
 پرده آخر نمایش شورا  
جنگ بود

وقتی از زندگی 
خسته شدید 
چه کنید؟

عیدی خودروسازان به مردم

جنجال در آخرین جلسه شورای اسالمی شهر 

 سخت تر شدن حمله به
2 تأسیسات هسته ای ایران 

 استقبال از بهار با برپایی
78 50 هفت سین قرآنی در اردل

4

زنان و مردان چقدر 
8گریه می کنند؟

 بازپرداخت وام مسکن مهر
20 ساله شد 

در اولین نشست خبری مدیر کل جدید ارشاد استان اصفهان چه گذشت؟ 

من نمی توانم معجزه کنم

مدت بازپرداخت وام مس��کن مهر از 15 سال به 20 سال 
افزایش یافت و در صورتی که بازار مس��کن به هم بریزد، 
حتما مالی��ات بر خانه ه��ای خالی، مالیات ب��ر معامالت 
مکرر و مالیات بر زمین های خالی اعمال می شود. برخی 
تحوالت قیمت مرب��وط به تحوالت اقتصادی اس��ت، اما 

هرسال پیش از عید بحث هایی بر سر قیمت می شود...

 به تیم برنده
 دست نزن

دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا امروز با 
دیدار الغرافه قطر و س��پاهان ادامه پیدا خواهد کرد تا 
شاگردان کرانچار به عنوان بهترین تیم ایرانی دور اول، 
به دنبال گرفتن دومین سه امتیاز مرحله دوم گروهی 
و ادامه صدرنشینی در گروه سوم این مسابقات باشند. 
سپاهان بعد از یک پیروزی شیرین در لیگ برتر ایران 
که باعث صعود تیم اول اصفهان به رتبه دوم لیگ هم 
شد، با روحیه ای خوب راهی قطر ش��ده تا در تقابل با 

دومین تیم عربی حاضر در گروهش...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

4

5

استقرار تیم های فوریت های پزشکی 
3

در ایام نوروز

ترویج بوم گردی به معنای  
آسیب رساندن به محیط زیست نیست7

 عباس حاج رسولیها رییس شورای اسالمی شهر اصفهان طی 
اقدامی برای ارایه عملکرد سال جاری در بخش مدیریت شهری 
اصفهان اقدام به برگزاری نشس��ت خبری با حضور حداکثری 
 اصحاب رس��انه کرد ک��ه در ادامه ای��ن گزارش گزی��ده ای از 

صحبت های وی را می خوانید:
     س��ال۹1یکي از بهترین س��ال هاي مدیریت ش��هري و 
 شوراي شهر اصفهان است، چرا که کلیه بحث های درآمدی و 
طرح هاي پیش بیني شده در س��ال جاري تحقق یافته است. 
تا کنون112درصد از بودجه سال جاري محقق شده و این در 
حالي است که در شرایط اقتصادي پیش آمده بودجه عمراني 

دستگاه ها تنها20 درصد محقق شده است.
     به طور حتم در شرایط اقتصادي پیش آمده، تحریم ها باید 

بر روي اجراي طرح ها تأثیر مي گذاش��ت، این در حالي است 
که در سال جاري افتتاحیه هاي بسیار خوبي در شهر اصفهان 

انجام شده است.

بانک مس�کن، عل�ت تأخی�ر در س�اخت خیابان 
باغ گلدسته

     علت تأخیر در اجرای طرح خیابان باغ گلدسته آزادسازی 
یک پالک متعلق به بانک مسکن بود که خوشبختانه این شعبه 
جا به جا شده و درصدد هستیم تا پایان سال جاری این خیابان 

را در اختیار شهروندان قرار دهیم. 

 دولت در شماره 100 
متوقف شد

یزد همچنان از آب 
زاینده رود استفاده می کند

خط لوله گاز ایران و 
پاکستان  کلید خورد

 یک سوم دانش آموزان
 آلوده به مصرف دخانیات

 آقای تاج 
کار خودت را کردی! 
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عیدانه؛ به اسم مردم  به کام خودروسازان

ادامه در صفحه 3
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه عمومی

شماره 
مناقصه

نوع موضوع مناقصه
بودجه

برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

خرید یک دستگاه فیلتر پرس ممبرالی تصفیه خانه فاضالب 92-1-10
صفائیه مبارکه

87/800/000-جاری

خرید و نصب دیوار پیش ساخته توپر بتنی جهت دیوارکشی 92-1-11
اطراف زمین های تصفیه خانه فاضالب چادگان

28/325/000-عمرانی

2/630/000/000112/400/000جارینصب انشعاب آب و فاضالب و تعویض کنتور منطقه دو شهر اصفهان92-1-12

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/17
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/1/18

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروش��ندگان 
ذیصالح انجام دهد و عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

آگهی مناقصات
 شماره های 6 و 92-1-7

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

15/000/000294/840/872جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار92-1-6

73/000/0001/459/925/345جاریلوله گذاری فاضالب درچه خمینی شهر92-1-7

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/1/18

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را  از طریق مناقصه عمومی با فهرست 
به��ای س��ال 1388 معاونت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رییس جمهور به پیمان��کار دارای رتبه و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه

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

5

5

7

4

8

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه  22 آذر   1391 | 27 محرم  1434 
شمار ه  939   / 8  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 939,   December  12    ,2012
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک
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4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

مخالفت مجلس  باپیشنهاد 
دودوازدهم  بودجه۹۲

در جریان بررس��ی الیحه چنددوازدهم بودجه92 دولت، در جلسه 
علنی روز  سه شنبه مجلس شورای اسالمی، محمدرضا پورابراهیمی 
نماینده م��ردم کرمان پیش��نهاد بودج��ه دو دوازده��م را به جای 

سه دوازدهم مطرح کرد. 
 علی الریجانی رییس مجلس بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان، 
این پیشنهاد را به رأی نمایندگان گذاشت که با31 رأی موافق،146 

رأی مخالف و 14رأی ممتنع تصویب نشد. 
 بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد دو دوازدهم 
برخی نماین��دگان مخالفت کردند ت��ا طبق نظر دول��ت و اکثریت 

نمایندگان مجلس، بودجه سه دوازدهم مورد بررسی قرار گیرد.

 کشف و اخطار هوایی 
به پرنده متجاوز در۲۲ بهمن  

فرمانده قرارگاه پدافن��د هوایی خاتم االنبیا)ص( از کش��ف و اخطار 
هوایی به پرنده متجاوز در22 بهمن خبر داد.

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(  
در بخش��ی از س��خنانش اظهار داش��ت: در روز22 بهم��ن یکی از 
محصوالتی که س��ازنده ادعاد می کرد قابلیت کشف را ندارد، توسط 
سامانه های ما شناس��ایی و به آن اخطار هوایی داده شد. وی افزود:  
پس از این اخطار هوایی، این پرنده از مرزهای هوایی کشور دور شد.

دولت تکلیف ارسال رونوشت مصوبات 
خود به هیأت تطبیق مصوبات را ندارد  
علی صدوقی دبیر هیأت دولت، با رد س��خنان یکی از اعضای هیأت 
 تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ش��ورای اس��المی مبنی بر 
این که دولت مصوبات خود را به مجلس ارس��ال نم��ی کند، اظهار 
داشت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. ما رونوشت مصوبات 
دولت را برای رییس مجلس شورای اسالمی ارسال می کنیم. صدوقی 
افزود: بر اساس قانون، رییس مجلس گیرنده خاص مصوبات دولت 
است و دولت تکلیفی برای ارسال رونوشت مصوبات به هیأت تطبیق 
مصوبات ندارد، زیرا هیأت تطبیق یک س��اختار داخلی مجلس بوده 
و دارای نقش مش��ورتی برای رییس مجلس است. قاعدتا اگر رییس 
مجلس تشخیص دهد، مصوبات را برای اظهار نظر به آنها می دهد، 
هرچند شنیده شده این هیأت بدون ارجاع رییس مجلس، مصوبات 
را از منابع دیگر جمع آوری و مورد اظهار نظر قرار می دهد و این موارد 

را به حساب عدم ارسال مصوبه از سوی دولت می گذارد.

تشنه قدرت نیستم 
محمدرضا باهنر با تأکید بر این که من تش��نه قدرت نیستم، گفت: 
در مجلس هفتم برای ریاس��ت مجلس یک رقابتی میان من، آقای 
توکلی و آقای حداد به وجود آمده بود، اما زمانی که احس��اس کردم 
رهبر انقالب از رقابت ایجاد شده در درون جریان اصولگرایی ناراحت 
هس��تند با وجود آن که می دانس��تم170رأی دارم کنار کش��یدم، 
بنابراین حفظ وحدت در جریان اصولگرایی برای من از رس��یدن به 

قدرت با اهمیت تر است.
وی افزود: همچنین در مجلس هشتم نیز زمانی که در داخل فراکسیون 
اصولگرای��ان، آقایان ابوتراب��ی و صدر به عنوان نایب رییس��ی مجلس 
انتخاب شدند با وجود این که می دانس��تم در صحن، رأی دارم، اما به 
کار تشکیالتی مقید ماندم و کاندیدا نش��دم. این کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری، خود را از کاندیداهای مطرح شده، کارآمدتر دانست 
و گفت: با هفت دوره حضور در مجلس شورای اسالمی، به عنوان رییس 
کمیسیون های مختلف از جمله کمیس��یون تلفیق و کمیسیون های 
تدوین برنامه اثبات کردم که یک نیروی مؤثر و تأثیرگذارم، لذا کارآمدتر 

از بسیاری از کاندیداهای مطرح شده هستم.

 تعبیر بدون دلیل »شهید«
چه معنایی داشت؟  

 آیت اهلل یزدی رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که
امروز از جانب خودم و به عنوان یک طلبه و مسلمان تذکری برادرانه 
می خواهم بده��م، گفت: رییس جمهور کش��وری مس��لمان و 75 
میلیونی که م��ورد توجه و احترام دنیا قرار گرفت��ه باید عزت نظام و 
موقعیت خود را در نظر بگیرد. به یقین تعبیر »ش��هید« خالف بوده 
و با فرهنگ اسالمی نمی خواند. این تعبیر بدون دلیل صورت گرفته 

و پس از آن هم مسخره بازی هایی در مراسم درگذشت انجام شد.
آیت اهلل یزدی خطاب به احمدی نژاد گف��ت: اگر رهبر معظم انقالب 
بر تابوت یک فرمانده شهید عالی مقام و با ارزش نظام اسالمی بوسه 
می زند، دیگر نباید این گونه باش��د که بر تابوت چنین انسانی بوسه 
بزند. عرف دیپلماتیک و روابط بین المل��ل اگر ایجاب می کرد که در 

مراسم شرکت کنید، دیگر این گونه اقدامات معنایی ندارد.

پرونده فس��اد بزرگ مالی، موس��وم ب��ه »3000 میلی��اردی« به 
مرحله حکم رس��یده، چهار متهم ردیف های نخس��ت، به اعدام 
 محکوم ش��ده اند و بقی��ه نیز حکم زن��دان های طوی��ل المدت،

جزای نقدی و شالق گرفته اند.
بی گمان ورود، رسیدگی و قاطعیت قوه قضائیه دراین پرونده ملی، 
 به عنوان نکته مثبتی در کارنامه دستگاه قضائی ثبت خواهد شد،

 به ویژه آن که بس��یاری بر این ب��اور بودند که ای��ن پرونده، مورد 
رسیدگی جدی قرار نخواهد گرفت.

با این حال، نکته مهمی در این میان وجود دارد که توجه به آن، بنای 
عدالت را در این پرونده، تکمیل خواهد کرد.

مه آفرید امیر خسروی که به عنوان متهم ردیف اول پرونده، محکوم 
به اعدام شده، در س��ال 1385 یک گاوداری داشت، ولی در مدت 
کوتاهی، چنان ثروتی به هم زد که نامش با بزرگ ترین فساد مالی 

تاریخ ایران، عجین شد.
گروهی در این میان می کوش��ند، این جه��ش ناگهانی را، رهین 
مدیریت او و تیمش معرف��ی کنند، البته در این ک��ه آنان توانایی 
مدیریت یک کارتل عظیم اقتصادی را داش��ته اند ش��کی نیست، 
 اما این تمام ماجرا نیس��ت، بلکه اص��ل قصه، به اف��رادی مربوط 

می شود که در نهادهای دولتی و پارلمان هستند.
مه آفرید و تیمش در یک بازه زمانی 5-4 ساله، از یک گاوداری- که 
آن را هم با اس��تفاده از وام پروژه های زودب��ازده راه اندازی کرده 
بودند- به مجموعه ای فعال در بخ��ش های متعدد اقتصادی و در 

نقاط مختلف کشور تبدیل ش��دند و در صنایع فوالد، شیشه، آب 
معدنی، شیمی و پالستیک، سنگ، گردشگردی، ماشین سازی، 
معدن، ترابری، کش��اورزی،صنایع غذای��ی، الکترونیک، تجارت، 
 س��یمان، مش��اوره مهندس��ی، ابنیه فنی، منیزیم، بانک، بیمه، 

باشگاه داری و... مالکیت های کالن پیدا کردند!
آنها وام های میلیاردی گرفتند، پروژه های دولتی زیادی را تصاحب 

کردند و در خصوصی سازی ها، گوی سبقت را از رقیبان ربودند.
س��ؤال کوچ��ک و در عین ح��ال منطق��ی و مهم این اس��ت که 
چگونه می توان پذیرفت در کش��وری که گرفتن یک وام چند ده 
میلیون تومانی، عمدتا جز با س��فارش و رانت و... میس��ر نیست، 
 صاحب ی��ک گاوداری، بتواند در آن میلیارده��ا وام، آن هم بدون

تضمین های مناس��ب بگیرد، صاحب ش��رکت های مهم عمومی 
شود، پروژه های آب و نان دار دولتی تصاحب کند، مجوز تأسیس 
بانک بگیرد و در عین حال، هیچ پش��توانه ای در قدرت رس��می 

نداشته باشد؟!
وقتی فرد گمنامی مانن��د مه آفرید امیرخس��روی در مدت زمان 
کوتاهی، نه در یک رش��ته اقتصادی که در زمین��ه های متعدد و 
نه در یک ش��هر که در نقاط مختلف کشور از چنین رانت عظیمی 
برخوردار می شود، عقل سلیم حکم می کند که قدرت سیاسی نیز 

از او حمایت کرده است و االاّ این اتفاق نمی افتاد.
این موضوع را البته پیش تر مقامات قضائی نیز به درس��تی مورد 
تأکید قرار داده اند و چند روز پیش نیز حجت االسالم پورمحمدی 

رییس سازمان بازرسی کل کشور حتی این را هم فاش کرد که بلیت 
و ویزای خاوری -که متهم این پرونده اس��ت- برای فرار را از قبل 

برایش فراهم کرده بودند.
کس��انی که دارای منصب و مس��ئولیت های مهم می شوند، اگر 
سالمت نفس نداش��ته باشند و بخواهند سوءاس��تفاده های مالی 
کنند، هرگز خود، رأس��ا وارد گود نمی ش��وند و به نام خود کاری 
نمی کنند، بلکه آنان افراد مستعد فساد را شناسایی کرده، آنها را 
به عنوان اشخاص مستقل تجاری، مورد حمایت قرار می دهند و 
بدین ترتیب با قانون نانوشته »حمایت از ما، کار از شما «، شراکت 

 غیررس��می ش��ان را ش��کل 
می دهند.

در این فرم��ول، چ��ون افراد 
عادی و گمن��ام، تحت نظارت 
خاصی نیس��تند، م��ی توانند 
یکه تازی های اقتصادی خود 
را داش��ته باش��ند و از مواهب 
قدرت، بهره مند شوند و البته 
حامیان نیز در قدرت آنها سهم 

اصلی را ببرند.
نهایتا اگر هم روزی روزگاری، 
قان��ون وارد عم��ل ش��د، این 
کارگزاران طماع هس��تند که 

محکوم می شوند. 
از آنجا که محرز است در پرونده 
موس��وم به3000میلیاردی، 

 اف��رادی در نهاده��ای ق��درت، نقش آفرین��ی کرده ان��د، انتظار
می رود قوه قضائیه در گام بعدی مبارزه اش با مفاس��د اقتصادی، 
سراغ سرچشمه های این جریان فاسد اقتصادی-سیاسی در دولت 
برود و بداند که هر چند درافتادن با این جریان-که بسیار هم پررو 
و طلبکار است - بسیار سخت است، اما مردم از این اقدام دستگاه 

قضا، حمایت قاطع خواهند کرد.
اگر این اتفاق نیفتد، جریان های فاس��د رخنه ک��رده در قدرت، با 
جرأت بیشتری به سراغ افراد مهیای فس��اد خواهند رفت تا کار و 

کاسبی نامشروعشان را به نام آنها و به کام خود ادامه دهند.
»کار نیکو کردن از پرکردن اس��ت« و اینک، زمان آن است که قوه 
قضائیه نیز کار نیکویی که در رسیدگی به این پرونده آغاز کرده را با 
گام های دیگر در مسیر خشک کردن ریشه های اصلی فساد، بدون 
توجه به »خط قرمز«های س��اختگی ادامه ده��د و بداند که ملت 

پشتیبان قضات عادل خود در این مسیر خواهد بود.

درباره پرونده3000 میلیاردی

 موافقت مرسی کار نیکو کردن از پر کردن است 
با تشکیل دولت جدید

ترکیه به نقل از  منبع دفتر ریاس��ت جمهوری مصر گزارش 
داد محمد مرسی از موضع س��ابق خود در زمینه مخالفت با  
تغییر دولت جدید عقب نشینی کرده و نرمش بیشتری برای  
تشکیل دولت جدید به جای دولت فعلی هشام قندیل نشان 
داده است. منبع دفتر ریاس��ت جمهوری مصر تصریح کرد: 
دولت  جدید با موافقت و مشارکت همه احزاب و گروه های 
سیاسی تشکیل خواهد شد. تغییر دولت فعلی مصر یکی از 
خواسته های اصلی مخالفان دولت برای  شرکت در گفتگوی 
ملی عنوان شده است. در همین حال منابع دیپلماتیک در 
س��فارت آمریکا در قاهره اعالم کردند جان کری وزیر امور 
خارجه  آمریکا در س��فر اخیر خود به قاهره با مقامات مصر 

درباره  تشکیل دولت جدید گفتگو کرد. 

 درخواست یک اسرائیلی
 برای پناهندگی درفلسطین

یک جوان اسرائیلی با تسلیم خود به نهاد امنیتی فلسطین در 
»طولکرم« واقع در شمال کرانه باختری رود اردن، خواستار 
پناهندگی سیاس��ی به فلس��طین ش��د.»اندریه بنیرون« 
جوان30 ساله اس��رائیلی گفت: »تا زمان خروج از فلسطین 

می خواهم در آن پناهنده شوم«.
بنیرون گفت که با مادرش زندگی می کند و20 سال پیش به 
همراه او از روسیه به اسرائیل آمدند و اکنون به دلیل شرایط 
دشوار زندگی تصمیم دارد آنجا را ترک کند.بنابر اعالم منابع 
امنیتی فلسطینی، این جوان اکنون در مقر فرماندهی امنیت 
فلسطین در استان طولکرم به سر می برد و تماس با مسئوالن 

اسرائیلی برای تحویل گرفتن این شهروند در جریان است.

 جاسوسی موساد 
در دفترکار محمود عباس

سایت روزنامه عبری یدیعوت احرانوت روز دوشنبه فاش کرد 
که موساد سه ماه پیش از امضای پیمان اسلو در دفتر »محمود 
عباس« در تونس که در آن زمان معاون»یاسر عرفات« بود، 

دستگاه شنود نصب کرده بود.
س��ایت یدیعوت احرن��وت می افزاید: موس��اد از مکالمات 
محرمانه ای که پیش از امضای توافقنامه اسلو درجریان بود 
اطالعی نداش��ت و این مکالمات را از طریق دستگاه استراق 

سمع در دفتر ابومازن کسب کرد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

آیا خدای نخواسته رییس جمهور 
قصد دهن کجی به مردم را دارد؟!

محمد شریعتمداری
سردبیر روزنامه کیهان 

 مدتی اس��ت که آقای ریی��س جمهور به ای��ن تردید دامن م��ی زند که
 به جای پرداختن به دغدغه های اساسی مردم و امور جاری و بر زمین مانده
 کشور، در پی خواسته های- با عرض پوزش- دم دستی و بلندپروازی های

- باز هم با عرض پوزش- آمیخته به توهم خود و اطرافیان کذایی خویش 
است و انگار نه انگار که در مقابل رأی مردم و اعتمادی که به ایشان شده 
است، وظیفه و رسالتی برعهده 
دارد! آقای احمدی نژاد، آدم کم 
هوشی نیست و به همین علت 
نمی توان باور کرد که از سخیف 
 ب��ودن اقدام��ات اخی��ر خود 
بی خبر است و ... بنابراین سؤال 
این است که آیا خدای نخواسته 
ایشان قصد دهن کجی به مردم 

را دارد؟!
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۲
میرتاج الدینی مصافحه  بین احمدی نژاد و مادر چاوز را تکذیب کرد

حجت االسالم سیدمحمد رضا میرتاج الدینی درخصوص انتشار عکس رییس جمهوری با مادر 
هوگوچاوز، گفت: احمدی نژاد به مادر چاوز تسلیت گفت، اما عکس منتشر شده در سایت ها و 

مصافحه صورت گرفته را تکذیب می کنم. احمدی نژاد در مراسم، کامال آداب اسالمی را رعایت کرد.
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 سخت تر شدن حمله به
 تأسیسات   هسته ای ایران 

با من تماس گرفتند 
اما جواب رد دادم  

ایهود باراک وزیر دفاع اس��رائیل در آخرین س��خنرانی خود در کمیته روابط 
خارجی و دفاع کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( بار دیگر نسبت به تأخیر در 

برخورد مناسب با مسأله هسته ای ایران هشدار داد.
براساس آنچه خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، باراک با اشاره به این که مسیر 
پرونده هسته ای ایران تا آخر سال2013مش��خص خواهد شد، افزود که در 
 صورت تعلل در نابودی تأسیس��ات هس��ته ای ایران، حمله به این تأسیسات 

روز به روز سخت تر می شود.
باراک با مخاطب قرار دادن آمریکا گفت: حمله به تأسیسات هسته ای ایران در 
شرایط کنونی پیچیده است، اما موکول کردن این حمله به آینده ای که این 

کشور هسته ای شده است، بسیار مشکل تر خواهد بود.

