
گرانی زمین،فضای سبز را می بلعد

اگر از تولید داخل حمایت شود 

دالر 10 هزار تومانی به نفع کشور است

7ترفند جالب برای 
میوه خوری بیشتر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:
خانه ای که هرگز غرق 

نمی شود 8
درس های جنگ هشت روزه غزه  

برای حزب اهلل و ایران 25
آواز گلپایگانی 

8درگوش استرالیا پیچید

 اصالح ساختار نظام 
کارمجلس نیست

لطفا پروژه BRT را فاز به فاز اجرا کنید 

مشکالت فازدوم پشت چراغ قرمز فاز  اول

علی الریجانی، رییس مجلس شللورای اسللامی در پاسخ به 
سؤالی در مورد ساختار سیاسللی کنونی کشور و مباحثی در 
مورد تشکیل نظام پارلمانی، گفت: اگر قرار باشد اصاحی در 
رابطه با سللاختار نظام صورت بگیرد، کار مجلس نیست بلکه 

اصاح قانون اساسی است. 

رییس شورای اسامی شللهر اصفهان گفت: راه اندازی قطار  3
شللهری اصفهان حدود600 میلیارد تومللان اعتبار نیللاز دارد، اما با 
اعتبللارات دولتللی نمی توانیم قطللار شللهری  را راه انللدازی کنیم و 
بودجه های دولتی پاسخگوی راه اندازی قطار شهری اصفهان نیست. 

 شماتیک یا شمایل
مسأله این است 

 حضور زن در ادبیات و سینمای ایران، همیشه همراه 
با نگاه های سلیقه ای بوده؛ چرا که همواره مرزهایی 
از سوی افراد متنوع جامعه ماک کار قرار گرفته شده 
که علمی و اصولی نبوده است. هر گاه زنان محور فیلم 
قرار گرفته اند، انگ فمنیسللت بر آنها چسبیده شده 
و هرگاه که داسللتان از نگاه مردان روایت شده، آن را 
بازتاب الگوی مردساالرانه جامعه در سینما نامیده اند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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سینمای ایران؛ ساربان سرگردان 5

گذر االهلی به سپاهان افتاد! 6

ارزش پول به تورم داخلی بستگی دارد نه، دالر. تحلیلگران بسیاری 
 معتقدند که کاهش ارزش پول ملللی در کنار تمام معایبی که دارد 
می تواند به عنوان یک فرصت هم نمودپیللدا کند و جلوی واردات 
لجام گسیخته را گرفته و عاملی برای توجه به تولید ملی باشد. اما 
در طی سال های گذشته تا امروز کاهش شدید ارزش ریال نه توان 
صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شده است. در 
این باب، افرادی معتقدند که با توجه به ورود مسللتقیم درآمدهای 
نفتی به اقتصاد، کاهش بیشللتر ارزش ریال نیز هیچ تأثیر مثبتی 
 نخواهد داشت.  یک کارشللناس اقتصادی کشورمان در این باره 
می گوید: طبیعتا چون حرکت ما به سللمت کاهش ارزش پول 
ملی یک انتخاب نبوده بلکه تحمیل است، شرایط، کمی سخت 
است، اما به طور یقین دالر حتی اگر به 10 هزارتومان هم برسد، 
به نفع کشور خواهد بود. شاید در ابتدای راه، کمی سخت باشد 
اما اگر ساز وکار درستی از سوی مدیران اقتصادی صورت پذیرد، 

رونق تولید داخلی و توسللعه صادرات نتیجلله قطعی افزایش 
قیمت ارز است. ابراهیم رزاقی به تضعیف ارزش پول ملی در برابر 
دالر اشاره می کند و می گوید: معموال کشورهایی مانند ایران 
 ارزش پولشان را با یک پول خارجی و در تبدیل به دالر تعیین 
می کنند و اگر تورم داخلی وجود داشته باشد به این صورت که  
نرخ دالر با تورم باال یا پایین رود، سبب می شود قدرت و ارزشی 
برای پول ملی به وجود بیاید که این ارزش واقعی نیسللت بلکه 

مربوط به فروش نفت است. 
به گفته این کارشللناس اقتصادی  کشللورمان، فروش نفت به 
معنای باالرفتن ارزش پولی کشللور نیسللت، بلکه ارزش پولی 
یک کشور متناسب با تورم داخلی آن کشور سنجیده می شود. 
 وی معتقد اسللت، اگر این یارانه ها حذف شود، واردات صورت 

نمی گیرد و تمایل خروج سرمایه به خارج کم می شود. 

 انتصاب های اخیر پیام 
داشت 

خشکی زاینده رود 
سند کم آبی اصفهان

توافق با ایران ربطی به 
جوابیه به آژانس ندارد

 ال کالسیکوی آسیا
 با هدف انتقام

 تمدید معافیت 9 کشور 
از تحریم نفتی ایران
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد 
آپارتمان مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

واحد مسکونی اول به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع
واحد مسکونی دوم به مساحت تقریبی 195/50 مترمربع

هردو به نش��انی اصفهان- خيابان آذر. كوی باغ جنت- شش�مين پالک س�مت 
راست- مجتمع مسكونی 6 طبقه 24 واحدی

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه و ارائه آنها می توانند از روز 
سه ش�نبه مورخ 91/9/14 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/9/27 به نشانی 

خيابان 22بهمن- مجموعه اداری اميركبير، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 2673075- 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

                آگهی فراخوان عمومی
انجام عملیات حمل و نقل داخل سایت، حمل به فوالد سبا و بالعکس و حمل 

تا شعاع 150 کیلومتری خارج از سایت شرکت فوالد مبارکه به شماره مناقصه 48341001
* شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که دارای مجوز حمل و نقل در شهرستان مبارکه و یا اصفهان باشند.

موضوع فراخ�وان: انجام عملیات حمل و نقل داخل س��ایت، حمل به فوالد س��با و بالعکس و حمل تا ش��عاع 150 
کیلومتری خارج از سایت شرکت فوالد مبارکه
مبلغ ضمانت نامه: 1/200/000/000 ریال

نحوه دريافت فرم های خوداظهاری:
سایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی www.mobarakeh-steel.ir در قسمت مناقصه و مزایده

مدارک الزم: تکمیل فرم خوداظهاری و تحویل کلیه مدارک تکمیل و تأیید شده به قسمت خدمات خرید
مهلت ارسال چک ليست: آخر وقت اداری چهارشنبه مورخ 1391/9/22

نحوه ارسال مدارک:
A.Fazeli@msc.ir :1- از طریق پست الکترونیکی به نشانی

2- تحویل مدارک به دفتر خدمات خرید واقع در شرکت فوالد مبارکه، ساختمان مرکزی، قسمت خدمات خرید
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

تکمیل چک لیست ارزیابی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان محترم ایجاد نخواهد کرد.
در صورت نیاز به اطالعات با شماره تلفن 3258- 0335543 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 



چهره روزیادداشت

نامه  کمیسیون امنیت ملی به دولت
آصفری، عضو هیأت رییسه مجلس تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی 
مجلس این هفته اقدامات جاسوسی آمریکا و فرستادن پهباد به خاک ایران 
را بررسی خواهد کرد و قرار اس��ت در این هفته با صدور نامه ای کتبی از 
دولت و وزارت خارجه بخواهیم تا علیه این اقدامات آمریکا شکایت تنظیم 
کند.  آصفری افزود: ما طی این نامه به دولت اعتراض خواهیم کرد که چرا 
در مقابل این رفتارهای آمریکا شکایتی صورت نگرفته و از وزارت خارجه 
می خواهیم هرچه زودتر علیه آمریکا و خوی تجاوزگری این کش��ور به 

مجامع بین المللی اعالم شکایت کند.

ایران آزمایش هسته ای آمریکا را 
محکوم کرد

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان با محکوم ک��ردن آزمایش 
هس��ته ای اخیر آمریکا، اق��دام این کش��ور را بی توجهی به خواس��ته 
 دیرینه افکارعمومی بین المللی مبنی بر خلع س��الح کامل هس��ته ای

دانست. 
رامین مهمانپرس��ت با یادآوری نقض مکرر تعهدات بین المللی توسط 
آمریکا در زمینه خلع س��الح  ش��یمیایی، اقدام مزبور را بخشی از رفتار 
مزورانه این دولت در زمینه خلع سالح دانست که موجبات تضعیف صلح 

و ثبات بین المللی را در پی خواهد داشت. 
  مهمانپرست با اشاره به فشار همه جانبه آمریکا برای لغو کنفرانس بین 
المللی خاورمیانه عاری از سالح هسته ای، آزمایش اتمی آمریکا را ادامه 

سیاست اتکا به سالح های کشتار جمعی دانست. 
  وی تأکید کرد که جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قربانیان سالح 
های کشتار جمعی، هدف ارزشمند خلع سالح را در چارچوب فتوای رهبر 
معظم انقالب مبنی بر حرمت تولید، نگهداری و کاربرد این نوع سالح ها، 

تا تحقق کامل صلح در عرصه بین المللی دنبال خواهد کرد.

حضور وزیر اطالعات در مجلس
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری 
میزبان حیدر مصلحی، وزیر اطالعات برای پاس��خ به سؤال موسی الرضا 
ثروتی، نماینده بجنورد هستند.  اعضای این کمیسیون آ خرین تحوالت 
بین المللی را با حضور س��خنگوی وزارت امور خارجه بررسی می کنند.  
بازدید از نمایشگاه دس��تاوردهای فناوری های نوین مرکز همکاری های 
فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و همچنین بررسی گزارش سازمان 

بازرسی کل کشور در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

 تکذیب چندباره کاندیداتوری
 سیدحسن خمینی

یک بار دیگر نامزدی سید حسن خمینی برای انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم تکذیب ش��د تا این موضوع برای چندمین بار در فضای سیاسی 

ایران مطرح شود. 
نوه بنیانگذارجمهوری اسالمی که چند سالی است در کانون گمانه زنی ها 
و شایعه سازی ها برای انتخابات ریاست جمهوری دیده می شود، هربار به 

وسیله نزدیکان خود این موضوع را تکذیب کرده است. 
 روز پنجشنبه هنگام خروج سید حسن خمینی و برخی از نزدیکان وی 
ازمراس��م ختم آیت اهلل انواری که در مس��جد نور برگزار شد، خبرنگاران 
درباره کاندیداتوری وی از او س��ؤال کردند که موسوی بجنوردی به جای 

سید حسن گفت که او نامزد انتخابات نمی شود.

 تمدید معافیت 9 کشور 
از تحریم نفتی ایران

هیالری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه ای اعالم کرد: من اعالم 
می کنم که چین، هند، مالزی، کره جنوبی، س��نگاپور، آفریقای جنوبی، 
س��ریالنکا، ترکیه و تایوان به مدت 180 روز دیگ��ر از تحریم نفتی ایران 
معاف می شوند. من در این زمینه به کنگره گزارش خواهم کرد. در این 
بیانیه  آمده است: آمریکا و جامعه بین الملل به ادامه فشارها بر رژیم ایران 
تا زمانی که این کش��ور به نگرانی ها در زمینه برنامه هسته ایش بپردازد 
متعهد است. به همین دلیل من خوشحالم که اعالم کنم که چین، هند، 
مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریالنکا، ترکیه و تایوان 
به دلیل کاهش های بیش��تر در حجم خرید نفت خام از ایران، بار دیگر 
می توانند از تحریم های آمده در بند 1245 قانون اختیار دفاع ملی سال 

مالی 2012 معاف شوند. 

نامه الریجانی به شورای نگهبان
سخنگوی کمیسیون اجتماعی از مکاتبه رییس مجلس شورای اسالمی 
با ش��ورای نگهبان در خصوص طرح بیمه بیکاران جویای کار خبر داد. 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: رییس مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به شورای نگهبان ضمن ذکر مستنداتی، عنوان کرده است که 
طرح بیمه بیکاران جویای کار مغایرتی با قانون اساسی ندارد. وی افزود: 
الریجانی از شورای نگهبان که این طرح را برای اصالح به مجلس عودت 

داده، خواسته تا در این باره بازبینی صورت گیرد.  

حزب اهلل لبنان در جنگ هشت روزه به دقت تحرکات نیروهای 
اس��رائیلی و مقاومت را زیر نظر داش��ت و آماده پاس��خگویی به 
هرگونه تجاوز احتمالی اس��رائیل به مرزهای لبنان بود. با پایان 
یافتن زودهنگام این تهاجم و شکست دوباره اسرائیل در نابودی 
توان مقاومت، حزب اهلل نیز درس های مهمی از این جنگ گرفته 
است. عملکرد حزب اهلل در این هشت روز به گونه ای بود که گویی 
آنها نیز بخشی از این جنگ چندجانبه با اسرائیل هستند. قطعاً 
حزب اهلل شریک اصلی مقاومت فلس��طین در پیروزی های چند 
سال اخیر بوده است. جنگ اس��رائیل علیه غزه، برای حزب اهلل 
همانند شبیه س��ازی از یک جنگ بزرگ تر بود که می تواند علیه 
لبنان یا ایران باش��د، بنابراین مقاومت لبنان به دقت رویدادها 
و نتایج حمله اخی��ر به غزه را تجزیه و تحلی��ل می کند. روزنامه 
لبنانی السفیر درباره درس های مقاومت از این جنگ می نویسد: 
»درگیری اخیر اسرائیل و گروه های فلسطینی این فرصت را برای 
حزب اهلل فراهم کرد تا توان ارتش اس��رائیل را پس از جنگ های 

۳۳ و 22 روز بسنجد.«
اسرائیل پس از جنگ های ۳۳ و 22 روزه با تشکیل کمیته های 
تحقیق و برگزاری رزمایش های متع��دد، درصدد تقویت نقاط 
ضعف ارتش بود که در نهایت تالش کرد تا در جنگ غزه خود را 
بیازماید که این بار بسیار زودتر از قبل مجبور به عقب نشینی شد.

این روزنامه لبنانی نتایجی را که حزب اهلل تا کنون با تحلیل تهاجم 

اخیر اسرائیل به غزه به دست آورده است، این گونه ذکر می کند:
* دستگاه های اطالعاتی و اطالعات نظامی اسرائیل فاقد اشراف 
اطالعات��ی کامل در مورد حج��م و نوع موش��ک های گروه های 
مقاومت فلس��طینی بودند و گواه این مسأله هم شوک اولیه آنها 
از فرود موش��ک های مقاومت در تل آویو و بیت المقدس بود. اگر 
دستگاه اطالعاتی اسرائیل قادر به تش��خیص توانمندی پنهان 
گروه های مقاومت فلس��طینی نبوده، طبع��اً در برابر حزب اهلل با 
موارد غافلگیر کننده بیش��تری روبه رو خواهد بود که اطالعی از 

آنها نداشته اند.
* نگاهی به عملیات جنگنده های اسرائیلی طی هشت روز جنگ 
غزه نشان داد این نیروی هوایی اسرائیل قادر به سرانجام رساندن 
عملیات های خود نیست، در همین حال نیروی زمینی ارتش نیز 

از هرگونه مداخله و پیشروی خودداری می کند.
* جبهه داخلی اسرائیل نیز علیرغم تمام تالش ها برای تقویت آن 
طی سال های اخیر همچنان بسیار شکننده و آسیب پذیر است. 
نیروهای اسرائیلی پیش از این حمله چندین مانور و تمرین شبیه 
س��ازی جنگ را اجرا کردند، اما با به صدا درآمدن آژیر خطر در 
تل آویو حتی پیش از اصابت موشک ها، وحشت بر این شهر حاکم 
می ش��د و مردم به نقاط امن می گریختند. اصابت این موشک ها 
به سرزمین های اشغالی، اعتماد اسرائیلی ها به اطمینان  هایی که 

مقامات این رژیم می دادند در هم شکسته است.

* معدود موش��ک هایی که به شهرهای مهم اس��رائیل – نظیر 
تل آویو و بیت المقدس – اصابت کرد، ت��وازن و تعادل نیروهای 
نظامی این رژیم را برهم زد. این مس��أله به وضوح نشان دهنده 
ضعف دش��من، به ویژه در زمینه حفظ کنترل و توازن نیروهای 

خود طی عملیات نظامی است.
* در جنگ هش��ت روزه ثابت شد که س��امانه پدافند موشکی 
»گنبد آهنین« نمی تواند شهرهای اسرائیل را از حمالت موشکی 
در امان نگه دارد. این س��امانه بیشتر ش��بیه به پرده ای با منافذ 
بسیار است که به سختی می تواند چند ده یا چند صد موشک را 
رهگیری کند، اما در برابر هزاران موش��کی که از لبنان به سوی 
اسرائیل شلیک خواهد شد، این سامانه توان دفاع نخواهد داشت.

حزب اهلل همچنان سالح های پیش��رفته و برگ های برنده خود 
را مخفی نگاه داشته است. سید حسن نصراهلل نیز در سخنرانی 
روز عاشورا هشدار داد در صورت تعرض اسرائیل به خاک لبنان، 
هزاران موش��ک مقاومت بر ش��هرهای فلسطین اش��غالی فرود 
خواهد آمد و تمام شهرها و شهرک های اسرائیلی به میدان جنگ 
تبدیل خواهد شد. این پیام نصراهلل بیانگر پیشرفت چشمگیر و 
استراتژیک توانمندی های حزب اهلل از سال 200۶ تا کنون است.

این منابع همچنین در مورد توان کنون��ی حزب اهلل برای مقابله 
 با اسرائیل گفته اند: »اگر در جنگ س��ال 200۶ حزب اهلل ظرف 
۳۳ روز اس��رائیل را شکس��ت داد و ت��وان نظام��ی آن را درهم 
شکس��ت، امروز در صورت بروز درگیری ح��زب اهلل در کمتر از 
یک  هفته اس��رائیل را به زان��و در خواه��د آورد.« جنگ غزه در 
براب��ر آنچه که ام��روز حزب اهلل ب��رای غافلگیری دش��من مهیا 
کرده اس��ت، »پیک نیک��ی« برای نیروه��ای اس��رائیلی به نظر 
 خواهد رسید. موشک های متنوعی مجهز شده بودند، حزب اهلل 
بدون شک حجم گسترده ای از س��الح های متنوع را در اختیار 
دارد. ب��ه اعتق��اد تحلیلگران مس��ائل امنیتی، سیاس��ت عملی 
ح��زب اهلل – در آمادگی نظام��ی و اعالم صریح ای��ن آمادگی – 
مالحظات سیاسی اسرائیل را در مراحل بعدی تغییر خواهد داد 
و مقاومت لبنان باید در برابر اقدامات دش��من در جهت جبران 
ضعف ها و عقب افتادگی های اس��تراتژیک خود هوشیار و آماده 
باشد. یکی از راه هایی که قطعاً اس��رائیل برای برهم زدن تمرکز 
مقاومت به کار خواهد بس��ت، ایجاد ناآرام��ی و اختالف داخلی 
خواهد بود ت��ا توجه و توان نیروه��ا را به مس��ائل داخلی لبنان 
متمرکز کند. اسرائیل امیدوار اس��ت با بهره گیری از اختالفات 
داخلی،  شکست های خود در میدان جنگ را جبران کند. البته به 
این گزینه باید گزینه همیشگی و قدیمی ترور را نیز اضافه کرد 

که اسرائیل همواره رسماً آن را در دستور کار خود داشته است.

درسی جنگ هشت روزه

 آمادگی مصر برای درس های جنگ هشت روزه غزه برای حزب اهلل و ایران
به تعویق انداختن همه پرسی

معاون رییس جمهور مصر از آمادگی دولت این کش��ور برای 
تعویق همه پرسی ریاست جمهوری خبر داد.  معاون رییس 
جمهور مصر اعالم کرد که محمد مرسی آمادگی دارد تحت 
شرایطی، همه پرسی قانون اساس��ی را به تعویق بیندازد. وی 
گفته که کمیته انتخابات با تعویق همه پرسی در خارج از مصر 
موافق اس��ت، این درحالی اس��ت که اعتراضات علیه رییس 

جمهور همچنان ادامه دارد.   

 هشدار به اوباما 
درباره تحریم ایران

به گزارش انرژی تریبون، گروهی متش��کل از کارشناس��ان 
امنیتی-ملی به همراه قانونگذاران سابق آمریکا به باراک اوباما 
هشدار دادند که تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران که 
از سوی آمریکا رهبری می شود به طور فزاینده ای سبب بروز 
سردرد دیپلماتیک برای دولت اوباما شده است. این گزارش که 
با نام»سنجش مزایا و هزینه های تحریم ایران« منتشر شده، در 
حالی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته که قانونگذاران آمریکایی 
در اندیشه تصویب تحریم های جدیدی علیه بخش انرژی ایران 
هستند. در بخشی از این گزارش آمده است : ادامه تحریم ها 
سبب بروز تنش میان آمریکا با روسیه و چین شده، به طوری 
که به واسطه این تنش ها واشنگتن نتوانسته به وحدت نظری 
در شورای امنیت سازمان ملل در خصوص لیبی و سوریه برسد.

 نصراهلل مصلحت لبنان را 
تبیین کرد  

دبیرکل حزب اهلل لبنان در دیدار با صدها دانش��جوی لبنانی 
ضمن تأکید بر ضرورت اتحاد مسلمانان، تأکید کرد که دولت 
کنونی ضامن ثبات لبنان اس��ت. به گزارش  روزنامه السفیر، 
صدها دانشجو با سید حسن نصراهلل دیدار کردند. نصراهلل در 
این دیدار اظهار داش��ت که از بین بردن ت��الش ها برای فتنه 
انگیزی میان مسلمانان نخستین و مهم ترین اولویت محسوب 
می شود. وی با بیان این مطلب افزود: شرایط کنونی لبنان و 
منطقه اقتضا می کند که تمامی طیف های مختلف لبنان با 
یکدیگر متحد باشند، به ویژه این که برخی سعی دارند لبنان 
را گرفتار فتنه کنند. سید حسن نصراهلل تصریح کرد: درگیری 
میان مسلمانان تنها به نفع اسرائیل است و این مسأله ایجاب 
می کند که لبنانی ها سخنرانی های مذهبی و تحریک آمیز 

خود را متوقف کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 انتصاب های اخیر پیام داشت 
امیر محبیان 

دبیر حزب نواندیشان ایران اسالمی 

به گمانم آقای دکتر احمدی نژاد در حال آخرین چینش های سیاسی 
و اجرایی تیم خود است. البته بعید نیست این اقدام در گام های دیگر 
ادامه یابد.جدا از اهداف اجرایی، به نظر می رسد در انتصابات اخیر به 
ویژه انتصاب آقایان مشایی و ملک زاده، نوعی پیام وجود داشته باشد. 
انتصاب ملک زاده پیامی به قوه قضائیه دارد و ادبیات مورد استفاده در 
نامه انتصاب آقای مشایی، پاسخی است به همه کسانی که او را منحرف 
یا به مدیریت او بر جریان انحرافی قائلن��د. فکر می کنم هیچ کس در 
طیف احمدی نژاد از دید وی 
در سطح مشایی برای ریاست 
جمهوری مطرح نیست. شاید 
احمدی نژاد بر این باور اس��ت 
که قادر است در لحظات آخر 
از مدل معین استفاده کرده و 
با یک حک��م حکومتی، مجوز 
حضور مشایی در انتخابات را 

دریافت کند.
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با ۱۰ رأی هم می مانم  

محمدرضا عارف در دیداری که اخیراً با خاتمی داشته، گفته است:»فقط در صورتی که 
شما نامزد شوی من کنار می کشم.« عارف تأکید کرده به زودی به صحنه می آید و حتی 

اگر 10 رأی هم داشته باشد در صحنه خواهد ماند.

