
درس نخوان��دم كه مدركم كنج 
كمد خ��اك بخ��ورد دوس��ت 
دارم اس��تقالل مالي داشته باشم 
و  ش��وهرداري  خان��ه داري،  از 
 بچه داري هم نباي��د كم بگذارم 
 وگرن��ه دوباره بحث ها ش��روع 

مي شود. حق اعتراض ندارم، خودم انتخاب كرده ام. شوهرم مي گويد راه 
راحت تر هم وجود دارد در خانه بمان و خانمي كن. آخر چه كس��ي به 
اين شندرغاز تو نياز دارد؟... تنها اشتغال زنان در بيرون از منزل، موجب 

نام گذاري اين عده با عنوان »زنان شاغل«...

يکی از بناهای بازمانده از عصر 
خانه  اصفهان  شهر  در  پهلوی 
زيبايی است كه به نام »اميرقلی 
امينی« شناخته می شود. اين خانه 
تاريخی در غرب خيابان كاشانی 
دهقان  شهيد  كوچه  نبش  در  و 

قرار دارد. خانه مذكور به همراه چاپخانه ای قديمی كه اكنون به كتابخانه 
تبديل شده در گذشته به اميرقلی امينی...

از اشتغال زنان تا مخالفت مردان

خانه تاریخی امیرقلی امینی، 
خانه روزنامه نگاران اصفهان

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فوالدگر مطرح کرد:
تأمین برخی نظرات استیضاح کنندگان 
وزیر اقتصاد با برکناری 3مدیر
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 میراث فرهنگی    صفحه 6

سرپرست اداره كل گمرك استان خبر داد:

صادرات ۲۱۷ ميليون دالر فرش 
دستبافت و صنايع دستي از اصفهان

صفحه3

س��ينمای  انجم��ن  سرپرس��ت 
جوانان اصفهان گفت: اس��تقبال 
از  اصفه��انی  فيلمنامه نويس��ان 
دومي��ن جش��نواره  بين الملل��ی 
فيلمنامه نويسی كودك و نوجوان 
بسيار عالی بوده كه نويد روزهای 

بهتری را برای سينمای كودك كشور می دهد. محمد طباطبايی با بيان اين 
مطلب گفت: با وجود آن كه دبيرخانه جشنواره در اصفهان هنوز در حال 

آماده سازی است اما شاهديم كه...

استقبال فیلمنامه نویسان اصفهانی 
از جشنواره فیلمنامه نویسی کودک

 جامعه    صفحه 4

سروری مطرح کرد:
دورخیز جریان انحرافی برای
200 کرسی مجلس

 فرهنگ و هنر    صفحه 5

اشتغال بيش از 6 هزار نفر با تسهيالت قرض الحسنه کميته امداد

مدي��ر كل كميت��ه ام��داد اس��تان اصفه��ان 
گفت:43هزار و 860 نفر وام قرض الحس��نه 
از كميت��ه امداد ب��ه ارزش 317 ميليارد ريال 
درياف��ت ك��رده اند ك��ه در اين مي��ان امکان 

اش��تغالزايی بيش از 6 هزار نفر 
از مددجويان فراهم آمده است. 
محمد ج��واد صدق در همايش 
علمی و پژوهشی قرض الحسنه 
در فرهنگ رضوی اظهار داشت: 
قرض الحس��نه مهم تري��ن موارد 
توانمند سازی مدد جويان تحت 
پوش��ش كميته ام��داد امام )ره( 
اس��ت كه در زمينه فراهم كردن 
اش��تغال تأثير  بس��يار زيادی در 
خودكفايی اين قشر داشته است. 
وی ب��ا بي��ان اين كه اي��ن وام ها 
ب��ا تعام��ل خيريه ه��ا و خيرين 
نيازمندان  ب��ه  قرض الحس��نه ها 
پرداخ��ت ش��ده اس��ت، افزود: 
اين نهاد فقط وام قرض  الحسنه 
اشتغال 185 ميليارد ريالی برای 
توانمندس��ازی و خ��ود اتکايی 
خانواده ه��ا پرداخت ك��رده كه 

زمينه اشتغال 6 هزار و 690 نفر را ايجاد كرده 
اس��ت. مدير كل كميته امداد امام خمينی)ره( 

استان اصفهان گفت: در سال گذشته 35 هزار 
و 511 وام كار گشايی به افراد تحت حمايت 
پرداخت شده و اكنون هزار و 40 زندانی آزاد 
ش��ده توس��ط امداد پرونده وام قرض الحسنه 
بلند م��دت در جري��ان دارند. 
وی در ادام��ه صحب��ت ه��ای 
خود با اش��اره به اين كه امسال 
نهمين س��ال برگزاری همايش 
فرهن��گ  در  قرض الحس��نه 
رضوی در كش��ور است، ادامه 
داد: كميته امداد امس��ال ش��ش 
عنوان همايش در كشور برگزار 
می كند كه اصفهان برای نخستين 
بار ميزب��ان برگ��زاری همايش 
قرض الحس��نه در كشور است. 
مدي��ر كل كميت��ه امداد اس��تان 
كميته  ك��رد:  تصريح  اصفه��ان 
امداد امام خمينی)ره( در ايجاد 
فرهنگ ق��رض و انفاق بيش از 
ساير نهادها دخيل است. صدق 
افزود: يکی از اهداف كميته امداد 
توانمندسازی اين نهاد در قالب 
قرض الحسنه است و با تعاملی 
كه كميته ام��داد اصفهان با قرض الحس��نه ها 
داشته است توانسته تاكنون به 43 هزار و 860 

نفر وام قرض الحس��نه به ارزش 317 ميليارد 
ريال پرداخت كند.

 ق��رض الحس��نه ح��اص��ل از ج��وام��ع 
سرمایه داری تغییر بنیانی الزم دارد

دبي��ر هماي��ش ق��رض الحس��نه در فرهنگ 
رضوی گفت: در جامعه علمی قرض الحسنه 
كه حاصل جوامع س��رمايه داری غالب است 
نياز به تغييرات بنيان��ی دارد. رحيم داللی در 
همايش علمی و پژوهش��ی قرض الحسنه در 
فرهنگ رضوی به ابعاد مختلف علم بانکداری 
و پ��ول پرداخت و اظهار داش��ت: بانکداری 

ايرانی اسالمی و قراردادهای اسالمی متفاوت 
با غرب اس��ت اما اين نوع بانکداری با وجود 
نواقص موجود به ايران تسری پيدا كرده و در 
قوانين بانکداری و ملی كش��ور همچنان اجرا 
می ش��ود. وی افزود: باي��د تغييرات بنيانی در 
جامعه علمی قرض الحسنه كه حاصل جوامع 
س��رمايه داری غالب شده است به وجود آيد. 
دبير همايش قرض الحسنه در فرهنگ رضوی 
در ادامه به وضعيت موجود در نظام بانکداری 
و قرض الحسنه در كش��ور پرداخت و گفت: 
اص��ل عنوان ذخي��ره جزئی در كش��ور ما به 
طور كامل ظالمانه اس��ت چرا كه امکاناتی را 
برای گ��روه خاصی فراهم كرده كه مغاير نفع 

عمومی اس��ت. وی اضافه كرد: در اين اصل، 
نهاد پولی كه س��پرده گذاری می شود بايد در 
بانک مرك��زی مبلغی را نگه دارد كه می تواند 
وام دهد در حالی كه در يک فرصت زمانی تا 
ده برابر وام می دهد و وامی كه ناشی می شود 
از هي��چ وج��ود خارجی برخوردار نيس��ت. 
داللی ادامه داد: در اين وضع ش��رايطی هموار 
می شود كه پول و دارايی مردم از قشر ضعيف 
جامعه سرازير به قشر مرفه و با درصد اضافی 
ب��ه بانک ها وارد و توزي��ع درآمد را ناعادالنه  
كند. وی با بي��ان اين كه اين عنوان در ادبيات 

علم��ی در اصطالح خلق پ��ول از هيچ گفته  
می ش��ود، ادام��ه داد: بزرگ ترين آثار آن خلق 
مقداری پول نامعين اس��ت كه در هر نقطه از 
زم��ان جامعه نمی دانند چقدر پول دارند چرا 
ك��ه مقداری را بانک چاپ و مقداری را اصال 
ندارد. دبير همايش قرض الحس��نه در فرهنگ 
رض��وی اضافه كرد: در چنين ش��رايطی پول 
موهم��ی در جامعه به وجود آم��ده كه چون 
مقدارش مشخص نيست موجب درآمد ملی 
موهم��ی در كش��ور و در نهاي��ت ايجاد يک 
فضای مجازی می كند. وی بيان داش��ت: اگر 
در كش��وری خارجی نرخ بهره پايين اس��ت 
به واس��طه اين است كه اين شکاف بين قشر 

ضعيف و مرفه برداش��ته ش��ده اس��ت و اين 
مس��أله نيز بايد در كش��ور ما اصالح شود و 
اين درصد موهومه برداش��ته ش��ود. داللی با 
بي��ان اين كه آنچه در جامعه فعلی ايران حاكم 
است برگرفته از انديشه سرمايه داری غربی و 
دستاوردهای علمی آن ها است، تصريح كرد: 
انقالب ايران دس��تاوردهای بس��يار خوبی در 
زمينه اقتصاد داش��ته اس��ت كه نمونه بارز آن 
عملي��ات بانکداری بدون ربا اس��ت. داللی با 
تأكيد به اين كه تحقيقات زيادی در اين زمينه 
صورت گرفته اس��ت، تصري��ح كرد: هر چند 
درخواست اجرايی بانکداری بدون ربا انجام 
ش��ده است اما همچنان نواقص بسياری برای 
آن وجود دارد كه بايد گفته و حل ش��ود. وی 
با تأكيد به اين ك��ه بانک ها ترازنامه را باالنس 
نش��ان می دهند اما در اصل اين گونه نيست، 
اظهار داشت: بانک ها در تالش هستند كه فقط 
وام بدهند در حالی ك��ه چنين مقداری را در 
حساب نداشته و اين وام سپرده را می سازند. 
دبير همايش قرض الحسنه در فرهنگ رضوی 
اف��زود: بانک هايی كه در فض��ای مجازی از 
هيچ، پ��ول خرج می كنند منجر به شکس��ت 

می شوند، زيرا در فضای مجازی خرج كردن 
موهوم��ی مقدارش نامحدود اس��ت. داللی با 

بيان اين ك��ه اين درصد بانک ه��ا در عمل از 
ربا بيشتر است ادامه داد: اين فضای موهومی 
بايد متوقف و بانک ها هدف مردم قرار گيرد. 
وی در ادام��ه با صراحت ب��ه خلع يد بخش 
خصوصی اشاره كرد و افزود: فقهای اسالمی 
معتقدند اين جامعه كه در آن مالياتی نداش��ته 
باشد با نهادينه شدن پرداخت خمس و زكات 
در بلند مدت قابل اجرا اس��ت. دبير همايش 
قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی گفت: اين 
فقها پرداخت خمس و زكات را راه خروج از 
ماليات می دانند كه از نظر علمی قدم هايی در 
اين زمينه توسط دانشمندان اديان الهی مطرح 
شده و فقط خطوط علمی الهی در آن ها متجلی 
است. وی اضافه كرد: اشتباهات قوانين بانکی 
فراتر و نتيجه گيری قرض الحس��نه يک پيش 
نياز برای پيش��رفت الزم اس��ت. داللی ادامه 
داد: ط��رح برون رفت از اي��ن وضعيت يک 
طرح انقالبی اس��ت و نظ��ام بانکداری امروز 
را نمی توان اصالح كرد، همان طور كه س��اير 
جرائم همانند را نمی ت��وان اصالح كرد. وی 
تأكيد ك��رد: بانکداری ظالمانه و فريبکارانه را 
نمی توان اصالح كرد، همان طور كه نمی توان 

دس��تورات الهی را بر بنيان تفکرات شيطانی 
بنيان نهاد.

عضو كمیسیون شوراها:
قوه قضائیه، دادگاه 

عوامل اختالس 
را علنی برگزار کند

عضو كميسيون شوراها و امور داخلی مجلس با بيان 
اين كه تخلف مالی سه هزار ميليارد تومانی، درگير 
يک بهره برداری سياسی شده است، گفت: طرفداران 
و منتقدان دولت درب��اره اختالس مواضع متفاوتی 
دارند و در اين ميان بايد كس��انی كه در مديريت و 
نظارت كوتاهی كردند، بركنار شوند. اسداله بادامچيان 
اختالس سه هزار ميليارد تومانی را كالهبرداری خواند 
و با بيان اين كه اختالس به معنای جابه جايی اموال 
دولتی اس��ت، گفت: نحوه محاكمه اين دو جرم در 
قانون متفاوت است و شواهد نشان می دهد سه هزار 
ميليارد كالهبرداری و نه اختالس در كشور صورت 

گرفته است.
وی  با اعالم اين كه زوايای اين اتفاق بايد روش��ن 
شود و اختالس اخير نبايد به پای نظام نوشته شود، 
تصريح كرد: در همه كش��ورها ممکن است چنين 
اتفاق��ی بيفتد، اما در ش��رايط كنونی مهم تر از خود 
اتفاق، نحوه رسيدگی به آن است. عضو كميسيون 
ش��وراها و امور داخلی كش��ور با بيان اين كه عقبه 
سياس��ی اختالس بزرگ بايد شناس��ايی شود تا ما 
بدانيم كه اين اتفاق به يک نفر ختم می ش��ود يا به 
يک جريان، تصريح كرد: بايد هر چه سريع تر به اين 
پرونده رس��يدگی شود و كسانی كه  در مديريت و 
نظارت كوتاهی كردند، بركنار شوند. وی ادامه داد: 
هم اكن��ون منتقدان دولت يک بهانه ناب برای انتقاد 
دارند و درعين حال طرفداران نظام هم می گويند برای 
مشخص شدن گناهکار اصلی، پرونده هر چه زودتر 
بايد رسيدگی ش��ود و هر كس اندازه تخلف خود 
مجازات شود. بادامچيان افزود: در حين رسيدگی به 
پرونده كرباسچی هم اول اعالم شد شهردار تهران 
را نمی ش��ود محاكمه كرد، زيرا برای كشور خوب 
نيست، اما خوب نبودن در اين ماجرا به معنای اتفاق 
دوباره هر اختالسی در كشور است. قائم مقام حزب 
مؤتلفه اسالمی پيش��نهاد داد كه قوه قضائيه دادگاه 

عوامل اختالس بزرگ را علنی برگزار كند.