محسن رضایی دبیر تش��خیص مصلحت نظام در جمع دانشجویان دانشگاه 
زنجان گفت: در کشور ما گوش شنوا کم است، چرا که اگر این گونه نبود بسیاری 
از سؤاالت شما دانشجویان و جوانان پاسخ داده می شد و به نظرات شما جامه 
عمل پوشانده می شد. وی با اشاره به اوضاع ایران بعد از انتخابات 88 گفت: من 
معتقدم بعد از انتخابات 88 یک جریان اجتماعی در کشور شروع شد، ولی بعد 
تبدیل به فتنه بزرگی شد که سران این فتنه، مقاصد شوم خود را بر این موج 
اجتماعی مسالمت آمیز سوار کردند که این را یک خیانت بزرگ می دانم. وی 
یادآور شد: پس از انتخابات، کروبی و موسوی با من تماس گرفته و مرا هم به 
موضع خود دعوت کردند که من قبول نکرده و جواب رد دادم. رضایی درمورد 
سکوتش در فتنه 88گفت: من تعبیر خاص خود را داشتم و هرگز سکوت نکردم.

اردیبهشت ماه سال جاری هیأت دولت، مراسم پاسداشت 
ی��ک صدمین س��فر اس��تانی را در خراس��ان رض��وی برپا 
کرد،گزارش��ی جامع از یک صد سفر اس��تانی هیأت دولت 
داد وکلیپ هایی از س��فرهای رییس جمهور و هیأت دولت 
 به استان های مختلف پخش شد، اما س��فرهای استانی که 
 از ابتدای دولت نهم آغاز ش��ده بود، در ش��ماره صد متوقف 

شد.
بعد از س��ه دور سفر استانی،24 ش��هریور سال90، محمود 
احمدی نژاد دور چهارم سفرهای استانی اش را از اردبیل آغاز 
کرد. او در این سفر گفت که در دور چهارم سفرهای استانی 
مصمم هس��تیم موانع پیشرفت اس��تان و مصوباتی را که با 
 مشکل مواجه شده اس��ت، برطرف کرده و برای بخش های

باقیمانده نی��ز تصمیم گیری ش��ود. بگذری��م از این که در 
 جریان سفرهای استانی دور سوم، در بحبوحه بحران 11 روز 

خانه نشینی احمدی نژاد، سفر به قم هم از قلم افتاد.
 تا خرداد س��ال آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
می شود چیزی نزدیک به سه ماه فرصت باقی است و دولت 
اگر بخواهد سفرهای استانی دور چهارم را در این90روز به 
سرانجام برساند باید هر 4 روز یک بار به یکی از استان های 

باقیمانده سر بزند.

علی الریجانی در جمع رییس و معاونان مرکز پژوهش های 
مجلس با بیان این که در س��ال جاری کل کشور با مشکل 
بودجه مواجه است، گفت: مرکز پژوهش ها هم از نظر کمبود 
منابع با مشکالتی در س��ال91 مواجه بوده که امیدواریم با 

تمهیدات درنظر گرفته شده، این مشکالت برطرف شود. 
 نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، افزود: تصور من 
این است که مرکز پژوهش ها به نقطه اتکایی برای نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی تبدیل می ش��ود و مرجعیتی که 
مرکز در کارهای پژوهش��ی پیدا می کند به نفع کشور است 
و البته منابع مالی مناس��ب برای این مرکز باید تأمین شود. 
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش ها باید محل اعتماد و اتکای 
نمایندگان مجلس باش��د و این که چگونه می توان این اتکا 
را قوی تر کرد، به نحوه ارتباط کارشناس��ان مرکز با مجلس 
مرتبط است.  الریجانی خطاب به معاونان مرکز پژوهش های 
مجلس با بیان این که شما باید خودتان را درگیر مسائل کالن 
کشور مانند مسائل اقتصادی کنید، تأکید کرد: ما از تدابیری 
که رهبر معظم انقالب برای دورنمای اقتصاد کشور در نظر 
گرفته اند، خیلی فاصله گرفته ایم، لذا به طور مستمر باید فکر 
کرد و راهکار ارایه داد برای این ک��ه از منابع موجود به نفع 
بهتری استفاده شود و این روش نفت فروشی و هزینه کردن 

جای خود را به روش های اقتصادی بهتری بدهد.

محمدجواد الریجانی در پاسخ به گزارش گزارشگر ویژه درباره 
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران گفت: تهاجم 
کنونی به فرهنگ بشری بزرگ ترین جنایتی است که تا به 
حال در حقوق بشریت صورت گرفته و اجازه دهید صریح و 
شفاف عرض کنم که ما به عنوان یک کشور مسلمان و بخشی 
از جامعه بزرگ مس��لمان جهان، به طور یکس��ان این حق 
خدادادی را داریم که یک سبک زندگی بر اساس عقالنیت 

اسالمی و فرهنگ ارزشمند خود داشته باشیم. 
 وی همچنین چهارمین گزارش احمد شهید به شورای حقوق 
بشر سازمان ملل را محصول یک اقدام غیرسازنده، مغرضانه و 
ناسالم دانست که بانیان آن، ایاالت متحده آمریکا و متحدان 
اروپایی آن هس��تند. الریجانی با ابراز تأس��ف از این که آرم 
سازمان ملل بر روی چنین گزارشی نقش بسته است، گفت: 
 اقداماتی از این دست، از لحاظ فنی، تنها ارتقای قابلیت های

درون سیس��تم را نادیده می گیرد و فضا را به سمت قطبی 
شدن و سیاس��ی ش��دن بیش��تر حقوق بشر در س��ازمان 
 ملل هدایت می کند. دبیر س��تاد حقوق بش��ر تأکید کرد: 
قطعنامه هایی از این دس��ت که برخی کشورها را به صورت 
گزینشی هدف قرار می دهند مکانیزم های ارزشمند حقوق 
بشری را تا س��طح ابزارهایی برای رقابت سیاسی در دست 

کشورهای قدرتمند تنزل می دهند. 

کامران دانش��جو در کنفرانس خبری خود و در پاسخگویی 
به پرس��ش های خبرنگاران، در پاسخ به شائبه اقدام رییس 
سازمان امور دانش��جویان در خصوص امضا  نکردن احکام 
بورسیه های مجرد، به مهر گفت: وزارت علوم در این زمینه 
هیچ قانونی ندارد و اگر خالفی صورت گرفته حتما برخورد 
خواهد شد. به نظر شخصی من، اگر دانشجویی متأهل شود 
بهتر است و برای خانم ها هم قائل به این هستیم که متأهل 
باشند، اما امضا نکردن احکام بورسیه ها همان طور که معاون 
بورس س��ازمان امور دانش��جویان مطرح کرده هیچ جنبه 

قانونی در وزارت علوم ندارد. 
وزیر علوم در پاس��خ به پرسش��ی دیگر در خصوص انتشار 
گزارش��ی در روزنامه دولت و انتقاد از عملکرد دانشگاه آزاد 
و رییس جدیدش، اظهار داشت: من از این منظر که برادرم 
 رییس دانشگاه آزاد است س��خنی نمی گویم، اما به عنوان

 مس��ئول آم��وزش عال��ی کش��ور و ی��ک عض��و هی��أت 
امن��ای دانش��گاه آزاد م��ی گویم ک��ه این گ��زارش کامال 
غیرمنصفانه و با  بی انصافی نوشته ش��ده بود، اما با توجه به 
این که رهبر معظم انقالب تأکید کردند نباید فضای کشور 
را در آستانه انتخابات مشوش کرد، در این خصوص سکوت 

می کنم.

مجلس بین المللدولت دولت

دولت در شماره 100 
متوقف شد

برخی  از اصول  قانون  اساسی  
اجرا نشده است

 پاسخ جواد الریجانی 
به گزارش احمد شهید

 انتقاد وزیر علوم
 از روزنامه ایران

 رسیدگی 
 و قاطعیت 

 قوه قضائیه 
دراین پرونده ملی، 

 به عنوان 
 نکته مثبتی 

 در کارنامه 
 دستگاه قضائی 

 ثبت خواهد 
شد



یادداشت

گشتی در اخبار

یزد همچنان از آب زاینده رود 
استفاده می کند

مدیرعامل آبفای کشور
سیدمهدی ثمره هاشمی

 در حال حاضر آب استان یزد تأمین شده و مشکلی وجود ندارد. باید توجه 
کرد که منابع آب کشور متعلق به همه مردم است، اما اثرات خشکسالی 
و اف��ت منابع آب خود را بدین ش��کل نش��ان می دهد. مناب��ع، مخازن و 
 ذخایری که در کشور وجود دارد انفال و متعلق به عموم مردم کشور است. 
به عنوان مث��ال اکثر منابع نفت در اس��تان خوزس��تان وج��ود دارد، اما 

نمی توانیم بگویی��م نفت فقط 
مرب��وط به م��ردم خوزس��تان 
است. برای ادامه حیات باید آب 
ش��رب را منتقل کرد. یزد اصاًل 
منابع آب سطحی ندارد و هیچ 
رودخانه ای در استان یزد وجود 
 ندارد؛ آب ه��ای زیرزمینی هم

 به دلیل کم ب��ودن بارندگی ها 
بسیار محدود است.
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چهره روز
آمار پزشکی قانونی از افزایش حوادث کار، نگران کننده است

شاهین شیرانی رییس دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان  در نخس��تین همایش جامعه ایمن شهر 
اصفهان با اشاره به این که کشور ما در حال تبدیل به صنعتی شدن است، اظهار کرد:  آمار پزشکی 

قانونی در کل کشور برای حوادث ناشی از کار نگران کننده است. 

3

لزوم تغییر شیوه درمان 
بیماران سوختگی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: در24 اس��فندماه، کمپینگی مردمی به منظور آشنایی مردم 
با بیماری مزمن کلیه و شناس��ایی بیماران در پارک شهید رجایی اصفهان 
برپا می شود. دیانا طاهری اظهار داشت: برای سومین سال متوالی، این مرکز 
تحقیقاتی، مس��ئولیت برپایی کمپینگ مردمی بیماری مزمن کلیوی را بر 
عهده گرفته که در این سال ها ش��عارهای »با حفاظت از کلیه، قلب خود را 
نجات دهید«، »اهدای کلیه؛ دریافت زندگی« و »قطع آسیب حاد کلیه« از 
سوی سازمان جهانی بهداشت انتخاب و برگزیده شد. وی  بیان کرد: در سال 
2006روز جهانی کلیه در سطح دنیا انتخاب شده و مراسم هایی به این عنوان 
برپا می شد که اصفهان برای نخستین بار در کشور، همراه با دنیا از سال89 

اقدام به گرامیداشت این روز کرده است.

رییس بیمارستان سوانح و س��وختگی اصفهان به ایرنا گفت: روند درمان 
بیماران سوختگی نیازمند تغییر و بازنگری است.

فریدون عابدین��ی در این رابطه افزود: روش کنونی رس��یدگی به بیماران 
 س��وختگی بر اس��اس وضعیت س��وختگی بیم��اران، درم��ان معمولی و 
مراقبت های ویژه آنها مشخص می شود. وی گفت: بر اساس استانداردهای 
جهانی در چند دهه اخیر، بیمار ابتدا باید در بخشICU بیمارستان بستری 
شده و بعد از چند روز رسیدگی و بررسی نارس��ایی چند عضوی بر اساس 
س��وختگی، وضعیت اصلی وی برای ادامه درمان مش��خص شود. رییس 
بیمارستان سوانح و س��وختگی اصفهان با بیان این که بیماران سوختگی 
دیگر نباید به روش کنونی در کشور درمان شوند، اضافه کرد: درمان بیماران 

بر اساس استاندارهای جهانی از مرگ و میر آنها می کاهد. 

داوود      ادامه از صفحه  یک: 
 ب��ا راه ان��دازی خیاب��ان  شیخ جبلی

باغ گلدس��ته صد در صد 
 خیابان چهارباغ بس��ته می ش��ود ک��ه این مهم

 به منظور حفظ خیابان تاریخی شهر و همچنین 
برای احداث ایستگاه قطار شهری در میدان امام 
حس��ین)ع( و میدان انقالب انجام می شود، البته 
مسیر برای حمل و نقل عمومی در چهارباغ در نظر 

گرفته می شود. 

ف�از دومBRT ظ�رف دو روز آین�ده 
به بهره برداری می رسد

    خطوطBRT نیز از می��دان آزادی تا میدان 
قدس ظرف دو روز آینده به بهره برداری می رسد 

و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

ب�ا ادغ�ام انتخابات ش�ورا و ریاس�ت 
جمهوری مخالفم

     از همان ابتدا با برگ��زاری همزمان انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراها مخالف بودم و هستم، 
 چرا که انتخابات همزمان به ش��وراها لطمه وارد 
می کند. با توجه ب��ه تصویب تجمی��ع انتخابات 
بهتراس��ت انتخاب��ات ش��وراها20روز زودت��ر 
 از انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری برگزار ش��ود. 
دو سال گذشته به دلیل کاهش هزینه ها تجمیع 
انتخاب��ات تصویب ش��د، این در حالی اس��ت که 
به گفت��ه مس��ئوالن اجرایی به دلیل ج��دا بودن 
 هیأت نظ��ارت دو انتخاب��ات، هزینه ه��ا افزایش 
می یاب��د. ابتدایی تری��ن موضوعی ک��ه منجر به 
افزایش هزینه های انتخابات می ش��ود، کم بودن 
میزان صندوق های رأی است، چرا که در گذشته 
از همان صن��دوق ه��ای رأی انتخابات ریاس��ت 

جمهوری برای شوراها استفاده می شد. 

خرید اتوبوس با ارز آزاد
    با توجه به اجرایی ش��دن قان��ون هدفمندی 

یارانه ها نه تنها یارانه بلیت از سوی دولت پرداخت 
نش��ده بلکه کمک های قبلی برای خرید اتوبوس 
نیز قطع شده است. در گذشته برای خرید اتوبوس 
بیش از82 درصد آن را دولت و مابقی را شهرداری 
پرداخت می کرد، ولی اکنون ش��هرداری با صرف 
هزین��ه۳00 الی400میلی��ون تومان ب��ا ارز آزاد 
اتوبوس خریداری می کند. با هدفمند شدن یارانه 
22 درصد به مسافران حمل و نقل همگانی افزوده 
شد و پیش بینی می شود با اجرایی شدن فاز دوم 
این ط��رح نیز20درصد به مس��افران این ناوگان 
افزوده شود، بنابراین الزم است اعتبارات ویژه ای 
برای تقویت حمل و نقل عمومی درون ش��هری و 

برون شهری در نظر گرفته شود.

اعتبار3هزار میلیارد تومانی برای حل 
مشکل آب

    برای حل مشکل آب اصفهان باید طرح فالت 
مرکزی هرچه زودتر شروع شود که این طرح نیز 

اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان نیاز دارد، 
لذا نمایندگان در بررس��ی بودجه س��ال92باید 
دقت الزم را داشته باش��ند. در رابطه با آب زاینده 
 رود همه دس��تگاه ها باید پاس��خگو باش��ند، لذا 
دستگاه ها موظفند گزارش داده و وزرا نیز موظف 
هستند در شورای عالی استان ها پاسخگو باشند. 
در جلسه شورای عالی استان ها مقرر شد رؤسای 
شورای استان های یزد، اصفهان و شهرکرد برای 
طرح فالت مرکزی جلساتی را برگزار نمایند، لذا با 
طرح فالت مرکزی باید جدی گرفته شود. اطالعی 
ندارم که آب برای نوروز در رودخانه جاری می شود 

و این تصمیم بر عهده وزارت نیرو است.

قطار ش�هری؛ دغدغه اصلی مدیریت 
شهری در سال آینده

    س��ال  آینده تمام هّم و غم مدیریت ش��هری 
اصفهان قطار شهری اس��ت. خط اول22 ایستگاه 
دارد که تاکنون۱۱ایس��تگاه آن تکمیل ش��ده و 
 دو ایس��تگاه چه��ارر اه تختی و ش��هدا در مرحله 

نازک کاری قرار دارد.

انتقال پتروشیمی به منطقه سگزی
    مسئوالن پتروشیمی معتقدند برای انتقال این 
واحد صنعتی، یک هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز 
است. شهرستان هایی مانند فریدن و فریدونشهر 
منابعی دارند که می تواند جزء منابع سرآمد باشد، 
لذا گردشگرانی که به اصفهان وارد می شوند اگر 
می خواهند برف ببینند ب��ه غرب اصفهان و برای 

دیدن تپه های شنی به شرق اصفهان بروند. 

جهان نما سیبل تبلیغی شده است
    احداث س��اختمان جهان نما ربطی به ش��ورا 
ندارد و در زمان سقائیان نژاد تمام شده بودو تنها 
دو طبقه آن در زمان کنونی تعدیل ش��ده اس��ت. 
 هر کس��ی می خواس��ت تبلیغ کند یک ضربه به

جهان نما م��ی زد، گویی این س��اختمان به یک 
مس��ابقه بین المللی تبدیل ش��ده بود. ق��رار بود 
2۵میلیارد ریال خس��ارت تعدیل این ساختمان 

را بدهند، ولی این مهم هنوز محقق نشده است. 

توان فوق العاده  شهردار اصفهان
    وجود چنین مدیری ب��ا ظرفیت و توان باال در 
توسعه و آبادانی شهر بسیار تأثیر گذار بوده است، 
از این رو مردم باید در انتخابات س��ال آینده دقت 
نمایند تا افراد الیق را برگزینند. یکی از محسنات 

مدیریت ش��هری، مدیریت واحد آن اس��ت که به 
نوعی م��ی توان گفت ک��ه در ش��هر اصفهان این 
واژه )مدیریت واحد ش��هری( س��ال هاست ورد 
زبان مدیران ش��هر اصفهان اس��ت، ولی هنوز به 
 آن دس��ت نیافتند و باور دارند که در پشت پرده 
نمی گذارند تا ش��هرها به صورت مس��تقل برای 
خود گام بردارند. ولی نکته ای که در شهر اصفهان 
مخصوص��ا در بخش مدیریت ش��هری، آن هم در 
شورای اسالمی شهر اصفهان کامال مشهود است 
نداش��تن س��ر س��ازش برخی از اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان با یکدیگر است که با توجه 
به این مش��کل، هر از گاهی شاهد درگیری لفظی 
و یا بیانیه چند تن از اعضای شورای اسالمی شهر 
با یکدیگر هس��تیم. در نمونه ای بارز و آشکار این 
موضوع می توان به جلسه دو شب گذشته رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با خبرنگاران اشاره 
کرد که متأسفانه در پایان جلسه، حاشیه هایی را 
به همراه داشت و باعث شد تا دوباره دعوای قدیمی 

اعضای شورای شهر پیش کشیده شود. 

پرده آخر؛ جنگ 
 در دقای��ق پایانی جلس��ه ش��ورای ش��هر عباس 
ح��اج رس��ولیها مدی��ر اکتی��و ش��ورای ش��هر، 
آس��تین انتقام را باال کش��ید تا عاقبت انتقاد را به 
خبرنگار مهر نش��ان بدهد.گویا یکی ازخبرنگاران 
خبرگزاری مهر با یکی از اعضای ش��ورای ش��هر 
 چندی پیش مصاحبه ای انجام داده بود که به قول 
حاج رس��ولیها »نباید انجام می داد « و به همین 
دلیل از سوی این مقام مسئول به این ترتیب مورد 
خطاب قرار گرف��ت، گویا این ادبیات در س��طح 
مدیران کالن استان باب شده اس��ت: » کار شما 
حرام است که در این پست هستی.  برو از هرکس 
هم که می خواهی بپرس. آن دنیا باید بازخواست 
بدهی،  اصال ظرفیت جایی که هستی را نداری یا 
اصال نفهمیدی و او هم نفهمیده چه گفته. ش��ما 
ضعیف ترین آدم هستی و ظلم کردی به این شهر 
اصفهان. خداوکیلی همه مطبوعات بروند چیزی 
که ایشان نوش��ته بخوانند. شما نمی خواهد دلت 
برای من بس��وزد، برای وقت مردم دلت بس��وزد. 
کاغذی که شما مصرف کردید حرام است.  خیلی 
زشت بود، ش��ما ببین چه حرفایی زدی، به همه 
توهین کردی.تو به مردم اصفهان توهین کردی و 
متوجه نبودی که چه می گویی. خجالت هم دارد. 
من تصمیم به سکوت داش��تم ولی چون خودت، 

خودت را  لو دادی، منم جوابت را دادم«. 

