
سیاستمدارانی که زود کوچ می کنند
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بازار موسیقی

مدیرکل امور اتباع  و  مهاجرین خارجی استان اصفهان :

سیاستمداران  و بازی در چند زمین

لطفا به شبکه نمایش 
خانگی »رحم« کنید! 5 

 احمدی نژاد درباره 
جلیلی چه گفت 22

ناظران مجلس شورای 
5اسالمی مشخص شد

 مسببان وضع اقتصادی 
باید دادگاهی شوند

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
گفت: فقط متهمین فساد سه هزار میلیاردی نباید به دادگاه 
بروند بلکه مسببان وضعیت اقتصادی فعلی هم باید در دادگاه 

مردم پاسخگو باشند.

 تا نفس دارم 
کشتی می گیرم

 پیرمرد اراکی یک س��اعت پا به پای سایرین تمرین 
کرده ولی هم چن��ان اصرار دارد س��اکش را خودش 
ببرد. او برای کش��تی گرفتن هنوز هم جوان اس��ت! 
محمدرض��ا صحرایی متول��د 1306 در صح��را بند 
اراک حتی ماه تول��دش را فراموش ک��رده اما یادش 
هس��ت که در هشت س��الگی همراه پدر و برادرش از 
 اراک به تهران آمده و در 18 س��الگی به کشتی روی

 آورده است.
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گردهمایی حامیان دکتر قالیباف 
درشهرکرد برگزارمی شود7

کوچ کردن از یک ستاد به ستاد دیگر و حمایت برداشتن از یک 
نامزد به س��مت نامزد دیگر در مقطعی که هاشمی رفسنجانی 
ثبت نام کرد و س��پس صالحیتش احراز نشد، به وضوح دیده 
شد. این رفتار انتخاباتی از سوی برخی سیاستمدارن عرف شده 

و رواج یافته است
21  اردیبهش��ت ماه، محمود احمدی نژاد وقتی در قیل وقال 
آخرین روز ثبت نام، با سوال ناگهانی خبرنگاران مواجه شد که 
آیا حضورش در مراس��م ثبت نام یک نام��زد انتخاباتی تخلف 
محسوب نمی ش��ود، فی البداهه به ذهنش رس��ید که بگوید 
آن روز را مرخصی گرفته و امروز محمود احمدی نژاد است نه 
رئیس جمهور! در چنین بداهه گویی قولش فراموش شده بود 
که گفته بود تا 8 صبح 12 مرداد بی وقفه به خدمتگذاری مردم 

خواهد پرداخت. گیرم این میان برخی هم به او یادآوری کردند 
که 11 روزی هم قبل تر به مرخصی رفته است که احمدی نژاد 

توضیح داد دورکاری بوده است
 این ادبیات احمدی نژاد، بابی باز کرد تا اگر روزی سید محمد 
حسینی وزیر ارش��اد دولت احمدی نژاددر همایش انتخاباتی 
سعیدجلیلی حضور پیدا کرد در توجیه حضورش بگوید که در 
جمعه روزی که وزارتخانه ها تعطیل است به عنوان سید محمد 
حسینی در همایش انتخاباتی یک نامزد حضور پیدا کرده بود 
نه در قامت وزیر ارش��اد. بعد هم توضیح دهد ک��ه این رفتار از 
وزیران، مسوبق به سابقه است و نعمت زاده وزیر صنایع دولت 
هاشمی را مثال بیاورد که قبل از دوم خرداد پای بیانیه حمایتی 

از ناطق نوری را امضا کرده بود 
2

 شهرداران باید دارای
 افکار پیچیده باشند
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شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در نظر 
دارد به منظور انجام »مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه 
خاتم شیخ شبان« از تخصص مش��اوران مجرب استفاده 

نماید. 
مقتضی اس��ت متقاضیانی ک��ه دوره عاملین خوش��ه های 
صنعتی را گذران��ده اند، تقاضای مکتوب خ��ود را به انضمام 
کلیه مدارک مرتبط با توسعه خوشه های صنعتی و همچنین 
ش��ماره تلفن تماس-03812229960،حداکث��ر تا پایان 
وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 92/3/18 به آدرس: اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری – ش��هرکرد – میدان امام حس��ین 
مجتمع ادارات – ش��رکت ش��هرکهای صنعتی چهارمحال 
و بختی��اری – معاون��ت صنای��ع کوچ��ک و کدپس��تی 

8818613337 ارسال نمایند. 
پس از بررس��ی روزم��ه فعالیت ه��ا، از مش��اوران ذیصالح 
مصاحب��ه به عم��ل م��ی آید.بدیهی اس��ت به درخواس��ت 
 های واصله بدون روزم��ه و یا پس از تاریخ ف��وق، ترتیب اثر 

داده نمی شود.

اکنون که در آستانه فصل تابستان قرار داریم یکی از شیوه هایی 
که قیمت قبض ب��رق را کاهش می دهد اس��تفاده از نور طبیعی 
است. در طول روز، زمان مناسبی است که از نور طبیعی خورشید 
بجای انواع چراغ اس��تفاده ش��ود اگر تالش کنیم مصرف برق در 
چهارساعت اول ش��ب به حداقل برس��د قبض برق  ارزانتری می 
پردازیم نور طبیعی انرژی رایگانی اس��ت که وابستگی شما را به 

شرکت برق کاهش می دهد.

آگهی فراخوان مشاور اطالعیه شماره 1

شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری 

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 
)سهامی خاص(

3 کارفرمایان اتباع غیر مجاز را به کار نگیرند



چهره روزیادداشت

 قالیباف 
همچنان در صدر نظرسنجی ها

نتایج نظرسنجی پنج مرکز معتبر کشور نشان می دهد، قالیباف همچنان 
در رتبه اول قرار دارد و آقایان والیتی،جلیل��ی، رضایی و روحانی رقابت 
سختی را برای رتبه دوم کلید زده اند. اگر چه در دو روز گذشته یک جهش 
س��ه درصدی در آرای آقای حداد عادل به وجود آمده و احتمال دارد در 

هفته سوم به جمع مدعیان بپیوندد.

عراقچی اقدامات تروریستی عراق را 
محکوم کرد

عباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم 
کردن شدید اقدام تروریس��تی در منطقه دیاله عراق علیه زائران ایرانی 
عتبات عالیات، آن را اقدامی کور و ناجوانمردانه و مغایر با اصول انسانی و 

اسالمی توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ارتکاب چنین جنایتی علیه زائران 
مراقد اهل بیت، آن هم در روز عید مبعث رسول مکرم اسالم)ص( را نشانه 
آن دانست که عامالن این اقدامات یا مستقیما ایادی دشمنان امت اسالمی 
بوده و یا به دلیل گرفتار شدن در توطئه بیگانگان در مسیر اهداف و برنامه 
های آنان حرکت می کنند. عراقچی با یادآوری مسئولیت حقوقی و نیز بین 
المللی حامیان تروریست ها در منطقه افزود: حق دولت و ملت ایران و نیز 
عراق در پیگیری قانونی و حقوقی حامیان تروریست ها و تجهیز کنندگان 

آنها محفوظ بوده و حتما در وقت مناسب نسبت به آن اقدام خواهد شد.

 تغییر موضع انتخاباتی
 فرزندان  هاشمی

در روزهای اخیر فرزندان هاش��می رفسنجانی در ستاد انتخاباتی حسن 
روحانی حضور نداش��ته اند. برخی می گویند در ایام تعطیالت در س��فر 
بوده اند و برخی دیگر م��ی گویند در روزهای اخیر ب��ا گزینه دیگری به 

توافق رسیده اند.

مخالفت مجمع روحانیون با روحانی
مجمع روحانیون که خود را قدیمی ترین تش��کل اصالح طلب می داند 
معتقد اس��ت اصالح طلبان بای��د از کاندیداتوری دکت��ر عارف حمایت 
نمایند، چرا که حس��ن روحانی متعلق به جامعه روحانیت مبارز و نماد 
راست سنتی اس��ت. روحانیون چپ گرا معتقدند آبروریزی باالتر از این 
نیست که مجمع روحانیون،26س��ال پس از انشعاب از جامعه روحانیت 
 مبارز، از یک��ی از اعضای آن ک��ه حتی در لفظ هم خ��ود را اصالح طلب 

نمی داند برای ریاست جمهوری حمایت کند.

هاشمی و خاتمی فامیل شدند
 در غروب چهارشنبه گذشته هاشمی رفس��نجانی در مراسم ازدواج نوه 
خواهر خود حاضر ش��د تا طرف عقد وی باشد. در طرف دیگر هم محمد 
خاتمی حضور یافت تا وکالت محمد صدوقی خواهرزاده خود را برعهده 
بگیرد تا بدین ترتیب هاشمی و خاتمی فامیل شوند. در حاشیه این مراسم 
که چهره های سیاسی اصالح طلب و غیراصالح طلب حضور داشتند، بحث 
های داغ سیاسی به ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت.

درباره برگزاری مناظره چهارم 
تصمیم نگرفته ایم

نماینده دادستان کل کشور در کمیس��یون بررسی تبلیغات گفت: برای 
برگزاری مناظره چهارم درخواستی مطرح شده، اما در این خصوص هنوز 
تصمیم گیری نشده است. قاضی ناصر سراج اظهار داشت: بعد از برگزاری 
مناظره سوم درخواستی از سوی سازمان صدا و سیما به کمیسیون بررسی 
تبلیغات داده شد تا مناظره چهارم بین کاندیداها برگزار شود، اما در این 

خصوص هنوز تصمیم گیری نشده است.
وی در خصوص تخلف احتمالی کاندیداها در مناظره ها نیز گفت: ما فعال 
به دنبال تخلف نبوده و فضای آزادی را ایجاد کردیم تا کاندیداها حرف های 
خود را بزنند.  بر اساس این گزارش، دیروز در اخبار ساعت21 اعالم شد 
که با توجه به درخواست کاندیداها برای برگزاری یک مناظره دیگر، صدا 

و سیما این درخواست را به کمیسیون بررسی تبلیغات ارایه کرده است.

بانک مرکزی قلک دولت نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با اشاره به ضرورت 
اس��تقالل بانک مرکزی  گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تبدیل 
به قلک دولت نشود، به نحوی که هر زمان با کسری بودجه مواجه شد از 
منابع بانک مرکزی برداشت کند. هادی قوامی افزود: وظیفه بانک مرکزی 
صیانت از پول و اهداف پولی و کاهش تورم و تعادل درتراز پرداخت ها و 
رشد اقتصادی اس��ت، ازاین رو باید به این اهداف خود بپردازد نه این که 

ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت باشد.
نماینده مردم اسفراین درمجلس، درباره ضرورت استقالل بانک مرکزی 

گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد و تبدیل  به قلک دولت نشود.

اخبار کوتاه

وزارت ارشاد و حوزه های علمیه 
در فضای تبلیغات همکاری کنند

علی افشار
  معاون فرهنگی-اجتماعی وزارت کشور

عالوه ب��ر برگزاری انتخابات توس��ط وزارت کش��ور زی��ر نظر هیأت 
اجرایی که براب��ر قانون جدید، نظ��ارت و هدایت کل��ی انتخابات را 
برعهده دارد، زمینه س��ازی برای حضور و مش��ارکت حداکثر مردم 
نیز از وظایف این وزارتخانه به ش��مار می آید. ب��رای تبیین اهمیت 
انتخابات و ایجاد زمینه های فرهنگی جهت تحقق حماسه سیاسی، 
جلساتی با مسئوالن فرهنگی 
کش��ور برگزار خواهی��م کرد.

دس��تگاه های دیگ��ری مانند 
وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات 
و حوزه های علمیه نیز باید در 
این امر مشارکت داشته باشند.

وزارت کش��ور با یک تقس��یم 
کار  مسئولیت ها را به مدیران 

فرهنگی واگذار کرده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1054 | یک شنبه 19 خرداد 1392 | 29 رجب  1434

2
جلسه علنی مجلس تا پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه

عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورا با اشاره به این که مجلس جهت بررسی ایرادات 
شورای نگهبان یک ش��نبه)امروز( جلس��ه علنی برگزار می کند،گفت:تا زمانی که ایرادات شورای 

نگهبان نسبت به بودجه92 رفع نشود، جلسات مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.

اعتراض فعاالن رسانه ای 
به کمیته  فیلترینگ

در پی افزایش اقدام��ات کمیت��ه فیلترینگ در محدودس��ازی فعالیت 
خبرگزاری ها و س��ایت های خبری، بیش از یکص��د روزنامه نگار و فعال 
رسانه ای، با انتش��ار بیانیه ای نسبت به گس��ترش این اقدامات اعتراض 
کردند. در این بیانیه آمده است: برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه های 
فعال در حوزه فض��ای مجازی طی ماه ه��ای اخیر افزایش یافته اس��ت، 
به گونه ای که یکی از مراجع تصمیم گیر و مرتبط با فعالیت های رسانه ای، 
بدون کمترین مشورت و نظرخواهی، اقداماتی سختگیرانه و غیرمترقبه 
را درمورد رسانه های شناخته شده و رسمی کشور اعمال می کند. وجود 
مراکز تصمیم گی��ری متعدد در حوزه فض��ای مجازی از اساس��ی ترین 

مشکالت فعالیت در این زمینه برای رسانه ها به شمار رفته و می رود

رییس ستاد انتخاباتی قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره شبهه ای که محسن 
رضایی در مناظره سوم درباره ائتالف مطرح کرد که اعضای ائتالف با هم اختالف 
دارند گفت: این طبیعی است که این سه نفر با هم اختالف نظر دارند، اما قرار 
است که به یکدیگر کمک کنند. حسین مظفر رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر 
 قالیباف جمعه شب در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این سؤال که آیا ائتالف 
سه گانه رسما نتیجه ائتالف را اعالم خواهد کرد یا خیر، گفت: امیدواریم انشااهلل 
تا یک شنبه این هفته آقایان به میثاق خودشان عمل کنند. وی افزود: پیمان 
میثاق این است که هرکس رأی باالتری داشته باشد، بقیه به نفع او کنار بروند 
و بر اساس نظرسنجی، چون آقای قالیباف آرای باالتری دارد انشاهلل دوستان ما 

کنار می روند و به پیمان خود عمل می کنند.

همزمان با سفر حجت االس��الم و المسلمین شهاب مرادی 
به اصفهان، جمعی از فعالین فرهنگ��ی اصفهانی در بیانیه 
ای از اقدام اخیر وی در حمایت از قالیباف نامزد یازدهمین 
دوره ریاس��ت جمه��وری قدردانی کردند.  بخ��ش هایی از 
متن این بیانیه به ش��رح زیر است: بسمه تعالی/جناب آقای 
 دکتر قالیباف / انقالب اس��المی ایران، انقالبی است بر پایه  
ارزش  های فرهنگی و ما جوانان ایران اسالمی همچون شما 
بیش از پیش بر این عقیده استواریم که یکی از راهکارهای 
پیشرفت همراه با عدالت، نگاه ویژه سیاستگذاران دولتی و 
حکومتی به مقوله فرهنگ اس��ت. پس از مشاهده   مناظره 
نماینده فرهنگی شما  حجت االسالم و المسلمین مرادی، 
بر خود واج��ب دیدیم که از ش��ما به دلی��ل انتخاب چنین 
شخصیت های فرهنگی که بیان متقن و شیرین، نگاه دقیق 
و ...  دارند، سپاسگزاری نماییم. بنابراین از شما خواهشمندیم 
در دولت آینده نیز که انشااهلل به خواست خداوند متعال و بر 
پایه حضور پرشور مردمی توسط شما تشکیل خواهد شد، از 
حضور شخصیت هایی اینچنین به عنوان جهت دهنده های 
سیاست های فرهنگی اس��تفاده نمایید. همچنین از جناب 
آقای مرادی نیز به دلیل آن که همچون دیگر عافیت طلبان 
فرهنگی کنج سکوت را ترجیح ندادند و جهادگرانه وارد عرضه 

حماسه سیاسی شدند، تشکر می کنیم.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درباره تصمیم 
انتخاباتی این تشکل اظهار داشت: بنا بر این است که ائتالف 
پیشرفت خودشان به توافق برسند، در غیر این صورت جامعه 
روحانیت یا سکوت می کند و یا یک بیانیه کلی صادر خواهد 
کرد. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سؤال که در 
جلسه اخیر اعضای ائتالف پیشرفت با آیت اهلل مهدوی کنی 
مقرر ش��د که اعضای ائتالف نظر نهایی خود را تا آخر هفته 
گذشته به ایش��ان اعالم کنند و آیا این کار انجام شده است، 
گفت: جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با موضوع 
انتخابات برگزار خواهد شد. وی با بیان  این که در این  جلسه، 
آیت اهلل مهدوی کنی نیز شرکت خواهد کرد، گفت: در جلسه 
قرار است گزارشی از روند انتخابات و وضعیت ائتالف پیشرفت 
ارایه شود و س��عی داریم تا به یک جمع بندی برسیم. عضو 
جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال 
توافق میان اعضای ائتالف وجود دارد، اظهار داشت: بنا بر این 
است که به توافق برسند، در غیر این صورت جامعه روحانیت 
یا سکوت خواهد کرد و یا یک بیانیه کلی صادر خواهد کرد. 
وی درمورد اختالفات بین اعضای ائتالف، گفت:  از مدت ها 
قبل خبر داشتیم که بین دوستان اختالف نظری هست و این 

موضوع در مناظره سوم علنی تر شد.

نامزد انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری در ادامه با اشاره به 
شیوه تبلیغات خود گفت: س��عی دارم به هر قیمتی و با هر 
حرفی برای جل��ب آراء اقدام نکنم و ح��رف و وعده ای که 

شدنی نیست را نگویم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی درباره 
احتمال کناره گیری اش گفت: در ش��رایط فعلی ضرورتی 
برای کنار رفتن به نفع کاندیدای خاصی احساس نمی کنم.

حدادعادل با بیان این که انتخابات در هفته سوم و آخر خود 
به اوج خود رسیده و قطعا نمایندگان رسانه ها برای ایجاد 
شور و نشاط انتخاباتی تالش می کنند، افزود: الزم می دانم 
علت حضور خود در انتخابات را بار دیگر اعالم کنم. با توجه 
به تجربه خ��ود از روز اول انقالب تاکنون که در عرصه های 
اجرایی، قانونگذاری و فضای سیاس��ی کش��ور داش��تم به 
این جمع بندی رس��یدم که برای عرضه تجربه خود، وارد 

انتخابات شوم.
وی در ادامه با اش��اره به برنامه کاری اش برای اداره کشور 
که به گفته او در اندیشکده دولت اسالمی تهیه شده است، 
گفت: تصور خود بنده این است که با توجه به سابقه ای که 
در کشور دارم و آش��نایی که با مدیران کشور پیدا کرده ام، 
می توانم دولتی تشکیل دهم که بسیاری از شخصیت های 

انقالبی و کارآمد در آن دخیل باشند.

احمد توکل��ی با بیان ای��ن که ت��ا اینجای برنام��ه مناظره 
کاندیداها، نشانه انعطاف بسیار قابل تقدیر صدا و سیماست، 
گفت: رسانه ملی در مسیر اصالح رفتار خود عمل کرد و به 
همین دلیل مناظره دوم بهتر از مناظره اول و مناظره سوم 
بهتر از دو مناظره قبلی و در مجموع بسیار خوب برگزار شد.

وی افزود: خوشحال هستم و افتخار می کنم که دفاع خودم 
را از عملکرد رسانه ملی در برگزاری این مناظره اعالم کنم و از 
همه نامزدها نیز که تا اینجای مناظره در مجموع منافع ملی 

را بر کسب رأی خود ترجیح دادند، تشکر می کنم.
  توکلی گفت: امیدوارم صداوسیما این رویه را ادامه دهد و این 
سعه صدر و انعطاف پذیری از سوی رسانه ملی ادامه دار باشد.
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که

بدون ش��ک برنده این مناظره، مردم و نظام هستند، تأکید 
کرد: در بیشتر اوقات مناظره تا حدود زیادی انصاف از سوی 
کاندیداها رعایت شد و مدل مناسبی از رعایت اخالق و تعامل 
سازنده در میان هر هشت نامزد انتخاباتی به نمایش گذاشته 
شد. وی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی از سوی رسانه 
ملی و نوع برخورد مناس��ب کاندیداهای انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری یازدهم باع��ث ارتقای روحیه تفاه��م در جامعه 
می شود که تأثیر مستقیمی بر عملکرد دولت آینده و تعامل 

مردم با دولتمردان خواهد داشت.

انتخابات  انتخاباتبیانیه  انتخابات

 متشکریم که 
عافیت طلب نشدید!

 ائتالف پیشرفت
 باید به نتیجه برسد

ضرورتی برای کنار رفتن 
احساس نمی کنم

 برنده مناظره سوم
 مردم و نظام هستند
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ما همچنان
 امیدواریم

ژنرال ها و سربازهای هشت نامزد انتخابات

همه مردان رییس جمهور آینده 

چندی پیش امام جمعه کرمان گفته بود یک ش��ب 
به همراه مهندس س��یف اللهی در کنار حاج قاس��م 
س��لیمانی بودیم و از ایشان پرس��یدم به چه کسی 
رأی می دهی؟ حاج قاس��م گفت قالیب��اف، من نیز 
گفتم به قالیباف رأی می دهم.  محمود عسگری آزاد 
نماینده اقتصادی قالیباف است که گفته قالیباف از 
سال87 تیمی250 نفره از کارشناسان و اساتید و افراد 
باتجربه را تشکیل داد که درباره مدیریت آینده کشور 
برنامه ریزی کردند  و خروجی آن کتابی است که یکی 
از مباحث اصلی آن مباحث اقتصادی است. عسگری 
آزاد رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری 
تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

در دولت اصالحات نیز بود.

