ادامه پیدا می کند و اگر ما جز این 
فکر کنیم چیزی جز ساده اندیشی نیست، نباید دشمن را ساده بگیریم و باید با 

امید، تدبیر و توکل وارد صحنه شویم.
رضایی اضافه کرد : در شرایط کنونی سیاس��تمداران پای خودشان را از مسائل 
اقتصادی کنار بکش��ند و اقتصاددانان وارد صحنه شوند و سیاستمداران هم به 

حرف های آنان گوش کنند.

انتخابات تحریم

 ضرورت کشور
 انتخابات شفاف و آزاد است

 تحریم 
۸ سال آینده هم ادامه دارد

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج آقا غضنفری امام جمعه محترم شهر بن
بخشدار محترم شهر بن جناب آقای آیت اله مظفری

سالم علیکـم
احتراماً؛ بدینوسیله از زحمات بی دریغ شما عزیزان، شیفتگان به 
خدمت که در برگزاری برنامه شهدای گمنام و در برگزاری یادواره 
شهداء ش��هر بن با مردم عزیز، غیور و غیرت مند شهر بن همکاری 
و همدلی الزم را معمول نمودید کمال تقدیر و تشکر را می نمائیم.

بسیجیان عرصه خدمت
و مردم شهید پرور شهر بن



گزارش تصویری/چند نفس عمیق،هوای اصفهان پاک شده است

SMS

یادداشت

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

ساخت BRT عجوالنه بود 
رییس دانش��کده حمل و نقل و ترافیک دانشگاه اصفهان با بیان این 
که متأس��فانه مطالعات و طرح های جامع حمل و نقل متوقف شده 
 است، گفت: حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی و جاده ای یک کشور 
بزرگ تر از آن است که تنها در قالب وزارت راه و شهرسازی مدیریت 
شود. غالمرضا شیران تصریح کرد: برای س��اخت BRT قسمتی از 
خیابان گرفته می شود که  حذف پارکینگ کنار خیابان را به همراه 

دارد.

کاروان های سالمت در راه مناطق محروم 
مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان از اع��زام چندین 
کاروان س��المت و نیکوکاری به مناطق محروم، در طول س��ال خبر 
داد و گفت: ای��ن کار، نوعی خود ارزیابی ب��رای جمعیت هالل احمر 
است و درواقع تلنگری برای مسئوالن استان و تحلیل توان امدادی و 

آموزشی جمعیت نیز به شمار می آید. 
محس��ن مؤمنی جای��گاه هالل احم��ر در بی��ن م��ردم اصفهان را 
راضی کننده دانست و افزود: با این وجود هنوز بسیاری از عامه مردم 
نس��بت به کمک هایی که از س��وی جمعیت به نیازمندان می شود، 

اطالع کافی ندارند.

فریدونشهر مشکل کمبود پزشک دارد
فرماندار فریدونشهرگفت: فریدونشهرمش��کل کمبود پزشک دارد و 
پزشکان اعزامی پس از مدتی به دلیل عدم اختصاص مزایای سختی 

کار، از این شهرستان می روند. 
مهدی سلیمی اظهار کرد: برخی ازروستاهای این شهرستان همچون 
حیران، ش��ش ماه از س��ال را به دلیل برودت هوا بدون ارتباط بوده و 
ساکنان آن در روس��تا حبس می ش��وند. وی افزود: راه عبورومروربه 
این روستا عمال با خودرو امکان پذیرنیست و با چهارپایان نیز با مدت 
طوالنی همراه است. فرماندار فریدونش��هر تصریح کرد: پزشکانی که 
به این منطقه اعزام می ش��وند با توجه به ش��رایط کاری س��ختی که 
دارند از مزایای بیشتر برخوردار نیس��تند و همانند سایر پزشکان در 
شهرستان های دیگر که امکانات رفاهی خوبی دارند، حقوق می گیرند.

عراق باید بداند چه کرده است 
مدیرمرکزبین المللی مطالعه،حفاظت ومرمت آثار تاریخی )ایکروم( 
گفت: خوب است نقاط مورد اصابت بمب در مسجد جامع اصفهان، در 
زمان جنگ عراق علیه ایران، سنجش و بررسی شود تا کشوری مثل 

عراق بداند چه چیزی در تاریخ به نامش ثبت می شود.
 »استفان دی کارو«، در حالی که از مسجد جامع و میدان نقش جهان 
اصفهان که هر دو در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند بازدید 
می کرد به ایسنا گفت: آنچه تاکنون در مسجد جامع انجام شده، تجربه 
خوبی از نظر مرمت و حفاظت بوده و این مسجد از جهت باستان شناسی 

و معماری نیز بسیار ارزشمند است.

شهرداری؛ تنها گزینه غرب اصفهان
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: ش��هرداری تنها گزینه 
رس��یدگی به مش��کالت مناطق غرب اصفهان اس��ت که هنوز هیچ 
اقدامی در آن انجام نشده اس��ت. علیرضا نصراصفهانی  که درجلسه 
علنی شورای اسالمی شهراصفهان سخن می گفت، با اشاره به این که 
هنوز مشکالت غرب اصفهان بر جای خود باقی است، اظهار داشت: 
تاکنون بارها جلسات متعددی برای ساماندهی به مشکالت مناطق 
غرب اصفهان با حضور مسئوالن استانی برگزار شده و به نظر می رسد 

نتیجه ای در بر نداشته است.
وی ادامه داد: با برآوردهایی که به دست آمده به این نتیجه رسیدیم 
که غیر از شهرداری اصفهان، کسی از عهده رفع مشکالت این مناطق 
بر نمی آید و برای این کار باید سازمان جهادکشاورزی همراه با معاون 
عمرانی اس��تاندار برای موضوع باغات این منطقه وارد عمل شوند تا 

مردم این نواحی بیش از این دچار زیان نشوند.

گشتی در اخبار 

مطالبات مترو را سیاسی نکنید
عضو کمیسیون محیط زیست مجلس 

علی ایرانپور
ب��ا توجه ب��ه ای��ن ک��ه ش��هرداری در همه ح��وزه ها ب��ا تعام��ل پیش 
 می رود باید از سیاس��ی ک��ردن مطالب��ات عمرانی ش��هرداری اصفهان

به خصوص مت��رو دوری کرد، زی��را مباحث عمرانی مانن��د مترو متعلق 
 به ی��ک نهاد خاص همچ��ون ش��هرداری، اس��تانداری و... نیس��ت بلکه 
پروژه ای عمرانی خدماتی بوده که در در جه اول متعلق به مردم است، به 
همین منظور اختصاص دادن بودجه به پروژه مت��رو و دیگر پروژه ها کار 

مثبت و ارزنده ای است.
ه��ر چن��د کار در ای��ن حوزه 
ها وظیفه ش��هرداری نیس��ت، 
ام��ا ش��هرداری ب��ه دلی��ل 
 مس��ئولیت در ای��ن زمینه ها

 فعالی��ت م��ی کن��د و س��ایر 
ارگان ه��ا باید ازنگاه سیاس��ی 
به ش��هرداری ها پرهیز کرده و 
نسبت به فعالیت های شهرداری 

توجه بیشتری داشته باشند.
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چهره روز
کنگره روان تنی پایان یافت

کنگره بین المللی روان تنی پس از سه روز برگزاری در اصفهان با مشارکت خوب اساتید و 
کارشناسان آلمانی، سوئیسی و ترکیه ای به کار خود پایان داد. این کنگره با همکاری انجمن 

پزشکی و روان درمانی بین المللی رازی و دانشگاه های مرتبط با این انجمن برگزار شد.
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 اصفهان 
پنجشنبه ها تعطیل شد 

 تذکرات اعضای شورا 
برای رسیدگی به امور

  از ابتدای مهر ماه امسال طرح تعطیلی 
پروین 
اصفهان در روز های پنجش��نبه مطرح احمدی

ش��د و مس��ئوالن اس��تان، جلس��ات 
مختلفی را در راستای بررسی و تصمیم گیری برای این طرح 
برگزار کردند و باالخره در جلسه شورای ستاد مدیریت بحران 
استانداری اصفهان این طرح با موافقت اکثر دستگاه های اجرایی 
اس��تان مورد تصویب قرار گرفت و در آین��ده ای نزدیک طرح 
تعطیلی اصفهان در روز های پنج شنبه با ابالغ نحوه اجرای این 
طرح از سوی استانداری در سراسر استان اصفهان اجرا می شود. 
در این جلس��ه، برخی از دس��تگاه های اجرایی استان از جمله 
دانش��گاه علوم پزشکی، بهزیس��تی، حفاظت محیط زیست و 
هوا شناسی، دالیل خود را مبنی بر ضرورت تعطیلی اصفهان در 
روز های پنجش��نبه اعالم کردند، ام��ا در این می��ان برخی از 
دستگاه های اجرایی استان از جمله شهرداری اصفهان با اجرایی 
ش��دن این طرح مخالفت بودند. بنا به گفته مسئوالن استان با 
توجه به مواجه شدن اصفهان با پدیده اینورژن و وارونگی دما و 
به دنبال آن، افزایش آلودگی های هوا در شش ماهه دوم سال، 
تعطیل شدن اصفهان در روز های پنجشنبه ضرورتی مهم تلقی 
می شود. اکثر ادارات اصفهان موافق تعطیلی اصفهان در روزهای 

پنجشنبه هستند. منصور شیشه فروش، مدیرکل ستاد مدیریت 
بحران اس��تانداری اصفهان با اش��اره به این که طرح تعطیلی 
اصفهان پ��س از برگزاری جلس��ات مختلف ب��ا موافقت تمام 
دستگاه های اجرایی استان به غیر از شهرداری اصفهان مواجه 
شده اس��ت، گفت: در حال حاضر 17 اداره در استان پیشنهاد 
داده اند که برای جبران ساعت های کاری در روز های پنجشنبه 
از طرح دورکاری اس��تفاده ش��ود. به گفته وی هفت اداره نیز 
اس��تفاده از طرح تلفیقی را جبرانی برای ساعت های کاری در 
روز های پنجشنبه عنوان کرده اند که با اس��تفاده از این طرح، 
ادارات استان باید در روز های دیگر هفته از ساعت هفت صبح تا 

ساعت 15 بر سر کار حضور پیدا کنند.

س�االنه آلودگی ها جان 3میلیون نف�ر در دنیا را 
می گیرد

کیوم��رث کالنتری مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
اصفهان نیز در این جلسه با اش��اره به این که تعطیلی اصفهان 
 در روز های پنج ش��نبه، س��بب کاهش آالینده ه��ای جوی در 
کالن ش��هر اصفهان می ش��ود، گفت: آلودگی هوا همیشه در 
شهر های بزرگ و صنعتی وجود داشته است و به صورت معمول 
به دلیل سکون هوا، اینورژن و وارونگی دما، شش ماهه دوم هر 
سال استان با مش��کل جدی آلودگی هوا مواجه است و ساالنه 
حدود سه میلیون نفر در دنیا به دلیل آلودگی هوا فوت می کنند.

به اعتقاد وی حدود 70 درصد از آلودگی هوا به وس��ایل نقلیه 
موتوری و حدود 30 درصد نی��ز به کارخانه ها و منابع تجاری و 
مسکونی موجود در شهر ها اختصاص دارد و تعطیلی اصفهان 
 در روزهای پن��ج ش��نبه از مهم ترین خواس��ته های حفاظت 
محی��ط زیس��ت اس��ت. مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت 
 اس��تان اصفهان گفت: هوا، اصلی تری��ن و حیاتی ترین عنصر 
محیط زیست تلقی می ش��ود و پاک و س��الم بودن هوا سبب 
ارتقای سالمتی مردم می شود و با توجه به این موضوع تعطیلی 
اصفهان در روزهای پنجشنبه سبب کاهش عمده آلودگی های 

زیست محیطی در استان می شود.

  شورای ش��هر اصفهان روز بارانی را با 
داوود 
میهمانان از ش��ورای اس��المی شهر شیخ جبلی

گرگان برای بررس��ی مشکالت مردم 
گذراند. نم نم ب��اران در راه خبر از پاییزی ش��دن هوا می داد. 
درس��ت اس��ت که اغلب تکرار در نطق ها، میهمان همیشگی 
شوراست ولی در عین خوشحال بودن از اولین بارش پاییزی 

اصفهان باید زود رسید. 

س�اعت 8:10 دقیقه؛ تاالر ش�ورای اسالمی شهر 
اصفهان

برخالف انتظارهنوز تعدادی از اعضای اصلی در جایگاهش��ان 
حاضر نش��ده بودند و به همین دلیل با کمی تأخیر جلسه کار 
خود را آغاز کرد.تاالر شورا میزبان اعضای شورای اسالمی شهر 
گرگان بودند که گویی باران را نیز از شهر خود به اصفهان هدیه 
آورده بودند.جلسه با نطق مصطفی بهبهانی رییس کمیسیون 
عمران، شهرسازی و معماری شهر اصفهان آغاز شد که صحبت 
خود را با خبری از مناطق زلزله زده آغاز کرد و باور داشت که 
بنیاد مسکن اصفهان که حضور مثمر ثمر در ساخت و ساز در 
آن نواحی دارد، توانس��ته به پیش��رفت فیزیکی 60 درصدی 

دست پیدا کند. بهبهانی که گالیه را در قسمت بعدی صحبت 
های خود محور قرار داد، معتقد بود که اصول نظام مهندسی 
در ساختمان سازی رعایت نمی شود، چرا که اگر این مسئله 
 بروز پیدا می ک��رد، دیگر ش��اهد این تخریب ه��ا در مناطق 
زلزله زده نبودی��م. کری��م نصراصفهانی رییس کمیس��یون 
اجتماعی فرهنگی شورا از دیگر سخنرانان این جلسه بود که 
در بدو صحبت خود به رعایت مسائل ایمنی اشاره و تأکید کرد 
که باید برای س��اماندهی و احیای بافت فرس��وده تصمیمات 

جدی تری اتخاذ شود.

شاید به تکرار کار برآید
 البته درس��ت اس��ت که این صحبت ها بوی تکرار می دهد و 
بارها از زبان مس��ئوالن زیادی گفته ش��ده وباید توجه داشت 
که به قول معروف به تکرار کار برآی��د، ولی باید بگویم که این 
ضرب المثل در شورای اسالمی شهر اصفهان به تازگی تغییر 
 پیدا کرده، زیرا در گذش��ته با روایت به عم��ل کار برآید ذکر 
می شد که گویی کارس��از نبود و بودجه ها کفاف نمی داد، به 
همین دلیل برای ایج��اد جنگی روانی ب��رای گرفتن بودجه، 
شورایی ها تکرار را سرلوحه کار خود قرار دادند تا شاید روزی 

مسئولی از تکرار مکررات خسته شده و تدابیر ویژه بیندیشد.
در این جلسه که بیش از یک ساعت طول کشید کریم داوودی 
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز سخنانی به میان 
آورد که در خالصه می توان به ساماندهی باغات غرب اصفهان 
و منطقه مرغ اش��اره کرد که از نظر این مسئول می توان برای 
احیای آن، اقدام به ایجاد باغ ویالهای بزرگ کرد که به صورت 
شخصی بنا شود.علیرضا نصر نایب رییس کمیسیون فرهنگی 
در نطقی کلی، خود و دیگر اعضای ش��ورای شهر را از دخالت 
ویژه در مس��ائل غرب اصفهان مبری دانست و باور داشت که 
بر خالف نظرهای منفی که اعتقاد دارند اعضای شورای شهر 
جهت دارند این مس��أله صحت ندارد و دغدغه اعضای شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان رسیدگی به مش��کالت شهر اصفهان 

است. 

باران باریده است. کوچه 
الدن 
خیس اس��ت و ناودان ها ایرانمنش 

هنوز دارند سمفونی پاییز 
را زیر لب زمزمه می کنند. گنجش��ک ها غیبشان 
زده! نمی دانی روی کدامین درخت یا زیر کدامین 
 س��قف دارند به پاییز م��ی اندیش��ند. البته فرقی 
نمی کند در خیابان چهارباغ باشی یا نغمه پاییز را 
از برگ های نیمه خشک خیابان اردیبهشت و سپه 
بش��نوی و یا در میدان نقش جه��ان خش خش 
تاریخ را با پاییز نغمه س��رایی کنی؛ هر کجا باشی 

موسیقی خزان است که به گوش می رسد.
 ام��ا پ��ارک رجای��ی بهتری��ن جای��ی اس��ت که 
می توانی شاعر فصل زرد باش��ی. نیمکت خسته 
پارک، همنشین برگ هایی شده که از مادر درخت 
جدا شده اند. هوا سرد است، انگارامسال زمستان 
عجله دارد ت��ا با فصل زرد پیون��د بخورد. نیمکت 

خسته پارک، جای همیشگی لمیده و پیرمردی که 
روی آن نشسته به عصایش تکیه زده است. انگار 
به هفت دهه پیش چش��م دوخته. برگی رقصان 
به بازی نس��یم دل می دهد و می افتد پیش پای 
پیرمرد:»یادش بخیر پاییز که می شد، فصل سرما 
که می رسید، روزها کوتاه می شدند.جمع می شدیم 
خونه بزرگ ترها وتا بهار بعدی ادامه داشت، هر روز 
 خانه یکی.تنهایی معنی نداشت، اما حاال پاییز که 

می رسد انگارفصل غم شروع می شود«.
 ش��انه ه��ای پیرم��رد را ت��وی قاب چش��مانت 
جام��ی گذاری.کم��ی آن طرف تر زی��ر درخت 
 پیر سپیدار، س��میه، برگ های خشک را خاطره 
می کند الی ورق های کتابش: »پاییزکه می شود 
دلم می خواهد همه برگ ها را داشته باشم. عاشق 
رنگ هایشان هستم؛ عاشق این همه برگ و رنگ.

دوست داشتم همه فصول سال پاییز بود«.