جنجال در آخرین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان

پرده آخر نمایش شورا ، جنگ بود

کمپینگ مردمی 
بیماری مزمن کلیوی 

مرک��ز فوریت های پزش��کی اس��تان 
گروه
اصفه��ان که مدت��ی در ترکیبی جدید  شهر

ش��روع به کار کرده اس��ت ب��رای ارایه 
عملکرد ساالنه خود و همچنین اقدامات ویژه برای نوروز سال 
 آینده، نشس��تی خبری با حض��ور غفور راس��تین مدیر مرکز 
فوریت های پزش��کی در اس��تان اصفهان کرد ک��ه در ادامه، 

قسمتی از صحبت های وی را می خوانید:

     از 2۵ اس��فند، تم��ام مراک��ز فوریت ه��ای پزش��کی، 
بیمارس��تان ها و تیم های اضطراری ام��دادی برای کمک به 
مس��افران نوروزی در آماده باش قرار دارند. 4۵بیمارس��تان، 
6۳داروخانه ش��بانه روزی، 28مرکز دیالی��ز،60 درمانگاه، 20 
کلینیک ش��بانه روزی و 20 مرک��ز رادیولوژی ب��ا تمام توان و 
ظرفیت در ایام نوروز به مس��افران خدمت رس��انی می کنند. 
2۵0تیم نظارتی در سطح استان تا۱۵ فروردین سال 92 بر تمام 

مراکز توزیع مواد غذایی نظارت خواهند کرد.
     در ایام نوروز ش��ش پایگاه س��المت برای خدمت رسانی 
در سطح اس��تان قرار دادیم که این پایگاه ها در ورودی غرب، 
ورودی جنوب در سه راهی شهرس��تان مبارکه، ورودی شمال 
در عوارضی اتوبان کاش��ان و ورودی شرق در سه راهی جندق 

قرار دارد.
     در ورودی شرق اصفهان یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس با 
20 تخت آماده ارایه خدمات سالمت به مسافران نوروزی است. 
یک پایگاه ویژه سالمت در پارک فدک و یک آمبوالنس در باغ  

غدیر شهر اصفهان به صورت شبانه روزی مستقر است.
    بیمارستان سوانح و سوختگی و بیمارستان فیض اصفهان 
 برای امدادرس��انی در ص��ورت بروز ح��وادث در ای��ن روز در 
 آماده ب��اش ق��رار دارد. برای جلوگی��ری از وقوع ح��وادث در 
آتش بازی چهارشنبه آخر سال توصیه می شود که والدین در 
کنار فرزندان خود باشند و در کنار پمپ بنزین ها، وسایل نقلیه 

و مجتمع های مسکونی آتش بازی انجام نشود.
     تعداد کل مأموریت های این مرکز در این مدت ۱26 هزار 
و2۳0 مورد در سطح استان بود که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته حدود شش درصد افزایش داشت.
     تعداد مأموریت های اعزام تصادف��ی تا پایان بهمن را4۱ 
هزار و66۱مورد بود و حدود سه هزار مأموریت تصادفی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته اس��ت. از این تعداد 
مأموریت تصادفی، 26هزار و99۱مورد تصادف ش��هری بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۱6درصد کاهش داشت.

    تع��داد مأموریت ه��ای تصادف��ی ج��اده ای ت��ا پای��ان 

 بهمن امس��ال۱۳هزار و۳49 مورد بوده اس��ت ک��ه این تعداد 
 نس��بت به م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته۱۵درصد افزایش 
 داش��ت. تع��داد مأموریت ه��ای غیرتصادف��ی در ای��ن مدت

 84 ه��زار و۵69 م��ورد ب��ود ک��ه نس��بت ب��ه مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته7/2درصد افزایش داش��ت. همچنی��ن تعداد 
مأموریت های امداد هوایی تا پایان بهمن امس��ال هشت مورد 

بود.
     احیای موفق در این مدت۱47 مورد  وتعداد مسمومیت با 
گاز مونوکسید کربن در سال جاری۳90مورد بود که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته20درصد افزایش داشت. از این تعداد 

مسمومیت ها،۳2 نفر فوت شدند.
     تعداد پایگاه های اورژانس در س��طح اس��تان۱08پایگاه 
شهری، جاده ای و هوایی اس��ت و۱۵0 آمبوالنس اختصاصی 
برای امدادرسانی در این پایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
مش��کالت موجود در مرکز ح��وادث و فوریت های پزش��کی 

اصفهان، کمبود نیروی انسانی و تأمین هزینه آنهاست.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان؛ 

استقرار تیم های فوریت های پزشکی در ایام نوروز

 گره ترافیکی بزرگمهر اصفهان
 باز شد

ش��هردار منطقه4ش��هرداری اصفهان گفت: پ��ل بزرگمهر با هدف 
روان س��ازی ترافی��ک و ایجاد فضای مناس��ب برای عب��ورBRT و 
جلوگیری از تشکیل گره ترافیکی در محدوده خیابان های بزرگمهر 
عملیاتی ش��د. پرهام در آیین بهره ب��رداری از طرح های عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی منطقه 4 اظهار داش��ت: این طرح ها به منظور 
تأمین محل پارک مورد نیاز خودروها در ح��د فاصل خیابان مفتح 
تا خیابان جی با ظرفیت۳۳0دس��تگاه خودرو ب��ا هزینه84 میلیارد 
ریال اجرایی شد و به منظور ایمن سازی عبور و مرور وسایل نقلیه و 
عابران میدان پینارت با هزینه دو میلیارد ریال س��اماندهی شد. وی 
ادامه داد: به منظور افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد محیطی شاداب 
و سالم برای شهروندان، پارک سلمان فارس��ی با هزینه ای افزون بر 
4 میلیارد و۵00 میلیون ریال تکمیل شد و پارک های محلی رودابه 
و فردوس نیز به ترتیب با مساحت س��ه هزار متر مربع و۱2هزار متر 

مربع ساماندهی شد.

 فرهنگ استفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی

رییس ش��ورای اسالمی ش��هرضا گفت: اس��تفاده از ناوگان حمل و 
نقل عمومی به عنوان یک راهکار مهم ب��رای کاهش ترافیک مطرح 
اس��ت و این فرهنگ باید در شهرضا به ش��کل اصولی نهادینه شود. 
عبدالرسول کاظم پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حالی که 
در طول چند دهه گذشته، تعداد خودروهای شخصی در شهرضا به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته، اما فضاهای شهری برای تردد این 
میزان وسیله نقلیه گسترش چندانی نداشته است. وی ادامه داد: بر 
این اساس در حال حاضر شاهد بروز ترافیک سنگین در برخی نقاط 
شهری هستیم که ریشه اصلی آن ناشی از عدم دوراندیشی مسئولین 
در دوران گذشته است. رییس شورای اسالمی شهرضا بیان کرد: در 
حال حاضر احداث یک پارکینگ مناسب، چندین برابر دوران گذشته 
هزینه در بر دارد، اما به لحاظ اهمیت موضوع باید در کمترین زمان 

ممکن نسبت به اجرای آن اقدام شود.

 یک سوم دانش آموزان
 آلوده به مصرف دخانیات

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق استان اصفهان گفت: 
به دنبال اجرای طرح بسیج سالمت و ایمنی دانش آموزان، مشخص 
شده که یک س��وم این دانش آموزان آلوده به مصرف سیگار یا قلیان 
هستند. علی روح افزا در جلسه هم اندیش��ی بسیج سالمت و ایمنی 
دانش آموزان، نوجوانان و جوانان اس��تان اصفهان ا ظهار داش��ت: در 
این طرح مشخص شده که نیمی از پسران دانش آموز سیگار یا قلیان 
مصرف می کنند. وی با اش��اره به این که س��ن آغاز تمایل به سیگار 
 و قلیان در بین دانش آموزان س��ال به س��ال در حال کاهش اس��ت، 
به طوری که به۱2/۵سالگی رسیده اس��ت، ادامه داد: بیشترین آمار 
مرگ و میر س��االنه در س��طح دنیا به سه عامل س��وءمصرف مواد، 

خودکشی و دیگرکشی وابسته است.

 فرصت نوروز 
به بهترین شکل مدیریت شود

مدیر کل تبلیغات اس��المی اصفهان با اش��اره به تأیید نوروز در روایات 
اسالمی، گفت: فرصت تعطیالت نوروزی باید به بهترین صورت مدیریت 
شود. حجت االسالم و المسلمین سید حسین بهشتی نژاد افزود: اسالم 
اصل نوروز را تأیید می کند و حتی برخی روایات اس��المی بسیاری از 
رویدادهای مهم اس��المی از جمله غدیر خ��م را در ردیف نوروز مطرح 
می کنند. وی با اش��اره به وصول طرح کاهش برخی تعطیالت رسمی 
کش��ور، گفت: متأس��فانه برخی از نمایندگان به دنبال حذف تعطیلی 

برخی روزها که با عواطف مردم ایران گره خورده است، بودند.

اصالحیه
  مورخ 91/12/16 

دبستان ستایش ، کالس پنجم
آناهیتا  انصاری

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

جناب آقای جعفری هرندی
رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان اصفهان

 انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان نماینده عالی دولت در بخش جرقویه سفلی
را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ش��ما را از درگاه حضرت حق 

روابط عمومیخواستاریم. 
اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش های همگانی شهرستان اصفهان



چهره روزیادداشت

 خط لوله گاز ایران و پاکستان 
کلید خورد

آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکس��تان وارد چابهار  شد تا همراه با 
محمود احمدی نژاد، بزرگ ترین و مهم ترین پروژه گازی منطقه را کلید 
بزند. پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان در حالی کلید خورد که تالش 

های زیادی برای جلوگیری از آن صورت گرفته بود.
موسسه امریکن اینترپرایز اینس��تیتو در یادداشتی می نویسد: »به رغم 
همه تالش هایی که ازسوی آمریکا جهت منصرف کردن پاکستان برای 
مشارکت در این طرح صورت گرفته بود، پاکستان این معامله را پذیرفت. 
ایاالت متحده آمریکا به دلیل ورود ارز به ایران و باال رفتن حجم تبادالت 
اقتصادی ناش��ی از احداث خط لوله صلح، به ش��دت مخالف احداث این 
پروژه بوده و مقامات اسالم آباد را از پذیرش آن برحذر داشته بود.« الزم به 
یادآوری است که پاکستان در 30 ژانویه الیحه معامله گازی با ایران)که 
500 مایل آن در خاک پاکستان قرار دارد( را به ارزش 1/5 میلیارد دالر 
تصویب کرد. خط لوله صلح، پاکس��تان را به میدان گازی پارس جنوبی 
متصل می کند. این خط لوله، ظرفیت انتق��ال روزانه 750 میلیون فوت 
مکعب به شبکه گازی پاکستان را دارد؛ آن هم در زمانی که پاکستان در 
بخش زیربناهایی انرژی با چالش های زیادی روبه روست و به دلیل قطع 
20 ساعته انرژی و برق، بسیاری از شهرهای این کشور شاهد تظاهرات های 
مردمی است.  گفتنی است، پیش تر هیالری کلینتون، وزیر خارجه سابق 
آمریکا خط لوله صلح و پذیرش آن را از سوی پاکستان نقض تحریم های 

آمریکا علیه ایران خوانده بود. 

خبر ویژه

4
شیرینیشبعیدگراننمیشود

در راستای توزیع گسترده شکر، روغن و س��ایر مواد اولیه تولید شیرینی، قیمت شیرینی و شکالت ثابت 
می ماند. حسن رادمرد، معاون توس��عه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزیع 50 هزار 

تن شکر سفید خبر داد و گفت: هزار تن شکر سفید در سطح کشور با قیمت 1300 تومان توزیع می شود.
 بازپرداخت وام مسکن مهر

20 ساله شد 
  وزیر راه و شهرسازی/ علی نیکزاد 

مدت بازپرداخت وام مسکن مهر از 15 س��ال به 20 سال افزایش یافت 
و در صورتی که بازار مس��کن به ه��م بریزد، حتما مالی��ات بر خانه های 
خالی، مالی��ات بر معامالت مک��رر و مالیات بر زمین ه��ای خالی اعمال 
می ش��ود. برخی تحوالت قیمت مربوط به تحوالت اقتصادی است، اما 
هرس��ال پیش از عید بحث هایی بر س��ر قیمت می ش��ود و ما توانستیم 
س��ه س��ال با س��اخت، افتتاح و واگذاری ها در حد مطلوب کار را پیش 
ببریم.  درحال حاضر در سطح 
کشور برنامه های گسترده ای 
در اتمام پروژه ها در شش ماهه 
اول و تحویل واحدهای مسکن 
مهر در شهرهای جدید پرند، 
اندیشه و پردیس در دستور کار 
قراردارد.  وزیر نیرو در این باره 
بارها دستور داده است و این 
خدمات در حال انجام است.
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وقت��ی پراید با دس��تور 
گروه
دولت و بع��د از کاهش  اقتصاد

500ه��زار و ی��ا گاهی 
چهار میلی��ون تومانی به رقمی نزدی��ک به 17-16 
 میلی��ون تومان می رس��د، انتظ��اری از ارزانی باقی 
قیم��ت ها نم��ی رود. قیم��ت خودروه��ای داخلی 
همچنان در نوسان است. این قیمت ها بیش از آن که 
راه سقوط را در پیش گیرد، همواره رو به صعود دارد. 
مش��خصه اصلی این تغیی��رات در این اس��ت که بر 
ویژگی های این خودروها افزوده نشده است. نه تغییر 
کیف��ی محسوس��ی ایج��اد ش��ده و ن��ه ب��ه قول 
خودروس��ازان،  آپش��ن جدیدی به آنها افزوده شده 
است. نوس��ان های ارزی و افزایش قیمت تمام شده، 
دلیل اصلی خودروس��ازان ب��رای افزای��ش قیمت 
محصوالت نه چندان باکیفیت اعالم شده ا ست. به 
این ترتیب، یکی از تجربه های تاریخی ایرانیان درحال 
رقم خوردن اس��ت؛ زی��را قیمت پراید ب��ه اندازه ای 
افزایش یافته که کمتر ایرانی این تصور را به خود راه 
می داد. اما این فرازونش��یب ها همواره در غیاب یک 

عنصر اساسی در بازار خودرو، یعنی »مصرف کننده« 
صورت گرفته اس��ت. البته پیش��ی گرفتن تقاضا از 
عرضه، این مجال را برای خودروسازان فراهم آورده تا 
آنان تعیین کننده قیمت ها و بازار باشند، همچنان که 
با افزایش اخیر قیمت ها از تقاضاها کاسته نشده، بلکه 
افزوده نیز شده است. در کنار این فعل و انفعاالت در 
بازار خ��ودرو، نداش��تن صداقت خودروس��ازان در 
مواجهه با خریداران و حتی بدقولی هایی که نسبت به 
عرضه به موقع خودرو انجام داده اند، حلقه واس��طی 
این میان وجود دارد که نقش آن بررس��ی نشده و به 

بحث و گفتگو گذاشته نشده است. 
سؤالی که باید مطرح شود، این است که آیا سازمان 
حمایت از مص��رف کنن��دگان، از مصرف کنندگان 
حمایت می کند و سازوکار این حمایت به چه صورت 
است؟ تجربه نشان داده اس��ت که سازمان حمایت 
به نوبه خود رفت��ار دوگانه ای را در پی��ش دارد. این 
نهاد نس��بت به بخ��ش خصوصی واقعی س��ختگیر 
و نس��بت به واحدهایی که قرابت بیش��تری نسبت 
به دول��ت دارند، همواره با دیده تس��اهل و تس��امح 

برخورد کرده اس��ت. مروری بر پرونده هایی که این 
س��ازمان در ماجرای افزایش قیمت لبنیات تشکیل 
داده، مؤید این مطلب است. اما این سازمان در برابر 
رفتارهای واحدهای اقتصادی دولتی یا کالن مانند 
خودروس��ازی یا پتروشیمی، یا س��کوت کرده یا راه 
را برای گران ش��دن محصوالت همواره کرده است. 
کمتر می توان موردی از تش��کیل پرونده و ارجاع به 
سازمان تعزیرات در این باره مشاهده کرد. همان گونه 
که ش��ورای رقابت اعالم کرده، گران کردن خودرو 
بدون مجوز این شورا اعتبار ندارد، اما از آنجا که زور 
خودروس��ازان به دولت می رسد، س��ازمان حمایت 
از تولیدکننده! مثل س��ایر مواقع کوتاه آمد و شیوه 
جدید قیمت گذاری خودرو را ابالغ کرد؛ همچنان که 
در ماجرای آتش گرفتن سریالی خودرو پژو نیز این 
سازمان نتوانست از مصرف کنندگان و زیان دیدگان 
حمایت کند. چنین تجربه هایی، این واقعیت را به ما 
گوشزد می کند که سازمان های دولتی، مانند سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان،  اساسا 
نمی توانند منافع مصرف کنندگان را نمایندگی کنند 

و منافع مردم در تصمیمات آنان جایی ندارد. چنین 
سازمان هایی که خود را به مردم پاسخگو نمی دانند 
و از نبود ش��فافیت نیز به اندازه کافی بهره می برند، 
نمی توانند با برگزاری جلس��ه هایی که طرف مقابل 
آنها تولیدکنندگان هستند، از مردمی دفاع کنند که 
نه آنان را برگزیده اند و نه می دانند که تصمیمات آنان 

براساس چه ضابطه ای اتخاذ می شود.
از طرف دیگر، زمانی که قیمت ها در بازار تا حدی ثابت 
می شود، افراد به اصطالح دالل وارد بازار می شوند و 
مجدداً برای افزایش قیمت خودرو تمام تالش خود را 
می کنند. کمیاب شدن خودروها از ترفندهایی است 

که  اخیراً زیاد به چشم می خورد.
خودروهایی چون انواع پراید، پژو 405، پرش��یا، پژو 
206 صن��دوق دار و... در بازار نایاب می ش��ود و اگر 
مشتری پروپا قرصی وجود داش��ته باشد، قیمت ها  
نجومی اعالم می ش��ود که هیچ همخوانی با کیفیت 
خودرو ارایه ش��ده ندارد، اما این قیمت ها دیگر برای 
مردم عادی ش��ده اس��ت؛ زیرا مردم می دانند همه 
این اتفاقات رنگ و بوی غیرواقعی دارد و دست هایی 
پش��ت پرده در حال هدایت این اتفاقات هس��تند. 
امیدها بر این بود که با تغییر رویه های فعلی، قیمت 
خودروها که در این روزه��ا در زمره کاالهای لوکس 
قرار گرفته، اصالح شود. شرایط پیش آمده نیز گالیه 
نمایندگان مجلس را سبب شده است، به گونه ای که 
آنها برای یکی از این خودروس��ازان که صفت بزرگ 
ترین خودروساز خاورمیانه را یدک می کشد، کارت 
قرمز را درآورده اند. نمایندگان مجلس اذعان داشته 
اند، اگر وزیر صنعت،معدن و تج��ارت رأی مثبت بر 
آزادس��ازی قیمت خوردو نم��ی داد اکنون وضعیت 
قیمت خودرو با بحران مواجه نمی ش��د و قیمت ها 
این گونه ب��اال نمی رفت. در مقطع فعل��ی نمی توان 
برای یک روز بعد بازار خودرو پیش بینی دقیقی کرد؛ 
 چرا که بازار فقط از عواملی تبعیت می کند که گفته 
می ش��ود توس��ط خودروس��ازان هدایت می شود. 
مدیران دو ش��رکت خودروس��ازی که ای��ن روزها 
هم از س��وی وزیر اولتیماتوم دریافت ک��رده اند، با 
 صنعت خودرو کاری انجام دادند که اصالح آن بسیار 
زمان بر اس��ت. وزی��ر صنعت،مع��دن و تجارت هم 
که به دلی��ل افزایش قیم��ت خودرو در ب��ازار مورد 
 انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته، برای رهایی از 
صحبت ه��ا و البته جلوگی��ری از اس��تیضاح، توپ 
را در زمین خودروس��ازان انداخته و ب��دون در نظر 
گرفت��ن موافقت مجمو عه اش با آزادس��ازی قیمت 
خودرو، گفته است که مدیران خودروسازی ضعیف 
 عمل کردند. او گفته بود که اگر مدیران دو ش��رکت 

ایران خودرو و سایپا به موقع موفق به مدیریت کمبود 
ارز می شدند، امروز مردم مجبور نبودند خودرو را با 
قیمت گران تری خریداری کنند. حال این بی کفایتی ها 
در مدیریت مالی سبب شده که شایعه خداحافظی 
مدیران ارشد دو شرکت اصلی خودروسازی تقویت 

شود.

عیدی خودروسازان به مردم
 مجموعه دولت بارها وعده اص��الح قیمت ها را داده 
بود و روز دوش��نبه با عیدی خودروسازان به معاون 
اول و مردم این امر محقق ش��د! در ش��رایطی که در 
ماه های اخیر، قیمت خودروهای مختلف نزدیک به 
صددرصد افزایش نیز داشته، اما می بینیم که کاهش 
قیمت که تحت عنوان عیدی به مردم مطرح شد، در 
حد 4-5 درصد است! آیا معاون اول رییس جمهور، 
گمان می کند که کاهش 5درصدی قیمت، راهگشا 
خواهد بود؟! یعنی ملتی در صف خرید پراید هستند 
و هنگامی که از قیمت 17/2 میلیون تومانی به16/7 
میلیون تومان برس��د، ناگهان جمعیت زیادی برای 
خرید پراید هجوم خواهند ب��رد؟! این ها پاک کردن 
صورت مس��أله اس��ت و نی��از واقعی مل��ت، اصالح 
ساختارهای ناپویا و فرس��وده صنعت خودروست تا 
الزم نباشد هر روز و هر ش��ب این ساختار عریض و 
طویل مورد هجمه قرار گیرد. این ها در حالی است که 
پیش تر، رییس شورای رقابت بر اصالح قیمت توسط 
خودروسازها تأکید کرده بود. جمشید پژویان، اعالم 
کرده بود که » قطعاً هدف، زیان خودروس��از نیست.