6 ژنرال برای یک وزارتخانه
در سال 88 محسن رضایی، داوود دانش جعفری وزیر 
اقتصاد اخراج شده دولت نهم را به عنوان رییس ستاد 
انتخاباتی خود انتخاب کرد. داوود دانش جعفری از 
نزدیکان فکری رضایی است. محسن رضایی در برنامه 
انتخابات ایرانی شبکه جام جام گفته که هنوز وزرا را 
مشخص نکردیم، ولی کاندیداهای هر وزارتخانه برای 
خودم مشخص است و بدون این که به آنها بگویم 5 تا 
6 نفر را در این خصوص در نظر دارم.  اگر در10 -12 
روز آینده به نتیجه برسم،  اسامی آنها را اعالم می کنم. 

سردار منصور عزتی ش��هردار زنجان از مشهورترین 
چهره های نزدیک به محسن رضایی است که ریاست 

ستاد وی در زنجان را برعهده دارد.

توفیقی تنها ژنرال عارف؟
ریاست س��تاد عارف را جعفر توفیقی برعهده دارد. 
 )ph.D( توفیقی دارای مدرک دکت��رای تخصصی
در رشته مهندسی شیمی از دانش��گاه پلی تکنیک 
بخارست و استاد تمام گروه مهندسی شیمی دانشکده 
فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس است. او وزیر 

علوم کابینه خاتمی بود.
یاران هاشمی در حلقه روحانی

چهره های نزدیک به حسن روحانی در اولین همایش 
انتخاباتی او مشخص ش��دند. اعضای مؤتلفه اگرچه 
پشت س��ر علی اکبر والیتی گرد آمده اند، اما حسن 
غفوری فرد از چهره هایی بود که در همایش انتخاباتی 
روحانی دیده ش��د. چهره هایی نزدیک به هاش��می 
همچون علی عسگری و سیدمحمود علوی و تعدادی 
از طالب، علی یونسی وزیر اطالعات خاتمی، محمد 
علی زم رییس س��ابق حوزه هنری، ذاکری و  اشرفی 
اصفهانی از چهره های نزدی��ک به کروبی و خاتمی و 
شهیدی باجناق ناطق نوری که مدتی نیز سرپرستی 
بازرسی ویژه ریاس��ت جمهوری دولت احمدی نژاد 
را بر عهده داش��ت، در همای��ش انتخاباتی روحانی 
حضور داش��تند. محمدرضا نعمت زاده رییس ستاد 
انتخابات روحانی و محمدباقر نوبخت سخنگوی ستاد 
وی هس��تند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع در 
دولت های اول و دوم اکبر هاش��می رفسنجانی بود. 
وی همچنین وزیر صنایع در کابینه ش��هید رجایی 
بوده اس��ت. معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی 
در کابینه ه��ای آقای خاتمی ومعاون��ت وزارت نفت 
در امور پخش و پاالیش را در کابینه احمدی نژاد به 
عهده داشته است. دکتر نوبخت نیز دکترای اقتصاد 
از دانشگاه انگلستان دارد و چهاردوره نماینده مردم 

رشت در مجلس شورای اسالمی بوده است.

 مؤتلفه پشت والیتی
علی اکبر والیتی که بعد از به ناکامی ائتالف 5 نفره، 
اعضای این ائتالف را پشت سر خود می بیند با تشکیل 
ش��ورای هماهنگی س��تادهای چهارگانه - مؤتلفه 
اسالمی، جبهه پیروان خط امام و رهبری، ستادهای 
انتخاباتی س��ابق مصطفی پورمحمدی و ستادهای 
انتخاباتی والیتی - طی حکمی محمدرضا باهنر  نایب 
رییس مجلس شورای اسالمی را به سمت ریاست این 
شورا منصوب کرده است. حجت االسالم احمد سالک 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
رییس ستاد انتخاباتی علی اکبر والیتی، در اصفهان 
است. اسداهلل بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه گفته 
 که از والیتی حمایت می کن��د و از دیگر چهره های

حامی او ج��واد جهانگیرزاده و حس��ین س��بحانی 

نمایندگان ارومیه و نیشابور در مجلس هستند.

 نجابت، توکلی و نادران در حلقه حامیان 
حدادعادل

ریاس��ت س��تاد غالمعلی حداد عادل سومین عضو 
ائتالف سه گانه را هم حس��ین نجابت برعهده دارد. 
او دارای دکت��رای فیزی��ک هس��ته ای از دانش��گاه 
دورهام انگلس��تان اس��ت. خ��ط فک��ری نجابت و 
احم��د توکلی چه��ره مش��هور اقتص��ادی مجلس 
هش��تم و نهم، بس��یار به هم نزدیک اس��ت و بعید 
نیس��ت در صورتی که حداد ع��ادل رییس جمهور 
 آینده کش��ور ش��ود، نجاب��ت و توکلی ژن��رال های

کابینه وی باش��ند. نجابت رییس س��تاد انتخابات 
حدادعادل در خصوص س��تاد این نام��زد انتخابات 
یازدهم اظهار داش��ت: حدود 5 ماه است که گروهی 
از اساتید و کارشناسان اجرایی تقسیم کار کرده اند و 
در 7 کمیته اصلی کار را پیش برده اند و رویکرد آنها 
هم ارزیابی وضعیت فعلی و ه��م اولویت بندی برای 
وزارتخانه هایی است که در قالب برنامه ای رونمایی 
خواهد ش��د. الیاس ن��ادران دیگر چه��ره اقتصادی 
مجلس هم در ترکیب س��تاد انتخاباتی حداد عادل 

جای دارد.

چهره های مشهور ستاد جلیلی
چهره مشهوری که در اولین همایش تبلیغاتی سعید 
جلیلی حضور پیدا کرد، محمدحسینی وزیر ارشاد 
دولت نهم بود. حضور او به عنوان یک چهره دولتی در 
همایش سعید جلیلی تنه به تنه حضوری می زد که 
محمود احمدی نژاد در آخرین روز ثبت نام نامزدها، 
در وزارت کشور به ثبت رسانده بود. اگر احمدی نژاد 
آن روز گفته بود که مرخصی گرفته است،  سید محمد 
حسینی نیز در واکنش به این انتقادها که یک مقام 
دولتی است و در همایش یکی از نامزدها حضور پیدا 
کرده است گفته بود آن همایش روز جمعه و در یک 

روز تعطیل برگزار شده و آن روز را وزیر نبوده است.
علی باقری رییس س��تاد انتخاباتی س��عید جلیلی 
است؛ همو که معاون او در شورای عالی امنیت ملی 

هم هست. 

 
باهنر گفته است احمدی نژاد به دنبال سرباز می گشت، اگر سربازی در دولت ستوان می شد احمدی نژاد آن را مرخص می کرد، چه برسد 
به این که آن سرباز به درجه سرهنگی می رسید که دیگر فاجعه بود. ترکیب رؤسای ستاد نامزدها و چهره هایی که این روزها در ستادهای 
هشت نامزد انتخاباتی آفتابی می شوند، می تواند از سربازان و ژنرال های دولت احتمالی آینده رونمایی کند. شاید در بین نامزدهای انتخابات، 
قالیباف را باید تنها نامزدی دانست که این روزها، یکی از سرداران که در رسانه های خارجی ملقب به ژنرال است از او حمایت کرده است.



يادداشت
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شهرداران بايد دارای افکار 
پیچیده باشند

معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: ش��هرداری مدیریت ویژه را 
می طلبد و شهرداران باید دارای افکار پیچیده باشند.

مهدی جمالی نژاد اظهار داشت: استانداری اصفهان در حوزه عمرانی چهار 
سیاست کلی را در پیش گرفته است. وی با اشاره به این چهار سیاست کلی 
در حوزه عمرانی افزود: توزیع عادالنه امکانات و خدمات، هویت س��ازی، 
اتمام پروژه های نیمه تمام، پایه ریزی و حرکت از س��مت و سوی صنعت 

به گردشگری است.
 اجرای برنامه ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال حاد در شهرستان فریدن، 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن در راستای ریشه کنی بیماری 
فلج اطفال و حفظ دس��تاوردهای نظام مراقبت این بیماری، نوبت اول و 
دوم طرح ایمن سازی تکمیلی کودکان زیر 5 سال را در این شهرستان اجرا 
کرد. در این طرح 9 تیم بهداشتی به دِر منازل خانوارهای اتباع خارجی و 
چادرهای عشایر مستقر در سطح شهرستان مراجعه و در مرحله اول که 
از تاریخ 26-28 فروردین ماه 1392 انجام ش��د، تعداد 37 خانوار بازدید 
و 5 کودک زیر 5 س��ال و در مرحله دوم که از تاریخ 29-31 اردیبهشت 
ماه 1392 انجام ش��د تعداد 75 خانوار بازدید و 47 کودک زیر 5 س��ال 

واکسینه شدند . 

 توسعه شهر با جذب سرمايه و 
مشاركت مردم

رییس کمیسیون عمران و شهرسازي شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: 
شهرداري ها نمي توانند فقط از طریق دریافت عوارض از مردم در کالن 
شهرها به یك درآمد پایدار دست یابند؛ لذا باید به دنبال جذب مشارکت 

و سرمایه گذاري هاي عمومي و مردمي باشند.
مصطفي بهبهاني عنوان کرد: با توجه به این که شهرداري به دنبال کسب 
منابع درآمدي پایدار و کاهش وابستگي خود به فروش تراکم است یکي 
از بهترین راهکارها جذب سرمایه گذار و مشارکت مردم در اجراي پروژه 
ها اس��ت. وي با تأکید بر این که یکي از مهم تری��ن برنامه هاي مدیریت 
شهري تقویت سرمایه گذاري در شهر است تصریح کرد: با وجود اجراي 
پروژه هاي متعدد، اصفهان توان و پتانسیل باالیي در جذب سرمایه گذار 

و مشارکت مردم دارد.

پیشرفت 85 درصدی پروژه ضلع 
شرقی میدان امام علی)ع( 

مدیر پروژه احیای میدان امام علی )ع( با اش��اره به تکمیل بدنه سازی و 
نمای ضلع های شمالی، جنوبی و غربی میدان امام علی )ع ( اظهارداشت: 
پروژه ضلع شرقی میدان)A6 ( نیز تاکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. به گزارش ایمنا، س��عید کهرنگ بهشتی با بیان این مطلب 
گفت: بدنه سازی و نمای ضلع های ش��مالی، جنوبی و غربی میدان امام 

علی )ع( از جمله پروژه های A6،A5،A4،A3 ،A2تکمیل شده است.

شهرداری اصفهان توجه خوبی به 
فضای سبز دارد

استاد کشاورزی دانشگاه میالن ایتالیا با اشاره به فضای سبز خوبی که در 
اصفهان وجود دارد، گفت: شهرداری اصفهان توجه خوبی به فضای سبز 
دارد. فابریزیو ادنی در حاشیه بازید از کارخانه بیودیزل شهرک صنعتی 
تیران با اعالم این خبر اظهار داشت: فضای سبز و محیط متنوع در اصفهان 
بسیار زیباست و ش��هرداری اصفهان توجه خوبی به فضای سبز دارد و از 

تالشگران شهرداری تشکر می کنم.
 وی افزود: ای��ران بر خالف آنچه که در کش��ورهای غربی مطرح اس��ت 
ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای خوبی دارد و اس��تقبال خوب��ی از علم و 

تکنولوژی در ایران شده و در این زمینه در سطح خوبی قرار دارد.

گشتی در اخبار

كرايه با توجه به حجم ترافیک 
و شرايط هوا محاسبه می شود

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان/ علیرضا تاج میرریاحی 

 محاسبه نرخ کرایه تاکسی ها در سطح شهر اصفهان به حجم ترافیك شهر 
بستگی دارد. بنابراین محاس��به نرخ کرایه در صبح یا شب متفاوت است. 
اصفهان نخستین شهری است که تاکسی های آن مجهز به سامانه هوشمند 
می شوند و نصب این سامانه در تاکسی ها بسیاری از مشکالت بین مسافر 

و تاکسی داران را مرتفع می سازد.
از ویژگی های مهم این سامانه 
ح��ذف پ��ول خ��رد از چرخه 
پرداخت کرایه و محاسبه دقیق 
و عادالنه کرایه اس��ت پرداخت 
کرایه در این سامانه هم از طریق 
اصفه��ان کارت و هم از طریق 
کارت های شتابی امکان پذیر 
اس��ت و مانند گذش��ته نرخ 

کرایه یکسان نیست.
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چهره روز
20درصد پسماند شهر، شيرآبه است

تیمور باجول، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ش��هرداري اصفهان، اعالم کرد: روزانه در 
اصفهان 95۰ تن زباله تولید مي ش��ود که حدود 2۰ درصد آن به صورت شیرآبه است. که در 

فصل تابستان تولید آن افزایش مي یابد.
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آمار نگران كننده شیوع 
سالک در آران و بیدگل 

رییس کمیس��یون طرح و برنامه اتاق بازرگانی اصفه��ان از راه اندازی کمیته 
جوانان این اتاق خبر داد.

ابوالقاسم سرتیپی در جلسه کمیسیون طرح و برنامه این اتاق اعالم کرد: این 
کمیته در راستای توانمند سازی جوانان استان اصفهان در عرصه فعالیت های 

اقتصادی راه اندازی می شود.
وی جوانان را به عنوان جانشین مدیران فعلی بنگاه های اقتصادی برشمرد و 
گفت: کمك به توسعه ظرفیت های جوانان و ترویج کسب و کار و تجارت آنان 

در عرصه داخلی و بین المللی از جمله برنامه های این کمیته است.
وی، رسالت اصلی این کمیسیون را طراحی و برنامه ریزی فعالیت ها و تدوین 
چش��م انداز برای اتاق برش��مرد و تصریح کرد: در گام نخست سند راهبردی 

کمیسیون به همت اعضا و کارشناسان برنامه ریزی و تدوین می شود.

فرماندار آران و بیدگل گفت: آمار ش��یوع بیماری س��الك در این شهرستان 
نگران کننده است.

به گزارش ایرنا، روح اهلل سلگی در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران 
این شهرستان اظهار داشت: از جمله عوامل مؤثر در افزایش بیماری سالك در 
منطقه، وجود زباله، نخاله و محیط های مناس��ب برای زیست جوندگان ناقل 

این بیماری است.
وی با تاکید بر این که مسئوالن باید برای مبارزه با بیماری سالك تالش خود 
را مضاعف کنند، افزود: سال گذش��ته 25۰ نفر از مردم این شهرستان به این 

بیماری مبتال شدند.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری های این منطقه باید با بررسی عوامل موثر در 

افزایش بیماری سالك، اقدام های الزم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

زیر پوست شهر/مجتمع فرهنگی مطبوعاتی  اصفهان 

س:ايمنا[
]عک

در حال حاضر آمار دقیقی از 
 گروه 
تعداد معتادان سطح کشور شهر

نداری��م و تع��داد زی��ادی از آمارهای م��ا مربوط به 
خوداظه��اری معتادان اس��ت. این س��خنان فاطمه 

رخشانی معاون  بهداشتی وزارت بهداشت در چند روز 
گذشته است که شاه محمدی، رییس دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر ه��م آن را تأیید کرده 
است. متن زیر مشروح مباحثی است که در این رابطه 

می خوانید :
- در کش��ور تاکنون آمار دقیقی از اعتیاد نداریم. زیرا 
بیشتر آمارگیری هایی که در کشور انجام می شود بر 
اساس خوداظهاری معتادان بوده و قابل اعتماد نیست.

- اعتیاد در کشور، هزاران متولی دارد و به همین علت 
هم هیچ زمانی مشکل آن حل نمی  شود.

- آمار یك میلیون و 2۰۰ هزار معتاد که در گذش��ته 
اعالم شده و رشد صفر درصد ساالنه را نشان می دهد 
نیز نمی تواند ب��ا واقعیات جامعه ما منطبق باش��د، با 
این حال آمار اعتیاد کشور ما چه کم باشد و چه زیاد، 

همواره رسیدگی به آن اولویت وزارت بهداشت است.
- بهترین روش برای ایجاد آم��ار دقیق اعتیاد، روش 
نمونه گیری است، در حالی که بیشتر آمارگیری های 
ما در ایران از طریق خوداظهاری است. به عالوه تعداد 
کمی از اف��رادی که موادمخدر مص��رف می کنند نیز 

این آمار را بیان می کنند، بنابراین این آمار نمی تواند 
مستند باشد.

- مسأله اعتیاد، مسأله ای نیست که به تنهایی به وسیله 
وزارت بهداشت حل شود. همکاری نیروی انتظامی، 
دستگاه های فرهنگ سازی، کاهش دسترسی،کنترل 

مرزها و حمایت قضایی را هم نیاز دارد.
- در مورد برنامه های وزارت بهداشت هم ما متأسفانه 
برنامه مدون و ادغام شده ای برای کنترل اعتیاد نداریم. 
برای کنترل ماالریا، سل و ایدز برنامه داریم، اما برای 
کنترل اعتیاد برنامه مشخصی نداریم. البته برنامه هایی 
را پایل��وت کرده ایم، اما این که یك برنامه مش��خص 

کشوری ادغام شده داشته باشیم؛ این طور نیست.
- در واقع نظ��ام ارایه خدمات ما ب��رای کنترل اعتیاد 

دچار مشکل است. 
ما دچار یك نوع نابس��امانی در ارایه خدمات کنترل 
اعتیاد در کشور هستیم که یکی باید پیدا شود و این 

نابسامانی را حل کند.
- تا زمانی ک��ه بانك اطالعاتی خ��ود را در این زمینه 

اصالح نکنیم همچنان با این مشکالت روبرو هستیم.

- در حال حاضر تعداد زیادی از معتادان در سطح کشور 
با خودمعرفی به این مراکز مراجعه می کنند.

 در واقع هم اکنون بیشتر آمارهای موجود در کشور با 
معرفی این افراد به مراکز، تکمیل می شود اما در آینده  
با ایجاد بانك اطالعاتی گسترده در کشور این آمارها با 

دقت بیشتر ارایه می شود.
- در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت 
 اصل��ی اس��تخراج ای��ن آماره��ا را ب��ر عه��ده دارد.

 آمار افراد معتاد در اس��تان اصفه��ان در حال حاضر 
چیزی حدود 12۰ هزار نفر را تشکیل می دهد، اما در 

مورد تعداد معتادان کشوری آماری ندارم.
- ابت��کار بس��یار جالب��ی در اس��تان اصفه��ان در 
 زمینه مب��ارزه با م��واد مخ��در انجام گرفته اس��ت. 
ش��ورای راهبری مب��ارزه با م��واد مخدر ب��ا حضور 
کارشناسان و مدیران با تجربه در بخش های مختلف 
فرهنگی، پیش��گیری، آموزش و... با تشکیل اتاق فکر 
انواع مختلف مشکالت را با افراد مختلف بررسی کرده 
و در نهایت نتیجه را به کمیته تخصصی و دستگاه های 

اجرایی برای پیگیری ابالغ می کند.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت

آمار دقیقی از تعداد معتادان نیست

SMS

    یکی از ط��رح هایی که در دس��تور کار وزارت 
کشور قرار گرفت و به اداره اتباع و امور خارجه ابالغ 
شد، طرح تش��کیل دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال 
اتباع خارجه بود که برای انجام امور اداری به تعداد 

الزم در استانهای کشور راه اندازی شد . 
    عدم تمای��ل اتباع خارجی برای بازگش��ت به 
کشورشان، موجب شد ستاد ساماندهی امور اتباع 
خارجی تقویت شود و طرح های متعددی از جمله 
طرح تش��کیل دفاتر کفالت، اقامت و اش��تغال در 

دستور کار قرار گیرد.

ايجاد دفاتر كفالت، اقامت و اشتغال 

     ایجاد دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال برای انجام 
امور اداری اتباع خارجی در تعدادی از استان های 
کشور گفت: تاکنون ایجاد 46 دفتر اختصاصی در 
استان اصفهان تصویب شده اس��ت که تا چند روز 

آینده 25 دفتر، فعالیت خود را آغاز می کنند.
    طرح دفاتر کفالت پس از بررس��ی 1۰ س��اله 
روابط خارج��ی، نیاز بازار، مالحظ��ات اقتصادی و 
اجتماعی و س��ایر موارد به وجود آم��د و نظارت بر 
عملکرد این دفاتر به وزارت کش��ور در کنار وزارت 
کار و رفاه امور اجتماع��ی و نیروی انتظامی واگذار 

شده است.
   دفاتر کفالت، اشتغال و امور اداری، اکنون تنها 

اتباع افغانی دارای اقامت قانونی را تحت پوش��ش 
قرار می دهد.

     تاکنون این دفاتر در شهرهای اصفهان، آران و 
بیدگل، برخوار، خمینی شهر، فالورجان، کاشان و 
نجف آباد ایجاد شده است و در سایر شهرستان های 

استان نیز تا پایان سال جاری تأسیس می شود.