 برخ��الف او طاه��ره ام��ا از پایی��ز خوش��ش 
نمی آید:»اصال این حال وهوا را دوست ندارم. هوا 
سرد می ش��ود و برگ ریزان شروع می شود. انگار 
دل من هم پاییزی می شود. افسرده می شوم. نه 
 سکوتش را دوس��ت دارم و نه عین ش��اعرها دلم 

می خواهد برایش مدح بگویم«.
قارقارچن��د کالغ، دورترها به گوش می رس��د و 
با خش خش برگ ها زیر پای عابران، س��مفونی 
فصل خزان را می نوازد. در میان درختی از تراوش 
باران، گنجشکی النه کرده و قمری پف کرده سر 
 در گریبان، افس��وس روزهای خوش تابس��تان را 
می خورد. خورش��ید به خاطر کم شدن گرمایش 

پشت ابر سیاهی، عاشقانه به گریه می نشیند.
جشنواره رنگ ها شروع شده است. بوی نم باران 
همه جا را گرفته؛ آن قدر که می توانی ترنم باران 
را بشنوی. می توانی به قار قار کالغ ها روی سپیدار 

کهن و پیر گوش بس��پاری، چرا ک��ه  نوید پاییز، 
گزش سرمای آن است.

زوزه باد در کوچه های س��اکت وس��رد وخلوت. 
 حزن پاییز را دو چندان ک��رده. آفتاب بی رمق و 
رنگ پریده بر دیوار، جا خ��وش کرده و رهگذران 
 برخ��ی به نغم��ه پاییز ش��اد ش��ده ان��د و برخی 

غمگین تر از همیشه هستند.
صباحی زن جا افتاده ای اس��ت. او فصل خزان را 
دوست ندارد. سرما که به استخوانش می زند انگار 
زخمی اس��ت که وجودش را می خورد:» افسرده 
 می ش��وم. نمی دانم چرا پاییز برایم غ��م و اندوه 

می آورد. انگار کسی را ازدست داده ام«.
خیلی ها مثل او هستند؛ کس��انی که برگ ریزان 
این روزها برایشان خوش یمن نیست، اما با تمام 
اینها رضایی یکی از کسانی است که با نم نم باران 
پاییزی شاد می شود:» این روزها را دوست دارم.

 انگاریک حس خوب به من دس��ت م��ی دهد که 
نمی توانم بیانش کنم؛ حس��ی که دوس��ت دارم 
همیشه داشته باشم،حسی که توی هیچ کدام از 

فصل ها نیست «.
او از دسته نسل سومی هاست؛ کسانی که دوست 
دارند نفس های س��رخ و زرد درختان را در نم نم 
باران بشنوند. به همین خاطر رو می کند به آسمان 
و می گوید:»دلم می خواهد این روزها بزنم بیرون 
و راه بروم. آن قدر بروم که عاقبت یکی از پشت سر 

بگوید: اینجا آخر خطه!
همیش��ه پاییز برایم خاط��ره انگیز بوده اس��ت. 
یاد دبس��تان، لباس ف��رم، دفتر، پ��اک کن، مداد 
ومدادتراش؛ این روزها دلتنگ نیمکت های چوبی 
کالس و دوستان مدرسه ایم شده ام، دلتنگ برای 
کالس های نیمه تاریک شیفت های بعد از ظهر، 
دلتنگ خنده های بی امان سر کالس ها که بیرون 
از آن چهارچوب، تمامی م��زه اش را درکالس ها 

جامی گذاشت.«
او را ب��ا خاطراتش تنها می گذاری ت��ا بقیه اهالی 
پارک هم از نگفته های پاییزیشان بگویند. آرش 
هم باید پاییز را دوس��ت داش��ته باش��د، این را از 
گیتاری که کنارش روی صندلی پارک گذاش��ته 
 می ت��وان فهمید. خب ای��ن حس و ح��ال برای 
نوازنده ها غنیمتی اس��ت: »ام��روز که برگ های 
پاییزی را لگد م��ی کردم، به صدایش��ان  با دقت 
گوش می دادم. همیشه س��رگرمی من در پاییز، 
راه رفتن روی برگ ها بوده، از بچگی عالقه به راه 
رفتن بر روی  برگ های خزان زده داشتم. انگار یک 
عادت است. حس می کردم باید پا روی آنها بگذارم 

تا  صدا بدهند«.
 پارک پر اس��ت از پیرمردهای بازنشسته ای که با 
ته مانده  نگاهشان بدرقه ات می کنند و می گویند 
کاش ش��انه های خالی درخت ای��ن قدر غمگین 
نبود، اما واقعا آیا این سمفونی برای دلتنگی آدم ها 

نواخته می  شود؟
 زهرا ندیمی یک روانشناس است و در این رابطه 
اعتق��اد جالب��ی دارد: در نگاه به تغیی��ر فصل ها، 
گاهی انتظار می  رود در بعضی از افراد افس��ردگی 
ایجاد شود، اما با نگاه معنابخش به تغییر فصل ها 
و آنچه که فصل جدید با خودش می  آورد، می  توان 
از تغیی��ر رنگ برگ ه��ا، از اس��تراحت طبیعت و 
از ریزش برف ه��م لذت برد.ضمن ای��ن که پاییز 
فصل شروع به خود آمدن اس��ت، تابستان انسان 
را بیش��ترپراکنده م��ی  کند. خب، وقتی انس��ان 
از راحتی حض��ورش در فضای باز، به زیر س��قف 
می  خزد، فرصتی برای به خ��ود آمدن و عمیق تر 
اندیشیدن دارد و به همین دلیل، کسانی که برای 
کسل ش��دن آمادگی دارند، کس��ل تر می  شوند 
 و عده دیگری ه��م درغروب ه��ای طوالنی پاییز 

به دنبال مهرورزی و مهربانی هستند.
وی با اشاره به این که با فرا رسیدن فصل پاییز که 
طول ساعات روش��نایی روزکاهش پیدا می کند، 
میزان ابتال به بیماری افسردگی نیز بیشتر می شود 
اظهارمی دارد: البته برخی، این مسئله را به عنوان 
یک عارضه جدی تلقی نمی کنند، در حالی که به 
دلیل تغیی��رات آب وهوا و کمبود نور خورش��ید، 
س��اعات بیولوژیکی بدن تغییر ک��رده و می تواند 

منجر به افسردگی در افراد شود.
ندیمی ک��ه پایی��ز، بیش��تر برایش ی��ک مقوله 
روانشناس��ی اس��ت تا یک فصل، حرف هایش را 
این طور تمام می کند: خش��م های فروخورده یا 
سرکوب شده را نیز می توان به عنوان عوامل بروز 
افس��ردگی نام برد. توصیه هایی که روانشناس��ان 
ب��ه بیم��اران افس��رده می کنن��د این اس��ت که 
حتی المق��دور به تح��رک و فعالیت های فیزیکی 
اقدام کنند؛ مث��ال پی��اده روی در روزهای آفتابی 
در فصل پاییز و زمس��تان می تواند تأثیرمطلوبی 
در کاهش میزان افس��ردگی داش��ته باشد. عالوه 
بر این، مصرف مواد نشاسته ای مانند سیب زمینی 
خصوصا به ص��ورت چیپس ه��م در برخی موارد 

توصیه می شود.
اما با همه این حرف ها او یا هر ش��هروند دیگری 
خوب می داند که سمفونی پاییز، موسیقی است 

که در گوش شهر پیچیده است.

سمفونی پاییز؛  موسیقی که در گوش شهر پیچید

پاییز، جشنواره رنگ ها به استقبال باران رفت
دانه های باران،  ریزش برگ ها، موسیقی خزان است که به گوش می رسد

عکس: حمیدرضا نیکومرام



چهره روزیادداشت

بانک ها همچنان دست در جیب 
بانک مرکزی می کنند

 بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی با بیان این که بانک ها
همچنان دس��ت در جیب بانک مرکزی می کنند، علت آن را کمبود 
منابع اعالم کرد و گفت: در چنین ش��رایطی نس��بت مطالبات معوق 
به کل اعتبارات پرداخت ش��ده به بیش از 20درصد می رس��د که از 
زاویه تأمی��ن منابع، یکی ازعوام��ل کاهنده ق��درت وام دهی بانک ها 
تلقی می ش��ود. مدیرعامل س��ابق بانک تات با بیان این که بانک ها به 
دلیل کمبود منابع از تس��هیالت اجباری یا اضافه برداشت ها استفاده 
می کنند، اظهار داش��ت: بانک ها بیش از منابع خود تس��هیالت ارایه 
کرده اند که اکنون نس��بت مصارف بر منابع بانک ه��ا از 100نیز عبور 
کرده است. به گفته وی، در حال حاضر بانک ها در شرایط درماندگی 
قرار گرفته اند و در پرداخت اعتبار ناتوان هس��تند. حسینی هاشمی 
تصریح کرد: بخش عمده ای از ناتوانی بانک ها و افزایش مطالبات معوقه 
مربوط به اوراق مشارکتی است که بانک ها بازخرید کردند و نتوانستند 
وجه این اوراق را ازش��رکت های دولتی و شبه دولتی اخذ کنند. وی با 
اش��اره به این که مهم ترین دلیل ناتوانی اعتباری بانک ها در این است 
که تسهیالت اعطایی به بانک ها بازنمی گردد، اظهار داشت: بخشی از 
تسهیالت تکلیفی یا دیربازده گردش نقدینگی در بانک را دچار اخالل 
کرده است. البته حسینی هاشمی در عین حال تأکید کرد: بی تردید 
پرداخت تس��هیالت تکلیفی به طرح های موس��وم به »زود بازده« در 

ناتوانی اعتباری امروز بانک ها نقش مؤثری داشته است.

 سهمیه بنزین آبان 
واریز می شود

عبداهلل جاللی، قائم مقام س��تاد مدیرت مصرف سوخت 
از تثبیت س��همیه بنزی��ن نیمه یارانه ای ب��رای آبان ماه 
 همانن��د گذش��ته و واریز این س��همیه در س��اعت 24 

امشب خبر داد.

 رهاسازی باغات
 با واردات بی رویه میوه

اس��فندیار امینی، مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی 
استان با اش��اره به واردات بی رویه محصوالت کشاورزی 
در سال های اخیر، اظهار داشت: متأسفانه اکنون شاهد 
هس��تیم که تمام تولیدکنندگان در بخش های مختلف 
دامداری، طیور، باغات و صیفی کاری دچار ضرر و زیان 
ش��ده اند و به همین دلیل تعداد بس��یاری از باغات رها 

شده است. 

نرخ خرید تضمینی گندم 
بایدکیلویی ۷۰۰ تومان شود

 سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس با انتقاد از پایین بودن نرخ خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان در س��ال زراعی ۹2-۹1، گفت: نرخ 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان باید حداقل به میزان 

کیلویی۷00 تومان افزایش یابد.  

 گرانی کیف و کفش 
ربطی به تحریم ندارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مشکالت 
تولیدکنندگان صنعت کیف و کف��ش با تأکید بر این که 
گرانی کیف و کفش دیگر ربطی به تحریم ها ندارد،گفت: 
درعرض یک س��ال قیمت مواد اولیه کیف و کفش بیش 
از س��ه برابر افزایش پیدا کرده است. مؤید حسینی صدر 
افزود: گرانی مواد اولیه کیف و کفش درحالی اس��ت که 
صددرصد تولید داخل است و گرانی کیف و کفش دیگر 
ربطی به تحریم ها ندارد. نماین��ده مردم خوی و چایپاره 
درمجلس شورای اسالمی اظهار داشت: بخشی ازجهش 
ناگهانی قیمت هم از ضعف نظارت ناش��ی می شود که با 

دستکاری درسیستم خرید انجام شده است. 

دیدگاه

اخبارکوتاه

4
ماکسیما از ایران رفت

پارس خودرویی ها دوشنبه گذشته آخرین ماکسیما را نیز مونتاژ و برای همیشه با میهمان 
ژاپنی و محبوب خود وداع کرده اند. گفته می شود قرارداد پارس خودرو با نیسان موتورز 

ژاپن به پایان رسیده و طرف ژاپنی دیگر قطعات این خودرو را تأمین نمی کند. 
 مجلس  و دولت حمایتی
 از تولید ملی نداشته اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  
محمود شکری

دولت و مجلس با گذش��ت بیش از هفت ماه از سال تاکنون خروجی 
مناس��بی در راس��تای حمایت از تولید مل��ی،کار و س��رمایه ایرانی 
نداشته اند. متأس��فانه طی این مدت اخیرحمایتی از صنایع بزرگ و 
کوچک برای این که تولیدشان افزایش و یا حداقل حفظ شود، انجام 
نشده است. مجلس طی ماه های اخیر کارگروهی در رابطه با بیانات 
رهبر معظم انقالب مبنی بر 
حمایت از تولید ملی تشکیل 
داد ک��ه تاکن��ون خروج��ی 
مناسبی از آن دیده نمی شود. 
بیش��تر نوع مدیریت و نگاه 
مجموعه دولت به مشکالت 
اخیر کشور دامن زده و بیشتر 
مشکالت به نوع تدبیر دولت 

بر می گردد. 
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برخی از کارشناس��ان می گویند با افزایش جدید قیمت خودرو و 
کیفیت نا مناسب محصوالت داخلی، طبیعتا تقاضا در بازار کاهش 
خواهد یافت. این کاهش تقاضا تا حدودی قیمت خودرو را در بازار 
به تعادل می رساند، اما این نکته همچنان باقی است که آیا خرید 
 خودرو داخلی با این ش��رایط همچنان با استقبال مصرف کننده 

روبه رو خواهد بود؟ 
از س��ویی دیگر مصرف کنندگان نیز معتقدند که خودرو سازان با 
افزایش قیمت خودرو در پی جبران زیان های خود از جیب مشتری 
هستند. افزایش قیمت خودرو در کنار کیفیت نامناسب محصوالت، 
عاملی است که انتقاد مصرف کنندگان را هر بار در آستانه افزایش 

قیمت خودرو به دنبال داشته است. 
این در حالی است که از اواخر سال گذشته تعیین قیمت خودرو به 
سازمان حمایت از مصرف کننده سپرده شد. خودرو ساز می بایست 
با ارایه مدرک معتبر مبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر 
یا حاشیه سود منفی قیمت پیشنهادی خود را ارایه کند. در صورت 

توافق، سازمان اجازه افزایش قیمت را صادر می کند. در این مدت 
س��ازمان حمایت از مصرف کننده به درخواس��ت افزایش قیمت 
خودرو از سوی خودروس��ازان بی اعتنا بوده است. این بی اعتنایی 
در مواردی افزایش خودسرانه از س��وی برخی خودرو سازان را در 

پی داشته است. 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان با در اختیار گرفتن حق تعیین 
قیمت خودروها س��عی در ح��ذف داللی و نزدی��ک کردن قیمت 
کارخانه به بازار داشته، اما آنچه در عمل شاهد آن بودیم، بی نصیب 
ماندن مصرف کنن��ده از این تغییرات و افزای��ش چند باره قیمت 

خودرو بوده است.
این افزایش قیمت و ثابت ماندن کیفیت، در حالی است که درچند 
سال گذشته شاهد این موضوع بوده ایم که خودروسازان شروع به 
صادرکردن خودروهای خود به برخی ازکشورها کرده اند که در آنجا 
با قیمت بسیار پایین تر و با کیفیت و خدمات پس ازفروش بسیار 

بهتر ارایه می شده است.

تعطیلی بنگاه ها به دلیل افزایش قیمت خودرو
مرتضی گل افشان، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرستان 
اصفهان در گفتگویی با اذعان ب��ر این که قدرت خرید مردم پایین 
آمده و دیگر قادر به خرید ماشین نیستند، گفت: کاهش  توان مالی 
مردم و در نتیجه عدم قدرت خرید آنها، باعث شده تا دیگر بنگاه های 

فروش خودرو به کسب درآمد نپردازند.
وی در ادامه بیان داشت: قیمت خودرو به طور چشمگیری افزایش 
پیدا کرد و این مسأله س��بب ش��ده تا مردم دیگر رغبت به خرید 

نداشته باشند.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرستان اصفهان ادامه داد: این 
افت خرید که در تمامی فروشگاه های خودرو دیده می شود، باعث 
شده تا به کار آنها لطمه وارد شود و بحران را در این شغل حکمفرما 
کند، به طوری که به دلیل این افزایش قیمت برخی از فروشندگان 

ما مجبور به تعطیل کردن کار خود شده اند.
وی در بخش دیگر صحبت های خود با اش��اره  به نمایندگی های 
مجاز فروش خودرو گفت: متأسفانه از زمانی که فروش خودرو در 
 دست نمایندگی های مجاز افتاد، دیگر مردم برای خرید به بنگاه ها

مراجعه نمی کنند و این مسأله سبب ش��ده تا فروش تا حد باالیی 
پایین بیاید.

افزایش 3۰ درصدی قیمت خودرو در یک ماه اخیر
 گل افشان تصریح کرد: از ابتدای سال تا یک ماهه اخیر با افزایش 
10 درص��دی در بخش خودرو روب��ه رو بودیم، ول��ی این افزایش 
 ناگهان به 20 الی 30 درصد رس��ید و بحران��ی را در بخش خرید 
به وجود آورد. وی در ادامه متذکر شد: در بنگاه های فروش خودرو 
سبک که تعداد 280 بنگاه را شامل می شود، اگر فروش به همین 
روال پیش رود تا پایان سال شاهد تعطیلی اکثر بنگاه ها هستیم، 
همچنی��ن در بخش خودروهای س��نگین نیز به دلی��ل نزول کار 
در بخش باربری و مس��افر، این بخش نیز ش��اهد خسارات فراوان 

بوده است. 
به گفته وی، قیمت خودرو که روزهای اخیر با رش��د چشمگیری 
روبه رو بود، اگر پایین بیاید توان خرید مردم باال می رود، در غیر این 
صورت توان مردم برای خرید نمی تواند پاسخگوی نیاز فروشندگان 

خودرو باشد.
رییس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرس��تان اصفهان در پایان 
صحبت های خود با اشاره به بخش خودروهای خارجی، خاطر نشان 
 کرد: در بخش خودروهای خارجی نیز ما با مشکل افزایش قیمت

30 تا 50 درصدی روبه رو بودیم که گاه ب��ه دلیل افزایش قیمت 
گمرک صورت گرفته است.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو شهرستان اصفهان:

بنگاه ها ی اتومبیل در حال ورشکستگی هستند

واکنش مصرف کنندگان به افزایش قیمت خودروهای داخلی از چند جهت قابل بررس�ی   داوود
است؛  برخی افزایش قیمت خودروها را در کنار کاهش سطح قدرت خرید مردم در نتیجه  شیخ جبلی

افزایش قیمت دالر مورد انتقاد قرار می دهند، از طرف دیگر کیفیت نامناسب محصوالت و 
عدم ایمنی آنها در مقایس�ه با محصوالت خارجی دلیلی دیگر برای اعتراض مردم فراهم کرده است. برخی هم از 

افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده در نتیجه نوسانات بازار گله کرده اند.