نظام بانکداری امروز 
را نمی توان اصالح 
كرد، همان طور كه 
سایر جرائم همانند 
را نمی توان اصالح 

كرد، بانکداری 
ظالمانه و فریبکارانه 
را نمی توان اصالح 
كرد، همان طور كه 
نمی توان دستورات 

الهی را بر بنیان 
تفکرات شیطانی 

بنیان نهاد
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افزایش قرار دادهاي نظامي تل آویو- واشنگتن 
در سال هاي اخیر

با توجه به اين كه رژيم صهيونيستي در چند 
دهه گذشته بيشترين كمک هاي نظامي را 
از آمريکا دريافت كرده است، افزايش اين 
كمک ها در س��ال هاي اخير سبب شده 
است تا تحليلگران اهداف متفاوتي را در 

رابطه با اين كمک ها مطرح كنند.
 به گ��زارش ايرنا، بررس��ي گزارش هاي 
انتشار شده توسط رسانه هاي بين المللي 
نش��ان مي دهد كه در سال هاي گذشته به 
طور مداوم بودجه هاي كالني از س��وي 
آمريکا به اس��رائيل ارائه شده، قراردادهاي 
بزرگ نظامي بين اين دو كش��ور منعقد و 
س��امانه هاي ضد موشکي اسرائيل نيز از 
سوي آمريکا توسعه يافته است. تحليلگران 
سياسي هدف اين كمک ها به اسرائيل از 
س��وي آمريکا را تقويت موضع سياسي 
اوباما مي دانند گرچه بسياري معتقدند اين 
حمايت ها به شعله ور شدن آتش جنگ 

در منطقه كمک مي كند. 
هفته نام��ه آمريکايي نيوزوي��ک در تازه 
ترين گزارش خ��ود در رابطه با مبادالت 
تجهيزات نظام��ي ميان آمري��کا و رژيم 
صهيونيس��تي، از فروش بمب هاي ضد 
پناهگاه به رژيم صهيونيستي خبر داد. بر 
اساس اين گزارش، بمب هايي كه توسط 
آمريکا در اختيار اين رژيم قرار گرفته قادر 
است انبارها و پناهگاه هاي زيرزميني مانند 
انبارهاي اس��لحه يا سايت هاي هسته اي 
زيرزميني را هدف قرار دهد. تعداد آنها 55 
بمب اس��ت كه به بمب هاي سنگركوب 

معروف است. 
مروري بر قراردادهاي تس��لیحاتي 

واشنگتن- تل آویو 
نگاهي به پيش��ينه قراردادهاي تسليحاتي 
ميان دولت هاي واشنگتن و تل آويو نشان 
از تشديد و نيز تأكيد حمايت نظامي كامل 

واشنگتن از تل آويو دارد. 
پي��ش از گزارش نيوزويک، در ش��هريور 
ماه گذشته نيز خبري در روزنامه الدستور 
چاپ مص��ر به نقل از پنتاگ��ون مبني بر 
فروش تسليحات به جاي مانده از جنگ 
با عراق به مصر و رژيم صهيونيستي منتشر 
شد. بر اساس اين خبر، رژيم صهيونيستي 
در مذاكرات صورت گرفته تالش كرد تا 
اين سالح ها را با قيمتي بسيار پايين تر از 

حد واقعي خريداري كند. 
پايگاه خبري آنتي وار نيز در گزارشي كه در 
سال جاري ميالدي منتشر كرد از واگذاري 
415 ميلي��ون دالر به رژيم صهيونيس��تي 
 از س��وي آمري��کا به منظور اس��تفاده در 
طرح هاي نظامي تحقيقات و توسعه سامانه 

هاي ضد موشکي مشترك خبر داد. 
در س��ال 2010 نيز روزنامه صهيونيستي 
هاآرت��ص ني��ز از امضاي يک ق��رار داد 
تس��ليحاتي بزرگ ميان دول��ت آمريکا و 
رژيم صهيونيس��تي خبر داد كه طبق آن، 
رژيم صهيونيستي س��ه هواپيماي جديد 
هركولس سي – 130 جي را به بهاي، هر 
يک 70 ميلي��ون دالر از آمريکا خريداري 

كرد.
از س��وي ديگر اين روزنامه صهيونيستي 
نوشت: در همان سال، كنگره آمريکا مبلغ 
400 ميليون دالر كمک نظامي به تل آويو 

را تصويب كرد. 
در س��ال 2010 در ق��رارداد ديگري ميان 
واشنگتن و تل آويو، 20 فروند هواپيماي 
اف 35 با قيمتي بالغ بر 100 ميليون دالر به 

تل آويو فروخته شد. 
ب��ه گ��زارش هاآرتص، با افزايش بس��ته 
جديد كمک هاي واش��نگتن به تل آويو، 
ارزش تجهيزات نظامي آمريکا در انبارهاي 
اس��رائيل در س��ال 2012 به 1/2 ميليارد 
دالر خواهد رسيد. در سال 2007 آژانس 
همکاري امنيتي وزارت دف��اع آمريکا از 
فروش موش��ک هاي ريث��اون و الكهيد 
مارتين )دو توليد كننده بزرگ موشک در 
آمريکا(، با ارزشي حدود 1/32 ميليارد دالر 

به رژيم صهيونيستي خبر داد. 
پايگاه اينترنتي اس��الم تايمز نيز به نقل از 

 )SIPRI( مؤسسه تحقيقات صلح سوئد
نوش��ت: آمريکا بين س��ال ه��اي 2005 
ت��ا 2009 تع��داد 341 هواپيماي جنگي 
فروخته است و رژيم صهيونيستي، امارات 
عربي متحده و هند بزرگ ترين خريداران 
اي��ن هواپيماها بودند. به گ��زارش پايگاه 
خبري آنتي وار نيز طبق يکي از توافقنامه 
 هاي منعقد ش��ده در زم��ان جورج بوش
رئيس جمهور سابق آمريکا ارزش مجموع 
تسليحات انتقال يافته از آمريکا به اسرائيل 
در س��ال ه��اي 2009 ت��ا 2018 مبلغ 30 
ميليارد دالر برنامه ريزي ش��ده است. بر 
اس��اس برآوردها از س��ال 2001 تا 2007 
حمايت اقتصادي و كم��ک هاي نظامي 
آمريکا به اس��رائيل نزديک به 20 ميليارد 
دالر ب��وده اس��ت. عالوه بر اي��ن اياالت 
متحده همچنين از س��ال 2001 تا 2005 
در مجموع، بيش از ش��ش ميلي��ارد دالر 
تجهيزات نظامي به اسرائيل فروخته است. 
اهداف پش��ت پرده واش��نگتن از 

فروش سالح به تل آویو 
امضاي قراردادهاي چند ميليارد دالري و 
نيز حمايت شديد نظامي آمريکا از رژيم 
صهيونيستي سبب شده است تا تحليلگران 
اهداف متفاوتي را از همکاري نظامي ميان 

دو طرف مطرح كنند. 
تقويت موضع سياس��ي اوباما و كمک به 
شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه، دو 
محوري است كه رسانه هاي مورد بررسي 

در گزارش هاي خود به آن پرداخته اند. 
پايگاه خبري راديو فردا طي گزارش��ي در 
اين زمينه به نقل از س��ايت ديلي بيست 
)يک سايت وابسته به هفته نامه نيوزويک( 
نوشت: در حالي كه اوباما از سويي آشکارا 
به اس��رائيل در مورد توافق ش��هرك هاي 
يهودي نشين با فلسطيني ها فشار مي آورد؛ 
اما پنهاني بمب هاي سنگرش��کن به اين 
رژيم مي فروشد. ديلي بيست درگزارش 
خود به همکاري هاي پنهان واشنگتن – 

تل آويو در خاورميانه نيز اشاره كرد. 
جرج ليتل دبير مطبوعاتي پنتاگون در رابطه 
با تحويل بمب هاي سنگركوب به رژيم 
صهيونيس��تي گفت: آمريکا ب��راي تأمين 

امنيت رژيم صهيونيستي متعهد است. 
هفته نامه نيوزوي��ک نيز در گزارش خود 
يک��ي از اهداف انتقال س��الح را تقويت 
موضع سياسي اوباما در ميان رأي دهندگان 
 يه��ودي ذك��ر كرد و نوش��ت: اي��ن امر 
م��ي تواند رأي دهن��دگان را قانع كند كه 
آمريکا به اندازه كافي از اسرائيل حمايت 
مي كند. به گ��زارش برخي منابع خبري، 
 افزاي��ش كمک ه��اي نظامي واش��نگتن
به تل آويو س��بب تشديد مناقشات ميان 

رژيم صهيونيستي و فلسطين شده است. 
پايگاه اينترنتي آنتي وار در ادامه گزارشي 
كه در خصوص كمک نظامي 415 ميليون 
دالري واش��نگتن به تل آويو منتشر كرد، 
نوشت: 205 ميليون دالر از اين مبالغ براي 
س��امانه ضد موشکي گنبد آهنين در نظر 
گرفته شده است. اين سامانه ضد موشکي 
س��بب تشديد مناقشات در نوار غزه شده 
اس��ت، زيرا اين س��امانه اين امکان را به 
اس��رائيل مي دهد كه محاصره نوار غزه را 
تش��ديد كند و حمله هاي خود را به اين 

منطقه افزايش دهد. 
پيش��تر پايگاه اينترنتي اسالم تايمز نيز در 
گزارش��ي اعالم كرد: به نظر كارشناس��ان 
كم��ک ه��اي نظام��ي آمريکا ب��ه رژيم 
صهيونيستي به شعله ور شدن آتش جنگ 

در منطقه كمک مي كند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، بس��ياري از 
كارشناس��ان نظامي منطقه مي گويند: اگر 
كمک ه��اي نظامي اقتص��ادي آمريکا به 
رژيم صهيونيس��تي به ويژه پس از جنگ 
كانال سوئز تداوم نمي يافت، ادامه حيات 
اي��ن رژيم ميس��ر نب��ود و در اصل رژيم 
صهيونيستي جزيي از منابع حياتي آمريکا 
در تأمي��ن اهداف سياس��ت خارجي اين 

كشور در خاورميانه محسوب مي شود. 

تمدن از تش��کيل كميته ويژه نظارت بر 
كمپ هاي ت��رك اعتياد در تهران خبر داد 
و گفت: اين كارگروه وضعيت كمپ هاي 
بدون مجوز را بررسي كرده و در صورت 
داش��تن ش��رايط الزم مجوز فعاليت آنان 
صادر مي شود. به گزارش موج، مرتضي 
تمدن اس��تاندار تهران از جمع آوري دو 
ه��زار و 700 معتاد در پايتخ��ت، ايجاد 
اش��تغال براي معتادان بهبود يافته تهراني 
و توزيع بسته هاي آموزشي پيشگيري از 
اعتياد در مدارس و دانشگاه ها خبر داد. وي 
افزود: معتادان پس از جمع آوري از سطح 
شهر به كمپ هاي ترك اعتياد منتقل شده 
و پس از س��م زدايي اقدامات الزم براي 
درمان آنها انجام مي شود. تمدن تصريح 

كرد: جمع آوري معتادان موجب باال رفتن 
ميزان رفاه و آس��ايش عمومي مردم شده 
و بهبود در نظم و زيباس��ازي ش��هر را به 
هم��راه دارد. وي ادام��ه داد: شهرس��تان 
اسالمش��هر به عنوان يک الگو از مرحله 
ترك اعتياد تا آموزش و اش��تغال معتادان 
ولگردي كه ش��اغل نيستند انتخاب شده 
است.  استاندار تهران آموزش خانواده ها، 
جوانان و دانشجويان در بحث پيشگيري 
از م��واد مخدر را از مهم ترين برنامه هاي 
ش��وراي هماهنگي س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر اس��تان تهران عنوان كرد و افزود: 
كارگروه فرهنگي شورا بسته آموزشي را با 
روش علمي آماده كرده است كه در سطح 

مدارس و دانشگاه ها توزيع مي شود. 

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: با بركناری 
و اس��تعفای مديران عامل س��ه بانک، بخش��ی از 
نظرات طراحان وزير اقتصاد تأمين شده است، اما 
تنها بركناری و استعفا كافی نيست و قصوری اگر 

بوده بايد روشن شود.
 حميدرض��ا فوالدگ��ر در گفتگ��و با ف��ارس در 
خصوص استيضاح وزير امور اقتصادی و دارايی، 
اظهار داشت: با بركناری و استعفای مديران عامل 
سه بانک به نظر می رسد يک مرحله كار انجام شده 
اما تنها بركناری و استعفا كافی نيست و قصوری 
اگر بوده بايد روش��ن ش��ود. وی افزود: عالوه بر 
وزارت اقتص��اد، بانک مركزی ه��م در اين ماجرا 
مسئول است و در واقع اگر ضعف نظارتی بانک 
مركزی نبود اين اختالس صورت نمی گرفت. به 
گفته وی، انتقاد نمايندگان مطرح كننده استيضاح، 
نظارت بانک مركزی و دولت بر سيس��تم بانکی 
است. اين نماينده مجلس با بيان اين كه استيضاح، 

تحقيق و تفحص و كميسيون اصل نود از ابزارهای 
نظارتی مجلس اس��ت،گفت: مردم از نمايندگان 
خ��ود توقع دارند و انتظارت آنها در جلس��ات با 
نمايندگان پيگيری اين مسأله است و استيضاح هم 
يک ابزار نظارتی اس��ت كه مجلس می تواند از آن 

استفاده كند.
فوالدگر با اشاره به وجود بانک های متخلف ديگر 
در اين پرونده اظهاركرد: نمی توان در اين باره پيش 
داوری كرد، اما بايد نقش بانک مركزی و وزارت 
اقتصاد در اين مسأله مشخص شود. در هر صورت 
اين بزرگ ترين تخلف كشور بوده و حداقل وظيفه 
مجلس تحقيق و تفحص و اس��تيضاح است البته 

پيش داوری نمی كنيم كه نتيجه چه خواهد شد.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اين كه با استيضاح 
مخالفت��ی ندارد، گف��ت: اين ي��ک فرصت برای 
پاس��خگويی مسئوالن اس��ت و اگر آنها وظايف 
خود را به درس��تی انجام داده باش��ند، نمايندگان 

استيضاح كننده هم قانع خواهند شد و در صورتی 
كه نتيجه اين كار بررسی استيضاح در صحن علنی 
بود، وج��دان عمومی مجلس قض��اوت خواهد 
كرد. وی افزود: ما نسبت به شخص وزير اقتصاد 
خوشبين هستيم. وی از وزرای فعال دولت بوده و 
معتقديم كه وی می خواهد به اين مسأله رسيدگی 
ش��ود اما بحث اصلی ضعف عملکرد  است. وی 
تأكيدك��رد: ق��وه قضائيه بايد با دقت، س��رعت و 
انصاف اين پرونده را بررس��ی كند تا هر كسی با 
اين اختالس مرتبط بوده شناسايی و مجازات شود. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن ادامه داد: كشف 
و پيگيری اين پرونده نش��ان دهنده سالمت نظام 
است، زيرا در غير اين صورت به هيچوجه امکان 
شناسايی اين اختالس وجود نداشت و در مجموع 
اين يک آزمون بزرگی برای س��ه قوه است و اگر 
به درستی عمل نشود سرمايه اجتماعی كه اعتماد 

مردم است آسيب خواهد ديد. 

دادس��تان كل كشور گفت: در رابطه با پرونده فساد 
مالي اخير بايد از گمانه زني ها و تهمت به افراد پرهيز 
كرد و اجازه داد دستگاه قضايي به مسائل بر اساس 
قانون رسيدگي كند. به گزارش ايسنا، غالمحسين 
محسني اژه اي در جمع خبرنگاران، با بيان اين مطلب، 
اظهار كرد: هرگاه موضوعي تحت تأثير فضا سازي ها، 
فشارها و التهابات مقطعي قرار گرفته، فرجام خوبي 

در پي نداشته است.
وي تصريح كرد: در رابطه با رس��يدگي به موضوع 
پرونده فساد عظيم بانکي، قوه قضائيه درصدد است 
ابعاد موضوع روشن ش��ده و به درستي به پرونده 
رس��يدگي كند. اين مقام ارش��د قضايي با اشاره به 
اين كه برخي افراد مغرضانه و يا بر اثر غفلت مواردي 
را مطرح مي كنند، خاطرنشان كرد: اين موضوع به 
نفع نيس��ت و بايد همگان به اين نکته توجه داشته 
باشند كه قوه قضائيه در صورت لزوم با افراد مطابق 
با قانون برخورد مي كند. دادس��تان كل كش��ور در 
پاس��خ به اين سئوال كه آيا خروج مديرعامل بانک 
ملي از كشور صحت داد يا نه؟، اظهار كرد: بله اين 

موضوع صحت دارد، هر چند مديرعامل بانک ملي 
ممنوع الخروج نبوده است.

دادس��تان كل كش��ور با تأكيد بر اين كه دليلي براي 
فرار مديرعامل بانک ملي وجود ندارد، افزود: دليلي 
براي برنگش��تن وي به كشور وجود ندارد، چرا كه 
در اين صورت بسياري از اتهامات متوجه اين فرد 
مي شود. وي تصريح كرد: مديرعامل بانک ملي بايد 

به س��ئواالت پاسخ دهد، هر چند تأكيد داريم عدم 
ورود وي به ايران مانع رسيدگي به پرونده اتهامات 
نخواهد شد. دادستان كل كشور تأكيد كرد: نبايد از 
عدل و انصاف خارج شويم و ممنوع الخروج بودن 
افراد نيز بايد بر اساس قانون و نظر قاضي صورت 
گيرد و نمي توان به راحتي شخصي را ممنوع الخروج 
كرد، هر چن��د در رابطه با پرونده اختالس، قاضي 
پرونده تعدادي را ممنوع الخروج كرده است. وي در 
رابطه با مطلب درج ش��ده در يکي از روزنامه هاي 
رس��مي كشور مبني بر افشاي بسياري از پرونده ها 
در صورت لزوم، خاطرنش��ان كرد: چنين چيزي از 
روزنامه دولتي و مسئول آن بعيد است. اين حرف، 
س��خن نامربوطي است، البته نمي دانم اين شخص 

عين اين مطلب را عنوان كرده است، يا نه؟
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پايان و در جمع 
خبرنگاران با تأييد خروج مديرعامل بانک ملي از 
كشور گفت: منطقي نيس��ت كه خاوري به كشور 
بازنگردد زيرا در اين صورت تمام وصله ها درباره 

اتهامات موجود به او مي چسبد.