130 هزار تبعه افغان با كارت اقامت 
     در حال حاض��ر 13۰ هزار تبعه افغان با کارت 
اقامت و 14 هزار تبعه افغان با گذرنامه های روادید 

دار در استان اصفهان اقامت دارند.
     بی��ش از دو ه��زار تبعه عراقی نیز در اس��تان 

اصفهان حضور دارند ک��ه تمامی آن ها داری مجوز 
اقامت هستند.

     تنه��ا اتباع��ی ک��ه دارای کارت اقام��ت و یا 
گذرنامه ی روادید دار هستند، تبعه مجاز محسوب 

می شوند.
    مرحله نهم آمایش پناهندگان افغانی و مرحله 
س��وم روادید خانوارهای افغانی در خرداد ماه سال 
جاری در این دفاتر انجام می شود و نیازی به مراجعه 

اتباع خارجی به اداره کل اتباع خارجی نیست.
    دفات��ر کفال��ت ح��ق دخال��ت در ام��ور 
حاکمی��ت و امور اجرای��ی اتباع خارج��ی ندارند، 
ای��ن دفات��ر صرف��ا بخ��ش تصدی گ��ری ک��ه از 
س��وی کمیس��یون س��اماندهی اتباع خارجی به 
 آن ها ابالغ ش��ده را تحت پوش��ش ق��رار می دهد.

 اتب��اع خارجی نی��ز باید طب��ق دس��توری که در 
اختیارش��ان قرار می گیرد، به همان دفتر مراجعه 

کنند.

طرح نوبت دهی تمديد مدارک 
www.Samandehi-

و

nobat.ir برای طرح نوب��ت دهی تمدید مدارک 
پناهندگی ایجاد شده است.

     این طرح با اهداف��ی از جمله تالش در بهبود 
روند رس��یدگی به وضعیت اقامت��ی پناهندگان، 
تنظی��م حج��م مراجع��ات به دفات��ر، احت��رام به 
کرامت انس��انی، ایجاد س��تاد کنترل و رصد طرح 
به منظور اطمینان از کیفیت انج��ام، امکان انجام 
برنامه ریزی های مختلف و کاهش سفرهای درون 

شهری اتباع اجرا شده است.
     برای ثبت ن��ام در این س��ایت از طریق کافی 
نت ها هزین��ه 2 هزار و 7۰۰ توم��ان در نظر گرفته 

شده است.
     اتباع خارج��ی در صورت مش��اهده هر گونه 
تخلف می توانند با شماره تلفن ۰311-2357373 

تماس حاصل کنند.
     اه��داف این طرح  ش��امل ت��الش در بهبود 
 رس��یدگی به وضعیت اقامتی پناهن��دگان مطابق 
آموزه های اسالمی و در اجرای ماده 27 کنوانسیون 
پناهندگان به منظ��ور تکریم بیش��تر پناهندگان 

است.

     از ویژگیهای اجرایی این طرح این اس��ت که
این امر برای اولین بار از طریق نرم افزار تحت وب 
در بین تمامی کش��ورهای پناهنده پذی��ر، انجام 

می شود.
     تنظیم حجم مراجعه به دفاتر کفالت، اقامت و 
اشتغال بر اساس ظرفیت هر یك از دفاتر و ممانعت 
از ازدح��ام، صف��وف طوالنی و بی نظم��ی از دیگر 

ویژگیهای این طرح است .
     تحقق دولت الکترونیك و کاهش س��فرهای 
درون ش��هری اتباع خارجی از دیگ��ر مزایای این 

طرح است .
     ایجاد س��تاد کنترل و رصد ط��رح به منظور 
اطمینان از کیفیت مطلوب و اتخ��اذ تصمیم الزم 
برای جهت دهی مطلوب تر طرح از دیگر مباحثی 

است که در این مورد می توان عنوان کرد.

هشدار! كارفرمايان به هوش باشند
    تحت هیچ ش��رایطی هیچ کارفرمایی حق به 
کارگیری اتباع غیر مجاز و مشاغلی که مورد تایید 

دولت نمی باشد را ندارند.
    کارفرم��ا بای��د از افرادی که به ص��ورت مجاز 
در کش��ور هس��تند نیز کارت معتبر ی��ا گذرنامه 
روادی��د دار تاری��خ نگذش��ته را دریاف��ت کن��د.

     کارفرمایان باید اطالع داش��ته باش��ند اتباع 
 خارجی تنها در مش��اغلی که - مش��خص ش��ده 
می توانند مش��غول به کار ش��وند-  آن ها را جذب 

کنند.
    اگ��ر م��واردی ب��ه ج��ز ای��ن باش��د ط��ی 
بازرسی هایی که در گش��ت اداره اتباع خارجه در 
زمینه س��اماندهی انجام می ش��ود، با کارفرمایان 
متخلف طبق قوانین و مق��ررات برخوردهای الزم 
خواهد ش��د و موارد غیر مجاز م��ورد جریمه قرار 

خواهند گرفت.
    ش��هروندان باید در صورت مش��اهده چنین 
مواردی مراتب را به اداره اتباع و مهاجرین خارجه 

اطالع دهند.
     انتظار داریم که شهروندان با ما همکاری الزم 
را داشته باش��ند و مطمئن باشند، می توانند بدون 
گفتن نام خود، تنها ب��ا دادن آدرس محل، ما را از 

مکان یا کارگاه مورد تخلف خبردار کنند.

مديركل امور اتباع  و  مهاجرين خارجی استان اصفهان :

هيچ کارفرمایی حق به کارگيری اتباع غير مجاز را ندارد 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان در اولین جلسه ای که در س��ال جاری با خبرنگاران برگزار کرد با اشاره به 3  الدن 
دهه حضور تبعه های افغان در کش��ور گفت: با وجود شکل گیري دولت مستقل در افغانس��تان به دلیل فراهم نبودن امکانتی مانند ايرانمنش

بهداشت، اشتغال و مسکن در بیشتر نقاط افغانس��تان این افراد تمایلی به بازگشت و سهیم شدن در سرنوشت کشورشان را ندارند. 
بهرام صمیمی همچنین از طرح های متعدد اداره اتباع و امور خارجه نام برد که بر آن اساس ستادهای ساماندهی را تقویت می کند متن زیر مشروح سخنان 

اوست که از نظرتان می گذرد:

 راه اندازی كمیته 
جوانان اتاق بازرگانی 



چهره روزيادداشت

اجرای بیمه طاليی بازنشستگان 
کشور 

مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران استان اصفهان 
گفت: مقرر شده است، بیمه طالیی از ابتدای تیر ماه امسال با پیش بینی 

اعتبار 600 میلیارد تومانی برای تمام بازنشستگان اجرا شود.
مجید روس��تایی در گفتگو با فارس با اش��اره به خواس��ته فرهنگیان 
بازنشسته اظهار داشت: این بیمه از اواخر سال گذشته به صورت ناقص 
برای تمام بازنشستگان موجود در سطح کشور اجرا شده است. وی با 
بیان این که فرهنگیان بازنشسته خواس��تار استفاده از خدمات بیمه 
طالیی همانند بیمه طالیی اجرا شده برای شاغالن فرهنگی هستند، 
افزود: این افراد طی سال های اخیر همواره پیگیری های الزم را از مبادی 
قانونی برای عملیاتی شدن این بیمه انجام داده اند. مدیرعامل کانون 
بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
خدمات بیمه طالیی بازنشستگان محدود است و تنها هزینه های عمل 
جراحی و بستری شدن این افراد در بیمارستان زیر پوشش این بیمه 
قرار می  گیرد. وی ادامه داد: دولت در بودجه امسال 195 میلیارد تومان 
برای اجرای بیمه طالیی بازنشس��تگان پیش بینی شده و به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است. روستایی با اشاره به این که این 
بیمه از ابتدای تیر ماه امسال با اعتبار 600 میلیارد تومانی نسبت به تمام 
بازنشستگان کشور و خانواده های آنها اجرایی می شود، تأکید کرد: 200 
میلیارد تومان از این اعتبار به عنوان سرانه بیمه تکمیلی بازنشستگان 

پرداخت می شود.

کاهش مصرف آب در سال 91 
در نجف آباد

به گزارش رواب��ط عمومی آبفای اس��تان اصفهان روابط 
عمومی با هماهنگی امور مش��ترکین منطقه نجف آباد 
نس��بت به اطالع رس��انی در اماکن عمومی، نمازجمعه، 
مس��اجد، م��دارس، ادارات و نیز با ارس��ال پی��ام صرفه 
 جویی در قبوض آب به��ا جهت توجه بیش��تر مردم در 
صرفه جوی��ی آب اقدام نموده اس��ت و باتوجه به این که 
در سال 91 تعداد 16 هزار و 707 فقره صدور قبض آب 
بها افزایش یافته و 3 هزار و 161 انشعاب جدید در سال 
91 واگذار گردیده،بیش از ی��ک درصد، کاهش مصرف 
آب در س��ال 1391 نس��بت به س��ال 1390 در منطقه 
 نجف آباد حاصل ش��ده اس��ت که این امر نشان دهنده 
 صرفه جوی��ی م��ردم در مص��رف آب با وج��ود گرمای 
طاقت فرسا در این سال بوده اس��ت. نصب انشعابات آب 
مسکن مهر شهر علویجه هم از دیگر مواردی است که در 
شهرستان نجف آباد انجام ش��د و با اجرای خط آبرسانی 
مسکن مهر شهر علویجه به طول 1472 متر با اقطار 100 
، 110 و 150 میلیمتری و تکمیل بیش از 60 درصد این 
واحدها عملیات نصب انش��عابات آب 220 واحد مسکن 
مهر این شهر در دستور کار قرار گرفت.گفتنی است: نصب 
انشعاب 176 واحد دیگر آماده اجرا است که بیش از یک 
میلیارد ریال جهت اجرای لوله گذاری و نصب انش��عاب 
آب تاکنون هزینه شده اس��ت. الزم به ذکر است مسکن 

مهر شهر علویجه در شمال این شهر ساخته شده است.

آغاز نصب انشعابات آب ۲۲۰ 
واحد مسکن مهر علويجه

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
عملیات نص��ب انش��عابات آب 220 واحد مس��کن مهر 
علویجه در دستور کار قرار گرفته است. هاشم امینی در 
گفتگو با ایمنا با اش��اره به انشعابات آب مسکن مهر شهر 
علویجه،  اظهار داشت: با اجرای خط آبرسانی مسکن مهر 
ش��هر علویجه به طول یک هزار و 472 متر با اقطار 10، 
110 و 150 میلیمتری و تکمیل بیش از 60 درصد این 
واحدها، عملیات نصب انشعابات آب 220 واحد مسکن 

مهر این شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: نصب انشعاب 176 واحد دیگر آماده اجرا 
بوده که بیش از یک میلیارد ریال برای اجرای لوله گذاری 

و نصب انشعاب آب تاکنون هزینه شده است.

خبر ويژه

اخبار آبفا 

4
نمایشگاهصنایعوماشینآالتچوبدراصفهانبرپامیشود

از روز پنجشنبه با حضور 68 مشارکت کننده یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت 
چوب، یراق آالت، ابزار و تجهیزات وابسته در اصفهان  برپا می شود.این نمایشگاه  با حضور میهمانانی 

از استان های تهران، اصفهان، یزد، فارس، خوزستان، مازندران، گیالن و مرکزی برپا می شود.   کاهش 9۰۰ هزار نفری زنان شاغل
تدوینگر سند استراتژی توسعه صنعتی  

 مسعود نیلی
اداره کش��ور مثل هدایت کش��تی اس��ت نه راندن دوچرخ��ه. برخی از 
برنامه های ایجاد اشتغال در سال های قبل آغاز شده و اصالح در ساختار 
آن از س��ال 1395 به بعد آغاز می شود.سال 1345 حدود هفت میلیون 
نفر به جمعیت کشور اضافه ش��د که 36 درصد رشد در طول 10 سال را 
نشان می دهد. همچنین در سال 1355 هشت میلیون نفر و حدفاصل بین 
سال های 1355 تا 1365 حدود 16 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه 

شد که عمده این افزایش به نیمه دوم این دهه بازمی گردد.
همچنین ن��رخ بی��کاری زنان 
در کش��ور ما بعد از سال 1385 
حدود 10 واحد درصد افزایش 
یافته است. وقتی اقتصاد دچار 
نوسان می ش��ود اولین فشار به 

اشتغال زنان وارد می شود.
 تعداد شاغالن زن در سال 1365 
کمتر از یک میلیون نفر و تا سال 
1384 به چهار میلیون نفر رسید. 
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    جوانان، جانشین مدیران فعلی بنگاه های اقتصادی هستند. 
    کمک به توس��عه ظرفیت های جوانان و ترویج کسب و کار و 
تجارت آنان در عرصه داخلی و  بی��ن المللی از جمله برنامه های 

این کمیته است.
     رسالت اصلی این کمیسیون، طراحی و برنامه ریزی فعالیت ها 

و تدوین چشم انداز برای اتاق است.
     در گام نخس��ت، سند راهبردی کمیس��یون به همت اعضا و 

کارشناسان برنامه ریزی تدوین می شود. 
     فعالیت کمیس��یون های اتاق بر اساس یک استراتژی تدوین 

شده، عاملی مؤثر در هدفمند حرکت کردن اتاق است.
     متأسفانه تشکل های اقتصادی از داش��تن استراتژی مدون 
و مش��خص محروم اند و اتاق اصفهان تالش می کن��د که در این 

راستا پیشرو باشد. 
    برنامه ریزی استراتژی، الگوسازی،  اصالح فعالیت های اتاق و 

بودجه بندی اهم فعالیت های کمیسیون است.
     نقش این کمیس��یون در طراحی و برنامه ریزی فعالیت های 
اتاق مهم اس��ت، فعالیت ه��ای پیش روی ات��اق می تواند در این 

کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. 
     آموزش به جوانان و توانمند س��ازی آنان به عنوان جایگزین 
مدیران آینده بنگاه های اقتصادی، مهم بوده و  حضور فعال جوانان 
در عرصه فعالیت های اقتصادی می تواند به حرفه ای شدن آنان در 

عرصه مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری کمک کند. 
     حضور جوانان نخبه در عرصه های مختلف اقتصادی در اتاق، 

فرصتی برای توسعه اقتصادی استان است.
    تجمع جوانان نخبه در ی��ک مجموعه می تواند باعث توانمند 
شدن آن ش��ود و جوانان بازرگان می توانند در قالب این کمیته 

فعالیت های اثرگذاری انجام دهند. 
     اتاق استانبول دارای ساختار قدرتمند و وسیعی در بخش های 

مختلف اس��ت به نحوی که در یک بخ��ش 90 کمیته تخصصی 
وجود دارد.

     مهمترین فعالیت این اتاق، آموزش و مشاوره به اعضا است.
     فعالیت عمده اتاق های بازرگانی، آموزشی است تا اعضا بتوانند 

در عرصه تجارت، تولید و کارآفرینی موفق عمل کنند. 
     ایج��اد یک بخش نظارت ب��ر عملکرد بخش ه��ای اجرایی و 
کمیسیون های اتاق ضروری است. این بخش با نظارت بر برنامه 
ارایه شده و عملکرد انجام شده می تواند از انحراف مسیر فعالیت ها 

جلوگیری کند.
     به گزینی ) Bench Mark( از تجرب��ه اتاق های بازرگانی 
پیشرو کش��ورهای در حال توس��عه مانند اس��تانبول، مالزی و 
همچنین استفاده از تجربه اتاق بازرگانی پاریس و لندن به عنوان 
فعال ترین اتاق های بازرگان��ی، می تواند در ه��دف گذاری اتاق 

اصفهان مؤثر باشد.
برنامه و بودجه اتاق بر اساس پیشنهاد کمیسیون ها و واحدهای 
اتاق در این کمیس��یون  بررسی و  س��پس به هیأت نمایندگان 

ارسال می شود.
     اتاق بازرگانی اصفهان با طراحی چش��م اندازی روشن برای 
خود و اعضا می تواند مأموریت ه��ا و برنامه های راهبردی را برای 
دستیابی به چشم انداز، برنامه ریزی کند تا کلیه فعالیت های اتاق 

بر اساس چشم انداز،تعیین و مسیریابی شود. 
     برنامه های مالیاتی اتاق باید در راستای اهداف راهبردی باشد 

و با نظارت بر آن می توان از انحراف جلوگیری کرد.
     کمیته جوان��ان اتاق اصفه��ان درآینده نزدی��ک راه اندازی 

می شود.
     ای��ن کمیت��ه زی��ر مجموع��ه کمیس��یون ط��رح و برنامه 
ات��اق اصفه��ان ب��ا ه��دف س��ازمان ده��ی و تقوی��ت جوانان 
 در عرص��ه فعالیت ه��ای اقتص��ادی راه ان��دازی می ش��ود. 
وی نقش کمیته را پرورش دهنده جوانان برای آینده جهت حضور 

در عرصه تولید و تجارت دانست.
    جوانان نیاز دارن��د در عرصه فعالیت ه��ای اقتصادی به بلوغ 

مدیریت برسند. 
     تقویت حضور جوانان کارآفرین و بازرگان در عرصه کسب و 

کار، امری ضروری است .
    کمک به توس��عه ظرفیت های جوان و ترویج کس��ب و کار و 
تجارت آنان در عرص��ه داخلی و بین الملل��ی و همچنین کمک 
به نهادینه کردن فعالیت هاي آموزش��ي، پژوهشي، مشاوره اي و 
ترویج کسب و کار جوانان کارآفرین و بازرگان از دیگر برنامه های 

این کمیته است. 

در جلسه کمیسیون طرح و برنامه اتاق اصفهان مطرح شد :

جوانان،جانشینمدیرانفعلیبنگاههایاقتصادیهستند

 گروه  در جلسه کمیس�یون طرح و برنامه اتاق اصفهان که ابوالقاسم س�رتیپی، ريیس کمیسیون طرح و 
برنامه، خسرو کسائیان، ريیس اتاق اصفهان، مرتضی بیشه، ريیس کمیسیون آموزش و پژوهش های اقتصاد

کاربردی، سیداس�ماعیل محمودی،دبیرکل اتاق اصفهان، ضیايی،کارشناس برنامه ريزی، محمد 
میرانی، عضو کمیسیون، داود صافی،مدير امور کمیسیون ها و تشکل های اتاق اصفهان،امیر حسین زمانی،دبیر 
کمیسیون طرح و برنامه، علی نادری، عضو کمیسیون طرح و برنامه اتاق اصفهان حضور داشتند؛ از راه اندازی کمیته 

جوانان اتاق بازرگانی اصفهان خبرداده شد. متن زير مشروح سخنانی است که در اين جلسه بیان شده است:
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اجرائیه 
264 ش��ماره اجرائیه: 9210420350500030. ش��ماره پرونده: 9109980350500953. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910965. به موجب درخواس��ت اجرای حکم غیابی مربوطه به 
دادنام��ه 9109970350501682 محک��وم علیه��م 1- فاطم��ه اکبری فرزن��د ابراهیم 2- 
محمدرض��ا اس��ماعیلی فرزند باقر هر دو به نش��انی میدان امام – ضلع جنوب ش��رقی 
– فروشگاه میناکاری اس��ماعیلی متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 250/000/000 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/025/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 91/07/30 تا اجرای حکم در حق محکوم له مجتبی داوری دولت آبادی فرزند احمد 
به نش��انی ش��اهپور جدید – خ امیرکبیر – سه راهی لیالن – بن بست ایران. 2- پرداخت 
مبلغ 12/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 
2- ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد 
ب��ه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اج��رای محکومیت های مال��ی مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
266 بدینوس��یله به آقای علی ش��ریفی ابالغ م��ی گردد تا ظرف ی��ک هفته از تاریخ 
ابالغ نس��بت به معرفی داور خود که مس��لمان – متعهد- از اقوام- آش��نا به وظایف 
داوری– ب��االی 30 س��ال و متاهل باش��د را جهت پرونده ش��ماره 1162-91 ح/16 
 به این ش��عبه معرفی نماین��د. به آدرس اصفهان – خ ش نیکبخت – دادگس��تری کل. 

شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
267 شماره دادنامه: 9209970352000398. شماره پرونده: 9209980352000128. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920136. خواهان: خانم زهرا نژاد مشحوتی. خواندگان: 1- 
آقای مصطفی ناصری دهاقانی 2- خانم ش��یدا عطاب زاده همگی به نش��انی مجهول 
المکان. خواسته: حضانت. رای دادگاه. در خصوص دعوی خانم زهرا نژاد مشحوتی 
فرزند س��فیح بطرفیت خانم ش��یدا عطاب زاده فرزند حسن و آقای مصطفی ناصری 
دهاقانی فرزند اسماعیل بخواس��ته حضانت طفل بنام سوگل ناصری دهاقانی فرزند 

مصطفی متولد 1390/2/25 بدین توضیح که خواهان بیان داشته خواندگان دختر و 
داماد وی می باشند و دارای یک فرزند مشترک بنام سوگل می باشند ولیکن فرزند از 
بدو تولد تاکنون نزد وی می باشد و از او نگهداری می کند و پدر و مادر طفل عالوه 
بر داشتن اعتیاد به مواد مخدر محل اقامت مشخصی ندارند و با طرح دعوی به شرح 
فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی 
که طفل حدودا دو ساله با وی زندگی می کند و از پدر و مادر طفل اطالعی در دست 
نمی باش��د و خواندگان با وصف ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
نش��ده و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند و وارد بودن دعوی 
خواهان مس��تندا به ماده 1173-1175 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده 
مص��وب 1391/12/9 حکم به حضانت خواهان نس��بت به طفل بنام س��وگل ناصری 
دهاقان��ی فرزند مصطف��ی متولد 1390/2/25 صادر و اعالم م��ی گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن 
 ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باش��د. 