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

ابالغ رأی 
5086 ش��ماره دادنامه: 9109970354400841، ش��ماره پرون��ده: 9009980358101237، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901475، ش��اکی: آقای علی مرادی به نش��انی خ کاوه ش��هرک 
کاوه خ حاف��ظ ارغ��وان 2 پ 155، مته��م: آق��ای ایرج رفیعی به نش��انی مجه��ول المکان، 
اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت 
بص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اته��ام آقای ایرج رفیع��ی فرزند علی 
اکب��ر دائر ب��ر خیانت در امانت موضوع ش��کایت آقای علی مرادی فرزند حس��نعلی متولد 
1334 دادگاه صرفنظ��ر از اع��الم رضای��ت بدون قید و ش��رط ش��اکی به جه��ت فقد ادله 
اثباتی وقوع جرمی را محرز ندانس��ته مس��تنداً به اصل 37 از قانون اساسی رأی بر برائت 
مته��م صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره حض��وری و ظرف مهل��ت 20 روز از ابالغ 
 قاب��ل تجدیدنظر اس��ت. م ال��ف/ 11682 محمدی کم��ال آبادی- رئیس ش��عبه 118 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
5087 ش��ماره: 90199/107 ب 5 نظر به اینکه آقای حجت اله ماهر فرزند حس��ین به اتهام 
عدم رعایت نظامات قانونی منجر به فوت از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ي دادس��راي ناحیه 4 
اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر 
نش��ده بدین وس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیف��ري مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 5 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان 
خ کهندژ دادس��راي ناحیه 4 بازپرس��ي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر گردد 
درصورت عدم حضور پس از گذش��ت مهل��ت مقرر اقدامات قانون��ي در این خصوص به 
 عم��ل خواهد آمد. م الف/ 11680 غالمپور- مدیر دفتر ش��عبه پنجم بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی وانقالب اصفهان
 

احضار
5088 شماره: 910590 ب 5 نظر به اینکه آقای امیرمحمد شاهین فرزند عزیز به اتهام خیانت 
در امانت از طرف ش��عبه 5 بازپرسي دادس��راي ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجراي ماده 
115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهي 
در شعبه 5 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ دادسراي ناحیه 4 بازپرسي 5 جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر گردد درصورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر 
اقدام��ات قانوني در این خصوص به عمل خواه��د آمد. م الف/ 11684 غالمپور- مدیر دفتر 

شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان
 

احضار
5089 ش��ماره: 140199/53 ب 5 نظر به اینکه آق��ای محمود مرتضوی فرزند علی به اتهام 
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع از طرف شعبه 5 بازپرسي دادسراي ناحیه 
4 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه مجهول الم��کان بودن نامبرده 
میسر نشده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 5 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان 

خ کهندژ دادس��راي ناحیه 4 بازپرسي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر گردد 
درصورت عدم حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانوني در این خصوص به عمل 
 خواهد آمد. م الف/ 11683 غالمپور- مدیر دفتر ش��عبه پنجم بازپرس��ی دادسرای عمومی

وانقالب اصفهان
 

احضار
5090 ش��ماره: 30100/117 ب 5 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��ای س��عید جباری ب��ه اتهام ضرب 
و ج��رح ب��ا چاقو از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ي دادس��راي ناحیه 4 اصفه��ان تحت تعقیب 
اس��ت و اب��الغ احضاریه به واس��طه مجهول الم��کان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین 
وس��یله در اج��راي م��اده 115 قان��ون آئین دادرس��ي کیفري مرات��ب به نامب��رده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 5 بازپرس��ي اصفهان واق��ع در اصفهان خ 
کهندژ دادس��راي ناحیه 4 بازپرس��ي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خوی��ش حاضر گردد 
درصورت عدم حضور پس از گذش��ت مهل��ت مقرر اقدامات قانون��ي در این خصوص به 
 عم��ل خواهد آمد. م الف/ 11685 غالمپور- مدیر دفتر ش��عبه پنجم بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی وانقالب اصفهان
 

ابالغ
5091 نظر به اینکه آقای محس��ن به اتهام سرقت و آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی 
حسب ش��کایت آقای حمیدرضا صالحی فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910214 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش 

حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 11686 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی

وانقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5092 ش��ماره دادنامه: 9109970354201047، ش��ماره پرونده: 9009980360100517، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900650، ش��اکی: آقای سینا کشاورز به نشانی ملک شهر خ انقالب 
اسالمی کوچه شهرزاد ساختمان ش��هرزاد پالک 20 آیفون 2، متهم: آقای مهدی شالوزاده 
به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای سینا کشاورز فرزند جمشید علیه آقای مهدی شالوزاده 
فاقد مش��خصات بیش��تر بدلیل متواری بودن مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به 
ش��اکی از توجه به شروع شکایت ش��اکی، گواهی پزشکی قانونی و شهادت آقای اسماعیل 
کرم زاده و آقای نیما نظرپور و متواری بودن متهم بزه انتس��ابی را محرز و مسلم دانسته 
مس��تنداً به مواد 480 و 481 و 367 و تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اس��المی متهم 
را ب��ه پرداخت 1/5 درصد بابت حارصه پهلوی چپ در 3 ناحیه و یک درصد بابت حارصه 
گردن و 1/5 دینار بابت کبودی خطی قدام بازوی چپ و یک صدم از یک سوم از یک دهم 

دیه کامل بابت حارصه بند وسط انگشت کوچک دست چپ و 1 درصد بابت حارصه روی 
س��ر و 1 درصد از یک دوم از یک دهم دیه کامل بابت حارصه نوک شس��ت دس��ت چپ و 
یک درصد بابت حارصه بازوی چپ در دو ناحیه و نیم درصد بابت حارصه خلف س��اعد 
چپ در حق ش��اکی و تحمل یکس��ال حبس بابت جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی باچاقو 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره غیابی ظرف مدت ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه می باش��د. م الف/ 11837  وطن خواهان اصفهانی- رئیس ش��عبه 116 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5093 ش��ماره دادنامه: 9109970354000742، ش��ماره پرون��ده: 9109980364600272، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910244، ش��کات: 1- آقای صفا ش��کرچیان با وکالت خانم مریم 
ش��کرچیان به نشانی زرین ش��هر روبروی دادگستری زرین ش��هر دفتر وکالت، 2- آقای 
اس��ماعیل روزبهانی به نش��انی خانه اصفهان روبروی پارکین��گ 5 طبقه پ 6، متهم: آقای 
علیرضا غالمی به نش��انی متواری، اتهام: صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا غالمی دائر بر صدور 
یک فقره چک بالمحل به ش��ماره 003970- 90/10/15 به مبلغ دوازده میلیون و دویس��ت 
هزار ریال در حق اس��ماعیل روزبهان��ی عهده بانک صادرات و یک فق��ره چک بالمحل به 
ش��ماره 003969-90/9/30 به مبلغ ده میلیون ریال عهده بانک مذکور در حق ش��اکی صفا 
ش��کرچیان دادگاه با توجه به محتویات پرونده اواًل چون چک شماره 90/10/15-003970 
را )مطاب��ق ظهر چک( آقای اس��ماعیل روزبهانی کاًل تمامی حق و حق��وق خود را به صفا 
ش��کرچیان پس از برگش��ت چک و گواهینامه عدم پرداخت واگذار نموده علی القاعده دیگر 
هیچکدام از دو نفر مذکور حق ش��کایت کیفری ندارند صرف نظر از اینکه اساسًا اسماعیل 

روزبهانی در پرونده ش��کایتی مطرح ننموده و وکیل مریم ش��کرچیان نوش��ته است که با 
وکال��ت وی ول��ی وکالت وی در دادگاه در تاریخ 91/5/11 ارائه ش��ده اس��ت بنا به مراتب 
مس��تنداً به ماده 11 قانون ص��دور چک با آخرین اصالحات در این قس��مت قرار موقوفی 
تعقی��ب صادر اعالم م��ی نماید. لیکن در مورد چک ش��ماره 495/003669-90/9/30 چون 
فردی به نام عزت اله روزبهانی ابتدائًا مشخصات خودش را در ظهر چک قید نموده و حتی 
امضاء نموده ولی بعداً صفا ش��کرچیان آن را برگش��ت زده چون اخذ توضیح از عزت اله 
روزبهانی راجع به نحوه اخذ چک الزم بوده به وکیل شاکی دادگاه ابالغ نموده که عزت اله 
روزبهان��ی را حاضر نماید ولی نامبرده )وکیل( با وصف ابالغ واقعی عزت اله روزبهانی را 
حاضر ننموده الیحه ای نیز ارائه نکرده اس��ت علیهذا چون بالمحل بودن چک مذکور مورد 
تردید این دادگاه می باش��د مس��تنداً به اصالت البرائت متهم موص��وف را تبرئه می نماید. 

رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باشد. شاکیان با وکالت مریم شکرچیان وکیل مشاوره قوه قضائیه می 
باشند. م الف/ 11838 سعیدی ابواسحقی- رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5095 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان سید احمد و س��ید امیر نبوی زمانی شکایتی علیه 
آق��ای ایمان ش��کیبا دایر بر ای��راد ضرب و جرح عم��دی و توهین مجهول الم��کان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 910760 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 11841  ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5096 بدینوس��یله اعالم می گردد اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 
شکایتی علیه آقای وحید صرامی دایر بر تولید و توزیع و استفاده از مصالح غیر استاندارد 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910801 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 11840 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5097 بدینوس��یله اع��الم می گردد آقای س��ید حمیدرضا حاجی زرگرباش��ی فرزند جالل 
ش��کایتی علیه 1- میترا شاهرودی فرزند مس��عود 2- مجید موسوی فرزند حجت اله دایر 
بر تحصیل مال از راه نامش��روع و برداشت پول از حساب مجهول المکان به این بازپرسی 
تس��لیم و به ش��ماره 910800 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف/ 11839 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5098 ش��ماره دادنامه: 9009970353601682، ش��ماره پرون��ده: 9009980360100464، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900936، شاکی: آقای محمد تورجی زاده به نشانی خ جابرانصاری 
ابونعیم جنوبی بهار 2 پالک 22 ت 4359353، متهم: خانم فرانک کرمی تخت چوبی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام خانم فرانک کرمی فرزند مختار فاقد مش��خصات در کیفرخواست مبنی بر خیانت در 
امانت نس��بت به یک دس��تگاه اتومبیل موضوع شکایت آقای محمد تورجی زاده با توجه به 
محتویات پرونده و برگ امانت نامه ص 5 و عدم دفاع مؤثر از سوی متهمه دادگاه مجرمیت 
وی را محرز دانسته به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به یکسال حبس 
تعزی��ری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و 20 روز پ��س از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م 

الف/ 11836 مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
5099 نظر به اینکه آقای مجتبی بابانزاده به اتهام مزاحمت تلفنی حسب شکایت آقای سعید 
زارع ش��رودانی فرزند غالمرضا از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910998 د/ 32 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 11844 

شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان
 

ابالغ
5100 نظر به اینکه آقای عسگر قریب شاهی فرزند قنبر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
حس��ب شکایت آقای کرم مالئی فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910641 
د 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 11843 

شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5101 ش��ماره دادنامه: 9109970353400851، ش��ماره پرونده: 9109980365700218، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910489، شاکی: اداره کار به نشانی خ هزارجریب انتهای خ کارگر، 
متهم: آقای حس��ین غفوری به نشانی متواری و مجهول المکان، اتهام: عدم پرداخت جریمه 
اداره کار، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم بنام آقای حس��ین غفوری مبنی بر به کارگیری 
اتباع بیگانه حسب گزارش اداره کار و عدم دفاع از سوی متهم علی رغم ابالغ وقت رسیدگی 
از طریق نش��ر آگهی بزه انتسابی محرز و مس��تنداً به ماده 181 قانون کار متهم مذکور به 

تحم��ل 91 روز حب��س محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظ��رف مدت ده روز پس از 
ابالغ واقعی قابل وا خواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 11845 مرادی- رئیس شعبه 

108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ أی
5102 ش��ماره دادنامه: 9109970352700557، ش��ماره پرونده: 9109980359100206، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910216، متهم: آقای هادی علی محمدی به نشانی مجهول المکان، 
اته��ام: حمل و نگهداری تجهیزات دریاف��ت از ماهواره، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص گزارش مرجع انتظامی شهرس��تان اصفهان علیه آقای هادی علی محمدی فرزند 
براتعل��ی دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره دادگاه با توجه به بررس��ی مجموع 
اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده گزارش مرجع انتظامی اقرار صریح و مقرون به واقع 
متهم در پرونده و کش��ف تجهیزات مورد گزارش و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و 
در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوستی در مجموع اتهام 
انتس��ابی را ثابت و محرز دانسته مس��تنداً به مواد 2-16 قانون مجازات اسالمی و بند الف 
و ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ازماهواره متهم موصوف الذکر 
را ع��الوه بر ضبط تجهیزات مکش��وفه به نفع دولت- س��ازمان صدا و س��یمای جمهوری 
اس��المی ایران – به پرداخت س��ه میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس ازابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف/ 11849 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5103 ش��ماره دادنامه: 9109970353500735، ش��ماره پرون��ده: 9009980359400362، 
شماره بایگانی شعبه: 901222، شاکی: آقای حسین باقری خوراسگانی با وکالت خانم مریم 
اسمعیلی به نشانی رباط 1 سمت راست ک جباری 2 ساختمان جباری دفتر وکالت و خانم 
زهره روش��نی به نش��انی خ نیکبخت مقابل دادگستری ساختمان دیبا طبقه اول دفتر وکالت 
به وکالت از طرف حس��ین باقری خوراسگانی، متهم: آقای احمد رضا ابوطالبی اصفهانی به 
نشانی در حال حاضر مجهول المکان، اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- جعل امضاء 3- استفاده 
از سند مجعول، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم مجهول المکان احمدرضا ابوطالبی اصفهانی 
فرزند حس��ین دایر بر کالهبرداری- بدین توضیح که حس��ب ش��کوائیه وکالی ش��اکی و 
تحقیقات صورت گرفته، متهم یاد شده با جعل امضای صاحب حساب بانکی حسین باقریان 
در هفت فقره چک از دس��ته چک های امانی و تحویل آن به فروشندگان در قبال خرید کاال 
مبادرت به تحصیل مجموعًا مبلغ نهصد و ش��صت میلیون ریال وجه نموده است- از توجه 
به مفاد قس��متی از کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و با عنایت 
به ش��کوائیه وکالی شاکی و مالحظه اظهارات شهود و مطلعین تعرفه شده و نظریه اولیه و 
ثانویه کارشناس محترم رسمی دادگستری- آقای حسنعلی ولی- که با بررسی موضوع و 
انجام استکتاب از صاحب حساب بانکی بر عدم مطابقت امضائات موجود بر روی هفت فقره 
چک به شماره های: 860536-860544-860904-860912-860923-860540 و 890621 
مربوط به بانک س��په شعبه مرداویج اصفهان با امضاء صاحب حساب صحه گذاشته است 
و با التفات به پرینت مربوط به گردش مالی حس��اب ش��اکی و اینکه متهم نیز علیرغم ابالغ 
قانونی اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتی دادس��را و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی 
)ک��ه آگهی احض��ار وی نیز در روزنامه محل��ی زاینده رود به ش��ماره 815-91/4/4 درج 
گردیده اس��ت( در جلس��ه دادرس��ی مورخه 91/5/16 این دادگاه حضور نیافته و الیحه ای 
نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده اس��ت لذا وقوع و انتس��اب بزه فوق به وی محرز و مسلم 
می باشد دادگاه در اجرای ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مستنداً به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء- اختالس و کالهبرداری متهم را عالوه بر الزام به رد مبلغ 
960/000/000 ری��ال وجه نقد به ش��اکی به تحمل چهارده ماه حب��س تعزیری و پرداخت 
همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم و در اجرای ماده 10 قانون مجازات 
اس��المی کلیه چک های مجعول که وس��یله ارتکاب بزه بوده است را معدوم می نماید. رأی 
صادره در این قس��مت غیابی و ظرف ده روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و پ��س از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل اعت��راض در محاکم تجدیدنظر 
مرکز اس��تان اس��ت. در خصوص آن قسمت از کیفرخواس��ت صادره علیه متهم یاد شده 
دایر بر جعل امضای صاحب حس��اب بانکی حسین باقریان در هفت فقره چک و استفاده از 
س��ند مجعول، با عنایت به مجموع تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده نظر به اینکه بزه 
های یاد ش��ده در حقیقت بخشی از عنصر مادی بزه کالهبرداری بوده و بزه مستقلی تلقی 
نگردیده تا مس��توجب تعیین مجازات جداگانه نیز باشد لذا از این حیث وقوع بزهی متصور 
نیس��ت دادگاه با رد این قس��مت از کیفرخواست مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعالم می دارد. رأی صادره در این قس��مت 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است. م الف/ 

11847 کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



ضعف نمایشنامه ، دلیل 
عدم جذابیت تئاتر 

با 4 دوربین نمی شود 
هالیوود را نقد کرد

کارگردان تئاتر گفت: بیشتر تئاترهای اصفهان برای مخاطب جذاب نیست و 
نخستین راهکار برای رفع این ضعف مهم، تولید نمایشنامه های پر تعلیق است. 
محسن عرب زاده که حرف هایش را به فارس زده بود، اظهار کرد: برخی کارهای 
تئاتر در اصفهان به قدری ضعیف است که تماش��اچیان حوصله دیدن آنها را 
ندارند و بیش��تر این گونه نمایش ها از ضعف فیلمنامه رنج می برند. وی افزود: 
نمایشنامه های تئاتر باید پر تعلیق باشند تا بتوانند تماشاگر را تا انتهای داستان 
به دنبال خود بکش��انند. این کارگردان تئاتر تأکید کرد: در کنار نمایشنامه، 
بازی س��ازی و فضای کار تئاتر به خصوص دکور اجرا باید جذاب باشد، اما هم  
اکنون شاهد هستیم که برخی کارگردانان گاهی ابتدایی ترین اصول تئاتر را 
نیز رعایت  نمی کنند. وی ادامه داد: از دالیل رویکرد کارگردانان به این موضوع  
این است که فرد نمی تواند بودجه زیادی را برای کار تئاتر خود اختصاص دهد.