 توضیح درباره 
حکم تازه مشایی

توافق با ایران ربطی به 
جوابیه به آژانس ندارد

دس��تیار ویژه وزیر خارجه ایران حکم تازه رییس جمهور برای مش��ایی 
را به منظور فعال تر ش��دن دبیرخان��ه جنبش عدم تعه��د ارزیابی کرد.

مهمان پرس��ت در مورد صدور حکمی از س��وی رییس جمهور در مورد 
 جنبش غیرمتعهدها برای اس��فندیار رحیم مش��ایی گف��ت: ایران برای 
سه سال، ریاس��ت جنبش غیرمتعهدها را برعهده دارد. ایران طرح های 
بس��یار زیادی برای هر چه فعال تر ش��دن این جنبش و تأثیرگذاری در 
عرصه های بین المللی با قابلیت طراحی های جدید و اجرایی شدن آن را 
دارد. ما به عنوان رییس این جنبش برای سه سال باید برای این طراحی ها 
مجموعه ای را به عنوان دبیرخانه داشته باشیم و حکم رییس جمهور نیز 

برای فعال کردن این دبیرخانه است.

شبکه خبری بی  بی سی فارس��ی به نقل از یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گزارش کرد که توافق احتمالی ای��ران و گروه 1+5 درباره 
گفتگوهای آتی به معنای این نیست که ایران می تواند پرسش های مربوط به 
فعالیت های هسته ای گذشته اش را بی پاسخ بگذارد.آنچنان که ایسنا به نقل 
از بی بی سی گزارش داده است، بی بی سی با ذکر این که گفتگویی در شورای 
روابط خارجی آمریکا با آمانو داشته اس��ت، افزود: این اظهارات آمانو در حالی 
بیان می ش��ود که گروه 1+5 برای دور تازه گفتگوهای هسته ای با ایران آماده 
می شود. این گزارش حاکی است: این گروه متشکل از پنج عضو دائم شورای 
امنیت )آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین( و آلمان است که در سال جاری 

میالدی سه بار با ایران گفتگو کرده اند.

اشپیگل نوشت: ایران دکترین جنگ نامتقارن را به استراتژی 
خود تبدیل کرده اس��ت. در جنگ نامتق��ارن، تاکتیک ها با 
جنگ های کالس��یک متفاوت اس��ت و جبهه ها نیز روشن 
نیس��ت. بنا بر این گزارش، اش��پیگل ضمن توضیح مفصل 
پیرامون تجهیز ای��ران برای ورود به یک جن��گ نامتقارن، 
نوش��ته اس��ت که نیروی دریایی ایران در چارچوب همین 
استراتژی به زیردریایی ها، ناوچه ها و هاورکرفت های جدید 

مجهز شده است.
این گزارش از ناوچه های موسوم به »تندر« به عنوان افتخار 
نیروی دریایی جمهوری اسالمی نام برده است. »هاورکرفت« 
می تواند از دریا به خش��کی وارد شود و روی زمین پیشروی 
کند. »هاورکرفت تندر« به امکانات پرتاب موشک و باند پرواز 
و فرود هواپیماهای بدون خلبان مجهز است. هفته گذشته 
نیروی دریایی ایران عالوه بر تندر، دو زیردریایی غدیر و بدنه 
یک ناوچه موشک انداز را نیز به معرض تماشای خبرنگاران 
گذاشت. ناخدا حبیب اهلل س��یاری، فرمانده نیروی دریایی 
هنگام معرفی این تجهیزات تازه گفت که همه آنها در ایران 
تولید شده اند. وی افزود که ایران در زمینه تولید سیستم های 
دفاع دریایی رکورد شکسته است. احمد وحیدی، وزیر دفاع 
جمهوری اسالمی نیز همزمان از پیشرفت های بزرگ نیروی 

دریایی سخن گفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با 
اعالم این که به گفته وزیر کش��ور در جلسه این کمیسیون 
تغییر استانداران ادامه خواهد یافت، گفت: زمانی رسیدگی 
مجلس به تغییرات استانداران اهمیت پیدا می کند که وزیر 
کشور عنوان می کند من نقشی در این جابه جایی ها ندارم. 

عوض حیدرپور با اشاره به محورهای س��ؤاالت خود از وزیر 
کشور مبنی بر تغییرات آتی در بدنه استانداری ها، نارضایتی 
نمایندگان مجلس از تغییر برخی استانداران و به کارگیری 
افرادی که پیش تر برای حض��ور در انتخابات مجلس نهم از 
سوی شورای نگهبان رد صالحیت شده اند به عنوان استاندار، 
اظهارکرد: بنده در کمیسیون از پاسخ آقای نجار قانع نشدم 
و منتظر تصمیم کمیس��یون و در نهایت هیأت رییسه برای 
پاسخگویی وزیر کشور در صحن علنی مجلس هستم. وی 
افزود: اگرچه جابه جایی در دولت و استانداری ها جزو وظایف 
قانونی و از حقوق دولت است، اما انجام این تغییرات در آستانه 
انتخابات و همراه کردن مسائل حاشیه ای با آن، شائبه هایی 
را در جامعه ایجاد می کند که مسئوالن امر باید نسبت به آن 
پاسخگو باش��ند. حیدرپور  تصریح کرد که متأسفانه اکنون 
درباره تغییرات برخی از اس��تانداران یک نارضایتی در بین 

نمایندگان به وجود آمده است.

علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به 
سؤالی در مورد ساختار سیاسی کنونی کشور و مباحثی در 
مورد تش��کیل نظام پارلمانی، گفت: اگر قرار باشد اصالحی 
در رابطه با س��اختار نظام صورت بگیرد، کار مجلس نیست 
بلکه اصالح قانون اساس��ی اس��ت. وی افزود: قانون اساسی 
ما ظرفیت های خیلی خوبی دارد و اگر قانون درس��ت اجرا 
شود مش��کلی ندارد. بر همین اس��اس، باید بگوییم که گیر 
کار کجاس��ت. به اعتقاد من مش��کل در دو جاست؛ مسأله 
اول این اس��ت که ما از نظر تربیت سیاسی وضع به سامانی 
نداریم، یعنی مدی��ران اس��تراتژیک ما باید ورزیده ش��ده 
باشند.  وی ادامه داد: مسأله بعدی این است که مدیریت های 
استراتژیک تجربه و جایگاه خاص خود را می طلبد؛ کسی که 
در جایگاه استراتژیک قرار می گیرد، نمی تواند بگوید که من 
تمام وقتم را روی کارهای تاکتیک��ی می گذارم. رییس قوه 
مقننه گفت: مس��أله بعدی که باید به آن توجه کرد، احزاب 
در کشور هستند. همیشه در س��اختار سیاسی احزاب برای 
مردم ساالری یک غنا ایجاد می کنند. تشکیالت احزاب باید 
منضبط و بر اساس قانون اساسی باشد، نه این که هر کسی 
که به قدرت می رس��د یک چیزی درست می کند که بعد از 

انتخابات هم بادش در می رود.

حجت االسالم عس��گری، معاون پارلمانی مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام می گوید که 
در قانون اساس��ی تصریح نش��ده که وزارت کشور مسئول 
برگزاری انتخابات است؛ تأکید این است که نظارت انتخابات 
بر عهده شورای نگهبان است. در انتخابات های پیشین هم 
این تجربه را داشتیم که انتخابات شوراها و مجلس توسط 
هیأت های اجرایی به انجام می رسید. در این طرح هم گفته 
شده هیأت اجرایی شهرس��تان در مرکز و در پایتخت برای 

انتخابات ملحوظ نظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر این که در این طرح هم مطمئنا نظر شورای 
نگهبان فصل الخطاب اس��ت، گف��ت: این هی��أت اجرایی 
ترکیبی از نمایندگان دولت و قوای دیگر به ویژه هفت نفر 
از معتمدین مردم خواهد بود که از میان ۳0 نفری که وزیر 
کشور دعوت می کند و توس��ط خود آنها انتخاب می شود 
انجام می گیرد. آن معتمدین ه��م از رجال ملی، مذهبی و 
سیاسی شناخته شده خواهند بود. عسگری تأکید کرد: اسم 
این کمیته نهاد فراقوه ای باش��د یا هیأت اجرایی انتخابات، 
مسلما مهم ترین امتیازی که دارد این است که اعتمادسازی 
را در امر برگ��زاری انتخابات در بین افکار عمومی بیش��تر 
می کند و این ذهنیت پیش نمی آید که خود دولت چسبیده 

به قدرت است و خودش هم خودش را انتخاب می کند. 

دولت مجلسبین الملل انتخابات

ایران برای جنگ نامتقارن 
آماده می  شود

تغییر استانداران ادامه 
دارد 

 اصالح ساختار نظام 
کارمجلس نیست

  وزارت کشور الزاما 
مجری انتخابات نیست 
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یادداشت

 تکمیل رینگ ترافیکی 
امامزاده شاه رضا)ع(

شهردار شهرضا با اشاره به مهم ترین فعالیت های شهرداری شهرضا 
 به ف��ارس گفت: بودجه مصوب س��ال گذش��ته در ش��هرضا حدود 
14 میلیارد تومان و در سال جاری با توجه به اضافه شدن سازمان های 
وابسته همچون اتوبوسرانی، آتش نشانی و نوسازی و بهسازی مبلغ 

24 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
وی با بی��ان این که40 درصد ای��ن بودجه ب��رای هزینه های جاری 
اس��ت، افزود: 60 درصد این اعتبار برای هزینه های عمرانی در نظر 
گرفته شده که به صورت دریافت اعتبار، وام ها و نیز آزادسازی هزینه 
می شود. شهریار خان احمدی تصریح کرد: در حال حاضر آزادسازی 
پنج خیابان را در دست اقدام داریم که چهار خیابان آن در بافت قدیم 

و یک خیابان در بافت جدید قرار دارد.

 بی توجهی دولت 
به دوبانده شدن جاده علویجه

نماینده م��ردم شاهین ش��هر، برخ��وار و میمه در مجلس ش��ورای 
اس��امی با اش��اره به این که وضعیت جاده علویجه باید ساماندهی 
شود، افزود: فرمانداری نجف آباد باید پیگیری های الزم را در راستای 
 اختصاص بودجه ه��ای مورد نیاز برای دو بانده ش��دن جاده علویجه 

دنبال کند. 
وی افزود: امس��ال وضعیت تخصیص بودجه ها در کش��ور مناس��ب 
نیست. حسینعلی حاجی دلیگانی با اش��اره به این که اطاعاتی که 
در اختیار دارم حاکی از این اس��ت که دو بانده ش��دن جاده علویجه 
جزو پروژه های ملی محسوب نشده، ادامه داد: با توجه به این موضوع 
اعتبارات استانی باید برای دو بانده ش��دن جاده علویجه پیش بینی 

شود و اعتبارات استانی نیز در اختیار فرمانداران است.

 شناسایی 527 مبتال به ایدز 
در اصفهان

کارش��ناس بیماری ایدز در دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: 
 در زم��ان حاض��ر 527 مبت��ا به ای��دز در این اس��تان شناس��ایی 

شده اند. 
مرجان مش��کات به  ایرنا گفت: در کش��ور 25 هزار نفر مبتا به این 
بیماری هس��تند. وی ادامه داد: اجرای س��ومین برنامه پیشگیری و 
کنترل ایذر در این استان در دس��تور کار قرار دارد که در این برنامه 
 HIV 10 راهبرد تعریف شده است. مشکات، تست تشخیص سریع
 در مراک��ز منتخب، س��اماندهی وضعیت بیم��اران HIV مثبت در 
زندان ها و هماهنگی برای آزمایش HIV در کمپ درمانی اجباری را 

از مهم ترین مصوبات کمیته امنیت و درمان بیان کرد.

200 میلیون ریال خدمات حمایتی 
داوطلبان دهاقان

  ریی��س جمعی��ت ه��ال احم��ر شهرس��تان دهاق��ان گف��ت: در 
هشت ماهه گذش��ته 200 میلیون ریال خدمات حمایتی داوطلبان 

دهاقان به نیازمندان جمع آوری شد. 
مرتضی عمادی اظهار داشت: به مناس��بت فرا رسیدن 14 آذرماه و 
روز داوطلبان جمعیت هال احمر نشست داوطلبان این شهرستان 
با رییس خانه داوطلب، س��رگروه ها، فعالین دس��ته های مشارکت، 
حمایت، هدایت و مهارت برگزار ش��د. وی با اش��اره ب��ه این که این 
گردهمایی با هدف تقدی��ر از فعالیت داوطلبان جمعیت هال احمر 
این شهرستان برگزار شده، صریح کرد: در این مراسم از 200 نفر از 
داوطلبین تقدیر به عمل آمد و برنامه های حوزه داوطلبی و حمایتی 

معرفی شد.

گشتی در اخبار

الزام حفظ بناهای تاریخی اصفهان
مسعود نریمانی

 معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان
بر اساس ضوابط شهرس��ازی، طرح تفصیلی جدید شهر منوط به حفظ و 
مرمت بناهای تاریخی، کاربری های مسکونی، فرهنگی، اقامتی، پذیرایی، 
تفریحی، رستوران، فروش��گاه صنایع دس��تی و ... برای بناهای تاریخی 
مجاز است و تأمین پارکینگ در بنای تاریخی مجاز نیست. در این راستا 
به منظور حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و برای جذب س��رمایه بخش 
خصوصی در بافت های تاریخی جهت توسعه گردشگری پایدار، عوارض 
ریالی برای بناهای تاریخی رایگان شده اس��ت. در صورتی که بازسازی، 
مرمت و بهره برداری از بناه��ای تاریخی نیاز به اح��داث الحاقات جدید 

داشته باش��د، در صورت تأیید، 
حداکثر ت��ا۳0 درص��د اعیانی 
بنای تاریخی به صورت خدمات 
جانبی مرتبط و در صورت حفظ 
کالبد تاریخی بنا، عوارض صدور 
پروانه ساختمان جهت الحاقات 
مربوطه ش��امل عوارض پذیره، 
عوارض کسری پارکینگ، ارزش 

افزوده رایگان است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 940 |  یکشنبه  19 آذر  1391 | 24 محرم 1434

چهره روز
کاهش وقوع سرقت در اصفهان

سرهنگ هوشنگ انصاری، رییس پلیس پیش��گیری فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان از کاهش وقوع سرقت احشام، مغازه،کیف قاپی و جیب بری طی آبان ماه 

سال جاری در سطح این استان خبر داد. 
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احیای فاز چهارم طرح 
بدنه سازی شرق چهارباغ

تصویب خرید اتوبوس 
جدید در شورای شهر

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با تأکید بر حفظ 
هویت فرهنگی و احیا و بازس��ازی بافت های تاریخی، اظهار داشت: فاز 
چهارم طرح احیای بدنه سازی شرق چهارباغ در حال تملک است. حسین 
جعفری با بیان این مطلب گفت: طرح احیای بدنه س��ازی شرق چهارباغ 
عباسی از بازار هنر تا میدان امام حسین)ع( به طول5۳0 متر در پنج فاز 
اجرایی می شود. وی افزود: عملیات خاکبرداری فاز سوم نیز آغاز شده است 
و پیش بینی می شود ظرف یک سال این فاز نیز به بهره برداری برسد. جعفری 
با اشاره به این که فاز چهار طرح احیای شرق چهارباغ نیز در حال تملک 
است، تأکید کرد: حذف اش��کال متفاوت و ناهمگون در خیابان چهارباغ 
عباسی نشان از عمق توجه شهرداری به موضوع صیانت از آثار ماندگار و 

حفظ هویت فرهنگی و احیا و بازسازی بافت های تاریخی دارد.

روز ش��نبه مصوبه خرید اتوبوس های جدید در قالب طرح دو فوریتی از 
طرف شهرداری اصفهان در جلسه شورای ش��هر مطرح و با رأی حداکثر 

نمایندگان حاضر به تصویب رسید. 
در این طرح آمده که با توجه به منفی ش��دن اعتبارات خرید اتوبوس در 
بودجه مرکزی و لزوم تقویت ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
اصفهان، در نظر است که از محل جابه جایی اعتبارات و یا افزایش درآمد 
مبلغ 75 میلیارد ریال اعتبار به منظور خری��د اتوبوس در اصاح بودجه 

منظور شود. 
رییس شورای ش��هر اصفهان ضمن تأکید بر تقویت ناوگان اتوبوسرانی، 
به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: س��االنه باید یک متر به سرانه 

فضای سبز اضافه کرد. 

زیر پوست شهر/ دکه های فروش و شارژ کارت الکتونیک  اتوبوس های شهری...!

س: مینا ممیز/زاینده رود[
]عک

رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: 
گروه 
راه اندازی قطار شهری اصفهان حدود600 شهر

میلی��ارد تومان اعتب��ار نی��از دارد، اما با 
اعتبارات دولتی نمی توانیم قطار ش��هری  را راه ان��دازی کنیم و 
بودجه های دولتی پاس��خگوی راه اندازی قطار ش��هری اصفهان 
نیست. صبح روز گذشته بار دیگر جلسه علنی شورای اسامی شهر 
اصفهان با حضور اعضای اصلی شورا برگزار ش��د که گزیده ای از 

صحبت های سخنرانان این جلسه را در ادامه می خوانید:

عباس حاج رسولیها 
    آالینده های جوی به عن��وان مهم ترین چالش های موجود در 
کانشهر های کشور به شمار می رود و ساماندهی مباحث زیست 
محیطی کانشهر ها باید در دستور کار مسئوالن و مدیران قطار 

شهری  قرار بگیرد و دولت باید مس��ئولیت ساماندهی مشکات 
زیست محیطی شهر ها را به شهرداری ها واگذار کند. 

     اعتبارات و عوارضی که واحد های صنعتی و صنایع به منظور 
آالیندگی خود به دول��ت می دهند باید از س��ال آینده به صورت 

مستقیم به شهرداری ها اختصاص داده شود.
    ش��هرداری باید اجرای پروژه هایی را در سطح شهر به منظور 
کاهش آالینده های جوی در دستور کار خود قرار بدهد و با اجرای 
این پروژه ها تعداد ایس��تگاه های سنجش آلودگی هوا را در سطح 

شهر افزایش بدهد. 
    در حال حاضر20 درصد مراجعات مردم به بیمارستان ها ناشی 

از افزایش آالینده های جوی است.
    براساس برنامه پنج ساله ش��هر، هر ساله باید یک متر به سرانه 
فضای س��بز برای هر نفر اضافه ش��ود که در حال حاضر به دلیل 

افزایش قیمت زمین و نرخ تورم افزایش سرانه فضای سبز برای هر 
نفر به هزینه های بسیاری نیاز دارد.

    راه اندازی قطار ش��هری  اصفهان ح��دود 600 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، ام��ا با اعتبارات دولتی نمی توانیم قطار ش��هری  
را راه اندازی کنیم و ش��هرداری اصفهان باید برای انجام تعهدات 
خود با بودجه هایی که در اختیار دارد قطار ش��هری  اصفهان را تا 
پایان امس��ال راه اندازی کرده و شهرداری اصفهان باید با استفاده 
از راهکار های مناس��ب بودجه مورد نیاز را ب��رای راه اندازی قطار 

شهری   تأمین کند.
 

مصطفی بهبهانی 
    بانک ها نماد خود را بر س��یما و منظر قطار ش��هری  تحمیل 
می کنند. در حال حاضر بانک ها زیر بار ضوابط سیما و منظر قطار 
ش��هری  نمی روند و نمای بانک های موجود در سطح شهر یکی 
 از معضات قطار ش��هری  در زمینه س��یما و منظر قطار شهری  

است.
    نمای ساختمان های موجود در سطح شهر باید براساس ضوابط 
سیما و منظر قطار شهری  باش��د و حرکت بر خاف این ضوابط 

در شأن اصفهان نیست و ش��هرداری باید به صورت قانونی با این 
موضوع برخورد کند.

     اقدام بانک ها در این زمینه برخاف مباحث زیبا س��ازی قطار 
شهری  است.

کریم نصر اصفهانی:
    طرح های جامع باید ب��رای اجرای مباحث زیبا س��ازی قطار 

شهری  تهیه شود.
    راه اندازی سازمان زیبا سازی قطار ش��هری  یکی از مهم ترین 
نیاز های جدی شهر اصفهان است و استفاده از دیدگاه های مردم 
در راستای اجرای طرح های زیبا سازی قطار شهری  سبب افزایش 

کیفیت پروژه های قطار شهری  می شود.
     ش��هر باید از یک طرح جامع برای اجرا برخوردار باشد که این 
طرح جامع نیز باید براساس چشم انداز های مشخص شده در این 

سازمان باشد.
    در زمان اجرای پروژه های عمرانی مس��ئوالن باید به مباحث 
زیبا سازی قطار شهری  توجه کنند و این مباحث نباید مورد غفلت 

مسئوالن قرار بگیرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

گرانی زمین،فضای سبز را می بلعد

عملی�ات اجرای�ی فاز نخس�ت خط یک 
BRT اصفهان پایان یافت

علیرضا صلواتی، مدیر پروژه خطوط BRT اصفهان 
در این باره اعتقاد دارد: » در ابتدای اجرای طرح اولیه 
راه اندازی فاز نخست خط یک BRT اصفهان مقرر 
شده بود که این فاز به صورت موقت از میدان آزادی تا 
قائمیه اصفهان راه اندازی شود، اما با توجه به تقاضای 
سفر مسافران شهرس��تان های اطراف اصفهان، الزم 
دیده شد که این فاز از میدان آزادی تا زندان مرکزی 
اصفهان راه اندازی ش��ود«. گویا در ابتدای راه اندازی 
این پروژه به دلیل انجام پروژه تقاطع غیر همس��طح 
نهم دی امکان احداث ایس��تگاهی در قائمیه وجود 

نداشت، اما پس از بهره برداری از این تقاطع مسئوالن 
درصدد راه اندازی ایستگاهی در این محدوده شدند تا 
یک ایستگاه BRT در بلوار شفق اصفهان راه اندازی 
کنند. از طرفی، محل اس��تقرار این ایستگاه جایگاه 
چندان مناس��بی به لحاظ ایمنی نیست؛ چرا که در 
زیرگذر واقع شده و الزم است با نصب سریع تابلوهای 
هشدار، رانندگان کم حوصله این مسیر را آگاه کرد. 
این مسأله مهم و حیاتی در حالی نادیده گرفته شده 
که مس��افران هنوز برای ورود به این ایستگاه باید از 
پله های فلزی باال و پایین برون��د و پل مکانیزه فعا 
در کار نیست. جالب این که این پل قرار است نقطه 
پایانی بر فاز اول خط یک BRT در اصفهان باش��د؛ 

 ادعایی که مدیر پروژه خطوط BRT اصفهان دارد:
» با راه اندازی پله برقی این محدوده، عملیات اجرایی 
این فاز کامل می شود«.  همه این ها در حالی است 
که ایستگاه های فاز نخست خط یکBRT از مکانی 
برای استقرار مس��افران در آن در زمان بارش باران 
برخوردار نیس��تند و در زمان های بارندگی مشاهده 
BRT می شود که مردمی که در انتظار اتوبوس های

هستند خیس می شوند. 
ولی جالب تر، پاسخی است که صلواتی به چرایی نبود 
سقف در این ایستگاه ها می دهد: » به دلیل اهمیت 
حفظ فضای سبز و قطع نش��دن درختان موجود در 
فضای ایس��تگاه های BRT اس��تفاده از سقف های 

پیوسته در این ایس��تگاه ها امکان پذیر نبوده است«. 
وی با اشاره به این که زمان معمولی انتظار مسافران 
در ایستگاه های BRT بین دو تا س��ه دقیقه است، 
 BRTاعتقاد دارد: انتظار مس��افران در ایستگاه های
به اندازه ای نیس��ت که آنها به دلیل نبود سقف های 
پیوسته اذیت شوند و استفاده از سقف های پیوسته 
در این ایستگاه ها از لحاظ سیمای شهری نیز مطلوب 

و مناسب نیست.