سید مجید نبوی – رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
269 شماره دادنامه: 9209970351000127. شماره پرونده: 8909980351000431. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890431. خواه��ان: آقای انوش��یروان دهقانی به نش��انی 
اصفه��ان – س��ه راه س��یمین – خ جانب��ازان – ک ش رمضان پور – مقابل س��وپر 
مارکت – درب س��بز رن��گ – طبقه همکف. خواندگان: 1- آقای عزیزه عس��اکرده به 
نش��انی زندان مرکزی 2- آقای جمال حس��ینی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: 

مطالبه طلب. گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص 

درخواست آقای انوشیروان دهقانی چم پیری بطرفیت آقایان عزیز عساکره و سید 
جمال حس��ینی مبنی بر صدور تامین خواس��ته بابت مطالبه وجه و خس��ارات وارده 
دادگاه با عنایت به این که خواهان خس��ارت احتمالی تودیع نکرده اس��ت مس��تنداً به 
ماده 119 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی قرار رد 
تامی��ن ص��ادر و اعالم می نماید این قرار قطعی اس��ت اما راجع به مطالبه خس��ارت 
تاخی��ر تادیه با توجه به این ک��ه در دادنامه 72-920 مورخ 1392/1/31 س��هو القلم 
پیش آمده و حکم به تودیع خس��ارت در ذیل دادنامه ذکر نش��ده است به تجویز ماده 
309 قان��ون فوق الذکر خواندگان را مش��ترکًا و بالمناصفه به خس��ارت تاخیر تادیه 
مبل��غ محکوم به )جمع��ًا 29/050/000 تومان( از تاریخ مطالب��ه 1389/3/12 تا زمان 
وص��ول محکوم ب��ه و اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رونوش��ت رای 
اصلی بدون رونوشت رای اصالحی ممنوع است رای اصالحی نیز همانند رای اصلی 
 غیاب��ی و ظرف مدت 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. 

عبدالحسین اعلمی – دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
270 در خصوص پرونده کالس��ه 121/92 خواهان رضا رس��تمی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت مهران غریب وند تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/4/8 س��اعت 9 صب��ح تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان ب��ودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
 271 حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته. به تاریخ 92/2/15 شماره پرونده: 2089/91.

خواه��ان: معصومه س��یفی آبادی فرزن��د یداله به آدرس اتوب��ان ذوب آهن – بلوار 
شفق – پ2. خوانده: مصطفی جعفری به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال و مطلق خس��ارات قانونی و تاخیر تادیه و قرار تامین خواس��ته. 
جلس��ه حوزه ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان تش��کیل است با 
بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به رای می نماید. رای ش��ورا. در 
خصوص دعوی خانم معصومه س��یفی آبادی به طرفی��ت آقای مصطفی جعفری به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 530621 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خوانده علی رغم آگهی در جلسه حضور 
ندارد و الیحه ای نیز تقدیم ننموده و نس��بت به اصالت س��ند ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده بنابراین اش��تغال ذمه وی محرز اس��ت و ش��ورا دع��وی خواهان را وارد 

تش��خیص و مس��تنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 307 و 
309 و 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ سی و دو هزار ریال هزینه دادرس��ی خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید سفته لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در حق خواهان که در 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
 272 کالسه پرونده: 1823/91. شماره دادنامه:92/1/31-40. مرجع رسیدگی: شعبه 8 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مجید وطن خواه فرزند محمدعلی به نشانی 

اصفهان – خ امام خمینی – خ امام رضا)ع(- تقاطع دوم – چوب فروش��ی دوس��تان. 
خواندگان: 1- حس��ن س��عید زاده فرزند تقی 2- مهدی ابراهیمیان هر دو به نش��انی 
مجه��ول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت ب��ه صدور رای می نمای��د. رای قاضی 
ش��ورا. دعوی مجید وطن خواه فرزند محمدعلی بطرفیت 1- حس��ن سعیدزاده فرزند 
تقی 2- مه��دی ابراهیمیان بخواس��ته مطالبه مبلغ 5/400/000 ری��ال وجه حواله به 
ش��ماره 63657 مورخ 88/11/20 عهده موسس��ه پس انداز و قرض الحس��نه هجرت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی موسس��ه قرض الحس��نه هجرت که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه 
خواندگان در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیل��ی که اعالم برائت ذمه اش را 

اقتضاء نماید ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوان��دگان متضامنا به پرداخت 
مبلغ 5/400/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های نشر آگهی و 40/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)91/11/14( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
 ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 حصر وراثت 
273 خانم مریم آداودی جلفائی دارای شناس��نامه شماره 2202 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1158/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ولی اله آداودی جلفائی بشناسنامه 76 در تاریخ 91/11/23 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- کتای��ون ضرغام ش ش 1 )همس��ر(. 2- مری��م آداودی ش ش 22 )فرزند(. 
3- علیرضا آداودی ش ش 2940 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
274 آقای احمد موثق س��یچانی دارای شناس��نامه شماره 67 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1157/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی موثق سیچانی بشناسنامه 884 در تاریخ 1392/2/1 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- احمد موثق س��یچانی ش ش 671 )برادر(. 2- محمود موثق س��یچانی ش ش 
259 )برادر(. 3- محمدرضا موثق س��یچانی ش ش 176 )برادر(. 4- ابوالقاسم موثق 
سیچانی ش ش 360 )برادر(. 5- فاطمه موثق سیچانی ش ش 325 )خواهر(. 6- زهره 
موث��ق س��یچانی ش ش 521 )خواهر(. 7- بتول موثق س��یچانی ش ش 54 )خواهر(. 
8- زهرا موثق سیچانی ش ش 954 )خواهر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
275 خانم بتول مزروعی دارای شناس��نامه ش��ماره 1376 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 1137/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمد برونی بشناس��نامه 422 در تاریخ 92/2/1 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 
فرزن��د و یک عیال به نام ذی��ل: 1- ریحانه برون��ی ش ش 0-140289-127 )فرزند 
متوف��ی(. 2- فرزانه برونی ش ش 8-194394-127 )فرزند متوفی(. 3- فاطمه برونی 
ش ش 1-300078-127 )فرزن��د متوف��ی(. 4- بت��ول مزروع��ی ش ش 1376 )عیال 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
276 خانم زهره مداحیان دارای شناسنامه شماره 573 به شرح دادخواست به کالسه 
1129/92 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمرضا فرهمند دهقانپور بشناسنامه 3983 در تاریخ 87/9/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 پسر 
و 2 دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- پژمان فرهمند دهقانپور ورنامخواس��تی ش 
ش 823 )فرزن��د متوفی(. 2- پیمان فرهمند دهقانپور ش ش 1-004415-127 )فرزند 
متوفی(. 3- پریس��ا فرهمن��د دهقانپور ورنامخواس��تی ش ش 2213 )فرزند متوفی(. 
4- پریناز فرهمند دهقانپور ورنامخواس��تی ش ش 1-107364-127 )فرزند متوفی(. 
5- زهره مداحیان ش ش 573 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تاسیس
286 شماره: 103/92/246/66. خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مهندسی پایدار 
صنعت جی )س��هامی خاص( که در تاریخ 92/03/05 تحت شماره 2161 و به شناسه 
مل��ی 14003440284 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 92/03/05 از لحاظ 
امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و زاینده 
رود آگهی می ش��ود: 1- موضوع شرکت: امور اجرایی و ساخت پروژه های صنعتی 
و س��اختمانی و ب��رق صنعتی، انجام موضوع ش��رکت پس از اخ��ذ مجوز از مراجع 
ذی ص��الح امکانپذیر می باش��د. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت ب��ه مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: فوالدش��هر – C5 – روبه روی مدرس��ه بزرگمهر – پالک 
198- کدپس��تی: 8491711111. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی 
منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که مبلغ یک میلیون ریال طی گواهی 
ش��ماره 92239/17 مورخ 92/01/24 بانک ملت ش��عبه فوالدش��هر پرداخت گردیده 
اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: ایوب اش��رف پور فرزند فیض اله بشناسنامه 2040 
فارس��ان متولد 1366 کدملی 4679841567 کدپس��تی 8491711111 بس��مت رئیس 
هیئ��ت مدیره و جهانبخش طهماس��بی فرزند احمد بشناس��نامه 167 کوهرنگ متولد 
1356 کدملی 5559174327 کدپس��تی 8491711111 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و فرنگیس اش��رف پور فرزند فیض اله بشناس��نامه 593 فارسان متولد 1364 کدملی 
4769326964 کدپس��تی 8491711111 بس��مت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدن��د. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت و اوراق عادی و اداری با 
امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. ممنوعیتهای مندرج 
در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 الحیه اصالحی قانون تجارت 
مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره مدیرعامل و بازرسان نمی باشد. 6- اختیارات 
مدیرعام��ل: مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 7- بازرس اصلی و علی البدل: 
مسعود مرادی اندوه فرزند جهانشاه بشناسنامه 678 فالورجان متولد 1364 کدملی 
1111902798 کدپستی 8491711111 بسمت بازرس اصلی و رضا اشرفی دهکردی 
فرزند اس��ماعیل بشناسنامه 7658 لنجان متولد 1367 کدملی 1171261411 کدپستی 
 8491611111 بس��مت بازرس علی البدل ش��رکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند.

م الف: 54 پور مقدم – رئیس ثبت لنجان
 

تحدیدحدوداختصاصی  
287 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ آب وام��الک مزرعه بلبآلب وچ��اه عرب پالک 
ش��ماره 266 – اصلي ازم��زارع کهرویه بخش دو ثبتي ش��هرضا که پالک یک فرعي 
ازآن مجزي ش��ده اس��ت ک��ه طبق پرون��ده ثبتی بن��ام آقاي محمدرض��ا مهرعلیان 
قصرچم��ي وغی��ره فرزند جالل درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی 
ثب��ت به عمل نیام��ده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق 
تقاض��ای نامب��رده تحدیدحدودمل��ک مرق��وم درروز 2 / 5 / 1392 و 3 / 5 / 92 
س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د0 لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه 
مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گ��ردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوریابند0 
اعتراض��ات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدی��دی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترض��ی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع 
ذیص��الح قضای��ی اخذوب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه 
 باتعطیل��ی پیش بینی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د0 

سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
298 در خصوص پرونده کالس��ه 305/92ش7 خواهان حس��ین صادقانی با وکالت 
امیرحس��ین امرالهی و ابراهیم رجبی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک 
به ش��ماره 406243 ب��ه مبلغ 7/500/000 ریال به عهده بانک س��په به انضمام مطلق 
خس��ارات دادرسی حق الوکاله و خس��ارت تاخیر تادیه به طرفیت مجید منفرد تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/4/9 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

صابر ابر به سربازی رفت 
صابر ابر بازیگر جوان فیلم س��ینمایی برف روی کاج ها که خرداد امسال وارد 29 سالگی می شود، 
باالخره مجبور شد به سربازی برود. ابر از 19 اردیبهشت به خدمت سربازی اعزام شده و این روزها 
دوران آموزشی را سپری می کند. وی به همین دلیل برای مدتی از دنیای بازیگری دور خواهد بود.

5

نوحه خوانی در بازار کتاب اصفهان
مؤلف مجموعه نوحه نواحی از پایان نگارش 
و نت نویس��ی کت��اب »نوحه خوان��ی در 
اصفهان« خبر داد و گفت: این اثر به همت 
بنیاد دعبل و نشر خیمه اواخر خرداد ماه 

امسال روانه بازار کتاب خواهد شد.
متین رضوانی پ��ور با بی��ان این که کتاب 
نوحه خوان��ی در اصفهان س��ومین اثر این 
مجموعه پس از کتاب های »نوحه خوانی در سمنان« و »نوحه خوانی 
در همدان« به ش��مار می آید، اظهار داش��ت: کتاب نوحه خوانی در 
اصفهان ش��امل ۷2 نوحه منتخب از میان ۴9۰ نوحه معروف استان 
اصفهان است.  وی ادامه داد: در این اثر کوشیده ام شعر کامل نوحه ها، 
نت نویسی و نام 2۰ تن از راویان این نوحه ها را بیاورم. مشهورترین این 
نوحه ها به موزون اصفهانی معروف ب��ه عامو موزون تعلق دارد که در 
دستگاه ماهور خوانده شده اند و دو شیوه آواز و ریتمیک در آن وجود 
دارد. تنوع ملودی جذاب، نوحه های م��وزون اصفهانی را به بهترین 

نوحه های این منطقه تبدیل کرده است.  

تعامل رسانه ها
مدیر باش��گاه خبرنگاران مرک��ز اصفهان 
گفت: اقدام ش��هرداری اصفهان در ایجاد 
بس��تر فرهنگی بهتر در جامعه مطبوعات 
اس��تان با اح��داث مجتم��ع مطبوعاتی 
می توان��د گام مؤث��ری در تعامل هرچه 

بیشتر رسانه ها باشد.
س��ید مهدی تائبی  با بیان این که احداث 
مجتمع مطبوعاتی، موجب وفاق بیش��تر جامعه مطبوعات اس��تان 
خواهد شد، اظهار داشت: هدف نهایی همه اهالی مطبوعات، ارتقای 
سطح اطالع رس��انی در کشور اس��ت، که این اقدام به پویایی هرچه 
بیش��تر این عرصه کمک خواهد ک��رد.  وی افزود: اقدام ش��هرداری 
اصفهان در ایجاد بس��تر فرهنگی بهتر در جامعه مطبوعات اس��تان 
با احداث مجتمع مطبوعاتی می توان��د گام مؤثری در تعامل هرچه 

بیشتر رسانه ها شود.  
مدیر باش��گاه خبرنگاران مرکزاصفهان، مطبوعات و رس��انه ها را از 
ارکان مه��م و تاثیرگذار در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاس��ی 
و فرهنگ شهروندی دانس��ت و گفت: راه اندازی مجتمع مطبوعاتی 
در اصفهان ضرورت فعالیت و خواسته قلبی ۳۰ ساله تمامی اصحاب 
رسانه شهر اصفهان بوده که خوشبختانه با راه اندازی آن بخش بزرگی 

از مشکالت مطبوعات شهر حل خواهد شد.  

تئاتر اصفهان با هنرمندان آلمانی
چه��ار کارگاه آموزش��ی تئاتر ب��ا حضور 
گروه ها و هنرمن��دان آلمانی در اصفهان 

برگزار می شود. 
مدیر تئاتر شهر فرایبورگ گفت: ما با یک 
گروه از هنرمندان تئاتر آلمان به اصفهان 
آمده ا یم و خوش��حالیم که می توانیم یک 
هفته فرهنگی در اصفهان داش��ته باشیم، 
این س��ومین حضور من در اصفهان اس��ت اما گروه تئات��ر ما اولین 
حضورش در اصفهان را تجربه می کن��د. کالوس انگر در ادامه افزود: 
گوته با معرفی هنر و شعر ایران و  به خصوص اشعار حافظ به آلمانی 
زبان ها در ایجاد ارتباط فرهنگی، گام مهمی برداش��ت و به نزدیکی 
دو ملت کمک کرد. وی با اشاره به حضور گروه های تئاتر در اصفهان 
گفت: این گروه ها قرار است کارگاه های آموزش��ی تئاتر در اصفهان 
برگزار کنند، اصفهان و شهر فرایبورگ آلمانی، پیمان خواهر خواندگی 
بسته و برنامه های فرهنگی از این دست در جهت نزدیکی این دو شهر  

برگزار می شود.

فاطمه معتمدآریا مسافر سهراب در 
بازار موسیقی

آلبوم موس��یقی مسافر س��هراب توسط مؤسس��ه گلچین آوای شرق 
به خوانندگ��ی بهمن سلحش��ور و دکلم��ه فاطمه معتم��د آریا وارد 
بازار موسیقی کشور ش��د. دو قطعه از  آهنگس��ازی قطعات این آلبوم 
توس��ط محمدرضا احمدیان انجام شده است. اش��عار از سروده های 
سهراب سپهری اس��ت. همچنین همایون رحیمیان )ویولن(، ابراهیم 

لطفی )ویولن(، خاچیک باباییان 
)ویولن(، ارسالن کامکار )ویولن(، 
کریم قربانی )ویولن سل(، سیاوش 
ظهیر الدین��ی )آلتو(، بهروز کافی 
)آلت��و(، علیرض��ا خورش��ید ف��ر 
)کنتر باس(، زنده ی��اد آندرانیک 
آرزومانیان )پیان��و( و محمدرضا 
احمدیان )سینتی سایزر(، سودابه 
شمس )س��وپرانو( الهه حمیدی 
)همس��را(، ریما نوزاد )همسرا(، و 
نسرین عمران )همسرا(، به عنوان 
اعضای گروه در این اث��ر با بهمن 
سلحش��ور همکاری داش��ته اند. 
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شهاب حسینی 
کارگردان شد

آکادمی تئاتر
 سمندریان

شهاب حس��ینی بازیگر مطرح سینمای کش��ورمان، این روزها درپی فراهم 
آوردن مقدمات کار برای ساخت اولین فیلم بلند س��ینمایی اش و  ورود به 
جرگه کارگردانان است.  شهاب حس��ینی که یکی از توانمندترین بازیگران 
سینمای ایران شناخته می ش��ود، این روزها قصد دارد به  جمع کارگردانان 
فیلم های سینمایی پیوسته و نخستین فیلمش را با مضمونی طنز  و فلسفی 
مقابل دوربین ببرد. حس��ینی این فیلم س��ینمایی را با فیلم نامه ای از دکتر 
محمدهادی کریمی خواهد س��اخت.  قرار بود این فیلم ب��ه تهیه کنندگی 
حسن دادخواه ساخته ش��ود، اما فعال همکاری دادخواه با این پروژه منتفی 
شده است.  او در این مدت توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد را برای 
ایفای نقش در محیا و س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای 

بازی در »سوپر استار« از جشنواره های فیلم فجر دریافت کند.

بازیگر پیشکسوت تئاتر و س��ینما گفت: راه اندازی آکادمی تئاتر سمندریان 
حرکتی به سوی تئاتر خالق است، این آکادمی به کشف استعدادها و تشویق 
تئاترهای پیش��رو  و خالق کمک می کند.  هما روس��تا در این نشست بیان 
کرد: برگزاری جایزه آکادمی استاد س��مندریان همزمان با سالروز تولدش، 
اردیبهشت ماه خواهد بود. تصمیم گرفتیم دیگر برای سمندریان سوگواری 
نکنیم چرا که او برای من و دوستدارانش زنده است.  بنابراین اردیبهشت هر 
سال با برگزاری جشن سالروز تولد او جوایز آکادمی تئاتر حمید سمندریان 
را به برگزیدگانش اهدا می کنیم. روس��تا با اش��اره به این که راه اندازی این 
آکادمی، حرکتی به سوی تئاتر خالق است؛ گفت: هدف ما اهدای جایزه به 
بهترین هاست و اگر هر سال بهترینی وجود نداشت،  تنها به برگزاری جشن 

سالروز تولد استاد سمندریان خواهیم پرداخت.

کمدی ترین کمدین  جهان   
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - باب هوپ در 29 مه 19۰۳ در شهر کوچک التهام در جنوب لندن متولد 
شد. او پنجمین پسر از هفت فرزند یک خانواده انگلیسی بود. در حالی که ۴ سال بیشتر 
نداشت ، خانواده او به امریکا مهاجرت کرد و در اوهایو س��اکن شد. در این زمان امریکا با 
بحران اقتصادی سال 19۰۷دست به گریبان بود. پس��ران خانواده با کارکردن به عنوان 
قصاب ، روزنامه فروش و کف��اش به اقتصاد خانواده کمک می کردن��د. باب هم به عنوان 
توپ جمع کن بازی گلف ب��ه کار پرداخت و از همین زمان عالقه او به گلف آغاز ش��د. او 
بعدها به عنوان یک گلف باز حرفه یی در دهه ۷۰ شهرت پیدا کرد و تورنمنت باب هوپ 
گلف کالس��یک را به راه انداخت که از معتبرترین مسابقات این رشته ، ورزشی در امریکا 

به شمار می آید.
نخستین کار حرفه یی هوپ یک نمایش تلویزیونی بود که در سال 192۴ در آن شرکت 
داشت و همین امر سبب شد تا ۶ سال بعد با جرج بایرنی همکار خود پا به برادوی بگذارد. 

او پس از کسب تجربه به عنوان مجری نمایش های تلویزیونی در پنسیلوانیا به تنهایی به 
اجرای برنامه پرداخت . در سال 19۳۳ با بازی درخشانش در موزیکال »روبرتا« منتقدان 
را متحیر ساخت . در این زمان بود که او با »دولورس رید« آشنا شد و در سن ۳۰ سالگی 
ازدواج کرد. این ازدواج به یکی از پایدارترین پیوندهای زناشویی در هالیوود بدل شد. تاریخ 
تولد آنها تنها 2 روز با یکدیگر فاصله داشت . دولورس روز 2۷ مه و باب 29 مه متولد شده 
بود و آنها روز 2۸ مه را مشترکا جشن می گرفتند. هوپ به تولید در برادوی ادامه داد و در 
فیلم هایی چون »حماقت های زیگفیلد« و »قرمز، داغ و غم انگیز« به ایفای نقش پرداخت .