گوینده رادیو و پژوهشگر رسانه گفت: یکی از برتری های غرب در حوزه رسانه 
نسبت به ایران، تکنیکی و تاکتیکی بودن آنهاست.  در ایران تنها چهار دوربین 

استاندارد داریم، حال چگونه می توانیم هالیوود را نقد کنیم؟
مس��عود جورابلو اظهار کرد: در حال حاضر ماهواره ها بیش��ترین تأثیر را بر 
مخاطبان دارند، اما باید دانست که شبکه های ماهواره ای با پشتوانه یک فلسفه 
دیرینه خود جلو می روند؛ چیزی که رسانه های ما آن را جدی نمی گیرند. وی 
با بیان این که مدتی در تلویزیون ایران مد ش��ده بود که روانشناسان دعوت 
می شدند و در مورد مس��ائل مختلف صحبت می کردند، تصریح کرد: این در 
حالی است که صدا و سیما نیازمند یک اتاق فکر اس��ت تا محتوای فکری را 
شخصیت پردازی کند و به مخاطب خود آموزش غیرمستقیم دهد، نه این که 

به طریق آموزش مستقیم بخواهد در افکار تغییر ایجاد کند.

شعر سپید برای آواز ایرانی مناسب نیست تکلیف »کوروش کبیر« را روشن می کنیم

علی معلم اعالم کرد: طی نشس��تی که روزهای آینده با 
مسعود جعفری جوزانی خواهم داشت، تکلیف »کوروش 

کبیر« را روشن می کنیم.
این تهیه کننده س��ینما درباره آخری��ن وضعیت فیلم 
»کوروش کبیر« که مدت هاس��ت فیلمنامه اش را برای 
دریافت پروانه س��اخت ارای��ه کرده، گفت: متأس��فانه 
هنوز نظری اعالم نشده و با تغییراتی هم که در سازمان 
س��ینمایی و اداره کل نظارت صورت گرفته، همچنان 

منتظر جواب هستیم.

وی با بیان این که به نظر می رسد پاسخی داده نمی شود، 
اظهار کرد: تنه��ا در مقاطعی گفته اند کار مهم اس��ت و 
باید تصمیم مهمی گرفته شود. همچنین اعالم کرده اند 
بعضی های دیگر هم می خواهند این کار را بس��ازند و یا 
می گویند حساس��یت درباره موضوع وجود دارد که من 

این ها را نمی فهمم.
معلم ادامه داد: به هر حال سناریویی داده شده که قابل 
بررس��ی و نظردادن اس��ت و نظراتی که داده می ش��ود 
همه در لفافه اس��ت و چیز روشنی را تاکنون به ما اعالم 
نکرده اند.وی با بیان این که ما همچنان در پی س��اخت 
این فیلم هستیم، خاطرنشان کرد: ما از این کار منصرف 
نش��دیم و باید راه حلی پیدا کنیم. ش��اید الزم باشد در 
سطح باالتری این موضوع مطرح ش��ود و یا منشأ تولید 

این فیلم را به کشور دیگری ببریم.
درهمین ارتباط بد نیس��ت بدانید که به طور موازی با 
این تصمیم از همان ابتدا برخی از گروه ها و اش��خاص 
س��ینمایی خواس��تار صدور مجوز برای تولی��د یک اثر 

سینمایی در رابطه با کورش شدند. 

وحید تاج گفت: بخش مهم موسیقی،  ساز و آواز است ولی در 
آواز اگر از شعر نو بهره ببریم نمی توانیم برای القای مفاهیم 
از تحریر اس��تفاده کنیم، به همین دلیل از شعر نو استفاده 

نمی کنیم. 
وحید تاج، خواننده موسیقی سنتی در پاسخ به این پرسش 
که چرا موسیقی سنتی همپای شعر سپید پیش نرفته و این 
که شعر ش��اعرانی چون فروغ، اخوان، شاملو و سایر بازتاب 
نگرش ها و موقعیت های اجتماع اس��ت ام��ا این حاالت در 
موسیقی ایرانی کمتر دیده می شود، گفت: موسیقی سنتی 

و کالسیک ایرانی پایبند سنت هاست، اما در حوزه های دیگر 
موسیقی شاهد این هستیم که موسیقیدان ها و آهنگسازان 
جوان به س��مت نوگرایی گرایش پیدا کرده اند. من معتقد 
هستم که موس��یقی ایرانی در چند س��ال اخیر به ویژه در 
آثاری که توسط جوانان منتشر و اجرا می شود بازتاب شرایط 
شخصی وابسته به شرایط اجتماعی است و به نظرم سطح 
تأثیر و تأثر هنرمندان فعال در عرصه موسیقی از جریانات 

اجتماعی خیلی بیشتر شده است. 
وی در ادامه گفت: آثار جوان ترها عصیانگراست و این ناشی 
از شرایط خاص خودشان است.کارهایی که ارایه می دهند 
از این ش��رایط خاص نش��ات می گیرد که در ساخته های 
جوانان به وضوح این موضوع دیده می ش��ود اما موس��یقی 
کالسیک یا همان موسیقی س��نتی باید پایبند سنت ها و 

اصول گذشته باشد. 
این خواننده در ادامه افزود: نکته قابل توجه این اس��ت که 
بخش زیادی از موس��یقی ما همپای مناس��بات اجتماعی 
پیش رفته، ولی بخش مهم موسیقی  که ساز و آواز است به 
دلیل قدمتی که دارد نمی تواند همطراز با شعر نو پیش رود.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

کارگاهگزارشنویسیقاضیزادهدراصفهانبرپامیشود
کارگاه یک روزه گزارش نویسی با حضور علی اکبر قاضی زاده به همت فرهنگسرای رسانه وابسته 
به سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان ۱۸ آبان ماه سال جاری در محل دانشگاه علمی، 

کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان و با همکاری وزارت ارشاد  برگزار می شود.
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 شبکه مستند 
به اتاق پخش تبدیل شده است

محمدرضا اصالنی با اعتقاد بر این که شبکه 
مستند یک نظام تولید اس��ت که مستند 
ای��ران را نمایندگی می کند، خاطرنش��ان 
کرد: شبکه مس��تند در حال حاضر شبکه 
نیس��ت، بلکه تبدیل به اتاق پخش ش��ده 

است.
زمین��ه  در  پیشکس��وت  مستندس��از 
عملکرد ش��بکه مس��تند اظهار کرد: این که خود ش��بکه مس��تند 
وج��ود دارد نکت��ه خیل��ی مهم��ی اس��ت و به وی��ژه مدیر ش��بکه 
مس��تند، آق��ای پورحس��ین ف��رد موجه��ی اس��ت ام��ا زمانی که 
 بودجه این ش��بکه قرار ب��وده چهار میلی��ارد باش��د و در اقدامی به 
 ۸00 میلیون تومان می رسد، این شبکه دیگر شبکه مستند نیست،

 اتاق پخش است.

دوستانم بی وفا شده اند
غالمحس��ین لطفی با انتقاد از بی محبتی 
حاک��م ب��ر دنی��ای س��ینما تأکی��د کرد 

همکارانش سراغش را نمی گیرند.
غالمحس��ین لطف��ی، بازیگر باس��ابقه که 
دو سال است دچار آس��یب دیدگی شده 
درب��اره اح��وال خود و آس��یب شناس��ی 
دوران کهولت بازیگران گفت: من دو سال 
 اس��ت که بیمارم. در اثر یک س��انحه س��ر ضبط یک س��ریال دچار 
 آسیب دیدگی ش��دم، اما اگر پیشنهاد خوب باش��د می پذیرم. اخیرا 
یکی دو پیشنهاد داشتم که خوب نبودند و نپذیرفتم. شخصیت خوب 

کم نوشته می شود.
بازیگر »سرب« گفت: همکاران خیلی سراغم را نمی گیرند، مگر این 
که خودم با آنها تماس بگیرم. دوستان روزهای گذشته خیلی بی وفا 
شده اند. معموال یک بازیگر زمانی که به پیری می رسد طبیعی است 
که کمتر بازی کند و کم کار ش��ود، اما در ایران وقتی در اوج شهرت 
دچار یک بیماری یا سانحه می شوی دیگر کسی سراغت را نمی گیرد 

و احوالت را نمی پرسد.
غالمحسین لطفی در فیلم های سینمایی »سمفونی تهران«، »هتل 

کارتون«، »شب روباه«، »پرده آخر« و ... بازی کرده است.

۳ نمایشگاه با یک بلیت در موزه
امروزموزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته 
به س��ازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 

شاهد افتتاح سه نمایشگاه است.
در گال��ری پنج این موزه آث��ار گردهمایی 
اس��اتید هنر در بزرگداش��ت مقام پیامبر 
 اعظ��م )ص( ب��ه نمای��ش درمی آی��د که 
۱۴ مهر ماه در باغ غدیر خلق ش��ده است. 
این نمایش��گاه مش��تمل بر بیش از ۳۳ اثر از ۳۳ هنرمند شاخص در 

حوزه نقاشی، گرافیک و نقاشی است.
اما در گالری یک عمارت جبه خانه نیز نمایشگاهی از آثار نقاشی خط 
امید گنجعلی برپا می شود که در کنار آثار جشنواره هنری نیایش در 
گالری دو و سه، سه نمایشگاه این موزه را تکمیل می کند. جشنواره 

هنری نیایش به همت دانشگاه هنر اصفهان برگزار شده است.
۳0 مه��ر م��اه( رأس س��اعت  ای��ن س��ه نمایش��گاه ام��روز)
۱0 صب��ح در مح��ل م��وزه هنر ه��ای معاص��ر واق��ع در خیاب��ان 
اس��تانداری برپ��ا می ش��ود و عالقه من��دان ت��ا ۱۵ آبان از س��اعت 
 ۹ ت��ا ۱۷:۳0 فرص��ت دارن��د ک��ه ب��ه بازدی��د از ای��ن نمایش��گاه

 بپردازند.

»نارنجی پوش« آمد  
نسخه ویدئویی فیلم »نارنجی پوش« به کارگردانی داریوش مهرجویی 
همراه با عکس های این فیلم در ۵00 هزار نس��خه در شبکه نمایش 
 خانگی کش��ور توزیع شده اس��ت. این فیلم در س��ی امین جشنواره 
بین المللی فیل��م فجر برنده چهار س��یمرغ بلوری��ن )بهترین فیلم 
س��ینمای آس��یا، جایزه بین المذاهب، جایزه ویژه هی��أت داوران و 
بهترین تدوین( ش��ده بود. همچنین در شش رش��ته دیگر، بهترین 
بازیگر نقش اول زن: لیال حاتمی، بهترین بازیگر نقش دوم زن: میترا 

حجار، بهتری��ن فیلم، بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلمنامه و 
بهترین صدابرداری کاندیدای 

دریافت جایزه شده بود.
حام��د به��داد، لی��ال حاتمی، 
میترا حجار، طناز طباطبایی، 
همای��ون ارش��ادی، فردوس 
کاویانی، اردشیر رستمی، امید 
روحانی، محمدجوادجعفرپور، 
مهی��ار پورحس��ابی، کیانوش 
گرام��ی و... بازیگ��ران اصل��ی 

»نارنجی پوش« هستند.

قهوه تلخی که شیرین 
نمی شود

س��ه قس��مت آخر »قهوه تل��خ« هن��وز توزیع نش��ده و 
بی نظمی ها و بدقولی های ناشی از توزیع و اعطای جوایز 
باعث شده تا مردم از عوامل تولید ناراضی باشند؛ برخی 
دست اندرکاران این س��ریال هم می گویند تقصیری در 
شرایط پیش آمده ندارند؛ آنها از سکوت سه ساله شان در 
پروژه  »قهوه تلخ« می گویند و این که خودشان هم هنوز 

دستمزد سریال را نگرفته اند.
داس��تان »قهوه تلخ«، این  روزها به قصه تلخی بدل شده 
که حتی تصمیم گیری درباره  آینده شبکه نمایش خانگی 
را تحت تأثیر قرار داده و اعتماد مردم را نسبت این شیوه   

توزیع، سست کرده است. 
ولی حاال ب��ا وج��ود این ک��ه دو و نیم قس��مت از س��ه 
قس��مت باقی مانده »قهوه تلخ« تصویربرداری ش��ده، از 
تصویربرداری سکانس پایانی آن خبری نیست تا »قهوه 
تلخ« همچنان به عنوان پرحاش��یه ترین سریال نمایش 

خانگی باقی بماند.
اما مشکالت »قهوه تلخ« با ش��کایت تعدادی از برندگان 
قرعه کشی ها بیشتر شد. مهران مدیری که با بهره گیری 
از محبوبیت��ش میان مردم و همچنین جوایز چش��مگیر 
سعی در جلوگیری از کپی غیرقانونی سی دی ها و کمک 
به فروش بهتر س��ریال »قه��وه تلخ« داش��ت، در توزیع 
سری دوم س��ریالش که در اردیبهشت امسال انجام شد، 
با وقفه ای چند ماهه مواجه شد؛ پس از آن بود که فروش 
»قهوه تلخ« به مراتب کمتر ش��د و حتی فروش��ندگان و 

توزیع کنندگان هم به این امر اذعان کردند.
یکی از فروشندگان سریال »قهوه تلخ«  که از روند توزیع 
آن ناراضی اس��ت، در رابطه با پخش س��ریال می گوید: 
»مردم چقدر باید صبر کنند؟ نمی ش��ود که یک قسمت 
یک سریال االن توزیع شود و قسمت دیگرش سه ماه بعد. 
حتی تلویزیون هم وقتی دیده قس��مت های یک سریال 
باید پشت سر هم پخش شوند، آنها را به جای هر هفته،  هر 

روز پخش می کند.«
عوامل س��ریال »قهوه تلخ«  هم از این  که دستمزدش��ان 
هنوز پرداخت نشده ناراضی هس��تند و می گویند: »اگر 
جوایز قرعه کش��ی ها داده نش��د،  ما هنوز دستمزدمان را 

هم نگرفته ایم.«
همه این ها باعث شده »قهوه تلخ« کالف سردرگمی باشد 
که هم نمایش خانگی را تهدید می کند و هم اعتماد مردم 

به خیلی هنرمندان را از بین برده است.

 یادمان هس��ت که سوپراستار حدود 
محمد 
دو دهه سینمای ایران مردی بود به نام بندرعباسی

فرامرز قریبیان؛ بازیگ��ری با چهره ای 
میانس��ال و اهل خانواده ک��ه در مواجهه با بدمن ها همیش��ه 
س��ربلند از این مبارزه بیرون می آمد. آن زمان ها سینما غایت 
آرزوی همه تلویزیونی ها به شمارمی رفت و هرکس درتلویزیون 
یا تئاترمی کوش��ید تا س��همی هر قدر اندک در سینما داشته 
باشد؛  سینمایی که موردپسند همه مخاطبان ایرانی بود و همه 

دوستش داشتند. 
این س��طور درحال��ی ده��ه60 و ۷0 را ی��ادآوری می کند که 
هیچ کدام از جم��الت مذکور دیگر مصداق ن��دارد. آری دیگر 
کس��ی فرامرز قریبیان را در فیلم ها نمی بیند، آیا شما آخرین 
مرتبه ای که او را در س��ینما دیدی��د به یاد داری��د؟ بیایید از 
دریچه ای دیگر به ماجرا نگاه کنیم؛ نقش اول سال های پیشین 
را چند بار در تلویزیون دیده اید؟ متأس��فانه پاس��خ به پرسش 

اخیر خیلی ساده تر ازجواب یافتن برای سؤال نخست است.
 این روزه��ا قریبی��ان را درتلویزی��ون و البته درس��ریال های 
نه چندان خوش ساخت و یا تله فیلم های نه چندان قوی زیاد 
می بینیم. اما به راستی چرا؟ چگونه است که روال سینمای ما 
به گونه ای شده که س��ینمایی های َقَدر در سریال های کم بها 

ایفای نقش می کنند؟
آیا این رویه معکوس، ارتباطی به رواج سینمای دختر و پسری 

دارد؟ آیا کس��انی مثل فرامرز قریبیان نقش یا فیلمنامه های 
مورد عالقه خ��ود را نمی یابند؟ آیا دس��تمزدهای تلویزیونی 
آنچنان اغواکننده اس��ت که فرامرز قریبیان ها را تحت الشعاع 

قرار بدهد؟ آیا اصاًل سینمایی داریم؟ و آیا... 
 بی تردید همه این پرسش ها و مجموع همه پاسخ ها دالیل این 
روال معکوس را رقم می زنند، ولی نباید فراموش کرد در تمام 
لحظات زندگی، انتخاب ها و تصمیم ها هستند که مسیر را برای 
یک فرد روشن و یا خاموش می سازند. موفقیت یا عدم موفقیت 
 یک بازیگر بیش از هر چیز مره��ون انتخاب ها و تصمیم های

اوست.
 فرامرز قریبیان در طول دوران بازیگری اش تاکنون در سینمای 
ایران س��ه س��یمرغ بلورین بازی را از جش��نواره فیلم فجر به 
ویترین افتخارات برده است تا در کنار بارها و بارها کاندیداتوری 
در این جشنواره یا جوایز فس��تیوال های بین المللی اش )هند، 
اسکاندیناوی و سنگاپور( قرار دهد. از طرفی، با  قدری  انصاف 
خواهیم دید وی گرچ��ه فیلم های تجاری بس��یاری دارد، اما 
فیلم ها و نقش هایی هم در کارنامه دارد که ماندگارند، به عنوان 
مثال می توان به فیلم های ترن، مرد بارانی، رد پای گرگ، رقص 

در غبار و...  اشاره کرد.
پس چگونه است که با قبول نقش در س��ریال های نه چندان 
خوش ساخت، اخیراً تبدیل به یک بازیگر تلویزیونی شده است؟ 
چنین به نظر می رسد این هنرپیشه پرکار طی دوره های گذار 

و تغییر و تحوالت دهه جاری در سینمای ایران نتوانسته است 
جایگاهی در خور بیابد و از طرفی غیر مردمی بودن شخصیت 
وی، دیگر دلیل دوری اش از فعالیت های تصویری در س��ینما 
شده است. مجموع این هاست که باعث ش��د فرامرز قریبیان 
طی سال های اخیر در سریال هایی نقش آفرینی کند که نه تنها 
استعدادهای وی را شکوفا نساخته،  بلکه تصویر وی را در اذهان 

عالقه مندانش مخدوش ساخته است.
از دیگر س��و، این معضل نه تنها گریبان بازیگر موردنظر، بلکه 
کارگردان هایی که به اش��تباه وی را انتخ��اب می کنند را نیز 
گرفته است. س��پردن نقش هایی در س��ریال های تاریخی یا 
تقریباً ماورایی به وی و انتشارخبر اخیر در خصوص حضورش 
در سریال پس از سال ها، همه و همه خواهند توانست گواهی 
باشد بر این فرضیه. نوع بازی فرامرز قریبیان سوای از حافظه 
تاریخی که مردم نس��بت به وی دارند، افزون بر این که صرفاً 
در قالب س��ینما می گنجد، به کار ایفای نقش هایی مانند یک 
حاجی بازاری ی��ا پدری معمولی نمی خورد. ص��دای وی نیز با 
تنالیته ای که در عمق، نهفته دارد، کمترین کمکی در اجرای 

نقش های عادی و معمولی و ملموس تلویزیون نمی کند.
نگاهی هر چند گذرا به مقوله بازیگری طی تولد سینما تاکنون، 
بیانگر نکته ای بس مهم و در عین حال مبهم اس��ت. بازیگری 
از نظر عده ای اس��تعداد اس��ت و حس و به زعم عده ای دیگر 
تکنیک است و تخصص کارگردان، آنچنان که روی راجرز  در 
مصاحبه اش گفته بود: »تا آنجا که می دانم نمی توان چیز زیادی 

درباره بازیگری گفت.«
با تکیه براین مطالب و مروراجمالی زندگی بسیاری از بازیگران 
خواهیم دید یک��ی از برتری��ن مؤلفه هایی که ی��ک بازیگر را 
شاخص می س��ازد و در بعد اجتماعی صاحب جایگاه می کند، 
مردمی بودن اوس��ت و پیله تنیدن یک هنرمند در هر شاخه 
 هنری فقط و فق��ط موجبات دور ش��دنش از مخاطبان را رقم 

خواهد زد.
اگر ی��ک هنرمند روند غی��ر مردمی ب��ودن را در جامعه پیش 
بگیرد، قطع��اً بیش از هم��ه وی متضرر خواهد ش��د؛ چرا که 
دیگر امکان دریافت انع��کاس ها و بازخورده��ا برایش فراهم 
نیست و عادل ترین و صادق ترین داوران - یعنی مخاطب - او 
را نمی بینند تا دیدگاهش را به هر شکل و سلیقه ممکن با وی 
بازگو کنند. نمونه های بارز این فاصله را می توان در چهره های 
زیادی دید؛ کس��انی که گرچه همواره بر پرده سینماها بودند 
اما عدم حضور اجتماعی ش��ان باعث ش��د فق��دان آنها هرگز 

احساس نشود.