فرمانده پليس فرودگاه های كشور با بيان اين كه حمل 
مواد مخدر به هر اندازه جرم محس��وب می ش��ود، 
تصريح كرد: نيروی انتظامی مطابق قانون از ادامه سفر 
مسافرانی كه حتی يک گرم مواد مخدر حمل كنند 
جلوگيری می كند. به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
پليس، سردار نبی اله حيدری با اشاره به فرا رسيدن 
ايام حج و عزيمت زائران ايرانی به كشور عربستان 
گفت: صد هزار نفر از سفيران كه نماينده 75 ميليون 
نفر از جمعيت كشور هستند در بازه كمتر از دو ماه 
به سرزمين وحی اعزام می شوند كه ان شاءا... بتوانند 
ضمن به نمايش گذاشتن شايستگی نظام جمهوری 
اسالمی ايران، در بين زائران ديگر كشورها نمونه و 

الگو قرار بگيرند.
هواپیمایی سعودی، مسئولیتی در نقل و 
انتقال حجاج به كش��ور عربستان نخواهد 

داشت
اين مقام مسئول با بيان اين كه روزانه 12 سوتی پرواز 
روزانه در كشور به ايستگاه های پروازی جده و مدينه 
صورت می گيرد، گفت: از اين تعداد 8 سوتی پرواز 
به مقصد جده و 4 سوتی پرواز به مقصد مدينه هر 

روز صورت می گيرد. اين مقام مسئول با بيان اين كه 
تمام اقدامات تأمينی برای سفر حجاج خانه در نظر 
گرفته شده است از آمادگی پليس فرودگاه برای بدرقه 
حجاج به سرزمين وحی خبر داد. درخواست رئيس 
پليس فرودگاه های كشور اين است كه زائران بيت 
ا... الحرام از حمل موادمخدر، قرص های ترامادول 
و متادون به طور جد خودداری كنند. به گفته وی، 
پليس فرودگاه به منظور آگاه سازی زائران از تبعات 
سوء ناشی از حمل مواد مخدر به كشور عربستان 
اق��دام به نصب بنر، پالكارد و ارائه بروش��ور كرده 
اس��ت. اين مقام مسئول، حمل سالح سرد و گرم، 
مواد مخدر، ق��رص ترامادول و متادون را از جمله 
اشيای ممنوعه برای زائران اعالم كرد و گفت: همراه 
داش��تن برخی از داروهای درمانی نيز در عربستان 
جرم اس��ت و دارويی مانند متادون و ترامادول كه 
در كشورمان برای معتادان پرخطر استفاده می شود، 
در كشور عربستان ممنوع و جرم است و افرادی كه 
آن را به همراه داش��ته باشند در فرودگاه آن كشور 
دستگير خواهند ش��د. فرمانده پليس فرودگاه های 
كش��ور با بيان اين كه حمل مواد مخدر به هر اندازه 

جرم محس��وب می ش��ود و ادامه سفر برای حامل 
مواد غير ممکن خواه��د بود، تصريح كرد: نيروی 
انتظامی مطابق قانون از ادامه سفر مسافران پروازهای 
داخلی و يا خارجی چه س��ياحتی و يا زيارتی كه 
برای مصرف خود حتی يک گرم مواد مخدر حمل 
كنند، جلوگيری كرده و پاسپورت و ويزای آنها باطل 
و مطابق قانون با آنها برخورد می شود. وی با اشاره 
به قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر گفت: همچنين 
اف��راد مزبور عالوه بر جريمه به حداقل 5 س��ال و 
در ص��ورت تکرار جرم خود به مدت 15 س��ال از 
ادامه سفر به كشورهای خارجی و حتی از سفرهای 

زيارتی محروم خواهند شد. 
حمل هرگونه آش��امیدنی از سوی زائران 

ممنوع 
وی در ادام��ه از ممنوعيت حمل هرگونه محلول 
و آش��اميدنی از قبي��ل آب معدنی، انواع ش��ربت، 
 محلول خاكشير، آبغوره و آب ليمو از سوی زائران 
بيت ا... الحرام به كشور عربستان خبر داد و افزود: 
در صورت مشاهده حمل هرگونه آشاميدنی، پليس 

از حمل آن جلوگيری خواهد كرد. 

جهان نما

قائم مقام جمعيت رهپويان انقالب اسالمی گفت: 
جريان انحرافی به دنبال گرفتن حداقل 200 كرسی 
مجلس اس��ت و در اين راه از بذل و بخشش های 

مالی بسيار استفاده می كند.
 پرويز سروری نماينده مردم تهران در مجلس در 
گفتگو با فارس، به لزوم ارائه يک فهرست واحد 
از س��وی اصولگرايان اش��اره كرد و اظهار داشت: 
ب��ا توجه به آرايش سياس��ی كش��ور اين موضوع 
بسيار روشن است كه جريان فتنه به دنبال گرفتن 
كرس��ی های مختلف مجلس با تابلوهای متفاوت 
اس��ت و برای رس��يدن به آن هزينه های بسياری 
می كند. نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: 
جريان انحرافی نيز همين روند را به شکل ديگری 
انجام داده و به دنبال گرفتن حداقل 200 كرس��ی 
مجلس اس��ت و در اين راه از بذل و بخشش های 

مالی بسيار استفاده می كند.
وی ب��ر همين اس��اس يادآور ش��د: وجود چنين 
شرايطی نشان می دهد كه عرصه رقابت در مجلس 
نهم عرصه ای بس��يار پرچالش و سنگين است و 
اگر اصولگرايان نتوانند به مکانيزم وحدت دست 
يابند به طور حتم جريان فتنه و انحرافی مشکالت 
بس��ياری را برای نظام به وجود می آورد. سروری 
با تأكيد بر اين كه جريان فتنه و جريان انحرافی به 
دنبال ايجاد تنش در مجلس اس��ت، افزود: اين دو 
جريان مطالبات نظام سلطه را در كشور مديريت 

می كنند.
قائم مق��ام جمعيت رهپويان ادام��ه داد: با توجه به 
تمهيداتی كه در آرايش سياسی كشور وجود دارد 
اصولگراي��ان چاره ای جز وحدت ندارند و بايد با 

تمام ظرفيت در اين مسير گام بردارند؛ هر حركتی 
كه وحدت اصولگرايان را مخدوش كند كمک به 
جريان فتنه و جريان انحرافی است و اين دو از آن 

سود می برند.
وی ب��ا بيان اين كه در وح��دت همواره بايد تنازل 
باش��د و گروه هايی كه می خواهند در ائتالف وارد 
ش��وند اگر صد در صد مطالبات خود را داش��ته 
باش��ند وحدت روی نداده و موجب انشقاق بين 
آنها می ش��ود، گفت: تمام گروه ها، شخصيت ها و 
نحله های اصولگرايی باي��د بپذيرند كه درصدی 
از مطالب��ات خود را تنازل كنند ت��ا در يک نقطه 
به اش��تراك برس��ند چرا كه آن نقطه آغاز وحدت 

و پيروزی در انتخابات اس��ت. س��روری در عين 
حال انتخابات نهمي��ن دوره مجلس را انتخاباتی 
پرتالط��م و پرچالش دانس��ت و افزود: مجموعه 
نيروهای اصولگرا بايد تالش كنند در فرآيند 7+8 
حضور فعال داشته باشند و اگر نقطه نظر، ابهام يا 
پيشنهاداتی دارند خارج از اين كميته آن را مطرح 
نکنند چرا كه موجب ش��کاف می شود.  قائم مقام 
جمعيت رهپويان با بيان اين كه اصولگرايان بايد در 
داخل كميته 8+7 مشکالت را بررسی و با همدلی 
و همگراي��ی آنها را حل كنند، خاطر نش��ان كرد: 
بايد تالش كنيم كه زمينه  برای حضور حداكثری 

اصولگرايان در عرصه انتخابات فراهم شود. 

سروری مطرح كرد:

دورخيز جريان انحرافی برای
۲00 کرسی مجلس

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نماینده دائم مصردر سازمان ملل:
بهبود روابط ایران و مصر به نفع مردم 

منطقه است
نماينده دائم مصر در س��ازمان ملل، جمهوري اس��المي ايران را كليدي ترين 
همسايه جهان عرب دانست و تأكيد كرد كه بهبود روابط تهران- قاهره به نفع 
مردم منطقه اس��ت. ماجد عبدالعزيز در گفتگو با ايرنا مستقر در سازمان ملل، 
اظهار داشت: هيچ كس نمي تواند منکر اين واقعيت شود كه ايران و مصر داراي 
رابطه تاريخي بس��يار مستحکمي هستند، بنابراين ايجاد رابطه ميان دو كشور 
ضروري است. وي افزود: دو كشور بزرگ ايران و مصر مي توانند در خصوص 
مسائل مهمي چون هس��ته اي، انرژي، فلسطين و امنيت منطقه همکاري هاي 
مناسبي داشته باشند. نماينده دائم مصر در سازمان ملل اضافه كرد: براي ارتقاي 
س��طح همکاري ها در منطقه ضروري است دو كشور روابط ديپلماتيک خود 
را گس��ترش دهند. وي اضافه كرد: تحوالت و تغييرات در خاورميانه ايجاب 
مي كند كه روابط و همکاري هاي ميان تهران و قاهره از اس��تحکام بيش��تري 
برخوردار باش��د. ماجد عبدالعزيز افزود: مذاكرات مي��ان اعراب و ايران وارد 
مرحله جديدتر و بهتري شده و الزم است مصر از اين فرصت استفاده كند و 
وارد فاز جديدتري از مذاكرات با ايران شود. نماينده دائم مصر در سازمان ملل 
گفت: زمان آن فرا رسيده كه جهان عرب در موارد اختالفي با تهران دست از 
روحيه تقابل بردارد و به نگراني هاي ايران توجه كند و تهران هم به طور متقابل 
به نگراني هاي اعراب توجه و دقت نظر بيشتري داشته باشد. ماجد عبدالعزيز 
تأكيد كرد: در اين صورت، ش��اهد همکاري هاي سازنده و مؤثر ميان ايران و 

اتحاديه عرب خواهيم بود.

دعوت وزیر خارجه افغانستان از ایران 
برای شرکت در اجالس بن

وزير امور خارجه افغانستان ضمن تشريح آخرين تحوالت كشورش و هدف 
از تش��کيل اجالس بن، خواستار مشاركت ايران در اين اجالس شد و تأكيد 
كرد كه مديريت اين نشس��ت با مقامات افغانی و يا محوريت همکاری های 
منطقه ای خواهد بود. به گزارش مهر، زلمی رسول وزير امور خارجه افغانستان 
در حاش��يه برگزاری شصت و ششمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نيويورك در ديدار با علی اكبر صالحی وزير امور خارجه كشورمان 
اين مطلب را اعالم كرد. صالحی در اين مالقات با اشاره به جايگاه افغانستان 
در سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران تأكيد كرد كه ثبات و امنيت و رفاه 
كشورهای منطقه به يکديگر مرتبط است و اين امر در پرتو مشاركت و اهتمام 
كشورهای منطقه به دور از دخالت خارجی محقق می گردد. وی تصريح كرد: 
جمهوری اس��المی ايران همچون گذشته آماده هرگونه كمک و مشاركت در 
جهت تأمين توس��عه، رفاه، ثبات و صلح و امنيت اس��ت. وزير امور خارجه 
افغانستان نيز در اين ديدار با اشاره به دوستی و نزديکی دو ملت، تأكيد كرد: 
هيچ زمان در تاريخ، دو كشور مانند ايران و افغانستان به يکديگر نزديک نبوده 
و رفت و آمدهای متقابل مقامات و مسئوالن دو كشور دليلی بر اين نزديکی 
و دوستی است. وی تصريح كرد كه همواره و در هرجا گفته ايم از ديدگاه ما 

دوستی با ايران قطعی بوده و قابل بحث نيست. 

برلوسکنی، خطری بزرگ برای اروپا
 زمزمه برکناری نخست وزیر ایتالیا

يک روزنامه آلمانی با اشاره به وضعيت آشفته ايتاليا تحت حکومت برلوسکنی، 
وی را خطری بزرگ برای اتحاديه اروپا ارزيابی كرد و فرار از محاكمه قضايی 
را هدف ورود برلوس��کنی به عرصه سياس��ت ارزيابی كرد. به گزارش مهر، 
روزنامه زوددويچه سايتونگ به مناسبت هفتاد و پنجمين سالگرد تولد نخست 
وزير ايتاليا به بررسی وضعيت وی در اين كشور پرداخته و نوشت: برلوسکنی 
در س��الروز تولد خود هيچ دليلی برای ش��اد بودن ندارد. نويسنده در بخش 
ديگری از اين مطلب نوشت: اعتبار برلوسکنی به شدت در مسير نابودی قرار 
گرفته است. آب به گلوی او و حکومتش رسيده است. جريانات غير اخالقی و 
اختالفات در ائتالف حکومتی قسمتی از مسائل و مشکالت برلوسکنی است. 
در اين ميان گردباد بحران بدهی های ايتاليا ستون های حکومت برلوسکنی را 
متزلزل كرده و مدت سه سال است كه سياست های وی برای حل اين بحران 
نتيجه ای نداده است. برلوسکنی به يک فاكتور خطر بزرگ برای اتحاديه اروپا 
و منطقه يورو تبديل شده و فريادها و درخواست ها برای بركناری او بلندتر 
و كوبنده تر شده است. اين فريادها تنها از طرف گروه های مخالف برلوسکنی 
ش��نيده نمی شود، بلکه از طرف سازمان های مختلف و حتی حزب شخصی 
وی نيز به گوش می رس��د. در اين ميان برلوس��کنی كه ديگر در كشورش به 
ندرت به عنوان فردی كه شايسته مشورت گرفتن است شناخته می شود، تنها 
اع��الم می كند كه به كار خود ادامه خواه��د داد. اين روزنامه آلمانی در ادامه 
به برخی از رسوايی های مالی و اخالقی برلوسکنی اشاره كرده و نوشت: وی 
می خواهد حداقل تا سال 2013 بر ايتاليا حکومت كند، اما مردم اين كشور از 
دست او خسته شده اند. او با اين كه بسيار پير و فرتوت شده است اما لجوجانه 

به كرسی قدرت چسبيده است.
برلوس��کونی می داند كه يکی از ش��الوده های موفقيت خود را از دست داده 
و ش��امه او ديگر تشخيص نمی دهد كه مردم چه می خواهند. برلوسکنی در 
سال 1994 برای اولين بار انتخابات را برنده شد. او خود را فردی مدرن نشان 
داد و وعده شروعی تازه و اصالحات را داد. موفقيت شركت های زير دست 
برلوس��کنی به عنوان مدركی برای شايستگی او شناخته می شد. برلوسکنی 
با نفوذ در رس��انه ها و مطبوعات يک امپرياليس��م مطبوعاتی بين المللی را 
 خلق كرده است و با فرستنده های تلويزيونی تحت نفوذ خود و برنامه های 

سليقه ای، ايتاليا را رو به نابودی برده است.
اين طور به نظر می رسد كه هدف برلوسکنی از ورود به عرصه سياست تنها 
نجات دادن شركت های تحت نفوذ خود و فرار از تعقيبات حقوقی و قضايی 
بود. در چهار دوره نخست وزيری برلوسکنی قوانينی در اين كشور تصويب 
شد كه شركت هايش از آن سود می بردند و او را در برابر محاكمات قضايی 

حمايت می كرد. 

وقت كشی دیکتاتور یمن ادامه دارد
استفاده ابزاری از دین برای ادامه حکومت

مخالفت مج��دد ديکتاتور يمن با كناره گيری از قدرت، تظاهرات گس��ترده 
معترضان در شهرهای مختلف و فتوای روحانيون وابسته به عبداله صالح در 

حمايت از وی از جمله تحوالت مربوط به اين كشور است.
به گزارش مهر به نقل از شبکه الجزيره، عبداله صالح كه پس از بازگشت به 
يمن از عربس��تان، با حمايت های آل س��عود و آمريکا، سركوب انقالبيون را 
تشديد كرده است، در تازه ترين تاكتيک خود برای وقت كشی و طفره رفتن 
از كناره گيری تهديد كرده اس��ت اگر رقبايش در انتخاباتی كه طرح شورای 
همکاری بر آن تصريح كرده، ش��ركت كنن��د، وی قدرت را واگذار نخواهد 
كرد. گروهی از علمای طرفدار عبداله صالح با س��وء استفاده از مسائل دينی 
در فتوايی مدعی شده اند هر گونه خروج )تظاهرات و اعتراضات( بر رژيم 
صالح، حرام اس��ت. با وجود اين فتوای س��ئوال برانگيز، تظاهرات گسترده 
مخالفان در شهرهای يمن در جمعيت پيروزی يمن آغاز شده است و مردم 
بر ضرورت كن��اره گيری فوری عبداله صالح از قدرت تأكيد می كنند. البته 
رژيم عبداله صالح هم بيکار ننشسته است و با جمع كردن هواداران خود در 
ميدان الس��بعين صنعا همچنان به خواس��ته های مردم برای واگذاری قدرت 

دهن كجی می كند. 