او در دهه ۳۰ به یکی از برجس��ته ترین چهره های تئاتر وودویل تبدیل شد. هوپ پس از 
ایفای نقش در یک نمایش رادیویی در سال 19۳۸ به هالیوود راه یافت . او نخستین فیلم 
بلند سینمایی اش را برای ش��رکت »پارامونت پیکچرز« در کنار »شرلی راس « در فیلم 
»متشکرم که به یادداش��تی « بازی کرد. »گربه و قناری « در س��ال 19۳9 ساخته شد و 

هرچند او در آن یک بازی بدیع ارایه کرد اما فیلم با انتقاداتی از سوی منتقدان امریکایی 
روبرو شد.

همکاری باب هوپ با بینگ کرازبی در کمدی موزیکال »جاده یی به س��نگاپور« به خلق 
یکی از به یادماندنی ترین آثار دونفره تاریخ سینما منجر شد. از دیگر آثار او در این زمان می 
توان به راه مراکش ، راه بالی ، هنگ کنگ ، مدینه فاضله ، داستان لویزیانا و بلوند محبوب من 
اشاره کرد. در سال 19۵۰ باب هوپ وارد تلویزیون شد و موفقیت هایش در این رسانه نیز 
تداوم یافت . او مجری برنامه یکشنبه عید پاك در کانال ان بی سی شد و به مدت ۶۰ سال 
مجری محبوب ان بی س��ی در نمایش های فی البداهه بود. او همچنین 2۰ دوره مجری 
مراسم اهدای جوایز اسکار بود و بخاطر نقش ارزنده اش در عالم سینما ۴ اسکار افتخاری 
دریافت کرد. این کمدین در خالل جنگ های امریکا در جنگ جهانی دوم به سرگرم کردن 

و روحیه دادن به سربازان امریکایی پرداخت .

SMS

روبان سفید

س��ینمای بدنه، سینمای گیش��ه، سینمای روش��نفکر یا هر نوع 
سینمایی که در دس��ته بندی ها جایی برای خودش گرفته است 
یک طرف و سینمای زن که هنوز در هیچ دسته بندی مختصری 
هم نیس��ت یک طرف دیگر. گزارش��ی که پیش روی شماست به 
هیچ وجه سعی ندارد س��ینما را مانند اجتماع به دو دسته زنان و 
مردان تقسیم کند. اما می خواهد ذره بین کوچکی بگذارد بر زنان 
کارگردان سینما و تولیداتشان با ذکر این نکته که در این نوع سینما 

چه می گذرد؟
 قدرت الزمان وفادوست، مش��هور به ش��هال ریاحی که اولین زن 
کارگردان سینمای ایران شناخته می شود، از بازیگران پیشکسوت 
تئاتر، سینما و تلویزیون است. وی در سال 1۳۳۵ فیلم مرجان را 
کارگردانی کرد و به این ترتیب نام اولین زن کارگردان س��ینمای 
ایران را به خود اختصاص داد، او  این  تجرب��ه  را دیگر تکرار نکرد و 

»مرجان«  نخستین  و آخرین  ساخته اش  بود.
این  فیلم  سرآغاز حرکتی  بود که  اگر مورد بی مهری  قرار نمی گرفت ، 
می توانس��ت  در آینده  راه  را برای  زنانی  که  قصد داشتند فیلمساز 
شوند، هموارتر کند. اما آنچه  تاریخ  نشان  می دهد تا سال ها بعداز 
این  تاریخ  به  هر دلیل  ش��اهد هیچ  نقطه  عطفی  در تاریخ  سینمای  

زنان نیستیم . اگر هم  حرکتی  شده  آنقدر کم رنگ  بوده  که  به  چشم  
نیاید و تنهابماند، در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

رخشان بنی اعتماد
بی شک او را باید یکی از بهترین سینما گران زن ایران دانست. نگاه 
دقیق بنی اعتماد به اجتماع و پردازش شخصیت های اجتماعی، 
او را به کارگردانی وسواسی تبدیل کرده اس��ت. کارگردانی که به 
قهرمان و ضد قهرمان به یک اندازه حق می دهد. دوره اول کاری 
بنی اعتماد از نوعی طنز تلخ سرچشمه می گیرد اما در دوره دوم 
کاری اش طنز تلخ جای خود را به فیلمهای جدی تلخ و تأثیر گذار 
می دهد و به موضوع هایی عمیق تر و وسیع تر پرداخته می شود. 
وی در حیطه فیلم مستند نیز فیلمهایی را در کارنامه خود دارد که 
از آن جمله می توان به روزگار ما اشاره کرد. بنی اعتماد، سینمایی 
داستانی دارد و بر خالف دیگر فیلمسازان زن، نگاهی حقیقی تر و 
واقعی تر به زندگی دارد.کارگردان »روسری آبی« چند سالی است 
که با»قصه ها« منتظر راهی اکران است. حاال می خواهم دوباره به 
این نکته اشاره شود که او یکی از بهترین زنان سینماگر ایرانی است 
که البته آخرین فیلمش»خون بازی « در سال1۳۸۶ اکران شد و 

نکته این جاست که چرا؟

منیژه حکمت
اولین فیلم او زندان زنان ب��ود و پس از آن فیلم س��ه زن و الالیی 
را س��اخت و تجربه تهیه کنندگی فیلم هایی چون» ورود آقایان 
ممنوع« و»چیزهایی هس��ت که نمی دانی« را دارد. اما به همین 
س��ادگی، تجربه های تهیه کنندگ��ی اش بیش��تر از کارگردانی 

است چرا؟
پوران درخشنده

همین شاید برای پرونده کارگردان »پرنده کوچک خوشبختی« 
نکته قابل مالحظه ای باشد. فاصله دو فیلم آخر این کارگردان به 
مدت ۳ سال اس��ت یعنی از فیلم »خواب های دنباله دار« تا فیلم 
»هیس دخترها فریاد نمی زنند« ۳ س��ال طول کشیده تا فیلمی 
آماده ساخت شود،آن هم برا ی کارگردانی که خودش فیلم هایش 

را تهیه می کند و نکته این جاست چرا؟
تهمینه میالنی

تهمینه میالنی هرچند از حمایت مالی محمد نیک بین به عنوان 
تهیه کننده برخوردار است؛ با این حال آخرین فیلمش با نام »یکی 
از ما دو نفر« در س��ال 1۳۸9 اکران شده و بعد از آن هنوز که هنوز 
است حاش��یه هایی برای ساخت فیلم »ش��یر یا خط« با نام قبلی 
»فری کثیف« وجود دارد. حاشیه هایی که گاه از اصل تاثیرگذارترند 

و جواب چرایش هم ساده است.
تک فیلمی ها

پریس��ا بخت آور با فیلم »دایره زنگی«، مون��ا زندحقیقی با فیلم 
»عصرجمعه«، شالیزه عارف پور با فیلم »حیران«، نگار آذربایجانی 
با فیلم »آینه های روبرو«، شبنم عرفی نژاد با فیلم »پشت در خبری 
نیست«، نرگس آبیار با فیلم » اشیا از آن چه که شما فکر می کنید 
به شما نزدیکترند« هر کدام با یک فیلم از کارگردانان سینمایی که 
می شناسیم هستند. سینمایی که به مردان کارگردانش وفادارتر 
اس��ت؛ چرا که در دنیای مردانه خبری از رنجیدن و اثبات کردن 
نیست. در دنیای مردانه به راحتی همه چیز با یک »تا اطالع ثانوی« 
درست می ش��ود. در حالی که اگر سینما به سمت  »اطالع ثانوی 

ها« حرکت کند.
 باید هر سال منتظر باش��یم یک کارگردان زن از ساخت فیلمش 
منصرف شود و این یعنی آسیب فرهنگی. این سینما به »بچه های 
طالق«،»پرنده کوچک خوش��بختی«، »دو  زن« و »گیالنه« نیاز 

دارد تا بتواند کمی نامالیمات را تحمل کند.
 این که شرایط بد است یا خوب بالطبع برای همه یکسان است اما 
این که نگاه مسئولین چگونه است، طبیعی است که یکسان نباشد 
و همین است که جای خالی فیلم هایی با ساخت و نگاه زن در 

اکران امروز خالی است.

از  زنان سینماگر  ایرانی،  فیلمی اکران  نشده است!

زنان،روزی روزگاری درسینمای ایران خرید بلیط
گروه فرهنگ - برای سینما رفتن، تئاتر دیدن، کنسرت 
موس��یقی رفتن باید از در خانه خارج شد و با یک وسیلۀ 
نقلیۀ شخصی یا عمومی خود را به محل مورد نظر رساند و 
با مراجعه به گیشه، بلیط تهیه کرد و داخل سالن سینما، 
تئاتر و یا کنسرت شد. این فشردۀ فرآیندی است که برای 
حضور در یک فعالیت فرهنگی و هن��ری باید طی نمود 
تا بتوان در یک محفل فرهنگی و هنری حضور داش��ت. 
البته حضور در سالن س��ینما، تئاتر و موسیقی هر کدام 

ویژگی ها و جزییات مربوط به خودش را دارد.
به عنوان مثال بلیط سینما را از گیش��ه ای که در محل 
ورودی س��ینما تعبیه ش��ده، تهیه می کنند. در گیشۀ 
س��ینماهای قدیمی تر متداول بود فرِد مراجعه کننده، 
تعداد بلیط درخواس��تی خود را به گیش��ه دار می گفت 
و ب��ا پرداخت مبل��غ بلیط ه��ا و تهیۀ بلیط وارد س��الن 
سینمای می شد. در این روش تنها چیزی که تماشاگر و 
گیشه دار در جریان رد و بدل کردن پول و بلیط از یکدیگر 
می دیدند، دس��ت های یکدیگر می بود که کماکان در 

سینماهای استان متداول است.
معموالً صب��ر و حوصلۀ ش��خصی ک��ه در گیش��ۀ تئاتر 
می نشیند، باید بیشتر از فردی باشد که در گیشۀ سالن 
س��ینما کار می کند. چراک��ه معموالً میزان س��ؤاالت و 
اطالعات در خواستی از این افراد بیش��تر است. برخورد 
گیش��ه داران تئاتر یک ش��رط مهم و اساس��ی در میزان 
موفقیت آنها در انجام کارشان اس��ت. شخصی که برای 
تهیۀ بلیط تئات��ر مراجعه می کند معموالً س��ؤال هایی 
دربارۀ ساعت شروع و پایان نمایش، طول مدت نمایش، 
بهای بلیط، ام��کان بهره مندی از تخفی��ف، امکان تهیۀ 
بلیطی با ش��مارۀ ردی��ف و صندلی نزدیکت��ر به صحنه، 
تاریخ پایان اجرای نمایش و پرسش هایی از این دست از 
متصدی گیشه دارد.یک گیشۀ خوب و فعال تئاتر نه تنها 
با صبر و حوصله کافی و در نهایت احترام و ادب به سؤاالت 
مراجعه کنندگانش پاس��خ می دهد، بلکه توانایی این را 
دارد که در صورت عدم تطابق زمان و یا هزینۀ بلیط یک 
نمایش با انتظارات یک تماش��اگر به او پیشنهاداتی ارایه 
دهد و فرصتی منطبق بر امکان��ات زمانی و مالی مراجعه 
کننده ب��رای دیدن نمای��ش در اختیارش ق��رار دهد. به 
عنوان نمونه یک گیش��ه دار حرفه ای هرگز تماشاگری 
را که برای تهیۀ بلیط به او مراجعه کرده، دس��ت خالی از 
دِم گیشه راهی نمی کند.یک گیشه دار حرفه ای همواره 
پاسخگوست و هرگز با بی حوصلگی و کم طاقتی مخاطب 

را رنجیده خاطر نمی کند.

با نگاهی به فیلم های اکران شده در یک سال اخیر، می توان نتیجه گرفت، از زنان سینماگر ایرانی فیلمی  گروه 
اکران نشده است!فرهنگ

 ش��بکه نمایش خانگ��ی ظرفیتی اس��ت که به صورت رس��می از 
سال های اولیه هفتاد به حوزه سرگرمی های فرهنگی اضافه شد. 

ظرفیتی که با پشت سرگذاش��تن یک تجربه ناموفق با نام »ویدئو 
کلوپ« در نهایت مغلوب خیل عظی��م فیلم های غیر مجاز و برای 

مدتی طوالنی از فهرست اولویت های مس��ئوالن فرهنگی کشور 
حذف شد.  

این روزها اخبار حاشیه ای فراوانی درباره شبکه نمایش خارجی در 
رسانه ها منتشر می ش��ود. گاهی خواننده احساس می کند پس 
از اکران سینماها حاال نوبت این ش��بکه نمایشی است که کلکش 
کنده ش��ود. در میدان این نزاع و درگیری ظاهرا کس��ی نمی داند 
کارخانه هایی هس��تند که باید تولیدات DVD آن ها به شیوه ای 
صحیح و فرهنگی به فروش برس��د؛ کارگرانی هستند که باید نان 
به خانه ببرند؛ عوامل بس��یاری در زمینه پخش این س��ریال ها به 
کار اشتغال دارند و رونق شبکه نمایش خانگی، یکی از عوامل مهم 
بر س��ر کار بودن عوامل س��ینما اعم از بازیگر، کارگردان و... است. 
 پویایی و شکوفایی این صنعت به نفع سینمای ایران است و  از همه 
مهم تر، مخاطبی ک��ه این روزها ب��ه دلیل مش��کالت اقتصادی، 
تفریح های ارزان قیمت دیروز برایش »گران« ش��ده، با هزینه ای 
اندك می تواند صاحب سرگرمی سالمی ش��ود. از هر طرف که به 
صنعت ش��بکه نمایش خانگی نگاه کنیم، این صنعت برخوردار از 
فواید اجتماعی و فرهنگی اس��ت. این صنعت نوپا که چند س��الی 
بیشتر از ظهورش نمی گذرد، به گونه ای تأثیرگذار حامی صنعت رو 
به افول اما مهم سینماست تا آن جا که حتی بعضی از صاحب نظران 
معتقدند: اگر شبکه نمایش خانگی نبود و مبالغ مربوط به رایت های 

خرید حق نمایش خانگی به این ش��بکه تزریق نمی شد، سینمای 
ایران ورشکسته و تعطیل شده بود. این سخن وقتی معنای بیشتری 
می یابد که بدانیم نیمی از شهرهای ایران سینما ندارند، اما مردم از 
طریق شبکه نمایش خانگی فیلم ها را می توانند ببینند. از سویی نه 
تنها عوامل سینمایی، بلکه آدم های فراوانی درگیر تولیدات شبکه 
خانگی هستند. پخش و عرضه فیلم های سینمایی در این شبکه امید 
بسیاری به تهیه کنندگان داده است. گاهی یک فیلم سینمایی در 
اکران سینمایی خود مبلغی کمتر از پنجاه میلیون تومان می فروشد 
اما همان فیلم در ش��بکه نمایش خانگی بیش��تر از پانصد میلیون 
تومان فروش دارد و مجموعا میزان اشتغالی که در این شبکه وجود 
دارد از کل سینما بیشتر است. با چنین ظرفیتی، آیا درست است که 
رسانه ها با بزرگ نمایی و حاد جلوه دادن شرایط این صنعت، زمینه 
دلسردی دست اندرکاران و در نهایت بی اعتنایی مخاطبان به این 
عرصه را فراهم کنند؟ در حالی که شبکه نوپای نمایش خانگی یک 
صنعت و یک حد واس��ط بین مخاطب و اثر اس��ت و  وقتی اثری به 
هر دلیلی به پایان نمی رسد، مقصر،  شبکه نمایش خانگی نیست. 
امیدواریم عالقه مندان شبکه نمایش خانگی، سریالی راکامل تماشا 
کنند تا با رونق دوباره شبکه نمایش خانگی، مخاطبانی که این روزها 
برای تأمین اوقات فراغت خود به دنبال فعالیت های ارزان و سازنده 

هستند، بار دیگر مخاطب اثری با کیفیت در این زمینه باشند.

 یکی از عوامل مهم بر سر کار بودن عوامل سینما

لطفا به شبکه نمایش خانگی »رحم« کنید!

اگر شبکه نمایش 
 خانگی نبود و 

مبالغ مربوط به 
رایت های خرید حق 

نمایش خانگی
 به این شبکه تزریق 

نمی شد، سینمای 
ایران ورشکسته و 

تعطیل شده بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تورنمنت فوتبال در ابوموسی 
واکنشی به اقدام سیاسی امارات

در پی اقدام س��خیف فدراسیون فوتبال امیرنش��ین امارات در جعل نام 
خلیج فارس برای فصل آتی لیگ فوتبال، باشگاه سایپا ضمن اعتراض به 
این اقدام، آمادگی خود را برای برگزاری تورنمت بین المللی یکصدهزار 

دالری خلیج فارس در جزیره ایرانی ابوموسی اعالم داشت.
این باشگاه همچنین پیشنهاد داد این دوره از پیکارها در رده سنی امید 
برگزار شود و این باش��گاه همچنین برای دعوت از یک بازیکن مطرح و 
سرش��ناس فوتبال جهان برای حضور در مراسم افتتاحیه این تورنمنت 
اعالم آمادگی کرد. باشگاه سایپا پیشنهاد خود را با ارسال نامه رسمی به 

فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرده است.

 دردسرهای فعالیت تجاری مشترک 
2 ستاره فوتبال

فعالیت های تجاری مشترک دو ستاره فوتبال، آنها را برای انتخاب تیم 
آینده شان با مشکل مواجه کرده اس��ت. دو تن از ستاره های سرشناس 
فوتبال کش��ورمان ک��ه صحبت از پیش��نهادهای میلی��اردی تیم های 
حوزه خلیج فارس به آنها می ش��ود، به واسطه ش��رایطی که دارند، قادر 
به ترک تهران نیس��تند. ای��ن دو بازیکن ک��ه اتفاقا پیراه��ن یکی از دو 
تیم بزرگ پایتخت را ه��م بر تن دارن��د، از مدت ها قب��ل فعالیت های 
تجاری مش��ترک خود را که ش��امل س��اخت و ساز اس��ت، آغاز کرده و 
برایشان س��خت و تا حدودی غیرممکن است که پایتخت را ترک کنند. 
با این ش��رایط آنها تمایل ب��ه ماندن درتیم خ��ود را دارند اما دش��واری 
های ماجرا از جایی ش��روع می ش��ود که بدانیم یکی از این دو ستاره با 
س��رمربی خود به مش��کل برخورده و با ش��رایط کنونی قادر به تمدید 
 قراردادش نیست. البته اختالف های این بازیکن تنها محدود به سرمربی 

نمی شود. 
او با ش��خص مدیرعامل و معاونان باشگاه نیز مش��کل پیدا کرده است. 
با این تفاصیل باید به انتظار نشس��ت و دید سرنوش��ت این دو س��تاره 
 و فعالیت تجاری ش��ان به کجا خواهد کش��ید؟ آیا آنه��ا از یکدیگر جدا 
می شوند یا شرایط به گونه ای پیش می رود که این دو بازیکن فصل آینده 

نیز در کنار هم خواهند بود؟!

راه اندازی رشته ورزش پهلوانی در 
دانشگاه اصفهان 

رش��ته ورزش پهلوانی )زورخانه ای- باستانی( در دانش��گاه اصفهان راه 
اندازی ش��د. مرندی رییس دانشکده علوم ورزشی دانش��گاه اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: این رش��ته ورزش��ی در مقطع کارشناسی ارشد با 
هدف تربیت نیروهای متخصص، راه اندازی شده تا ورزشکاران به عنوان 
س��فیران ارزش های دینی، مذهبی، ملی و آیینی ایران را در سطح بین 
المللی گس��ترش دهند. وی با بیان این که این رش��ته برای اولین بار در 
دانش��گاه اصفهان راه اندازی شده افزود: تمامی س��رفصل های جدید و 
 رشته موجود به گونه ای تدوین و به روز ش��ده اند تا پاسخگوی نیازهای 
برنامه های ورزش��ی کشور باش��د. به گفته وی برای این رشته ۳۲ واحد 

درسی در نظر گرفته شده است.

شروین در آوردگاه شانگهای
ش��روین طلوع��ی تنه��ا شمش��یرباز اصفهان��ی مس��ابقات قهرمان��ی 
۲۰۱۳ آس��یا اس��ت.این مس��ابقات از تاری��خ ۱۲ لغای��ت ۲۰ 
خ��رداد ماه س��ال ج��اری در ش��هر ش��انگهای چی��ن برگ��زار خواهد 
 ش��د. فدراس��یون شمش��یربازی ترکی��ب تی��م مل��ی ای��ران را 
بر اساس رنکینگ ورزش��کاران و پس از برگزاری مسابقات جایزه بزرگ 
براین اساس مشخص کرد: در اسلحه اپه علی یعقوبیان، محمد اسماعیلی 
وحامد صداقتی، در اسلحه س��ابر مجتبی عابدینی، محمد فتوحی، علی 
پاکدامن و محمد رهبری و در اس��لحه فلوره نیز ش��روین طلوعی، علی 

ادهمی و حامد صیاد قنبری ملی پوش شدند. 