بر این اساس، دس��تورالعمل موقت را برای این دوره 
تعیین کرد تا خطوط تولید کار خود را ادامه دهند و 
مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیشتری 
به خرید خودرو دارند،  به این کاال دسترس��ی داشته 
باشند. خودروسازان می توانند برمبنای قیمت های 
ش��هریور 91 به عالوه نرخ تورم بخش��ی شش ماهه 
دوم س��ال، قیمت های خود را ارای��ه دهند تا زمانی 
که دستورالعمل کلی تدوین شود. ما مجموعه ای از 
افزایش قیمت های پایه را بعد از شوک ارزی شاهد 
بودیم که در مورد کاالهایی با منش��أ  خارجی اتفاق 
افتاد و مجموعه افزایش قیمت یا تورمی هم که ناشی 
از این شوک بر کل اقتصاد بود، پدیدار شد؛ از این رو 
تحت تأثیرقرار گرفتن خودروسازان بر مبنای چنین 
نرخ تورمی اس��ت؛ به همین جهت ما تورم بخش��ی 
 را منظور م��ی کنیم. افزایش قیم��ت انرژی و برخی 
نهاده ها از دو سال و اندی قبل رخ داده، اما چه اتفاقی 
افتاد که تا قبل از شوک ارز مس��أله ای رخ نداد، اما با 

افزایش ارز شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم«.

عیدی خودروسازان به مردم

عیدانه؛بهاسممردم،بهکامخودروسازان

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

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100352902157 ابالغی��ه:  ش��ماره   6110
9109980358100161، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910884، نظر ب��ه اینکه آقای 
مس��عود لب��اف فرزند احمدرضا ش��کایتی علیه عل��ی رضا گل��ه داری مبنی بر 
ف��روش مال غیر مطرح نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 103 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 337 ارجاع و به 
کالس��ه 910884 ک 103 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/1/31 و ساعت 
10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر فوق حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13911 س��لمانی- منشی شعبه 

103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353202291 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6148
9109980360000682، شماره بایگانی شعبه: 910982، مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: اصغر کامیابی مجهول المکان، تاریخ حضور: 1392/1/31، ش��نبه ساعت: 
10، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، علت حضور: در خصوص شکایت 
 علی��ه ش��ما در وقت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. 

م الف/ 14552 معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353202289 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6151
9109980360000682، شماره بایگانی شعبه: 910982، مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: فرشاد بهارزاده مجهول المکان، تاریخ حضور: 1392/1/31، شنبه ساعت: 
10، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، علت حضور: در خصوص شکایت 
 علی��ه ش��ما در وقت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید.

 م الف/ 14551 معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353202290 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6152
9109980360000682، شماره بایگانی شعبه: 910982، مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: س��پهر باقری مجهول المکان، تاریخ حضور: 1392/1/31، ش��نبه ساعت: 

10، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، علت حضور: در خصوص شکایت 
 علی��ه ش��ما در وقت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. 

م الف/ 14550 معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
6400 چون حسین و زهره ش��هرتین خلیلیان فرزندان عباس شکایتی علیه آقای 
عل��ی اکبر نصیری مبنی بر ت��رک انفاق- تخریب- ضرب و ج��رح عمدی مطرح 
نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 901385 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/2/9 ساعت 9/15 تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
ب��ه عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 13836 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351203427 ابالغی��ه:  ش��ماره   6401
9109980351200903، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910914، خواه��ان محم��ود 
دهدش��ت نیا دادخواس��تی به طرفیت خوانده منوچهر کفایت به خواس��ته بطالن 
معامله تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 

به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 

3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 9109980351200903 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1392/2/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف/ 13756 مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351103397 ابالغی��ه:  ش��ماره   6402
9109980351100578، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910579، خواهان شرکت شیر 
پاس��توریزه پ��گاه اصفهان بمدیریت آق��ای مراد رومی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده عباس گودینی به خواس��ته مطالبه طل��ب تقدی��م دادگاه های عمومی 

شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازدهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980351100578 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/1 و 
ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13777 خزایی- مدیر دفتر 

شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
6403 چون آقای علیرضا امیری ش��کایتی علیه آقای اصغر مرادی فرزند محمود 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910927 
ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 92/2/2 ساعت 9 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 14147 مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه
عمومی جزایی اصفهان

احضار
6404 چون آقای س��لیمان نژاد رئیس اداره امور مترجمان رس��می قوه قضائیه 
ش��کایتی علی��ه آقای علیرضا ن��ادری فرزند عل��ی مبنی بر جعل و اس��تفاده از 
س��ند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910924 ای��ن دادگاه ثبت، 
وق��ت رس��یدگی ب��رای روز 92/2/14 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به 
 اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری مرات��ب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 

 مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود.  م الف/ 14872  دفتر ش��عبه 118 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6405 خانم سمانه براتی فرزند حسن دادخواستی به طرفیت آقای بهروز تندروان 
فرزند علیرضا به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به کالسه 
9109980352200537 و به شماره بایگانی 910553 در شعبه 22 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رس��یدگی روز دوشنبه مورخ 92/2/2 ساعت 
10/30 صبح تعیین ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان می باش��د به 
دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 

روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت 
جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه 
مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/ 14883 

افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351903535 ابالغی��ه:  ش��ماره   6406
9109980351900619، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910633، خواهان مرضیه ایدر 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده پیمان خصال به خواس��ته گواه��ی عدم امکان 
سازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به کالسه 9109980351900619 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1392/2/8 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف/ 14874  پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100352902283 ابالغی��ه:  ش��ماره   6407
9109980363200627، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911043، چون آقای رحمت اله 
بدیعی زاده ش��کایتی علیه آقای س��ید محسن حس��ینی حبیب آبادی فرزند سید 
رضا مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده کالس��ه 911043 ک 103 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 103 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 9109980363200627 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/2 و ساعت 9:00 تعیین شده است. نظر به 
اینکه به علت مجهول المکان بودن متهم و ش��کایت ش��اکی و به تجویز ماده 180 
قانون آیین دادرس��ی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15173 س��لیمانی- مدیر شعبه 

103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6409 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به جالل اکرامی موضوع دادخواس��ت حس��ین 
رئیس دهکردی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک که تحت کالسه 1141/91 ح/ 9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی ش��ده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و 
منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 92/2/2 ساعت 
10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتض��ی صادر خواهد نمود. م الف/ 15147  

مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
6410 چون آقای امید عسگری فرزند عباس شکایتی علیه آقای علیرضا یادگاری 
مبن��ی بر ب��ی احتیاطی در امر رانندگ��ی منجر به صدمه بدن��ی غیرعمدی )جنبه 
عموم��ی بزه( مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911038 ک 112 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 92/2/1 ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 

حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15499 مدیر دفتر ش��عبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460350200097 درخواس��ت:  ش��ماره   6411
9109980350201090، شماره بایگانی ش��عبه: 911116، خواهان حمید داوری 
دولت آبادی فرزند علی دادخواستی به طرفیت اعظم دلگشا فر فرزند غالمحسین 
به خواسته مطالبه و اعسار از هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 911116 ح 2 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 1392/2/11 و ساعت 10:00 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 15485  قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350504499 ابالغی��ه:  ش��ماره   6588
9009980350501527، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901587، خواهان صابر علی 
انصاری دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت پاکدانه حیات انصار )با مسئولیت 
محدود( و هوشنگ حیاتی به خواس��ته انحالل شرکت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالسه 
9009980350501527 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/7 و س��اعت 
11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
8006 کالس��ه: 91-1039، ش��ماره دادنامه: 1226، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 20 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر مرادی فرزند مظاهر نشانی: اصفهان 
نرس��یده به فلکه ارتش فروشگاه برق پارس��ه، خوانده: مهدی خوانساری مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی 
اکبر م��رادی فرزند مظاهر بطرفیت مهدی خوانس��اری به خواس��ته مطالبه مبلغ 
35/180/000 ریال وجه چک ش��ماره 119596عهده بانک تجارت و 60423 عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مس��تندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل 
خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

پروین، در دست های ترانه علیدوستی 
کتاب »رؤیای مادرم« نوشته  آلیس مونرو، نویس��نده  کانادایی با ترجمه  ترانه علیدوستی، بازیگر 
سینما به عنوان اثر شایسته  تقدیر پنجمین جایزه پروین اعتصامی انتخاب شده است. این کتاب 

پیش تر نیز در جایزه  کتاب فصل به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شده بود.
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 دعوت اسپانیا و سوئد 
از یک اصفهانی

پس از حض��ور موفقی��ت آمیز 
فیل��م پویانمای��ی »تیغ��ه« در 
جشنواره زوم کش��ور لهستان  و 
اکران ای��ن اثر در ش��هر جلنیا، 
دبیرخان��ه جش��نواره ه��ای 
مکال از کش��ور اس��پانیا و بوف 
از کش��ور س��وئد این فیلم را که 
با ت��اش هنرمن��دان اصفهانی 
اوایل امس��ال در ش��هر اصفهان 
 تولید ش��ده، دعوت ک��رده اند.

این فیلم جهت حضور در این جش��نواره ها که به ص��ورت بین المللی 
و با حض��ور آثار برتر از کش��ورهای مختل��ف برگزار می گ��ردد، دعوت 
شده و نس��خه ای از آن تحویل این کشورها شده اس��ت. فیلم »تیغه« 
به نویسندگی، تهیه و کارگردانی حس��ن علیرضایی که هفدهمین اثر 
این فیلمس��از محسوب می ش��ود، با موضوع هشدار نس��بت به نابودی 
منابع طبیعی و در خطر بودن س��امت انس��ان ها تولید ش��ده و اعظم 
لطفی مدیر تولید و برنامه ریز، جواد نصر مدیر پروژه و تدوین و محسن 
نریمانی انیمیت و  متحرک سازی آن را بر عهده داشته اند. گفتنی است، 

جشنواره های مکال و بوف اوایل سال آینده برگزار خواهند شد.

حسین علیزاده »در چشم باد«
 آلبومی ش��امل موس��یقی متن مجموعه تلویزیونی »در چش��م باد« با 
23 قطعه به آهنگسازی حسین علیزاده اواخر این هفته منتشر می شود. 
حسین علیزاده موس��یقی متن سریال »در چش��م باد« را با بهره گیری 
از موس��یقی دوره های مختل��ف تاریخی س��ریال، ضبط دوب��اره کرده 
و توانس��ته فضایی قابل درک ب��رای مخاط��ب فراه��م آورد و عاوه بر 
بهره گی��ری از المان ه��ا و نمادهای جغرافیای��ی و تاریخی ب��ا توجه به 
تس��لط بر ردیف دس��تگاهی از فضا و حجم موس��یقی ایرانی برای بیان 
احساس��ات و کش��مکش های داس��تانی بهره گرفته اس��ت. در این اثر 

حس��ین علیزاده)تار،سه تار،شورانگیز(، 
 بردی��ا کیارس)ویلن(، رضا عس��گرزاده
نیم��ا کوب��ه ای(،   )باالبان،فل��وت، 

علیزاده)رباب(، صب��ا علیزاده)کمانچه(، 
 راحل��ه برزگ��ری و پوری��ا اخ��واص

)همخ��وان( به همراهی ارکس��تر در این 
اثر هنرنمایی کرده اند و ضبط، میکس و 
مسترینگ این اثر بر عهده رضا عسگرزاده 
بوده است.  آلبوم موسیقی متن سریال »در 
چشم باد« از سوی مؤسسه فرهنگی هنری 

»نقطه تعریف« منتشر خواهد شد.

تأثیر پوشش ستاره های سینما 
بر جامعه

گ�روه فرهنگ : س��ینما به عن��وان هنری فرهنگ س��از 
معرفی می ش��ود که مخاطبش بر اساس همذات پنداری با 
شخصیت های آن، یک نفر را به عنوان بازیگر مورد عاقه و 
در اصطاح س��تاره برای خود انتخاب می کند که گاهی بر 
 اساس میزان عاقه او به آن بازیگر، حتی پوشش خود را از او 
الگو برداری م��ی کند. معرفی فرهنگ ه��ر جامعه در بطن 
پوشش و نوع کاربرد آن در جامعه نهفته است، اما بیشترین 
جایی ک��ه می توان دو س��ویه ب��ه تبلیغ و اش��اعه فرهنگ 
درست پوششی پرداخت کجاست؟ آیا ش��ما جایی بهتر از 
س��ینما س��راغ دارید؟ تأثیر انکارناپذیر هنر بر شکل گیری 
فرهنگ در هر جامع��ه ای، زوایای مختلف��ی دارد، تا جایی 
که بسیاری از قدرت های جهانی سال هاست که ساح های 
 خ��ود را در قاف��ی نگه��داری می کنن��د ک��ه هن��ر آن را 

تزئین کرده است.
 واقعیت این است که سینما یکی از بزرگ ترین ابرقدرت های 
فرهنگ سازی در دنیا محسوب می ش��ود که تأثیر کوچک 
ترین نمای ظاهر ش��ده بر آن را به سرعت می توان در میان 
مردم کوچه و بازار دی��د. به همین خاطر، اس��تفاده از این 
دنیای م��درن و در عین ح��ال لذتبخش، وس��یله ای تازه 
برای نشان دادن فرهنگ ها و اندیش��ه هایی است که شاید 
به س��ختی بتوان با زبان روزمره بیان کرد. ظاهر ش��دن با 
پوششی متفاوت که تاش برای دست یافتن به پوششی که 
هم مجلسی باش��د و هم با حجاب، بحثی را دوباره به میان 
کشید که شاید خیلی پیش از این ها باید در سطح مدیریتی 
و بازار مد و لباس به آن اندیش��یده می ش��د؛ این که سینما 
اساس��ا نقش مهمی در فرهنگ سازی پوش��ش در جامعه 
و مد ایفا می کن��د. طراحی لباس با در نظ��ر گرفتن هویت 
فرهنگی و واقعیت های روزمره جامعه، یکی از عواملی است 
که می تواند از طریق سینما به عنوان یک تریبون بین المللی 
به نمایش گذاشته شود. به طور حتم، تأثیر دیدن یک بازیگر 
زن ایرانی در حالی که بخش��ی از آیین و اصالت کشور خود 
را به تن داشته باشد، در محافلی چون مراسم »اسکار« که 
شخصیت های متفاوت با پوشش ها و فرهنگ های مختلف در 
آن حضور دارند، از جنبه های مختلف، بسیار تأثیرگذار است. 
در این میانه باید دید که مس��ئوالن برای پیوند دادن حوزه 
لباس با هنرمندان مختلف به خصوص در عرصه سینما چه 
تدابیری اندیشیده اند. به طور حتم، حرکت فعاالن عرصه مد 
و لباس به همراه هنرهای بصری چون سینما، شروعی تازه 

در فرهنگ و اصالت کشور خواهد بود.
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عالی ترین نهاد فرهنگی و هنری استان 
محمد 
اصفهان که هم��ان اداره کل فرهنگ و بندرعباسی

ارشاد اسامی اس��ت و در این نوشتار تا 
انتها ارشاد نامیده می شود، در روزهای پایانی سال توانست فردی 
را برای نشس��تن بر روی صندلی داغ ارش��اد بیابد؛ کسی که به 
اس��تناد حرف ها و نوش��ته هایش برنامه های کانی برای اهالی 

فرهنگ و هنر استان دارد. 
مدیر کل جدید و تازه نفس ارش��اد و همه دیگر اهالی این اداره، 
برخاف بسیاری از مدیران استان که این روزها میزبان خبرنگاران 
هستند، همگی خندان و خوشرو بودند، چرا که انتقادها، تسلیت 
ها، تهنیت ها و گایه های تندتر را شنیدند و لبخند زدند و آینده 
را روزهای بهتری برای فرهنگ و ارش��اد اصفهان دانس��تند؛ چه 

باشند و چه نباشند. 
اما درباره این جلس��ه که با حضور خیل عظیم خبرنگاران»چند 
حوزه ای« برگزار ش��د، بد نیس��ت بدانید همه چیزخوب و عالی 
وعادی پیش رفت، اما بخش س��ؤاالت خبرن��گاران، لحن کام و 
صراحت سخنران اول نشست؛ یعنی حجت االسام والمسلمین 
محمد قطبی را تغییر داد. دلیل این مسأله هم حرف های صادقانه 
و صریحی بود که س��ه نس��ل خبرنگاران حاضر در جلسه مطرح 

کردند. 
به همین دلیل بود که مدیر ارشاد در بخش دوم حرف هایش دیگر 

درباره »س��رکش کاف« یا »اوقات فراغت« سخن نگفت بلکه در 
فضایی رئالیستی و واقع گرایانه تر حرف زد. 

»من نمی توانم معجزه کنم«؛ اولی��ن جمله ای بود که قطبی در 
بخش دوم نشست با آن افتتاح کام کرد و چون مشکات رسانه ها 
و مطبوعات را خوب شنیده بود، ادامه داد: نمی شود همه مشکات 
را یک روزه حل کرد. من اگرآنقدر توانایی داشتم تا االن کار بزرگ 

تری انجام داده بودم.
 مدیر بهاری ارش��اد اصفهان در ادامه با اعام این که » من از بعد 
از روزی که حکم گرفتم باید پاسخگو باشم و نه قبل از آن« راه را 

برای حرف زدن از مدیر پروازی پیشین مسدود کرد.
بدین ترتیب محمود ش��الویی که ازابتدای جلسه، بیش از زمانی 
 که دراصفهان بود در جلسه خطاب قرارمی گرفت، ازسرزبان ها

افتاد تا محمد قطبی از همین ابتدا نش��ان دهد ن��زد او راه برای  
جنجال باز نیس��ت. مدیر اصفهانی و بومی ارشاد اصفهان از سند 
راهبردی و عملیاتی نشریات استان هم سخن گفت. او حتی همه 
خبرنگاران را دعوت کرد تا در همین محل ) سالن جلسات اداره 
فرهنگ و ارشاد اس��امی استان( دور هم جمع ش��وند و بتوانند 
راهکارهایی علمی و عملی برای برون رفت مطبوعات و نشریات 
از این معضات بیابند و این س��ند راهب��ردی را » الگویی جهت 
پیشرفت« بنامند.  مرد اول تصمیم گیری در حوزه فرهنگ استان 
در راستای تفهیم آنچه » الگویی جهت پیشرفت« می نامید، این 

س��ند را چنین توصیف کرد: با تبیین این الگو وضعیت فرهنگی 
استان به تفکیک هر شهرس��تان در پیش روی مدیران فرهنگی 
قرار می گیرد و امیدواریم تا اردیبهشت ماه مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی و کارگروه فرهنگی را برای اجرای آن دریافت کنیم. سند 
راهبردی خدمات دائمی اداره ارشاد اصفهان در زمینه هنرهای 
تجسمی مانند موسیقی، س��ینما، تئاتر، فعالیت  های فرهنگی- 

هنری کانون های مس��اجد و 
موارد دیگر نیز تدوین ش��ده 

است. 
قطبی برای اثب��ات این مدعا 
اعتقادش ب��ه » خرد جمعی« 
در انج��ام کاره��ای فرهنگی 
را مط��رح کرد و ب��ا صراحت 
اعام ک��رد: درتاش��م برای 
رف��ع مش��کات موج��ود در 
مطبوع��ات همه توان��م را به 
کار گیرم تا هر مشکلی هست 
ازهمی��ن بدن��ه مطبوع��ات 
بشنوم و به مراجع باالتر مثل 
وزارتخانه یا مجلس اعام کنم. 
وی ب��ا ادای جمل��ه »یک��ی 

ازش��ریان های بزرگ فرهنگی، خبرگزاری ه��ا ومطبوعات و در 
مجموع منظومه خبررسانی است«، بیش از دیگر همتایان پیشین 

ارشادی اش وعده اقتدار و اعتبار به مطبوعاتی ها داد. 
 حجت االس��ام والمس��لمین محمد قطبی در دیگر بخش های

جلس��ه و در پاس��خ به پرس��ش های مط��رح ش��ده خبرنگاران 
مقوالت دیگ��ر فرهنگی و هنری در اصفهان مثل تئاتر، س��ینما، 
تجس��می، موس��یقی و هر چه بود را جزء برنامه هایش برشمرد 
و از تاش برای ارتق��ا و اعتای آنها س��خن گفت، ام��ا در تمام 
 طول جلسه با درایت تمام، نه به کس��ی قولی داد و نه وعده های

عریض و طویلی خرج کرد.  
یکی دیگرازم��وارد جالب توجه درجلس��ه اداره ارش��اد که همه 
میهمان��ان ومیزبانان درب��اره آن متف��ق القول بودن��د، توانایی 
معاونین اداره ارش��اد در رتق و فتق امور هن��گام نبود مدیر کل 
بود.گویا تردد باالی مدیران ارش��اد اس��امی در استان اصفهان 
سبب شده تا نوعی توانایی نامحسوس در معاونین و همه پرسنل 
 اداره ارش��اد ایجاد ش��ود و بدین ترتیب کارهایش��ان با مدیر یا 
بی مدیر به خوبی انجام بدهند؛ توانایی و قابلیتی که طی یک سال 

اخیردرجلسات تودیع و معارفه نادیده گرفته شده است. 