به بهانه حضوربازیگر سال های قبل سینما در سریال »تکیه بر باد« 

حیف،قریبیانحاالغریبهسینماست
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پشت صحنه فیلم عقاب هاسلطان وحشت ایرانی  ساموئل خاچیکیان در حال تدوین چهارراه حوادث
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - س�یموئل خاچیکیان معروف به س�اموئل خاچیکیان 
متولد  2۹ مهر 1۳02 بود؛ کسی که او را به عنوان کارگردان، تدوینگر، 

نویسنده، تهیه کننده و آهنگساز می شناختند.
 وی یک�ی از تأثیرگذارتری�ن کارگردان ها در صنعت س�ینمای ایران 
بود و برخ�ی به وی لقب »هیچ�کاک ایران« را داده بودن�د. وی پس از 
فارغ التحصیلی از رشته روزنامه نگاری، کار خود را به عنوان کارگردان 
صحنه آغاز کرد و با افرادی چون آرمان و آرامائیس آقامالیان همکاری 
داش�ت. با دعوت ساناس�ار خاچاطوریان، تهیه کننده سینما فعالیت 
سینمایی را آغاز کرد و نخستین فیلمش را با نام »بازگشت« در 1۳۳1 

ساخت.

خاچیکیان را می توان از پیش�گامان س�ینمای ایران دانس�ت. شاید 
جرو نخس�تین کارگردانانی بود که با دکوپاژ س�ر صحنه فیلمبرداری 
می رفت و به این حرفه امتیاز بخشید. به عنوان فیلمسازی نوآور تولید 
فیلم های جنایی را در ایران باب کرد و نخستین آنونس تاریخ سینمای 
ایران را برای فیلم »دختری از شیراز« ساخت و ده ها زمینه فنی دیگر 

را تجربه کرد.
بلوف، مردی در آیینه، چاووش چه�ارراه حوادث، یوزپلنگ، عقاب ها، 
پیکرتراش از عوج تا اوج، عفریت، انفجار، کوسه جنوب، اضطراب،مرگ 
در باران، جعفر جنی و محبوبه اش، خداحافظ تهران، نعره سفید و ببر 

مازندران برخی از 40 فیلم او هستند.  
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

جلسه رحیمی با جدایی طلبان سپاهان
به نظر می رسد که این فصل و در نقل و انتقاالت میان فصلی، جابه جایی های 
زیادی رخ بدهد و رفت و آمدهای فراوانی ص��ورت بگیرد، چون این فصل 
تعداد بازیکنان جدایی طلب بیش از حد باالس��ت. در این میان مسئوالن 
هر باشگاه س��عی می کنند تا با فراهم کردن ش��رایط الزم، فکر جدایی را 
از س��ر بازیکنان جدایی طلبش��ان بیرون کنند. در تیم زردپوش اصفهان 
هم این روزها زمزمه جدای��ی بازیکنانی مثل احمد جمش��یدیان، میالد 
زنیدپور، محمدباقر صادقی و... به گوش می رسد. رحیمی هم برای این که 
به این اخبار پایان دهد، پنج شنبه گذشته و قبل از سفر تیم به قم نشست 
چندساعته ای را با بازیکنانی که زمزمه جدایی آنها به گوش می رسد برگزار 
و از آنها درخواست کرد تا به هیچ وجه در مصاحبه هایشان صحبت جدایی 
را به میان نیاورند. باخبر شدیم که این مدیرعامل تا حدود زیادی هم موفق 

به جلب رضایت این بازیکنان شده است.

 یک برد و یک تساوی 
برای واترپلوی ماهان

هفته دوم لیگ برتر کانوپولوی آقایان با حضور سه تیم به میزبانی باشگاه 
 فوالد ماهان در اس��تخر س��احل اصفهان برگزار ش��د. در این مس��ابقات 
فوالد ماهان با نتیجه ۶ بر ۴ هیأت قایقرانی اس��تان خوزستان را شکست 
داد. در آخرین رقابت، قایقرانان باشگاه فوالد ماهان و هیأت قایقرانی استان 
البرز با نتیجه مس��اوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. در پایان هفته 
دوم مسابقات لیگ برتر، تغییری در صدر جدول صورت نگرفت و باشگاه 
فوالد ماهان با برگزاری یک مسابقه کمتر و ۴ امتیاز  در رده پنجم قرار دارد.

 اردوی تفریحی - ورزشی رسانه برتر
 در روز تربیت بدنی

باشگاه رسانه برتر به مناس��بت روز تربیت بدنی، اقدام به برگزاری اردوی 
تفریحی- ورزشی برای بانوان پرسنل باشگاه رسانه برتر کرد. در این اردوی 
یک روزه که در باغ بانوان ناژوان برپا ش��د، برنامه های مختلف ورزش��ی - 
تفریحی متنوعی برای کارکنان باشگاه فرهنگی- ورزشی رسانه برتر ترتیب 
داده شد که از آن جمله می توان به مس��ابقه والیبال و حلقه بازی پرسنل 
اشاره کرد. آنها همچنین در قالب برنامه »هنر زن امروز« آموزش آشپزی در 

باغ بانوان را نیز تجربه کردند.

۵ تیم در لیگ ۵ روزه تنیس
یازدهمین دوره مس��ابقات لی��گ برتر تنیس م��ردان از اول آب��ان ماه و 
با حضور پنج تی��م آغاز خواهد ش��د. یازدهمی��ن دوره مس��ابقات لیگ 
برتر تنیس ای��ران، در آکادمی اس��تقالل برگزار می ش��ود و در این دوره 
 از مس��ابقات، تیم های الب��رز گاز کی��ش، گاز تهران، نیرو نش��اط تهران، 
صبا طب شیراز و سیمین سپاهان اصفهان حضور داشته و از اول آبان ماه به 
مدت پنج روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. این دوره از مسابقات لیگ برتر 
تنیس با انجام رقابتی میان محرم خدایی و حسین اکبری از پیشکسوتان 

تنیس ایران در سی ام مهر ماه افتتاح خواهد شد.

تیم بسکتبال ماهان عازم ترکیه شد
تیم بسکتبال فوالد ماهان به منظور کسب آمادگی بیشتر برای حضور در 
فصل جدید رقابت های بسکتبال باشگاه های کشور، اردویی تدارکاتی را 
در ترکیه ترتیب داده است. این تیم روز جمعه عازم ترکیه شد تا در اردوی 

یک هفته ای در این کشور سه دیدار دوستانه نیز برگزار کند. 

شلیک دایی به قلب پرسپولیس
هفته  دوازدهم لیگ برتر فوتبال که از روز جمعه 28 مهر ماه آغاز شده بود، 
یک شنبه با انجام یک بازی حساس در تهران به پایان می رسد. در جریان 
این دیدار، تیم های پرس��پولیس و راه آهن به مصاف یکدیگر می روند. این 
دیدار از زاویه های مختلف دارای حساسیت ها و جذابیت های فراوان است. 
شاید مهم ترین نکته تأمل برانگیز درباره این دیدار، حضور علی دایی روی 
نیمکت راه آهن باشد. این مربی پرسپولیس��ی پس از آن که در آغاز فصل 
یازدهم لیگ برتر به ش��کل عجیبی جای خود را به حمید استیلی داد، از 
سوی هواداران تیم سرخپوشان به نمادی برای اعتراض به نتایج تیمشان 
تبدیل شد، به گونه ای که هر گاه پرسپولیس عملکردی ضعیف ارایه می داد، 

سکوهای ورزشگاه یک صدا نام دایی را فریاد می زدند. 
این مسئله آن قدر گس��ترش یافت که حتی در اواخر سال گذشته طنین 
فریادهای »علی دایی« تماشاگران، دامنگیر مس��ابقات والیبال هم شد! 
نکته دیگر این بازی غیبت علی کریمی در ترکیب 18 نفره پرس��پولیس 
اس��ت. این بازی با توجه به حضور دایی روی نیمکت حریف می توانست 
انگیزه های کریمی را برای بهتر بازی کردن تقویت کند، اما اکنون نبود او، 
آن هم به علت اختالف با سرمربی پرتغالی ممکن است برای سرخپوشان 
گران تمام شود. حال این احتمال وجود دارد که در صورت نتیجه  نگرفتن 
تیم محبوب پایتخت برابر راه آهن، تماشاگران عالوه بر تشویق علی دایی 
به نش��انه اعتراض، نام علی کریم��ی را نیز فریاد بزنند. مس��ئله دیگر که 
حساسیت بازی روز یک شنبه را افزایش می دهد، جایگاه دو تیم در جدول 
رده بندی است. راه آهن هم اکنون با 18 امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار 
گرفت و  پرس��پولیس در بدترین جایگاه تاریخش؛ یعن��ی رده چهاردهم 

جدول قرار دارد. 

 نیمکت نشین بازی 
مقابل کره جنوبی را بت نکنید

رویانیان/مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

افراط و تفریط رسانه ملی، س��تاره های بادکنکی در فوتبال خلق کرده و 
برخی از ش��ومن های فوتبال را تبدیل به اسطوره کرده است. آقای رسانه 
ملی! اگر س��تاره ای رفتارش غلط بود، بگویید این س��تاره با اش��تباهات 
خود به تیمش ضربه زده است و نباید او را تبدیل به بت و اسطوره کنیم. 
منظور من بازیکن تیم ملی اس��ت که در لبنان بازی ک��رد و در آن بازی 
تیم ملی باخت ام��ا در مقابل ک��ره جنوبی نیمکت 
نش��ین بود. چ��را چنی��ن بازیکن��ی را تبدیل به 
اس��طوره و بت می کنیم بدون آن که به رفتارهای 
 گذش��ته او در قبال باش��گاهش نگاه کنیم؟! شما 
نه تنها س��تاره های فوتب��ال را تبدیل به خورش��ید 
کرده اید، بلکه ستاره های جدیدی را نیز خلق 
کرده و رفتارهای بیمارگونه برخی از بازیکنان 

تیم ملی را تبدیل به حماسه کرده اید!

6
دادن میلیاردها تومان به یک ورزشکار، دیوانگی است

محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روز تربیت بدنی گفت: با ورزش کردن جوانان این کشور 
مخالف نیستیم، اما  پرداخت  میلیارد ها تومان به تنها یک ورزشکار، دیوانگی است.  بسیاری از شرکت ها 
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پاداش والیبال 
یادتون نره

محمد بنا، همه کاره 
کشتی فرنگی شد

در حالی مسئوالن فدراس��یون فوتبال و وزارت ورزش برای پیروزی روحیه 
بخش تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی جمعا پاداش 2۴ و نیم میلیون 
تومانی درنظر گرفتن��د که بازیکنان تی��م ملی والیبال ای��ران بعد از صعود 
تاریخی به لیگ جهانی هنوز پاداش��ی نگرفته اند. هرچند قصد مسئوالن به 
نوعی تشکر از ملی پوشان بود، اما ای کاش پاداشی که یک ماه پیش به ملی 
پوش��ان والیبال برای صعود به لیگ جهانی وعده داده شده بود؛ پاداشی که 
البته نه زمان پرداخت آن اعالم شد و نه مبلغ آن- و تا امروز کامال به فراموشی 
سپرده شده است- نیز پرداخت می شد. اصوال بایستی نگرشی کلی در قول 
و پرداخت پاداش ها صورت گیرد و این گونه نباش��د که هر مدیری می آید، 
بخواهد با پیش��نهادی باالتر از مدیر قبلی، خودش را در دل ورزشکاران جا 

کند و موفقیت ها را به زور پاداش های سنگین رقم زند! 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران از این پس به عنوان مدیر تیم های 
ملی کش��تی فرنگی فعالیت می کند. رس��ول خادم مدیر تیم های ملی و 
محمد بنا روز گذشته جلسه ای خصوصی را در خانه کشتی برگزار کردند 
و پیشنهادات بنا برای آغاز اردوها و برخی تغییرات در تیم های پایه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. شنیده می شود بعد از صحبت های مطرح شده 
بین طرفین، قرار است از این پس محمد بنا سرمربی موفق سال های اخیر 
کش��تی فرنگی که تیمش را در المپیک لندن به عنوان قهرمانی رساند، 
به عنوان مدیر تیم های ملی کش��تی فرنگی ایفای نقش کند. قرار است 
اختیار تیم های ملی کش��تی فرنگی از صفر تا 100 به محمد بنا س��پرده 
شود و مربیان تیم های ملی رده های پایه و برنامه های آنها نیز با نظر وی 

انتخاب و برگزار شود.

اهدای جایزه لیدهولم به دل بوسکه
بیس��نته دل بوسکه س��رمربی باتجربه تیم ملی اس��پانیا در شهر 
ک��وکاروی ایتالیا، جایزه لیدهول��م را دریافت ک��رد. این جایزه به 
کسانی اهدا می ش��ود که در بردها و باخت ها، ارزش های ورزش 

را حفظ می کنند.

رونی مثل رونالدو و مسی است
مهاجم سابق آرس��نال بر این باور است که رونی 
در زمره بازیکنانی چون رونالدو و مسی قرار دارد. 
یان رایت می گوید:فک��ر می کنم  آنها با قهرمانی 
در جهان و اروپا از این بزرگ تر هم خواهند شد. 

دست راست بالتر در بیمارستان!
 دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال در بیمارستانی در 
برزیل بستری شد.  ژروم والکه دبیرکل 52 ساله فیفا 
به دلیل بروز مشکل کلیوی به بیمارستان ساماریتانوی 

شهر ریودوژانیروی برزیل برده شد. 

قبل از بازی پارویم شکست

احمدرضا طالبیان این روزها در انزلی مش��غول تمرین اس��ت. او که در 
لندن نتایجی ضعیف کسب کرد و حتی موفق به تکرار رکوردهای خود 
نشد، برای رقابت های قهرمانی آسیا و کاپ جهانی آماده می شود. وی در 
خصوص نتایجی که در لندن کسب کرد این طور توضیح می دهد: تمرین 
در انزلی پیشنهاد خود کادرفنی بوده است و این همه دلیل ناکامی او در 
لندن نیست. هنوز هم معتقدم دلیل رکوردهای ضعیف من فقط تفاوت 
شرایط تمرین و مسابقه نبود. دو روز قبل از مسابقات پاروی من شکست؛ 
پارویی که دو سال و نیم و از مس��ابقات گوانگجو با آن تمرین می کردم. 
حتی انتخابی المپیک هم با آن مسابقه داده بودم. بعد از آن پاروی رزروم 

هم شکست و واقعا با بدشانسی بزرگی روبه رو شدم.

مایلی کهن  700میلیون  می خواست

 قرار ب��ود پس از برکناری کاس��تا از س��رمربیگری نفت آب��ادان، محمد 
مایلی کهن سکان هدایت این تیم را عهده دار شود. حتی نفتی ها مذاکرات 
اولیه را هم با این مربی انجام داده بودند، ولی پس از انتشار خبر حضور حاج 
مایلی در نفت به یکباره آلفردو کاسمیرو سرمربی سابق نفت سر از این تیم 
درآورد. درآن برهه برای خیلی از اهالی فوتبال این سؤال پیش آمد که چرا 
مدیران نفت مذاکراتشان را با یک مربی انجام دادند ولی به یکباره شخص 
دیگری را در رأس کادر فنی ش��ان قرار دادند. به گفته یکی از مسئوالن 
 نفت آب��ادان، محمد مایلی کهن پ��س از انجام مذاک��رات ابتدایی مبلغ

 درخواستی اش را عنوان کرده اس��ت. مثل این که مبلغ پیشنهادی این 
مربی هم چیزی حدود هفت میلیارد ریال بوده است.