جایی برای ب�ازرس ها و کنترل کنندگان 
نیست 

با این پاسخ باید قانع شد، ولی آیا این که جایی برای 
بازرس ها و کنترل کنندگان نباش��د، درست است؟  
طبق آمار در حال حاضر 14 ایستگاه در فاز نخست 
خط یک BRT اصفهان راه اندازی ش��ده که در هر 
یک از این ایستگاه ها دو نفر از بازرسان شرکت واحد 
اتوبوس��رانی فعالیت می کنند، اما آنه��ا از جایگاه و 
مکان مناسبی برای فعالیت خود برخوردار نیستند 
و همچنان مش��اهده می شود که بازرس��ان فعال در 
ایس��تگاه های BRT در م��دت زم��ان طوالنی و در 
سرما و گرما در این ایس��تگاه ها حضور دارند، بدون 
وجود سرپناهی مناسب. البته کانکس های لوکس و 
شیکی در این ایستگاه ها تعبیه شده که این کانکس ها 
 به یک مجموعه اقتصادی تبدیل ش��ده و مسئوالن 
می توانس��تند در کنار اجرای این دکه های فروش، 
جایگاهی هر چند اندک به کارکنانش��ان اختصاص 
بدهند؛ امری بدیهی و بسیار ساده که مغفول مانده 
است.  دلیل این غفلت را می توان در پاسخ مدیر پروژه 
جستجو کرد: » مقرر شده که در ایستگاه ها، محل های 
استقرار بازرس��ان خطوط BRT مشخص شود و در 
حال حاض��ر کانکس های موجود در ایس��تگاه های 
BRT به صورت موقت به عنوان مکان استقرار این 
بازرسان در نظر گرفته ش��ده است تا مکان مناسبی 
متناسب با معماری این ایس��تگاه ها برای این افراد 

راه اندازی شود«.

20 درصد نواق�ص فاز نخس�ت خط یک 
BRT اصفهان به اتوبوسرانی باز می گردد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان نیز با این 
جمله که »تأیید می کنم  نواقصی در ایستگاه های فاز 

نخست خط یک BRT اصفهان وجود دارد« با وجود 
صداقت و شفافیت، دیدگاه تازه ای را طرح می کند.

سید عباس روحانی می گوید:» 80 درصد از مشکات 
 BRT  ونواقص موجود در این فاز به مدیریت پروژه
اصفهان باز می گردد و 20 درصد از این مشکات نیز 

به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اختصاص دارد«.
وی می افزاید: »کاهشی در زمینه تعداد اتوبوس های 
فعال در فاز نخس��ت خط یک  BRT اصفهان وجود 
نداش��ته و از ابت��دای راه ان��دازی این فاز ت��ا کنون، 
40 دس��تگاه اتوب��وس تن��درو ش��هری در این فاز 
س��رویس دهی به ش��هروندان را انج��ام می دهند و 

همچنین۳0 دس��تگاه مگا ترانس فع��ال در ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفهان نی��ز با تعبیه دری در س��مت 
چپ ای��ن اتوبوس ه��ا وارد ف��از نخس��ت این خط 
ش��ده اس��ت«. روحا نی تحریم ها را درب��اره برخی 
 نواقص خطوط BRT ب��ی تأثیر نمی دان��د و ادامه 
می ده��د: »ظرفی��ت اتوبوس ه��ای فع��ال در فاز 
 نخس��ت خط یک BRT اصفهان محدود و به اندازه 

40 دستگاه است«.
در هر حال با تمام شفافیتی که مردان BRT اندیش 
اصفهان در پاس��خگویی دارند، بهتر اس��ت متولیان 
درصدد برطرف شدن نواقص موجود در فاز نخست 
باش��ند و بعد از تکمیل صددرصدی ای��ن پروژه فاز 

بعدی را جامه عمل بپوشانند. 

لطفا پروژه BRT را فاز به فاز اجرا کنید 

مشکالت فازدوم پشت چراغ قرمز فاز  اول

پروین  بیش از یک سال اس�ت که فاز نخس�ت خط یک BRT اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده، اما در حال حاضر با وجود 
گذشت بیش از یک سال از فعالیت اتوبوس های تندرو شهری در اصفهان، مشکالت عمده ای در مسیر فاز نخست خط احمدی

یک آن وجود دارد و متولیان راه اندازی خطوط BRT در اصفهان به جای کامل کردن نواقص موجود در فاز یک، درصدد 
راه اندازی فاز دوم این خط هستند. با این روال، می توان گفت مشکالت، پشت رول سرعت مسئوالن و متولیان راه اندازی فاز دوم این خط 

متوقف شده است.

محل اس�تقرار این ایس�تگاه 
جایگاه چن�دان مناس�بی به 
لح�اظ ایمنی نیس�ت؛ چرا که 
در زیرگذر واقع ش�ده و الزم 
است با نصب سریع تابلوهای 
هشدار، رانندگان کم حوصله 
این مس�یر را آگاه ک�رد. این 
مس�أله مه�م و حیات�ی در 
حالی نادیده گرفته ش�ده که 
مس�افران هنوز برای ورود به 
این ایس�تگاه باید از پله های 

فلزی باال و پایین بروند
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چهره روزیادداشت

خشکی زاینده رود؛ 
سند کم آبی اصفهان

مدیرعام��ل کانون خب��رگان کش��اورزی اس��تان اصفه��ان گفت: آب 
 ش��یرین اصفهان به ی��زد و کرمان برده می ش��ود، اما آی��ا منطق حکم 
می کند که برای جبران کم آبی، آب ش��ور دریا را با هزینه های گزاف به 

استان اصفهان منتقل کنیم.
اس��فندیار امین��ی در گفتگو با ایمن��ا اظهار داش��ت: به اعتق��اد برخی 
از کارشناس��ان، انتقال آب بی��ن حوضه ای م��ورد تأیید نیس��ت، اما از 
دیدگاه دیگر ط��رح انتقال آب به ف��ات مرکزی به منزل��ه نجات آن از 
مرگ اس��ت. وی با اش��اره به این که انتقال آب از خزر ب��ه فات مرکزی 
مش��کاتی به همراه خواهد داش��ت، تأکید ک��رد: بین ۳۲ ت��ا ۳۷ گرم 
نمک و س��ایر اماح در یک لیتر آب دریا وجود دارد که ب��ا انتقال آب از 
دریا به ف��ات مرکزی نیازمند تصفیه آب ش��ور هس��تیم  و این موضوع 
 فات مرکزی را با مش��کل مواجه می کند. امینی خاطرنش��ان کرد: اگر 
به جای انتقال آب از دریا به فات مرکزی بر تکمیل طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای همچون تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد تمرکز کنیم، یک 
بار برای همیش��ه برای تأمین آب استان هزینه می کنیم و دیگر نیازمند 
تصفیه آب و دیگر مسائل زیست محیطی ناش��ی از این انتقال نخواهیم 
بود. وی در ادامه خشکی زاینده رود را بزرگ ترین سند کم آبی اصفهان 
دانس��ت و اظهار داش��ت: به دلیل مهاجر پذیر بودن استان، هر شخص 
نیازهایش از جمله سرانه مصرفی آب، اش��تغال، فضای سبز و... را با خود 

به اصفهان می آورد. 

خبر ویژه

4
آزادی یک  متهم بزرگ  ارزی  با17میلیاردضمانت

چندی پیش در جریان التهابات ش��دید بازار ارز، پ��ای نهادهای نظارت��ی و امنیتی نیز برای 
ریشه یابی این موضوع به میان آمد  و طی آن، یک متهم بزرگ ارزی بازداشت شد، اما به گفته یک 
منبع آگاه در شرایطی که پرونده وی هنوز مختومه نشده بود، با ضمانت1۷میلیاردی آزاد شد.

درآمد 4۸هزار میلیارد تومانی 
مالیات  و عوارض در بودجه۹۲

معاون سازمان امور مالیاتی 
حسین وکیلی

 درآمد مالیاتی پیش��نهادی برای الیحه بودج��ه ۹۲ از ۳۴ هزار میلیارد 
تومان سال قبل به ۳۷ هزار میلیارد افزایش یافت و درآمد حقوق و عوارض 

گمرکی همانند سال قبل 11 هزار میلیارد در نظر گرفته شده است.
 در قانون بودجه۹1 کل درآمدهای دولت از مالی��ات و عوارض ۴5 هزار 
میلیارد تومان بود که ۳۴ هزار میلیارد از انواع مالیات و 11 هزار میلیارد از 
عوارض و حقوق ورودی گمرکی باید به دست آید. کل درآمدهای مالیات 
و عوارض در الیحه بودجه ۹۲ 
رقم ۴8 ه��زار میلیارد خواهد 
ش��د که اگر بودج��ه عمومی 
دولت بدون بودج��ه عمرانی 
رقم��ی در ح��دود 101 هزار 
میلی��ارد باش��د، درآمدهای 
 مالی��ات و ع��وارض ح��دود 
۴8 درص��د بودج��ه عمومی 

دولت را تأمین خواهد کرد.
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س��ال ۹1 را در حالی شروع کردیم که 
محمد 
انتظار داشتیم طبق بیانات رهبر معظم بندر عباسی

انقاب از تولید ملی و س��رمایه ایرانی 
حمایت ش��ود. هدف گذاری و نقطه ای که رهبرمعظم انقاب 
برای مسئوالن خرد و کان کشوری در نظر گرفته بودند اظهر 
من الشمس بود؛ واضح، روش��ن و گویا. اما در هر صورت ادامه 
مسیر عوض شد، آنقدر عوض ش��د که نه از کار ایرانی چیزی 

ماند و نه از سرمایه ایرانی. 
گواه ای��ن مطلب ه��م فجایع اقتصادی اس��ت که در اس��تان 
اصفهان رخ داد و می ت��وان آنها را به عنوان مش��تی از خروار 
برای کل کش��ور باور داش��ت. ماجرا از این قرار بود که در بهار 
سال جاری شرکت صنایع ش��یمیایی رازی موس��وم به نفت 
پایتخت و گروه صنایع گیتی پسند، با وجود برنامه ریزی هایی 
که درخصوص حمایت های مالی دولت کرده بودند، رودست 
خوردند و به دست انداز افتادند. این دست اندازها آنقدر ارتفاع 
داشت که شرکت نفت پایتخت اعام ورشکستگی کرد و سبب 

حیرانی1۳00 سرمایه گذار را فراهم آورد. 
گیتی پس��ند هم نتوانس��ت پاس��خگوی س��رمایه گذارانش 
باش��د و مبل��غ بس��یار کان��ی را در توقی��ف بان��ک مرکزی 
دی��د. ای��ن دو اتف��اق و حج��م حادثه اقتص��ادی ک��ه برای 
 اهال��ی اس��تان اصفه��ان و برخ��ی از هموطن��ان م��ان ) که 

س��رمایه گذار این دو ش��رکت بودند( رخ داد، سبب شد بارها 
و بارها مردم جلوی در اس��تانداری اصفه��ان تحصن کنند تا 
اس��تاندار اصفهان مرهمی بردردهای بی درم��ان اقتصادی و 
معیشتی آنها بیابد؛ امیدی که هرگزمحقق نشد و هنوز هم به 
صورت آرزویی دست نیافتنی اس��ت. البته این تحصن وگایه 
مندی ها مدتی است درلوکیشن میدان امام حسین اصفهان 
جزو آکساسوارصحنه شده؛ انگارکه در نقشه مدیریت شهری 

عده ای قرار است همیشه اینجا باشند.
دراین بین هستند کسانی که برای اعاده اموالشان و سرمایه ای که 
صرف کرده اند عاوه بر تحصن و اعتراض های میدانی، به سراغ 
رسانه ها رفته اند و رسانه ها هم در قالب های مختلف نوشتاری 
این موارد را پوشش داده اند. حال برای برخی جای سؤال است 
که چرا به سراغ رس��انه ها رفته اند؟ دلیلش واضح است؛ چون 
احساس کرده اند باید  حقشان را با ابزار رساتری فریاد بزنند، 

شاید بهتر یا زودتر شنیده شود. 
این م��ال باختگان هم س��رمایه گذاران این ش��رکت ها و هم 
کارکنان بوده و هستند که همیشه و همواره اصراردارند نامی 
ازآنها برده نش��ود؛ چرا که ممکن است اگرروزی قراربه احقاق 

حق شد آنها را درانتهای صف بنشانند!
حال با همه این موارد و مرور اجمالی که بر این حوادث ش��د، 
وظیفه یک رس��انه چیست؟ آیا رس��انه های محلی صرفا باید 

نشست های خبری را پوش��ش بدهند؟ آیا رسانه های محلی 
فقط قرار اس��ت از افتتاح و پروژه های دردست تکمیل سخن 
بگویند؟ آیا واقعا آنقدر »همه چی آرومه؟«  انگار برخی مدیران 
و بعضی همکاران یادش��ان رفته نظام جمهوري اس��امي به 
عنوان یک نظام اس��امي متکي ب��ه مردم و داراي پش��توانه 
مردمي، نظامي نیست که خود را در برابر آگاهي بخشی به افراد 
بداند و از ابزارهاي آگاهي بخشي به مردم احساس خطر کند. 
از منظر نظام اسامي، هر آنچه بتوان به مردم آگاهي صحیح و 
خودآگاهي و خداآگاهي بدهد نه تنها بد ومنفور نیست، بلکه 

خوب ومستحسن و مبارك است. 
مطبوعات نیز اگ��ر در جه��ت آگاهي دهي واقعي ب��ه مردم و 
افزایش سطح دانش و بینش و تفکر آنها باشند، مورد حمایت و 
تأیید نظام اسامي قرار مي گیرند. براین اساس، نظام اسامي 
از ابتدا خود را در برابر مطبوعات تعریف نمي کند و حتي خود 
را به علت ماهیت مردمي که دارد، حامي این نوع از مطبوعات 
مي دان��د. به تعبی��ر رهبر معظ��م انقاب:»مطبوع��ات یعني 
مطبوعات سالم؛ نه لزوماً مطبوعاتي که طرفدار دولت باشند؛ 
 مطبوعاتي که طریق سامت بپیمایند و بنا بر عناد و بدجنسي 

نداشته باشند. 
این گونه مطبوعات، در هر رشته اي قلم بزنند - سیاسي باشند، 
فرهنگي باش��ند، اقتصادي باش��ند، درباره مس��ائل خارجي 
حرف بزنند، در خصوص مس��ائل داخلي ح��رف بزنند - و هر 
کاري که بکنند، به نفع نظام حرک��ت کرده اند، چرا؟ چون بر 
مایه آگاهي مردم مي افزایند«؛ موضع مطبوعات در جمهوري 
اسامي، این اس��ت.  به همه این دالیل و به استناد آنچه رهبر 
فرزانه کشورمان که آگاهی و اشراف بی بدیل ایشان را بارها و 
بارها چراغ راه  کرده ایم، راه ما همان اس��ت که می رویم. حال 
اگرشرکتی یا گروهی صنعتی حمایت ما را دخالت می پندارد و 
بنا دارد فردی را که نامش تعمدا و قطعا به صورت مستعاردرج 
شده و دس��ت برقضا درس��ت ازآب درآمده را اخراج کند تا از 
بقیه نس��ق گیری کند مختار اس��ت، ول��ی ای کاش به جای 
برخوردهای سلبی، کمی سعه صدر می داشتیم و هرمطلب را 

تا آخرمی خواندیم.
با این اوصاف، بای��د آن تیتررا اصاح کنی��م »کارگران گیتی 
پسند از دس��ت گیتی پس��ند به کجا پناه ببرند؟«.  فراموش 
نکنیم »س��عه صدر«، ظرفیت و تحّمل، موهبتی الهی اس��ت 
که خداوند هم به پیامبر اعظم )ص( عطا کرده بود )ألم نشرح 
لک صدرا( هم درخواست حضرت موسی از پروردگار بود )رّب 

اشرح لی صدری(.

آقای گیتی پسند سعه صدرتان کجا رفت! 

دالر 10 هزار تومانی هم به نفع نتیجه شعار امسال چه شد؟
کشور است 

      ادامه از صفحه  یک: به معنای 
گروه
واقعی با توجه به ت��ورم داخلی نباید  اقتصاد

واردات و مسافرت های خارجی ارزان 
تمام شود؛ زیرا برای رشد تولید و صنعت نفعی ندارد و تنها 
 مردم را به مص��رف کاالی خارجی عادت م��ی دهد. رزاقی 
می گوید: در چنین حالتی باالترین سود در کارهای وارداتی 
و داللی است که در نتیجه افزایش فروش نفت خام حاصل 
می شود. در صورتی که اگر بخواهیم  به معنای واقعی قدرت 
پول ملی را محاسبه کنیم، باید آن را با میزان تولید داخلی 
بسنجیم؛ بدین معنی که حساب کنیم با پول حاصل از تولید 
در داخل چه میزان می توانیم کاال بخریم، هرچه کاال بیشتر 
 تولید ش��ود و  هرچه تورم کمتر باشد پول ملی افزایش پیدا 

می کند و توان پول ملی هم افزایش می یابد. 

عدم همخوانی سیاست دولت با بخش خصوصی 
به گفته این اس��تاد اقتصاد، ب��ار این مس��ئولیت هم نباید 
بر دوش بخش خصوص��ی قرار گی��رد؛ زیرا که ت��وان الزم 
برای عهده دارش��دن این مس��ئولیت را ندارد. از طرفی این 
قبیل سیاس��ت ها با سیاس��ت لیبرالی دولت نیز همسویی 
ن��دارد. وی در این باره می گوید: متأس��فانه مس��ئوالن ما 
 طور دیگ��ری نگاه م��ی کنند. تورم داخلی س��ال هاس��ت

تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و در این ش��رایط دولت 
با تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن، متناسب با تورم 
داخلی، در واقع بیش از 10 س��ال اس��ت به تولید کنندگان 
خارجی یارانه داده تا تولیداتشان را با قیمت ارزان وارد بازار 

کشورمان کنند. 

بخش خصوصی با بحران روبه رو است 
این اس��تاد دانش��گاه همچنین  در ارزیابی خود، بحران در 
بخش خصوص��ی را جدی توصی��ف می کند و م��ی گوید: 
بخش خصوصی با بحران روبه رو اس��ت. این بخش به دنبال 
حداکثر سود است و حداکثر سود هم در تولید وجود ندارد، 
لذا به سمت تعطیل شدن هدایت می ش��ود و باید مزایایی 
 برای بخش خصوصی  در نظر گرفته ش��ود. وی حذف بخش 
واسطه گری از چرخه اقتصاد کشور را هم خواستار می شود و 
می افزاید: شرایط اقتصادی را دولت باید طوری مدیریت کند 
که هر کس به دنبال سود است آن را در تولید جستجو کند 
نه داللی، اما متأسفانه این اعتقاد وجود ندارد؛ چون دولت ها 

به اقتصاد سرمایه داری معتقدند، آن هم از نوع نئو لیبرالی.

گزارش خبری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
6046 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352801281، ش��ماره پرون��ده: 9109980365600285، 
شماره بایگانی شعبه: 910400، شاکی: آقای محمدرضا حسينی با وکالت آقای حسين هادیان 
به نش��انی دولت آباد خ جانبازان نبش کوچه دوستی ط فوقانی، متهم: آقای قدرت اله طاهری 
به نش��انی مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو، گردش��كار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��يدگی را اعام و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خص��وص اتهام آقای قدرت اله طاهری فع��ًا متواری دائر بر ایراد جرح عمدی با 
چاقو نسبت به آقای محمدرضا حس��ينی با توجه به اظهارات شاکی، گواهی پزشكی قانونی، 
گ��زارش مرجع انتظامی و اینكه متهم عليرغم اباغ در هيچ یک از مراحل تحقيقات مقدماتی و 
رس��يدگی نهایی حاضر نش��ده و دفاعی نكرده است مجرميتش محرز است دادگاه مستنداً به 
مواد 295 و 481 و 367 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اس��امی وی را به تحمل یكس��ال 
حبس تعزیری و پرداخت 5/5 درصد دیه کامله بابت صدمات وارده به ش��اکی )داميه پش��ت 
دس��ت راس��ت، متاحمه زیر کتف راست و متاحمه بازوی راست در دو قسمت( در حق وی 
محكوم می نماید. این رأی غيابی و ظرف 10 روز از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 
روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 14545 تقی 

یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6047 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352801272، ش��ماره پرون��ده: 9109980364800357، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910618، ش��اکی: آقای محمد رمضانی به نشانی خ حكيم شفایی اول 
خ ارش ب��ن زمان��ی پ 23، متهمين: 1- آق��ای مهدی زمانی 2- آقای رض��ا زمانی هر دو به 
نش��انی مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��كار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��يدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص اته��ام آقایان مهدی و رضا هر دو زمانی دائر بر مش��ارکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی نسبت به آقای محمد رمضانی با عنایت به اظهارات شاکی شهادت شاهد، گواهی 
پزش��كی قانونی و اینكه متهمين ب��ا وصف اباغ در هيچ یک از مراح��ل تحقيقات مقدماتی و 
رس��يدگی نهایی حاضر شده و دفاعی نكرده اند مجرميتش��ان محرز است دادگاه مستنداً به 
مواد 295 و 480 و 484 و 365 و 367 قانون مجازات اس��امی هر دو ایش��ان را مشترکًا به 
پرداخت 1/75 درصد دیه کامله بابت صدمات وارده به ش��اکی در حق وی محكوم می نماید. 
ای��ن رأی غيابی و ظرف 10 روز از اباغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف/ 14540 تقی یار- دادرس 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6048 نظ��ر به اینكه آقای بهنام عامریان خانم فاطمه صفری به اتهام مزاحمت تلفنی و توهين 
حس��ب ش��كایت آقای بهنام هادی فرزند جعفرقلی از طرف این دادس��را در پرونده کاس��ه 
911312 د 27 تحت تعقيب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگردیده بدینوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور کيفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یكماه 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 یكماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 14543 
شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

ابالغ رای
6049 شماره دادنامه: 9109970352801273 شماره پرونده: 9009980365101911 شماره 
بایگانی شعبه: 910548 ش��اکی: آقای حميدرضا فاح به نشانی ميدان جمهوری امام خمينی 
ک عبدالهی بن طالقانی متهم: آقای محمد حق ش��ناس به نش��انی مجهول المكان اتهام: فروش 
مال غير گردشكار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعام و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای محمد حق شناس فرزند 
حس��ين 26 س��اله دائر بر فروش مال غير )فروش یک دس��تگاه اتومبيل پژو متعلق به آقای 
سيدحسين اعظمی به شاکی( موضوع شكایت آقای حميدرضا فاح باتوجه به اظهارات شاکی، 
ش��هادت شهود، اظهارات آقای سيدحسين اعظمی و اینكه متهم با وصف اباغ در هيچ یک از 
مراحل تحقيقاتی مقدماتی و رس��يدگی نهایی حاضر نش��ده و دفاعی نكرده است مجرميتش 
محرز است دادگاه مستنداً به ماده یكم قانون راجع به انتقال مال غير و ماده یكم قانون تشدید 
مجازات مرتكبين ارتشاء اختاس و کاهبرداری وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد 
مبلغ دوازده ميليون و چهارصد هزار تومان به ش��اکی و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای 
نق��دی در حق صن��دوق دولت محكوم می نماید. این رای غيابی و ظرف 10 روز از اباغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و بيس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان است. م الف: 14544 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6050 ش��ماره دادنامه: 9109970352701109 ش��ماره پرون��ده: 9009980358001231 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910239 ش��اکی: آقای حبيب اله یادگاری به نشانی خ سجاد جنب 