در اولین نشست خبری مدیر کل جدید ارشاد استان اصفهان چه گذشت؟ 

من نمی توانم معجزه کنم

حجت االسالم 
 والمسلمین 

 محمد قطبی  
 در بخش دوم 

حرف هایش در 
 فضایی رئالیستی و 

واقع گرایانه تر 
حرف زد
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ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353301643 دادنام��ه:  ش��ماره   8057
9109980353300036، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910840، خواه��ان: آقای مهدی 
جانقربان به نش��انی زندان مرکزی اصفهان، خواندگان: 1- آقای محسن کرمانی، 
2- طیب��ه حق ش��ناس، 3- آقای محس��ن گل محمدی، 4- آقای قاس��م کثیری، 5- 
آق��ای مهدی جعفری��ان، 6- آقای امین اخوان، 7- آقای حس��ن ابراهیمی، 8- آقای 
رض��ا علمداری، 9- آقای فریدون فالحتیان، 10- آقای مرتضی ش��الی، 11- آقای 
علی غفرانی اصفهانی، 12- آقای بهنام جهانش��اهی، 13- آقای سید مسعود صالح 
پور، 14- آقای رس��ول جعفری، 15- آقای احمدرضا بیتی، 16- آقای امیرحس��ین 
اش��راقی، 17- آقای آیت اله قناعتی، 18- آقای عباس کارگر، 19-خانم آرزو پنجه 
فوالد، 20- آقای سید محمدرضا هاش��می، 21- آقای سجاد طاووسی، 22- آقای 
آرش ابوطالب��ی، 23- آقای فریبرز س��لیمانی، 24- آقای حم��زه رحیمی همگی به 
نشانی مجهول المکان، 25- آقای ابراهیم حاتمی به نشانی اصفهان خ 24 متری اول 
کوچه میرزایی پالک 97، 26- آقای مهدی علیجانی به نشانی اصفهان خ دشتستان 
خ پژوان پالک 10 واحد یک،  27- آقای مسعود اله دادی به نشانی اصفهان خ جی 
خ تاالر کوچه ش��هید امیر هوش��نگ انصاری پالک 20، 28- آقای سامان رحیمی 
به نش��انی اصفه��ان خ 24 متری اول جنب داروخانه صح��ت کوچه حالجی پالک 
104، 29- آق��ای محمد جواد مبینی به نش��انی اصفهان خ کاوه خ فالطوری ابتدای 
خ فالط��وری فلک��ه اول آل محمد، 30- آقای بابک پور بختیار به نش��انی اصفهان 
خ رب��اط اول کوچ��ه طالقانی نبش کوچه س��تایش پ��الک 2، 31- خانم مریم مجد 
وزیری نس��ب به نشانی اصفهان خ عس��گریه پارک بهاران بن بست ارغوان پالک 
37، 32- آقای محمدحس��ین ش��یروانی به نشانی خمینی ش��هر – منظریه مجتمع 
صدف، 33- آقای عبدالحس��ین جعفری به نش��انی اصفهان حصه غربی خ رودکی 
کوی س��عدی پالک 7، 34- آقای سید جمال شمس به نش��انی اصفهان خ گلستان 
کوی کوثر مجتمع مس��کونی کوثر بلوک 4 پالک 15، 35- آقای س��عید آشتی جو 
به نش��انی اصفهان خ جی ابر اطش��اران بن بست گلشن درب روبروی درب سبز، 
36- آق��ای علیرضا محمدخانی به نش��انی اصفهان خ چم��ران کوچه آل بویه 36 
فرعی اول، 37- آقای حیدر رضایی به نشانی ازنا- کوی شاهد تابان 3، 38- آقای 
اکبر باصری به نش��انی اصفهان خ کاوه خ فالط��وری فلکه اول آل محمد ابتدای خ 
پالک 6، 39- آقای س��عید بهروز تقوی به نش��انی اصفهان خ رک��ن الدوله کوچه 
قاسمی کوچه جاودان پالک 51، 40- آقای حسن رشیدی به نشانی اصفهان خ شیخ 
 طوس��ی محله گرگان کوچه نیک بخت بن بست نسیم پالک 309، 41- آقای مجتبی 
عباس��ی به نش��انی اصفهان خ جی خ تاالر کوی ش��قایق پالک 5، 42- آقای نصیر 
رستمی به نشانی اصفهان خ پروین خ صباحی پالک 187، 43- آقای احمد خدادادی 
به نش��انی اصفهان خ مش��تاق دوم پل شهرس��تان کوچه امید علی چرمی پالک 8، 
44- خانم مریم عمویی به نش��انی اصفهان خ برازنده خ آل بویه نبش الله پالک 6، 
45- آقای علی اصغر جهاندیده به نش��انی اصفهان خ آل محمد کوچه واثقی پالک 

32، 46- آق��ای محمدرضا یزدیان به نش��انی اصفهان خ پروین کوچه آراس��ته 
پ��الک 40 واحد 2، 47- آقای علیرضا اعظمی به نش��انی اصفهان خ فالطوری فلکه 
 اول آل محم��د پالک 6 نب��ش خ طبقه اول، 48- مهری امینی به نش��انی اصفهان خ 
خوراسگان خ 22 بهمن کوی شهید قضاوی پالک 5، 49- آقای سعید قایی به نشانی 
اصفهان خ جی رکن الدوله سه راه پیروزی کوچه احسان پالک 15، 50- آقای حجت 
شریفی به نشانی اصفهان خ پروین کوی مدنی پالک 2، 51- آقای محمد یزدانی به 
نش��انی اصفهان خ عسگریه دوم مالصدرا کوچه گلستان پالک 10، 52- آقای علی 
عباسی به نشانی اصفهان خ مردوایج خ فارابی شمالی کوی 25 پالک 20، خواسته: 
اعس��ار از پرداخت محکوم به، رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی 
جان قربان فرزند رضا به طرفیت آقای محسن کرمانی و دیگر شکات دادنامه ذیل 
مبن��ی بر اعس��ار از پرداخت رد مال موضوع دادنامه ش��ماره 78 مورخ 90/1/27 
صادره از همین شعبه دادگاه با توجه به شهادت شهود که اظهارات همگی حکایت 
از ع��دم بضاعت مالی خواهان در پرداخت محکوم به مذکور به صورت یکجا دارد 
و عدم هر گونه دفاعی از سوی خواندگان و سایر قرائن موجود در پرونده ادعای 
خواهان را وارد دانس��ته و ضمن پذیرش اعس��ار خواه��ان از پرداخت محکوم به 
صورت یکجا با اس��تناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به 
تقسیط رد مال موضوع دادنامه فوق الذکر به صورت ماهیانه چهارمیلیون ریال تا 
زمان اس��تهالک و پرداخت کل محکوم به دادنامه مذکور صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
و س��پس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان 

میباشد. رحیمی فرد- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350900498 اجرائی��ه:  ش��ماره   8059

9009980350900485، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900534، بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9009970350900890 
محکوم علیهما 1- س��عید خیراللهی ن��ام پدر: احمد 2- عبدالمحمود حس��ن پور 
نام پدر: عباس نش��انی: خیابان عالمه مجلس��ی کوچه شیشه گری کوچه صغیر 
اصفهانی پالک 25 محکوم اس��ت به: 1- متضامنًا به پرداخت مبلغ 115/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/391/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
محک��وم له مؤسس��ه مالی و اعتباری قوامین نش��انی: خیابان س��جاد حدفاصل 
سپهس��االر و آپادانا بعالوه پرداخ��ت مبلغ 5/750/000 ری��ال بابت حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 

ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفي نکنید ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباشد قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي مدني 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 

10 آبان 1377 توجه نمائید. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
8060 پرون��ده کالس��ه: 9109980350400560 ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفهان دادنامه ش��ماره 9109970350401154، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910569، خواهان: آقای رمضانعلی کاظمی به نشانی اصفهان خ 
کمال اسماعیل پشت پاساژ سپاهان کوی گلخانه ساختمان سایه پالک 4، خوانده: 
آقای جواد جابر انصاری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره سفته، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای رمضانعلی 
کاظمی بطرفیت آقای جواد جابر انصاری به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد میلیون 
ریال وجه یک فقره س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 934559-1391/2/27 به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه با تعیین 
وقت رس��یدگی و دعوت طرفین خوانده با اس��تحضار از وقت رسیدگی مورخه 
91/9/19 حضور بهم نرس��انده و اص��واًل دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل 

نیاورده اس��ت فلذا دعوی خواهان وارد تش��خیص مستنداً به مواد 249 و 307 و 
309 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و با احتس��اب هزینه دادرس��ی و خس��ارت 
تأخیر در تأدیه برمبنای ش��اخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 
سررس��ید س��فته تا زمان اجرای حکم محاس��به و وصول خواهد ش��د. در حق 
خواهان محکوم می نماید. این رأی غیابی بوده و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد. استاد شریف- رئیس شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8061 کالس��ه پرونده: 910867، وقت رس��یدگی: 92/2/4 س��اعت 11/30 صبح، 
خواه��ان: علیرضا س��لطانی آفارانی فرزن��د عبداله با وکالت حس��ین محمدیان، 
خوانده: احمدرضا بهش��ت آئین فرزند اس��ماعیل، خواسته: مطالبه وجه، خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. دفتر شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
8062 ش��ماره: 910555 ح/ 3 کالس��ه پرون��ده: 9109980350300555، وق��ت 
رسیدگی: 92/2/7 س��اعت 9 صبح، خواهان: رحیم توکلی با وکالت مهدی ناظمی 
زاده، خواندگان: 1- فلورا قاس��می نژاد دهکردی 2- گیتی قاس��می نژاد دهکردی 
3- رضا رحیمی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100361503343 ابالغی��ه:  ش��ماره   8063
9109980361501629، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911702، خواه��ان زه��را 
محمدش��اهی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده س��انتوس ایکه چوک��وا مدو به 
خواس��ته صدور حکم ط��الق به درخواس��ت زوجه تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه 
عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 
448 ارجاع و به کالس��ه 9109980361501629 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/2/7 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی و اس��تماع ش��هادت 
ش��هود حاضر گردد و ظرف 20 روز پس از انتشار آگهی داور خود را به دادگاه 
 معرفی نماید. منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی 

)خانواده( اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351904715 ابالغی��ه:  ش��ماره   8064
9109980351901691، ش��ماره بایگانی شعبه: 911738، خواهان فرشته معاذی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده ه��ادی باقرپور به خواس��ته گواهی عدم امکان 
سازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به کالس��ه 9109980351901691 
ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/1/28 و س��اعت 12:15 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350805449 ابالغی��ه:  ش��ماره   8065
9109980350801046، شماره بایگانی شعبه: 911098، خواهان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه با نمایندگی آقای محمدحسین نظری و مسعود مهردادی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان عابدین جعفری و صالح جعفری به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801046 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 

آن 1392/2/18 و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351804193 ابالغی��ه:  ش��ماره   8066
9109980351800517، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910527، خواه��ان مرضیه 
بهداروند دادخواس��تی به طرفیت خوانده مهدی احمدی کرچی به خواسته صدور 
حکم طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هجده��م دادگاه عمومی حقوق��ی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351800517 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/1/28 و ساعت 
12:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460353600038 درخواس��ت:  ش��ماره   8067
9109980358300921، شماره بایگانی شعبه: 911353، چون در پرونده کالسه 
9109980358300921 چ��ون آق��ای علیرضا دهقانی ب��رای منصور صابری و 
پریس��ا صابری به اتهام خروج غیرقانونی از کش��ور به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1392/2/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی ب��ه متهم در اجرای مقررات ماده 180 
قان��ون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد. م الف/ 18857 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353306103 ابالغی��ه:  ش��ماره   8068
9109980353300060، شماره بایگانی شعبه: 911340، خواهان مجتبی اکبریان 
دادخواستی به طرفیت خواندگان مهربان خادمی و رضا آتشبار و محمود طالبی 
و محمد نصر و قاس��معلی مش��هدی نژاد و مهدی پیوندی و مرتضی صانعی و 
ابراهی��م دادایی و احمد قاس��می و پروین بهرام��ی و داود روزبهانی و احمدعلی 
بابایی و اقدس بصیری و رس��ول جوانبخت و شهال توسلی و محمدرضا دهقان 
و عزیزاله نوربخش و محمدرضا ادیبی و مظاهر نفیس��ی و حجت اله یوسفیان و 
محمد جعفر جعفری و قدرت اله احمدپور سامانی و علی وطنی به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 8809970353300083 مورخ 1388/1/25 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
107 دادگاه عمومی کیفری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 
015 ارجاع و به کالس��ه 9109980353300060 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/2/23 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 

18872  دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 شروع خوب ماهانی ها 
در والیبال نشسته

 مرحله پایان��ی رقابت های لیگ برتر والیبال نشس��ته بان��وان از دیروز 
 سه ش��نبه به میزبانی مش��هد آغاز ش��د و فوالد ماهان در اولین دیدار 

ثامن الحجج سبزوار را مغلوب کرد.
 در این رقابت ها ش��ش تی��م صعود کننده از مرحله نخس��ت ش��امل 
ثامن الحجج سبزوار، فوالد ماهان سپاهان، هیأت کرمان،  هیأت لرستان، 
هیأت همدان و هیأت گیالن حضور دارند. فوالد ماهان در نخستین دیدار 
خود به مصاف تیم قدرتمند ثامن الحجج رفت که با اقتدار توانست این 

تیم را با نتیجه ۳ بر صفر در هم بکوبد و پیروز این دیدار لقب گیرد. 

 سپاهان 
امتیازآورترین میهمان لیگ دوازدهم 

تیم سپاهان با کس��ب هفت برد و چهار تس��اوی در دیدارهای خارج از 
خانه، امتیاز آورترین تیم میهمان لیگ امسال به شمار می رود.

تیم فوالد در ۱۵ بازی این فصل در اهواز ۱۱ برد ودو تساوی و دو باخت 
به دس��ت آورده و در مقابل۳۱ گل زده ۱۷ گل نیز دریافت کرده است. 
این تیم در بین همه تیم های لیگ برتر بهترین عملکرد را در بازی های 
خانگی داشته است. اس��تقالل و تراکتور با کس��ب ۳۳ و ۳۲ امتیاز در 
رده های بعدی جدول بازی های خانگی لیگ برتر هستند. اما در بین 
تیم های میهمان نیز بهترین عملکرد متعلق به سپاهان است. این تیم 
طی ۱۴ بازی خارج از خانه هفت برد و چهار تساوی و سه باخت داشته 
و ۲۵ امتیاز کسب کرده اس��ت. البته طبق جدول بازی ها، آبی پوشان 

پایتخت در ۱۵ بازی خارج از خانه موفق به کسب ۲۶ امتیاز شده اند. 
اما نبای��د از ای��ن نکته غافل ش��د که اس��تقالل در بازی ه��ای مقابل 
پرسپولیس، سایپا، پیکان، راه آهن و گهر در آزادی میهمان بوده است 
و از این پنج بازی دور از خانه مجازی ۱۰ امتیاز کسب کرده اند. در واقع 
استقالل فقط در ۱۰ بازی این فصل بیرون از آزادی بازی کرده و چهار 

برد و چهارتساوی و دو باخت به دست آورده است.

 بسکتبال  ماهان
 بر سکوی سوم لیگ ایستاد

تیم بس��کتبال فوالد ماهان با کس��ب دومین پیروزی برابر شهرداری 
گرگان همچون سال گذش��ته بر سکوی س��وم رقابت های لیگ برتر 

بسکتبال باشگاه های کشور ایستاد. 
دیدار دوم مرحله رده بندی لیگ برتر بس��کتبال باش��گاه های کشور 
روز دوش��نبه از س��اعت ۱۶ در س��الن امام خمینی )ره( گ��رگان آغاز 
ش��د. فوالد ماهان در حالی به مصاف حریف خود رفت که پنجش��نبه 
گذشته در دیدار اول موفق به برتری ۱۰۳ بر ۶۸ شده بود و برای تکرار 
این پیروزی در خانه حری��ف آماده بود و انگیزه داش��ت. ماهانی ها در 
این دیدار نیز همچون بازی نخس��ت برتری خود را ب��ه حریف دیکته 
کردند و در خانه حریف ب��ا نتیجه ۸۰ بر ۴۷ به پیروزی رس��یدند تا بر 
س��کوی س��وم رقابت های لیگ برتر قرار بگیرند.  تیم بسکتبال فوالد 
ماهان فصل پیش نیز عنوان س��وم لیگ را به دست آورده بود.  ماهان با 
شکست برابر مهرام و شهرداری گرگان با شکست برابر پتروشیمی در 
مرحله نیمه نهایی به دیدار رده بندی رسیده بودند. پتروشیمی و مهرام 
 نیز همانند فصل قبل به فینال لیگ برتر رس��یده اند که تیم جنوبی در 
دو مسابقه نخست، مهرام را از پیش رو برداشت و چهارشنبه برای سومین 
بار،  در تهران به مصاف مدافع عنوان قهرمانی می رود. دیدارهای فینال به 

صورت سه از پنج برگزار می شود.

 پیشنهاد ریاست هیأت فوتبال
 به سعیدآذری

مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب آهن گفت: در جلسه ای که با مدیرکل اداره 
ورزش و جوانان داشتم در خصوص مباحث کالن ورزش استان صحبت 
کردیم و البته در خصوص ریاست هیأت فوتبال هم به من پیشنهاد شد 

که من فعال نپذیرفته ام. 
س��عید آذری در گفتگو با ایس��نا در خصوص این که آیا پیشنهادی در 
خصوص ریاست هیأت فوتبال به او شده است یا خیر، اظهارکرد: من با 
جواهری مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان جلسه ای داشتم 
که این جلسه پیرامون مسائل کالن ورزش استان بود و چالش های که 
فوتبال استان با آن روبه رو است که در کل جلسه مثبتی بود. در خصوص 
هیأت فوتب��ال هم با من صحبت ش��د، اما من فعال با توجه به ش��رایط 
 حاضر و با توجه به این که کارمند ذوب آهن هستم فعال هیچ سمتی را 
نپذیرفته ام. وی در پاسخ به این سؤال که اگر اردشیر سعد محمدی اجازه 
حضور شما را به عنوان ریاس��ت هیأت فوتبال صادر کند چه تصمیمی 
می گیرید؟ گفت: در طول سال های گذش��ته من سمت های مختلفی 
در جاهای مختلف داش��ته ام، البته نمی خواهم بگویم که در ش��أن من 
نیست که ریاست هیأت فوتبال را بپذیرم؛ چرا که سمت به کسی هویت 
نمی دهد بلکه این خود اشخاص هس��تند که با عملکرد مناسب در هر 
پستی به خود ش��أن و هویت می  دهند. تنها می توانم بگویم که من اگر 
احس��اس کنم که می  توانم به فوتبال و ورزش اصفهان کمکی کنم، در 

خدمت به ورزش اصفهان درنگ نخواهم کرد. 

طرف نیمکت الغرافه نمی روم 
اما گل می زنم

محمدرضا خلعتبری/ بازیکن تیم سپاهان  
من یک نیم فصل قطر بودم و از نظر فوتبالی برای من آن گونه که باید و شاید 
خوب نبود، ولی برای این تیم آنقدرها هم بد بازی نکردم. بعد از آن به امارات 
رفتم و یک نیم فصل خیلی خوب در الوصل داش��تم.الغرافه در حال حاضر 
تیم خوبی است و بازیکنان خارجی خوبی در ترکیب خود دارد. این مسابقه 

برای ما یک بازی بسیار سخت است و ما 
می رویم که س��ه امتیاز آن را ازآن خود 
کنیم، هرچند که بازی سختی است. 
موفقیت تیم برای من مهم تر اس��ت 
و مهم نیست چه کسی گل می زند 
یا چه کسی گل نمی زند، اما تالشم را 

می کنم که برای سپاهان در این مسابقه 
گلزنی کنم و مثمر ثمر هم باشم و اگر 
ش��د گل هم بزنم، ولی طرف نیمکت 

الغرافه نمی روم.

6
ذوب آهن جریمه نقدی شد

در دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و سایپای البرز در هفته ۲۷ لیگ برتر، تماشاگران منتسب به 
تیم ذوب آهن تخلفاتی مرتکب شدند که بر همین اساس به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی 
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توس هم به بکام می پیوندد
پاری س��ن ژرمن س��تاره های بزرگی مث��ل دیوید ب��کام و زالتان 
ابراهیموویچ را دارد. رییس مون پلی��ه گفته تالش می کند تا دیگو 
مارادونا را به عنوان مربی تیمش اس��تخدام کند و حاال ممکن است 

کارلوس توس هم به جمع این ستاره ها اضافه شود.  

محاکمه بازیکن تیم ملی انگلیس
پلیس انگلیس اعالم کرد، پیتر ش��یلتون ۶۳ ساله 
دروازه بان س��ال های دور تیم ملی انگلیس که ماه 
پیش به خاطر رانندگی در شرایط غیرعادی بازداشت 

شده بود، در دادگاه محاکمه می شود. 