خبرخوش برای هواداران باریج اسانس

امیرغف��ور که هفت��ه گذش��ته در جریان تمرین��ات تیم باریج اس��انس 
دچ��ار مصدومیت ش��ده ب��ود و پزش��کان خبر از شکس��تگی پ��ای او 
 دادند، در حال حاضر ش��رایط مس��اعدی دارد و روند درمان��ی خوبی را

 طی می کند. س��یامک افروزی پزشک تیم باریج اس��انس در این رابطه 
گفت: مصدومیت غفور پی��چ خوردگی مچ پا از نوع دوم ب��ود که در حال 
بهبود است. سرعت درمان غفور بس��یار خوب است و احتمال دارد بتواند 
در بازی روز چهارش��نبه به میدان برود. وی درباره این که شنیده می شد 
پای غفور شکسته، بیان داش��ت: ما هم به این موضوع شک داشتیم، اما با 
سی تی اسکن هایی که انجام شد و همچنین پس از مشورت با دو جراح، 

این شک برطرف شد.

بهبودی نسبی مصدومیت غفورکاسمیرو چطور سراز نفت درآورد؟احمدرضا طالبیان: 

03

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 908   |  october 21  ,2012  |  8 Pages 

جواد اصغری مقدم بازیکن رأس تیم 
گروه 
ملی فوتسال که روز گذش��ته از تیم ورزش

ملی خداحافظی ک��رد، در گفتگویی 
پرده از اتفاقات تلخی برداش��ت که باز ه��م ترابیان و صانعی 
مقص��ر اول و آخر همه ناکامی ها در فوتس��ال ای��ران بودند. 
اصغری مقدم با بیان این که پس از کنار گذاش��ته شدنش از 
تیم ملی احساس می کند که با آبرویش بازی شده گفت: در 
اردوی یک ماه اخیر، دو بار تصمیم گرفتم اردو را ترک کنم، 
اما مصطفی نظری و فرهاد فخی��م جلویم را گرفتند. با وحید 
شمسایی هم تلفنی مشورت کردم و او هم گفت تا آخر بمانم، 
اما خط خوردنم از تیم ملی برنامه ای از پیش تعیین شده بود. 
آقایان که می ترسیدند من هم مثل شمسایی مصاحبه کنم و 
همه چیز را بگویم، من را در لیست 25 نفره جا دادند تا آن قدر 
رویم فش��ار آورند که خودم بروم و اگر نرفتم مثل وحید خط 
بخورم. در این هشت سالی که در تیم ملی بودم ترابیان روی 
تمام مش��کالت ما ب��ا س��رباز بودن ب��رای وطن س��رپوش 
می گذاشت. به او می گفتیم که آقای ترابیان! برای انجام بازی 
غذا نخورده ایم و غذای تایلند ذبح شده نیست، اما او به بهانه 
سرباز بودن می گفت سیب زمینی، آناناس و هندوانه بخورید. 
او حتی حاضر نبود در رستوران ایرانی 100 دالر برایمان خرج 
کند. در مسابقات آس��یایی تایلند به همین بهانه که ما سرباز 
وطن هس��تیم با خوردن هندوانه بازی کردیم، اما سرباز هم 

خانواده و حق و حقوقی دارد.

وی افزود: ترابیان مدعی ش��ده بود که پدر فوتسال است، اما 
»ناپدری« فوتسال اس��ت، چون ناپدری اس��ت که می تواند 
بگوید 15 س��اندویچ بی��ن 25 نفر تقس��یم کنی��د، ناپدری 
می تواند بگوید جایزه قهرمان شدن را پس دهید. ما در مسابقات 
گرند پری 2008 قهرمان شدیم، اما جایزه ها را دو روز پس از 
تقس��یم کردن پس گرفتند. وی با بیان این که تیم ملی مثل 
زندان شده است! اضافه کرد: برای این که کارهای  زشتشان 
 در این زندان مش��خص نش��ود، به بازیکن��ان می گویند که 
ممنوع المصاحبه اید، به همین دلیل وقت��ی ما از این زندان 
لعنتی رها می ش��ویم می خواهیم همه چیز را بگوییم. وحید 
شمس��ایی برای چه مصاحبه ک��رد و گفت ک��ه ترابیان مثل 
»قزافی« اس��ت؟ شمس��ایی که به تیم ملی و پول فوتس��ال 
نیازی ندارد، اما یک سری از بازیکنان، مأخوذ به حیا هستند 
و می گویند که اگر مصاحبه کنیم نانمان بریده می شود و باید 
کنج خانه بنش��ینیم. اصغری مقدم تیر انتقادش را به سمت 
صانعی نشانه رفت و خطاب به سرمربی تیم ملی گفت: آقای 
صانعی! ش��اید من ش��ما را به خاطر بالهایی که سرم آوردید 
ببخش��م، اما بدانید که نفرین زن و بچه هام تا آخر عمر پشت 
سرتان است. صانعی با خیال راحت ستاره ها را کنار گذاشت و 
رفقایش را در تیم ملی جا داد، چون گروه ایران ضعیف ترین 
گروه تاریخ جام جهانی اس��ت. آقایان با خودشان گفتند که 
ما از گروهم��ان صعود می کنیم. پس س��تاره ها را یکی، یکی 

بسوزانیم و سپس به تایلند برویم.

باز ه��م مس��ابقه صبا وس��پاهان در 
مسعود 
ورزشگاه یادگار امام)ره( قم برنده ای افشاری

را معرفی نکرد تا س��پاهان تا قبل از 
بازی استقالل در مقابل تراکتورسازی همچنان صدرنشین 
جدول لیگ برتر باقی بماند. گرفتن یک امتیاز از صبا و صمد 
مرفاوی هرچند ک��ه روی کاغذ نتیجه بدی نیس��ت، ولی به 
هرحال س��پاهان ت��ا ثانیه های پایان��ی بازی به س��ه امتیاز 
ارزشمند رسیده بود و عوض کردن پیروزی با تساوی بیش از 
هر نتیجه دیگری سپاهان را از سه امتیاز شیرین محروم کرد.

 کرانچار بع��د از حذف از لیگ قهرمانان آس��یا ب��رای اولین 
بار در طول یک س��ال گذش��ته مجبور بود که بدون حضور 
 علیرضا مرزبان سپاهان را هدایت کند و به همین خاطر بعد از 
مدت ها چشممان به جمال محمود کریمی در لب خط نیمکت 
سپاهان روش��ن ش��د. آماده کردن بازیکنان بعد از شکست 
غیرقابل باور در مقابل االهلی ش��اید مهم ترین وظیفه کادر 

فنی سپاهان بود. 
ترکیب س��پاهان بر خ��الف بازی ه��ای قبل��ی زردها این 
 بار دس��ت خورده ب��ود و حس��ن جعف��ری در کن��ار امین 
جهان عالیان جانشین کاله کج و بولکو در نقش هافبک های 
کناری سپاهان شده بودند تا ش��اید با حضور این دو بازیکن 
جوان مشکالت خط هافبک سپاهان به حداقل کاهش پیدا 
کند، ولی کامال مش��خص بود که جهان عالیان جوان هنوز 
آمادگی حضور در ترکیب سپاهان را ندارد و سردرگم بودن 

او در زمین مسابقه نش��ان می داد که او به اندازه کافی برای 
حضور در پست هافبک چپ توجیه نش��ده است.کرانچار با 
وجود خرید چ��پ پاهای تخصصی مثل زنید پور و محس��ن 
ایران ن��ژاد هنوز ه��م نتوانس��ته ترکیب ثابت س��مت چپ 
تیمش را بشناس��د و نگاهی به گل های خورده سپاهان، چه 
در بازی های آس��یایی و چه در لیگ برتر، نشان می دهد که 
 اکثر این گل های خورده از سمت چپ خط دفاعی سپاهان

 پی ریزی شده است. با این ش��رایط به احتمال زیاد در بازی 
بعدی سپاهان باز هم کاله کج به جای خودش در خط هافبک 
سپاهان بازخواهد گش��ت تا ش��اید با حضور او خط هافبک 

زردها انسجام بیشتری پیدا کند.
حضور خلعتب��ری در اردوی تی��م ملی هم باعث ش��ده بود 
اوکمی خسته به نظر برسد و بر خالف بازی های قبلی تیمش 

درخشش همیشگی را در خط حمله زردها نداشته باشد.
 اما صبای قم هم هرچند که با حضور صم��د مرفاوی تغییر 
زیادی در شرایط فنی اش ایجاد نشده ولی به هرحال این تیم 
یکی از تیم های جوان لیگ برتر اس��ت که هر حریفی را در 
ورزشگاه خانگی خودش در قم تحت تأثیر قرار می دهد و به 
همین خاطر نمی توان سپاهان را بابت رسیدن به این نتیجه 
مساوی س��رزنش کرد. ش��اگردان کرانچار با رسیدن به یک 
امتیاز این مسابقه، 21 امتیازی شدند تا آماده نبرد حساس 
هفته دوازدهم در مقابل تراکتورسازی تبریز شوند که پنج شنبه 

همین هفته در ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد.

نگاهی به گل های 
خورده سپاهان، 
چه در بازی های 
آسیایی و چه در 
 لیگ برتر، نشان 
می دهد که اکثر 
این گل های خورده 
از سمت چپ خط 
 دفاعی سپاهان
 پی ریزی شده است

آقای صانعی! شاید 
 من شما را
 به خاطر بالهایی 
که سرم آوردید 
ببخشم، اما بدانید 
که نفرین زن و 
 بچه هام
  تا آخر عمر
  پشت سرتان
 است

فوتبال 9۵ دقیقه است!اصغری مقدم پس از خداحافظی، از اتفاقات تلخی پرده برداشت

تساوی در وقت اضافهتیم ملی مثل زندان شده است



یادداشت

فاز اول چهارخطه شهرکرد - بن - 
داران امسال به بهره داری می رسد

معاون عمرانی استانداری چهارمحال 
و بختی��اری از بهره ب��رداری فاز اول 
چهارخطه ش��هرکرد- بن- داران تا 

پایان امسال خبرداد.
 محمود عی��دی که با ایرنا س��خن 
م��ی گف��ت، بی��ان داش��ت: ای��ن 
چهارخطه با 30 درصد پیش��رفت 
فیزیکی از چالشتر تا بن تا پایان امس��ال به بهره برداری می رسد و 
 با بهره برداری از آن، رفت و آمد درمس��یر جنوب به شمال تسهیل 
می شود.وی با بیان این که تاکنون 250 میلیارد ریال برای احداث 
 این چهارخطه هزینه شده، اظهار داشت: چهارخطه شهرکرد - بن -

داران جزء پروژه های مهرماندگار اس��تان است که تکمیل آن 235 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

عیدی ادامه داد: این اعتبار در قالب 15 میلیارد اعتبار استانی و 22 
میلیارد اعتبارات مهرماندگار باید تخصیص یابد.

وی گفت: در س��ال ج��اری 10 میلیارد ری��ال اعتبار ب��ه این پروژه 
اختصاص یافت و تاپایان س��ال نی��ز اعتبارات ملی دیگ��ری به آن 

اختصاص می یابد.
محور بن به داران یکی از محورهای پرتردد استان در برخی ایام سال 

به خصوص در روزهای تعطیل است.

خبر ویژه

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
بهروز صادقی   

کتابخانه تخصصی نابینایان رودکی شهرکرد،برترین کتابخانه تخصصی 
درسطح کشور است که با پیگیری ها و اقدامات انجام شده و همکاری قابل 
تقدیر اداره کل بهزیستی این استان، از لحاظ تجهیزات، ارایه خدمات و 
فعالیت، به برترین کتابخانه تخصصی نابینایان در س��طح کشور تبدیل 

شده است.
در سطح کشور 49 باب از کتابخانه های عمومی کشور به بخش مخصوص 
نابینایان مجهز ش��ده، ولی در 
کشور  فقط سه باب کتابخانه 
اختصاصی و مستقل نابینایان 
وجود دارد که دو ب��اب از این 
تعداد در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری راه اندازی ش��ده و 
به روش��ندالن خدمات رسانی 

می کند.

 کتابخانه نابینایان شهرکرد؛ 
برترین کتابخانه تخصصی کشور

چهره روزیادداشت
 آزمایش های دریانوردی کشتی اقیانوس پیمای ایران – شهرکرد

کشتی اقیانوس پیمای ایران – شهرکرد ساخته شده در مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل 
ایران در دهه فجر امسال، آزمایش های دریایی خود را در آب های خلیج فارس آغاز می کند . در این 

آزمایش دریایی، حرکت کشتی به مدت سه شبانه روز مورد آزمون قرار می گیرد. 
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مادر نگران اس��ت،پدر درهم رفته اس��ت، تبلیغات 
 حوزه پرورشی مدرسه برای یک اردوی دانش آموزی 
آن قدر او را بر س��ر ذوق آورده ک��ه دیگر مخالفت ها 
جواب نمی دهد. می گوین��د : خودمان می بریمت. 
می ش��نوند: ای��ن کج��ا و آن کجا؟ حاال کجاس��ت 
فرزند دلبندشان که پاس��خ س��ؤالش را بداند. او در 
 بس��تر خاک آرام گرفته اس��ت و ضجه ه��ای مادر و 

اشک های پدر را می بیند که خود را مقصر می دانند.
 

جمعه گذشته ؛ کشته شدن 26دانش آموز   
دختر 

جمعه شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس 
در محور ایذه � شهرکرد در چهار محال بختیاری ، 26 

نفر از سرنشینان آن کش��ته و 18 نفر زخمی شدند.
مس��افران این اتوبوس دانش آموزان دختر در مقطع 
دوم دبیرستان و اهل شهرستان بروجن بودند که در 
مسیر بازگشت از منطقه راهیان نور دچار حادثه شدند.

س�ال گذش�ته؛ واژگونی اتوبوس  و مرگ 
3دانش آموز مشهدی

252 روز قبل، این حادثه برای دانش آموزان مشهد 
 رقم خ��ورده ب��ود و بر اث��ر واژگونی اتوب��وس حامل 
دان��ش آم��وزان دختر دبیرس��تان های مش��هد در 
 هنگام عزیمت ب��ه مناطق عملیاتی دف��اع مقدس، 
متأسفانه سه  دانش آموز کشته و 15 نفر دیگر مجروح 

شدند.

اتوبوس  دانش آموزان شاهرودی  واژگون  
شد

بهمن ماه سال گذشته ، اتوبوس اردوی دانش آموزان 
شاهرود که با 48 مس��افر در حال بازگشت از مناطق 
جنوبی کشور بود، در 40 کیلومتری گرمسار به سمنان 
واژگون شد. در اثر واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 
شاهرودی، چهار دانش آموز از جمله دختر مدیرکل وقت 
آموزش و پرورش س��منان دچار قطع عضو از ناحیه 
دست شدند و شش دانش آموز هم دچار شکستگی و 
یک نفر نیز در کماست.علت این حادثه خواب آلودگی 
 راننده و انحراف به چپ وی اعالم ش��ده اس��ت. این 
دانش آموزان دختر از دبیرس��تانی در شاهرود راهی 
مناطق دفاع مقدس شده بودند و پس از بازدید از این 

مناطق، در حال بازگشت به شاهرود بودند.

واژگوني اتوبوس دانش آموزان در میمه؛ با 
6کشته 

چهارسال قبل درحادثه ای مش��ابه  در پي واژگوني 
یک دس��تگاه اتوبوس حامل 40دانش آموز در محور 
»بانه  - اصفهان« نزدیکي گردنه داس میمه ، شش نفر 
کشته و 34 نفر دیگر مصدوم شدند. اتوبوس در حال 
حرکت، ناگهان در محور »میمه« گردنه داس بر اثر 
لغزندگي سطح جاده و ناتواني راننده در کنترل وسیله 

نقلیه واژگون شد. 

آم�وزش و پ�رورش از ب�ار مس�ئولیت 
شانه خالی می کند

حاجي بابایي نسبت به کشته شدن دانش آموزان در 
اردوي دانش آموزی اسفندماه سال 90 پس از وقوع 
یک حادثه مشابه ، در واکنش نسبت به کشته شدن 
دانش آموزان در اردوي راهیان نور، به صراحت عنوان 
کرد که این موضوع ربطي به آموزش و پرورش ندارد. 
واکنش وي به عنوان عالي ترین مقام وزارت آموزش و 
پرورش در این زمینه تنها محدود به صدور پیام تسلیت 
بود. وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه سوم اسفند 
90 در حاشیه نشس��ت هیأت دولت درمورد کشته و 
مجروح ش��دن دانش آموزان و معلمان درسفرهاي 
دانش آم��وزی گفته بود: » درم��ورد این حوادث من 
مسئول نیستم، از مسئوالن حمل ونقل دراین رابطه 

بپرسید.« 

فقط تأسف جایز نیست
اظهارات وزیرآموزش وپرورش درحالي مطرح ش��د 
که دانش آموزان دوم متوس��طه به دلی��ل گذراندن 
 واح��د عمل��ي درس آمادگ��ي دفاع��ي درقال��ب 
کاروان هاي راهیان نور ب��ه مناطق عملیاني جنوب 
اعزام و دچار سانحه مي شوند. درعین حال براساس 
ش��یوه نام��ه اجرای��ي اردو و بازدید دان��ش آموزي 
آموزش و پرورش براي صیانت دانش آموزان و عوامل 
اجرایي ازهرگونه آس��یب و خطر احتمالي، س��الم و 
مناسب بودن وسایل نقلیه، برخوردار بودن راننده از 
توانایي جسمي و ش��رایط اخالقي و روحي مناسب و 
رعایت مقررات قانوني و س��رعت مجاز در حرکت از 

 س��وي راننده ازمقررات الزامي اعالم ش��ده است. اما
 حاجي بابایي به عن��وان باالترین مقام مس��ئول در 
وزارت آموزش وپرورش بر بي توجهي این وزارتخانه به 
افزایش ضریب اطمینان و امنیت دربرنامه هاي اردویي 
و بازدیدي صحه گذاش��ت و گفت: »م��ن در جریان 
حوادث هستم و مي دانم برخي از این حوادث به دلیل 

اشکال فني خودرو و اشتباه راننده رخ داده است.«
  ش��اید به دلی��ل همین ب��ي توجهي ها ب��ه امنیت 
دانش آموزان ازسوي مس��ئوالن وزارت آموزش بود 

که یکی از نمایندگان مجلس را واداشت تا خواستار 
خودداري والدین دانش آموزان ازاعزام فرزندان خود 

به سفرهاي دانش آموزی شد .