تشکیل کمیته ویژه نظارت 
بر کمپ هاي ترک اعتیاد در تهران

فوالدگر مطرح كرد:
تأمین برخی نظرات استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد با برکناری 3مدیر

محسني اژه اي: 
افشاگري هاي وعده داده شده، سخن نامربوط است 

فرمانده پلیس فرودگاه های كشور خبر داد:
ابطال پاسپورت و ویزای مسافران حتی با یک گرم مواد مخدر
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بازار روز

اقتصاد

سرپرس��ت اداره كل گمرك استان اصفهان گفت: طی 
پنج ماهه نخست امسال تشريفات صادرات 334 هزار 
و 377 تن كاال به ارزش 523 ميليون و 895 هزار دالر 

از گمرك اصفهان صورت گرفته است.
فرود عس��گری با اش��اره به اين كه ص��ادرات گمرك 
از اصفهان در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل از 
لح��اظ وزن 25 درصد كاه��ش و از حيث ارزش 56 
درصد افزايش داش��ته، اظهار داش��ت: بخش صنعتي 
و ش��يميايي با اختص��اص 95 درص��د از وزن و 54 

درصد از ارزش كل صادرات، بيش��ترين سهم را طي 
اين مدت داش��ته است. وی سهم بخش صنايع دستی 
شامل فرش دستبافت، مصنوعات گران بها طال و نقره 
و ساير صنايع دستي از لحاظ ارزش را 41 درصد كل 
صادرات گمركات اس��تان اصفه��ان عنوان كرد و بيان 
داش��ت: ارزش اين صادرات ب��ه ميزان 217 ميليون و 

277 هزار دالر بوده است.
سرپرس��ت اداره كل گمرك استان اصفهان با اشاره به 
اين كه در پنج ماهه نخست امسال 163 نوع كاال به 48 
كشور جهان صادر شده اس��ت، تصريح كرد: امارات 
متح��ده عربي ب��ا 221 ميليون و 752 ه��زار دالر كاال 

از طريق گمرك اس��تان جايگاه نخست را در بين 48 
كشور به خود اختصاص داده است.

وی گفت: كشور افغانستان با وارد كردن 93 ميليون و 
295 هزار دالر و عراق با 77 ميليون و 903 هزار دالر 

به ترتيب در جايگاه های دوم و سوم قرار دارند.
عس��گری افزود: 75 درصد از كل صادرات گمركات 
اس��تان اصفهان طي اين مدت به س��ه كشور، امارات 

متحده عربي، افغانستان و عراق بوده است.
وی تأكي��د كرد: مصنوعات طال و نقره با 187 ميليون 
و 446 ه��زار دالر، آه��ن آالت و فوالد با 109 
ميلي��ون و 754 هزار دالر و فرش ماش��يني با 
55 ميلي��ون و 268 هزار دالر عمده ترين اقالم 

صادراتي گمركات استان اصفهان بوده است.
سرپرس��ت اداره كل گم��رك اس��تان اصفهان 
بيان داش��ت: ط��ی مدت ياد ش��ده 58 هزار و 
701 ت��ن كاال ب��ه ارزش 366 ميلي��ون و 991 
هزار دالر وارد گمرك اس��تان ش��ده كه نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته از نظر وزن 37 
درص��د كاهش و از لح��اظ ارزش 161 درصد 

رشد داشته است.
وی عمده تري��ن كاالهاي واردات��ي به گمرك 
اس��تان اصفهان را ش��مش طال با 170 ميليون 
و 364 ه��زار دالر عنوان كرد و اظهار داش��ت: 
ماش��ين آالت صنعتي با 56 ميليون و 600 هزار 
دالر، آهن آالت و فوالد 23 ميليون و 784 هزار 
دالر، غالت ب��ا 15 ميليون و 316 هزار دالر و 
ل��وازم برقي صنعتي با 6 ميلي��ون و 296 هزار 

دالر در رديف های بعدی واردات قرار دارند.
عس��گری تأكيد كرد: عمده ترين صادركنندگان 
كاال ب��ه مقصد گمرك اصفه��ان امارات متحده 
عربي با 240 ميلي��ون و 788 هزار دالر، ايتاليا 
با 27 ميلي��ون و 151 هزار دالر و آلمان با 23 

ميليون و 413 هزار دالر بودند.
سرپرست اداره كل گمرك اصفهان افزود: اين 
اداره كل ب��ا دارا بودن 120 كارمند رس��مي، پيماني و 
ق��راردادي در پنج ماهه ابتداي س��ال 1390 درآمدي 
مع��ادل 316 ميلي��ارد و 468 ميليون ريال وصول و به 
خزانه واريز كرده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

معادل 150 درصد رشد داشته است.
وی با اش��اره به اين كه طی پنج ماهه نخس��ت امسال 
612 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 96 ميليارد 
و 834 ميليون ريال در واحد قضايی اصفهان تش��کيل 
ش��ده اس��ت، گفت: اين پرونده ها از حيث تعداد 10 
درصد و از نظر ارزش 18 درصد كاهش را نس��بت به 

مدت مشابه سال گذشته داشته است.

رئيس اتحاديه مشاوران امالك استان اصفهان گفت: با آغاز 
فصل مدارس رش��د كاذب نرخ بازار اجاره بها در اصفهان 
تعديل شد و روند كاهش آن تا نيمه دوم سال جاری ادامه 

دارد.
رسول جهانگيری با اشاره به رشد بی رويه و كاذب قيمت 
اجاره بها، رهن و اجاره در نيمه نخس��ت س��ال جاری در 
استان اصفهان، اظهار داشت: سطح بازار عرضه و تقاضا در 
عمل با يکديگر متفاوت است و اين روند بر رشد كاذب 

رهن  و اجاره بسيار تأثيرگذار است.
وی افزود: معتقدم كه در نيمه نخست سال جاری 
ن��رخ اجاره بها و رهن و اجاره در اس��تان اصفهان 
رشد كاذبی داشته اما با بازگشايی مدارس اين روند 
تا نيمه دوم سال كاهش يافته است و مسير طبيعی 

خود را طی خواهد كرد.
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك اس��تان اصفهان 
تصريح كرد: در نيمه نخست سال جاری مالکانی 
كه واحدهای خود را اجاره و رهن دادند ش��رايط 

بهتری به نسبت مالکان نيمه دوم سال دارند.
وی در پاس��خ به اين س��ئوال كه در نيمه نخست 
امس��ال رهن و اجاره و اجاره به��ا با چند درصد 
رشد روبه رو بوده است، بيان داشت: در اين مدت 
اجاره ها افزايش بی رويه ای داشته اما آمار دقيقی از 
رش��د چند درصدی آن نداريم و نمی توانيم بيان 
كني��م. جهانگيری ادامه داد: ب��ا آغاز فصل پاييز و 
پايان جابه جايی مردم؛ قيمت اجاره ها سير نزولی 
خواهد داش��ت و افرادی كه در خانه ای سکونت 
دارند، می توانند به راحت��ی با تفاهم مالک ماندن 

خود را تمديد كنند.
وی اظهار داش��ت: بازار اجاره بها و رهن و اجاره 
در استان اصفهان همچنان در حالت ركود به سر 
می ب��رد و طی چند ماه آينده ش��اهد هيچ افزايش 

قيمتی نخواهيم بود.
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك استان اصفهان در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اين  كه طرح بلوك بندی 

قيمت مس��کن و اجاره بها در اصفهان هم مش��ابه تهران 
اجرايی خواهد شد، گفت: چنين طرحی به هيجوجه در 
اصفهان قابل اجرا شدن نيس��ت. وی اضافه كرد: اجرای 
اين طرح در استان اصفهان پيش  زمينه و بسترهای مناسبی 
را می طلبد تا با توجه ب��ه آنها بلوك بندی، منطقه بندی و 

قيمت  گذاری با شرايط مطلوبی صورت بگيرد.
جهانگيری بيان داشت: برای مثال اگر خانه  ای در منطقه ای 
از اصفه��ان با مس��کن كناری آن كه نوع س��اخت، ابعاد، 
ان��دازه متراژ و حتی با تاريخ احداث يکس��ان دارد وقتی 
قيمت گذاری شود ممکن است يکی از آنها با نرخ بسيار 
پايين و مفت هم مش��تری نداشته باشد اما خانه ديگر به 

دليل اتصاالت و برخورداری از امکانات بهتر ميزان بهای 
آن بيشتر باشد.

وی با اش��اره به ارائه طرح پيش��نهادی برای جلوگيری از 
روند رشد بی رويه به استانداری اصفهان، گفت: با اين طرح 
به مقامات و متوليان امور مس��کن استان می گويم كه در 
صورت تشکيل كارگروهی در راستای كنترل قيمت رهن 
و اجاره و اجاره بها بابت سال 91 ما می توانيم نقطه نظراتی 
را ارائه دهيم. رئيس اتحاديه مشاوران امالك استان اصفهان 
اظهار داشت: در راستای اين طرح كمک و تعامل اتحاديه 

خ��ود را گرفتيم تا از افزاي��ش بی ر ويه اجاره بها و رهن و 
اجاره دفاع كنيم اما اين مسأله ضمانت اجرايی می خواهد.

وی ادام��ه داد: برای اجرای اين طرح قوه قضائيه، نيروی 
انتظامی و اس��تانداری اس��تان اصفهان بايد از واحدهای 
صنفی ما دفاع كنند تا با دس��تور به اين واحدها بتوانيم از 
سال 91 بر اساس تورم جامعه افزايش نرخ اجاره بها داشته 

باشيم و از رشد 100 تا 200 درصدی جلوگيری كنيم.
جهانگيری تصريح كرد: با اين طرح در صورت داش��تن 
ضمانت اجرايی و دفاع از س��وی قوه قضائيه؛ مردم خود 
به خود قانونمند و ضابطه مند می ش��وند و تحت پوشش 

اتحاديه امالك و مشاوران قرار می گيرند.

سرپرس��ت اداره كل گمرك خبر داد:

صادرات ۲۱۷ ميليون دالر فرش 
دستبافت و صنايع دستي از اصفهان

 

رئیس اتحادیه مش��اوران امالك:

طرح بلوک بندی نرخ مسكن و اجاره بها 
در اصفهان قابل اجرا نيست

تولید گاز در زمستان امسال افزایش می یابد
 

مديرعامل ش��ركت ملی گاز ايران گفت: تنها با راه اندازی فاز 15 پارس جنوبی در 
زمس��تان امسال ش��اهد افزايش توليد حداقل 15 ميليون متر مکعب گاز طبيعی از 

ميدان مشترك پارس جنوبی خواهيم بود.
 جواد اوجی معاون وزير نفت با اشاره به اين كه فقط در صورت اضافه شدن فاز 15 
پ��ارس جنوبی روزانه حدود 10 الی 15 ميليون مترمکعب گاز به ظرفيت فرآورش 
گاز كش��ور افزوده می ش��ود، گفت: اميدواريم با اضافه شدن س��اير فازهای پارس 
جنوبی طی س��ال های آتی كم ترين دغدغه را در زمينه تأمين گاز مورد نياز كش��ور 
داش��ته باشيم. وی با تأكيد بر صرفه جويی و مديريت مصرف گاز توسط مشتركين 
خاطرنش��ان كرد: ان شاا... با تالش و همت شبانه روزی پرسنل صنعت گاز كشور 
و همکاری و كمک هموطنان، زمس��تان امسال نيز ش��اهد هيچگونه قطعی و افت 

فشار گاز در كشور نباشيم.

مجلس، افزایش قیمت ها را پیگیری می کند
اگر افزايش قيمت ها در راستای برنامه های تعريف شده دولت باشد بايد آن را پذيرفت 
ولی هر گونه افزايش قيمتی كه توسط دالالن و واسطه ها ايجاد شود اختالل در سيستم 

اقتصادی كشور محسوب شده و مجلس مکلف به برخورد با اين موضوع است.
رئيس كميسيون اقتصادی مجلس ضمن آن كه سازمان حمايت از مصرف كننده را متولی 
كنترل قيمت های فرآورده های لبنی خواند از عزم مجلس برای پيگيری افزايش بی رويه 
قيمت ها خبر داد. ارسالن فتحی پور گفت: كنترل بازار را وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد كشاورزی بر عهده دارند و در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها ما شاهد 
افزايش مواد اوليه و حامل های انرژی بوديم ولی با اين حال دولت ساز و كاری را برای 
كنترل بازار و جلوگيری از رشد بی رويه و فزاينده قيمت كاالهای اساسی از جمله شير 
و لبنيات در نظر گرفت. وی ادامه داد: حال اگر افزايش قيمت ها متعارف و در راستای 
برنامه های تعريف شده دولت باشد بايد آن را پذيرفت ولی هر گونه افزايش قيمتی كه 
توسط دالالن و واسطه ها ايجاد شود اختالل در سيستم اقتصادی كشور محسوب شده 

و مجلس مکلف به برخورد با اين موضوع است.

بانک ها، مجاز به فروش ارز مسافرتی شدند
بان��ک مركزی طی بخش��نامه ای به كليه بانک های دولت��ی و خصوصی اعالم كرد: 
عالوه بر ش��عب ارزی بانک های ملی، ملت، صادرات در سراسر ايران و صرافی ها 
و بانک های مستقر در مبادی خروجی كشور )فرودگاه های بين المللی و...( شعب 

مركزی ساير بانک ها نيز مجاز به فروش ارز مسافرتی می باشند.
گفتنی اس��ت برابر بخشنامه ياد شده كه در تاريخ 90/7/7 به بانک ها ابالغ گرديده 
اس��ت متقاضيان ارز مس��افرتی می توانند برای تأمين ارز مورد نياز خود به ش��عب 

مركزی بانک ها نيز مراجعه نمايند.

در گفتگوی خیالی اعالم شد: 
ناگفته های اختالس سه هزار میلیارد تومانی  

با گذشت نزديک به يک ماه از خبر اختالس سه هزار ميليارد تومانی و اخبار ضد 
و نقيضی كه در خالل اين اختالس كه گفته می ش��ود بزرگ ترين اختالس تاريخ 
اقتصادی ايران است منتشر شده است، برآن شديم تا با متهم رديف اول اين پرونده 
يعن��ی رق��م 3/000/000/000/000 كه در نوع خود و ب��رای اختالس رقم بزرگی 
محس��وب می ش��ود گفتگويی انجام دهيم البته بگذريم كه برای انجام اين گفتگو 
بايد با وزير و وكيل هماهنگی صورت می گرفت كه س��فر نيويورك باعث ش��د تا 

اين رقم سرگردان را راحت تر پيدا كرده و به گفتگو بنشينيم.
ما می دانیم شما چقدر هستید و می دانیم كه با این رقم چه كارها كه 
نمی ش��ود كرد، اما س��ئوالی كه برای ما پیش می آید این است كه چه 

شد كه اختالس شدید؟
 راس��تش را بخواهيد هر رقمی هر چقدر هم كه كوچک يا بزرگ باش��د، دوست 
ندارد با اس��م اختالس از او نام ببرند. در ابتدا قرار بود در قالب س��رمايه بانکی از 
ما اس��تفاده كنند. اما اين س��رمايه های بانکی در جريان چند ماهه اخير تغيير مسير 

داد و ما هويدا شديم.
البته ش��ما آنقدر كوچک نیس��تید كه بش��ود ش��ما را پنهان كرد، مگر 

این كه وجهه دیگری به شما بدهند!
درست است. من كوچک نيستم، اما هستند ارقامی كه از من هم بزرگ ترند و در قالب های 

مختلف كاربردهای مختلفی پيدا می كنند كه در اينجا نمی توانم درباره آنها صحبت كنم.
چه كسی اولین بار شما را كشف كرد؟

خيلی ها تا حاال ادعا كردند كه اولين بار من را كشف كردند ولی هيچ كدام درست 
نيست. من هم بدون حضور وكيلم نمی توانم از كسی اسم ببرم. به احتمال زياد نام 

كاشف خود را به مراجع ذيصالح اگر درخواست كنند بگويم.
اوایل كه نام ش��ما مطرح ش��د یک ۳ با ۱۲ صفر بودید بعدها یک رقم 
قابل توجهی از شما كم شد، باالخره خودتان بفرمائید كه چقدر هستید 

و چه شد كه كم شدید؟
خودم هم احس��اس می كنم كه هر روز كوچک تر می شوم، اعتراضم را هم نسبت 
 به اين مس��أله اعالم كردم ولی كس��ی پاسخگو نيس��ت. تازگی ها خودم هم باورم 

می شود كه كوچک تر از آن هستم كه فکر می كردم.
درست است كه شما بین ۷ بانک دست به دست شده اید؟

نگو كه دلم خونه، آوارگی ها كش��يدم همين كه می خواس��تم به راحتی برسم سر و 
كله پليس و بازرس پيدا شد.