بان��ک ملی ک ش اکبر ش��يرازی پ167 متهم: آقای رحمان پيرمرادیان به نش��انی مجهول 
المكان اتهام: کاهبرداری گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص شكایت آقای حبيب اله یادگاری خوزانی 

فرزند قدیر عليه آقای رحمان پيرمرادیان فرزند نصراله و دائر بر تحصيل مال نامش��روع 
به ش��رح ش��كوائيه دادگاه باتوجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقيقات انجام شده و 
ش��كایت ش��اکی باتوجه به اینكه شكایت ش��اکی توام با دليل نبوده و ش��اکی دليل محكمه 
پس��ندی جهت اثبات بزه یاد ش��ده به دادگاه ارائه ننموده اس��ت و تنها اس��تناد ش��اکی به 
محتویات صفحات 7-8 پرونده می باش��د و با عنایت به اینكه در صفحه هشتم آمده پس از 
حسابرس��ی و باتوجه به صحبت های انجام ش��ده قبلی مبلغ ... بدهكار شدم که متعهد می 
گردم تا مورخه 90/7/30 تسویه حساب نمایم و نيز در صفحه هفتم آورده و نامبرده متعهد 
گردید که وفق صفحات 7-8 طرفين با یكدیگر حس��اب و کتاب مالی داش��ته و صرف عدم 
انجام تعهد عنوان جزائی نمی تواند داشته باشد و تحصيل مال نامشروع محسوب نمی شود 
لهذا دادگاه نظر به مراتب و عدم ارائه دليل از س��وی شاکی جهت اثبات بزه یاد شده و عدم 
احراز بزهی از سوی متهم برای دادگاه و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری ایران 
و حاکمي��ت و اقتضاء و اصل برائت حكم به برائ��ت متهم موصوف الذکر را صادر و اعام 
می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بيس��ت روز پ��س از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف: 14538 ذبيحی- رئيس شعبه 

101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6051 شماره دادنامه: 9109970352801266 شماره پرونده: 9009980262001681 شماره 
بایگانی ش��عبه: 901217 ش��اکی: آقای داریوش شاداب به نش��انی اصفهان سه راه سيمين 
س��وارکاران ک ش مالكی بن بس��ت س��خنوری پ83 متهم: آقای حامين ش��ریفی به نشانی 
مجهول المكان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای حامين شریفی دائر 
بر ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به آقای داریوش ش��اداب با عنایت به اظهارات ش��اکی، 
گواهی پزش��كی قانونی و شهادت ش��هود و اینكه متهم با وصف اباغ در هيچ یک از مراحل 
تحقيقات مقدماتی و رسيدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نكرده است مجرميتش محرز است 
دادگاه مس��تنداً به مواد 295 و 481 و 484 و 367 و 614 قانون مجازات اس��امی و با عنایت 
به بيم تجری متهم و س��ایرین وی را به پرداخ��ت 8/8 درصد دیه کامله بابت صدمات وارده 
به ش��اکی در حق وی و تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری محكوم می نماید. این رای غيابی و 
ظ��رف 10 روز از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف: 14539 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6052 ش��ماره دادنامه: 9109970354100822 ش��ماره پرون��ده: 9009980358701251 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910077 ش��اکی: آقای حسين زارع برس��يانی به نشانی خ جی خ 
ش��هروند ک سنگ تراش��ی ک منانی پ20 متهم: آقای احمد رفيعيان اصفهانی به نشانی خ 
جی خ پروین نرس��يده به چهارراه اول س��مت راست بن بست الدن مجتمع مسكونی الدن 

پ63 )فعًا مجهول المكان( اتهام: خيانت در امانت گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتویات 
پرونده ختم رسيدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقای احمد رفيعيان اصفهانی فرزند اکبر دایر بر خيانت در امانت نسبت به 
یک دستگاه اتومبيل سواری پراید شاکی موضوع شكایت آقای حسين زارع فرزند غامعلی 
دادگاه ب��ا بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به کيفرخواس��ت صادره از ناحيه 
دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، شكایت ش��اکی خصوصی، مدارک و مستندات ارائه 
ش��ده از سوی ش��اکی، اظهارات مأخوذه شهود در مرحله دادس��را، عدم حضور متهم در 
جلس��ه دادگاه جهت دفاع از خویش علی رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و باتوجه به سایر 
قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مس��لم تشخيص مستنداً به 
ماده 674 قانون مجازات اس��امی رای بر محكوميت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری 

ص��ادر و اعام می گ��ردد رای صادره غياب��ی و ظرف مدت ده روز پ��س از اباغ قابل 
واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م الف: 14541  نوروزی- رئيس ش��عبه 115 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6066 در خصوص پرونده کاسه 1530/91 خواهان آقای احمد قدیری با وکالت خانم غامی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه وجه به طرفي��ت آقای محمد احمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسيدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/10/25 ساعت 10 صبح تعيين گردیده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایيد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی اباغ ش��ده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6067 ش��ماره: 596/91 ش 7 بموج��ب رأی ش��ماره 903 تاریخ 91/5/25 حوزه 7 ش��ورای حل 
اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعيت یافته اس��ت محكوم عليه بهروز مهرابی نيا مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 14/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخير در تأدیه از تاریخ سررسيد چک 
ش��ماره 433347-89/12/22 تا تاریخ اجرای حك��م در حق محكوم له آقای احمد قدیری با وکالت 
آسيه غامی نشانی محل اقامت: اصفهان ميدان فيض ابتدای خيابان فيض سمت چپ طبقه فوقانی 
پ 24. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اخت��اف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و 
اموالی از وی به دس��ت نياید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگستری اعام می شود.  شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6068 ش��ماره: 597/91 ش 7 بموج��ب رأی ش��ماره 902 تاریخ 91/5/25 حوزه 7 ش��ورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعيت یافته است محكوم عليه مریم احمدی ونهری مجهول المكان 
محكوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ 50/000/000 پنجاه ميليون ریال بابت اصل خواس��ته و یكصد 
و چه��ل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکيل برمبن��ای تعرفه قانونی و هم چنين 
خس��ارت تأخير تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/3 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران برعهده اجرای محترم احكام 
می باش��د در حق محكوم له آقای احمد قدیری با وکالت آسيه غامی نشانی محل اقامت: اصفهان 
ميدان فيض ابتدای خيابان فيض س��مت چپ پاک 24 طبقه فوقانی. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اختاف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نياید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام 

دادگستری اعام می شود.  شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6069 ش��ماره: 487/91 بموجب رأی ش��ماره 766 تاریخ 91/5/7 حوزه 11 ش��ورای حل اختاف 
شهرس��تان اصفهان که قطعيت یافته است محكوم عليه سيد جواد ميرحاج مجهول المكان محكوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال هزینه دادرسی و 
خس��ارت تأخير و تأدیه و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکيل قابل محاس��به در واحد اجرای 
احكام مدنی در حق خواهان احمد قدیری نام پدر: محمد با وکالت آسيه غامی نشانی محل اقامت: 
اصفه��ان ميدان فيض ابتدای خيابان فيض س��مت چپ طبقه فوقانی پ��اک 24 صادر و اعام می 
دارد. م��اده 34 قانون ش��وراهای حل اختاف: چنانچه محكوم علي��ه محكوم به را پرداخت نكند و 
اموالی از وی به دس��ت نياید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعام می شود.  شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6070 ش��ماره: 483/91 بموجب رأی ش��ماره 759 تاریخ 91/5/7 حوزه 11 ش��ورای حل اختاف 
شهرس��تان اصفهان که قطعيت یافته است محكوم عليه یداله بيات مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت 
تأخير و تأدیه و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکيل قابل محاسبه در واحد اجرای احكام مدنی از 
تاریخ تقدیم دادخواست 91/3/20 در حق خواهان احمد قدیری با وکالت آسيه غامی نشانی محل 
اقامت: اصفهان ميدان فيض ابتدای خيابان فيض سمت چپ پ 24 طبقه فوقانی صادر و اعام می 
گردد. )6 فقره س��فته: 435576و 435574 و 435573 و 435575 و 311940 و 435577(. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختاف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به 
دست نياید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت های 

مالی به اجراء احكام دادگستری اعام می شود.  شعبه 11 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6071 ش��ماره دادنامه: 1495، کاس��ه: 1068/91 ش ح 33، مرجع رس��يدگی: شعبه سی و سوم 
ش��ورای حل اختاف، خواهان: آقای وحيد ش��يرازی موگویی آدرس: اصفهان چهارراه عاش��ق 
اصفهانی ش��رقی کوچه گلس��تان روبروی نانوای��ی، خواندگان: 1- آقای یعقوب اس��تكی آدرس: 
اصفهان زینبيه خ عمان س��امانی پاک 129، 2- آقای حس��ين محمدی مجهول المكان، خواس��ته: 
تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال س��ند رسمی یكدستگاه 
خودروی س��واری پژو 405 به ش��ماره انتظامی 198 و 15 ایران 13 به انضمام کليه خس��ارات 
دادرس��ی مقوم به 30/000/000 ریال. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعام 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختاف: در خصوص 
دعوی آقای وحيد شيرازی موگویی فرزند ولی به طرفيت خواندگان 1- آقای یعقوب استكی فرزند 
احمدقلی 2- آقای حس��ين محمدی فرزند کيامرث به خواس��ته حض��ور خواندگان به حضور در 
دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال س��ند رسمی یكدستگاه سواری پژو 405 به شماره انتظامی 198 
و 15 ایران 13 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به قولنامه عادی مورخ 90/6/17 ارائه 
ش��ده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول نيز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان 

در جلس��ه رس��يدگی مبنی بر اینكه خودروی مورد ادعا را از خوانده ردیف اول خریداری نموده 
و از تاریخ قولنامه ارائه ش��ده خودرو را در تصرف داش��ته و مدارک آن را نيز در اختيار دارد. 
و اظهارات خوانده ردیف اول در جلس��ه مذکور مبنی بر تأیي��د اظهارات خواهان و خرید خودرو 
و پرداخت ثمن آن و اینكه فروش��نده تاکنون نس��بت به انتقال سند رسمی اقدامی ننموده و پاسخ 
استعام انجام شده از معاونت راهور ناجا طی نامه شماره 1413/6/198 مورخ 90/6/21 که داللت 
ب��ر مالكيت خوان��ده ردیف دوم دارد و اینكه خوانده ردیف دوم علی رغم اباغ قانونی در جلس��ه 
رس��يدگی حضور نيافته و الیحه ای نيز ارائه ننموده و مص��ون ماندن مدارک ابرازی خواهان از 
تعرض لذا ش��ورا با اس��تناد به مواد 10 و 219 و 220 و 35 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئين 
دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و 
انتقال سند رسمی یكدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1388 به شماره انتظامی 198 و 15 
ایران 13 به نام خواهان و پرداخت س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و 
اعام می نماید. و در خصوص خوانده ردیف اول مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد رأی صادره نس��بت به خوانده ردیف اول حضوری 
و ظ��رف مدت 20 روز پس از اب��اغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی 

در همين شعبه می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6072 شماره دادنامه: 9109973844800520، شماره پرونده: 9109983844800022، شماره 
بایگانی شعبه: 910025، خواهان: خانم کبری حسين پور فرزند محمدعلی با وکالت خانم آسيه 
غامی به نشانی اصفهان ميدان فيض ابتدای خ فيض بعد از پزشكی قانونی سمت چپ پاک 24 
طبقه فوقانی، خواندگان: 1- آقای بهرام غامی فرزند عباس به نشانی مجهول المكان، 2- آقای 
ناصر صفدریان به نشانی شهرکرد- خ ملت بعد از فلكه فردوسی کوی 65، پاک 28، 3- آقای 
عبداله حس��ن پور 4- خانم گوهر حس��ن پور 5- خانم ماه س��لطان اشرفی 6-آقای علی رحم 
حس��ن پور 7- آقای پرویز حسن پور 8- خانم مریم اشرفی دهكردی همگی به نشانی مجهول 
المكان، خواس��ته: الزام به تنظيم سند رسمی ملک، گردش��كار- خواهان درخواستی بخواسته 
فوق به طرفيت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کاسه فوق و 
جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تش��كيل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسيدگی را اعام و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی خانم کبری حسين 
پ��ور فرزند محمدعلی با وکالت خانم آس��يه غامی به طرفيت آقای��ان 1- بهرام غامی فرزند 
عباس 2- ناصر صفدریان 3- عبداله حسن پور 4- خانم گوهر حسن پور 5- خانم ماه سلطان 
اشرفی 6- آقای عليرحم حسن پور 7- آقای پرویز حسن پور 8- خانم مریم اشرفی دهكردی 
به خواس��ته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمی انتقال و تسليم مبيع 
به انضمام هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکيل، از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، روگرفت 
مص��دق وکالتنامه تنظيمی مورخ 1361/3/30 و روگرفت مصدق مبایعه نامه تنظيمی بين خانم 
کب��ری حس��ين پور و آقای بهرام غام��ی، هر چند خوانده )ردی��ف دوم( دعوی منكر هر نوع 
معامله با خواهان و یا واگذاری وکالت به آقای بهرام غامی ش��ده اند ليكن با توجه به رسمی 
بودن س��ند وکالت و اصل صحت قراردادها و اینكه دیگر خواندگان در جلسه دادرسی حاضر 
نگردیده و دفاعی ننموده دعوی خواهان ثابت تش��خيص مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 
223 و بن��د 1 ماده 326 قانون مدنی خواندگان را ضمن تس��ليم مبي��ع به خواهان به حضور 
در یكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال س��ند یک قطعه یک باب منزل مسكونی به متراژ 200 
مترمربع به ش��ماره ثبتی 1/1410 به نشانی ش��هرکرد- خيابان ملت کوچه پنجم پاک 30 به 
نسبت سهم )سه دانگ آقای ناصر صفدریان و مابقی خواندگان به جز آقای بهرام غامی سه 
دان��گ( در حق و به نام خواهان محكوم می نماید. دعوی نس��بت ب��ه خوانده ردیف اول بنا به 
مراتب فوق و عدم مالكيت توجهی نداش��ته و به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر و 
اعام می گردد. این رأی نس��بت به خوانده ردیف اول و دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز 
پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی ش��هرکرد و نس��بت به دیگر خواندگان غيابی که 
ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و سپس ظرف مهلت 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی ش��هرکرد است. زیبایی فر- قاضی شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختاف شهرکرد

حصر وراثت
6167 خانم ش��كوفه کریمی دارای شناس��نامه شماره 310 به شرح دادخواست به کاسه 594/91 
ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که ش��ادروان 
عصمت حاتمی ورنوس��فادرانی بشناسنامه 1185 در تاریخ 1388/2/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رض��ا کریمی ف نصراله ش ش 
402 )فرزند(، 2- مرتضی کریمی ف نصراله ش ش 12789 )فرزند(، 3- شكوفه کریمی ف نصراله 
ش ش 310 )فرزن��د(، 4- اخت��ر کریمی ف مرحوم نصرال��ه ش ش 497 )فرزند(، 5- ناهيد کریمی 
ف نصراله ش ش 1260 )فرزند( و الغير. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم 

شورای حل اختاف خمينی شهر



 جانی دپ
 در کنار دن کیشوت

آثار زنان عکاس ایرانی 
در بروکسل 

کمپانی دیزنی قراردادی با جف موریس و اس��تیو پین��ک برای نگارش 
فیلمنامه ای بر اساس داستان مشهور »دن کیشوت« بسته است. 

جانی دپ قرار است یکی از تهیه کنندگان این اثر باشد.گفته می شود این 
فیلم قرار است اقتباسی مدرن از اثر ماندگار سروانتس باشد. دپ همیشه 
 عالقه مند به حضور در فیلمی بر اس��اس این داستان بوده و حتی یک بار 
به عنوان یکی از بازیگران فیلمی انتخاب ش��د که تری گیلیام قرار بود بر 
اساس دن کیشوت بسازد؛ فیلمی با نام »چه کسی دن کیشوت را کشت؟« 
که هیچ گاه به پایان نرس��ید. پین��ک و موریس هن��گام کار بر روی فیلم 
»خاطرات واقعی یک قاتل بین المللی« با هم آشنا شدند؛ فیلمنامه ای که 
قرار بود پینک بسازد و این پروژه در س��ال 2009 وارد »فهرست سیاه« 

هالیوود شد.

آثاری از پن��ج عکاس زن ایران��ی در قالب بخش��ی از دومین نمایش��گاه آثار 
هنرمندان زن ایرانی از ۱9 آبان ماه سال جاری در بروکسل، پایتخت بلژیک، 
به نمایش درآمده است. هیأت پنح نفره  انتخاب پس از بررسی آثار رسیده در 
نهایت۴0 هنرمند زن جوان )از جمله پنج عکاس( را به عنوان افراد حاضر در 
نمایشگاه نهایی معرفی کردند. سحر مختاری، مهری رحیم زاده، مریم مجد، 
سپیده بهزادی و فریبا دهقانی زاده عکاسان راه یافته به این نمایشگاه هستند 
که عکس هایی با تکنیک های مس��تند، فتومونتاژ و چیدم��ان ارایه داده اند. 
امسال این نمایشگاه به دبیری فری ملک مدنی و با موضوع آزاد در گرایش های 
عکاسی، نقاشی و چیدمان برپا شده و پیش از این در فراخوانی از هنرمندان زن 
ایرانی که سابقه  برگزاری حداقل یک نمایشگاه انفرادی در کارنامه شان دیده  

می شود، درخواست شرکت داده شده است. 

مراسم فالگیری برای جوایز اسکار

در حال��ی ک��ه کمت��ر از ی��ک م��اه ت��ا اع��الم نامزدهای 
هش��تادوپنجمین دوره جوایز اس��کار مانده اس��ت، نشریه 
 س��ینمایی هالی��وود ریپورت��ر طبق س��نوات گذش��ته به 
پیش بینی ومعرفی نامزدهای احتمالی بخش های مختلف 

این جایزه معتبر پرداخته است.
در بخ��ش بهترین فیل��م، فیلم های »لینکل��ن«، »آرگو «، 
»بینوایان «، »س��یلور الینینگ«، »صفر، س��ی، تاریک «، 
»زندگی پی «، »چارپایان حیات وحش جنوب «، »هابیت «، 

»اس��تاد« و »پرواز« ش��انس های احتمالی نامزدی اسکار 
20۱3 محسوب می شوند.

در بخش بهتری��ن کارگردانی، این نش��ریه از »اس��تیون 
اس��پیلبرگ«، »بن افلک«، »تام هوپر«، »دیوید اوراسل« 
و »آنگ لی« به عنوان ش��انس های اصلی نامزدی اس��کار 
نام برده اس��ت. »دانی��ل دی لوئیس« )لینکل��ن(،  »دنزل 
واش��نگتن« )پرواز(،  »هیو جکمن« )بینوایان( و »برادلی 
کوپر« )س��یلور الینینگ( از ش��انس های اصل��ی نامزدی 
اسکار بهترین بازیگر مرد هس��تند، در حالی که در بخش 
بهترین بازیگر زن نیز »جنیفر الورنس « )سیلور الینینگ(، 
»جسیکا چستین « )صفر، س��ی، تاریک(، »ماریو کوتیالر« 
)اس��تخوان و زنگار( و »هل��ن میرن« )هیچ��کاک( دارای 

باالترین بخت برای نامزدی اسکار محسوب می شوند.
 بازیگرانی چون »لئوناردو دی کاپریو« )جانگوی رهاشده(، 
»تام لی جونز« )لینکلن(، »فیلیپ سیمور هافمن« )استاد(، 
»رابرت دنیرو« )س��یلور الینینگ( و »آلن آرکین« )آرگو( 
طبق پیش بینی نامزدهای اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل 

خواهند بود. در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل، »آن 
هاث وی« )بینوایان( و »س��الی فیلد« )لینکلن( به احتمال 

زیاد نامزد جایزه اسکار خواهند شد.
در بخش بهتری��ن فیلمنامه اقتباس��ی، »تونی کوش��نر« 
)لینکلن(، »دیوید اوراس��ل« )س��یلور الینینگ(،  »کریس 
تریو« )آرگو(، »بن زیتلین« )چارپایان حیات وحش جنوب( 
و »دیوید مگی« برای فیلم »زندگی پی« ش��انس های اول 
نامزدی اسکار به شمار می روند. »پائول توماس اندرسون« 
)استاد(، »مارک بوال« )صفر، سی، تاریک(، »میشل هانکه« 
)عش��ق(، »وس اندرس��ون« )قلمروی طلوع ماه( و »رایان 
جانس��ون« )لوپر( در بخش بهترین فیلمنامه اصلی دارای 

باالترین بخت برای دریافت نامزدی جایزه اسکار هستند.
انیمیشن های »شجاع «، »ظهور نگهبانان « و »فرانکنوینی« 
از آثار معروفی هستند که نامزد احتمالی این بخش خواهند 
شد. فیلم »عشق« س��اخته میش��ل هانکه به نمایندگی از 
کشور اتریش به همراه فیلم »دست نیافتنی ها« از فرانسه،  
»رسوایی سلطنتی« از دانمارک  و فیلم »خواهر« از سوئیس 

نامزدهای احتمال��ی نامزدی بهترین فیلم خارجی اس��کار 
20۱3 هستند؛ جایزه ای که سال گذشته به »جدایی نادر از 
سیمین« به ایران رسید و متأسفانه  امسال به دلیل تحریم 
مراسم، در هم تنیدگی مسائل با هم و نبودن فردی مسئول، 

مسافر ایران از لیست پرواز به اسکار جای ماند.
براس��اس این پیش بینی، در بخش بهتری��ن فیلمبرداری 
فیلم های »اس��تاد«، »جانگوی  رهاش��ده «، »زندگی پی «، 
»لینکل��ن « و »چارپای��ان حیات وح��ش جن��وب « دارای 

بیشترین شانس دریافت جایزه اسکار هستند.
در بخش بهترین تدوین،  فیلم های »آرگ��و«،  »بینوایان «، 
»صف��ر، س��ی، تاری��ک «، »اس��تاد« و »لینکل��ن« و در 
بخ��ش بهترین جلوه های وی��ژه، فیلم های »هابیت: س��فر 
غیرمنتظره «، »زندگی پی«،  »اطلس ابر«،  »شوالیه تاریکی 
برمی خیزد« و »سقوط آس��مانی« دارای بیشترین شانس 

برای تصاحب اسکار 20۱3 هستند.
گفتنی است که تاریخ اعالم اس��امی نامزدها در ۱0 ژانویه 

20۱3 برابر با 2۱ دی ماه  سال جاری است.

یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

بازگشت »کاله قرمزی« به تلویزیون
شبکه دو، س��اخت مجموعه جدید تلویزیونی »کاله قرمزی« را برای ایام نوروز 92 در 
دستور کار خود قرار داده است.علی زارعان مدیرگروه کودک و خردسال شبکه دو گفت: 
»کاله قرمزی« از 29 اسفند، هرشب ساعت 20، میهمان خانه های ایرانیان خواهد بود.
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آثار درخشان در گالری آرته
نمایشگاهی از آثار نقاشی واقع گرایانه 
محس��ن درخش��ان از ۱7 آذر م��اه در 

گالری آرته برگزار شد.
در این نمایش��گاه که چهل و پنجمین 
نمایشگاه اوست، تصاویری واقع گرایانه 
از روستا خلق شده است که با تکنیک 
آبرنگ نقاش��ی ش��ده و در 30 تابلو به 
نمایش درآمده اس��ت. گفتنی است این نمایش��گاه تا 2۱ آذر ماه در 
گالری آرته به نشانی جدید اصفهان، خیابان آپادانا دوم، کوچه شماره 
۸ )ش��هید موس��ی رضایی(، بن بست دوم س��مت چپ، پالک 2۴ از 

ساعت ۱۶ تا 20 پذیرای عالقه مندان هنر نقاشی است. 

آواز گلپایگانی 
درگوش استرالیا پیچید

میالد کیایی از برگزاری یک کنسرت با 
خوانندگی علی اکبر گلپایگانی در سه 
شهر اس��ترالیا خبر داد. این آهنگساز و 
نوازنده پیشکسوت سنتور با اعالم این 
مطلب اذعان کرد که این کنس��رت در 
تاریخ های۱3، ۱۴ و ۱۵ دسامبر برابر23 
تا 2۵ آذر ماه در ش��هرهای س��یدنی، 
ملبورن و پرت برگزار خواهد ش��د. این کنس��رت به دع��وت مراکز 
فرهنگی، هنری و دانشگاهی این شهر ها برگزار می شود و از آنجا که 
هزینه های این س��فر بس��یار باالس��ت، تنها او ب��ه عن��وان نوازنده 
سنتور،گلپایگانی را همراهی خواهد کرد و تعدادی از نوازندگان خبره 
که از تحصیلکرده های رش��ته موسیقی هستند، در اس��ترالیا به آنها 

می پیوندند.

دانشنامه تخت فوالد
مدیر دانشنامه تخت فوالد اعالم کرد که 
جل��د دوم »دانش��نامه تخ��ت فوالد« 
انتش��ار یافته اس��ت و به زودی مراسم 

رونمایی از این کتاب برگزار می شود.
او درخصوص جلد دوم این دانش��نامه 
افزود: دومین جل��د آن  که حرف »چ« 
تا »ص« را در برمی گی��رد، از جلد اول 
آن قوی تر شده اس��ت و از نظر علمی و اطالعاتی، تغییرات بسیاری 
در آن به وقوع پیوسته اس��ت، ضمن این که تجربیات ما در تدوین و 
گردآوری جلد اول نیز به کمک آمده و موجب هرچه بهتر شدن جلد 

دوم دانشنامه شده است. 

بارون و بابایی در فرشچیان
نمایش تراژدی »بارون و بابایی« از شنبه 
 هجده��م آذر م��اه کار خ��ود را آغ��از 

می کند.
این اثر به کارگردان��ی وقلم محمدرضا 
مولودی ب��ه روی صحنه م��ی رود و از 
بازیگران آن می توان به بهزاد محسنی، 
بهنام راهنمایی، آرزو شیرانی، مهرنوش 
خادمی، شیدا ارجمند، فرشته رجایی، مسیح یوسف پور، محمدرضا 

مولودی، محمد عبدلی و مرجان سلطانی اشاره کرد.
این نمایش هر روز رأس س��اعت ۱۸ در س��الن روباز فرشچیان واقع 
در خیابان توحید پذیرای عالقه مندان خود اس��ت.گفتنی است این 
نمایش تا بیست و هفتم ماه جاری روی صحنه منتظر مخاطبین خود 

است و در صورت تمدید متعاقبا اعالم می گردد.

»دغدغه های مسلمانان بریتانیا ...« 
کتاب شد

کتاب »مس��لمانان بریتانیا؛ اتحاد یا افتراق، واقعیت های اجتماعی، 
حقوقی و تاریخی« با موضوع بررسی مسائل مسلمانان جامعه بریتانیا 
به قلم سه اندیشمند معاصر این کشور منتشر شد.کتاب »مسلمانان 
بریتانیا؛ اتحاد یا افت��راق، واقعیت های اجتماعی، حقوقی و تاریخی« 
عنوان اثری به قلم سه نفر از اندیش��مندان معاصر بریتانیاست که به 
بررسی برخی از مسائل مبتال به مسلمانان در این کشور پرداخته است. 

این سه نویسنده در این اثر، پیشینه تاریخی 
حضور مسلمانان در بریتانیا، چگونگی رفتار 
با مس��لمانان در نظام حقوقی این کش��ور، 
مسائل مربوط به هویت مسلمانان بریتانیایی 
و مشارکت سیاسی مسلمانان را به تفصیل 

بررسی کرده اند. 
این کتاب به همت مرکز مطالعات فرهنگی 
بین المللی س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اسالمی تهیه و توس��ط مؤسسه بین المللی 
اله��دی در 227 صفح��ه، قط��ع رقع��ی و 
شمارگان هزار نسخه و بهای ۱00 هزار ریال 

منتشر شده است.

 سینمای ایران؛ 
ساربان سرگردان 

گروه فرهنگ - در سینمای ما یک حالت ترکیبی  وجود 
دارد؛ ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی که تکلیف هیچ  

کدام از آنها با خودش مشخص نیست. 
در شرایطی ش��اهد حرکت پررنگ  دولت و گاهی اوقات 
نیز ش��اهد حرکت هایی از بخش خصوصی  هس��تیم. در 
حال حاضر ما بخش خصوصی داریم، تهیه کنندگانی  که 
با اتکا به س��رمایه، تجربه و مدیریت خود در حال فعالیت 
هس��تند و در مواردی منابع اصال در اختیار آنها گذاشته 
نمی ش��ود. نقش دولت ما نیز نس��بت  به س��ال های قبل 
بسیار تعدیل شده اس��ت. در آن  زمان، دولت هم نظارت، 
هم حمایت و هم دخالت می کرد؛ طی  شدن یک پروسه 
طوالنی برای دریافت وام، بیانگر همین مسئله  است. نگاه 
دولتی دربخش س��ینما به جای این که از قوانین حمایت  
کرده و امنیت و فض��ای ایده آل را ب��رای تهیه کنندگان 
و صاحبان  فیل��م به وجود بیاورد، برعک��س عمل کرده و 
س��لب امنیت می کند؛ مث��ال فیلمی که پروانه  س��اخت 
می گیرد جلوی ساخته شدن آن  را می گیرند، فیلمی که 
به مرحله اکران می رس��د جلوی اکران آن  را می گیرند و 
دخالت های اینچنینی در بخش دولت��ی ضربه غیر قابل 
جبرانی را بر ریشه سینما می زند. زمانی این بحث مطرح 
بود که  از پروژه های ارزشی و ویژه  حمایت می کنیم، اما 
حاال این گونه نیست. این حمایت ها تنها شامل یک سری 
افراد خاص می شود و هر فیلمی هم که بخواهند می توانند 
بسازند و در اینجا ایرادی که گرفته می شود این است که 
چرا بودجه ای که در اختیار دولت و برای  حمایت از کار 
دولتی قرار می گیرد، صرف بخش  خصوصی نمی ش��ود، 
چون بخ��ش خصوص��ی ما عم��ال دس��تش از بانک ها و 

مؤسسات اعتباری کوتاه است.
 در کشورهای صاحب صنعت فیلمسازی تهیه کننده تنها 
عهده دار بخشی از سرمایه  کار است و باقی هزینه ها توسط 
شرکت ها و کمپانی های بزرگ تأمین اعتبار می شود؛ دقیقا 
چیزی که ما نداریم. تهیه کنندگان ما رابطه ای با بانک ها 
و مؤسسات اعتباری ندارند، درصورتی که اگر این ارتباط 
باشد خیلی راحت تر می توان پاس��خ جامع به نیازها داد. 
اهالی سینما ترجیح می دهند رابطه  خودشان را با بخش 
اعتباری بنیاد فارابی قطع کرده و مانند س��ایر صاحبان 
صنایع با پروانه ساخت خودشان به بانک مراجعه کنند تا 
به آنها وام و تسهیالت بدهند، با همان بازپرداخت تعیین 

شده و مقرر.

 استفاده ابزاری از حضور زن پیشینه ای بلند در سینمای جهان 
و البته سینمای موس��وم به فیلمفارسی در ایران داشته است. 
در بیشتر فیلمفارسی های تولید شده یا بهتر است بگوییم در 
سینمای دهه چهل و پنجاه ایران، گرچه مرد محور و کنشگر 
اصلی فیلم است، اما همیشه زنی در قصه وجود دارد که شیفته 
اوس��ت. این ش��اید به خاطر غالب بودن تفکر لوطی گری در 
جامعه باشد، شاید هم ریشه ای بس��یار کهن داشته باشد. هر 
چه هست، شخصیت های زن شاهنامه حکیم فردوسی همگی 
در حالتی از ش��یفتگی و انفعال در مقابل قهرمانان و پهلوانان 

قرار دارند.
از طرفی نباید فراموش کنیم ک��ه بزرگ ترین آرزوی تهمینه، 
داشتن فرزندی از رس��تم است و س��ودابه زنانگی اش را وقف 

فریب سیاوش می کند.
حضوریک زن ش��یفته و اغواگر زن در س��ینمای کالس��یک 
ایران متأثر از س��ینمای غرب اس��ت و پس از پیروزی انقالب 
اس��المی و غالب ش��دن تفکرات مذهب��ی در جامع��ه ایران، 

جایگاه زن در س��ینما متحول ش��د و همین عل��ت پررنگ تر 
ش��دن ش��خصیت زن مادر و زن خانه دار در س��ینمای ایران 
اس��ت، این زن در حالت عمومی فرمانبردار و مهربان اس��ت، 
البت��ه در رواب��ط خانوادگی و اجتماع��ی هم به ان��دازه کافی 
 خصوصیات منفی خود از جمله حس��ادت و فتنه گری را بروز 

می دهد.
  زن در این سینما همیشه در حاش��یه کادر اصلی تصویر قرار 
دارد و گاهی حتی حس می ش��ود که تنها دلیل وجودی اش 
 به س��خن وا داش��تن مرد و تبدیل مونولوگ به دیالوگ است.

زن در س��ینمای دفاع مقدس مجال مبارزه می یابد، کارهایی 
انجام می دهد، تصمیماتی می گیرد، حتی آس��یب می بیند و 
خود را مانند یک انسان مستقل ترمیم می کند، اما در نهایت 
بزرگ ترین وظیفه خود را محافظت از حریم خانواده می داند. 
زن در س��ینما و حتی ادبیات انقالب اس��المی دیگرتنها زن 
نیست، بلکه بسیارمستقل می شودودرکنارآن، بسیارمادراست.

 در چنین فضایی اس��ت که به مرور، س��ینمایی پ��ا به عرصه 

می گذارد که زن در آن کنشگر می شود. زن در این نوع سینما 
مدام در حال دوندگ��ی برای احقاق حق خود اس��ت. او ناچار 
اس��ت بیش از آنچه دیگران انجام می دهند فریاد بکش��د و بر 
اثر دوندگی نفس نفس بزند. جامعه س��نتی، در قالب یک مرد 
متعصب، همیشه بزرگ ترین مانع راه این زن است. زن بدون 
این که برای حرکت، دورخیز کرده باشد باید این مانع را پشت 

سر بگذارد و به خط پایان برسد.
 این همان سینمایی است که گویا آن را فمنیستی نامیده اند؛

سینمای زن پرخاش��جو و مبارزه گر، س��ینمای زنی که آرام 
و قرار ن��دارد که دنی��ا را تغییر دهد و مرد او همیش��ه در حال 
س��رکوفت زدن است. س��ینمای ایران برای س��خن گفتن از 

زنان، لحن به شدت مردانه ای 
دارد و نباید به گذشته رجوع 
 کند، چه در ای��ن صورت زن 
نم��ی توان��د و نبای��د مردانه 
فک��ر کن��د و از احس��اس 
لطاف��ت خالی ش��ود. حضور 
 زن در س��ینما بای��د عنص��ر 
محی��ط  کنن��ده  تلطی��ف 
 باش��د تا خطر بازگش��ت به 
استفاده های ابزاری را در پی 

نداشته باشد.
در مقاب��ل به نظر می رس��د 
اکن��ون و پ��س از آزم��ون و 
خطای ف��راوان، بای��د تغییر 
مس��یر دهیم. زن در سینما 
باید زن باشد با تمام لطافت و 
در مقابل اراده خود باید زنانه 

فکر کند و زنانه زندگی کند. شخصیت زن ایرانی در آینه سینما 
باید چهره واقعی او باشد و نه هیچ چیز دیگر.

زنان ایرانی از الگوه��ای کهن خود دور مانده ان��د وطبقه آنها 
 در تمامی الی��ه های اجتماعی بیش��تر نمایانگر حضورش��ان 

است. 
در سینمای ایران به دلیل انعکاس بیشتر طبقه مهجوری بوده 
و هست و در ابتدای هر نقطه نظری نسبت به اثر به سراغ اولین 
نقطه س��یاه آن  یعنی حضور زنان می رود و ان��گار زن در این 
مواقع حکم جهنم را پیدا می کند، ولی در پایان نباید فراموش 
کنیم که باز این ش��رایط اس��ت که حکم می کند زن در قالب 

تصویر چه شخصیتی داشته باشد.

گذرا درباره چهره زنان در سینمای ایران 

شماتیک یا شمایل؛مسأله این است 

 جمال حضور زن در ادبیات و سینمای ایران، همیشه همراه نگاه های سلیقه ای بوده است، چرا که 
همواره مرزهایی از سوی افراد متنوع جامعه مالک کار قرار گرفته شده که علمی و اصولی نبوده  نوروز باقری

است. هر گاه زنان، محور فیلم قرار گرفته اند انگ فمنیست بر آنها چسبیده است و هرگاه که 
داستان از نگاه مردان روایت شده، آن را بازتاب الگوی مردساالر جامعه در سینما نامیده اند. 
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رؤیای ستاره شناسارکستر تک نفرهسفر به ماهجادوگر سینما وارد می شود 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – ژرژ ِملی یِس با نام کامل ماری ژرژ ژان ملی یس شعبده باز و فیلمسازی 
فرانسوی بود. ش��هرت او به س��بب نوآوری هایش، هم در ش��یوه روایت فیلم و هم در 
تکنیک های نوین فیلمسازی در سال های اولیه ظهور سینماست. ملی یس نوآوری های 
فراوانی در استفاده از جلوه های ویژه داشت. در سال ۱۸9۶ او به صورت اتفاقی استاپ 
تریک را کش��ف کرد. ملی یس نقش مهم��ی نیز در ابداع و تکمیل برخی از نخس��تین 
 نمونه های جلوه های ویژه داش��ت. نوردهی چندگانه، تایم لپ��س، دیزالو و فیلم رنگی 
)رنگ آمیزی دس��تی فریم ب��ه فریم فیلم ه��ا( از تکنیک هایی بودند ک��ه ملی یس در 
فیلم هایش استفاده می کرد. به سبب توانایی غیرقابل انکار ملی یس در دستکاری کردن 
واقعیت در فیلم هایش، او را نخستین جادوگر سینما دانسته اند. دو فیلم بسیار مشهور 
او عبارتند از »سفری به ماه« )۱902( و »سفر غیر ممکن« )۱90۴( که در هر دوی این 
آثار، داستان بر محور سفرهای فضایی عجیب و سورئال شبیه به آثار ژول ورن می گردد.
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حضوریک زن 
شیفته و اغواگر 
زن در سینمای 
کالسیک ایران 

متأثر از سینمای 
غرب است و پس 
از پیروزی انقالب 

اسالمی ایران، 
جایگاه زن در 

سینما متحول شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

به رحمان احمدی دروغ گفته اند
مرزبان/ مربی سابق تیم سپاهان

 من نقشی در جدایی رحمان احمدی از سپاهان نداشتم و مسئوالن باشگاه 
اصرار داش��تند که محمدباقر صادقی به جای او به این تیم بیاید. مطمئنم به 
رحمان احمدی در این زمینه دروغ گفته اند؛ چون رحمان به دلیل خواست 
باشگاه از این تیم اصفهانی جدا شد و من و کرانچار مجبور شدیم با سیاست های 
باشگاه کنار بیاییم و به خواست باشگاه در مورد جدایی رحمان تن دادیم. خدا 
شاهد است که من به شدت از او حمایت کردم، اما متأسفانه به رحمان احمدی 
اطالعات غلط تحویل داده اند و به اش��تباه گفته اند که من باعث جدایی او از 

سپاهان شده ام. مطمئن باشید در آینده بسیاری 
از مسائل روشن خواهد شد و افکار عمومی و 
هواداران سپاهان به زودی متوجه می شوند 

که چه اتفاقاتی در سپاهان 
افتاد، اما فعال نمی خواهم 
آرامش این تی��م را به هم 
بزنم، بنابراین بیش از این 

حرفی بر زبان نمی آورم.

 سرخابی های پایتخت 
خواهان بازیکنان مازاد سپاهان!

بازار نقل و انتقاالت زمس��تانی در روزهای ابتدایی آن تحت 
تأثیر انتقال بازیکنان مازاد س��پاهان به تیم های س��رخابی 
پایتخت قرار گرفته است. در حالی که سپاهان با میدان دادن 
به بازیکنان جوان خود مثل محمدحس��ین مرادمند و امین 
جهان عالمیان ترکیب خود را در بازی های آخر در لیگ برتر 
جوان تر کرده، مدیران و مربیان تیم های سرخابی پایتخت 
برای رفع نقاط ضعف تیم خود دس��ت به دامن لیست مازاد 
 سپاهانی ها ش��ده اند! حسن اشجاری به اس��تقالل و عادل 
کاله کج به پرسپولیس پیوسته اند و صحبت هایی مبنی بر 
حضور میالد زنیدپور نیز در یکی از این تیم ها در میان است.

حسن اشجاری، مدافع چپ 32 ساله سپاهان که در بیشتر 
 بازی ه��ای این تی��م نیز حض��ور داش��ت، در روزهای آخر 
نیم فصل از ترکیب سپاهان کنار گذاش��ته شد و در نهایت 
اولین خرید زمستانی استقالل لقب گرفت. عماد رضا که در 
نیم فصل دوم لیگ گذشته از ترکیب سپاهان کنار گذاشته 
شده بود و تقریباً یک فصل کامل را بدون تیم در عراق سپری 
کرده، مشتری دست به نقدی چون استقالل را دارد که حتی 
توافق اولیه با این تیم را نیز انجام داده است. هر چند به دلیل 
مشکل مالیاتی عماد، پیوس��تن او به استقالل قطعی نشده، 
اما در س��وی دیگر، پرس��پولیس که یک نیم فصل را بدون 
هافبک دفاعی سپری کرد و در روزهایی که باید فکر خرید 
بازیکن برای این پس��ت مهم بود مش��غول خرید مهاجمان 
 گران قیمت بود، اکنون به فکر ج��ذب هافبک دفاعی و رفع 
نقاط ضعف خود در این پس��ت ش��ده اس��ت. سرخپوشان 
پایتخت در روزهای گذشته رضا حقیقی را از فجرسپاسی به 
تیم خود آوردند و اما امروز وقتی نام دومین خرید زمستانی 
این تیم فاش ش��د، تعجب اکثر هواداران را به دنبال داشت: 
عادل کاله کج! این هافبک 27 ساله، سه سال پیش با بازی های 
خوب��ش در صبا به پرس��پولیس پیوس��ت و در دوره حضور 
کرانچار نیز بازی کن ثابت پرس��پولیس بود، اما با ورود علی 
دایی، کاله کج از ترکیب دور شد و در نهایت قراردادش تمدید 
نشد. کاله کج دو فصل متوسط را با مس کرمان سپری کرد و 
در نیم فصل اول امسال نیز بازیکن ثابت در ترکیب سپاهان 

بود، اما بعد از جدایی مرزبان او نیز به نیمکت تبعید شد.
اما تجریه نیز ثبات کرده که بازیکنانی که از س��پاهان راهی 
تیم های سرخابی پایتخت می شوند، تقریباً تجربه موفقی 
نداشته اند؛ نمونه هایی مثل جالل اکبری، میثم سلیمانی، 
رحمان احمدی و ...  در پرسپولیس و فابیو جانواریو و هاشم 

بیک زاده و... در استقالل.

یادداشت

6
پرتاب 25 هزار عروسک به زمین مسابقه

پرتاب اشیای گوناگون داخل زمین مسابقه در هاکی روی یخ متداول است، ولی انداختن 25 هزار عروسک 
داخل زمین، کمی عجیب به نظر می رسد. این عروس��ک ها در ایام کریسمس به کودکان نیازمند داده 

می شود. یکی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه گفته جمع کردن آنها حدود 45 دقیقه طول می کشد.