نگذاریم دانش آموزان به کام مرگ بروند
برخی دان��ش آموزان مش��تاق یک اردو هس��تند و 
 برخی والدین نگران نمره درسی بچه ها و برخی نیز 
بی دلی��ل از ایم��ن بودن س��فر، مطمئن هس��تند، 
 اما ش��اید بهتر اس��ت والدین تا زماني که از وس��ایل 
حمل ونقل و سرپرس��ت دانش آموزان دراین سفرها 
 مطمئن نشده باشند، نباید فرزندان خود رابه سفرهاي 
دانش آموزی بفرستند. به نظر می رسد حتی اجباري 
بودن س��فرهاو اردوها ب��راي دانش آم��وزان مقطع 
متوس��طه و تأثیر آن در نم��ره درس آمادگي دفاعي 
تازماني که س��المت وامنیت دانش آم��وزان دراین  
سفرها تضمین نش��ود، نباید برای والدین از اهمیت 
برخوردار باشد، چرا که در غیر این صورت بایدمنتظر 

وقوع حوادث ناگوار براي دانش آموزان باشیم .

نگاهی به مرگ دلخراش26 دانش آموز بروجنی

عمر دانش آموزان؛ معطل جاده مرگ و زندگی 

سه روز عزای عمومی در شهرکرد، یک هفته عزای عمومی در بروجن و ماه ها و سال ها رنج پدران و مادرانی که با هزار  شهرزاد 
امید و آرزو فرزند دلبندشان را به 16 سالگی و 17 سالگی رس�اندند، غافل از آن که بی تدبیری دیگران برای همیشه باباعلی پور

عزیزشان را از آنها گرفته است؛ این حادثه یکی از ده ها حادثه ای است که در سال های اخیر از  تورهای دانش آموزی 
رقم خورده است و تلخ تر آن که بازهم ادامه دارد. 

سالم و مناس�ب بودن وسایل 
نقلیه، برخوردار بودن راننده 
از توانایي جس�مي و ش�رایط 
اخالق�ي و روح�ي مناس�ب 
و رعای�ت مق�ررات قانون�ي 
 و س�رعت مج�از در حرک�ت 
از س�وي رانن�ده ازمق�ررات 

الزامي اعالم شده است
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ابالغ رأی
5104 شماره دادنامه: 9009970353601680، شماره پرونده: 9009980359500587، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900934، شاکی: آقای محسن تش��کر به نشانی اصفهان خ مدرس ک صفا پ 
14 ت 4485935، متهم: آقای حسام الدین مالکی به نشانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حس��ام الدین مالکی فاقد مش��خصات در کیفرخواس��ت 
مبنی بر کالهبرداری موضوع ش��کایت آقای محس��ن تش��کر با توجه به محتویات پرونده و 
شکایت شاکی با این بیان که نامبرده وارد مغازه شده و یک فرش به مبلغ هشت میلیون ریال 
خریداری کرد و کارت خود را به عنوان مأمور امنیت ملی نشان داد و یک چک صادر و تحویل 
اینجانب داد که چک آن وصول نشد دادگاه بلحاظ عدم دفاع مؤثر از سوی متهم باستناد ماده 
یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری نامبرده را به یکس��ال 
حبس تعزیری و رد عین یا مثل یا قیمت مال به ش��اکی و پرداخت هش��ت میلیون ریال جزای 
نق��دی در حق صندوق دولت به میزان مال م��ورد کالهبرداری محکوم می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواه��ی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
 محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م الف/ 11851 مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5105 نظ��ر به اینک��ه آقای جالل تلیعی به اتهام فروش مال غیر حس��ب ش��کایت آقایان امیر 
خیرآبادی فرزند داود و احمدعلی علیان فرزند عبداله از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
911212 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11853 

شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

ابالغ رأی
5106 شماره دادنامه: 9109970353700684، شماره پرونده: 9009980359600069، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910063، شاکی: آقای احمد حسینی اخیار به نشانی تهران- تهرانسر- خ 28- 
پ 14، متهمی��ن: 1- آقای مهدی ش��جاعی 2- آقای فرهاد محمودی چگینی همگی به نش��انی 
مجهول المکان، اتهام: س��رقت خودرو، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و با اعالم ختم 
رس��یدگی بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اته م آقای 
فرهاد محمودی و آقای مهدی ش��جاعی دایر بر مشارکت در سرقت اتومبیل موضوع شکایت 
آقای احمد حس��ینی، دادگاه نظر به اینکه دلیل کافی جه��ت توجه اتهام به متهمان وجود ندارد 
و صرف کش��ف خودرو در تصرف متهمان داللتی بر وقوع س��رقت بوسیله آنها ندارد لذا با 
عنای��ت به این مراتب دادگاه با اس��تظهار از اصل فقهی برائت حک��م بر برائت متهمان از اتهام 
وارده صادر و اعالم می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر ش��هر اصفهان است. م الف/ 11846 میرحسینی- دادرس شعبه 111 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5107 در خصوص پرونده کالسه 91-1328 خواهان اصغر شاهمیرزایی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند به طرفیت 1- جواد سلیمانی 2- حسن علیزاده 3- محمد عقیلی 4- مجتبی 
عبدیزدان 5- ناصر ش��ریعتی 6- غالمحس��ین مکوندی 7- بابک پیراسته )موسوی( 8- عباس 
نیکبخت برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/9/2 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
5130 کالس��ه: 965/90 ح/ 6، ش��ماره دادنامه: 429-91/3/28، محکوم له: شرکت صبا کاشی 
عس��گران با وکالت آقای محس��ن نس��اجی، محکوم علیه: علی عس��گر کرانی فرزند علی اکبر 
فع��اًل مجهول المکان، محکوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 429-91/3/28 صادره از ش��عبه 
6 حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 102/207/530 ریال به عنوان 
اصل خواس��ته و مبلغ 2/044/151 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان 
3/652/981 ریال و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت 90/8/22 
لغایت اجرای دادنامه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 5/110/377 ریال به عنوان حق االجرا 
در ح��ق صن��دوق دولت. مراتب در اجرای ماده 9 ق اجرای اح��کام مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج 
آگه��ی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد اجرائیه را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای آن 

بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع تس��لیم نماید. در این صورت اجرای 
احکام شعبه برابر مقررات ق. اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. م الف/ 11860  فانی- مدیر 

دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

ابالغ رای
5131 شماره دادنامه: 9109970351701030، شماره پرونده: 9109980351700644، شماره 
بایگانی شعبه: 910660، خواهان: خانم الهه قاسمی به نشانی ملک شهر خ رباط سوم 20 متری 
بهار 2 بن بست میالد پالک 128 کدپستی 36381-81967، خوانده: آقای سعید ربانی به نشانی 
فعاًل مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه مهریه، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دعوای خانم الهه قاس��می فرزند شکراله بطرفیت آقای سعید ربانی 
فرزند اکبر مبنی بر مطالبه مهریه و خسارات دادرسی دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره 10300-79/6/20 دفتر ثبت ازدواج 20 اصفهان و 
احراز علقه زوجیت نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می ش��ود و می تواند 
هر گونه تصرفی در آن بنماید و خوانده علی رغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه 
ای ارائ��ه نداده لذا مس��تنداً به م��واد 1102 و 1082 قانون مدنی و تبص��ره الحاقی آن و ماده 
198 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت 1 هدیه کالم اله مجید 500/000 ریال، 

2- مهرالس��نه 262/5 مثقال نقره 3- مبلغ 809/271/993/127 ریال بابت وجوه نقد مهریه که 
براس��اس شاخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه شده است بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 16/194/498 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. خواهان باید زمان 
صدور اجرائیه تفاوت هزینه دادرسی را به مبلغ 12/689/498 ریال پرداخت نماید. رأی صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع می باش��د. م 

الف/ 11858 فدائی تهرانی- رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5132 کالس��ه: 966/90 ح/ 6، ش��ماره دادنامه: 430-91/3/28، محکوم له: شرکت صبا کاشی 
عسگران )سهامی خاص( با وکالت آقای محسن نساجی، محکوم علیه: علی عسگر کرانی فرزند 
علی اکبر فعاًل مجهول المکان، محکوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 430-91/3/28 صادره از 
ش��عبه 6 حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 81/993/561 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/639/871 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان 
2/951/768 ریال و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 90/4/20 لغایت اج��رای دادنامه در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ 4/099/678 ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت. مراتب 
در اجرای ماده 9 ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج آگهی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت 
نامه را به این مرجع تسلیم نماید. در این صورت اجرای احکام شعبه برابر مقررات ق. اجرای 
احکام مدنی اقدام خواهد کرد. م الف/ 11859 فانی- مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
5133 شماره پرونده: 9100400200300524/1، شماره بایگانی پرونده: 9100834/1، شماره 

ابالغیه: 9100510200302733، بدینوس��یله به آقایان 1- رجب علی محلوجی فرزند حسینعلی 
ش��ماره شناسنامه 484 به ش��ماره ابالغیه 9100510200302733 به نشانی اصفهان خیابان 
محتشم کاشانی بن بست سهیل پالک 33، 2- علی اکبر محلوجی فرزند علی شماره شناسنامه 
72209 به ش��ماره ابالغیه 9100510200302734 به نش��انی اصفهان خیابان بزرگمهر چهار 
راه نورباران فروش��گاه شهروز 3- حس��ین کاغذچی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 618 
به شماره ابالغیه 9100510200302735 به نشانی اصفهان بازار مسجدجامع مغازه کاغذچی 
بدهکاران پرونده کالس��ه 9100400200300524/1 که برابر گ��زارش مأمور ابالغ در آدرس 
متن س��ند ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد ک��ه برابر قرارداد بانکی ش��ماره 603 مورخ 
1389/11/11 بین شما و مدیریت شعب بانک سپه مبلغ 139/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 
15/174/036 ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1391/3/5 و از آن به بعد روزانه مبلغ 

99/014 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور 
اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح 
می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 11715 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5134 شماره پرونده: 8700400200300031/1، شماره بایگانی پرونده: 8700037/1، شماره 
ابالغیه: 9100510200302847، بدینوس��یله به آقایان مسعود کاظمی احدی فرزند خدادوست 
شماره شناس��نامه 584 بدهکار پرونده کالس��ه 8700400200300031/1 به آدرس اصفهان 
خیابان صارمیه پشت بانک سپه منتظری منزل شخصی که برابر گزارش مأمور ابالغ شناخته 

نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد ش��ماره 12-82/1/19 بین ش��ما و مدیریت شعب 
بانک س��په منطقه اصفه��ان مبلغ 621/806/027 ریال بابت اص��ل و مبلغ 158/560/537 ریال 
بابت سود سهم بانک و مبلغ 274/368/494 ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 87/4/10 
ب��ه انضم��ام روزانه به مبلغ 504/031 ریال اضافه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداسناد رسمی 
بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 11790  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
5135 بدینوس��یله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده مجهول المکان پرونده 
بدوی 901100 ح/ 15 به نام منصور راد پویا فرزند مهدی ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه علی 
صائب دادخواس��تی به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 520 مورخه 91/4/12 به 
طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 132 تاریخ 91/6/4 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ 
انتش��ار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از تحویل نتیجه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به 
تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی و در 
صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
ارسال خواهد شد. م الف/ 12033 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5136 شماره اجرائیه: 9110420351500212، شماره پرونده: 9109980351500135، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910137، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970351500530 محکوم علیه امین دوکوهکی مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
1- پرداخ��ت مبلغ 123/950/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ دو میلیون و چهارصد و 
هفتاد و نه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق محکوم له محسن میرطاووس��ی نام پدر: محمود: نشانی: اصفهان چهارراه تختی خیابان 
عبدالرزاق بعد از سه راه حکیم نظامی پخش گل های زندگی، 2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
مبلغ خواس��ته از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد 
تورمی بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عشر دولتی. )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 
306 می باشد.( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 توج��ه نمائید. م الف/ 

12034 رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5137 شماره اجرائیه: 9110420351500211، شماره پرونده: 9009980351501372، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901386، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9109970351500455 محکوم علیه س��ید محمود بیطرفان نام پدر: ابوالفضل مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: 1- پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه 
میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له عبدالغفار ترابی فارس��انی نام پدر: یاور نش��انی: اصفهان خیابان آتش��گاه 
قبل از منارجنبان نمایش��گاه اتومبیل پارسه، 2- پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته 
از تاریخ سررس��ید سفته 90/12/9 لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی 3- پرداخت نیم عشر دولتی )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 می 
باشد. ( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام 

یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 12037 رحیمی- مدیر 

دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5138 شماره دادنامه: 9109970351901087، شماره پرونده: 9109980351900180، شماره 
بایگانی شعبه: 910184، خواهان: خانم فرحناز ریحانی تبریزی به نشانی خ ملک شهر روبروی 
ورزش��گاه انقالب اس��المی خ طاهر زاده بلوار گلها مجتمع مسکونی مروارید شمالی بلوک 37 
همکف، خوانده: آقای اکبر هرندی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مب��ادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی خانم فرحناز ریحانی 
تبریزی فرزند حس��ین بطرفیت آقای اکبر هرندی فرزند محمدباقر بخواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی دادگاه با عنایت به ش��هادتنامه ارائه شده که حاکی از عدم مالئت خواهان می 
باش��د و خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است علیهذا دعوی خواهان ثابت است مستنداً به 
مواد 504 و 506 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر اعس��ار موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرس��ی صادر و اع��الم می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/ 12038 شیرانی- 

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5139 شماره دادنامه: 9109970350900328، شماره پرونده: 9009980350900956، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901006، خواهان: آقای حس��ن جان نثاری الدانی به نشانی اصفهان خ کهندژ 
ایستگاه جاوان پائین محله مهدیه بن بست راد پالک 102، خوانده: نمایندگی مجاز 2059- ایران 
خ��ودرو به مدیریت محمدرضا رضوی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به تحویل 
اس��ناد و مدارک، دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
زیر  مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت حسن جان نثاری 
الدان��ی به طرفیت نمایندگی مج��از 2059 ایران خودرو به مدیری��ت آقای محمدرضا رضوی 
بخواسته الزام خوانده به تحویل اسناد و مدارک و بیمه نامه یکدستگاه وانت پیکان به انضمام 
هزینه دادرس��ی بدین توضیح که خواهان اعالم داش��ته اس��ت در مورخ 89/1/26 یکدستگاه 
س��واری وانت پی��کان به مبلغ 63/900/000 ریال از خوانده خری��داری و ثمن معامله را تمامًا 
پرداخت کرده ام و علیرغم تعهد وی مبنی بر تحویل اسناد خودروی مذکور و گذشت بیش از 
دو سال از تاریخ معامله، تاکنون اسناد آن را تحویل نداده و خودرو بدون پالک و بالاستفاده 
مانده اس��ت لذا با عنایت به مراتب فوق و رونوش��ت مدارک خواهان و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلس��ه دادگاه حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده است به نظر دادگاه دعوی 
خواهان وارد اس��ت و به استناد ماده 220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به تحویل اصل اس��ناد و مدارک خودروی فوق ش��امل اصل سند، 
برگ سبز و شناسنامه خودرو، کارت خودرو و بیمه نامه خودرو بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/007/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف/ 12032 

کاظمی- دادرس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
اجرائی��ه: 9110420350800254، ش��ماره پرون��ده: 9009980350801213،  5140 ش��ماره 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901227، بموج��ب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره 
9110090350802308 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350800458 محکوم علیه احمد 
لش��گر مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب خس��ارات دادرسی )هزینه دادرس��ی 4/067/000 ریال( به انضمام خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 88/12/17 در حق محکوم له امیر رضایی نش��انی: اصفهان ملک 
شهر خ انقالب اسالمی میدان نقش جهان واحد 613. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و 
حق االجرا 10/000/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 
34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. م الف/ 12029 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ت[
س: تزئینی اس

]عک



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 30 مهر  1391 | 5 ذی الحجه 1433
شماره 908 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 908  , October 21  ,2012
8 Pages

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 کس��ی که روز خود را آغاز کند و به امور مس��لمانان اهتمام  

نورزد، مسلمان نیست.

شارژرهای طبیعی برای پاییز

این روزهای مدرسه و کار باعث می شود تا در انتهای روز، توانی برای 
شما باقی نماند و حتی ممکن است به بدن شما نیز آسیب وارد شود.

میوه ها یکی از بهترین منابع برای به دس��ت آوردن انرژی هستند و 
برخی از آنها حتی به شارژرهای طبیعی نیز معروف شده اند. در این 
مطلب نگاهی داریم به تعدادی از میوه ه��ای پاییزی که می توانند 

انرژی الزم را برای شما فراهم کنند.
    م�وز: تم��ام مربی��ان ورزش��ی توصی��ه می کنند ک��ه پیش از 
ش��روع تمرین��ات، یک ع��دد م��وز بخورید. م��وز منبع��ی غنی از 

کربوهیدرات هاست و در رأس فهرست میوه های انرژی زا قرار دارد.
   سیب: این میوه از منابع غذایی بسیار مهمی است که می تواند به 
آرامی در بدن انرژی آزاد کند و همچنین سرشار از ویتامین C، B و 

پتاسیم است که انرژی مورد نیاز بدن را تأمین می کند.
   پرتقال: این میوه نیز »نیروگاه« انرژی و ویتامین C است. به عالوه 
پرتقال حاوی مقادیر قابل توجهی فسفر، مواد معدنی و فیبر خوراکی 

است که به بهبود فعالیت های سالم بدن کمک می کند.
   انب�ه: این میوه اصطالحا ش��اه میوه ها نامیده شده است و سرشار 
از ویتامین های B و C، کلس��یم، پتاس��یم، روی، فولیت و پروتئین 
است. بهتر است روزانه از این میوه حداقل یک نیمه استفاده کنید تا 

ویتامین های الزم وارد بدن شما شود.
   انار: یک��ی از بهترین میوه هایی که در این فص��ل می توانید پیدا 
کنید، انار است. انار برای دستگاه گوارش بسیار عالی است و کارکرد 
قلب و عروق را نیز بهبود می دهد. انار یکی از میوه هایی است که می تواند 

به شما کمک کند تا انرژی الزم برای یک روز را داشته باشید.
   نارنگی: این میوه پرخاصیت، برای درمان بسیاری از بیماری ها، 
 C از جمله فشارخون باال بسیار مفید است. این میوه سرشار از ویتامین
است، بیشتر شبیه به پرتقال است و می تواند انرژی یک روز را برای 

شما فراهم کند.