چرا همه می خواهند ارتباطشان را با شما انکار كنند؟
ش��ايد در ظاهر اين طور باش��د، اما قبول كنيد كه هيچ كدامش��ان از يک ريال من 

هم نمی گذرند.
می دانید به خاطر شما چند وزیر و رئیس احضار شده اند؟

من زياد اهل روزنامه خواندن نيستم و سرم تو كار خودم است اما بدون هماهنگی 
وزير و وكيل كه نمی شود كاری در اين مملکت انجام داد.

برخی معتقدند كه شما خیالی هستید و هیچ وقت وجود نداشته اید؟
از قديم گفته اند تا نباش��د چيزكی مردم نگويند چيزها. نه اين كه من خيالی نيستم 

بلکه واقعيت هم دارم شما كه مرا می بينيد چرا اين حرف را می زنيد؟ 

 رئي��س انجمن صنفي همگن كارفرمايان 
كارخانجات آرد س��ازي اس��تان اصفهان 
گفت: س��رانه مصرف نان در اين استان به 
نسبت ساير استان های كشور پايين است و 
انتظار داريم كه مسئوالن و مقامات كشور 
و اس��تان برای حل مشکالت آن اقدامات 
الزم را در نظر بگيرند. محمد عصارزادگان 
با اش��اره به اجرای هدفمندی يارانه ها در 
سراسر كش��ور، اظهار داشت: با عملياتی 
ش��دن اين قان��ون، قاچاق آرد در كش��ور 

كاهش يافته است. 
وی رشد و رقابت س��الم در توليد آرد را 
از ديگر مزاياي اجرا ش��دن اين طرح ملي 

عنوان كرد و افزود: واقعي كردن روند شکل گيري تکنولوژي در توليد، واقعي شدن 
قيمت نان و مصرف بهينه نان توسط مصرف كنندگان از جمله مزيت  های اجرای 

هدفمندی يارانه ها است.

رئيس انجم��ن صنفي همگ��ن كارفرمايان 
كارخانجات آرد سازي استان اصفهان با بيان 
اين كه ش��کوفايي اقتصاد كشور بعد از اجرا 
شدن قانون هدفمندي يارانه ها قابل تمجيد 
است، تصريح كرد: اجراي اين قانون عالوه 
بر كيفي تر ش��دن نان، موجب رضايتمندي 
آحاد مردم نيز ش��ده است. وی بيان داشت: 
رقابت آزاد همچنان محدود است و استفاده 
از رانت هاي منطقه اي و عدم پيش بيني كرايه 
حمل بين استاني گندم مانع از ايجاد رقابت 
آزاد می شود. عصارزادگان با اشاره به اين كه 
كارخانجات آردسازي استان اصفهان به لحاظ 
تجهيز به تکنولوژي روز اهتمام به ارتقا كيفيت 
در كشور مقام نخست را به خود اختصاص دادند، افزود:  با توجه به پايين بودن سرانه 
مصرف نان در استان نسبت به ساير استان ها، از مسئوالن و مقامات كشور و استان 

انتظار داريم در خصوص حل اين مشکل اقدامات الزم صورت پذيرد.

رئیس انجمن صنفي همگن كارفرمایان كارخانجات آردسازي:

سرانه مصرف نان در اصفهان از کشور پایین تر است
مديرعامل پااليش��گاه اصفهان گفت: اين 
پااليش��گاه با دارا بودن رتبه دوم ظرفيت 
توليدات در كش��ور بيش از 23 درصد از 
فرآورده هاي مورد نياز كشورمان را توليد 

مي كند.
عليرضا امين اظهار داش��ت: خوشبختانه 
در اين نمايشگاه نيز محصوالت ساخت 
شركت هاي ايراني ارائه شده كه از لحاظ 
كيفي با استاندارد هاي روز جهان برابري 
مي كنن��د. مديرعامل پااليش��گاه اصفهان 
تصريح كرد: محص��والت ايراني نفت و 
گاز قرابت زيادي با اس��تانداردهاي روز 

جهان به دست آوردند.
وي نمايش��گاه ان��رژي را محل مناس��بي براي عرضه محص��والت و معرفي 
ش��ركت هاي فع��ال كش��ور در اين عرص��ه دانس��ت و افزود: ش��ركت هاي 
دس��ت اندركار صنعت نفت و گاز مي توانند بس��ياري از قطعات و تجهيزات 

مورد نياز خود را در اين گونه نمايشگاه ها 
جستجو كرده و خريداري كنند. 

امي��ن س��طح كيف��ي اي��ن نمايش��گاه را 
ب��ا نمايش��گاه هاي مش��ابه در ته��ران و 
ديگ��ر اس��تان ها قياس ك��رد و ادامه داد: 
ش��ركت كنندگان قوي و مطرحي در اين 

نمايشگاه حضور دارند.
وی تصريح كرد: دستاورد اين نمايشگاه 
ني��ز معرف��ي ش��ركت ها و فرآورده هاي 
آنه��ا به مردم و شناس��ايي محصوالت و 
تجهيزات مورد ني��از صنعت نفت و گاز 

در داخل كشور است. 
مديرعام��ل پااليش��گاه اصفهان ب��ا بيان 
اين كه پااليش��گاه اصفهان رتبه نخس��ت تنوع توليد و رتبه دوم ظرفيت را در 
كشور داراست، بيان داشت: اين پااليشگاه بيش از 23 درصد از فرآورده هاي 

مورد نياز كشور را توليد مي كند.

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان:

پاالیشگاه اصفهان، 23 درصد فرآورده های کشور را تولید می کند

رئيس نمايندگي وزارت امورخارجه استان اصفهان گفت: 
آژانس هاي توريستي براي ورود گردشگران خارجي از 
تسهيالت ويزاي فرودگاهي اصفهان استفاده نمي كنند. 
حس��ن نوريان افزود: دفاتر صدور رواديد وزارت امور 
خارجه در فرودگاه بين المللي ش��هيد بهشتي اصفهان 
فعال است و آژانس هاي گردشگري اصفهان مي توانند 

از تسهيالت اين دفتر استفاده كنند.
وي با بيان اين كه جاذبه هاي گردش��گري اصفهان نياز 
به تبليغ ندارد، تصريح كرد: شهرت جهاني اصفهان كار 

آژانس ها را آسان كرده است.
نوريان اضافه كرد: به نظر مي رسد دست اندركاران امور 
گردشگري اين استان از تسهيالتي كه دولت براي جذب 
گردشگر ايجاد كرده به نحو مطلوب استفاده نمي كنند.

وي خاطرنش��ان ك��رد: طي دو س��ال گذش��ته كه اين 
نمايندگي در اصفهان فعاليت خود را آغاز كرده تاكنون 
هيچ آژانس��ي براي كس��ب اطالعات مربوط به ويزاي 
فرودگاهي و موارد ديگر به اين نمايندگي مراجعه نکرده 

است.
نوريان با بيان اين كه سالن پرواز هاي خارجي فرودگاه 
اصفهان به تازگي افتتاح ش��ده اس��ت، اف��زود: نماينده 
وزارت امورخارج��ه در ف��رودگاه مس��تقر اس��ت و 
گردش��گران خارجي مي توانند ب��ه راحتي در فرودگاه 

ويزاي گردشگري براي اقامت 15 روزه دريافت كنند.
وي اضافه كرد: ش��ركت ها، دس��تگاه هاي اقتصادي و 
 تج��اري براي دعوت از متخصصان و تکنس��ين ها نيز 
مي توانند از طري��ق اين دفتر رواديد ورود براي اقامت 

سه روز دريافت كنند.
نوريان اظهارداشت: در زمان حاضر آمار صدور رواديد 
اين دفتر بس��يار پايين و حتي ناراحت كننده اس��ت به 

نحوي كه به طور متوس��ط فقط يک ويزا در روز صادر 
مي شود.

وي تأكيد كرد: اين ش��رايط در حالي اس��ت كه هر روز 
شاهد سفر گردشگران متعدد ايراني به مناطق توريستي 
مختلف آس��يا و اروپا هستيم و آژانس ها فقط در حال 

اعزام گردشگران ايراني به خارج كشور هستند.
نوري��ان افزود: بر اس��اس مصوبه هي��أت وزيران، كليه 
مس��افران خارجي براي دريافت وي��زا و ورود به خاك 
جمهوري اس��المي ايران مي بايست از شركت هاي بيمه 
معتبر، بيمه نامه سالمت دريافت كنند و مقررات مذكور 

از ابتداي مهرماه امسال اجرايي شده است.
وي از ش��ركت هاي معتبر خواس��ت با مديران فرودگاه 
اصفهان وارد مذاكره شده و نماينده اي براي بيمه نمودن 

مسافران خارجي در فرودگاه مستقر كنند.

 رئيس انجمن همگن برق و الکترونيک خانه صنعت و 
معدن استان اصفهان گفت: انجمن برق و الکترونيک با 

مراكز دولتی و خصوصی ارتباط مستمری دارد.
رس��ول آب��دار با اش��اره به مش��کالت انجم��ن برق و 
الکترونيک خانه صنعت و معدن اين استان، اظهار كرد: 
ارزش ندادن سازمان های دولتی و بانک ها و عدم توجه 
كافی ب��ه معرفی نامه ها و كارت های عضويت انجمن ها 

يکی از مشکالت اين انجمن فنی است.
وی ادامه داد: ورود محصوالت چينی به كش��ور سبب 
شده تا بسياری از واحد های توليدی در زمينه محصوالت 
برق و الکترونيک تعطيل ش��وند. رئيس انجمن همگن 
برق و الکترونيک خانه صنعت و معدن اس��تان اصفهان 
در تشريح فعاليت های اين انجمن  گفت: انجمن همگن 
برق و الکترونيک 310 عضو دارد كه ساختار اين انجمن 

ب��ا وجود فعالي��ت اعضا در هفت كارگ��روه با وظايف 
مشخص شده تقس��يم بندی می شود. وی افزود: انجمن 
برق و الکترونيک با مراك��ز دولتی و خصوصی ارتباط 

مستمری دارد.
آبدار، تصريح كرد: اين انجمن در راستای ارائه خدمات 
به اعضای زيرمجموعه، عالوه بر خانه صنعت و معدن، 
با استانداری، س��ازمان صنايع و معادن، اتاق بازرگانی، 
اداره اس��تاندارد، س��ازمان نظام مهندسی، سازمان آتش 
نش��انی و اتحاديه صنف الکتريک و الکترونيک ارتباط 

يکپارچه ای دارد.
وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته توسط انجمن 
گف��ت: انجم��ن ب��رای تس��هيل در خدمت رس��انی و 
پاس��خگويی به اعضا، معرفی نامه ای ب��رای اعضا برای 

سازمان های مختلف و بانک ها صادر می كند.
رئيس انجمن همگن ب��رق و الکترونيک خانه صنعت 
و معدن اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه اقدامات صورت 
گرفته انجمن در سال گذشته بيان داشت: پيگيری برای 
رفع مش��کالت زيربنايی ش��هرك  ب��رق و الکترونيک 
خمينی ش��هر با همکاری خانه صنعت و معدن اس��تان 
از اقدام��ات مهم انجمن همگن برق و الکترونيک خانه 

صنعت و معدن استان اصفهان است.
وی اف��زود: حضور مس��تمر اعض��ا هي��أت مديره در 
جلسات دعوت ش��ده خانه صنعت و معدن و سازمان 
صنايع، معرفی اعضا جهت انتخاب واحد های نمونه و 
پيشکس��وت و نخبه در جشن روز صنعت و معدن هر 
سال، رفع اختالف بين اعضا و انجام فعاليت كارشناسی 
مربوطه توس��ط كارگروه حقوقی و تش��کيل جلسات 
هيأت مديره هر 15 روز يک بار از ديگر اقدامات س��ال 

گذشته اين انجمن است.

آژانس هاي توریستي از تسهیالت ویزاي فرودگاهي اصفهان 
استفاده نمي کنند

بسیاری از واحد های تولید محصوالت برق و الکترونیک 
تعطیل شدند
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 الدن سلطاني
درس نخوان��دم كه مدركم كن��ج كمد خاك 
بخورد دوس��ت دارم اس��تقالل مالي داش��ته 
باشم از خانه داري، ش��وهرداري و بچه داري 
هم نبايد كم بگ��ذارم و گرنه دوباره بحث ها 
شروع مي ش��ود. حق اعتراض ندارم، خودم 
انتخاب كرده ام. شوهرم مي گويد راه راحت تر 
هم وج��ود دارد در خانه بمان و خانمي كن. 
آخر چه كسي به اين شندرغاز تو نياز دارد؟...
تنها اش��تغال زنان در بيرون از منزل، موجب 
نام گذاري اي��ن عده با عنوان )زنان ش��اغل( 
مي ش��ود. در دنياي��ي ك��ه خانه داري ش��غل 
محسوب نمي شود و بسياري به چشم تفريح، 
آس��ودگي و فراغ بالي ب��ه آن مي نگرند، اين 
سئوال مطرح مي شود كه با توجه به دو شغل 
تمام وقت زنان، يکي شغل بي مزد خانه داري 
و ديگري ش��غل دس��تمزد دار بيرون از خانه 
چگون��ه زنان مي توانند مي��ان اين دو قطب و 
نقش هاي موجود تعادل برقرار كنند؟ پاسخ به 
اين سئوال به بررسي مضرات و مزاياي اشتغال 

زنان نياز دارد.
زنان شاغل همسرانشان را بهتر درك 

مي كنند
تحقيقات نشان مي دهد كه زنان شاغل كمتر از 
زنان خانه دار دعوا مي كنند، چرا كه كار بيرون از 
خانه سبب مي شود شوهران صاحب همسري 
باشند كه آنها را بهتر درك مي كنند. زن خانه دار 
توقع دارد شوهرش با او به صحبت بنشيند و 
توج��ه خود را اين گونه نش��ان دهد. اما مرد 
بيش��تر پس از يک روز خسته كننده، تمايلي 

به گپ زدن ندارد، بلکه مي خواهد دست كم 
مدتي، در آرامش و سکوت تنها بماند. امروزه 
زنان ش��اغل كه مجبورند بس��ياري از اوقات 
خود را صرف فعاليت هاي شغلي ش��ان كنند، 
ديگ��ر نيازي ندارند كه ب��راي صحبت كردن 
مرد را تحت فش��ار قرار دهن��د. با وجود اين 
وقت��ي زنان با همسرش��ان هس��تند، صحبت 

كردن براي شوهر آسان تر مي نمايد. زن شاغل 
مي تواند درباره آنچه در طول روز برايش رخ 
مي دهد )مثل ترافيک، گرمي هوا، مسائل اداره 
و همکاران و...( با همسرش به عنوان شخصي 
ك��ه او هم بيرون از خانه اس��ت و براي درك 
فش��ارها، اضطراب  ها و توفيق هاي محل كار 
به خوبي مجهز به نظر مي رس��د،  حرف بزند. 

گفتگوي زن��ان در خصوص شغل ش��ان نيز 
چيزي است كه مردان مي توانند درك كنند و 
به آن عالقه مند باشند. همراه با آن، هر چه مرد 
در كارهاي خانه و بچه داري بيشتر مشاركت 

داشته باشد، زن را بيشتر درك مي كند.
عدم ت��وازن كار بی��رون و درون خانه 

مضراتي دارد

با وجود همه مزاياي اش��اره ش��ده، كار در 
خ��ارج از خانه براي زنان مي تواند مضراتي 
هم داشته باشد؛ به خصوص اگر زن شاغل 
نتوان��د مي��ان كار بيرون و كاره��اي خانه، 
هماهنگ��ي ايجاد كن��د. اغل��ب مرداني كه 
مخالف كار زنان در بيرون از خانه هس��تند، 
معتقدن��د كه كار بي��رون، زن را خس��ته و 

فرس��وده مي كن��د؛ بنابراي��ن او نمي تواند با 
قدرت و قوت كافي به كارهاي داخل منزل 
بپ��ردازد. از طرف ديگر، ص��رف انرژي در 
بيرون از خانه سبب مي شود كه زن، نتواند 
توان يا حتي حوصله حرف زدن با ش��وهر 
و فرزندان خود را نداش��ته باش��د و آنها را 
از ه��م دور كند. تربي��ت كودك در محيطي 
غي��ر از خانه و خان��واده )مثل مهدكودك يا 
خانه اقوام( از ديگر مضرات كار كردن زنان 
در خارج از خانه اس��ت. كودك به جاي آن 
كه در دامان مادر رش��د كند و تربيت شود، 
در محيطي غريبه و ش��ايد بسيار متفاوت با 
محي��ط خانه پرورش مي ياب��د و به گونه اي 
تربيت مي ش��ود كه پدر و مادر، خواهان آن 

نيستند. 
جاي خالي حمایت از زنان شاغل همواره 

احساس مي شود:
از روزه��اي نخس��تين روي كار آمدن دولت 
نهم، ط��رح كاهش ميزان س��اعات كار زنان، 
از موضوعاتي بوده اس��ت كه همواره اعضاي 
كابينه به عنوان يکي از راه هاي احقاق حقوق 

زنان ايراني بر آن تأكيد كرده اند.
اي��ن طرح كه هر از چند گاه با عناويني چون 
حمايت از زنان شاغل مطرح مي شود، از سوي 
بسياري از فعاالن سياسي اجتماعي زنان مورد 
انتقاد قرار گرفته اس��ت. گرچه اين بحث اين 
روزها از تب يک خبر داغ رسانه اي افتاده اما 
از جمله مواردي اس��ت كه گاه در قالب يک 
پيام تبليغات��ي، توجه جامعه را به خود جلب 

مي كند.