 مراسم قرعه کشی یازدهمین دوره لیگ 
مسعود 
قهرمانان آسیا برگزار شد تا نمایندگان افشاری

ایران��ی حاض��ر در ای��ن دوره، رقبای 
آسیایی خودشان را بشناسند.البته به غیر از تیم های سپاهان، 
استقالل و تراکتورسازی که س��همیه های قطعی فوتبال ایران 
هستند، سهمیه تیم صبای قم به عنوان چهارمین نماینده ایران 
به صورت قطعی نیست و شاگردان صمد مرفاوی اگر بتوانند در 
تک بازی 21 بهمن ماه در قم از سد الشباب امارت عبور کنند، 
آن وقت باز هم فوتبال ایران در عرصه رقابت های باشگاهی آسیا 
دارای چهار نماینده خواهد شد. هرچند که شرایط فعلی تیم های 
آسیایی مالک مناس��بی برای اندازه گیری قدرت آنها نیست و 
فاصله سه ماهه تا ش��روع اولین دور گروهی می تواند خیلی از 
 ش��رایط را تغییر دهد، اما ب��ر روی کاغذ بهتری��ن قرعه از بین 
سه نماینده ایران نصیب تراکتورسازی شده که اولین حضورش 
را در این مسابقات تجربه می کند و به نظر می رسد که رقابت با 
تیم هایی مثل الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر 
قرعه بدی برای قرمزهای تبریز نباش��د. از سوی دیگر استقالل 
هم بدشانس ترین تیم ایرانی از لحاظ قرعه کشی بوده که باید 
در نبردی سنگین در گروه مرگ، از س��د تیم های سرشناسی 
مثل الهالل عربستان، العین امارات و الریان قطر عبور کند. اما 
شرایط برای سپاهان متفاوت تر از بقیه تیم هاست و شاگردان 
کرانچار به عنوان پرامیدترین نماینده ایران در مسابقات آسیایی 

برای نهمین بار در طی 11 دوره اخیر، پای ثابت لیگ قهرمانان 
آسیا هستند که همین مسأله نماینده اصفهان را در بین تیم های 
صاحب سبک و با تجربه مسابقات آسیایی قرار می دهد. سپاهان 
بعد از رس��یدن به عنوان نایب قهرمان��ی در پنجمین دوره این 
مسابقات در س��ال 2007، در تمامی ش��ش دوره اخیر یکی از 
س��همیه های فوتبال ایران را به خودش اختصاص داده که این 
مسأله ارزش کار زردها را در این مسابقات باالتر می برد. سپاهان 
در دو دوره قبلی هم با عبور از مرحله گروهی و تک بازی حذفی 
حتی تا مرحله یک چهارم نهایی هم پیش رفت که در نهایت در 
مقابله با الس��د قطر و بعد هم االهلی عربستان، موفق به گرفتن 
جواز حضور در مرحله نیمه نهایی نش��د. البته این دو شکست 
فوتبالی نبود و محرومیت رحمان احمدی در کنار ناداوری بازی 
برگشت با االهلی، به نوعی حکم حذف سپاهان را صادر کرد تا 
طوفان زرد آسیا در عین شایستگی از رسیدن به جمع چهار تیم 
پایانی محروم شود. نکته جالب در مورد تیم های حذف کننده 
سپاهان این اس��ت که هم الس��د و هم االهلی بعد از گذر از سد 
سپاهان در مرحله نیمه نهایی هم موفق بودند و هر دو تیم حضور 
در فینال را هم تجربه کردند که السد قهرمان شد و االهلی هم 

سال گذشته به عنوان نایب قهرمانی رسید.
اما ش��رایط قرعه کش��ی در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا و 
دست تقدیر، دوباره االهلی و س��پاهان را در گروه یکدیگر قرار 
داده تا بعد از چهار مسابقه فصل گذشته باز هم نایب قهرمانان 

آسیا در طی سال های قبل برای گذر از س��د یکدیگر به دنبال 
قربانی کردن حریف باشند و این بهترین فرصت برای سپاهان 
است تا با گرفتن انتقام از سبزهای عربستان، شایستگی خودش 
را به اثبات برس��اند. االهلی امس��ال هم تفاوت زی��ادی با فصل 
گذش��ته ندارد و کارول یارولیم، مربی اهل چک هدایت االهلی 
 را بر عهده دارد. جایور پالومینو)کلمبیا(، ویکتورسیموئز)برزیل(، 
دیه گ��و مورالس)آرژانتین( و عماد الحس��نی)عمان( بازیکنان 
خارجی االهلی هستند. االهلی هش��ت بازیکن نیز در تیم ملی 
عربستان دارد که اوسامه هوساوی، کاپیتان تیم ملی عربستان 
سرشناس ترین بازیکن آنهاست. البته به غیر از االهلی، باید نیم 
نگاهی هم به الغرافه قطر داش��ت که به عن��وان ببرهای قطری 
مشهور هس��تند و بازی های فصل گذش��ته آنها با پرسپولیس 
و حاش��یه های آن دو بازی ب��ا حضور فرهاد مجی��دی، یکی از 
 جذابیت های این مسابقات بود. الغرافه در سال2010به مرحله 
یک چه��ارم نهایی هم رس��ید ک��ه در نهایت در ط��ی دوبازی 
 دراماتیک و پ��ر گل، مغلوب الهالل ش��د تا ش��انس حضور در 
نیمه نهای��ی را از دس��ت بده��د. پائولو س��یالس، س��رمربی 
برزیل��ی الغرافه هفته قبل اخراج ش��د و  اکن��ون حبیب صادق 
تونس��ی به طور موقت هدایت این تیم را بر عه��ده دارد. مارک 
برشیانو)استرالیا(، دیه گو تاردلی، آفونسو آلوز و الکس)برزیل( 
و جورجی راکیچ)صربس��تان( بازیکنان خارجی الغرافه در این 
فصل هس��تند. این تیم چند ملی پوش قطری را نیز در ترکیب 
خود دارد که معروف ترین آنها قاسم برهان دروازه بان تیم ملی 
قطر، ابراهیم الغانم کاپیتان دوم قطر و لورنس کووایه هس��تند. 
تیم چهارم این گروه هم در حالی از بی��ن دو تیم النصر امارات 
و لوکوموتیو ازبکستان انتخاب می ش��ود که پیروزی احتمالی 
النصر در تک بازی خانگی، دوباره پای برونو س��زار را این بار در 
لباس النصر به اصفهان باز خواهد کرد. والت��ر زنگای ایتالیایی 
مثل فصل قبل هدایت النصر را بر عهده دارد و برونو سزار بازیکن 
برزیلی سابق س��پاهان به همراه نش��ات اکرم عراقی و لئو لیما 
برزیلی و جوزپه ماس��کارا ایتالیایی چهار بازیکن خارجی النصر 
هستند. خوش شانسی سپاهان در قرعه کشی هم به داد کرانچار 
آمده تا زردها در اولین بازی خودشان در فوالدشهر میزبان تیم 
صعود کرده از پلی اف باشند که بدون شک شروعی خوب برای 
سپاهان است و البته در بازی آخر گروهی هم شاگردان کرانچار 
میزبان الغرافه قطر هس��تند و اگر کار صعود ب��ه روزهای آخر 
کشیده شود، این بازی فرصتی مناسب را در اختیار سپاهان قرار 
خواهد داد تا با صعود به عنوان تیم صدرنش��ین، باز هم فرصت 

رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی را پیدا کنند.

لبخند آسیایی زردها

گذر االهلی به سپاهان افتاد!
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 ال کالسیکوی آسیا
 با هدف انتقام

 مسعود همامی
و غیبت در نیم فصل

تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان که به عنوان رقبای سختی در آسیا 
شناخته می شوند، بار دیگر به هم رس��یدند تا دیدار جذاب دیگری را به 

نمایش بگذارند.
مسابقات قهرمانی فوتبال غرب آسیا از  روز گذشته  در کویت آغاز به کار 
می کند و تیم ملی فوتبال ایران که در گ��روه دوم این رقابت ها قرار دارد،  
امروز در دیداری حس��اس به مصاف عربستان س��عودی می رود. رقبای 
س��نتی بار دیگر با هم دیدار می کنند، ولی این دیدار عالوه بر حساسیت 
همیشگی، یک مورد ویژه هم دارد؛ ایران با هدف انتقام شکست سه سال 
پیش خود به مصاف حریف می رود. دیدار سه سال پیش ایران و عربستان 

با هدایت علی دایی با ناکامی تیم ایران همراه بود. 

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن امروز پای راست خود را به تیغ جراحان خواهد 
سپرد و بدین ترتیب نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر را از دست خواهد داد. 
مسعود همامی در باره این مصدومیت می گوید: قبل از بازی با پرسپولیس از 
ناحیه رباط صلیبی آسیب دیدگی داشتم و بعد از این بازی، متوجه شدم که پای 
راستم کارایی الزم را ندارد که با نظر پزشکان در بازی های بعدی تیم را همراهی 
نکردم. پزشکان عقیده داشتند که باید پایم را عمل جراحی کنم و سرانجام خود 
من هم راضی شدم که این عمل را انجام دهم. وی می گوید: این شرایط من را 
ناامید نخواهد کرد؛ چرا که می دانم تا هشت سال دیگر به خوبی می توانم بازی 
کنم. قراردادم با ذوب آهن یک ساله است و شخصا دوست دارم در این تیم بمانم. 
ذوب آهن تیم با ریشه ای است و می تواند با تالش بیشتر در جدول لیگ باال بیاید.

مانچینی: فرگوسن دروغ می گوید
روبرتو مانچینی در مصاحبه قبل از ش��هرآورد منچستر، با انتقاد 
از گفته های فرگوسن مبنی بر این که داوران پنالتی های زیادی 
برای سیتی می گیرند، فرگوس��ن را یک شخص ریاکار و دروغگو 

توصیف کرد.

زلزله  و تعویق جام جهانی باشگاه ها 
پس از زلزله 7/3 ریش��تری روز گذشته در سواحل 
ژاپن، مسئوالن باشگاه چلس��ی در انتظار نظر فیفا 
برای سفر این تیم به توکیو به منظور شرکت در جام 

جهانی باشگاه ها هستند. 

ولخرجی دروگبا برای بازیکنان چلسی
دروگبا برای قدردانی و باال بردن روحیه هم تیمی های 
سابقش)چلسی( با ترتیب دادن یک میهمانی و اهدای 
انگشترهای خاص و منقش به نام بازیکنان تیم سابقش 

چیزی حدود 800 هزار پوند  هزینه کرد.  07
زالتکو کرانچار که روز گذش��ته به ایران بازگشت، درباره قرعه تیم 
فوتبال سپاهان در لیگ قهرمانان آس��یا اظهار کرد: به طور قطع ما 
وظیفه داریم در لیگ قهرمانان آس��یا بهتر از سال قبل کار کنیم و 
عنوانی بهتر را به دس��ت آوریم. ما اول باید در گروه مان اول یا دوم 
شده و بعد از آن با قدرت زیاد در مراحل حذفی ظاهر شویم که در 
نهایت به نیمه نهایی و حتی فینال این بازی ها برس��یم. وی افزود: 
برای این که چنین تیم آماده ای داش��ته باشیم، باید در پست های 
دفاع و هافبک چپ دو بازیکن خوب بگیریم تا در این جناح تقویت 

شویم. در دفاع وسط، بازیکن جدیدی را گرفتیم که کیفیت باالیی 
دارد.  سرمربی س��پاهان در واکنش به این که آیا در قیاس با گروه 
تیم استقالل شما در گروه آسانی قرار گرفته اید، تصریح کرد: کم و 
بیش ما هم در گروه سختی قرار داریم، اما اگر بخواهیم واقع بینانه 
نگاه کنیم، شاید استقاللی ها در گروه سخت تری هستند. ما و آنها 
برای صعود به پلی آف می جنگیم و هر دو نمایندگان فوتبال ایران 
هستیم. منافع فوتبال این کشور ایجاب می کند که دوست داشته 
باشیم اس��تقاللی ها هم از گروهش��ان صعود کنند و باعث شویم 

تعداد سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا بیشتر شود. همه ما 
سفرای فوتبال این کشور هستیم. سرمربی سپاهان درباره وضعیت 
بازیکنانی چون احمد جمشیدیان، هادی تأمینی و... که صحبت بر 
سر جدایی شان از سپاهان وجود داشت اما عنوان شد پس از صحبت 
با باشگاه موضوع حل شده، اظهار کرد: خودم بارها تأکید کرده ام که 
هر کسی دلش با سپاهان نیست و می خواهد تیم را ترک کند، قطعاً 
با ممانعت من مواجه نخواهد شد. بازیکنانی چون حسن اشجاری، 
میالد زنیدپور، هادی تأمینی، احمد جمشیدیان و عادل کاله کج 
شاید بارها در مصاحبه  با رسانه ها درباره پولشان از سپاهان صحبت 
کرده باشند و االن در مقطع نیم فصل فرصتی به وجود آمده که اگر 
تصمیمی داشته باش��ند، آن را عملی کنند. جدایی آنها از سپاهان 
بستگی به توافق باشگاه دارد، اما اگر تصمیمی گرفته باشند، شاید 

رفتنشان هم به نفع ما باشد و هم به نفع خودشان. کرانچار در پاسخ 
به این سؤال که آیا پس از جدایی تمامی این بازیکنان نفرات بیشتری 
را جذب خواهید کرد، گفت: دیگ��ر نیازی به بازیکن جدید نداریم، 
مگر این که جدایی علی احمدی از س��پاهان قطعی شود. همیشه 
خواسته ام احمدی را داشته باشیم و باشگاه هم چنین میلی داشت، 
 اما ظاهرا مشکالتی وجود دارد که ممکن است او از سپاهان جدا شود. 
همین طور فکر می کنم شاید جمش��یدیان از میان بازیکنانی که 
نام بردم در سپاهان بماند که این بستگی به خودش و باشگاه دارد. 
کرانچار در پاسخ به این پرسش که هافبک و دفاع چپی که به دنبالش 
هستید ایرانی خواهند بود یا خارجی، گفت: هر دوی این بازیکنان 
ایرانی هس��تند و در س��طح تیم ملی ایران کار کرده ان��د،  اما چون 

مذاکراتمان هنوز ادامه دارد، نمی توانم نامی از این بازیکنان ببرم.

کرانچار با رفتن معترضان مشکلی ندارد

علی احمدی از سپاهان جدا می شود؟

تالش انگلیس برای میزبانی فینال یورو 2020 خداحافظی قریب الوقوع آبیدال با بارسلونافیفا محرومیت بن همام را قطعی کردجان تری جام جهانی باشگاه ها را از دست داد
ورزش به روایت تصویر
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غالمی در سپاهان ماندنی شد
برخالف برخی اخبار و ش��ایعات، محم��د غالمی همچن��ان در جمع 
طالیی پوشان می ماند و قهرمان ایران را در مسابقات پیش رو همراهی 
می کند. باشگاه س��پاهان اعالم کرد: محمد غالمی   همان گونه که خود 
نیز پیش تر اعالم کرده بود، همچنان در فوالد مبارکه سپاهان می ماند و 

قهرمان ایران را در رقابت های پیش رو همراهی می کند.

کعبی در استقالل؟
حس��ین کعبی که درلیس��ت فروش راه آهن ق��رار دارد، مذاکراتی را با 
مسئوالن نفت آبادان داشته تا به این تیم بپیوندد. در این میان یک شایعه 
هم نقل محافل خبری شده که گفته می شود امیر قلعه نویی هم به این 
بازیکن چشم دوخته است. این در شرایطی اس��ت که با توجه به حضور 
 خس��رو حیدری و حمودی، سمت راست اس��تقالل کمبودی احساس 
نمی کند. پیش از این گفته می ش��د پرسپولیسی ها قصد دارند به جای 
غالمرضا رضایی و کاظمیان  که در لیس��ت مازاد قرار دارند، کعبی را به 
خدمت بگیرند. شاید با بازگشت کاله کج، یکی دیگر از بازیکنان قدیمی 

پرسپولیس هم به این تیم برگردد. 

میالد زنیدپور همچنان بالتکلیف
مدافع خارجی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با عقد قرارداد رسمی به 
تیم فوتبال پیکان پیوست و این درحالی است که وضعیت میالد زنیدپور 

همچنان در هاله ای ازابهام قرار دارد.
سرپرست تیم پیکان در مورد جذب نفرات جدید تیمش گفت: پس از 
جذب داوود حقی و حسین آش��نا، امروز هم با تیاگو ماکسیما به توافق 

رسیدیم و این مدافع فجرسپاسی به جمع نفرات پیکان اضافه شد.
رضا رهقی در مورد آخرین وضعیت حضور میالد زنیدپور، هافبک تیم 
فوتبال س��پاهان اصفهان در تیم پیکان هم اظهار داشت: هنوز حضور 
زنیدپور در پیکان قطعی نشده و در حال مذاکره با این بازیکن هستیم.

تیم پیکان در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی 
باشگاه های کشور روز جمعه 24 آذرماه میهمان ابومسلم مشهد است. 

 رضایتنامه 600میلیونی
 مانع پرسپولیسی شدن حدادی فر

یکی از بازیکنان مورد نظر باشگاه پرسپولیس قاسم حدادی فر، هافبک 
ذوب آهن اصفهان بود، اما تقاضای مالی سنگین ذوبی ها احتمال انجام 
این انتقال را به حداقل رسانده است. مسئوالن ذوب آهن برای رضایتنامه 
حدادی فر خواس��تار مبلغی حدود 600 میلیون شده اند تا این هافبک 
طراح را به پرس��پولیس بدهند. نباید این نکته را از نظر دور داشت که 
حدادی فر فقط ش��ش ماه دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد و این آخرین 

فرصت باشگاه اصفهانی برای کسب درآمد از راه فروش اوست.

شایعه جدی: کفاشیان استعفا کرد!
زمزمه استعفای علی کفاش��یان از ریاست فدر اس��یون فوتبال هر روز 
جدی تر می شود. گفته می شود کفاش��یان اختیارات و مسئولیت های 
خودش در فدراسیون فوتبال را به طور موقت به آیت اللهی، نایب رییس 
فدراسیون س��پرده و این مقدمه ای برای ترک فدراس��یون از سوی او 
خواهد بود. تیتر اول تعدادی از روزنامه های ورزش��ی دیروز هم به این 
شایعه و حواشی پیرامون آن اختصاص یافته بود. این در حالی است که 
نبی، دبیرکل فدراسیون طی روزهای گذشته خبر استعفای آقای رییس 

را تکذیب کرده بود.

محرومیت کونته تمام شد
آنتونیو کونته، مربی ی��ووه از این هفته می توان��د روی نیمکت تیمش 
بنشیند. کونته در زمان مربیگریش در سیه نا، از تبانی بازیکنان تیمش 
باخبر بوده، اما آن را گزارش نداده و به همین دلیل اول 10 ماه و سپس 
چهار ماه از همراه��ی یووه محروم ش��د. در این مدت او می توانس��ت 
یوونتوس را تمرین دهد، اما در روز بازی حق نشس��تن روی نیمکت را 

نداشت و نمی توانست در نشست های خبری هم حاضر شود.



یادداشت

شهرداری شهرکرد،    دستگاه برتر استان      
در امر ترویج نماز معرفی شد

ش��هردار ش��هرکرد گفت: س��تاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری، 
شهرداری شهرکرد را به دلیل »توسعه و ترویج جایگاه نماز« به عنوان 

دستگاه برتر این استان برای دومین بار پیاپی انتخاب کرد.
 نوراهلل غالمیان دهکردی با اعالم این خبر گفت: براس��اس ارزیابی های

صورت گرفته توسط هیأت داوران س��تاد اقامه نماز، شهرداری شهرکرد 
 در راستای مجموعه فعالیت های هوش��مندانه، منسجم و اجرای دقیق 
برنامه های راهبردی اقامه باشکوه  نماز به عنوان دستگاه برتر در امر اقامه 

و ترویج فرهنگ نماز معرفی و شایسته تقدیر قرار گرفت.
شهردار شهرکرد با اش��اره به تأکید رهبر معظم انقالب بر امر ترویج نماز 
اظهار داشت: برپایی نماز جماعت در ادارات ضمن اشاعه معنویت، موجب 
پیشرفت امور و  فراهم آوردن محیطی با نشاط برای کار می شود. غالمیان 
دهکردی افزود: بهترین نماد و نش��انه جامعه اسالمی به پا داشتن نماز و 
توس��عه و ترویج فرهنگ آن است. وی در ادامه با اش��اره به فعالیت های 
فرهنگی شهرداری شهرکرد در س��ال 91 افزود: این شهرداری در سال 
جاری نیز اقدام به برگزاری نماز جماعت در بوستان ها و پارک های سطح 

شهر نمود که با استقبال خوب شهروندان و مسافران مواجه شد. 
در همین راستا غالمیان شهردار شهرکرد از طرف نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه شهرکرد و همچنین استاندار چهارمحال و بختیاری، 
لوح تقدیر دس��تگاه برتر اس��تانی در امر ترویج و اش��اعه فرهنگ نماز را 

دریافت کرد.

پیشرفت 30 درصدی 
تصفیه خانه آب سامان

عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شهر سامان از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری به30 درصد رسید.

قدرت ا... بیگلری معاون مهندس��ی و توس��عه شرکت آب و 
فاضالب چهارمح��ال و بختیاری با اع��الم این مطلب گفت: 
تاکنون برای این تصفیه خانه، 25 میلیارد ریال هزینه شده 
است که بخشی از این اعتبار، برای اجرای چهار کیلومتر شبکه 
انتقال آب و تهیه بخشی از تأسیسات مورد نیاز هزینه شده 
است. وی گفت: برای تکمیل و راه اندازی این تصفیه خانه،70 
میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است. بیگلری افزود: با راه اندازی 
این تصفیه خانه، مردم ش��هر س��امان تا افق درازمدت از آب 

آشامیدنی تصفیه شده برخوردار خواهند شد.

  ابالغ بودجه سه راهی 
خوزستان- کوهرنگ 

مدیر مدیریت س��اخت و توس��عه راه های اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری از ابالغ 30 میلیارد ریال 
اعتبار برای بهس��ازی و آسفالت س��ه راهی خوزستان به 

شهرک »لبد« در شهرستان کوهرنگ خبر داد. 
 حس��ینعلی مقصودی اظهار داشت: زیر سازی، پل سازی

و خاکب��رداری این محور ارتباطی برعهده پیمانکار س��د 
»لیرو« و آسفالت مسیر برعهده اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری است. وی افزود: بهسازی این محور 
ارتباطی باید ابتدا توس��ط متولیان سد »لیرو« انجام شود 
و پس از آن، راه و شهرس��ازی عملیات آس��فالت مسیر را 

آغاز می کند.

 48 گونه پرنده 
در تاالب چغاخور 

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چهار مح��ال و بختیاری 
گفت: 48 گونه پرنده در تاالب چغاخور در استان چهار محال 

و بختیاری شناسایی شده است.
 سعید یوس��ف پور اظهار داش��ت: از این 48 گونه، 24 گونه 
پرندگان مهاجر، 18 گونه به ص��ورت مهاجر و بومی و چهار 
گونه بوم��ی منطقه هس��تند. وی تصریح ک��رد: 18 گونه از 
پرندگان این اس��تان دارای ارزش حفاظتی در سطح جهان 
هستند. یوس��ف پور گفت: مهاجرت پرندگان به تاالب های 
استان، از اوایل آبان شروع  شده و در صورت نا مساعد بودن 

شرایط جوی، حضور این پرندگان تا اواسط اسفند است.

خبر ویژه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد/ دکتر ناصر خسروی

هرگون��ه غفلت در کنت��رل HIV فرصت های موج��ود را به تهدید 
تبدیل خواهد کرد. آنچه امروز بر اهمیت کنترل بیماری ایدز در کشور 
افزوده اس��ت، افزایش آمار مبتالیان به این بیماری و رشد تصاعدی 
آن اس��ت. بر اساس تحقیق علمی، بیش از 18 هزار نفر در کشور به 
HIV مبتال هس��تند و س��االنه 7 تا 9 هزار نفر به ای��ن آمار افزوده 
می ش��وند. متأسفانه در سال های اخیر با افزایش رفتارهای پرخطر، 
انتق��ال ویروس از طریق ارتباط جنس��ی در رتبه اول راه های انتقال 
قرار گرفته است و اگرچه بیماری ایدز معضل جهانی است، اما توجه 
زودهنگام برخی از  کشورها 
موج��ب ش��ده اس��ت روند 
کنترل آن با سرعت بیشتری 
پیش رود. ش��یوع ای��دز در 
کش��ورهای خاورمیانه، چین 
و هندوس��تان از اواخر سال 
2010 با رش��د  چشمگیری 

رو به رو بوده است.