 اگر به رکوردگیری نرسم
 به مراکش می روم

سجاد مرادی/ دونده ملی پوش ایران
مدتی است در شهرکرد شرایط تمرینی مناسبی دارم و به 7۰ تا 8۰ درصد 
آمادگی رسیده ام. امیدوارم در مسابقه های آسیایی با آمادگی کامل شرکت 
کنم و تالش می کنم تا در ماده ه��ای 8۰۰ و ۱5۰۰ متر خوش رنگ ترین 
مدال را بگیرم. باشگاه پیکان و فوالد مبارکه اصفهان با من صحبت هایی 
کرده اند اما هنوز تصمیم قطعی نگرفت��ه ام با کدام یک 
از آنها در لیگ حاضر ش��وم. فکر می کنم شرایط لیگ 
امسال بهتر از سال های پیش باشد چون باشگاه های 
بیشتری در این رقابت ها حضور دارند.سعی می کنم 
در رکوردگیری شرکت کنم. پیش از مسابقه های 
آسیایی باید دو مس��ابقه انجام دهم که یکی 
از آن ها رقابت های لیگ اس��ت. ما دو مسابقه 
جایزه بزرگ روس��یه و مراکش را پیش رو 
داریم اگر به رکوردگیری ایران نرسم اولویت 

من حضور در مسابقه های مراکش است.

6
لواندوفسکی فروشی نیست

در حال حاضر بایرن مونیخ، چلسی و منچستر یونایتد ، مشتریان سرسخت و اصلی لواندوفسکی مهاجم دورتموند 
هستند اما سخنگوی باشگاه دورتموند اعالم کرد : این بازیکن تحت هیچ شرایطی به فروش نمی رسد. نه چلسی 
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» ارانی« ایرانی 
نیست!

جاللی سرمربی جدید 
تراکتورسازی تبریز  شد

رقابت های تنیس اوپن فرانس��ه که یکی از چهار مسابقه گرند اسلم تنیس 
جهان است، با پیروزی سارا ارانی نفر پنجم رده بندی زنان جهان از ایتالیا آغاز 
شد. اما برخی رسانه ها وی را ایرانی االصل می نامند و حتی نام خانوادگی او 
که Errani است را ایرانی تلفظ می کنند اما در بیوگرافی این تنیس باز، هیچ 
 )sara Errani( سندیتی در مورد ایرانی بودنش وجود ندارد. بلکه سارا ارانی
متولد بولونیای ایتالیا بوده و پدر وی »جرجیو« و مادرش »فولویا« نام دارد. 
پدرش میوه فروش و مادرش داروس��از هس��تند و در بولونیای ایتالیا اقامت 
دارند. همچین برادر وی »دیوید« نام دارد که یک فوتبالیست حرفه ای است.

ارانی سال قبل در مسابقات اوپن فرانس��ه دوم شد و تا به حال بیش از شش 
میلیون دالر از مسابقات تنیس جایزه برده است.

پس از کشمکش های فراوان، س��رانجام نام مجید جاللی به عنوان سرمربی 
جدید تراکتور سازی تبریز اعالم شد. این مربی به زودی قرارداد خود را با این 
باشگاه امضا می کند. وی اعالم کرد که دوشنبه شب جلسه هیأت مدیره باشگاه 
تراکتورسازی برای انتخاب س��رمربی این تیم برگزار شد و از بین گزینه های 
مایلی کهن، مجید جاللی و دو گزینه خارجی، س��رانجام مس��ئوالن باشگاه 
مجید جاللی را انتخاب کردند. قرار است حمید زینی زاده مدیرعامل باشگاه 
تراکتورسازی به تهران سفر کند تا با جاللی قرارداد امضا کند. همچنین قرار 
است در خصوص قرارداد یک یا دو ساله هم توافق صورت بگیرد. مجید جاللی 
در حالی به  عنوان س��رمربی تیم تراکتورسازی انتخاب شد که اخبار مبنی بر 

حضور او در تیم برایتون انگلیس به عنوان سرمربی به گوش می خورد. 
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قیمت های سرسام آور بازیکنان فوتبال، صدای وزیر ورزش و 
جوانان را نیز درآورد تا او با فراخواندن مدیران لیگ برتری به 
دفترش، نگرانی های خود را از این بابت به آنان منتقل کرده و 
از آنان بخواهد که در فصل نقل و انتقال، قانونمند عمل کنند.

این دغدغه محمد عباسی در حالی  به مدیران عامل باشگاه ها 
منتقل شد که برای فصل س��یزدهم لیگ برتر، قانون سقف 
قراردادها برداشته ش��ده و همین مسأله ش��رایطی را ایجاد 
می کند تا از مسئوالن باشگاه ها خواسته ش��ود در این مورد 
 خاص از دس��ت و دلبازی های غی��ر متعارف پرهی��ز کنند. 
هر چند ک��ه ب��ه دنبال مقص��ر جل��وه داده ش��دن مدیران 
س��ه باش��گاه اس��تقالل، پرس��پولیس و س��پاهان، از کل 
باش��گاه ها خواسته ش��ده که بودجه مصوب س��االنه خود را 
بع��د از تصوی��ب هیأت مدی��ره در اختی��ار س��ازمان لی��گ 
برتر قرار دهند ت��ا یک نس��خه از آن نیز ب��رای نظارت های 
 بع��دی در اختی��ار وزارت ورزش و جوان��ان ق��رار گی��رد. 
ام��ا حقیقت این اس��ت ک��ه اگ��ر باش��گاه ها به مق��ررات و 
آیین نامه های س��ازمان لیگ در زمینه نقل و انتقال بازیکنان 
پایبند نباشند، بیش از هر چیز خودشان ضرر خواهند کرد و 
به طور طبیعی وزارت ورزش از طریق س��ازمان های نظارتی 
تالش خواهد کرد هزینه باش��گاه ها، به ویژه از نوع دولتی اش 
 را شفاف کند و جلوی ریخت و پاش های میلیاردی را بگیرد.

 امروز ش��رایط فوتب��ال ما به جایی رس��یده ک��ه مربیان آن 
نیز به درس��ت یاغل��ط، تقاضای هم��ان مبلغ��ی را دارند که 

 به بازیکنان اس��می و س��تاره های تیم ها پرداخت می ش��ود. 
نکت��ه ای که در جه��ان فوتبال جای��ی ن��دارد و دلیلی دیده 
نمی شود که برای نمونه سرمربی بارسلونا هم همان رقمی را 

بگیرد که ستاره ای چون لیونل مسی دریافت می کند. 
ش��اهد مثال نیز صحبت های اخی��ر محمد رویانیان اس��ت 
که در رابطه با رقم ق��رارداد علی دایی اعالم ک��رده: قرارداد 
 دایی ب��ه اندازه می��زان قرارداد ی��ک بازیکن تیمش اس��ت. 
یقین��ا منظور رویانی��ان رقم ق��رارداد بازیکنان��ی چون نقی 
زاده، فشنگچی و خانزاده نیس��ت، بلکه منظور او رقم قرارداد 
بازیکنانی چون سید جالل حسینی و کریم انصاری فرد است 

که گفته می شود باالی یک میلیارد تومان است. 
به ه��ر صورت بای��د واق��ع بینانه در ای��ن فوتبال دس��ت به 
تصمیم گی��ری و تصمیم س��ازی زد، چ��ه در ص��ورت ادامه 
مسیری که طی چند سال گذشته در فوتبال پیموده ایم، به 
ناکجاآبادی می رسیم که در آن صورت کمتر تیمی را شاهد 
خواهیم بود که بتواند از زیر بار هزینه های میلیاردی فوتبال 

کمر راست کند. 
در حالی که اگر تیمی ساالنه پنج تا ده میلیارد تومان هزینه 
می کرد، ص��دای خیلی ها ت��ا همین یکی دو س��ال پیش در 

می آمد. 
امروز کف هزینه باش��گاهی به ۲۰میلیارد تومان رسیده که 
به طور طبیعی وض��ع نگران کننده ای را پی��ش روی فوتبال 

باشگاهی ایران قرار می دهد. 

 پیرمرد اراکی یک س��اعت پا به پای س��ایرین تمرین کرده ولی 
هم چنان اصرار دارد ساکش را خودش ببرد. او برای کشتی گرفتن 
هنوز هم جوان است! محمدرضا صحرایی متولد ۱۳۰6 در صحرا 
بند اراک حتی ماه تولدش را فراموش کرده اما یادش هست که در 
هشت سالگی همراه پدر و برادرش از اراک به تهران آمده و در ۱8 
سالگی به کشتی روی آورده است. کشتی گیر 86 ساله، کشتی را 
68 سال پیش شروع کرده. بهترین خاطره اش را از کشتی اولین 
خاطره اش می داند: »۱8 س��اله بودم که به سالن هفتم تیر رفتم 
و گفتم می خواهم کشتی بگیرم. خندید و گفت: برو بچه جان تو 
باید قاطی دختر ها بازی کنی! سرانجام حبیب اهلل بلور من را دید. 
گفت بچه جان کشتی برایت نان و آب نمی شود، برو سراغ زندگی 
ات. آنقدر اصرار کردم که گفت تو آخر ما را از رو بردی!«کشتی را 

زیر نظر نبی سروری شروع می کند. 
در وزن 58 کیلو کش��تی می گرفته و هنوز هم 58 کیلو اس��ت. 
حریف اصلی و هم وزنش خورش��یدی بوده و الگویش آقا تختی. 
»وقتی خبر فوت تختی را ش��نیدم باور نمی کردم. مثل گیج ها 
بودم. تا سرخاکش رفتم. باورم نشد که تختی از دنیا رفته است. 
این تنها خاطره بد من از کشتی است.«مدال هایش را هنوز نگه 
داشته و به دیوار  اتاقش نصب کرده است. »تا قبل از ۲4 سالگی 
چند بار در رقابت های مختلف داخلی مدال های طال و برنز گرفتم 
ولی یادم نیست چه سال هایی و دقیقا چند مدال! البته هیچ وقت 

به مسابقه های بین المللی اعزام نشدم.«
از خاطراتش چیز زیادی یادش نیس��ت ولی دوباره به یاد تختی 

می افتد: »من دو سال از تختی بزرگ تر بودم و در تمرین ها زیاد او 
را می دیدم. او خیلی انسان بزرگی بود. 98 کیلو بود و من 58 کیلو 
ولی بعضی وقت ها با من تمرین می کرد. وقتی با من تمرین می کرد 
هیچ فشاری روی من نمی آورد تا مبادا مشکلی برایم ایجاد شود«.

بعد از ازدواج دیگر نمی تواند در س��طح باال کشتی بگیرد و فقط 
تمرین می کند تا این که در باشگاه ایزد فردوسی به مربیگری رو 
می آورد. با مرگ تختی مثل خیلی های دیگر از کش��تی دلسرد 
می شود. »تختی که مرد از کشتی دلسرد شدم. بیشتر از ۲۰ سال 
سمت کشتی نرفتم. حدود 7۰ س��الم بود که تمرینات کشتی را 
دوباره شروع کردم!«.هفته ای دو روز تمرین می کند و تنهاهدفش 
از کشتی، سالمتی اس��ت. »هیچ وقت از کشتی گرفتن و تمرین 

کردن پشیمان نشدم و تنها آرزویم سالمتی همه مردم است.«
به خاطر سن باالی بیشتر از 7۰ سال اجازه حضور در رقابت های 
بین المللی پیشکسوتان را ندارد. »چند سال پیش در مسابقه های 
کشوری پیشکسوتان به زور لختم کردند و رفتم کشتی گرفتم. 
وقتی روی تش��ک رفتم جمعیت به وجد آمد. هم��ه مات مانده 

بودند.«
محمدرض��ا صحرایی بعد از یک س��اعت تمرین س��خت حتی 
احساس خستگی هم نمی کند. وقتی با کت و شلوار و کاله شاپو 
وارد سالن پیر تهران شد و ساکش را به دستم نداد،  فکرش را هم 
نمی کردم بعد از تمرین، باز هم مثل س��اعت اول سرحال باشد و 
اصرار کند که همچنان ساک را خودش ببرد. می گوید: »تا نفس 

دارم کشتی می گیرم«. او پیرترین کشتی گیر ایران است

از خاطراتش 
چیز زیادی یادش 
نیست ولی دوباره 
به یاد تختی 
 می افتد: 
»من دو سال از 
تختی بزرگ تر 
بودم و در تمرین ها 
 زیاد او را 
می دیدم 

امروز شرایط 
فوتبال ما به جایی 
رسیده که مربیان 
آن نیز به درست 
یاغلط، تقاضای 
همان مبلغی 
را دارند که به 
بازیکنان اسمی و 
ستاره های تیم ها 
پرداخت می شود

پیرترین کشتی گیر   ایران:باز هم افشاگری کار دست ورزش داد

تا نفس دارم کشتی می گیرم پول بی ضابطه در فوتبال ما

  

ورزش به روایت تصویر/ پنجمین مرحله تور بین المللی دوچرخه سواری در آذربایجان

رییس فدراسیون سه گانه گفت: در حالی که ورزش سه گانه به 
دلیل المپیکی بودن باید بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار 

بگیرد، ازداشتن امکانات اولیه نیز محروم است.
محمدعلی صبور درباره وضعیت سه گانه در ایران و مهم ترین 
نیازهای این رش��ته المپیکی، اظهار داشت: مهم ترین مشکل 

حال حاضر ورزش سه گانه این اس��ت که پایگاه یا سالن ثابتی 
برای ورزش س��ه گانه در ایران نداریم، البته تالش های زیادی 
را در این مورد انجام دادیم و وزارت ورزش و جوانان نیز مصوب 
کرد یک پایگاه تابس��تانه در ش��مال، یک پایگاه زمس��تانه در 
جنوب و یک پایگاه در مرکز ایران احداث ش��ود. اما حدود سه 
سال است که در حال انجام مکاتبات اداری آن هستیم بنابراین 
از مس��ئوالن وزارت ورزش و جوانان درخواست داریم هر چه 

سریع تر مجوز مورد نیاز را صادر کنند.
وی با بیان ای��ن که بودجه فدراس��یون های والیبال، هندبال و 
بسکتبال چند برابر سه گانه است، تصریح کرد: ما نمی گوییم 
بودجه این فدراس��یون ها را کم کنند، بلکه می خواهیم بودجه 
فدراسیون س��ه گانه را نیز به اندازه آنها باال ببرند، چرا که آنها 
در مسابقات یک مدال کس��ب می کنند،  اما سه گانه سه مدال 
دارد.  در دوگانه نیز با حضور بانوان که پس از شش سال تالش 
موفق شدیم مجوز الزم برای حضور آنها را در مسابقات بگیریم، 

می توانیم تعداد مدال های بیشتری کسب کنیم.
وی اف��زود: برخ��الف والیبال و بس��کتبال ما حتی اسپانس��ر 
هم نداریم، چرا که مس��ابقات س��ه گانه به صورت مس��تقیم 
بخش نمی ش��ود و از حق ثبت نام ورودی تیم های باش��گاهی 
نیز محرومیم. با وجود این مش��کالت و س��ابقه هفت، هش��ت 
ساله خود، بین پنج کش��ور برترآس��یا قرار داریم در حالی که 
 کش��ورهای ژاپن، کره، قزاقس��تان قدمت س��ی و دو ساله در

 سه گانه دارند. 
وی از ت��الش فدراس��یون برای حضور بیش��تر باش��گاه ها در 
رقابت های لیگ خب��ر داد و گفت: من در س��ال 85 به عنوان 
رییس فدراس��یون انتخاب ش��دم و یک س��ال بعد یعنی سال 
86 نیز به هر طریق��ی که بود لی��گ را راه ا ن��دازی کردیم. اما 
بیشتر تیم ها از طرف هیأت ها بودند.  با این حال تالش کردیم 
هیأت ه��ا را کن��ار بگذاریم تا تیم ه��ای باش��گاهی وارد لیگ 
شوند که در س��ال قبل 6۰ درصد تیم های ش��رکت کننده را 
تیم های باش��گاهی تش��کیل دادند، اما امس��ال هدف ما این 
اس��ت که حضور تیم های باش��گاهی به 8۰ درصد برس��د که 
کار بسیار سنگینی اس��ت؛ چرا که باش��گاه ها بر روی فوتبال 
 سرمایه گذاری می کنند و سه گانه برای مدیران عامل باشگاه ها

 ناشناخته است.
م��ن از باش��گاه های س��پاهان، ف��والد ماهان، پرس��پولیس، 
 اس��تقالل، ذوب آه��ن، پی��کان و تراکتورس��ازی ک��ه پ��ول 
بی��ت الم��ال را هزین��ه م��ی کنن��د انتظ��ار دارم در 
رش��ته هایی مانن��د س��ه گان��ه س��رمایه گذاری کنن��د؛ 
چ��را ک��ه هزین��ه س��ه گان��ه در کل س��ال بی��ن ۱۰۰ ت��ا 
 ۱۲۰ میلی��ون می ش��ود ک��ه پ��ول ژل ی��ک فوتبالیس��ت

 هم نمی شود.
رییس فدراس��یون س��ه گانه، اقبال عمومی ورزش س��ه گانه 
را خوب دانس��ت و اظهار کرد: با وجود این که برای س��ه گانه 
تبلیغاتی انجام نش��ده و پایگاه ثابت قهرمانی و پخش مستقیم 
مسابقات را نداریم، این رشته ورزشی به خوبی مورد اقبال عموم 
قرار گرفته و در حال حاضر ما ۱۳ هزار و 5۰۰ ورزشکار بیمه ای 
داریم که 8۰ هزار نفر از آنها در زمینه همگانی کار می کنند و بر 
اس��اس برنامه ای که تدوین  کرده ایم در نظر داریم تا پنج سال 
آینده جمعیت ورزشکاران سه گانه ایران را به پنج میلیون نفر 
برسانیم و اگر امکانات اولیه در هر استان فراهم شود و بتوانیم 
سه گانه را در کشور جا بیاندازیم شاید برنامه  ریزی ما زودتر از 

پنج سال جواب دهد.

رییس فدراسیون ورزش سه گانه:
 بودجه ما از پول ژل فوتبالیست ها هم کمتر است!



یادداشت

گردهمایی حامیان دکتر قالیباف 
درشهرکرد برگزارمی شود

دبیرحزب پیشرفت وعدالت شهرکرد گفت: گردهمایی بزرگ حامیان 
دکتر قالیباف روز پنج شنبه در شهرکرد برگزار می  شود. 

احمد علوی با اشاره به آغاز فعالیت های انتخاباتی محمدباقر قالیباف 
در این اس��تان اظهار کرد: در حال حاضر سه ستاد فعال در شهرکرد 

افتتاح و فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: در هر یک از مراکز شهرستان های استان نیز یک ستاد 
مرکزی تشکیل و در حال فعالیت است.علوی با اشاره به برنامه های 
ستاد قالیباف در شهرکرد، تصریح کرد: ستاد دکتر قالیباف پنج شنبه 
گذشته افتتاح شد و به طور رس��می فعالیت های خود را آغاز کرده و 

در این راستا از سخنرانان بسیاری دعوت شده است.
وی ازگردهمایی بزرگ حامیان دکترقالیباف درشهرکرد خبرداد و 
گفت: این برنامه روز پنج شنبه درستاد مرکزی واقع درخیابان کاشانی 

جنب خوابگاه درعلی همراه با اجرای سخنرانی برگزار می شود.
رئیس س��تاد قالیباف در ش��هرکرد اف��زود: برگ��زاری مناظره های 
انتخاباتی در دانش��گاه ها و مناظرات روس��ای س��تادها نیز از دیگر 
برنامه های اجرایی در این هفته اس��ت.علوی بر ضرورت تقویت شور 
و نش��اط انتخاباتی در استان تاکید و خاطرنش��ان کرد: برای تحقق 
حماسه سیاس��ی و اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری ضروری 
است تا با اجرای برنامه های مختلف بر این ش��ور و نشاط انتخاباتی 

بیفزائیم.

خبر ویژه

مدیرکل بهزیستی استان 
  حسین سعیدی

 مناسب سازی ایجاد یک محیط امن برای ترد آحاد مردماست و همه مردم 
جامعه هم از معلولین، سالمندان و جانبازان بایدرای تردد خود در جامعه 

هیچ گونه مشکلی نداشته باشند.
سازمان بهزیستی بعنوان متولی امر مناسب سازی در کشور است در این 
زمینه فعالیت های خوبی داشته است.قانون حمایت از معلوالن در سال 
83 تعیین شده است و ماده دوم این قانون مناسب سازی شهر و روستا برای 
معلولین اختصاص داده شده است که باید رعایت شود.شهرستان لردگان  
یکی از باالترین شهرستانهایی 
در اس��تان اس��ت که مناس��ب 
سازی در آن بخوبی انجام شده 
است.شهرس��تان کوهرنگ نیز 
بعلت کوهستانی بودن و داشتن 
ش��یب تند وآب و هوایی سرد و 
برفی از نقاطی است که مناسب 

سازی آن با مشکل روبرو است.

مناسب سازی محیط حقوق 
اجتماعی معلولین است

چهره روزیادداشت
کلنگورزشگاه15هزارنفریبهزودیبرزمینمیخورد

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از کلنگ زنی ورزشگاه 15 هزار نفری چهارمحال 
و بختیاری خبر داد. محمود عیدی اظهار داشت: پروژه مرکز درمانی و پروژه چهارخطه فارسان 

در این استان تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
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و  چهارمح��ال  اس��تان 
گروه 
بختیاری در حالی که تولید شهرستان

کننده ده درصد آب کشور 
است، دارای مشکالت بسیاری در خصوص تامین آب 

در حوزه های صنعتی، کشاورزی و شرب شده است.
چهارمحال و بختیاری به علت شرایط توپوگرافی و 
خاص و قرار گرفت��ن در ارتفاعات، دارای بارش های 
قابل توجه است که این استان را به یکی از بزرگترین 
استان های تولید کننده آب کشور تبدیل کرده است.