دیدگاه س��نتي جامعه س��بب مخالفت 
مردان با اشتغال زنان مي شود:

مريم رامش��ت، روانشناس معتقد است: زنان 
ش��اغل، گام هاي بلندي براي رشد اجتماعي 
برمي دارند. در بررسي تفاوت هاي بين يک زن 
شاغل و يک زن خانه دار هم مي تواند به راحتي 
متوجه تف��اوت نگرش اجتماعي و اثرگذاري 
زنان شاغل بر محيط اطراف شان شد. متأسفانه 
اين مسأله در بعضي خانواده ها باعث نگراني 
همسر مي ش��ود كه شايد زن با كسب درآمد، 
الگ��وي رفتاري ديگري را در پيش گيرد. اين 
پيشداوري ذهني باعث مخالفت مرد با كار زن 
مي شود، البته بايد اين موضوع را پذيرفت كه 
به هر حال اس��تقالل نظر و تفکر زن خانه  دار 
با شاغل ش��دن او تغيير مي كند. اما در كل به 
دليل ديدگاه سنتي جامعه كه كار اصلي زن را 
در خانه مي داند، حتي برخي مردان كه از نظر 
مالي و به دليل مش��کالت اقتصادي به درآمد 
همسر نيازمند هستند، با كار كردن زن مخالفت 
مستقيم يا غيرمستقيم مي كنند.  اين روانشناس 
مي افزاي��د: زني كه براي كمک به درآمد خانه 
كار مي كن��د، وقتي با چنين ديدگاهي روبه رو 
مي ش��ود، نوعي حالت تعارض حس مي كند. 
بنابراين با اس��تفاده از مکانيسم هاي جبراني، 
ب��ه جاي اي��ن كه فکر كند او ه��م احتياج به 
استراحت دارد، دائم مشغول به كار مي شود و 
تمام كارهاي خانه را به تنهايي انجام مي دهد 
و براي جلوگيري از مخالفت همسرش، از او 
كمک نمي خواهد. بدين گونه به نظر مي رسد 

به طور غيرمستقيم خود را تنبيه مي كند.

  مصطفی خدابخشی
اگر روزگاری زندگی در شهرهای بزرگ يکی از مهم 
ترين آرزوهای ش��هروندان ايرانی به حس��اب می آمد 
ام��ا اين روزها به س��ادگی می توان نب��ود رضايت را 
از چش��مان بسياری از ش��هروندان ابر شهرهای ايران 

خواند.
ش��ايد بخش عمده ای از اين موض��وع را بتوان به تراكم 
باالی جمعيت نسبت داد به نحوی كه مردم برای زندگی با 
يکديگر مجبورند كه از قيد بسياری از حريم های شخصی 
خود بگذرند و به عبارتی اين معنی را تعبير كنند كه ديگر 
چهار ديواری در شهرهای بزرگ اختياری نيست و مردم 
محکومان اي��ن نوع زندگی به اصط��الح قوطی كبريتی 

ش��ده اند. به راحتی می توان در اين نوع زندگی گفتگوی 
اعضای خانواده همسايه كناری را شنيد و يا فهميد كه اين 
همسايه چه غذايی را برای ساعت های آينده خود فراهم 
كرده است. اما موضوع اينجاست كه با نازك شدن ديوارها 
پيوندهای همس��ايگی از هم گسيخته است و ديوارهای 
زندگی جمعی بی س��رپناه باقی مانده اند. رسيدن به اين 
موضوع چندان س��خت نيست چرا كه هر يک از ما يکی 
از شهروندان اين ديار غربت زده ايم كه به نا حق از آن به 
عنوان ديار خودی ياد می كنيم. در شهرهای ما ديگر كسی 
را نمی توان يافت كه آشنای واقعی باشد و بداند در پشت 

در بسته خانه همسايه اش چه می گذرد.
علت را بايد در كجا جستجو كرد و چنگ به گريبان كدام 
كاستی بايد  زد تا اين هويت زدگی شهری از بين برود؟

 شايد مس��ئوالن مقصر باشند، شايد كارشناسان و شايد 
ه��م هزار و يک نفر ديگر كه لقب مدير را با خود يدك 
می كشد اما بيش از اين همه مسئول و كارشناس سمت 
دار، من و تويی مقصريم كه يادمان رفته در كنار يکديگر 
زندگ��ی كردن را كم كم فراموش كرده ايم كه همس��ايه 
ميراث دار ماس��ت. پيچ و مه��ره های زندگی هر يک از 
ما شل شده و در بخش هايی زهوار اين اجتماع پوسيده 
از هم در رفته است. بايد كاری كرد و چاره ای انديشيد 
تا قبل از اين كه ديرتر ش��ود و افس��وس زمان هايی را 
خورد كه از دس��ت رفته اس��ت هر چند تصميم گيری 
در اين كوته زمان نيز بس��يار دير است و بسياری از ثانيه 
ها را برای نجات جامعه فراموش كار ش��هری از دست 

داده ايم.

حوادث

جامعه

وقتی زهوار زندگی شهري در می رود
مستندات پلیس، قاتل فراري رامتوقف کرد

زاینده رود
قاتل فراري كه به وسيله يک چاقو صاحب كارش را در استان اصفهان به قتل 

رسانده بود با تالش و هوشياري كارگاهان پليس آگاهي در ورامين دستگير شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، فرمانده انتظامي شرق استان تهران با اعالم اين 
خبر بيان داش��ت: مأموران پليس آگاهي شرق استان تهران به دنبال دريافت خبري از 
تعدادي كارگر فصلي مبني بر رفتار و گفتار مشکوك يکي از كارگران به نام »خانعلي- 
الف« بر وقوع يک فقره قتل عمد، به دليل نبود سرنخي، تيمي مجرب از كارگاهان دايره 
مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي رسيدگي به اين پرونده را در دستور كار خود قرار 
دادند. سرهنگ فتحي در خصوص جزئيات دستگيري اين فرد مظنون افزود: سرانجام 
با بکارگيري منابع اطالعاتي و تحقيقات تخصصي و فني مشخص شد فردي كه ظن 
كارآگاهان پليس را برانگيخته به تازگي از استان اصفهان وارد شهرستان ورامين شده 
اس��ت و قصد خروج از مرز را دارد كه اين امر پرونده را وارد مرحله جديدي كرد و 
بالفاصله با هماهنگي مراجع قضايي نامبرده دستگير و مورد بازجويي قرار گرفت. اين 
مقام مسئول در ادامه گفت: متهم در بازجويي هاي اوليه منکر هرگونه قتلي شد اما طي 
بررسي هاي دقيق و منسجم و بنابر گواه چند نفر از دوستان متهم محل كار و سکونت 
وي در يکي از شهرستان هاي استان اصفهان شناسايي و با پيگيري مأموران و به دست 
آمدن شواهد و مدارك كافي متهم به قتل عمد صاحب كارش با استفاده از يک قبضه 
چاقو به دليل اختالفات مالي اعتراف كرد. فرمانده انتظامي شرق استان تهران تصريح 
كرد: با اعترافات متهم طبق بررسي هاي انجام شده، مشخص شد قتل سال گذشته در 
داخل يک باب دامداري اتفاق افتاده و مالک دامداري به نام »ع« بر اثر شدت ضربات 
وارده به وسيله شيء برنده به قتل رسيده است كه در نهايت پرونده تکميلي به همراه 
متهم به دادسراي استان اصفهان فرستاده شد. سرهنگ فتحي در خاتمه از كارفرمايان 
درخواست كرد: از گماردن افراد نابالغ و كم تجربه در محيط كار اجتناب و در صورتي 
كه افرادي را به عنوان كارمند، كارگر و شاگرد استخدام مي كنند با پليس و شركت هاي 
حفاظتي و مراقبتي هماهنگ نمايند و جهت اطمينان بيشتر و بهتر است براي اطمينان 

بيشتر تعدادي از بستگان اين قبيل كاركنان را شناسايي كنند.

پرونده اسیدپاشي آمنه همچنان مفتوح
امروز، مجي��د )متهم 
مع��روف  پرون��ده 
اسيدپاش��ی( از جنبه 
عمومی جرم محاكمه 

می شود.
به  اسيد پاشی  پرونده 
آمن��ه بهرامی مختومه 
نشده اس��ت و مجيد 
بايد دوب��اره محاكمه 

ش��ود. مجيد بهرامی، آذرماه س��ال 83 در اقدامی جنون آميز با اس��يد به دختر مورد 
عالقه خود حمله كرد و او را برای هميشه از بينايی محروم ساخت. چهار سال بعد، 
دادگاه كيفری استان تهران، مجيد را به قصاص از ناحيه دو چشم محکوم كرد كه اين 
 حکم در نهايت در ديوان عالی كشور به تأييد رسيد. قرار بود حکم صادره در تاريخ 
9 مردادماه امسال اجرا شود اما آمنه بهرامی در اقدامی غيرقابل تصور و تنها لحظاتی 
قبل از اجرای حکم، از درخواس��ت خود منصرف ش��د و رضايت داد. اما آمنه در 
قبال اين اعالم رضايت خواستار دريافت ديه شد به نقل از فارس با توجه به اعالم 
رضايت آمنه، پرونده به دادگاه كيفری استان تهران برگشت تا امروز، مجيد از جنبه 

عمومی جرم در شعبه 71 به رياست قاضی عزيز محمدی محاكمه شود.

از اشتغال زنان تا مخالفت مردان

تحديد حدود اختصاصي
7/106 ش��ماره: 5512 چون تحديد حدود شش��دانگ يکباب خانه بمساحت 315/50 
مترمربع بش��ماره پالك 126 فرعي از 189 اصلي واقع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه 
ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي به نام آقاي مجيد خالدي فر فرزند نعمت اله در جريان 
ثبت است بعلت عدم حضور متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدستور قسمت 
اخير از ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 
1390/08/04 ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف 
با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا بموجب اين 
آگهي به كليه مجاورين و مالکين اخطار مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورتمجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد. م الف/69 
تاريخ انتشار: 1390/7/9                        طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بادرود
 

ابالغ رأي
7/149 كالس��ه پرونده: 189/90، شماره دادنامه: 514-90/6/19، مرجع رسيدگي: شعبه 
17 ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: رمضانعلي قانعيان نش��اني: خ امام خميني- 
جنب پمپ دوم- ك ش��هيد مزروعي- پ 44، خوانده: حس��ن طالبي مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه طبق رس��يد عادي، با عنايت به محتوي��ات پرونده و اخذ نظريه 
مش��ورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 

به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعواي آقاي رمضانعلي قانعيان به طرفيت آقاي حس��ن طالبي به خواس��ته 
مطالبه مبلغ نه ميليون ريال طبق رس��يد عادي قولنامه مورخ 88/9/20 به انضمام مطلق 
خس��ارات قانوني، ب��ا عنايت به محتوي��ات پرونده، اظهارات خواه��ان و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسيدگي و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذيب، شورا 
دعواي مطروحه را وارد و ثابت تش��خيص داده، لذا ش��ورا به اس��تناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني حکم 
بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و سي هزار 
ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 
90/3/24 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي 
جمهوري اسالمي ايران برعهده اجراي محترم احکام مي باشد، در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ واقعي به خوانده 
قابل واخواهي در اين ش��ورا و ظرف بيس��ت روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل 

تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 
شعبه 17 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
7/150 ش��ماره: 144/90 ش 19 ب��ه موجب رأي ش��ماره 258 تاري��خ 90/3/31 حوزه 
19 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليه آقاي 
محس��ن حاجي عبدالرحماني نام پدر: عزيزاله شغل: آزاد مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ هيجده ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار 
ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ 
وصول و محکوم اس��ت به پرداخت نيم عش��ر در حق محکوم ل��ه آقاي مهدي كريمي 
پهلواني نام پدر: نعمت اله،  ش��غل: آزاد نش��اني محل اقام��ت: اصفهان خ جي- نيروي 
جنوبي مغازه ام دي اف گلي. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين كه اجرائيه به محکوم 
عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و اس��تيفاء 
محکوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه محکوم عليه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن براي فرار از 
آن اموال خود را معرفي نکرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه 
تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يک 

روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
7/151 كالسه پرونده: 90-313، شماره دادنامه: 444-90/5/30، مرجع رسيدگي: شعبه 
26 حقوقي ش��وراي حل اخت��الف اصفهان، خواهان: مهدي كريم��ي فرزند نعمت اله، 
نش��اني: اصفهان خ س��روش بعد از آل خجند عابر پياده مغازه آلومينيوم آرين، خوانده: 
محمدرضا خالقي فرزند غالمحس��ين مجهول الم��کان، با عنايت به محتويات پرونده و 
نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به ش��رح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دع��وي مهدي كريم��ي فرزند نعمت اله بطرفيت محمدرضا خالقي فرزند غالمحس��ين 
بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال وجه چک شماره 868356 عهده بانک تجارت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و 
گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه دفاع خوانده مبني بر عدم حضور 
در جلس��ه شورا عليرغم نش��ر آگهي در روزنامه و وجود اصل چک در دست خواهان 
پرونده وساير داليل و مدارك موجود در پرونده بالوجه/بالدليل تلقي مي گردد بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين 
دادرس��ي مدني حکم بر محکوميت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه 
از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک 
مركزي برعهده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم مي نمايد. رأي 
ص��ادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در ش��وراهاي حل اختالف 

عمومي اصفهان خواهد بود.
شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
7/168 آقاي امين رمضاني داراي شناسنامه شماره 1552 به شرح دادخواست به كالسه 
90-2986 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان اصغر رمضاني بشناسنامه 16984 در تاريخ 90/4/3 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 2 پس��ر و يک عيال 
به نام هاي ذيل: 1- امين رمضاني ش ش 1552 پسر متوفي، 2- احمد رمضاني ش ش 
8109 پس��ر متوفي، 3- خديجه نصراصفهاني ش ش 26 عيال متوفي و الغير. اينک با 
انجام تشريفات درخواست مزبور را يکمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 9661
رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
7/169 در خصوص پرونده كالس��ه 624/90 خواهان اكبر رحمانيان دادخواس��تي مبني 
ب��ر مطالبه به طرفيت محمد نوروزي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ 
90/8/28 س��اعت 4 بعدازظهر تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 9804
مدير دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
7/170 در خصوص پرونده كالسه 623/90 خواهان اكبر رحمانيان دادخواستي مبني بر 
مطالبه به طرفيت اميرحسين محمدي خواه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 
90/8/28 س��اعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 9803
مدير دفتر شعبه 19 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/171 بدينوسيله اعالم مي گردد آقاي محمد مراد احساني فرزند سيدمراد شکايتي عليه 
آق��اي داود تهمت��ن فرزند علي اكبر دائر بر خيانت در امانت و س��رقت مجهول المکان 
به اين بازپرس��ي تسليم كه به كالسه ش��ماره 890337 ب 16 ثبت گرديده است كه از 
مشتکي عنه ظرف يکماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور مي شود 
و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور اين 

بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود.  م الف/ 9690
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي اصفهان
 

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
7/172 بدينوس��يله اع��الم مي گردد گزارش مأم��ور و نماينده حقوق��ي بانک تجارت 
اصفهان ش��کايتي عليه آق��اي پرويز حاجي بنده دائر بر جع��ل و كالهبرداري مجهول 
المکان به اين بازپرس��ي تسليم كه به كالسه شماره 900624 ب 16 ثبت گرديده است 
كه از مش��تکي عنه ظرف يکماه از تاريخ نش��ر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور 
مي ش��ود و با تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در 
يکي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي براي يک نوبت درج و در صورت عدم حضور 