فسخ قرارداد مورینیو - رئال مادرید
رسانه های اسپانیایی از فس��خ قرارداد ژوزه مورینیو با 
رئال مادرید خبر دادند. مورینیو فصل جاری را بس��یار 
بد ش��روع کرد، ولی با دو پیروزی برابر بارسلونا و حذف 
شیاطین سرخ از لیگ قهرمانان اروپا نفس راحتی کشید.
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 نویدکیا، مرد سال 
فوتبال ایران

اعتبارات مهر ماندگار 
در راه نقش جهان 

سرپرس��ت س��ازمان لیگ فدراس��یون فوتبال که میهمان برنامه ۹۰ بود، در 
قسمت نظرسنجی برنامه ۹۰ برای انتخاب بهترین بازیکن سال فوتبال ایران، 
محرم نویدکیا را انتخاب کرد. مهدی تاج در برنامه ۹۰ با اشاره به بحث تغییر 
زمان دیدار سپاهان و اس��تقالل در رقابت های مرحله نیمه نهایی جام حذفی 
فوتبال باشگاه های کشور، اظهار داشت: استقالل نمی خواست بازی حذفی را 
در تاریخ ۹ فروردین برگزار کند و به دنبال این بود که بازی گهر در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر را ۹ فروردین برگزار کند.  استقالل باید در عربستان بازی 
کند، سپاهان در ایران. وی با اشاره به نظرسنجی برنامه ۹۰ در مورد مرد سال 
فوتبال ایران از بین دژاگه، رحمتی و نویدکیا اضافه کرد: به نظر من نویدکیا واقعاً 
بازیکن تأثیرگذاری است و کسی بوده که در همه مسابقات سپاهان تأثیرگذاری 

خود را نشان داده است. 

مسئوالن پروژه های مهر ماندگار قول داده اند که طی روزهای آینده بودجه قابل 
توجهی برای ساخت ورزشگاه نقش جهان به پروژه تزریق کنند.  قرار بود استان 
اصفهان برای ساخت ورزشگاه نقش جهان سه میلیارد تومان بودجه از محل 
بودجه های استانی و کمک های شرکت های مختلف اختصاص دهد، اما با توجه 
به این که بودجه اصلی ورزشگاه نقش جهان از محل پروژه های مهر ماندگار با 
تأخیر به پروژه تزریق شد، مسئوالن استان دو میلیارد از رقم مورد تعهد خود را 
 خیلی زودتر به ورزشگاه نقش جهان اختصاص دادند.  بعد از آن هم سه میلیارد

و ۷۰۰ میلیون توم��ان از اعتبارات ملی به پروژه رس��ید تا روند کار س��رعت 
 قابل توجهی به خود بگیرد.  قرار است برای س��اخت این ورزشگاه نزدیک به 
۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و طرح های مهر ماندگار اختصاص پیدا 

کند که تا کنون تنها سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون از این مبلغ تزریق شده است.

در سال ۹۱ ورزش هم طعم اقتصاد مقاومتی 
گروه 
را چشید، به خصوص ورزش اصفهان که غده ورزش

بدخیم ورزشگاه بزرگ، راه ارتزاقش را بیش 
از پیش تنگ کرد و سختی سال کمبود بودجه را دوچندان کرد. 
چند روز دیگر سال نو از راه می رسد، ولی هنوز بودجه سال ۹۱ 
تمام وکمال از راه نرس��یده اس��ت؛ چون پولی نبوده که بخواهد 
برسد. سال سخت، عنوانی اس��ت که اهالی ورزش اصفهان برای 

سال۹۱ انتخاب کرده اند.

اختالف سلیقه های شخصی
ابتدای س��ال ب��رای اهال��ی ورزش اصفه��ان با ن��زاع و اختالف 
سلیقه مس��ئوالن غیر ورزش��ی که از قضا نفوذ زیادی در ورزش 
 داشتند سپری ش��د. عزل و نصب های درون سازمانی هم بر این 
اختالف س��لیقه ها دامن زد تا پرونده برکناری رشید خدابخش 
و انتخ��اب جانش��ین ب��رای وی جهت تکی��ه زدن ب��ر صندلی 

 ریاس��ت مدیرکل اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان تشکیل 
شود.

برکناری خدابخش از اداره کل ورزش و جوانان
 در س��ه ماه��ه اول س��ال، خدابخ��ش در هی��أت های��ی چون 
دوچرخه س��واری، دو ومیدانی و قایقرانی تغییراتی اعمال کرد و 

رؤسا کنار رفته و سرپرست ها جایگزین شدند. 
شاید این جرقه ای بود بر انبار باروت نزاع های مسئوالن استان 
که هش��تم تیرماه را به جلس��ه تودیع و معارفه مدیرکل اسبق و 
جدید مبدل کرد. محمدرضا محمد جواهری جانشین خدابخش 
ش��د تا به گفته معاونت برنامه ریزی استاندار کارها را آن طور که 
بایسته و شایس��ته ورزش اصفهان اس��ت پیش ببرد، ولی حسن 
کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس با این انتصاب که از سوی 
 دفتر استانداری شکل گرفته بود چنان برافروخت که حمایت های

خود را از احمد جمشیدی، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اصفهان دوچندان کرد.

افتتاح خانه وزنه برداری اصفهان
روزی ک��ه مراس��م تودی��ع و معارف��ه مدی��رکل اداره ورزش 
 و جوان��ان اس��تان انج��ام ش��د، مص��ادف بود ب��ا افتت��اح خانه 
وزنه ب��رداری اصفهان ک��ه به گفته حس��ین رض��ا زاده، رییس 
فدراس��یون وزنه برداری در کشور بی نظیر اس��ت. ازقضا مراسم 
تودیع و معارفه هم همان جا برگزار شد. بعد از آن هم کسی از این 

خانه خبری ندارد!

کشتی اصفهان جان گرفت
در سال۹۱ با تالش داوود ش��یران به عنوان رییس اسبق هیأت 
کشتی استان باشگاه فوالد ماهان منجی کشتی اصفهان شد و بعد 
از س��ال ها رخوت و رکود خون تازه ای به شریان کشتی دمید و 
نماینده اصفهان وارد لیگ شد. شیران خدمت بزرگ دیگری نیز به 
کشتی اصفهان کرد که همانا جلب رضایت یک خیر برای ساخت 
تنها خانه کشتی کش��ور در اصفهان بود، اما این خدمات به دلیل 
همس��و نبودن نظرات وی با مدیرکل جدی��د و همکارانش کاماًل 

نادیده گرفته و شیران از سمتش کنار گذاشته شد.

اصفهان، شهر دوچرخه ها 
رفتن باجول و تعیین سرپرست برای هیأت دوچرخه سواری در 
زمان خدابخش انجام شد، ولی انتخابات مجمع آن در زمان مدیر 
کل جدید شکل گرفت که حضار سوپرایز شدند و در عین ناباوری 
یکی از کاندیداها که سرپرس��ت هیأت هم بود، بدون هیچ دلیلی 
از انتخابات کنار کشید. شاید داوود بحیرایی می دانست رقیبش 
توانایی زیادی در اداره هیأت دارد که کنار کش��ید؛ چراکه کیوان 
لیمویی بعد از کسب رأی قاطع از مجمع، خدمات شایانی به ورزش 
دوچرخه سواری اصفهان کرده است، به طوری که لقب »اصفهان، 

شهر دوچرخه ها« دارد به نصف جهان باز می گردد.

دعوا بر سر هیچ و پوچ
 وقتی اختالف سلیقه ها بروز کرد، خیلی ها آمدند تا از آب گل آلود

ماهی بگیرند. یکی از این ماهیگیران معاون ورزش��ی اس��تاندار 
بود که خدابخش را مقص��ر تمام بدبختی ه��ای ورزش اصفهان 
اعالم کرد و تا توانس��ت مدیرکل اس��بق را کوبی��د. ماحصل این 
نزاع، روشن ش��دن آتش��ی بود که دودش به چشم ورزش استان 

رفت. این کس��ری، بزرگ ترین ضربه ر ا به پیکر بی جان ورزش 
اصفهان وارد ساخت، به طوری که  نزدیک به چهار میلیارد تومان 
 از بودجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای معارضین 
زمین های ورزش��گاه نقش جهان  از کل اعتبارات اصفهان کسر 
شد. به گفته محمد جواهری،  حذف این مبلغ از اعتبارات ورزشی 
استان باعث ش��د حداقل ۱۰۰پروژه اولویت دار استان به خواب 

برود و زمان بیداری اش اصاًل مشخص نیست.

نقش جهان بدون تاریخ افتتاحیه
به گفته مدیرکل فعلی ورزش اصفهان، تنها خواسته مردم از وی 
اتمام پروژه نقش جهان بود که محمدجواهری برای پیش��گیری 
از گرفتاری و از چش��م افتادن در نظر مردم گف��ت » لطفا دنبال 
تاریخ افتتاحیه نقش جهان نباش��ید. من یک پایم در هیأت های 
ورزش��ی اس��ت، پای دیگرم در استان ها و س��رم در نقش جهان 
 است. هفته ای یک بار به آنجا سرمی زنم و از نزدیک امور را رصد 
می کنم. جدای از مشکل بودجه که تأثیر زیادی در تمام امور دارد، 
به زودی خبرهای خوبی در خصوص نقش جهان خواهید شنید.«

رشد ورزش های کمتردیده شده
حذف بودجه دولت��ی از ورزش قهرمانی و حرف��ه ای ضربه بدی 
بر پیک��ر ورزش وارد کرد؛ چراکه ق��رار بود آن ی��ک درصدی از 
بودجه دولت که به ورزش قهرمانی تعل��ق می گرفت، در ورزش 
همگانی صرف ش��ود اما نب��ود بودجه، کمبود اعتب��ارات را برای 
تمام رش��ته ها س��بب ش��د، ولی برخی ازهیأت های ورزش��ی 
اصفهانی بی کار ننشس��تند و دس��ت روی دس��ت نگذاش��تند. 
تالش کردند و هیأت خود را برس��ر زبان ها انداختند. در این بین 
هیأت هایی چون تکواندو، ورزش روس��تایی و ب��ازی های بومی 
 و محلی و ورزش همگانی بی ش��ک جزء موفق تری��ن ها بودند.

91؛ سال سخت ورزشی

خبرهای خوب درمورد نقش جهان در راه است

رحیمی: 

آقای تاج کار خودت را کردی! 
مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: سیاست در این فوتبال باعث 
شده تا لیگمان نابود ش��ود. علیرضا رحیمی در مورد برنامه 
جدید سازمان لیگ که اعالم شد و طبق این برنامه سپاهان 
در جام حذفی روز دهم فروردین باید با استقالل بازی کند، 
اظهار داش��ت: ما را برای تصمیم گیری در م��ورد تاریخ این 
بازی به تهران دعوت کردند و در آنجا گفتند در ۴۰ روز پیش 
رو باید هر چهار روز یک ب��ار بازی برگزار کنیم. من به مالزی 
رفتم و سازمان لیگ چنین برنامه ای را در نظر گرفته است. 
حرف من این است که به جلسه ای که خودشان برگزار کردند 

احترام می گذاشتند. 
 وی افزود: من مش��کلی با باش��گاه اس��تقالل ندارم و اتفاقا 
می گویم این برنامه برای تیم اس��تقالل هم که باید در لیگ 
قهرمانان آسیا بازی کند فشرده اس��ت. حرف من با مهدی 
تاج اس��ت که در رأس س��ازمان لیگ ق��رار دارد. از این پس 
تصمیم گرفته ام که دیگر با او تماس نگی��رم و رابطه ای با او 
 نداشته باش��م. دیگر اعتراضی نمی کنم. تا توانستند در این

برنامه ریزی به سپاهان لطمه زدند. مدیرعامل باشگاه سپاهان 
تأکید کرد: حرف من این اس��ت که وقتی آقایان بلد نیستند 
برنامه ریزی کنند، بهتر اس��ت این کار را به خود دو باشگاه 
سپاهان و استقالل بسپارند. ما دو باشگاه با هم مشکلی نداریم 
و این خود سازمان لیگ است که با این نوع برنامه ریزی باعث 
می شود مسئوالن دو باشگاه روبه روی هم قرار گیرند و با هم 
به اختالف بخورند و من، تاج را مقصر می دانم. او کار خیلی 
بدی کرد. وی در خصوص این که هیأت رییسه سازمان لیگ 
چنین تصمیمی گرفته اس��ت، عنوان کرد: این تاج بوده که 
چنین تصمیمی گرفته و ربطی به بقیه ندارد. منظورش��ان 
از هیأت رییسه کیست؟ آنهایی که می گفتند در فدراسیون 
اصفهانی ها با سپاهان هستند، منظورشان به چه کسانی بوده 
است؟ اگر منظور به ابرقویی نژاد است که باید بگویم او دشمن 
اول سپاهان است. این کار را تاج کرده و او سیاسی است  و ما با 
آدم های سیاسی در نیفتیم بهتر است. پس چرا ما را به تهران 
دعوت کردند؟ رحیمی خاطر نشان کرد: من مطمئن هستم 
که علی کاظمی این برنامه را ننوشته؛ چون او کار خود را بلد 
است، اما نگذاش��ته اند که او کارش را انجام دهد و خود تاج 
 این برنامه ریزی را کرده اس��ت. آن زمان که می گفتیم و داد 
می زدیم که به خاطر تیم ملی لیگ را ۲۱ روز تعطیل نکنید 
کسی صدای ما را نشنید و حاال باید هر چهار روز یک بار بازی 
کنیم و نگران آسیب دیدگی بازیکنان باشیم. اکنون باید جام 
 حذفی را کنار بگذارند تا مس��ابقات لیگ و آس��یا تمام شود؛ 

این طوری به کسی هم صدمه ای وارد نمی شود.

دیدگاه

دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
مسعود 
آس��یا امروز با دی��دار الغراف��ه قطر و افشاری

س��پاهان ادامه پیدا خواه��د کرد تا 
شاگردان کرانچار به عنوان بهترین تیم ایرانی دور اول، به دنبال 
گرفتن دومین سه امتیاز مرحله دوم گروهی و ادامه صدرنشینی 
در گروه سوم این مسابقات باشند. س��پاهان بعد از یک پیروزی 
شیرین در لیگ برتر ایران که باعث صعود تیم اول اصفهان به رتبه 
دوم لیگ هم شد، با روحیه ای خوب راهی قطر شده تا در تقابل با 
دومین تیم عرب��ی حاضر در گروهش، قدرت فوتب��ال ایران را به 
کش��ورهای کوچک حاش��یه خلیج فارس ثابت کند. هرچند که 
حاشیه سازی های فدراسیون فوتبال در رابطه با جابه جایی تاریخ 
 ب��ازی ج��ام حذف��ی س��پاهان در مقاب��ل اس��تقالل کم��ی 
س��پاهانی ها را نگران کرده اس��ت، ولی در هر ص��ورت زردهای 
اصفهان به عنوان بین المللی ترین تیم ایرانی بعد از دو سال حضور 
مداوم در جمع هش��ت تیم برتر قاره آسیا امس��ال به دنبال این 
هس��تند تا بعد از شش س��ال، دوباره طعم حضور در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا را بچشند. برد قاطعانه س��پاهان در مقابل النصر، 
بدون شک همه تیم های این گروه را از سپاهان ترسانده و الغرافه 
هم که در هفته قبل در عربستان با دو گل مغلوب االهلی شد، در 
شرایط عادی در مقابل طوفان زرد آسیا حرفی برای گفتن نخواهد 
داش��ت. الغرافه تیم پنجم لیگ ۱۲ تیمه قط��ر، در آخرین بازی 
خودش در این لیگ با گلزنی آلکس و فرید الش��ماری، الریان را 

شکست داده و بدون ش��ک با روحیه ای خوب در مقابل سپاهان 
 قرار خواهد گرفت، ولی س��پاهانی ها بدون ش��ک عالوه بر آنالیز 
بازی های این تیم اطالعات الزم را از بازیکنانی مثل هادی عقیلی 
 و آن��دو تیموریان ک��ه در لیگ قطر ب��ازی می کنند، به دس��ت 
 آورده اند و مش��کلی برای معرفی این تیم قطری به بازیکنانشان 

نداشته اند.

الغرافه چند ملیتی
در ترکیب این تی��م، بازیکنانی مثل قاس��م بره��ان دروازه بان 
تیم ملی قط��ر، ابراهی��م قانم،الرنس کوایه،حامد ش��امی،نه نه، 
مارک برش��انو،لوییز اندرس��ون و آلکس بازی می کنند که این 
نام ها نش��ان از پرمهره بودن الغرافه نس��بت به بقی��ه تیم های 
 عربی اس��ت، با این وجود خط حمله این تیم ب��ا زدن ۲۳ گل در 
۱۹ مسابقه لیگ قطر آمار ضعیفی از خودش به جا گذاشته و خط 
دفاعی س��پاهان اگر با حواس��ی جمع بازی کند، خطری دروازه 
شهاب گردان را تهدید نخواهد کرد. قطری ها به تازگی جبرئیل 
سیسه، ستاره مش��هور فرانسوی را هم از باش��گاه کویینز پارک 
رنجرز انگلستان به صورت قرضی خریداری کرده اند و سیسه با 
وجود این که در بازی اول تیمش در مقابل االهلی عربس��تان در 
لیست ۱۸ نفره قرار نگرفت، اگر در بازی امشب مشکلی برای بازی 
کردن نداشته باشد، شاید انگیزه بازیکنان سپاهان را برای بازی با 
الغرافه افزایش دهد. الغرافه در دوره نهم لیگ قهرمانان آسیا هم با 

سپاهان همگروه بود که در بازی رفت، دو برصفر مغلوب سپاهان 
شد و در بازی برگشت هم با یک گل، زردها را شکست داد. رقیب 
اصلی س��پاهان در این گروه نماینده عربس��تان است و سپاهان 
اگر می خواهد که به مانند چند س��ال گذشته ش��انس میزبانی 
در مرحله حذفی را داشته باشد، باید با پیروزی در مقابل الغرافه 
آماده بازی سنگین این گروه در مقابل االهلی شود. خوشبختانه 
اکثر بازیکنان سپاهان چه در لباس زرد و چه در لباس سبز ذوب 
آهن سابقه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را داشته اند و کرانچار 
می تواند با تکیه بر همین مس��أله، تیمی باتجرب��ه و کامل را به 
میدان بفرس��تد.ترکیب های دو نفره احم��دی و طالبی در خط 
دفاعی، محرم و جمشیدیان در خط هافبک در کنار خلعتبری و 
سوکای در خط حمله، یکی از بهترین زوج های دو نفره را در تاریخ 
باش��گاه س��پاهان به وجود آورده و اگر کادر فنی سپاهان دوباره 
 هوس ایجاد تغییر در ترکیب تیم همیش��ه برنده  به سرش نزند، 
می توان امیدوار بود که روند رو به رشد شاگردان کرانچار همچنان 
در لیگ قهرمانان آسیا ادامه داشته باشد. درخشش حاج صفی و 
جهان عالیان در بازی مقابل صبا خیال سپاهان را از سمت چپ 
تیمش راحت کرده و امی��د ابراهیمی هم با دوندگ��ی مداوم در 
مقابل خط دفاعی تیمش، روزنه های نفوذ به خط دفاعی سپاهان 

را بسته است.

انگیزه خلعتبری
خالقیت خلعتبری در خط حمله و عالقه او به دادن پاس گل به 
س��وکای، بالی جام مدافعان الغرافه در بازی امشب است که اگر 
با حمایت محرم و جمشیدیان همراه ش��ود، الغرافه حرفی برای 
گفتن نخواهد داش��ت. البته خلعتبری تجربه یک حضور ناموفق 
به عنوان لژیونر در ترکیب الغرافه را دارد و ش��اید همین مسأله 
باعث ش��ود تا مهاجم ملی پوش س��پاهان با انگیزه ای مضاعف 
 در مقابل تیم س��ابقش حاضر ش��ود. قطری ها بدون ش��ک در 
۲۰ دقیقه ابتدایی برای گلزنی در مقابل س��پاهان بر روی دروازه 
این تیم هج��وم خواهند آورد و اگر ش��اگردان کرانچار بتوانند از 
این فشار اولیه رهایی پیدا کنند، این فرصت ایجاد می شود تا به 
دروازه قاسم برهان نزدیک شوند. قضاوت بازی امشب سپاهان به 
عهده لی مین هو از کره جنوبی خواهد بود که قرار است از ساعت 
۱۸:۴۵ دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه خانگی الغرافه آغاز شود و 
در دیگر بازی این گروه هم، النصر در امارت میزبان االهلی خواهد 
 بود. به خاطر همزمانی با بازی استقالل و العین، هواداران سپاهان 
می توانند بازی تیمشان را از شبکه ورزش تماشا کنند. بازی بعدی 
سپاهان هم روز سیزدهم فروردین درمقابل االهلی عربستان در 

ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد. 