غفلت در کنترل HIV؛ تبدیل 
فرصت های موجود به تهدید 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی اردلی به نیازمندان اهدا شد

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای چهارمحال وبختیاری گفت: اعضای بدن ش��کراهلل 
لطیفی فرد53 ساله از روس��تای معدن شهرس��تان اردل، به نیازمندان اهدا شد و این 
بیمار، اولین فرد از شهرستان اردل است که اعضای خود را به نیازمندان اهداکرده است.
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بنای فعلی در حقیقت بخش محوری و اصلی مجموعه ای نظامی 
مسکونی است که توسط خوانین بنام بختیاری در این روستا ساخته 
شده و متأسفانه گذشت زمان و عوامل تخریبی مختلف سبب شده 
تا سایر بخش های این مجموعه عظیم از بین برود. در این قلعه در 
گذشته های دور شخصیت های بنامی ساکن بوده اند که از جمله 
معروف ترین آنها می توان به تیمس��ار تیمور بختیار اشاره کرد که 

بنیانگذار ساواک در ایران بوده است.  
 تیمس��ار بختی��ار در روس��تای دزک در قلع��ه س��ردار امی��ر 
مفخم خان بختیاری به دنیا آمد. علی اکبر دهخدا در هنگام جنگ 
جهانی که به چهارمحال گریخته بود از این کتابخانه استفاده کرد 
و تألیف »امثال و حکم« و »لغتنامه« خود را با اس��تفاده از منابع 
موجود در قلعه دزک آغاز نمود. تیمس��ار بختیار در زمان ریاست 
 س��اواک در ایران با توجه به ارتباط خود با ای��ن منطقه، افرادی را 
به عنوان تبعید به این روس��تا و قلعه می فرس��تاد که از جمله آنها 

می توان به دهخدا و دکتر مصدق و وحید دستگردی اشاره نمود.
این قلعه در ح��ال حاضر در اختیار س��ازمان می��راث فرهنگی 
و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری اس��ت که یک��ی از نقاط 
گردشگردی اس��تان محسوب می ش��ود. در این قلعه تعدادی از 
فیلم های تاریخی ساخته شده و هر ساله گروه های زیادی از این 
روس��تای تاریخی و قلعه آن دیدن می کنند. دزک از روستاهای 
شهرس��تان کیار و از زمره محال چهارگان��ه )الر، کیار، میزدج و 
گندمان( بوده که در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی شهرکرد 
مرکز استان واقع شده است. این بنا در طول حیات خود حوادث 
فراوانی را ش��اهد بوده که مهم ترین آنها ایف��ای نقش در جریان 
اعاده مشروطیت اس��ت. در آن هنگام، این بنا به صورت مرکزی 
برای ایجاد تشکل در میان قیام گران بختیاری و اتحاد با انقالبیون 

عمل کرده است.
از نظر ویژگی های معماری، کاخ قلعه مشروطیت که الهام گرفته 

از کوشک های ایرانی و ترکیب قصرهای اروپایی قرن های گذشته 
با آرایش ایرانی اس��ت با تزئینات الحاقی دیگر آن، نش��انگر نفوذ 
فرهنگی و توجه به غرب در آن هنگام بوده اس��ت. این بنا با توجه 
به آب و هوای منطقه در دو طبقه با ایوان های ش��مالی و جنوبی 
مش��رف به بیش��ه های منتهی به کوهس��تان و رو به قبله ساخته 
شده اس��ت تا اتاق های طبقه همکف حداکثر بهره گیری از نور و 
گرما در زمستان و اتاق های طبقه اول بیشترین هوای خنک را در 

تابستان داشته باشند. 
پی ه��ا و دیواره��ای اصل��ی بن��ا جه��ت ب��ه حداقل رس��اندن 
تب��ادل حرارت��ی به ش��کل قاب��ل توجهی قطور س��اخته ش��ده 
و با پوشش��ی از آج��ر درنمای بیرون��ی و اندود کاه��گل در نمای 
خارجی ب��ا الیه ای از گچ و س��فیدکاری محافظت ش��ده اس��ت. 
این بنا دارای چهار برج مخروطی ش��کل با کاربرد دفاعی اس��ت 
 که دو ب��رج قس��مت جنوبی س��الم و دو برج قس��مت ش��مالی 
نیمه مخروبه و بیش��تر برای القای شکوه و ابهت س��اخته شده و 
به عنوان انبار و زندان اس��تفاده می ش��ده اس��ت. طبقه همکف و 
اول بنا، دو ایوان در قس��مت ش��مالی و جنوبی دارد ک��ه نور الزم 
را برای اتاق ه��ای مجاور، زیر برجی و س��فره خان��ه، آیینه خانه، 
دهلیزها و اتاق های جنبی دیگ��ر فراهم می کند. همچنین قرینه 
بنای فعلی در جنوب حیاط داخلی قس��مت شاه نش��ین و نیز در 
 جنب آن ابنیه های الحاقی دیگری وجود داش��ته که متأس��فانه 
 به واسطه عوامل تخریبی مختلف به جز صفه و بخاری های تزئینی 
آن، اثر دیگری بر جای نمانده  است. کارشناس حفظ و احیای اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری با بیان این که قلعه امیر مفخم بختیاری از قدمت زیادی 
برخوردار اس��ت، گفت: این بنای تاریخی با ش��ماره 3/1731 در 
سال 13۶8 هجری شمس��ی در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است. 
مصطفی ه��ادی پ��ور مصال��ح اصل��ی این بن��ا را خش��ت، آجر 
و چ��وب دانس��ت و اف��زود: آخری��ن مرمت��ی ک��ه ب��ر روی این 
 بن��ا ص��ورت گرفت��ه در س��ال 8۶ از س��وی اداره کل ب��وده که 
کف ف��رش و حی��ات آن به صورت کام��ل مرمت گردیده اس��ت. 
وی تصریح ک��رد: با مدیریت این اداره کل، موزه پوش��اک در قلعه 
امیر مفخم بختیاری افتتاح ش��ده که تجهیز بیش��تر آن نیازمند 
 تخصیص اعتب��ارات الزم به این بخش اس��ت. هادی پ��ور با بیان 
این که احیای باغ این قلعه تاریخی نیازمند منابع مالی زیادی است، 
اظهار داشت: برای احیای باغ قلعه امیر مفخم بختیاری یک میلیارد 
و 200 میلیون تومان اعتبار نیاز اس��ت که باید از محل اعتبارات 

ملی تأمین شود. 

در صورت تأمین اعتبارانجام می شود  

احیای باغ قلعه امیر مفخم بختیاری

لطفعلی خان امیر مفخم، فرزند امام قلی خان ایلخانی، در س�ال ۱۲3۶ هجری شمسی در چهارمحال و بختیاری 
متولد شد. وی از قدرتمندترین خوانین بختیاری در اوایل قرن اخیر بود. 

قلعه دزک، قلعه ای است در روستایی به همین نام که در فاصله 3۲ کیلومتری شهرکرد واقع است. این بنا توسط 
لطفعلی خان امی�ر مفخم بختیاری از خوانین معروف هفت لنگ بختیاری س�اخته ش�ده و ترمیم و بازس�اخت و 
 تزئین دائمی آن از س�وی دیگر س�اکنینش در واقع بیانگر روزگار قدرت نمایی این گروه از صحنه سیاسی تاریخ 

منطقه است.  
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تحدید حدود اختصاصی
5028 ش��ماره: 9831 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغچه مشهور قاضی بشماره 
پ��اک 328- فرع��ی از 100- اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنز بنام خانم 
نرجس خاتون شریفی طامه فرزند احمد علی و غيره در جریان ثبت ميباشد و بعلت عدم ذکر 
ش��ماره اصلی ملک در سرلوحه در آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینكه به موجب دستور 
اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پاک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 89/11/8 در محل ش��روع و به عمل خواهد آم��د. لذا بموجب این آگهي به کليه مالكين و 
مجاورین و صاحبان اماک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل 
حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 274 شادمان- 

رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
5620 شماره درخواس��ت: 9110460353600024 ش��ماره پرونده: 9109980362600382 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910980 چون در پرونده کاس��ه 9109980362600382 چون خانم 
ش��يدا ش��يروانی فرزند ناصر برای پيمان مرتضوی به اتهام ترک انفاق اعام شكایت نموده 
که رس��يدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخه 1391/10/26 
 س��اعت 11/30 صبح تعيين گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی 
 ب��ه متهمي��ن در اجرای مق��ررات ماده 180 قان��ون آئين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و 
 انق��اب در ام��ور کيفری مراتب ی��ک نوبت منتش��ر تا متهم جه��ت دفاع از اتهام انتس��ابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رس��يدگی غيابی به عم��ل خواهد آم��د. م ال��ف: 13465 ش��عبه 110 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان

احضار
5730 چون آقای محمدرضا س��ليميان فرزند محمود ش��كایتی عليه آقای احمد کاظمی مبنی 
ب��ر تهدید و تخریب مطرح نم��وده که پرونده آن به کاس��ه 910529ک102 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگی برای روز یک شنبه 91/10/24 ساعت نه صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت 
در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 13812 دفتر شعبه 102 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5731 چون خانم فاطمه آذرافزا فرزند اصغر ش��كایتی عليه آقای سيد جعفر واعظی مبنی بر 
ایراد ضرب عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 910920ک102 این دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگی برای روز دوشنبه 91/10/25 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یكی از 
روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 

و جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی 
دادگاه تصمي��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 13813 دفتر ش��عبه 102 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

احضار
5732 چون آقای س��يد الياس فهيم علوی فرزند س��يد رس��ول ش��كایتی علي��ه آقای فرهاد 
رئيس��ی وانانی مبنی بر فروش مال غير )کاهبرداری( مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 
910935ک102 این دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز س��ه ش��نبه 91/10/26 ساعت 11 
صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 13814 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5734 شماره اباغيه: 9110100354002115 شماره پرونده: 9109980362600415 شماره 
بایگانی شعبه: 910918 محاکم کيفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کيفرخواست 
ش��ماره 91/695 در پرونده کاسه 9109980362600415 برای مجيد استمانی به اتهام ترک 
انفاق تقاضای کيفر نموده که رسيدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای 
مورخه 1391/10/24 س��اعت 11:30 تعيين گردیده است. با عنایت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقاب در امور کيفری مراتب یک نوبت منتش��ر ت��ا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رس��يدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف: 13816 دفتر ش��عبه 114 دادگاه عمومی 
جزایی شهرستان اصفهان

احضار
5766 چ��ون دانش��گاه آزاد اس��امی واحد نجف آباد ش��كایتی عليه آق��ای عليرضا فاطمی 
فرزند حس��ن مبنی بر جعل و استفاده از س��ند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 
910908ک107 این دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 1391/10/27 س��اعت یازده صبح 
تعيين ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب م��اده 115 قانون آئين 
دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف: 13823 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5805 چون خانم پریس��ا دادخواه فرزند ناصر ش��كایتی عليه آقای پاس��ين رضائی- رضا 
محمدی- ضياء س��لطانی مبنی بر اعس��ار از پرداخت محكوم به مطرح نموده که پرونده آن 
به کاس��ه 910353ک101 این دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارشنبه 91/10/27 

ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اینكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرسی کيفری مراتب یک نوبت در یكی از روزنامه های کثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف: 13829 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6036 شماره دادنامه: 9009970352400938 شماره پرونده: 9009980352400385 شماره 
بایگانی شعبه: 900390 خواهان: بانک صادرات اصفهان با وکالت آقای سيد حميدرضا عرب 
زاده به نش��انی اصفهان خ مطهری باالتر از پل ش��يری نبش کوچه ش باقی ط3 دفتر وکالت 
خواندگان: 1- آقای حس��ين غاميان به نش��انی اصفهان خ زرمندگان جنب تابلوسازی ناطق 
نزدیک خيابان اس��تاد ش��هریار بنگاه اماک ملت 2- آقای علی فردوسيان طهرانی به نشانی 
اصفه��ان خ رزمندگان ک ارم ک ش��كوفه پ6 ط3، 3- آقای امين خانيان به نش��انی اصفهان 
ابتدای خ خرم رادیاتورس��ازی ایران خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت 2- تامين خواسته 3- 
مطالبه طلب گردش��كار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعام و به شرح 
ذی��ل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای س��يدحميدرضا 
ع��رب زاده به وکالت از بان��ک صادرات اصفهان بطرفيت آقایان علی فردوس��يان طهرانی و 
حس��ين غاميان و امي��ن خانيان به خواس��ته مطالبه مبلغ 134400000 ری��ال وجه قرارداد 
تسهيات جعاله خدماتی بش��ماره 86001622- 86/3/26 و خسارات دادرسی و تاخير تادیه 
روزانه 22093 ریال از تاریخ 90/4/4 و خس��ارت تاخير از سررسيد اقساط تا تاریخ 90/4/4 
بمبلغ 26/003/461 ریال نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه قرارداد استنادی 
خواهان که خواندگان بعنوان متعهد و ضامنين متعهد به پرداخت اصل خواس��ته و خسارات 
مربوط شده اند و اینكه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی بعمل نياورده 

و دليلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند لذا دادگاه مستندا به مواد 10-216-223 قانون 
مدن��ی و 198-515-522 قانون آیين دادرس��ی مدنی و تبصره های م��اده 15 قانون عمليات 
بانك��ی بدون ربا خوان��دگان را متضامنا ب��ه پرداخت مبلغ یكصد و س��ی و چهار ميليون و 
چهارصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/298/000 ریال بابت خسارات دادرسی و 
مبلغ 4/425/600 ریال بابت حق الوکاله بدوی و مبلغ 26/003/461 ریال بابت خسارت تاخير 
پرداخت از سررسيد لغایت 90/4/4 و پس از آن روزانه 22093 ریال تا تاریخ پرداخت در حق 
خواهان محكوم می نماید. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این دادگاه می باشد. م الف: 14526 قربانی- رئيس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6037 ش��ماره دادنامه: 9109970351501035 ش��ماره پرون��ده: 9109980351500248 

ش��ماره بایگانی شعبه: 910253 خواهان: خانم اکرم کوراوند به نشانی اصفهان ورودی امير 
حمزه کوچه ش��هيد س��الم پور بن بس��ت ميخک درب آخر خواندگان: 1- آقای محمدحس��ن 
ش��مس آبادی 2- آقای فرهاد ش��مس آبادی همگی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه 
گردش��كار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعام و به شرح ذیل 
مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه: درخصوص دعوی خان��م اکرم کوراوند به 
طرفيت آقایان فرهاد و محمدحسن شمس آبادی به خواسته مطالبه مبلغ یكصد و چهل ميليون 
ریال و خس��ارات دادرسی به استناد نوشته عادی مورخ 86/7/7 نظر به اینكه مستند ابرازی 
خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه دارد و خواندگان 
دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری سند عادی مستند دعوی را ثابت سازند ارائه ننموده 
اند دعوی خواهان مقرون به صحت تش��خيص و مس��تنداً به م��واد 198 و 519 قانون آئين 
دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ دو ميليون 
و هشتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محكوم می گردند. در زمان 

اجرای حكم خسارت تاخير تادیه محكوم به از تاریخ خرداد 91 لغایت زمان اجرای حكم وفق 
جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاس��به و از محكوم عليه وصول به محكوم له 
ایصال خواهد ش��د. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل اعتراض در این 
دادگاه و ظرف بيس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف: 14528 س��راج- 

رئيس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6039 شماره دادنامه: 9109970350800305 شماره پرونده: 9009980350800639 شماره 
بایگانی ش��عبه: 900640 خواهان: موسسه مالی و اعتباری مهر بسيجيان با وکالت خانم زهرا 
سعادت به نشانی خ شيخ صدوق شمالی حدفاصل کاخ سعادت آباد و چهارراه نيكبخت جنب 
داروخانه رامين نبش کوچه ش��هيدان همتی پاک 2 طبقه اول خواندگان: 1- آقای مهدی شهر 
آبادیان به نش��انی اصفهان اتوبان چمران خ ش��اهد روبروی مسجد خاتم اوصيایی 2- آقای 
حسين کوهكن زاده به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: درخصوص دادخواس��ت خانم زهرا س��عادت فرزند اس��ماعيل به وکالت از مؤسسه 
قرض الحس��نه مهر بس��يجيان به طرفيت خواندگان آقایان مهدی شهرآبادیان فرزند رحمت 
اهلل و حس��ين کوهكن زاده فرزند محمود دائر بر مطالبه مبلغ 83/730/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به شماره 56292718 به سررسيد 90/4/10 به عهده بانک ملت با احتساب خسارات 
دادرس��ی و تاخير تادیه دادگاه با ماحظه مس��تندات تقدیمی پيوست شامل رونوشت مصدق 
چک و گواهينامه عدم پرداخت آن که حكایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک 
در ید خواهان نيز ظهور در اس��تمرار مدیونيت خواندگان دارد و از ناحيه خواندگان نيز دفاع 
و ایرادی به عمل نيامده، ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 313 و 314 قانون 
تجارت و مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد و س��ه ميليون و هفتصد و س��ی هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرس��ی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( به انضمام 
خس��ارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک ها لغایت زمان تادیه محكوم و اعام می نماید. 
رای صادره نسبت به خواندگان غيابی بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در این مرجع می باشد و سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 

می باشد. م الف: 14530 کریمی- دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6040 شماره دادنامه: 9109970350800307 شماره پرونده: 9009980350800641 شماره 
بایگانی شعبه: 900642 خواهان: موسسه مالی و اعتباری مهر بسيجيان با وکالت خانم زهرا 
س��عادت به نشانی خ ش��يخ صدوق شمالی حد فاصل کاخ س��عادت آباد و چهارراه نيكبخت 
جن��ب داروخانه رامين نبش کوچه ش��هيدان همتی پ��اک 2 طبقه اول خوان��دگان: 1- آقای 
حس��ين کوهكن زاده به نشانی اصفهان اول 24 متری س��ازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان منطقه 10، 2- آقای اصغر ش��هرآبادیان به نش��انی اصفهان اتوبان ش��هيد چمران 
خ 22 بهمن مقابل ملت )فروش��ندگی لوازم خانگی مهدیه( خواس��ته: مطالبه طلب گردش��كار: 
دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص دادخواس��ت خانم زهرا س��عادت فرزند اس��ماعيل به وکالت از مؤسسه قرض 
الحس��نه مهر بس��يجيان به طرفيت خواندگان آقایان 1- حس��ين کوهكن زاده فرزند محمود 
2- اصغر ش��هرآبادیان فرزن��د رحمت اله دائر بر مطالبه مبلغ 62/200/000 ریال با اس��تناد 
به یک فقره چک به ش��ماره 733920 به سررس��يد 90/4/12 به عهده بانک ملت با احتس��اب 
خسارات دادرسی و تاخير تادیه دادگاه با ماحظه مستندات تقدیمی پيوست شامل رونوشت 
مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت آن که حكایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای 
اصل چک در ید خواهان نيز ظهور در اس��تمرار مدیونيت دارد و از ناحيه خواندگان نيز دفاع 
و ایرادی به عمل نيامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 313 و 314 قانون 
تج��ارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ شصت و دو ميليون و دویست هزار ریال 
بابت اصل خواسته با احتس��اب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( به انضمام 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد چک لغایت زمان تادیه محكوم و اعام می نماید. رای 
صادره نس��بت به خواندگان غيابی بوده و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
مرجع می باش��د و س��پس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می 

باشد. م الف: 14531 کریمی- دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6041 نظر به اینكه از س��وی آقای مهدی ش��مس کوپایی نسبت به دادنامه شماره 910662-

1391/6/18 در پرونده کاسه 900639 تجدیدنظرخواهی گردیده و با توجه به مجهول المكان 
ب��ودن تجدیدنظرخوانده امير مرادی هرندی اصفهان��ی مراتب در اجرای ماده 73 قانون آیين 
دادرسی مدنی یک نوبت در یكی از جراید کثيراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به تجدیدنظرخوانده 
اباغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��عبه و دریافت نسخه 
 دوم دادخواس��ت تجدیدنظ��ر و ضمائم آن پاس��خ کتبی خود را ارائه نمای��د. م الف/ 14508

دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6042 ش��ماره دادنامه: 9109970353801120، ش��ماره پرون��ده: 9109980359200336، 
شماره بایگانی شعبه: 910463، شاکی: خانم مریم ميرباقری به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- 
خ مبارزان- بين چهارراه پنجم و شش��م- مجتمع رز- ط دوم، متهم: آقای اکبر قاس��م پور به 
نش��انی مجهول الم��كان، اتهام ها: 1- ممانعت از حق، 2- ترک انفاق، گردش��كار: دادگاه ختم 
رس��يدگی را اعام و بش��رح زیر مبادرت به اتخاذ رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای اکبر قاس��م پ��ور فرزند نصراله فعًا مجهول المكان دایر بر ترک انفاق نس��بت به 
همس��ر خود نظر به شكایت مطروحه و کيفرخواس��ت صادره و اظهارات مطلعين و متواری 
بودن متهم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و مس��تنداً به ماده 642 قانون مجازات 
اس��امی حكم بر محكوميت متهم به تحمل 91 روز حب��س تعزیری صادر و اعام می نماید. 
و در خصوص ش��كایت مطروحه عليه متهم مذک��ور دایر بر ممانعت از ماقات طفل نظر به 
فقد ادله کافی اتهام انتس��ابی را محرز ندانس��ته و مس��تنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقاب در امور کيفری رأی بر برائ��ت متهم صادر و اعام می نماید. 
 رأی ص��ادره غيابی و ظرف 10 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باش��د.

م الف/ 14546 توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

فقدان سند مالكیت
6043 نظ��ر به اینك��ه ورثه آقاي ولي اله گيوي باس��تناد دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده و باارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالياتي مربوطه 
مدعي مفقود ش��دن سند مالكيت یک سهم از480 سهم شدانگ پاک 107 اصلي واقع دربخش 
یک ثبتي شهرضاگردیده اند که سندمالكيت دوسهم ذیل ثبت 41 دفتر 11 آب صفحه 361 بنام 
منورگيوي صادرگردیده س��پس یک سهم آن بموجب سندرسمي 33394 – 31/8/10 دفتریک 
شهرضابه غيرانتقال گردیده است ویک سهم باقيمانده بموجب سندرسمي 38277 – 34/2/20 
دفتریک ش��هرضا به ولي اله گيوي فرزندحسن انتقال گردیده اینک ورثه نامبرده درخواست 
صدور س��ندمالكيت المثن��ي نموده اند که دراجراي ماده 120آئي��ن نامه اصاحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت یا سند معامله تسليم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تس��ليم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالكيت یا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد واماک شهرضا 

تحدیدحدوداختصاصی  
6044 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمين پاک شماره 3937/5 فرعي از یک اصلي  
واق��ع درابنيه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام خان��م اعظم مقامي فرزند 
علي اکبر درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عم��ل نيامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخيرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاض��ای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1391/10/18 س��اعت 8 صب��ح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د. لذابه موجب این 
آگهی بكليه مالكين ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراضات مجاورین وصاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظيم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یكماه ازتاریخ تسليم اعتراض خودرابه 
ای��ن اداره گواه��ی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیص��اح قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائه 
نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد 

از تعطيل انجام خواهدشد. ميرمحمدی- رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا 

ابالغ رأی
6045 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352801258، ش��ماره پرون��ده: 9009980362601656، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901361، شكات: 1- خانم مژگان وفایی به نشانی اصفهان نظر غربی 
ابتدای کوچه نصيری مجتمع صدر واحد 2، 2- آقای وحيد توکلی به نش��انی خ شيخ صدوق 
جنوبی ميدان برج س��ازان نظام پزش��كی اصفهان، متهم: آقای ایمان دهقان به نشانی مجهول 
المكان، اتهام ها: 1- افتراء، 2- توهين، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای ایمان دهقان فر فرزند 
حس��ين دائر بر افتراء و توهين نسبت به خانم مژگان وفایی و آقای وحيد توکلی با عنایت به 
اظهارات ش��كات، گزارش مرجع انتظامی، ش��هادت شهود و اینكه متهم با وصف اباغ قانونی 
در جلس��ه رسيدگی حاضر نشده و دفاعی نكرده است مجرميتش محرز است دادگاه مستنداً 
به مواد 47 و 608 و 697 قانون مجازات اسامی و با رعایت ماده سوم قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت وی را به پرداخت یک ميليون ریال جزای نقدی بابت توهين و دو ميليون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت افتراء محكوم می نماید. این رأی غيابی و ظرف 
10 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/ 14547 

تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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 7ترفند جالب
 برای میوه خوری بیشتر

1   میوه را در ظرف بگذارید
همیشه میوه را در یک کاس��ه یا س��بد میوه قرار دهید. اگر میوه را 
ببینید، آن را می خورید. بس��یار اتف��اق می افتد ک��ه وقتی میوه را 
خریداری کرده و در یخچال قرار می دهی��م، خوردن آن را فراموش 

می کنیم.
2    به ماست اضافه کنید

 برخ��ی از اف��راد تمایلی به خ��وردن میوه به ش��کل طبیعی نش��ان 
نمی دهند، بنابراین خوب اس��ت که میوه را به ماس��ت یا امثال آن 

اضافه کنید.
3    میوه را به ساالد اضافه کنید

برخی از میوه ها نظیر توت فرنگی، آناناس، موز و هلو را خرد کرده و به 
ساالد اضافه کنید، با این کار، نه تنها تنوعی در طعم ایجاد کرده، بلکه 

در عین حال مواد مغذی بیشتری نیز به ساالد خود اضافه کرده اید.
4    استفاده از میوه در دسر

اگر دوست ندارید میوه را به شکل طبیعی مصرف کنید، این کار نیز 
گزینه خوبی است،پس از آنها در دس��رهای مختلف استفاده کنید؛  

برای مثال می توانید میوه را در سوفله یا موس به کار ببرید.
5     آبمیوه بنوشید

 این کار نی��ز روش دیگری ب��رای ترغیب ب��ه میوه خوردن اس��ت، 
می توانی��د آب دو میوه را باه��م مخلوط کنید تا طع��م آن را بهتر و 
جدیدتر کنی��د. آب آناناس و پرتقال را مخلوط ک��رده و حداقل یک 
بار در هفته بنوشید. به همین شکل آب هندوانه را یک روز در میان 
 بنوشید. آبمیوه مواد مغذی الزم و ویتامین ها را به شکل طبیعی به 
بدن می رساند. تا آنجا که می توانید از آبمیوه های طبیعی استفاده 
کنید، آبمیوه های بسته بندی ممکن اس��ت حاوی مواد نگهدارنده 

باشند.
6     میوه را به شکل کبابی بخورید

میوه های تازه را خرد کرده و به س��یخ بکش��ید. در صورت تمایل به 
آن ادویه نیز بزنید تا طعمش را عوض کنید. این گزینه بهترین روش 
 برای کسانی اس��ت که به دنبال طعم ها و دس��تورپخت های متنوع 

هستند.
7    میوه را با فوندو بخورید

 با می��وه یک چیز ش��یرین بخوری��د. م��ی توانید می��وه هایی نظیر 
توت فرنگی، کیوی، موز را خرد کرده و با فوندوی شکالتی میل کنید.