رودخانه های مهم بسیاری از جمله کارون و زاینده 
رود در این استان سرچشمه دارند و جاری هستند 
که به ترتیب وارد اس��تان های خوزستان و اصفهان 
می شوند و بسیاری از صنایع این دو استان به این دو 
رود بزرگ وابسته است. استان چهارمحال و بختیاری 
 اگرچ��ه اس��تانی کوچ��ک ام��ا دارای ظرفیت ها و 
پتانسیل های باالیی در تمام حوزه ها از جمله حوزه 
گردشگری، کشاورزی و... است که می تواند به راحتی 
مشکل بیکاری جوانان راحل کند. هم اکنون در این 

استان در توسعه اقتصادی در حوزه های کشاورزی 
و صنعت مهمترین عامل آب به حس��اب می آید و با 
وجود این که استان پر آبی است متأسفانه خود برای 

دو مقوله صنعت و کشاورزی به دنبال آب است.
     عدم تأمین آب، جلوی توسعه کشاورزی 

را گرفته است
کش��اورزی به عنوان پایه هرم اقتصاد در این میان 
مهمتر از همه حوزه ها اس��ت و تأمین نش��دن آب 
 جلوی توسعه کش��اورزی را گرفته است. در تمامی

شهرس��تان های اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
جز شهرس��تان اردل حفر چاه ممنوع ش��ده است 
و برای هیچ پروژه کش��اورزی و صنعت��ی نیز مجوز 
داده نمی شود. از طرفی برداشت آب نیز از آب های 
سطحی در بسیاری مناطق ممنوع است و در بسیاری 
مناطق دیگر با هزینه باال صرف��ه اقتصادی ندارد و 
همین امر کشاورزی اس��تان را تحت تاثیر قرار داده 
است. از طرفی بیشترین فارغ التحصیالن دانشگاه 
های شهرکرد، دانشگاه آزاد، علمی کاربردی و...   در 

حوزه کشاورزی بوده در حالی که فارغ التحصیالن 
بیکار هم بیشتر در این حوزه تحصیل کرده اند.

در این میان اگر فارغ التحصیل کش��اورزی بخواهد 
فعالیت کشاورزی، مرغداری، پرورش قارچ، پرورش 
گاو شیرده و... داش��ته باشد، اولین س��ؤالی که ازاو 
پرس��یده می ش��ود این اس��ت که محل تأمین آب 
کجاست؟ جواز حفر چاه که داده نمی شود. استفاده 
از آب های سطحی نیز که امکان پذیر نیستبنابراین 

پروژه کشاورزی با شکست مواجه می شود. 
در همین زمینه رشید شاهرخ فارغ التحصیل رشته 
علوم دام در استان چهارمحال و بختیاری به خبرنگار 
مهر می گوید: در شهرستان شهرکرد اجازه حفر چاه 
به علت خشکس��الی و کمبود آب داده نمی ش��ود و 
باید آب را باید از محلی به عنوان مثال از چاهی که 
صاحب آن رضایت محضری دارد، تامین کنی در غیر 
این صورت مجوز برای احداث پروژه داده نمی شود 
و وقت خود را بیهوده تلف می کنی. ش��اهرخ یادآور 
شد: متاسفانه برای پروژه کشاورزی که مدنظرم بود 

نتوانس��تم آب تأمین کنیم و با وجود داشتن زمین 
از دنبال کردن ای��ن پروژه منصرف ش��دم و اجبارا 
هم اکن��ون وارد فعالی��ت دیگری ش��ده ام که هیچ 
 ربطی به رش��ته ای که درس آن را خوان��ده ام ندارد.

 من هم اکنون در خرید و ف��روش تجهیزات برق و 
الکترونیک فعالیت می کنم.

     چهارمح�ال و بختی�اری در تأمین آب با 
مشکالت بسیاری مواجه است

س��ید س��عید زمانیان نماین��ده مردم شهرس��تان 
ش��هرکرد، شهرستان س��امان و شهرس��تان بن در 
مجلس ش��ورای اس��المی هم در ای��ن خصوص به 
خبرنگار مهر گفت: اس��تان چهارمحال و بختیاری 
ه��م اکن��ون در تأمی��ن آب ب��رای حوزه ه��ای 
کش��اورزی،  صنع��ت و ش��رب ب��ا مش��کالت 
بس��یاری مواجه اس��ت و ای��ن در حالی اس��ت که 
 این اس��تان اس��تانی پر آب اس��ت و م��ردم از آب 

بی بهره هستند.
زمانی��ان تصریح کرد: دش��ت ها ازآب کش��اورزی 
برخوردار نیستند و صنایع در بس��یاری از جاها آب 

مناسب ندارند و تعطیل هستند.
     دخالت های نادرست استان های همجوار

وی با اش��اره به این که سطح ایس��تایی آب در این 
استان پایین آمده اس��ت، ادامه داد: دلیل این قضیه 
هم به علت این است که در سال های گذشته اجازه 
برداش��ت از آب های ج��اری و س��طحی را ندادند و 
انجام مدیریت های نادرست در استان های همجوار 
و دخالت ه��ای نابج��ای مدیران اس��تان همجوار، 
بی توجهی به محدودیت های آب های زیر زمینی و 
خشکسالی ها، موجب ش��ده است استان هم اکنون 
دارای مش��کالت بس��یار در حوزه آب باش��د و در 
 بسیاری از مناطق شاهد خشکسالی مطلق باشیم.

 وی اذعان داشت: در ارتباط با این قضیه وزارت نیرو و 
مسئوالن در ارتباط با وزارت نیرو کم لطفی کرده اند 
و دلیش هم این است که هر موقع ما آب در حوزه های 
مختلف شرب، کشاورزی و صنعت می خواستیم، به 
اس��تفاده از آب های زیر زمینی محدود می کردند و 
این مهم، موجب ش��ده است اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در حوزه آب، دارای مش��کالتی شود و آب 
برای ش��رب و فعالیت های اقتصادی نداشته باشد. 
وی تأکید ک��رد: مگر آب های زی��ر زمینی تا چقدر 
جواب می دهد و هم اکنون با توجه به خشکسالی ها 
س��طح ایس��تای آب های زیرزمینی پایین آمده و 
 این یک خطر بزرگ برای اس��تان به شمار می رود. 
زمانیان یادآور شد: متأس��فانه در رابطه با این قضیه 
س��وء مدیریت ها و دخال��ت های مدیریت اس��تان 

همجوار و همچنین به دلیل اعم��ال نفوذی که در 
وزارت نیرو می ش��ده موجب ش��ده اس��ت استان 
چهارمحال و بختیاری با مش��کالت بسیاری در این 

خصوص مواجه شود.
     ضرورت تأمین آب از کارون و زاینده رود

وی اظهار داش��ت: راهکار حل مشکالت آب استان 
چهارمحال و بختیاری این است که آب کشاورزی، 
ش��رب و آب صنع��ت از آب های ج��اری و آب های 
س��طحی مانند رودخانه کارون و زاینده رود تأمین 
شود. نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخ شهر 
در مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: ما با انتقال 
آب مازاد مخالف نیستیم و این موضوع یعنی اول آب 
شرب، آب کشاورزی، آب صنعت این استان تأمین 
شود س��پس اگر آب مازادی بود، آن هم بدون حفر 
تونل انتقال یابد. وی اظهار داش��ت: ما با حفر تونل 
برای انتقال آب به شدت مخالفیم و بدون حفر تونل 
حق آب ما لحاظ شود تا ما بتوانیم آبخیزداری را رونق 
دهیم و اگر مازادی بود با انتقال مازاد آب به شرط این 
که خود مردم استان تأمین شوند، مشکلی نداریم. 

چون آب مال همه است.
     فرافکنی ها دروغ است

وی تصری��ح ک��رد: ع��ده ای فرافکن��ی می کنند و 
می گویند: همه آب در استان چهارمحال و بختیاری 

استفاده می شود و این دروغ است. 
در اس��تان چهارمحال و بختیاری، هفت درصد آب 
اس��تفاده می ش��ود و 93 درصد آب در استان های 
همجوار و تمام آب استان چهارمحال و بختیاری به 
جز استفاده هفت درصدی از استان خارج می شود 
و در اس��تان همجوار و اس��تان های جنوبی مصرف 

می شود. 
نماینده مردم شهرکرد با اشاره به پروژه های انتقال 
آب، گفت: پروژه های انتقال آب مش��کل دارند. هم 
مرکز پژوهش مجلس و هم بازرس��ی کل کش��ور و 
هم دس��تگاه های نظارتی اعالم کرده اند که این کار 

توجیه پذیر نیست.
خسارت های جبران ناپذیر پروژه های انتقال 

آب گالب و بهشت آباد
زمانیان ادامه داد: انج��ام پروژه های انتقال آب تونل 
گالب و بهشت آباد محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیاری را از بین می برد و هم خس��ارت جبران 
ناپذیری در گالب 2 به مردم اصفهان و دربهشت آباد 
به مردم خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان 
وارد می کند.وی اذعان داش��ت: ع��ده ای فرافکنی 
می کنند و به علت اعمال نفوذ می خواهند مبادرت به 
این کار بکنند اما ما قطعا جلوی این کار را می گیریم.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
70 شماره ابالغیه:9210100350800362. ش��ماره پرونده: 9109980350801202. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911258. خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( دادخواستی 
ب��ه طرفیت خوان��دگان آرش قرخانی عادگان��ی و حجت اله اعظمی��ان جزی و حمید 
همایون��ی و آیت اله اعظمیان جزی به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 
9109980350801202 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/12 و س��اعت 
09:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
احضار 

232 چ��ون خانم جه��ان کریمی قرطمانی فرزند احمد ش��کایتی علیه آقای حمیدرضا 
کالنت��ری فرزن��د جواد مبنی بر مش��ارکت در کالهبرداری مطرح نم��وده که پرونده 
آن به کالس��ه 920033ک107 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز س��ه شنبه 
1392/4/11 س��اعت 9/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان می 
باش��د، لذا حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی 
از روزنام��ه ه��ای کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 647 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ رأی
233 شماره دادنامه: 9209970352700166. شماره پرونده: 9109980365301168. 
شماره بایگانی ش��عبه: 10770. شکات: 1- آقای عبدالحس��ین نصری 2- خانم رعنا 
نص��ری همگی به نش��انی خ آتش��گاه – نصرآباد – ک2- پ46. مته��م: آقای مجتبی 
پور حیدرش��یرازی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: ایراد صدم��ه بدنی غیر عمدی. 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه. در خصوص ش��کایت خانم رعنا نصری فرزند عبدالحس��ین 
علیه آق��ای مجتبی پورحیدر ش��یرازی فرزند مرتضی و دائر بر ای��راد صدمه بدنی 
غیرعم��دی بر اث��ر بی احتیاطی در ام��ر رانندگی دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع 
اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده ش��کایت ش��اکی گزارش مرجع انتظامی گواهی 
پزش��کی قانونی نظریه افس��ر کاردان فنی مدیریت راهنمایی و رانندگی شهرس��تان 
اصفه��ان و اقرار صری��ح و مقرون به واقع مته��م در پرونده و مفاد کیفرخواس��ت 

و ص��ادره پیوس��تی و س��ایر محتویات پرون��ده در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت 
مح��رز دانس��ته مس��تنداً ب��ه م��واد 304-302-297-295-294-367-495-485-

2-15-16-717 از قان��ون مجازات اس��المی و بن��د اول ماده س��وم قانون وصول 
برخ��ی از درآمده��ای دولت متهم موص��وف الذکر را جهت تورم مچ و پای راس��ت 
جمع��ًا ب��ه پرداخت یک صدم دی��ه کامله و بعن��وان ارش و از ن��وع انتخابی در حق 
ش��اکی جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد ش��ده به پرداخت ی��ک میلیون ریال جزای 
نق��دی در حق صن��دوق دولت محکوم می نمای��د مهلت پرداخت دی��ه از زمان وقوع 
حادث��ه )1391/3/17( به مدت دو س��ال می باش��د. رای صادره حضوری و نس��بت 
ب��ه دیه قطعی و نس��بت به جزای نقدی ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل تجدید 
 نظ��ر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باش��د.م الف: 2146 

اکبر ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ 
235 شماره درخواست: 9210460352500008. شماره پرونده: 9109980352500915. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910932. در پرونده کالسه بایگانی 910932 این شعبه واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
 طبقه 4 اتاق ش��ماره 454 خواهان فریبا س��رائیان فرزند مس��عود به طرفیت خوانده
حمید شیردل به خواس��ته طالق تقدیم که دارای وقت رسیدگی مورخه 1392/04/18 
س��اعت 08:30 می باش��د نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم ش��ده با 
 درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های
از جرای��د  یک��ی  نوب��ت در  ی��ک  ام��ور مدن��ی مرات��ب  انق��الب در  عموم��ی و 

کثیراالنتش��ار آگه��ی می ش��ود تا خوان��ده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن 
ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضم��ن اع��الم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 

 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وق��ت مق��رر ف��وق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.
شریعتی – مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
احضار 

236 چون خانم س��یده طوبی جابری فرزند س��ید بهرام ش��کایتی علی��ه آقای فرزاد 
زاهدپور مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناش��ی از بی احتیاطی در امر رانندگی 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911320 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/4/18 س��اعت 8/30 صب��ح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 18876 مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

احضار 
237 چون خانم مهدیه طغیانی فرزند هادی ش��کایتی علیه آقای سعید توکلی مبنی بر 
ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911247ک115 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 92/4/12 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 17819 شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

آگهی مزایده مال غیر منقول
242 ب��ر اس��اس پرون��ده اجرائ��ی کالس��ه79/2215/ش/87 ) مکانی��زه9100004( 
الف:ششدانگ قس��متی ازیکبابخانه پالک ثبتی شماره 32/351باقیمانده واقع دردست 
قمش��ه بخش یک ثبتی ش��هرضا مورد ثبت صفحه40 دفتر358با حدود اربعه :شماال 
ً ب��ه طول 15/40متردرب ودیواریس��ت به کوچه عمومی  و ش��رقًا به طول 30 صدم 
مترخط مستقیم مفروضی است به حریم جوی متروکه وجنوبًا به طول 15/40مترخط 
مستقیم  مفروضی است به پالک32/144 باقی مانده متصرفی متقاضی وغربًا به طول 
یک متردیواریست به پالک32/1512 باقی مانده بمساحت ده مترمربع  حقوق ارتفاقی 
ندارد ب:شش��دانگ قس��متی ازیکبابخانه پالک ثبتی ش��ماره32/144باقی مانده واقع 
دردس��ت قمشه بخش یک ثبتی ش��هرضا مورد ثبت صفحه 43دفتر358باحدوداربعه 
ذیل:ش��مااًلبه طول 15/40مترخط مس��تقیم مفروضی اس��ت به پالک 32/351 ملکی 
متقاضیان ش��رقًا ب��ه طول 10/20خط مس��تقیم مفروضی اس��ت ب��ه حریم جوی 

متروک��ه جنوبًابه طول 15/90متردیواریس��ت به دیوار پ��الک 32/483 غربًابه طول 
10/40متردیواریست به پالک 32/1511به مس��احت 167/20مترمربع حقوق ارتفاقی 
ندارد که به نام حمیدرضا شهرام ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی 
ش��ماره 168244 مورخ85/7/8دفتر3 ش��هرضا از طرف نامب��رده در رهن بانک ملی 
شعبه مرکزی ش��هرضا قرارگرفته که به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای 
صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه بنا به درخواس��ت بس��تانکار وباستناد 
قان��ون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثب��ت و آئین نامه اصالح��ی مربوطه پالک 
مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا 
وبرگ ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید. 
مورد بازدید  یکباب خانه مس��کونی به مساحت 185/40متر مربع عرصه که177/20 
مت��ر مربع آن داخل در محدوده س��ند مالکیت و مازاد آن ب��ر روی جوی متروکه 

میباش��د  در دو طبقه س��اختمان در قس��مت غربی خانه وجود دارد که مساحت زیر 
بن��ای دو طبقه جمع��ٌا برابر 144 متر مربع  اس��کلت بنا ، با دیوارهای آجری اس��ت 
س��قف ها تیر آهن و آجر ، نمای خارجی اندود سیمانی و سطوح داخلی نقاشی شده 
دربه��ای خارجی پروفیل  فلزی و داخلی چوبی اس��ت . کف حی��اط موزائیک و کف 
آش��پزخانه و حمام و دستش��وئی و توالت  سرامیک اس��ت  پله ها سرامیکی و بدون 
ن��رده و حف��اظ  اس��ت – گرمایش طبقه فوقانی ب��ا بخ��اری گازی و طبقه همکف به 
لوله کش��ی در کف و پکیج گرم میشود دارای کولر برای خنک کردن است ساختمان 
خانه حدودو بیش از س��ی س��ال قبل س��اخته شده است و در قس��مت های مختلف 
خرابی مالحظه نگردیدو دارای انش��عابات آب و فاضالب و برق و گاز می باش��د   به 
مبلغ شش��صدو س��ی و نه میلیون ریال )639,000,000( ریال ارزیابی گردیده است..
ومورد مزایده  طبق اعالم بس��تانکار فاقد بیمه میباش��د در جلسه مزایده که ازساعت 

9 صب��ح الی 12 روزچهار ش��نبه مورخ 1392/04/12در ش��عبه اجرای ثبت اس��ناد 
شهرضا تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با 
تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.
مزایده از مبلغ کارشناسی ششصد و سی ونه میلیون ریال ریال )639000000(ریال 
ش��روع وبه باالترین قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود، 
با قید به اینکه قس��متی ازخانه مورد مزایده ازس��مت ش��رق برروی قسمتی ازجوی 
متروکه میباش��د  ارزیابی نگردیده و جزء مورد مزایده نمی باشد واین اجرا هیچگونه 
مسئولیتی درمورد قسمت مذکورندارد. طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد 
مزایده به آدرس: ش��هرضا خیابان ش��هید بهش��تی فرعی 11پالک 3 بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم از مالیات دارائی و عوارض 
ش��هرداری  وبدهی های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر 
هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده 
باش��د و کلیه هزین��ه های مربوط نقل و انتق��ال  بر عهده برنده مزایده میباش��د این 
 آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود  در تاریخ 1392/03/08چاپ ومنتش��ر میشود . 

محمد مهدی یوسفیان - مسئول اجرای  ثبت اسناد  شهرضا                  

 مزایده 
256  شماره نامه: 9210113766600202. ش��ماره پرونده: 9009980352201681. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910276. اجرای احکام ش��عبه 22 دادگاه حقوقی )خانواده( 
اصفه��ان در نظر دارد در خصوص کالس��ه اجرای��ی 910276 ح ج22 له خانم مریم 
محبی با وکالت آقای محمدعلی رجایی علیه آقای علی محبی جلس��ه مزایده ای جهت 
فروش سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل فاقد سند )قولنامه ای( به نشانی زینبیه، 
کوچه دارالقرآن، کوچه عمار، بن بس��ت گلپایگانی، درب دوم و س��وم که به صورت 
ی��ک باب منزل دو طبقه با قدمت ده س��اله و 50 متر عرص��ه و 85 متر اعیانی دارای 
انشعابات آب، برق، گاز و تلفن مشترک می باشد و فاقد نمای لوکس داخلی و خارجی، 
راه پله نیمه کاره، کف موزاییک و س��یمان، کاشی و سرامیک نامرغوب، فاقد کابینت، 
سیس��تم گرمایش بخ��اری و آبگرمکن دیواری و سیس��تم س��رمایش کولر آبی که 
شش��دانگ آن به مبلغ 400/000/000 ریال و سه دانگ آن به مبلغ 20/000/000 ریال 
ارزیابی شده و هم اکنون در تصرف مستاجر می باشد را برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از آن دیدن کرده و جهت شرکت در 
خرید در تاریخ 92/3/20 س��اعت 9/30 صبح در دفتر این اجرا اتاق 457 طبقه چهار- 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل %10 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های 
مربوطه را متقبل شود. افغانی – مدیر اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
257 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1709 خواهان موسس��ه مالی و اعتباری مهر 
با وکالت خانم ژیال ش��هریاری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 44/700/000 ریال 
و کلیه خس��ارات دارس��ی به طرفیت آقای احمد نس��اجان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/4/25 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
258 کالسه پرونده: 1940/91. شماره دادنامه:92/2/26-123. مرجع رسیدگی: شعبه 
هش��ت ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: معصومه س��یفی آبادی فرزند یداله 
نش��انی: اصفه��ان – اتوبان ذوب آهن – بلوار ش��فق – کوی انص��اری – مهدکودک 
سوگل. خوانده: مصطفی جعفری نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه پنجاه میلیون 
ریال بابت یک فقره س��فته به شماره 0530623 با تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی. 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت معصومه سیفی آبادی 
به طرفیت مصطفی جعفری بخواس��ته مطالب��ه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره 
س��فته به شماره 0530623 به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 

وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 34/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی به پرداخت خس��ارات تاخی��ر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
259 کالس��ه پرونده: 1990/91. شماره دادنامه:92/2/7-101. مرجع رسیدگی: شعبه 
6 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی قانعی تبریان به نشانی اصفهان – خ 
ه��زار جریب – کوی امام – بل��وک 26- طبقه5- پالک259. خوانده: محمد شیاس��ی 
نش��انی مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
با این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دعوی خواهان مهدی قانعی تبریان بطرفیت 
خوانده محمد شیاس��ی به خواس��ته الزام خوانده به انتقال یکدس��تگاه موتورسیکلت 
بش��ماره 4459ص-41 بانضم��ام مطلق خس��ارات قانونی، ضمن بررس��ی اوراق و 
محتوی��ات پرونده و رویت مبایعه نامه فی مابین طرفین و دعوی و جوابیه اس��تعالم 
واصله از معاونت راهور که اعالم نموده سند موتورسیکلت فوق الذکر به نام خوانده 
می باش��د همچنین با توجه با اینکه کارت موتورس��یکلت و س��ند ف��روش نیز در ید 
خواهان می باش��د ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و باستناد به مواد 
10 و 219 و 222 ق.م خوانده را محکوم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و 
انتقال س��ند موتورسیکلت بهرو مدل 1383 به رنگ مشکی به شماره 4459ص-41 به 
نام خواهان می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تجدید نظرخواهی
261 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1506 شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 
تجدی��د نظرخواه محمدرضا یزدخواس��تی با وکالت آقای ابراهی��م جاللی به طرفیت 
منصور مکارم پور تجدید نظرخواهی به ش��ماره 18/92ت ن نموده است؛ لذا با توجه 
ب��ه مجهول المکان ب��ودن منصور مکارم پ��ور برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا تجدید نظرخوانده 10 روز پس از نش��ر آگهی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
262 شماره دادنامه: 9209970350500116. شماره پرونده: 9109980350500723. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910726. خواهان: آقای مهدی گنجعلی با وکالت آقای بنیامین 
اش��رفی ایرانی به نشانی اصفهان – خیابان ش��یخ مفید غربی – ساختمان گنجینه – 
پالک 28- طبقه اول. خوانده: آقای محمد مهدی جوالئی زاده به نشانی مجهول المکان. 
خواس��ته: استرداد مال )منقول( تعداد 160 سکه بهارآزادی. گردشکار: دادگاه پس از 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی گنجعلی به طرفیت 
آقای محمد مهدی جوالیی به خواس��ته الزام خوانده به استرداد تعداد 160 قطعه سکه 
تمام بهارآزادی به انضمام خس��ارات دادرسی با توجه به تصاویر مصدق مستندات 
پیوس��تی که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم 
ایراد دفاعی مبی��ن برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
مستنداً به مواد 198 و 519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 160 سکه تمام 
به��ارآزادی به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 1/014/000 ریال بابت هزینه داردس��ی 
و همینط��ور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در ح��ق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باشد. 