اين بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود.  م الف/ 9691
شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/175 شماره دادنامه: 9009970352601116

شماره پرونده:9009980352600700
شماره بايگاني شعبه: 900731

خواه��ان: خان��م الن��از حق ش��ناس آذر مناب��ادي به نش��اني اصفه��ان خ بزرگمهر خ 
ش��يخ صف��ي ك بهن��ام پ 14، خوان��ده: آقاي اس��ماعيل براه��وي مالک به نش��اني 
مجه��ول الم��کان، خواس��ته: گواه��ي ع��دم ام��کان س��ازش، گردش��کار: دادگاه با 
 عناي��ت ب��ه محتوي��ات پرونده ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح ذي��ل مبادرت به 

صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دادخواس��ت خانم الن��از حق ش��ناس فرزند مرتضي ب��ه طرفيت آقاي 
اس��ماعيل براهوي فرزند بلوچ به خواس��ته صدور گواهي عدم امکان س��ازش، بدين 
ش��رح ك��ه خواهان اعالم داش��ته در تاري��خ 87/1/30 به عقد دائم خوان��ده درآمدم و 
ليکن نامبرده به مدت يکس��ال، رفته و هيچ خبري از وي نبوده اس��ت، دادگاه بدواً با 
توجه به س��ند نکاحيه رسمي ش��ماره 24749 دفترخانه 191 اصفهان مورخه 87/1/30 
رابطه زوجيت طرفين را محرز دانس��ته و با عنايت به دادخواس��ت خواهان و اظهارات 
وي، گواهي گواهان، و اينکه تالش داوران جهت س��ازش، مثمرثمر نبوده اس��ت، عدم 
حض��ور خوانده در جلس��ات رس��يدگي، علي رغم دعوت قبلي و عدم ارس��ال اليحه 
و س��اير قرائن وجود، ادعاي عس��ر و حرج خواهان را وارد دانس��ته، مس��تنداًٌ به ماده 
1130 قان��ون مدن��ي، حکم به ال��زام خوانده به حضور در يک��ي از دفاتر طالق جهت 
مطلقه نمودن همس��ر خوي��ش را صادر مي نمايد و چنانچه ال��زام وي ممکن نبوده، به 
خواه��ان اجازه داده مي ش��ود تا با هماهنگي دادگاه نس��بت ب��ه مطلقه نمودن خويش 
اق��دام نماي��د. رعايت مواد 1134 و 1135 قانون مدني الزامي اس��ت، ضمنًا زوجه غير 
مدخوله بوده و نوع طالق با توجه به بذل مهريه، خلع مي باش��د. رأي صادره غيابي و 
ظرف مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه بوده و پس از آن 
 ظرف مهلت بيس��ت روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر اس��تان اصفهان

مي باشد. م الف/ 9750
اقبالي- دادرس شعبه 26 حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
7/176 شماره دادنامه: 9009970351400689

شماره پرونده: 8909980351401537
شماره بايگاني شعبه: 891538

خواهان: بانک ملت به مديريت آقاي علي ديواندري با وكالت آقاي حسن استواري به 
نشاني چهارباغ خواجو س��اختمان 395، خواندگان: 1. آقاي اكبر بسالت پور، 2. خانم 

ندا لنجان زاده اصفهاني همگي به نشاني مجهول المکان، 3. آقاي حسن عرب بافراني 
به نش��اني فلکه احمدآباد مجتمع موبايل بزرگمهر موبايل اطلس، خواس��ته: مطالبه وجه 
سفته، گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 

زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص دع��وي بانک ملت ب��ا مديريت آقاي عل��ي ديوان��دري و وكالت آقاي 
حس��ن اس��تواري به طرفيت 1- خانم ندا لنجان زاده اصفهاني فرزند داود 2. حس��ن 
عرب بافراني فرزندمس��يب، 3. اكبر بس��الت پور فرزند مهدي به خواس��ته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بانضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخير تأديه وف��ق قرارداد و بابت 
6 فقره س��فته ب��ه ش��ماره هاي 230853-1، 230854-2، 3- 140783، 4- 609719، 
5- 866201، 6- 609720 ب��ا اين توضيح كه خوانده رديف اول صادركننده و س��اير 
خوان��دگان ضامن مي باش��ند نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواه��ان كه داللت بر 
اس��تقرار دين و اش��تغال ذم��ه خوان��دگان دارد و اينکه خواندگان ب��ا اطالع از دعوي 
مطروح��ه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل ني��اورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت 
ذم��ه خويش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوي خواهان محمول ب��ر صحت تلقي دادگاه 
خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تش��خيص و مس��تنداً به مواد 307، 308 و 309 
قان��ون تج��ارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 85/000/000 ريال 
بابت اصل خواس��ته و 3/250/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و واخواست سفته ها و 
همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخير تأديه براساس قرارداد 
بانکي از تاريخ سررس��يد واخواست تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مي نمايد. 
رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه 
 و پ��س از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعت��راض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان 

مي باشد.  م الف/ 9753
محمدي جرقويه اي- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/183 شماره ابالغيه: 9010100352403482

شماره پرونده: 9009980352400489
شماره بايگاني شعبه: 900494

خواهان بانک ملت به مديريت علي ديواندري دادخواستي به طرفيت خواندگان مهدي 
قاس��مي و امين اله باراني و محمد اميري و ش��ركت تکس��ار صف��ه تقديم دادگاه هاي 
عموم��ي شهرس��تان اصفه��ان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه بيس��ت 
و چه��ارم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
352 ارجاع و به كالس��ه 9009980352400489 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 
1390/08/09 و س��اعت 11:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن احد 
از خواندگان بنام ش��ركت تکس��از صفحه و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردد. م الف/ 9706
ميرطالبي- متصدي امور دفتري شعبه بيست و چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
7/200 چون آقاي ميالد طاووس��ي و غيره ش��کايتي عليه آقاي اسماعيل نصيري فرزند 
صيفور مبني بر س��رقت مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891211 ك 119 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/8/9 ساعت 9/30 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9818
جزيني- مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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سرپرس��ت انجمن س��ينمای جوانان اصفه��ان گفت: 
استقبال فيلمنامه نويس��ان اصفهانی از دومين جشنواره 
بين المللی فيلمنامه نويسی كودك و نوجوان بسيار عالی 
بوده كه نويد روزهای بهتری را برای س��ينمای كودك 
كشور می دهد. محمد طباطبايی با بيان اين مطلب گفت: 
با وجود آن كه دبيرخانه جش��نواره در اصفهان هنوز در 
حال آماده س��ازی است اما شاهديم كه فيلمنامه نويسان 
چگون��ه از اين اتفاق پش��تيبانی می كنند و اميد اس��ت 
ك��ه فيلمنامه های خوب و مناس��بی به اي��ن دبيرخانه 
برس��د. وی در ارتباط با اهميت فيلمنامه  در س��ينما و 
كمبود فيلمنامه های خوب در عرصه س��ينمای كودك 
و نوجوان، تصريح كرد: بحث فيلمنامه در س��ينما يک 
موضوع بسيار با اهميت است و در سينمای كودك اين 
مورد اهميت بيش تری پي��دا می كند چرا كه نگرش به 
فيلم كودك و نوجوان چند سالی است كه افت شديدی 
داشته است. سرپرست انجمن سينمای جوانان اصفهان، 
ادامه داد: فکر كنم جش��نواره با بازگش��ت به اصفهان، 
رويکرد فيلمنامه نويسان و به خصوص فيلمنامه نويسان 
اصفهانی را به س��ينمای كودك و نوجوان تغيير دهد و 

هر چند امسال فرصت زيادی برای مانور بيش تر در اين 
زمينه وجود ندارد ولی قطعاً سال آينده، آثار بسياری در 
اين عرصه ارائه می ش��ود. وی با اشاره به حذف بخش 
فيلمنامه های كوتاه از دومين جش��نواره فيلمنامه نويسی 
كودك، اظهار داشت: حقيقت آن است كه بنياد سينمايی 
فارابی به عنوان متولی سينمای حرفه ای از فيلمنامه های 
بلند استقبال كند ولی به نظرم الزم است كه سال آينده 
بخ��ش فيلم های كوتاه هم ب��ا برنامه ريزی مدون به آن 
اضافه ش��ود تا شاهد حضور قشر جوان تر و كسانی كه 
می خواهند به س��ينما وارد شوند در اين عرصه باشيم. 
طباطبايی تاكيد كرد: آخرين فرصت شركت در دومين 
جش��نواره فيلمنامه نويس��ی كودك تا 16 مهر ماه است 
و عالقه مندان به ش��ركت در اين جش��نواره می توانند 
عالوه بر ارائ��ه فيلمنامه ها و طرح های خويش به بنياد 
س��ينمايی فارابی يا دبيرخانه اصفهان جشنواره واقع در 
موزه هنرهای معاصر، آثار خود را به نمايندگی انجمن 
س��ينمای جوانان در كل اس��تان نيز ارائه كنند و برای 
كس��ب اطالعات بيشتر نيز با ش��ماره تلفن 2228191 

تماس حاصل نمايند.

استقبال فيلمنامه نويسان اصفهانی از جشنواره فيلمنامه نويسی کودک

فرهنگ و هنر
تلویزیون

اکران همزمان »آژانس ازدواج« 
در تهران و شهرستان ها

محمد درمنش كارگردان درباره اكران فيلم توضيح داد: فيلم س��ينمايی »آژانس ازدواج« 
همزمان با تهران در 11 سالن سينما در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، تبريز، 
اروميه، كاشان، اراك، بوشهر، اهواز، شيراز)دو سالن( و قم به نمايش درآمد و در تهران نيز 
در گروه سينمايی عصرجديد و در 16 سالن سينما به نمايش درآمده است. وی در ادامه 
به تبليغات فيلم اشاره كرد و گفت: تبليغات شهری فيلم طبق معمول انجام شده است البته 
عالوه بر تبليغات معمول برنامه ای برای تبليغات فيلم در نظر گرفتيم از جمله در روزهای 
گذش��ته  در بازی استقالل و سايپا تبليغاتی روی برد دور زمين فوتبال آمد و تنها به اين 
جمله اش��اره داش��ت: »آژانس ازدواج« آيا تا به حال اسم چنين آژانسی را شنيده ايد؟ وی 
درباره بروشورهای تبليغاتی و جمله به كار رفته در آن توضيح داد: در بروشورهايی كه 
برای فيلم آماده ش��ده به اين جمله اش��اره شده است: »آژانس ازدواج تضمينی شما را به 
خانه بخت می فرستد: كی باور می كنه« اين جمله هم به حال و هوای فيلم بازمی گردد و در 
ترغيب و تشويق مخاطب به ديدن فيلم مؤثر خواهد بود. درمنش به راه اندازی ايستگاه های 
سينمايی مترو اشاره داشت و گفت: 12 ايستگاه سينمايی در مترو راه اندازی شد از جمله 
مت��رو صادقيه، امام خمينی، حقانی، بهارس��تان و...  و با ارائه بروش��ور های تبليغاتی، از 
روزهای آتی فروش بليط فيلم در اين ايستگاه ها آغاز خواهد شد. كارگردان »دوشيزه« در 
ادامه افزود: در اولين روز نمايش شش سالن سينما عالوه بر سالن هايی كه فيلم در آنها به 
نمايش درآمده است در تهران و شهرستان خواستار نمايش فيلم بودند كه متاسفانه با كمبود 
كپی فيلم مواجه هس��تيم و اين نشان از اقبال سينماداران به فيلم و پتانسيل موجود فيلم 

برای جذب مخاطب دارد. مسئوليت 
پخش فيلم سينمايی »آژانس ازدواج« 
برعهده موسسه سينما تک ايرانيان به 
مديريت محس��ن درمنش می باشد.  
در اين فيلم بهنوش بختياری، بهزاد 
محمدی، اميدزندگانی، شراره رخام 
به ايفای نقش های اصلی می پردازند. 
در خالصه داستان فيلم آمده است: 
آژانس ازدواج��ی آگهی می  كند كه 
تضمينی هر دخت��ری را ظرف يک 
هفته به خانه بخت بفرستد به شرط 

آن كه... .

النه های سوخته در عراق به پایان مي رسد
تصويربرداری فيلم ويدئويی »النه های س��وخته« به نويسندگی و كارگردانی شهرام 
مسلخی و تهيه كنندگی محمد خرمن دار در عراق به پايان می رسد. حدود  10 درصد 
از صحنه های فيلم  »النه های سوخته« باقی مانده و گروه برای ضبط سکانس های باقيمانده 
راهی عراق شده اند. عالوه بر اين 70  در صد از اين كار در كشور عراق و 20 درصد 
نيز در تهران تصويربرداری شده است.  تدوين نيز بطور همزمان توسط حامد رضی 
در حال انجام اس��ت. فيلم النه های سوخته قرار است در سينمای عراق نمايش داده 
ش��ود. فيلم  برای اكران و حضور در جش��نواره فيلم فجر نيز آماده نمايش خواهد 
ش��د. النه های س��وخته داستان پسری به نام علی است كه پس از مرگ مادر متوجه 
می ش��ود او مادر واقعی اش نبوده و وی يکی از بازماندگان فاجعه حلبچه است. به 
همين دليل برای يافتن خانواده واقعی خود عازم حلبچه می شود. در اين فيلم شهرام 
حقيقت دوست، سحر قريشی، ايمان صفا، مسعود يوسفی، حشمت آرميده به ايفای 
نق��ش می پردازند و عالوه بر بازيگران ايرانی، بازيگران عراقی: ش��وان عتوف، ژيان 

ابراهيم، محمد علی خان به ايفای برخی از نقش های فيلم می پردازند.

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد:

اعزام 8 هزار و 850 زائر اصفهانی 
به حج تمتع

رئيس سازمان حج و زيارت استان اصفهان از اعزام هشت هزار و هشتصد و پنجاه زائر اصفهانی 
در قالب 60 كاروان به مراس��م حج تمتع امس��ال خبر داد. حسن سقايي با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: با وجود حساسيت هاي امسال سفر حج، زائران بايد به اطالع رساني هاي سازمان حج و 
مسئوالن آن توجه داشته باشند. وی به محدوديت های پروازی عربستان اشاره كرد و گفت: زمان 
دقيق سفر زائران اصفهان هنوز مشخص نشده است. به گفته رئيس سازمان حج و زيارت استان 
اصفهان اين محدوديت مربوط به كل كشورهاي شركت كننده در مراسم حج امسال است. سقايي 
اعزام زوار اصفهاني به حج تمتع را از چند روز مانده به آخر مهر ماه اعالم كرد. وی از روحاني، 
مدير و پزشک كاروان به عنوان سه ضلع يک كاروان حج ياد كرد و ادامه داد: زائران با همکاري 

با اين سه گروه زمينه بهره برداري حداكثري را براي خود و ديگران فراهم كنند.

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان گفت: در 
حالی كه اس��تان اصفهان پايگاه فيلم كودك ش��ناخته شد، 
ايجاد پايگاه دائمی ش��عر و ادبيات كودكان در شاهين شهر 

تحرك تازه ای در عرصه ادبيات كودك ايجاد می كند. 
وی در جلس��ه هماهنگی جش��نواره ملی ش��عر كودك كه 
آبان م��اه در شاهين ش��هر برگزار می ش��ود، حضور يافت و 
با تجليل از ش��خصيت مصطفی رحماندوس��ت دبير علمی 
جش��نواره ش��عر كودك، شاهين شهر را مس��تعد برگزاری 
اين جش��نوره فرهنگی دانس��ت و اظهار داش��ت: اين شهر 
بضاعت فرهنگی بااليی دارد و وجود ش��هروندان فرهيخته 
كه در واقع رنگين كمان��ی از فرهنگ های مختلف اقوام را 
دارا اس��ت، می تواند ضامن توفيق اين جشنواره ملی  شود. 
عليرضا حس��ينی بيان داش��ت: در حالی كه استان اصفهان 
پاي��گاه فيلم كودك و اس��تان همدان به عن��وان مركز تئاتر 
كودك ش��ناخته ش��ده، ايجاد پايگاه دائمی ش��عر و ادبيات 
كودكان در ش��اهين ش��هر س��بب تحرك تازه ای در عرصه 

ادبيات كودك می شود. 
در ادامه فرماندار ش��اهين شهر و ميمه، مصطفی هادی زاده 
نيز برنامه ريزی در تداوم جشنواره و ايجاد زيرساخت های 
اساس��ی در اي��ن ارتباط را مورد تاكيد ق��رار داد و تصريح 
ك��رد: نبايد تنه��ا به برگزاری يکی دو روز جش��نواره اكتفا 
ك��رد، بلک��ه اميدوارم برگ��زاری اين گونه جش��نواره ها به 
بسترس��ازی و مهندسی زيرس��اخت های فرهنگی در زمينه 
ادبيات كودك منجر ش��ود. در اين نشس��ت همچنين استاد 

مصطفی رحماندوس��ت، دبير علمی جشنواره تحرك بيشتر 
در اج��رای تصميمات صورت گرفته در ظرف زمانی اعالم 
ش��ده را خواستار ش��د و افزود: تقويت دبيرخانه جشنواره 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
 در ابتدای جلسه، علی تمنايی رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان شاهين شهر گزارشی از امور انجام شده 
را عرض��ه ك��رد و گفت: برنامه های اين جش��نواره در پنج 
محور و توس��ط 12 كميته در حال پيگيری اس��ت، در اين 
جلس��ه، حيدر علی عارفيان، رئيس شورای اسالمی شاهين 
شهر، ناصر نفری ش��هردار و  بهرام عمويی، عضو شورای 

شهر به بيان ديدگاه های خود پرداختند.