ترکیب احتمالی سپاهان
شهاب گردان،علی احمدی،فرشید طالبی،حسن جعفری،احسان 
حاج صفی،امید ابراهیمی،محرم نویدکیا،احمد جمشیدیان، امین 

جهان عالیان، محمدرضا خلعتبری و جواهیر سوکای

 در انتظار دومین پیروزی

به تیم برنده دست نزن
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یادداشت

 شهرداری ها130میلیارد ریال
به نهاد کتابخانه ها پرداخت کردند

مدیرکل مشارکت ها وشهرداری های نهادکتابخانه های عمومی کشور 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون130میلیارد ریال از محل نیم درصد 

درآمد شهرداری ها به نهادکتابخانه های عمومی پرداخت شده است.
 علی غیاثی ندوشن در جریان س��فر به چهارمحال و بختیاری افزود: این 
نیم درصد به عنوان اصل��ی ترین منبع درآمد، ب��رای هزینه های جاری 
کتابخانه های عمومی اختصاص می یابد. وی پیش بینی امس��ال سهم 
نیم درصد درآمد شهرداری ها برای کتابخانه های عمومی را بیش ازهزار 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:50 درصد این میزان درشهرداری تهران 
و بخش عمده دیگر در ش��هرداری دیگر کالن شهرها متمرکز است. وی 
افزود: س��هم ش��هرداری تهران ازاین میزان،500 میلیارد ریال است که 
امسال کمترین میزان مشارکت در پرداخت سهم نیم درصد درآمدی را 

به کتابخانه ها داشته است.
 غیاث��ی ندوش��ن پرداخ��ت نی��م درص��د درآمد ش��هرداری ه��ا برای 
کتابخان��ه ه��ای عموم��ی را تکلی��ف قانونی دانس��ت و تصری��ح کرد: 
 ش��هرداری ه��ا در ای��ن زمین��ه هم��کاری نم��ی کنن��د. وی اف��زود: 
شهرداری ها با پرداخت این نیم درصد، دسترس��ی شهروندان به منابع 
فرهنگی را افزایش می دهند. غیاثی ندوش��ن گفت: از مجموع یک هزار 
و100شهرداری کش��ور، مش��کل عمده در پرداخت تکلیف قانونی آنها 
 به نهاد کتابخانه ه��ا مربوط به کالن ش��هرها و برخی ش��هرداری های

 مراکز اس��تان هاس��ت. مدیرکل مش��ارکت ها و ش��هرداری های نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور برای حضور در انتخابات هیأت امنای انجمن 
کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری به شهرکرد سفر کرده است. 

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
علیرضا عنابستانی 

دستگاه های مختلف برای استقبال از مس��افران نوروزی آمادگی کامل 
دارند و تمامی تمهیدات و شرایط برای پذیرایی، اسکان و اقامت میهمانان 

نوروزی فراهم شده است.
ظرفیت اسکان مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال وبختیاری در 
تعطیالت نوروز سال92به 39 هزار و904 نفر در روز افزایش یافته است.

این مشکل، اهداف سفر ارزان را تحت تأثیر قرار می دهد، چرا که برخی از 
قیمت ها نزدیک به قیمت مهمانپذیرها و هتل های استان است.

ه��دف از اس��تفاده از امکانات 
دولتی در آم��وزش و پرورش، 
 ارای��ه خدم��ات به مس��افران

 به منظور رونق گردش��گری و 
تحقق اهداف سفر ارزان بوده 
که نباید محاس��به قیمت ها 
نزدیک ب��ه قیمت های بخش 

خصوصی باشد.

چهارمحال و بختیاری آماده 
استقبال از مسافران نوروزی است

چهره روزیادداشت
کسب رتبه دوم   تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت    فشار
مهندس نیازی رییس سازمان جهاد کش��اورزی استان، از کسب رتبه دوم استان 
چهارمحال وبختیاری  درزمینه تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری تحت 

فشار، درکشور خبرداد.
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در شرایط کنونی که جهانی سازی، تمامی ابعاد فرهنگی جوامع 
 را شامل ش��ده اس��ت، تمرکز زدایی بیش از هر زمانی احساس

 می ش��ود و محصوالت فرهنگ��ی جوامع کوچک ک��ه از تندباد 
نمادهای نامطلوب جهانی ش��دن مصون مانده ان��د عرض اندام 
می کنند. صنعت گردش��گری حاال به عنوان ابزاری برای عرضه 
این محصوالت که تا بیش از این ناشناخته بوده به مدد ارتباطات 
نوین و ش��بکه های گس��ترده اجتماعی، ماهیت وی��ژه ای یافته 
است. در ش��رایط کنونی، آن دس��ته از فعالیت ها را گردشگری 
مس��ئوالنه می دانند که با دورترین نقاط کش��ور پیوندی پایدار 
داشته باشند؛ به تعبیری گردش��گری نوین وامدار سنت ها شده 
است. در کشورمان که گونه گونی اقوام و رنگارنگی جغرافیایی اش 
زبانزد خاص و عام اس��ت، متاعی ارزش��مند نمایان ش��ده و در 
ش��رایط جهانی جهانگردی برای خود جایی ویژه گشوده است. 
نهادینه شدن ضوابط اکوتوریس��م یا بوم گردی توسعه پایدار را 
در صنعت گردشگری نوید می دهد. این که چطور از جای جای 
این س��رزمین بتوان به شایس��تگی بهره برد و ضم��ن صیانت از 
زیس��ت بوم رونق اقتصادی را در واحدهای کوچک اقتصادی به 
جریان انداخت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و این مهم 
 نیازمند راهنمایی های بیش از پیش مس��ئوالن مربوطه و ارایه 
آم��وزش ه��ای الزم در این زمینه اس��ت. اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یکی از معدود اس��تان های کشور اس��ت که در زمینه 
بوم گردی ش��رایط ایده آلی دارد. در حال حاضر در این اس��تان 
مردم و حتی به نوعی می توان گفت مس��ئوالن هم با این پدیده 

به صورت ناش��یانه برخورد می کنند و به اهمیت و جوانب مثبت 
آن یا آگاه نبوده و یا این که به آنها بهای چندانی نمی دهند، این 
در حالی است که توسعه بوم گردی به زیرساخت ها و سازه های 
 گران قیمت نیاز ندارد. توفیق در این موضوع بیشتر به جنبه های

ن��رم اف��زاری و آموزش��ی بس��تگی دارد. در ای��ن راس��تا حفظ 
 و صیان��ت از محیط زیس��ت را م��ی ت��وان یک��ی از مقوله های 
بوم گ��ردی عنوان کرد و گف��ت که در مرحله نخس��ت، آموزش 
برای طبیع��ت گ��رد و راهنمای��ان گردش��گر ضروری اس��ت.

کارشناس طبیعت گردی و روس��تاهای هدف گردشگری اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان در 
این خصوص با اش��اره به تعریف ب��وم گردی گف��ت: بوم گردی 
بر پایه بازدید گردش��گران از چش��م اندازهای طبیعی و اشکال 
مختلف زندگ��ی جوامع محلی در محیط های گوناگون اس��توار 
اس��ت.مرتضی محمدیان با بیان ای��ن که ترویج ب��وم گردی به 
 معنای آسیب رس��اندن به محیط زیست نیس��ت، تصریح کرد:

بوم گ��ردی دقیقا ب��رای به��ره گرفت��ن گردش��گران از منابع 
 طبیعی خدادادی و آشنا شدن گردش��گران با خرده فرهنگ ها

 در راس��تای احت��رام ب��ه طبیع��ت و تقویت همبس��تگی ملی 
است.

طبیعت بک��ر و زیب��ای اس��تان و وج��ود مناطق بک��ر طبیعی 
نظیرس��بزکوه، هل��ن، دیناران،کوهرن��گ، بازفت و ل��ردگان به 
 واسطه زیست بوم عشایر بختیاری و قشقایی بهترین منطقه برای

 بوم گردی به شمار می رود.

کارش��ناس امور قرآن��ی تبلیغات اس��المی بروج��ن از فعالیت 
 15مرکز قرآنی در این شهرستان خبر داد. محمد منصوری گفت: 
هم اکنون شش مؤسس��ه قرآنی، دو خانه قرآن روستایی و هفت 
خانه قرآن شهری در این شهرستان مشغول فعالیت هستند. وی 
با اشاره به این که فعالیت مراکز قرآنی شامل برگزاری دوره های 
آموزشی قرائت، مفاهیم، تفسیر و حفظ قرآن کریم است، افزود: 
برپایی جلسات قرآنی، تربیت معلم و آموزشیار قرآنی و مشارکت 
در برگزاری برنامه های قرآنی در مناسبت های مختلف مذهبی و 
ملی از دیگر فعالیت های این مراکز قرآنی به شمار می آید. وی با 
اشاره به این که کاربردی شدن مفاهیم قرآنی در جامعه، معرفی 
 سبک زندگی قرآنی اس��ت، تصریح کرد: مراکز قرآنی با اجرای 
طرح های آموزش��ی می توانند عالوه بر ریش��ه کنی بی سوادی 
قرآنی در انتقال مفاهیم و ارایه الگوی زندگی قرآنی نقش مهمی را 
ایفا کنند. منصوری انجام فعالیت های قرآنی در شهرستان بروجن 
را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود مربیان کارآزموده قرآنی در 
این شهرستان، هم اکنون در حوزه آموزش روخوانی و روانخوانی 
قرآن کریم گام های مؤثری برای آموزش افراد برداشته شده است.

چاپ دو فیلمنام�ه از هنرمند چهارمحالی در کتاب 
فیلمنامه های برگزیده جشنواره حسنات

 دو فیلمنامه از محسن باقری دستگردی در کتاب فیلمنامه های 
برگزیده دومین جش��نواره مل��ی فیلم کوتاه حس��نات به چاپ 
رسید.  رییس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 

به رونمایی از کتاب »فیلمنامه های برگزیده جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات« در س��ومین دوره این جش��نواره گفت: در این 
مجموعه35فیلمنامه به چاپ رس��یده که فیلمنامه های»مدال 
سیاه« و » سنگ قبری برای آب« نوشته محسن باقری دستگردی 
از هنرمندان چهارمحال و بختیاری از آن جمله است. حجت اهلل 
شیروانی افزود: دبیرخانه جش��نواره حسنات به منظور حمایت 
از جوانان فیلمس��از و کمک به اعتالی س��طح فیلمنامه ها، آثار 
 برگزیده دومین دوره این جشنواره را به صورت کتاب در اختیار 

عالقه مندان به شرکت در این جشنواره قرار می دهد. 

 اس�تقبال از بهار با برپایی 50 هفت سین قرآنی در 
شهرستان اردل

  کارش��ناس قرآن��ی تبلیغ��ات اس��المی اردل از برپای��ی50 
هفت سین قرآنی به مناس��بت س��ال جدید در این شهرستان 

خبر داد.
 کارش��ناس قرآنی تبلیغات اس��المی اردل گفت: ب��ا همکاری 
مؤسس��ات و خانه های قرآنی، هیأت های مذهبی و کانون های 
فرهنگی و تبلیغی وابس��ته به ای��ن نهاد در زمان تحویل س��ال 
جدید،50 س��فره هفت س��ین با محوریت ق��رآن در گلزارهای 
ش��هدا و امامزادگان ای��ن شهرس��تان برپا می ش��ود.  داریوش 
 خسرویان افزود: غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا از دیگر 
برنامه های هیأت های و مؤسسات قرآنی شهرستان اردل در زمان 

تحویل سال 1392 است.

 مراکز قرآنی 
 با اجرای 
طرح های آموزشی 
 می توانند 
 در انتقال مفاهیم 
و ارایه الگوی 
 زندگی قرآنی 
 نقش مهمی را
 ایفا کنند

بوم گردی بر پایه 
بازدید گردشگران 
از چشم اندازهای 
طبیعی و اشکال 
مختلف زندگی 
جوامع محلی 
در محیط های 
گوناگون استوار 
است

فعالیت 15 مرکز قرآنی در شهرستان بروجنچهارمحال و بختیاری سرزمینی مناسب برای بوم گردی

 ترویج بوم گردی به معنای 
آسیب رساندن به محیط زیست نیست

 استقبال از بهار با برپایی
 50 هفت سین قرآنی در اردل

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

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فقدان سند مالکیت
8019 شماره: 8505 آقای ولی اله زمانی فر فرزند رضا به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی اس��ت که س��ند مالکیت 
شش��دانگ یکباب مغازه پالک ش��ماره 10496 فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء 
بخش ثبتی میمه که در صفحه 245 دفتر 154 امالک ذیل شماره 24326 به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده که به علت جابجایی اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
س��ند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف/ 19711 نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
8020 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2175/91 خواهان مصطف��ی ضامنی فرد 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال شماره تلفن 09132198596 به طرفیت رضا 
میزبانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/2/2 ساعت 
10/30 تعیی��ن گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ارباب روبروی نیلی پور مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8046 در خصوص پرونده کالس��ه 1222-91 خواهان داوود روشنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدعلی سردش��تی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 92/1/24 س��اعت 4/30 عصر تعیی��ن گردیده. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
8047 نظ��ر ب��ه اینک��ه خان��م فاطم��ه قرباني فرزن��د جمش��ید باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن 
س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 6369 / 118 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده 
اس��ت که سندمذکورذیل ثبت 90962در صفحه 29 دفتر 523 بنام وي ثبت گردیده 
اینک نامبرده درخواس��ت صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 
120آئی��ن نامه اصالحي 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 مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت مح��ل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مخدوش بودن سند مالکیت
8048 نظ��ر به اینکه خانم زهراس��تاري بابوکاني فرزن��د مرتضي باارائه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي ش��ده وباارائه سندمالکیت 

پالک 554 / 7 مدعي مخدوش ش��دن س��ند مالکیت دوس��هم مش��اع از15 س��هم 
شش��دانگ  پالک مذکورگردیده  که سندششدانگ ذیل ثبت 4736 صفحه 41 دفتر 

31 بنام حبیب قاسمي صادرگردیده و با انتقال مع الواسطه وبموجب سندرسمي 
88794 – 21 / 12 / 64 دفتر3 شهرضا دوسهم مشاع آن به زهراستاري بابوکاني 
اصداق گردیده اس��ت وس��نداولیه درسهم نامبرده واقع ش��ده است اینک نامبرده 
درخواس��ت صدورس��ندمالکیت المثني نس��بت به مقدار مذکور را نموده است لذا 
دراجراي تبصره 5 ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نس��بت به مخدوش شدن سندمالکیت فوق الذکرودرخواست 
صدورالمثني ازطرف زهراستاري بابوکاني اعتراضي دارد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پ��س از انتش��ار این آگهي اعتراض خودرابه ثبت مح��ل ارائه نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د سند مالکیت  طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد ش��د.در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو 
نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي تس��لیم خواهدشد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی
8049 ش��ماره: 10215 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین تقریبًا یک جریبی 
و نیمی معروف دش��ت قنات قدیم بشماره پالک 153 فرعی از 214 اصلی واقع در 
یحیی آباد جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که بنام علی اصغر توکلی طرقی و غیره 
فرزند عباس در جریان ثبت می باش��د و بعلت ع��دم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/2 در محل 
ش��روع و بعمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین 
صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف/ 428 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8050 ش��ماره: 16236 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و باغچه جلو آن 
معروف س��رکپه بش��ماره پالک 927 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ 
طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام ربابه ضابطیان طرقی و غیره در جریان 
ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک 
به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/1/28 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
ل��ذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و مجاورین صاحب��ان امالک اخطار می 
گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا 

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
ص��ورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 424 ش��ادمان- 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8051 ش��ماره: 16235 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب قطعه زمین معروف 
بن پله بش��ماره پالک 772 فرعی از 212- اصلی واقع در دش��ت بزرگ طرق جزء 
بخ��ش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام ربابه ضابطیان طرقی و غیره در جریان ثبت می 
باشد بعلت اشتباه در نام مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 

در س��اعت 10 صبح روز 1392/1/28 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 425 شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8052 ش��ماره: 16238 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب قطعه زمین معروف 
بن پله به شماره پالک 771 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء 
بخ��ش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام ربابه ضابطیان طرقی و غیره در جریان ثبت می 

باشد بعلت اشتباه در نام مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 1392/1/28 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 423 شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
8053 ش��ماره: 16237 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ مشجر معروف 
بن پله بش��ماره پالک 740 فرعی از 212- اصلی واقع در دش��ت بزرگ طرق جزء 
بخ��ش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام ربابه ضابطیان طرقی و غیره در جریان ثبت می 
باشد بعلت اشتباه در نام مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 1392/1/28 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 426 شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

مزایده
8054 اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده 
ای در خصوص کالس��ه اجرایی 486/91 ج ح 4 محکوم له آقای یوس��ف داستان 
پور حس��ین آبادی با وکالت آقای محمدرضا رمضانی و علیه آقای حسن یزدانی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ 1/354/853/000 ریال به منظور فروش 16/54 حبه مش��اع 
از 36 حبه مش��اع ش��ش دانگ پالک ثبتی 4804/7 واق��ع در بخش 2 ثبت اصفهان 
به نش��انی خ چهارباغ پایین، روبروی بانک صادرات، مغازه گالری کفش سپه در 
تاریخ 92/1/20 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل 
اصفهان طبقه س��وم اتاق 306 برگزار نماید. طالبین خرید پنج روز قبل از جلس��ه 
مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10 درصد قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگس��تری اصفهان به شماره 2171290210008 
ن��زد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه 
مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین 
قیم��ت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس نظریه کارش��ناس: محل 
م��ورد بازدید یک ب��اب مغازه به پالک ثبت��ی فوق که فعاًل فعالیت��ی در آن انجام 
نمی ش��ود، بدنه مغازه تا ارتفاع 80 س��انتی متری س��رامیک و بقیه تا زیر سقف 
دیوارکوب، کف سرامیک و سقف تیرچوبی و گچ و خاک و گچ پرداختی، در انتهای 
مغ��ازه یک پله با ی��ک بالکن به ابعاد 2/95×2/60 متر که به وس��یله دیوارکوب از 
مغازه مجزا شده و در ارتباط با تجاری بودن آن مدارکی ارائه نشده است. بدون 
زیرزمین می باش��د و مغازه با ابعاد 7/55×3/55 متر می باشد. انشعاب برق دارد. 
یک خط تلفن دارد. لذا با توجه به موقعیت، عوامل مؤثر، تجاری بودن انش��عابات 
موجود، س��رقفلی و حق کس��ب و پیشه و قدمت و کلیه جوانب و غیره ارزش ملک 
به مبلغ 5/896/000/000 ریال برآورد می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
8055 اج��رای اح��کام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرای��ی کالس��ه 910718 ح ج 9 له آق��ای امراله حاج محمودی و علیه ش��هریار 
تورانی به نشانی اصفهان، ش��اهپور جدید، شهرک امیرکبیر، روبروی بانک ملت، 
پ 11 با خواس��ته مطالبه 145/064/170 ریال و همچنی��ن 5/268/300 ریال حق 
االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای روز دوش��نبه مورخه 92/1/19 س��اعت 10 تا 
11 صب��ح در محل اجرای ش��عبه 9 دادگاه حقوقی واق��ع در اصفهان، خ نیکبخت، 
س��اختمان دادگس��تری، طبقه اول، اطاق 133 برگزار نماید. م��ورد مزایده: 1- دو 
دس��تگاه کمپرس��ور صنعتی اس��کرو S201 شرکت یل سان کمپرس��ور تبریز با 
مش��خصه فش��ار کار 7/5 بار، 4 متر مکع��ب هر دقیقه، توان موتور 20 اس��ب با 
دور 1500 دور در دقیق��ه به همراه مخزن باد به قطر 90 س��انتیمتر و ارتفاع 160 

س��انتیمتر همگی مستعمل هر کدام متوس��ط به ارزش 45/000/000 ریال و جمعًا 
به مبلغ 90/000/000 ریال و یک دس��تگاه راسول بدون کپ و راد مستعمل ایرانی 
م��ارک کوه ک��ن ب��ه ارزش 20/000/000 ریال و جمع کل ام��وال توقیفی به مبلغ 
110/000/000 ریال ارزیابی می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده از اموال به نش��انی محکوم علیه بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی 
ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هس��تند که باالترین قیمت کارشناس��ی را 
پیش��نهاد نموده و 10 درصد از مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داش��ته باشند. 

مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
8056 اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی 
کالس��ه 910111 ج 25 له خانم س��حر ویالن فرزند احم��د و علیه آقای احمدرضا 
مبلغ فرزند عباس به خواس��ته 50 مثقال طالی 18 عیار و تعداد 50 قطعه سکه بهار 
آزادی و مبل��غ 250000 ریال بابت حق االجرا و مبل��غ 1120000 ریال بابت هزیه 
کارشناس��ی و نشر آگهی جلس��ه مزایده ای جهت فروش 22/5 سهم از 135 سهم 
از پ��الک ثبتی 15179/25 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خ زینبیه روبروی 
شهرک امام خمینی کوچه اسالمی پالک 243 که به صورت یک باب منزل مسکونی 
دو طبقه و دارای زیرزمین و مس��احت عرصه حدود 135 مترمربع و اعیانی حدود 
200 مترمربع که طبقه همکف با مس��احت حدود 100 مترمربع و با س��قف تیرآهن 
و با درب و پنجره خارجی پروفیل آهن و درب های داخلی چوبی و کفسازی قالبا 
بتون و در آش��پزخانه کفسازی سرامیک و در تصرف پدر محکوم علیه و در طبقه 
اول دارای مساحت حدود 80 متر مربع با کفسازی موزاییک و بتون و در فضاهای 
بهداش��تی سرامیک و دیوارهای داخلی قرنیز س��نگی و در تصرف خواهر محکوم 
علیه می باشد که ارزش کل ملک معادل 510/000/000 ریال و ارزش 22/5 سهم از 
135 سهم آن معادل 85/000/000 ریال معادل بخشی از خواسته ارزیابی گردیده 
و هم اکنون در تصرف خانواده محکوم علیه می باشد را برگزار نماید. طالبین می 
 توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از ملک دیدن کرده و جهت ش��رکت 
در مزای��ده در تاریخ 1392/1/20 س��اعت 9 صبح در دفتر این اجرا اتاق 454 طبقه 
چهارم دادگستری کل اس��تان اصفهان حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت باشد و 10 درصد 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های 

مربوطه را تقبل نماید. مدیر اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
 8058 شماره اجرائیه: 9110420350900494، شماره پرونده: 9009980350900850،
شماره بایگانی شعبه: 900900، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350900416 محک��وم علیه عباس رازی نام 
پدر: محمدحس��ین مجهول المکان محکوم است به: 1- پرداخت مبلغ سیصد و سی 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 6/629/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه وفق 
آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی تا زمان اجرا در حق محکوم له فرزام عباسی 
نام پدر: مطشر نشانی: تهران خیابان اشرفی اصفهانی بعد از بلوار مرزداران کوی 
س��ادات پالک 1113 با وکالت آقایان 1- ابراهیم اکبریان چالشتری 2- علی حسین 
زلکی نشانی هر دو: اراک، خیابان خرم نبش کوچه کندی مجتمع کاوش طبقه سوم 
واحد 7 دفتر وکالت زلکی. بعالوه پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- 
مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د قانون 
اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. شعبه 

نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



ی��ک هنرمند خ��وش ذوق با اتص��ال برق15ه��زار ولتی به 
 بخش های مختلف یک تخته چ��وب، تصاویری دیدنی خلق 

کرده است.
هنرمندان تاکنون ب��ا اس��تفاده از انرژی برق، آث��ار زیبایی 
را خلق کرده اند، س��ال گذش��ته یک هنرمند با عبور دادن 
جریان پنج میلی��ون ولتی از یک اس��لب آکریلیک از طریق 
 ش��تاب دهنده ذرات، تصویری دیدنی ش��بیه تابلوی نقاشی

 ایجاد کرد.
»مالنی هوف« دانش��جوی هنر مؤسس��ه پرتا نیویورک نیز 
با اتصال کاب��ل برق 15 ه��زار ولتی به بخش ه��ای مختلف 
 یک تخت��ه چوب، تصاوی��ر هن��ری زیبایی به وج��ود آورده

 است.
رد سوختگی ایجاد شده روی چوب، شباهت زیادی با ساختار 

اعجاب انگیز رعد و برق در آسمان دارد.
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وقتی از زندگی خسته شدید 
چه کنید؟

در زیر ۶ نکته عنوان می کنیم که 
کمکت��ان می کند وقت��ی زیر بار 
استرس زندگی خس��ته و کالفه 
شدید، احساس بهتری پیدا کنید.

1     اس�یر دام »اعتق�اد به 
دنیای عادل« نشوید

اعتقاد ب��ه دنیایی ع��ادل نوعی 
تعصب شناختی است که توسط روانشناسان اجتماعی مورد مطالعه 
قرار گرفته اس��ت؛ به عنوان مثال افراد اکثرا این رویکرد را دارند که 
می گویند اگر دیگران فقیر هستند، مس��تحق آن فقر هستند. اسیر 
این دام نش��وید که فکر کنید اگر دچار مشکل هستید، مستحق آن 
مش��کالتید و به این دلیل باید عذاب بکش��ید که انس��ان بی ارزشی 
هس��تید. روزگار به هیچ وجه عادل نیست. بس��یاری افراد باهوش و 
بااستعداد در شرایط بسیار سخت زندگی می کنند. همه ما در زندگی 
زیاد تصمیمات ضعیف گرفته ایم. گاهی وقت ها این تصمیمات عواقبی 
به دنبال دارند و گاهی  مجبور می ش��وید تا آخر عم��ر با عواقب این 

تصمیمات دست و پنجه نرم کنید.

2    به خودتان یادآور شوید که بهترین تالشتان را می کنید
به خودتان یادآور ش��وید که باتوجه به امکانات و شرایطتان، هر چه 
همین االن از دس��تتان برمی آی��د را انجام می دهی��د. تمرین کنید 

انعطاف پذیر باشید تا بتوانید از فرصت ها برای تغییر، بهره ببرید.

3    اسیر دام »باید سخت تر کار کنم« نشوید
اگر می خواهید به استرس، مشکالت یا خستگی هایتان با تالش برای 
سخت تر کار کردن واکنش بدهید، دست نگه دارید. همان طور که در 
باال ذکر کردیم، احتماال االن تا جایی که از دستتان برمی آید تالش 
می کنید. این که به خودتان بگویید پاسخ حل مشکالتتان سخت تر 
کار کردن اس��ت اصال فکر درستی نیس��ت. با گفتن این به خودتان 
که مش��کل، تالش ناکافی است، باعث می ش��وید دِر امتحان کردن 
روش های جدید را بر روی خود ببندید. مثل آنهایی که برای مقابله 
با پرخوری،  به خودش��ان می گویند که باید ب��رای متعهد ماندن به 
رژیم غذایی خود بیشتر تالش کنند. وقتی مشکل را به تالش نکردن 
ربط می دهید، سعی می کنید آن را با قدرت اراده خودتان حل کنید 

تا سایر راهکارها.

4    بیش از اندازه فکر نکنید
آدم ها معموال برای حل مشکالتش��ان فکر می کنن��د. بااین که این 
راهکار مفیدی است، اما خیلی مهم است که بدانید بیش از اندازه فکر 
کردن با روحیه افسرده، کیفیت راهکارهایی که به دست می آورید را 
پایین می آورد. اگر تا همین االن درمورد مشکالت/ موقعیت خود فکر 
کرده اید، بفهمید که پاسخ مشکالتتان در بیشتر فکر کردن برای پیدا 
کردن راه حل نیس��ت. ایجاد وقفه در فکر کردن درمورد مشکالتتان 
به احتمال زیاد  شما را به سمت چیزهای کوچکی که می توانید برای 
بهتر کردن اوضاع یا روحیه تان انجام دهید، سوق می دهد. این وقفه 
را می توانید با فعالیت هایی مثل مالقات دوستان یا بعضی تمرینات 

مدیتیشن برای تقویت تمرکز ایجاد کنید.

5    ریتمتان را تنظیم کنید
یک بخش مهم و اساس��ی درمان اختالل دوقطبی، تشویق افراد به 
ایجاد برنامه های منظم برای خواب، معاشرت و کار است. تنظیم این 
ریتم ها به تعدیل روحیه و انرژی کمک کرده و این اصل بنیادی برای 

عموم مردم نیز صدق می کند.

6    از استراتژی های فردی آرامش بخش استفاده کنید
اگر از زندگی خس��ته و کالفه هس��تید، احتماال در مرحله  واکنش 
»جنگ یا گریز« به سر می برید. برای این که بتوانید خوب فکر کنید، 
خیلی مهم است که اس��تراتژی های روانش��ناختی برای آرام کردن 
سیستم عصبی خود را بلد باش��ید. مثال باال زدن آستینتان و دست 
زدن به بازوهایتان )اکسی توسین آزاد می کند(، لمس کردن لب ها با 
یک یا دو انگشت و یا مالش دس��ت ها همه از این دست استراتژی ها 
هستند. یک برنامه ش��خصی تهیه کنید که شامل راهکارهایی باشد 
که در مواقع اضطراب و استرس یا ناراحتی از آنها استفاده می کنید.

س��نگ های زینتی و جواهری را در هر طالفروشی که 
وارد ش��وید می توانید ببین��د، هرکدام از آنه��ا با توجه 
 به وزن و ش��کلی ک��ه دارن��د ارزش ه��ای مختلفی نیز 

دارند.
 تا به حال س��نگ ه��ای قیمتی بس��یاری پیدا ش��ده 
 اند که ارزش هایی بس��یار بیش��تر از حد تصور انس��ان 

دارند. 
 الماس های ک��وه ن��ور و دریای ن��ور از جمل��ه همین 
سنگ های قیمتی هس��تند که تا به حال ارزش واقعی 
آنها کشف نشده است. این بار به سراغ رکوردشکن ترین 

سنگ ها در بخش های مختلف می رویم: 

 Bahia Emerald 
در حال حاضر بزرگ ترین 
س��نگ زم��ردی تراش 
نخورده ای ک��ه در دنیا 
 Bahia« وج��ود دارد

Emerald« است.
 ای��ن زم��رد از چندین 
ش��اخه اصل��ی زم��رد 
تشکیل ش��ده است که 
در یک س��نگ بزرگ گیر کرده اند. تمامی این س��نگ 
 نزدیک ب��ه 1/9میلیون قی��راط وزن دارد و البته قیمت 
 آن نزدیک به 900 میلی��ون دالر در نظر گرفته ش��ده 

است.
  ای��ن باعث ش��ده اس��ت ک��ه این س��نگ ب��ه عنوان 
گران ترین س��نگ قیمتی در دنیا ش��ناخته شود. این 
س��نگ برای اولین بار در س��ال2001و در نزدیکی یک 

معدن در برزیل پیدا شد. 

 Neelanjali Ruby 
یاقوت یکی از سنگ های   
قیمتی اس��ت که با آن 

آشنا هستید.
یاق��وت در ش��رایطی  

خ��اص  نق��ش های��ی 
را م��ی پذی��رد ک��ه 
مانن��د س��تاره ه��ای 
 کوچ��ک اس��ت. ای��ن 
نقش های روی سنگ باعث می شود تا ارزش آن بیشتر  

شود و همچنین بسیار نادر است. 
»Neelanjali Ruby« یاقوتی اس��ت که دو س��تاره 
بر روی خودش دارد که تقریبا یاقوت��ی نایاب و تک در 

دنیاست. 
این س��نگ که نزدیک به300 گرم وزن دارد پس از آن 
که در سال1988 یافت شد، سریع به کتاب رکوردهای 
گینس راه پیدا کرد. این سنگ از آنجایی که بسیار نادر 

است، قیمتی نزدیک به100میلیون دالر دارد. 

 Jubilee Diamond 
در س��ال 1985 و در 
نزدیکی یک معدن در 
جنوب��ی  آفریق��ای 
کارگری سنگی قهوه ای 
و درخشان پیدا کرد که 
وزن��ی در ح��دود151 

گرم داشت. 
این الماس پ��س از آن 
که ارزش گذاری شد در یک زیر زمین ایمن و به دور از 
دسترس سارقین به مدت دوس��ال تحت برش خوردن 
قرار گرفت و پ��س از آن، تبدیل به ب��زرگ ترین الماس 
برش خورده جهان شد. این الماس با قیمت12میلیون 

دالر به تایلند فروخته شد. 

 Smithsonian Alexandrite 
  یک��ی از نادرتری��ن 
دنی��ا  ه��ای  س��نگ 
»الکساندریت« نام دارد 
 و بس��یار س��خت پیدا 

می شود.
این س��نگ برای اولین  

بار در س��ریالنکا دیده 
شد و س��پس به آمریکا 
فرس��تاده ش��د تا برش بخ��ورد. این س��نگ نزدیک به 
۶5 قی��راط وزن دارد و به عنوان یکی از ب��ا ارزش ترین 

جواهرات دنیا شناخته می شود.
 این سنگ نزدیک به 100میلیون دالر قیمت دارد و در 
کتاب رکوردهای گینس به عن��وان بزرگ ترین و گران 

ترین الکساندریت ثبت شده است. 

 De Beers 
یک��ی از جال��ب ترین   
 الماس ه��ای دنی��ا را 
 De ت��وان»  م��ی 

Beers« دانست.
این الماس ب��ه عنوان  

هشتمین الماس بزرگ 
دنیا شناخته می شود و 
ارزش آن بی��ش ازپنج 
میلیون دالر اس��ت. این الماس برای اولین بار در س��ال 
1888 در آفریق��ای جنوب��ی پیدا ش��د و وزن آن428 

قیراط بود. 
پس از مدتی الماس، برش خ��ورده و روی یک گردنبند 

قرار گرفت.
 این الماس ناگهان در س��ال1948 ناپدید ش��د و دیگر 
 هیچ کس از آن خبر ندارد و از آن روز تا به حال به عنوان 

بزرگ ترین الماس گمشده دنیا شناخته می شود.

 کفش سخنگوی گوگل 
رونمایی شد

تا به ح��ال فکر کرده اید عینک هوش��مند گوگل خود را با چه لباس��ی 
بپوش��ید؟ ظاهرا گوگل برای این هم راه  حلی پی��دا کرده و یک کفش 

هوشمند سخنگو طراحی کرده است! 
به گزارش PCMag، ای��ن کفش ک��ه »Talking Shoe« نام دارد 
می تواند از حرکات کس��ی که آن را به پا دارد پیام های کوتاه جالب به 
 SXSW شبکه اجتماعی صاحبش ارسال کند. این کفش در نمایشگاه
رونمایی شده و برای مثال وقتی در پارک روی نیمکت نشسته اید یک 
پست با مضمون»حسابی حوصله ام سر رفته!« به نمایه شبکه اجتماعی 
شما ارسال می کند، البته کفش گوگل به سرعت عینکش قرار نیست به 
بازار عرضه شود و این مدل تنها یک مدل آزمایشی مفهومی و بخشی از 

پروژه هنرهای تعاملی گوگل به نام Yes Yes No  است.

رکوردشکن ترین 
سنگ های دنیا 

+3+20

-1+17

خواندنی

فناوری

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

پژوهش جدید دانشمندان دانشگاه نیوکاسل انگلستان نشان داده که برخی گیاهان مانند گیاه 
قهوه از کافئین برای دستکاری حافظه زنبورها استفاده می کنند.

شهد موجود در گل این گیاهان از سطوح پائین کافئین برخوردار است که گرده افشان ها آن 
را یک پاداش بسیار بزرگ می دانند.

کافئین با طعم تلخ اساسا به عنوان یک ماده دفاعی سمی در گیاهان برای مقابله با گیاهخوارانی 
مانند حلزون باغ وجود دارد. این ماده در دوز باال می تواند سمی و دافع گرده افشان ها باشد، اما 
میزان کمی از آن از مزیت های دیگری برخوردار بوده که جذب زنبور عسل و افزایش حافظه 

بلندمدت این موجودات از آن موارد است.
محققان برای بررسی تأثیرات کافئین بر یادگیری و حافظه زنبورهای عسل، میزان کافئین در 
گیاهان قهوه و مرکبات را اندازه گیری کردند. هر دو گل به شکل استادانه ای طراحی شده و از 
بوی قوی برخوردارند که زنبورهای عسل را جذب خود می کنند.دانشمندان برای اندازه گیری 
تأثیرات دارویی این ماده، زنبورهای عسل را با استفاده از یک روش شرطی سازی کالسیک که 

در آن، زنبور، زبان خود را برای جوایز عطر و غذا بیرون می آورد، آموزش دادند.
محققان دریافتند که یک حافظه مرتبط برای عطری که با کافئین همراه بوده، در زنبورها شکل 
گرفته که یک پاداش وزوزآور است. بزرگ ترین تأثیر در تجربه حافظه طوالنی مدت دیده شد 
که سه برابر حافظه زنبورها درمورد بو و بیرون آوردن زبانشان برای یک پاداش کافئینی در24 

ساعت بعد و دو برابر در72ساعت بعدی بود.
کافئین ش��کل واکنش نورون ها به یادگیری و حافظه را در مغز زنبوره��ا تغییر می دهد. این 
ماده باعث می شود که سلول ها یک واکنش قوی تر به ورودی حسی داشته باشند که منجر به 

نیرومندسازی طوالنی مدت می شود؛ ساز وکاری که زمینه شکل گیری حافظه است.

بسیاری از ما از این می ترسیم که دیگران گریه ما را ببینند، چراکه اشک اغلب به عنوان نشانه ای 
از ضعف قلمداد می شود، این در حالی است که اش��ک از نظر روانی، بیان بی ریایی و احساسات 
خالصانه فرد است. به گفته روانشناس��ان، گریه کردن به خاطر از بین بردن احساسات منفی و 
استرس و یاری انسان در کنارآمدن با مشکالت، فرآیندی »روان پاکساز« نامیده می شود. تنها 
انسان است که از روی واکنش های احساسی اشک می ریزد و حیوانات تنها برای مرطوب کردن 
 Why Crying Is Good For« چشم هایشان اش��ک می ریزند. بنابر مقاله ای تحت عنوان
the Soul«، تحقیقات علمی نشان داده اس��ت که افراد واقعا بعد از گریه احساس بهتری چه از 
نظر جس��می و چه از نظر فیزیولوژیکی پیدا می کنند و این در حالی است که با سرکوب کردن 
اشک و نگهداشتن بغض، احساسات منفی به انسان هجوم آورده و او را کج خلق و زود رنج می کند.

عالوه براین، از نظر تجربی ثابت شده است اشکی که از روی احساس ریخته می شود دارای »بتا 
اندروفین« است و باعث می شود تا پس از گریه، راحت تر با مسائل کنار بیاییم. بتا اندروفین ماده ای 
در مغز است که درد را تس��کین می دهد. از دیگر تأثیرات سودمند گریه بر سالمت جسمی بدن 
نیز می توان به کاهش فشار خون و سطح منگنز )نوسان این ماده بر رفتار تأثیر گذار است( اشاره 
کرد.دکتر »ویلیام فری« رییس مرکز تحقیقات خش��کی چشم و اشک مینیاپولیس انگلستان 
درباره گریه چنین می گوید: »یکی از دالیلی که معموال افراد پس از اشک ریختن احساس آرامش 
می کنند، زدوده شدن مواد شیمیایی است که طی واکنش های استرس زا به وجود می آید. اشک 
به همراه سایر ترشحات مانند عرق، بدن را از سموم و ضایعات مختلف رهایی می دهد. جالب است 
که بدانید ژاپنی ها گریه کردن را عملی پسندیده می دانند، چراکه بر این باورند آدمی در زندگی 
نیازمند کمی حزن است و گریه باعث می شود تا بتوان با جنبه های عاطفی زندگی به راحتی ارتباط 
بر قرار کرد.« به طور میانگین نیز نشان داده شده است که مردان یک بار در ماه و به مدت دو الی 

چهار دقیقه و زنان حداقل پنج بار در ماه و برای حدودا شش دقیقه گریه می کنند.

نمونه  اولیه بینی الکترونیکی برای تشخیص مقادیر جزئی مواد 
خطرناک موجود در هوا  تولید شد.

 Nano ( »ش��رکت »کاربرده��ای نانومهندس��ی ش��ده
Engineered Applications (    نمون��ه  اولی��ه بین��ی 
الکترونیکی را بر اس��اس تحقیقات دکتر »نوس��انگ میونگ« 
استاد دانشکده فنی بورنز  دانشگاه کالیفرنیا ارتقا داده که قادر 

به تشخیص مقادیر جزئی مواد خطرناک موجود در هواست.
آرایه نانوحسگری که توسط »میونگ« توسعه داده شده، جزء 
اصلی نمونه اولیه است. این نمونه با بهره گیری از نانولوله های 
کربنی عامل دار، س��موم موجود در هوا را تا مقادیر ppb  )ذره 
در میلیارد( تشخیص می دهد.  این دس��تگاه همچنین شامل 
حسگرهای رطوبت و دما، پورت  USB  و یک تراشه کامپیوتری 
است.  همچنین »نسخه 2« این نمونه شامل یک واحد بلوتوث و 
یک دستگاه  GPS  برای هماهنگ سازی با تلفن های هوشمند 
خواهد بود. تیم توسعه در حال ارزیابی این موضوع است که آیا 

اضافه کردن قابلیت  Wi-Fi  بر  ارزش آن خواهد افزود.

 این نمونه طوری مهندسی می شود که در سه سیستم اساسی، 
یعنی تلفن هوش��مند، یک دستگاه پوش��یدنی و  یک دستگاه 
دستی به کار رود وسیس��تم های مختلفی بر اساس نوع کاربرد 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ش��رکت »کاربردهای نانو مهندسی ش��ده« به طور انحصاری 
مجوز مالکیت فکری مربوطه را از دانش��گاه کالیفرنیا  دریافت 
کرد.    این نمونه اولیه در تش��خیص نش��ر آالینده های گازهای 

احتراق و نش��ت گاز در محل های صنعتی،  میزان آفت کش ها 
در کشاورزی، مواد ش��یمیایی جنگی و برای کاربرد در امنیت 
ملی به عنوان سیستم هشداردهنده زیست تروریسم نویدبخش 
است.    این ش��رکت در نظر دارد این محصول را ظرف یک سال 

به نمایش  بگذارد . 
»استیو ابوت« رییس شرکت »کاربردهای نانو مهندسی شده« 
اظهار داشت که این ش��رکت در حال کار بر روی  کاهش اندازه 
دستگاه و نوشتن نرم افزار برای آن است .  اندازه فعلی دستگاه در 
حدود 4 تا 7 اینچ است.    هدف  این است که اندازه این دستگاه به 
اندازه کارت اعتباری شود.    در این اندازه، یک حسگر چند کاناله 
ممکن  است تا هشت نوع سم را شناسایی کند. دستگاه حسگر 

تک کاناله ممکن است به اندازه یک ناخن باشد. 
ش��رکت »کاربردهای نانومهندسی ش��ده« به دنبال شرکایی 
است که بتوانند این نسخه تولید ش��ده را تجاری سازی کنند.  
ابوت می گوید که انتظار می رود این دستگاه در ابتدا برای پایش 

سموم، نشت گاز و نشر آالینده ها در صنایع وارد بازار شود.

زنان و مردان چقدر گریه می کنند؟ارتقای حافظه زنبورها با قهوه!

ارتقای نمونه اولیه بینی الکترونیکی

گردهمایی هزاران نفر با 
 سبیل مصنوعی 
 در میشیگان آمریکا 
 برای ثبت نامشان
  در کتاب 
رکوردهای گینس
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