شهامت گذشتن از گردوها
حکایت می کنند که روزی مردی ثروتمند، سبدی بزرگ را پر از گردو 
کرد، آن را پشت اسب گذاشت و وارد بازار دهکده شد. سپس سبد را 
روی زمین گذاشت و به مردم گفت: این سبد گردو را هدیه می دهم به 
مردم این دهکده، فقط در صف بایستید و هرکدام یک گردو بردارید. 

به اندازه تعداد اهالی، گردو در این سبد هست و به همه می رسد.
مرد ثروتمند این را گفت و رفت. مردم دهکده پش��ت س��ر هم صف 
ایستادند و یکی یکی از داخل سبد گردو برداشتند. پسربچه باهوشی 
هم در صف ایس��تاد، اما وقتی نوبتش رس��ید، در کنار سبد ایستاد 
و نوبت��ش را به نفر بع��دی داد. به ای��ن ترتیب هر کس��ی یک گردو 
برمی داشت و پی کار خود می رفت. مردی که خیلی احساس زرنگی 
می کرد با خود گفت: نوبت من که رسید دو تا گردو برمی دارم و فرار 

می کنم. در نتیجه به این پسر باهوش چیزی نمی رسد.
او چنین ک��رد و دو گردو برداش��ت و در البه الی جمعیت گم ش��د. 
سرانجام وقتی همه گردوهایشان را گرفتند و رفتند، پسرک با لبخند 
سبد را از روی زمین برداشت و بر دوش خود گذاشت و گفت: من از 
همان اول گردو نمی خواس��تم، این سبد ارزشی بسیار بیشتر از همه 

گردوها دارد. این را گفت و با خوشحالی راهی منزل خود شد.
 خیلی ها دلشان به گردوبازی خوش اس��ت و از این غافلند که آنچه 
گرانبهاس��ت و ارزش بس��یار بیش��تری دارد، سبدی اس��ت که این 
گردوها در آن جمع ش��ده اند. خیلی ها قدر خانواده، همسر و فرزند 
خود را نمی دانند و دائم با آنها کلنج��ار می روند و از این نکته طالیی 
غافلند که این سبدی که این افراد را گرد هم و به اسم خانواده جمع 
 کرده ارزشی به مراتب بیشتراز لجاجت ها و جدل های افراد خانواده 

دارد.
خیلی ها وقتی در ش��رکت یا مؤسس��ه ای کار می کنند، سعی دارند 
تک خوری کرده و در حق بقیه نفرات مجموعه ظلم روا دارند و فقط 
سهم بیشتری به دست آورند. آنها از این نکته ظریف غافلند که تیمی 
که در قالب شرکت، آنها را گرد هم جمع کرده، مانند سبدی است که 
گردوها را در خود نگه می دارد و حفظ این سبد و تیم به مراتب بیشتر 

از چند گردوی اضافه است.
 بس��یاری اوقات در زندگی، گردوها آن قدر انسان را به خود سرگرم 
می کند که فرد اصال متوجه نمی شود به خاطر لجاجت و یا یکدندگی 
و کله ش��قی و تعصب و خودخواهی فردی و گروهی در حال از دست 
دادن س��بد نگهدارنده گردوهاس��ت و وقتی س��بد از هم می پاشد و 
گردوها روی زمین ولو می ش��ود و هر کدام به س��ویی می رود، تازه 
می فهمند که نقش سبد در این میان چقدر تعیین کننده بوده است.

 بیایید در هر جمعی که هستیم، سبد و تور نگهدارنده اصلی را ببینیم 
و آن را قدر نهیم و نگذاریم تار و پود سبد ضعیف شود، چرا که وقتی 
این تور نگهدارنده از هم بپاش��د، دیگر هیچ چیزی در جای خود بند 
نخواهدشد و به هیچ کس سهم شایس��ته و درخورش نخواهد رسید. 
دیگر فرصت های برابر در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت و آرامش 
و قراری که در یک چهارچوب محکم و اس��توار قابل حصول است به 

دست نخواهد آمد.

موقعیت یک بچه در خانواده، شخصیت، رفتار، یادگیری 
و... او را تحت تأثیر قرار می دهد. اغلب مردم درکی ذاتی 
از این مطلب دارند که ترتیب تولد به نحوی بر رشد تأثیر 
می گذارد، اما چگونگی تأثیر مهم و معنی دار آن را کمتر از 

آنچه که واقعا هست، در نظر می گیرند.
ممکن اس��ت همه آدم ها برابر، آفریده ش��ده باشند، اما 
نگاهی به فیش حقوقی آنها نشان می دهد که درآمدشان 
نابرابر است. این مس��ئله به طبقه اجتماعی، تحصیالت 
و حتی شانس نس��بت داده می ش��ود، اما به نظر دالتون 
کانلی استاد جامعه شناسی دانشگاه نیویورک، نابرابری، از 
خانواده آغاز می شود. کانلی در کتابش با عنوان »ترتیب 
تولد؛ ک��دام خواه��ر و برادرها موفق می ش��وند و چرا؟« 
می گوید: ۷۵ درصد نابراب��ری درآمد بین افراد در ایاالت 
متحده، بین خواه��ر و برادرها در یک خانواده مش��اهده 
می ش��ود. او به عنوان مثال به اقبال و ثروت متفاوت بیل 
و راجر کلینت��ون و جیمی و بیلی کارتر اش��اره می کند. 
 تحقیقات نشان داده که فرزندان اول )و تک فرزندها( در 
موفقیت های تحصیلی، منزلت حرفه ای، درآمد و ثروت 
خالص پیش��تاز هس��تند. برعکس، فرزن��دان میانی در 
خانواده های پرجمعیت، بدترین وض��ع را دارند. مایکل 
گروس نویس��نده کتاب »چرا فرزن��دان اول فرمانروایی 
می کنند و فرزندان آخر می خواهن��د جهان را دگرگون 
کنن��د؟«، اعتق��اد دارد: موقعیت یک بچ��ه در خانواده، 
ش��خصیت، رفتار، یادگی��ری و قدرت کس��ب معاش او 
را تحت تأثیر ق��رار می ده��د. اغلب م��ردم درکی ذاتی 
از این مطل��ب دارند که ترتی��ب تولد به نحوی بر رش��د 
تأثیر می گ��ذارد، اما چگونگ��ی تأثیر مه��م و معنی دار 
آن را کمتر از آنچ��ه که واقعا هس��ت، در نظر می گیرند. 
 کانل��ی نیز معتقد اس��ت: ترتی��ب تولد در ش��کل دادن 
 موفقیت ه��ای فردی مهم اس��ت، اما این فق��ط درمورد 
بچه های خانواده های بزرگ )با بیشتر از چهار فرزند( و در 
خانواده هایی که منابع مالی و وقت والدین کم باشد، صادق 
است و در خانواده های ثروتمند، این تأثیر کمتر است.در 
اینجا نگاهی می اندازیم به تأثیری که ترتیب تولد ممکن 

است بر خصوصیات فردی داشته باشد:
    فرزندان اول

آنها وظیفه ش��ناس تر، جاه طل��ب تر و س��لطه جوتر از 
خواه��ر و برادره��ای کوچ��ک ت��ر از خ��ود هس��تند. 
فرزندان اول در دانش��گاه های ه��اروارد و ییل به خوبی 
 خود را نش��ان می دهن��د، همچنان که در رش��ته های 
 مش��کل ت��ری مث��ل پزش��کی، مهندس��ی و حقوق��ی 
می درخش��ند. همه فضانوردان��ی که به فض��ا رفته اند 
 بزرگ ترین فرزن��د یا بزرگ ترین پس��ر خانواده ش��ان

 ب��وده ان��د و در ط��ول تاری��خ نی��ز )حت��ی زمان��ی که 
خانواده های پرفرزند معمول بوده است( بیش از نیمی از 
برندگان جایزه نوبل، فرزند اول بوده اند. بد نیست بدانید 
برخی ش��خصیت ها نظیر هی��الری کلینت��ون، ریچارد 
برانسون، جی.کی.رولینگ )نویس��نده کتاب های هری 
پاتر(، وینستون چرچیل، همچنین بعضی از ستاره های 
سینما از جمله: کلینت ایس��توود، جان وین، سیلوستر 
استالونه، بروس ویلیس و همه بازیگرانی که نقش جیمز 
باند را بازی کرده اند، همگی فرزند نخست خانواده بوده اند.

   فرزندان وسط
این دسته از افراد بیشتر به همس��االن خود می پیوندند 
و به راحتی م��ی توانند از خانواده جدا ش��وند، در نتیجه 
آنها م��ی آموزند ک��ه چگونه ب��ا منابع حمایت��ی دیگر 
ارتباط برق��رار کنن��د، بنابراین به داش��تن مهارت های 
مردمی بس��یار عالی گرایش دارند. فرزندان وسط اغلب 
نقش میانج��ی و مصلح را ب��ر عهده می گیرن��د. بعضی 
 از فرزن��دان وس��ط مش��هور عبارتن��د از: بی��ل گیتس، 

جی.اف.کی و پرنسس دایانا.
   فرزندان آخر

ته تغاری ها بی��ش از همه م��ی توانند خ��الق و جذاب 
باش��ند. از آنجا ک��ه آنها اغلب ب��ه عنوان توس��ری خور 
 ش��ناخته م��ی ش��وند، ب��ه مب��ارزه در جنب��ش های 
برابری طلبان��ه گرایش دارن��د. آنه��ا در روزنامه نگاری، 
 تبلیغ��ات، ف��روش و هنرها موف��ق هس��تند. بعضی از 
ته تغاری های مشهور عبارتند از: کامرون دایاز، جیم کری، 

رویز ادانل، ادی مورفی و بیلی کریستال.
   تک فرزندان

ت��ک فرزنده��ا خصوصیات��ی ش��بیه فرزن��دان اول 
دارن��د و م��دام زی��ر ب��ار انتظ��ارات س��نگین والدین 
 هس��تند. تحقیقات نش��ان می ده��د که فرزن��دان اول 
اعتماد به نفس بیش��تری دارند، خوش بیان هس��تند و 
 احتماال بیش از بچ��ه های دیگر از تخیل خود اس��تفاده 
می کنند. گرچه آنها پرتوقع نیز هستند، از انتقاد متنفرند 
و ممکن است غیرقابل انعطاف و کمال گرا باشند. بعضی 
افراد مش��هور که تک فرزند بوده اند عبارتند از: فرانکلین 
دالنو روزولت، آلن گرینسپن، تایگر وود، ملکه جوان تنیس 

ماریا شاراپووا و لئوناردو داوینچی.
   دو قلوها

از آنجا که دو قلوها وضعیت برابری دارند و برخورد مشابهی 
با آنها می شود در اغلب موارد به هم شباهت دارند.

دکتر فرانک س��ولووی رفتارش��ناس، اس��تاد دانش��گاه 
برکلی و نویس��نده »تولد برای ش��ورش: ترتی��ب تولد، 
 پویای��ی ه��ای خان��واده و زندگ��ی ه��ای خ��الق« 
می گوید: فرزندان اول بیش��تر از آن که ش��بیه خواهر و 
برادرهای خود باشند شبیه فرزندان اول در خانواده های 
دیگر هستند و فرزندان آخر بیشتر از آن که شبیه خواهر 
 و برادرهای خود باش��ند ش��بیه فرزندان آخ��ر در دیگر 

خانواده ها هستند.

ترتیب تولد و شخصیت

دانستنی

حکایت

مهرزاد دانش

خواندنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

طراحان انگلیسی با ایده خانه های دوزیست، قصد دارند از خسارات ناشی از افزایش سطح 
آب رودخانه ها و وقوع سیالب بکاهند.

افزایش سطح آب رودخانه ها و وقوع سیل، از مشکالتی است که کشورهای مختلف از جمله 
تایلند، برمه و هند با آن مواجه هستند.

در بس��یاری از این نقاط از خانه های ش��ناور بر روی پایه ها اس��تفاده می شود و طرح های 
نوآورانه ای از خانه های ش��ناور یا خانه های قایقی در هلند، آلمان، کانادا و آمریکا طراحی 
ش��ده اند. طرح خانه های دوزیست توس��ط گروه معماری Baca Architects انگلیس 
ارایه شده و شامل نصب سازه ای با چهار حفاظ عمودی در عمق زمین است که بدنه اصلی 

ساختمان درون این پلت فرم ثابت جای می گیرد.
هنگام وقوع سیل یا باال آمدن سطح آب دریا، س��یالب به درون پلت فرم در زیر ساختمان 
سرازیر شده و خانه به صورت ش��ناور در می آید. همزمان با باال آمدن آب، ارتفاع خانه نیز 
از س��طح زمین افزایش پیدا می کند که با این روش از ورود آب به داخل منزل جلوگیری 
می ش��ود. با فروکش کردن جریان س��یالب، آب زیر سطح س��اختمان نیز تخلیه شده و 
س��اختمان به جایگاه و ارتفاع اولیه بازمی گردد. طراحان گروه معماری Baca  قصد دارند 
 طرح خانه های دوزیس��ت را برای س��اکنان اطراف رودخانه تایمز اجرا کنند و در صورت 

نتیجه بخش بودن، آن را در سراسر انگلیس توسعه دهند.

یک ش��رکت کارآفرین هندی با اس��تفاده از قطعات پیش ساخته، س��ه جرثقیل و تیمی 
متشکل از 200 کارگر، توانسته است با موفقیت یک ساختمان 10 طبقه را در 48 ساعت 

بسازد.
به گفته شرکت Synergy Thrislington سازنده این س��ازه مکعب، این دستاورد به 
احتمال زیاد نخواهد توانس��ت جایزه ای را در رقابت های طراحی از آن خود کند، اما نشان 

داده که چنین سرعتی در فرآیندهای ساخت وساز کامال ممکن است.
این ساختمان به جای آجر از صفحات فوم پلی یورتان ساخته شده که عایق حرارتی است. 
عالوه بر فوم،200 تن فوالد نیز در این سازه به کار رفته است. این سازه سریع پس از ساخت 

از یک پنجم انرژی ساختمان های معمولی استفاده می کند.
برای تسریع در س��اخت این س��اختمان، مصالح الزم از حدود دو ماه قبل آماده و ذخیره 
شده بود. به گفته سازندگان، فرآیند پیش ساخته باعث کاهش ضایعات و آلودگی محیطی 
در محل ساخت می ش��ود. ایده این پروژه، تمرکز توجهات بر فناوری ساخت بهتر با انرژی 
کارآمد بوده که س��ازندگان و صاحبان خانه ها را قادر به درآمدزایی طی چند روز به جای 

چند ماه خواهد کرد.
همچنین شرکت Synergy Thrislington درمورد ایمنی این ساختمان اطمینان داده 

و اعالم کرده که این سازه با مقاومت در برابر باالترین کد زلزله ساخته شده است.

ناکامی در ترک سیگار و تداوم این عادت، منجر به بروز زنجیره ای 
متوالی از عوارض جسمی می شود که پیامد آن، تسریع در روند 
پیری بدن است، به طوری که روی تمام بافت ها و اعضای حیاتی 
و مهم شامل پوس��ت، مو، قلب و عروق و ریه ها و دستگاه هاضمه 
تأثیر سوء می گذارد. تمام این پیامدهای سیگار کشیدن، روی روند 
پیری به طور مستقیم تأثیر می گذارند. روند تأثیرگذاری سیگار در 

پیر شدن بافت های مختلف بدن به قرار زیر است:
    رنگ پریدگی پوس�ت: س��یگارها حاوی ترکیبات و مواد 
 ش��یمیایی مضری هس��تند. این م��واد مخ��رب و در عین حال 
اعتیاد آور، می توانند س��طح اکس��یژن و ریز مغذی ها را در بدن 
کاهش داده و در نهایت سلول ها را از مولکول های سالم محروم 

کنند.
    بروز چین و چروک های پوستی: چروک های پوستی دائمی 
از پیامدهای مهم سیگار کشیدن هستند. نیکوتین، عروق خونی 
را تنگ می کند و در نتیجه مانع از رس��یدن ذخیره اکسیژنی به 
پوست می شود. هرچند بروز چین و چروک های پوستی در دوران 
سالخوردگی اجتناب ناپذیر اس��ت، اما سیگار باعث می شود این 

چروک ها زودتر و در سنین پایین تر روی پوست نمایان شوند.
    سیاهی و کبودی زیر چش�م: به همین ترتیب تأثیر مواد 

شیمیایی سیگار در تنگی عروق، مانع از رسیدن اکسیژن به عروق 
پوستی اطراف چشم می شود و پوست آن را تیره و کدر می کند.

    چروکیدگ�ی دور ل�ب: همان ط��ور که اخم زی��اد موجب 
چین خوردگی روی پیشانی می شود، پک زدن دائم جمع و کشیده  
شدن عضالت اطراف لب نیز، موجب چروکیدگی پوست اطراف 
لب می شود که به مرور زمان و تداوم سیگار کشیدن، این چروک 

ها دائمی خواهند شد.
    تخری�ب دندان ه�ا: محص��والت دخانی، قات��ل دندان ها 
 هس��تند و کش��یدن یا جویدن آنها به ی��ک ان��دازه در تخریب 

دندان ها نقش دارد.

    ریزش مو: س��یگار کشیدن س��رعت ریزش موها را افزایش 
می دهد. در واقع مواد مضر سیگار ابتدا موجب نازک شدن تارهای 
مو شده و در نهایت نرسیدن اکسیژن و مواد مغذی الزم به سلول 

های پوست، موجب تسریع ریزش مو می شود.
    بوی بد ده�ان: از عوارض مهم اس��تعمال دخانیات تنفس 

نامطبوع و بروز بوی بد دهان است.
    ناشنوایی: از دست دادن قدرت ش��نوایی که در سالمندان 
شایع است، معموال در افراد سیگاری زودتر و در سنین میانسالی 
بروز می کند. سیگار حتی بیشتر از هدفون و شنیدن صدای بلند 

موسیقی در بروز ناشنوایی مؤثر است.
    کمردرد: هرچند هنوز علت آن معلوم نیست اما متخصصان 
تأکید دارند که استعمال س��یگار موجب بروز کمردرد می شود. 
 برخی از کارشناس��ان معتقدند ک��ه علت این ارتب��اط می تواند 
کم شدن آب بدن، عدم گردش خون مناسب در بدن و نیز رسوبات 

شیمیایی حاصل از سیگار در عروق باشد.
    افتادگی و ش�ل شدن پوست: مواد ش��یمیایی موجود در 
سیگار می تواند منجر به تخریب کالژن و حالت انعطاف پذیری 
پوس��ت ش��ود، به این ترتیب افراد س��یگاری اغلب زودتر دچار 

افتادگی پوست می شوند.

ساخت ساختمان 10 طبقه در 48 ساعت!خانه ای که هرگز غرق نمی شود

سیگار چگونه شما را پیر می کند؟

 دهکده »فرئودنستات«آلمان 
پس از بارش برف

محققان فرانس��وی موفق به آشکارس��ازی رمز و راز فعالیت مغز 
انسان در شرایط ُکما شده اند که این دستاورد می تواند به پزشکان 
برای درک بهتر این پدیده و تصمیم گیری در خصوص وضعیت 

بیمار کمک کند.
مطالعه صورت گرفته توسط پژوهش��گران مرکز ملی تحقیقات 
علمی فرانسه، نشان می دهد که بیماران در حالت کما، سازماندهی 
مجدد در بخش »هاب« مغزی را تجربه می کنند که توضیح رفتار 

این بخش می تواند کلیدی برای درک هوشیاری انسان باشد.
»سوفی آکارد« از نویس��ندگان این تحقیق و محقق مرکز ملی 

تحقیقات علمی گرونوبل تأکید می کند: آگاهی و هوش��یاری به 
محل آناتومیکال هاب ها در شبکه مغزی انسان بستگی دارد.

در این مطالعه تصاویر MRI مغزی 1۷ بیمار در حالت کما و 20 
داوطلب سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

محققان، 41۷ منطقه مغز را برای تعیین جریان خون، به عنوان 
نشانه ای از فعالیت مغز بررس��ی کرده و سپس افزایش و کاهش 

جریان خون را در نقاط متمایز مورد مقایسه قرار دادند.
 بر خالف افراد سالم، بیماران در حالت کما دارای هاب های تیره 
 precuneus پر ترافیکی بوده و از تعداد پایین تر هاب در منطقه

به عنوان منطقه مسئول حافظه و آگاهی برخوردار هستند.
»اوالف اسپورنز« عصب شناس دانشگاه ایندیانا تأکید می کند:  این 
مطالعه تفاوت موجود بین مغز افراد سالم و افرادی که هوشیاری 
خود را از دست داده اند را مشخص می کند. الگوهای ترافیک در 
این گروه مجددا سازماندهی شده و شاید تغییر مسیر همین الگوها 

زمینه از دست دادن هوشیاری و ورود به مرحله کما باشد.
این مطالعه و تحقیقات آتی در خص��وص پدیده کما می تواند به 
پزشکان برای تصمیم گیری درباره وضعیت بیمار و بررسی دقیق تر 

احتمال خروج از این حالت کمک کند.

در  حالت ُکما، چه بر سر مغز می آید؟
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