کمر درد را نابود کنید 

 کمر درد یکی از مش��کالتی اس��ت که بیش��تر کارمن��دان ادارات و 
به طورکلی افراد پشت میز نشین از آن رنج می برند.

 برای جلوگیری از این مش��کل، راه هایی وجود دارد ک��ه باید آنها را 
به دقت انجام داد.

 کمر درد در این روزها به عنوان طاعون مدرن ش��ناخته می ش��ود،
به طور کلی 7 نفر از ه��ر 10نفر از این مورد رنج م��ی برند. کمر درد 
به عنوان یکی از بیماری های اصلی در کارمندان پش��ت میز نشین 
شناخته می شود، به طوری که در انگلس��تان از آن به عنوان دومین 

مشکل بزرگ پس از استرس نام می برند.
نشس��تن به مدت طوالنی، یکی از بدترین رفتارها برای پایین کمر 
است. قوز کردن و حالت های بد راه رفتن نیز می تواند باعث ایجاد درد 
در گردن و باالی کمر شما بشود. رعایت نکات زیر می تواند به شما در 

رفع این مشکل بزرگ کمک کند:
   توجه کنید در ط��ول روز و درحالی که پش��ت میز نشس��ته اید 
پاهایتان با زمین در تماس باش��د، در غیر این صورت از استراحتگاه 

پا استفاده کنید. 
این باعث می شود تا فش��ار کمتری به ستون فقرات شما وارد شود و 

در نتیجه میزان کمر درد را کاهش می دهد.
   اطمینان حاصل کنید که در انتهای صندلی نشسته اید و شانه های 
شما نیز به طور کامل در باالی صندلی قرار گرفته باشد. لم دادن باعث 
می شود تا ستون فقرات از حالت اصل خود خارج شده و مشکالتی را 

برای شما به وجود آورد.
   در هنگام نشس��تن دقت کنید که زانوهایتان از قس��مت فوقانی 
بدنتان پایین تر باشد یعنی پاهای ش��ما باید شیبی به سمت پایین 
داشته باش��د. این کار به طور ناخود آگاه باعث می شود تا کمر شما 

صاف قرار بگیرد.
   سعی کنید به خودتان استراحت بدهید. به هیچ عنوان بیش از 40 
دقیقه مداوم پشت میزننشینید. پس از هر میزان پشت میز نشینی 
حداقل 5 دقیقه در محی��ط کار راه بروید و کمی حرکات کشش��ی 

انجام دهید.
   فضای مناسبی را در مقابل پاهایتان ایجاد کنید و از شلوغ کردن 
فضای زیر می��ز پرهیز کنید تا فضا برای تکان دادن پا وجود داش��ته 
باش��د. هرچند دقیقه پاهایتان را از زمین جدا کنید و مقداری آنها را 

بکشید تا خون در آنها به جریان بیفتد.

باید قاطع و استوار باشید. اگر این عادت از ابتدا با شما بوده 
است، غلبه بر آن چندان آس��ان نخواهد بود. باید آگاهی 
خود نسبت به رفتارهایتان را افزایش دهید تا بفهمید کی 
مشغول راضی نگه داشتن دیگران هستید تا ترمز کنید. به 

مرور زمان عادت می کنید انعطاف پذیرتر باشید.
این را تصور کنید:

در سالن نمایش هستید. زود می رسید و چون اولین نفر 
هستید، می توانید بهترین صندلی را برای خودتان بگیرید. 
نوشیدنی و تنقالت الزم را می خرید، در صندلیتان نشسته 
و منتظر شروع برنامه می مانید. یک نفر به سمتتان می آید 
و می  گوید: »س��الم. می تونید جاتونو عوض کنید تا من 
و دوستام اینجا بش��ینیم؟« اگر آهی بکشید و وسایلتان 
را برداش��ته و روی صندلی دیگری بنشینید، فقط برای 
این که خوب باشید، باید به شما تبریک گفت. شما آدمی 
هستید که همیشه برای راضی کردن دیگران آماده هستید 
و اجازه می دهید از شما اس��تفاده کنند و احتماال چیزی 
که می خواهید را هم از زندگی به دست نمی آورید. دیگر 
زمانش رسیده است که تمرکز زندگیتان را از دیگران روی 

خودتان برگردانید و قربانی خوب بودن نشوید.

مراحل
1    برای خودتان الگو شوید. پنج مورد پیدا کنید که 
چیزی گفتید یا کاری انجام دادید که واقعا منعکس کننده 
خواس��ت و نیاز خودتان نبوده و برای خوشحال و راضی 

کردن دیگران بوده باشد.
آنها را یادداشت کنید.

برای هرکدام از این موقعیت ها، تجس��م کنی��د که  اگر 
راضی ش��دن خودتان را انتخاب می کردید، چطور رفتار 

می کردید! بدترین اتفاقی که ممکن بود بیفتد چه بود؟
بدترین ترس هایتان را یادداشت کنید.

2   ترس هایتان را بررسی کنید. آیا واقع بینانه هستند؟ 
آیا وحشتناکند؟ از این می ترسید که هیچکس دوستتان 
نداش��ته باش��د؟که کس��ی ترکتان کند؟ یا این که همه 
تنهایتان بگذارند؟ این زندانی است که خودتان را در آن 
اسیر کرده اید و االن وقتش رسیده که قفل آن را شکسته 

و خودتان را از آن نجات دهید.
اطرافیانتان ممکن است به این تسلیم پذیری شما عادت 
کرده باشند، اما اگر نتوانند قبول کنند که شما هم نیازهای 
خودتان را داشته باشید، آیا واقعا ارزش این را دارند که در 

زندگی شما باشند؟
3   مرزه��ا و محدودیت هایتان را بررس��ی کنید. آنها 
را با مرزهایی که برای دیگران قائل می ش��وید مقایس��ه 
کنید. چه رفتارهایی برای شما قابل قبول و چه رفتارهایی 

غیرقابل قبول است؟
این رفتارها برای خودتان و دیگران یکس��ان اس��ت؟ آیا 
چیزهای غیرقابل تحمل را تحم��ل می کنید؟ چیزهای 
غیرعادی را عادی جلوه می دهید؟ چیزهای غیرقابل قبول 
را قبول می کنید؟ آیا می دانید این که کس��ی با احترام و 

عزت با شما رفتار کند چه حسی دارد؟
یاد بگیرید که رفتارهای غیرقابل قب��ول برای دیگران را 
تشخیص داده و بدانید که وقتی مرزهایتان  را می شکنند، 

چطور برای آنها محدوده تعیین کنید.
4   منبع را در نظر بگیرید. خیلی از آدم هایی که عادت 
به خوش��نود کردن دیگران دارند، در محیط هایی بزرگ 
شده و تربیت یافته اند که نیازها و احساساتشان در آن کنار 

گذاشته شده بوده است.
آیا همیشه از شما انتظار می رفته است که برای برآوردن 
نیازهای دیگران، نیازهای خود را کنار گذاش��ته و نادیده 
بگیرید؟ آیا یاد گرفته اید که تنها راه گرفتن یک واکنش 
مثبت از دیگران، این است که خواسته هایشان را برآورده 

کنید؟
اگر این طور اس��ت، بای��د بدانید که با متمرکز ش��دن بر 
خش��نود کردن دیگران، خود را در معرض سوءاستفاده 
قرار می دهید. وقتی همیشه پشت انتظارات دیگران پنهان 
باشید، هیچ وقت به نهایت توانایی و قدرت خود به عنوان 

یک انسان نخواهید رسید.
5   ارزش خود را با کارهایی که برای دیگران می کنید 
ارزیابی نکنید. این خیلی خوب اس��ت که دوست داشته 
باش��ید به دیگران کم��ک کنید، ام��ا ای��ن کار را چون 
می خواهید، باید انجام دهید، نه چون احساس می کنید 
باید انجام دهید. میل به کمک کردن دیگران باید بعد از 
این باش��د که بفهمید چطور می توانید به خودتان کمک 

کنید.
بهترین محبت ها آنهایی اس��ت که با انتخاب شما انجام 
شود، نه از روی ترس از احس��اس گناه. اگر به این خاطر 
کاری برای دیگران انجام می دهی��د که اگر انجام ندهید 
احساس بدی پیدا می کنید، آیا آن عمل واقعی است؟ آیا 
دوست دارید دیگران هم تحت همان شرایط برایتان کاری 
انجام دهند؟ و آیا وقتی تا حدی به دیگران کمک می کنید 

که خودتان را فراموش کنید، عاقالنه است؟
6   »نه« گفتن را یاد بگیرید. بهانه تراشی نکنید. برای 
نخواس��تن چیزی دلیل بیاورید؛ مثال شوهرتان دوست 
دارد کل خانواده اش برای شب عید، خانه شما باشند و این 
برای شما غیرقابل تحمل است. بگویید:»متأسفم عزیزم. 
من واقعا نمی تونم از این تعداد میهمان، آن ش��ب خوب 

پذیرایی کنم.«
دوس��تتان از ش��ما می خواهد با او به میهمانی بروید که 
کسانی در آن هستند که خوشتان نمی آید. به او بگویید، 
»مرسی. اونجا واقعا جای من نیست.«  الزم نیست که برای 

رد کردن پیشنهاد او، دوستانش را زیر سؤال ببرید.

 چطور دست از 
راضی کردن دیگران برداریم 4++4
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

سالمت

مهرزاد دانش

دانستنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

محققان به نوعی از تکنولوژی دست یافتند که با استفاده از آن، می توان هرگونه افکار تهدید آمیز را، 
حتی قبل از آن که در مغز انسان به جریان بیفتد، شناسایی کرد. سازمان پروژه های پیشرفته 
دفاعی )DARPA(، حدود پنج س��ال پیش برای راه اندازی ارتش��ی با تکنولوژی تشخیص 
بصری تهدیدهای ذهنی ایجاد شده است. از سویی تحقیقات نشان می دهد، محدودیت دید 
انسان، وسعت منطقه دید و نیز اثرات خستگی چشم، باعث می شود بهره گیری صرف از دانش 
بینایی و بصری دشوار باشد. این تکنولوژی با اس��تفاده از سیستم »شناخت و هشدار خطر« 
)CT2WS( که به وسیله یک دوربین دوچش��می و اتصال آن به یک شبکه انجام می شود، 
می تواند افکار تهدید آمیزی را که ممکن است در ذهن سربازان وجود داشته باشد مهار کند. 
شاید به نظر برسد که این تکنولوژی بیشتر ش��بیه داستان های علمی- تخیلی است، اما باید 
گفت که تکنولوژی CT2WS بر پایه واقعیت و علمی ایجاد شده است. این علم ثابت می کند 
که انس��ان ها به صورت ذاتی قدرت پرداختن و شناسایی افکار حتی افکار ناخودآگاه یکدیگر 
را دارند. وقتی دس��تگاه، یک حرکت تهدید آمیز بالقوه؛ مثل یک حرک��ت ناگهانی را در مغز 
شناسایی می کند، باعث می شود که موج مغز روی سیستم، عدد 300 را نشان دهد. سیستم 
CT2WS نیز این امواج را طبقه بندی و ترجمه کرده و در آخر و با یک زنگ هشدارمشخص، 
آن تفکر تهدید آمیز را از طریق سه مؤلفه کلیدی که از قبل در سیستم تعریف شده، مشخص 
می کند. قدم اول، کنترل افکار فرد به وسیله کالهی است که می تواند منحنی هایی ارسال شده 
توسط امواج مغزی را ثبت کند. وقتی دستگاه قادر شد فکر مورد نظر را با به کارگیری نصب یک 
دوربین 120 مگاپیگسل و زاویه دید 120 درجه مشخص کند، آن وقت است که کالهی که 
روی سر فرد قرار داده شده و به سیستم متصل است تصاویر را ثبت و ضبط می کند. مرحله آخر 
این پروسه نیز الگوریتم های پیچیده پردازش بصری است که می تواند روی یک لپ تاپ اجرا 

شود. شناسایی اهداف بالقوه و تصایر ذهنی کاربر برای ارزیابی و شناسایی است.  

بررسی های روانشناسانه نشان می دهد که 70 درصد زنان و 61 درصد مردان از بدون موبایل 
بودن ترس دارند و این یک بیماری جدید روانشناختی است که از آن با عنوان بی موبایل هراسی 

یا “ NOMOFOBIA” نام می برند.
آمارهای ارایه شده در نشست آس��یب های تلفن همراه که در ششمین نمایشگاه بین المللی 
رسانه های دیجیتال برگزار شد نشان می دهد که تحقیقات به عمل آمده از نوعی وسواس فکری 
درمورد کاربران تلفن همراه هش��دار می دهند که می تواند به بیماری های روانی و مشکالتی 
 در س��المتی افراد منجر ش��ود.این تحقیقات حاکی از آن اس��ت که اغلب مردم بدون موبایل 
نمی توانند به زندگی ادامه دهند و بیش از نیمی از کاربران موبایل از نوعی بیماری روانشناختی 

با نام “ NOMOFOBIA “ یا بی موبایل هراسی رنج می برند.
در این بررسی ها مشخص شده است که 70 درصد زنان و 61 درصد مردان از بی موبایل بودن 

ترس دارند و 73 درصد از افراد با تلفن همراه خود می خوابند.
همچنین 53 درصد افراد وقتی باتری یا ش��ارژ اعتبارشان تمام شده یا ش��بکه تلفن همراه از 
دسترس خارج شود، دچار اضطراب می ش��وند و 68 درصد افراد لرزش یا آهنگ گوشی تلفن 
 خود را پیش از تماس تلفنی احساس می کنند. جالب اینجاست که براساس نظرسنجی های 
صورت گرفته از کاربران تلفن همراه، 43 درصد کاربران آیفون حاضرند یک هفته بدون کفش 
 بگذرانند، اما به طور موقت هم از موبایلش��ان دور نمانند و 22 درص��د کاربران موبایل ترجیح 

می دهند به خاطر موبایل، از مسواک زدن به دندان هایشان صرف نظر کنند.
در این کارگاه آموزشی با هشدار به ایجاد این نوع وسواس های فکری به کاربران موبایل پیشنهاد 
شد که اگر هریک از این قبیل حاالت روحی و روانی را در زندگی روزمره خود حس می کنند، 
پس مستعد به بیماری بی موبایل هراسی هستند و حتما برای یک بار هم که شده بدون موبایل 

به سفر بروند.

محققان نرم اف��زاری کاربردی طراحی ک��رده اند که امکان 
ارس��ال بوهای مختلف از طریق تلفن همراه هوشمند را در 
فضایی مجازی فراهم می کن��د. این نرم افزار با کمک گجت 
کوچک  Chat Perf امکان ارس��ال بو از طریق تلفن همراه 

هوشمند را فراهم می کند.
 این گجت شامل یک اتومایزر )پاشنده( و یک مخزن کوچک 
حاوی رایحه های مختلف اس��ت که به پورت بخش انتهایی 
تلفن همراه هوشمند متصل می ش��ود. پس از نصب برنامه 
نرم افزاری، کاربر می تواند رایحه مورد نظر را با تلفن همراه 

دیگر که مجهز به همین گجت است، به اشتراک بگذارد. در 
 این ش��یوه،  با انتخاب یکی از رایحه های موجود در مخزن، 
به صورت همزمان همان رایحه به صورت یک پاف اس��پری 
از گجت موجود بر روی تلفن همراه هوشمند گیرنده پخش 

می شود. 
در این حالت م��ی توانید پیام های کوتاه خ��ود را با بوهایی 
متناس��ب با متن برای گیرنده ارس��ال کنید! امکان ذخیره 
کردن رایحه ه��ای مختلف در گج��ت Chat Perf وجود 
دارد. این محصول با قیمت 63 دالر به بازار عرضه شده است.

آمارهای جالب از آسیب های روانی موبایلفناوری که  فکرهای بد را شناسایی می کند

اس ام اس معطر ارسال کنید! 
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یک��ی از ادویه های��ی که روزان��ه در غذاهای مختل��ف از آن 
استفاده می کنیم فلفل است، ولی در عین حال که پرکاربرد 

است،کمتر آن را می شناسیم.
 فلفل در دو نوع قرمز و س��یاه در هر مغ��ازه ای وجود دارد و 
می توانید آن را تهیه کنید، اما انتخاب از میان این دو ش��اید 

کار س��ختی باش��د. فلفل قرمز خواص بس��یار زیادی دارد و 
مطالب گسترده ای نیز درمورد آن وجود دارد، اما فلفل سیاه 
به نوعی مظلوم واقع شده است و در این مطلب قصد داریم با 

تعدادی از خواص آن بیشتر آشنا شویم:
   فلفل س��یاه فعالیت مجاری گوارش��ی را تقویت می کند و 
عالوه بر بهبود فرآیند هضم غذا، تحریک کننده ترش��حات 
بزاقی است. این ادویه همچنین در بهبود عملکرد معده نقش 

مفیدی دارد.
   این فلفل دارای خواص درمانی عصبی است و برای آرامش 
و  تس��کین دردهای عصبی می ت��وان از آن اس��تفاده کرد. 
همچنین دردهای ناشی از دندان درد و کرم خوردگی را نیز 

درمان می کند.
   فلفل س��یاه پرزهای چش��ایی را تحریک ک��رده و پیامی 
 به معده می فرس��تد که باعث ترشح اس��ید هیدروکلوریک و 

درنتیجه هضم بهتر غذا می شود. وجود اسید هیدروکلوریک 
برای هضم پروتئین ها و دیگر م��واد غذایی در معده ضروری 

است.
   ترکیب تند موجود در فلفل س��یاه به نام پیپرین از طریق 
مهار تش��کیل س��لول های چربی جدید باعث پیشگیری از 
تجمع چربی و چاقی می شود و به شما کمک می کند تا از شر 

چربی های اضافی خالص شوید.
   فلف��ل س��یاه همچنی��ن خ��واص آنتی اکس��یدانی

 فوق العاده ای دارد. این ادویه تأثیر فوق العاده ای در مقابله با 
رشد باکتری های مضر به ویژه در روده دارد.

   یکی دیگ��ر از خواص فلفل، بادش��کن بودن آن اس��ت و 
می توانید از آن در کنارحبوبات استفاده کنید تا باد کمتری 
در معده شما جمع شود. همچنین فلفل از ترش کردن بعد از 

پرخوری جلوگیری می کند.

بشکن ببین چه پرخاصیته
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