زباندان – رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

%

چهارمحال و بختیاری مشکل تأمین آب دارد

سوءمدیریتاستانهایهمجوار
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

پیامبر اعظم )ع( :
زمانی که بنده ای  نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، و هنگامی  که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، 

مگراین که حاجتش را برآورد.
 

همکاران سخت کوش ناحيه فوالدس��ازي و ريخته گري مداوم پس از رکورد شکني 
در فروردين ماه در ارديبهشت ماه سال جاري نيز دومين رکورد ماهانه توليد تختال 
را در کارنامه افتخارات خود ثبت نموده و در اي��ن ماه از مرز توليد نيم ميليون تن در 

ماه عبور کردند.
 اي��ن خبر را مدي��ر ناحيه فوالدس��ازي ف��والد مبارک��ه داد و گفت: اي��ن همکاران 
در ارديبهش��ت ماه 1392 ب��ا توليد 500ه��زار و 265 ت��ن تختال موفق ش��دند، 
رکورد قبل��ي ماهانه تختال ک��ه متعلق به فروردين همين س��ال و ب��ه ميزان 488 
هزارو 715 ت��ن تختال بوده را 11ه��زار و 550 تن ارتقا بخش��يده و با تمام س��عي 
خويش و ب��ه کارگيري ش��يوه هاي منحص��ر به ف��رد و ابتکاري در جه��ت تثبيت 
 ش��رايط توليد به��ره ور، نتاي��ج ارزش��مندي را همزمان ب��ا ايام جش��ن بهره وري 

به بار آورند. 
بهرام زماني ضمن قدردان��ي از تالش تمامي کارکنان خاطر نش��ان کرد: نکته حايز 
 اهمي��ت در نتايج اخي��ر، توليد فرات��ر از ظرفيت هاي اس��مي پيش بيني ش��ده در 
توس��عه هاي به ثمر رس��يده مي باش��د که با توجه به ظرفيت س��ازي 5/2 ميليون 
 تن در س��ال که اج��راي آن ني��ز تاکن��ون 100درص��د به پاي��ان نرسيدهاس��ت. 
ب��ر ي��ک واح��د فوالدس��ازي   بزرگ��ي اي��ن اضاف��ه تولي��د، تقريب��ا برا
 ب��ه به��ره ب��رداري رس��يده اس��ت، ب��ا ظرفي��ت ي��ک ميلي��ون ت��ن در

 سال مي باشد.
وي از ديگر نکات برجسته در دستيابي به اين رکورد به جهش بيش از 11 هزار تني 

توليد نسبت به رکورد قبلي اشاره کرد.
 و ی گفت: اين امر و افزايش 79 هزار تني توليد نس��بت به برنامه بودجه در دو ماهه 
 اخير نويد دهنده ش��کوفايي اقتصادي هر چه بيش��تر سازمان در س��ال مالي جاري

 مي باشد .

دستیابي به رکورد تولید ماهانه در نورد دوقفسه  اي
در س��ايه الطاف الهي،کارکنان س��خت ک��وش نورد دو قفس��ه اي در ارديبهش��ت 
 ماه س��ال جاري با تولي��د 22 ه��زار و 898 تن کالف خ��ام رکورد ت��ازه اي به ثبت 

رساندند.
مدي��ر ناحيه نورد س��رد ف��والد مبارکه ب��ا تأييد اي��ن خبر و ب��ا بيان اي��ن که اين 
ميزان توليد نس��بت به رکورد پيش��ين که در خرداد ماه 1386 بدس��ت آمده بود، 

4/1 درص��د افزاي��ش توليد را نش��ان ميدهد، اف��زود: از اي��ن مي��زان توليد حدود 
50 درص��د محص��والت مربوط ب��ه کالف ه��اي ن��ورد دو قفس��ه اي ب��ا ضخامت 
زي��ر 0/3 ميليمتر جهت ارس��ال به خط��وط قلع اندود اس��ت ک��ه از ارزش افزوده 
بس��يار بااليي برخوردار اس��ت و مابقي توليد نيز مرب��وط به کالف خ��ام مورد نياز 
 مش��تريان بيرون��ي مانن��د ورق خ��ودرو چهار مح��ال وفوالد فج��ر اميرکبي��ر و... 

مي باشد.
اصغر اس��ماعيلي افزود: کارکنان خطوط نورد تاندم و دو قفس��ه اي در ارديبهش��ت 
 ماه س��ال ج��اري موف��ق ش��دند در مجم��وع 130 ه��زارو 427 ت��ن کالف خام  

توليد نمايند.
 وي در پاي��ان از ت��الش و هم��ت کلي��ه پرس��نل واح��د و مس��اعدت واحده��اي 

س��رويس دهن��ده و همچني��ن حماي��ت هم��ه جانب��ه مديري��ت ناحي��ه ن��ورد 
س��رد و مديري��ت محص��والت س��رد تش��کر ک��رده و از خداون��د متع��ال آرزوي 
 توفي��ق بي��ش از پي��ش ب��راي کلي��ه واحده��اي ش��رکت ف��والد مبارک��ه را 

خواهان شد.
رشد 94 درصدي توليد ماهانه آهن اسفنجي در واحد احيای مستقيم شهيد شهبازي

توليد ماهانه آهن اسفنجي در واحد احيای مستقيم شهيد شهبازي ناحيه فوالد سازي 
و نورد پيوسته سبا در ارديبهشت ماه س��ال جاري با حدود 94درصد رشد نسبت به 

مدت مشابه ماه قبل  به 75 هزار و 430  تن رسيد.
مدير ناحيه فوالد س��ازي و نورد پيوس��ته س��با با اع��الم اين خبر اف��زود: کارکنان  
واحده��اي احي��ای مس��تقيم و انباش��ت و برداش��ت ناحيه ف��والد س��ازي و نورد 

پيوس��ته س��با با دس��تيابي به اين ميزان توليد عالوه بر تأمين کامل آهن اسفنجي 
 مورد ني��از واحد فوالد س��ازي اين ناحي��ه  موفق به ارس��ال مابقي تولي��د به فوالد

 مبارکه گرديدند .
احمد احمدي��ان رکورد پيش��ين اين واح��د را مربوط ب��ه اولين ماه به��ره برداري 
 )فروردي��ن ماه س��ال ج��اري( و ب��ه مي��زان 38 ه��زار و 925 تن آهن اس��فنجي

 اعالم کرد.
 ايش��ان کس��ب اي��ن موفقي��ت ارزش��مند را حاص��ل ت��الش کلي��ه کارکن��ان 
 اي��ن ناحي��ه دانس��ت و از خداون��د من��ان ب��راي اي��ن عزي��زان آرزوي

 سالمتي کرد.

رکورد شکني نورد گرم فوالد مبارکه در ارديبهشت ماه سال جاري
کارکن��ان ن��ورد گ��رم ف��والد مبارک��ه ب��ا تولي��د 475 ه��زار و 500 ت��ن 
 کالف گ��رم در ارديبهش��ت م��اه س��ال ج��اري، موف��ق ب��ه ثب��ت رک��ورد 
ت��ازه اي ش��دند.مدير ناحيه نورد گ��رم فوالد مبارک��ه ضمن تأييد اي��ن خبر گفت: 
 رکورد قبلي نورد گرم مربوط به فروردين ماه س��ال جاري و ب��ه ميزان 474 هزارتن

 بوده  است.
مختار بخش��يان کس��ب اين رکوردهاي پي در پي را مرهون توانايي و انگيزه باالي 
نيروي انس��اني کارآمد و با تجربه نورد گرم و هماهنگي بس��يار خوب قس��مت هاي 
 مختلف در بخش هاي پش��تيباني، س��تاد و همچنين حمايت هاي خوب مديريت 

عالي سازمان برشمرد.

دست يابي به رکورد ماهانه تولید آهك
همزمان با ايام پر خير و برکت ماه رجب،کارکنان واحد آهک سازي  فوالد مبارکه در 

ارديبهشت ماه موفق به ثبت رکورد تازه  اي شدند.
مدير ناحيه آهن س��ازي فوالد مبارکه ضم��ن تأييد اين خبر گف��ت: کارکنان واحد 
 آهک سازي در ارديبهش��ت ماه 92 موفق ش��دند به رکورد توليد 30 هزار و 37 تن

 آهک دست يابند.
رحيم عبدي رک��ورد قبلي ماهانه تولي��د آهک در واحد آهک س��ازي فوالد مبارکه 
 را مربوط  به  مرداد ماه س��ال  88 و به مي��زان 29 هزار و775  تن اع��الم و از تالش

 همه کارکنان اين واحد تشکر و قدرداني کرد.

اولين و بزرگترين قرارداد بيع متقابل  س��اخت  تأسيسات فاضالب  شهرستان هاي 
مبارکه و لنجان ميان ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان و  شرکت آب و فاضالب استان  
اصفهان با س��رمايه گذاري 1200 ميليارد ريال منعقد ش��د که به موجب آن مقرر 
گرديد  حدود 220 کيلومتر شبکه فاضالب در شهرستان مبارکه و 270 کيلومتر در 

شهرستان لنجان اجرا شود.
بزرگترين قرارداد بيع متقابل تکميل تأسيسات فاضالب شهرهاي مبارکه  و لنجان  
در  حضور مديرعامل ش��رکت مهندسي آب و فاضالب کش��ور به امضاي مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان رسيد.  
سيدمهدي ثمره هاش��مي مديرعامل و رييس هيأت مديره شرکت مهندسي آب و 
فاضالب کشور در نشستي که به منظور امضاي قرارداد بيع متقابل ميان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با  شرکت فوالدمبارکه اصفهان برگزار شد؛ گفت: در حال 
حاضر از لحاظ وضعيت منابع آبي در کشور در شرايط بحراني قرار داريم، زيرا متوسط 
بارندگي در کشور حدود 250 ميلي متر اس��ت؛ در حالي که اين رقم در دنيا به بيش 

از 800 ميلي متر مي رسد. 
ثمره هاشمي ادامه داد: حدود 50 سال گذشته س��رانه آب در دسترس براي هر نفر 
حدود 7 هزار و 500 مترمکعب بوده و در حال حاضر اين رقم به کمتر از هزار و 500 
مترمکعب رسيده است، در حالي که همچنان نيازهاي مردم در بخش هاي مختلف 

همچون شرب، صنعت و کشاورزي رو به افزايش است.
وي افزود: به منظور اجراي طرح هاي توس��عه اي در بخش هاي صنعت و کش��اورزي 
ناگزير به اس��تفاده بهينه از مناب��ع آبي موجود هس��تيم که اس��تفاده از منابع آبي 

خاکستري يکي از راه هاي استفاده بهينه از آب است.
مديرعامل ش��رکت مهندس��ي آب و فاضالب کش��ور گفت: در حال حاضر حدود 5 
ميليارد مترمکعب آب شرب در کشور توليد مي شود. اين در حالي است که هم اکنون 

جمعيت تحت پوشش شبکه فاضالب در کشور حدود 38 درصد است و در حال حاضر 
حجم پساب توليدي در کشور حدود 1/5 ميليارد مترمکعب است. 

در صورتي که اگر 80 درصد از 5 ميليارد مترمکعب آب توليدي بازچرخاني ش��ود، 
حدود 4 ميليارد مترمکعب آب توليد مي ش��ود که جوابگوي نياز حدود 30 ميليون 

نفر در طول سال است.
ايش��ان با اش��اره به تخصيص اعتبارات به پروژه هاي  آب و فاضالب گفت: تخصيص 
اعتبارات دولتي ب��ه پروژه ها قابل توجه نيس��ت، بر اين اس��اس به منظور توس��عه 
پروژه هاي آبفا بايد از اعتبارات بخش خصوصي اس��تفاده کرد که در اين راس��تا طي 
سال اخير شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور به موفقيت هايي در اين زمينه دست 
يافت و توانست از منابع مالي بانک توسعه اس��المي، بانک جهاني، فاينانس جاري، 
 فاينانس داخلي، فروش اوراق مش��ارکت و انعقاد قرارداد بي��ع متقابل با صنعتگران 
بهره مند ش��ود و انتظار مي رود با قراردادي که ميان آب و فاضالب  استان اصفهان و 
شرکت فوالد مبارکه  اصفهان منعقد شده است، شاهد توسعه پروژه هاي آبفا و حفظ 
محيط زيست و تأمين بهداشت و س��المت مردم با بازچرخاني پساب باشيم و فوالد 

مبارکه اصفهان هم به آب مورد نياز جهت مصارف صنعتي دست يابد.
 در همين رابطه مهندس هاش��م اميني مديرعامل آب و فاضالب استان اصفهان در 
گفتگو با خبرنگار خبرنامه فوالد افزود:  اولي��ن و بزرگترين قرارداد بيع متقابل ميان 
آبفاي استان و شرکت فوالد مبارکه اصفهان منعقد شد که اين پروژه به لحاظ حجمي 
و ريالي  يکي از پروژه هاي بسيار مهم در سطح استان است که با اجرايي شدن  آن در 
شهرستان مبارکه شبکه  گذاري فاضالب حدودا 220 کيلومتر و در شهرستان لنجان 
270  کيلومتر به انضمام يک تصفيه خانه در شهر سده  و ورنامخواست  با  بازده زماني 

2 تا 3 سال  اجرايي مي شود.
ايش��ان افزود :   ب��ه ازاي س��رمايه گذاري اوليه حدود ه��زار و 200 ميلي��ارد ريالي 

ش��رکت فوالد مبارکه  اصفهان در اجراي اي��ن پروژه ها ح��دود  450 ليتر در ثانيه ،  
پساب فاضالب تصفيه ش��ده و در يک بازه زماني 30 س��اله براي شهرستان مبارکه  
و 35 س��اله براي شهرس��تان  لنجان در اختيار ش��رکت ف��والد مبارک��ه  اصفهان 
قرار خواه��د گرف��ت و در زماني ک��ه  با  بح��ران کمب��ود آب مواجه هس��تيم  اين 
 منبع  به عنوان ي��ک منبع پاي��دار آبي مي تواند ب��راي صنعت فوال مبارکه بس��يار 

پر اهميت باشد.
مديرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان مزي��ت هاي اين پروژه را  بهبود ش��رايط 
زيست محيطي و بهداش��ت عمومي حاکم بر اين دو شهرس��تان بيان کرد  و گفت: 
با توجه به اين ک��ه در حال حاضر فاضالب اين شهرس��تان ها  بعض��ا در زاينده رود 
و يا جذب چاه هاي منطقه مي ش��ود،  با اجرايي ش��دن  اين پ��روژه، ميزان ورودي 
 فاضالب هاي انساني به رودخانه کمتر و ايجاد اين فاضالب  در جهت توسعه صنعت 

استفاده  ميشود.
وي  از مديريت  و مسئولين شرکت فوالد مبارکه اصفهان در همراهي و مساعدت الزم   
در اين پروژه، قدرداني کرد و اظهار داش��ت: پس از مطرح شدن  اين پروژه،   جلسات 
متعدي از طرف کارشناس��ان فوالد مبارک��ه اصفهان و آب و فاضالب اس��تان  انجام 
پذيرفت تا س��رانجام به اجرايي ش��دن آن انجاميد و در حال حاضر  3 نفر از شرکت 
فوالد مبارکه و 3 نفر از شرکت آب و وفاضالب و همچنين يک نفر  کارشناس رسمي 

دادگستري نظارت بر اين پروژه را به عهده خواهند داشت.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: به موجب اين قرارداد، شرکت 
فوالدمبارکه با بازچرخاني پس��اب، نيازهاي آبي خ��ود را در بخش صنعت، برطرف 

مي کند که اين امر تأثير بسزايي در کاهش آاليندگي محيط زيست دارد.
ايشان  افزود: پروژه به طور غير رسمي ش��روع شده و با  شروع کامل پروژه، همکاري 
و تعامل مردم و ش��هرداري ها در پيش��برد  و تکميل پروژه در بازه زماني 2 و 3 ساله 
بسيار  ضروري اس��ت   و  اين اقدام فوالد مبارکه به عنوان يک شرکت بين المللي  با 
افتخاراتي که در توليد، فن آوري هاي نو و ايجاد اشتغال و خودکفايي در کشور داشته 
است،  از نگاه بلند مدت، راهبردي و استراتژيک در تحقق مسئوليت هاي اجتماعي  
قابل تقدير مي باشد  و اميد است اين اقدام  در توسعه پايدار در بخش صنعت کشور 
و بازچرخاني آب و اس��تفاده بهينه از آن به عنوان يک الگو در ديگر شرکت ها مطرح 
گردد و س��طح رضايتمندي مردم و شرکت با ايجاد س��طح بهداشت عمومي در اين 

شهرستان افزايش يابد.   

در ادام��ه اي��ن نشس��ت،  دکت��ر محمدمس��عود س��ميعي ن��ژاد مديرعام��ل 
فوالدمبارک��ه اصفهان گف��ت: در ح��ال حاضر ح��دود 70 درصد فوالد کش��ور در 
 اصفه��ان توليد مي ش��ود و اي��ن اس��تان  بزرگترين قط��ب توليد فوالد در کش��ور

 است. 
اين در حالي اس��ت که آب يکي از انرژي هاي مورد نياز توليد فوالد به ش��مار مي آيد 
و خشکسالي اخير ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان  را برآن داشت تا با بازچرخاني آب 
بتواند بر محدودي��ت منابع آبي غلبه نمايند و در اين راس��تا ش��رکت فوالد مبارکه 
 اصفه��ان در صدد انعقاد ق��رارداد بي��ع متقابل با آبفاي اس��تان جه��ت بهره گيري

 از پساب فاضالب مي باشد.
وي افزود: ش��رکت فوالد مبارکه در س��ال 86 به ازاي توليد 4 ميليون تن فوالد 40 
ميليون مترمکعب آب به مصرف مي رساند، در حالي که در سال گذشته اين شرکت 
با توليد 6/6ميليون تن فوالد، مصرف آب را به 27 ميلي��ون مترمکعب کاهش داد و 
مطمئنا با انعقاد اين قرارداد ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان بيش از پيش به تعهدات 
اجتماع��ي خود که هم��ان حفظ محيط زيس��ت و کاهش آالينده ها س��ت دس��ت 
 مي يابد، چراکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در راستاي حفظ محيط زيست

 صورت مي گيرد.
مديرعام��ل ش��رکت فوالدمبارک��ه اصفه��ان گف��ت: پي��ش بين��ي مي ش��ود،                                               

هزينه اجراي کامل اين طرح به بيش از دو هزار ميليارد ريال برسد.

با مبادله قرارداد 1200 میلیارد ريالي صورت گرفت 

حماسه ای دیگر در سال حماسه از شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

به همت سخت کوش ناحیه فوالدسازي و ريخته گري مداوم صورت گرفت 

عبور از مرز توليد ماهانه نيم ميليون تن فوالد خام در ناحيه فوالدسازي و ریخته گري مداوم
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