ابالغ
7/201 شماره درخواست: 9010460352700026

شماره پرونده: 9009980365700226
شماره بايگاني شعبه: 900435

شاكي محسن آقائي فرزند نعمت اله شکايتي برعليه مهرداد نريماني فرزند قدرت اله و 
رضا شفيعي فرزند علي شيخ به اتهام ضرب و جرح عمدي تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه 101 دادگاه عمومي )كيفري( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگستري كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به كالسه 9009980365700226ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگي آن 1390/08/11 و ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت 
در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. ضمنًا جلس��ه 

جهت استماع اتيان سوگند شاكي مصدوم مي باشد. م الف/ 9819
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي كيفري شهرستان اصفهان
 

ابالغ
7/202 شماره درخواست: 9010460350200018

شماره پرونده: 9009980350200465 
شماره بايگاني شعبه: 900472

خواه��ان غالمحس��ين جوان��ي فرزن��د محم��د و مهدي دوس��ت نژاد فرزند حس��ن 
دادخواس��تي به طرفيت خوانده بهزاد اميريان فرزند بهروز و اس��حاق رس��ولي فرزند 
س��هراب به خواس��ته مطالبه وجه چک تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و ب��ه كالس��ه 9009980350200465 ثبت گرديده 
كه وقت رس��يدگي آن 1390/08/9 و س��اعت 8 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده )به��زاد اميريان( و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 
قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردد. م الف/ 9820
قرباني- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/203 شماره درخواست: 9010460350200020

شماره پرونده: 9009980350200433
شماره بايگاني شعبه: 900439

خواهان مس��عود چيت س��از فرزند اس��ماعيل دادخواس��تي به طرفي��ت خوانده علي 
س��بيلي فرزند محمد و س��عيد رضائيان فرزند حس��ينعلي به خواس��ته ال��زام به تنظيم 
س��ند رس��مي و انتقال ملک تقديم دادگاه ه��اي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت 
رس��يدگي به ش��عبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به كالس��ه 9009980350200433 ثب��ت گرديده كه وقت 
رس��يدگي آن 1390/08/9 و ساعت 9 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده )س��عيد رضائيان فرزند حس��ينعلي( و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردد. م الف/ 9821
قرباني- مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان

ابالغ
7/204 شماره درخواست: 9010460350500015

شماره پرونده: 8909980350501158
شماره بايگاني شعبه: 891174

خواه��ان محم��د رس��تميان فرزند مرح��وم علي دادخواس��تي به طرفي��ت خواندگان 
هوش��نگ ايزدي و جهانگير ايزدي و فاطمه صمدي و منوچهر ايزدي و ميرس��يدعلي 
خلدي نس��ب و عبدالرحيم دولت آبادي و مهش��يد ايزدي و ايزدبانو ايزدي و ش��اهين 
ايزدي و جمش��يد ايزدي به خواس��ته ابطال س��ند مالکيت پ��الك 2605/1 بخش يک 
اصفه��ان و خل��ع ي��د و وارد ثالث تقديم دادگاه ه��اي عمومي شهرس��تان اصفهان كه 
جهت رس��يدگي به ش��عبه پنجم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفه��ان- خيابان چهارباغ باال- خيابان ش��هيد نيکبخت- س��اختمان دادگس��تري كل 
اس��تان اصفهان- طبقه يک اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 8909980350501158 
ثبت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/08/10 و س��اعت 11:00 تعيين شده است. 
ب��ه علت مجهول الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجويز ماده 73 
قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مرات��ب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهي و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود 
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي 

حاضر گردند. م الف/ 9822
ناظمي- مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
7/205 كالسه پرونده: 88-968 ح/ 11، وقت رسيدگي: 1390/8/10 ساعت 11 صبح، 
خواهان: بانک رفاه كارگران اصفهان، خوانده: نصرت كاشفي فرزند سليمان و غالمرضا 
كاش��في فرزند حس��ين و محمدحس��ن عراقي فرزند محمود و غيره، خواسته: مطالبه 
مبلغ 25/000/000 ريال. خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاهه��ای عمومی نموده كه 
جهت رسيدگی به شعبه 11 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 9823
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
7/206 كالس��ه پرونده: 88-1106 ح/ 11، وقت رس��يدگي: 1390/8/10 س��اعت 10 
صبح، خواهان: آقاي احمد ش��رافت فرزند حسين، خوانده: خانم زهرا سموعي و آقاي 
رض��ا رباني، خواس��ته: اعتراض ثالث ب��ر رأي ش��ماره 693-890-89/6/24. خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 11 ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجويز م��اده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 9824
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
7/207 كالس��ه پرونده: 88-712 ح/ 11، وقت رس��يدگي: 1390/8/7 ساعت 8 صبح، 
خواهان: زهرا خواجويي و غيره، خواندگان: 1. اكبر سيفي پور، 2. حسين سيفي پور، 3. 
اصغر سيفي پور، خواسته: ابطال بيع نامه. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 11 ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 
قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می 
شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 9825

مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

فقدان سند مالکيت
7/225 نظر به اينکه آقاي رضا آزاد فرزند اس��داهلل باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت يک دانگ مشاع 
ازششدانگ يک قطعه زمين شماره 157/113 مجزي شده از 157 اصلي واقع درمزرعه 
محموديه بخش يک ش��هرضابه مساحت ششدانگ 1360 مترمربع شده كه تمامت سه 
دانگ مش��اع ازششدانگ پالك فوق درصفحه 526 دفتر 172 ذيل ثبت شماره 19941 
بنام نامبرده ثبت وسندصادرش��ده كه بموجب س��ند 96973-67/2/6 دفتر سه شهرضا 
تمامت دودانگ مشاع ازمالکيت خودرابه جالل قيام انتقال داده اينک رضا آزادتقاضاي 
صدور س��ند مالکيت المثني نس��بت به يک دانگ مش��اع مالکيت خودازپالك فوق را 
نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئين نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت 
آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالکيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکيت
7/226 نظر به اينکه آقاي رضا آزاد فرزند اس��داهلل باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت يک دانگ مشاع 
ازششدانگ يک قطعه زمين شماره 157/114 مجزي شده از 157 اصلي واقع درمزرعه 
محموديه بخش يک ش��هرضابه مساحت ششدانگ 1472 مترمربع شده كه تمامت سه 
دانگ مش��اع ازششدانگ پالك فوق درصفحه 529 دفتر 172 ذيل ثبت شماره 19942 
بنام نامبرده ثبت وسندصادرش��ده كه بموجب سند 96973 – 67/2/6 دفترسه شهرضا 
تمامت دودانگ مشاع ازمالکيت خودرابه جالل قيام انتقال داده اينک رضا آزاد تقاضاي 
صدور س��ند مالکيت المثني نس��بت به يک دانگ مش��اع مالکيت خودازپالك فوق را 
نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئين نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت 
آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه س��ند مالکيت 
يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويک 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکيت
7/227 نظر به اينکه آقاي رضا آزاد فرزند اس��داهلل باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت يک دانگ مشاع 
ازششدانگ يک قطعه زمين شماره 157/115 مجزي شده از 157 اصلي واقع درمزرعه 
محموديه بخش يک ش��هرضابه مس��احت شش��دانگ 1568 مترمربع شده كه تمامت 
س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 532 دفتر 172 ذيل ثبت ش��ماره 
19943 بنام نامبرده ثبت وسندصادرش��ده كه بموجب سند 96973 – 67/2/6 دفترسه 
ش��هرضاتمامت دودانگ مش��اع ازمالکيت خودرابه جالل قيام انتق��ال داده اينک رضا 
آزادتقاضاي صدورس��ندمالکيت المثني نسبت به يک دانگ مشاع مالکيت خودازپالك 
فوق را نموده اس��ت لذادراجراي ماده 120آئين نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب يک 
نوب��ت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به مل��ک مورد آگهي معامل��ه اي كرده كه 

درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود مي باشد مي 
بايس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه نش��ود 
اداره ثبت س��ند مالکي��ت المثني را طبق مق��ررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد 
ك��رد .در صورت ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامله صورت مجل��س مبني بر وجود 
 آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به

ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکيت
7/228 نظر به اينکه آقاي رضا آزاد فرزند اس��داهلل باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت و امضاء ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکيت يک دانگ 
مش��اع از ششدانگ يک قطعه زمين ش��ماره 157/116 مجزي شده از 157 اصلي واقع 
در مزرعه محموديه بخش يک ش��هرضابه مس��احت ششدانگ 1648 مترمربع شده كه 
تمامت س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 535 دفتر 172 ذيل ثبت 
شماره 19944 بنام نامبرده ثبت و سند صادر شده كه بموجب سند 96973 – 67/2/6 
دفتر س��ه ش��هرضا تمامت دو دانگ مش��اع از مالکيت خود را به جالل قيام انتقال داده 
اينک رضا آزاد تقاضاي صدور س��ند مالکيت المثني نسبت به يک دانگ مشاع مالکيت 
خودازپالك فوق را نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يک نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي 
كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود مي 
باش��د مي بايس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهل��ت مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه 
نش��ود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد 
كرد .در صورت ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکيت
7/229 نظر به اينکه آقاي رضا آزاد فرزند اس��داهلل باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکيت يک دانگ مشاع 
ازششدانگ يک قطعه زمين شماره 157/117 مجزي شده از 157 اصلي واقع درمزرعه 
محموديه بخش يک ش��هرضابه مس��احت شش��دانگ 1842 مترمربع شده كه تمامت 
س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 538 دفتر 172 ذيل ثبت ش��ماره 
19945 بنام نامبرده ثبت وس��ند صادر ش��ده كه بموجب سند 96973 – 67/2/6 دفتر 
سه شهرضا تمامت دودانگ مشاع ازمالکيت خودرابه جالل قيام انتقال داده اينک رضا 
آزاد تقاضاي صدورس��ندمالکيت المثني نسبت به يک دانگ مشاع مالکيت خودازپالك 
ف��وق را نموده اس��ت لذا در اجراي م��اده 120آئين نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب 
يک نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه 
درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالکيت نزد خود مي باشد مي 
بايس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکيت يا س��ند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکيت معامله ارائه نش��ود 
اداره ثبت س��ند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد 
.در صورت ارائه س��ند مالکيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
 معترض در دو نسخه تنظيم ويک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

اعالم مفقودي
7/222 كارت پايان خدمت اينجانب بهروز حقايق زواره بش��ماره شناسنامه 347 فرزند 
سيد عبدالحسين بشماره كارت 724542 مفقودگرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مدیركل فرهنگ و ارشاد اصفهان خواستار شد؛

شاهین شهر، پایگاه دائمی ادبیات کودک شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگی
مردمک

رویداد

صنعت گردشگری ایران 
چوب ناامنی می خورد

معصومه شهباز  
يکی  گردشگری  صنعت 
توسعه  اساسی  اركان  از 
امروز  جهان  در  اقتصادی 
اين  می رود؛  شمار  به 
صنعت پايدار در بسياری از 
كشورها با رشدی سريع تر 
نسبت به ساير بخش های 
صنعت  يک  اقتصادی، 
پيشرو قلمداد می شود، اما 
اصلی ترين زيربنای توسعه 

گردشگری، امنيت است. ايران به عنوان يکی از پنج كشور اول جهان در 
توانمندی های اكوتوريسمی و يکی از 10 كشور اول دنيا در داشتن پيشينه 
فرهنگ و تمدن، از پتانسيل بااليی برای جلب گردشگران برخوردار است 
ولی از لحاظ امنيت گردشگران نتوانسته جايگاه خوبی برای گردشگران 
خارجی فراهم آورد. امنيت باعث رونق و يا ركود گردشگری خواهد 
شد؛ اين فاكتور دارای ابعاد مختلفی در سياست، اقتصاد و فرهنگ است، 
تعامل ابعاد بر شمرده شده، منجر به استقرار امنيت می شود. جريانات 
سياسی از جمله انقالب و جنگ به عنوان عوامل موثر در پايين بودن آمار 
جذب توريست در ايران تا سال 68 محسوب می شد، در اين سال ها 
ايران با ضريب خطر باال در اذهان گردشگران بين المللی جای گرفت. 
بعد از جنگ ايران و عراق، رشد زير ساخت های صنعت گردشگری با 
روند كندی به جلو رفت و تقريبا 23 سال طول كشيد تا تعداد جهانگردان 
وارد شده به كشور ارتقاء يابد، بعد از آن اين صنعت با فرودهايی همراه 
شد و در سال 1387 همزمان با دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران 
و كشمکش های سياسی و درگيری های پس از آن به يک باره كاهش 
چشمگيری داشت با اين اوصاف صنعت گردشگری ايران از جايگاه 
واقعی خود بسيار دور مانده و اين در حالی است كه مسئوالن گردشگری 
ورود دو ميليون گردشگر به ايران را نشان دهنده امنيت كامل در ايران 
می شمارند؛ رقمی كه معلوم نيست چند درصد از آن را گردشگران واقعی 
تشکيل می دهند يعنی گردشگری كه با ورودش به كشور دست كم 10 
شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد كند؛ از سوی ديگر بايد ديد اين رقم 
برای كشوری مثل ايران كه در رديف اول كشورهای برخوردار از زيست 
بوم و فرهنگ غنی قرار دارد، رقمی تقريباً دو درصد از سهم گردشگران 
بين المللی. از سويی به دليل عدم باور مديريت كالن كشور به قابليت های 
صنعت گردشگری چه در حوزه اقتصاد و چه در بهبود سيمای صلح و 
دوستی ايران در جهان، تبليغات كافی در معرفی هرچه بيشتر پتانسيل های 
گردشگری كشور صورت نمی گيرد تا آنجا كه حتی بعضی از مردم دنيا 
Iran را باIraq اشتباه می گيرند؛ كشوری كه درگير جنگ و حمالت 
انتحاری و پايگاه گروه القاعده است و از اين منظر سفر به ايران را مخاطره 
آميز می پندارند. بنابراين نبود معرفی كافی از ايران و حتی در بيشتر مواقع 
تبليغات منفی، مهم ترين عامل ركود صنعت گردشگری در ايران به واسطه 
پايين آمدن ضريب امنيت به عنوان يکی از مهم ترين فاكتورهای رشد اين 

صنعت است.

دنیا ایران کهن نمي شناسد، اصولگرایي 
و تروریست مي شناسد

زاینده رود  
در همايش روز جهاني جهانگردي به ميزباني سازمان ميراث فرهنگي، 
اين  گردشگري  معاون  مصلحي،  اصفهان،...  در  گردشگري  و  دستي  صنايع 
سازمان در جمع فعاالن گردشگري و دولتيان اصفهان با اشاره به شعار سازمان 
جهاني جهانگردي در سال 2011 مبني بركاركرد فرهنگي گردشگري در جهان 
ايران،  عليه  منفي  تبليغات  و  منطقه  در  ناماليمات سياسي  به  توجه  با  گفت: 

ملت ها از ايران تصوير مناسبي 
ندارند و انصافاً در راستاي پاك 
كردن ذهنيت جهان از تصوير 
ايم.  نکرده  كاري  ايران  ناامن 
ملت  شد:هنوز  يادآور  وي 
هايي  واژه  با  را  ايران  واژه  ها 
مثل تروريسم و اصولگرايي در 
منطقه و جهان مي شناسند. با 
بايد تالش  بيروني  اين تحليل 
كنيم تا تصوير مناسبي از ايران 
گردشگري  مقصد  عنوان  به 
براي جهان ارائه كنيم. در حالي 

كه مصلحي شاه كليد صنعت گردشگري را بازاريابي و حضور در نمايشگاه 
هاي بين المللي و شبکه هاي ماهواره اي مي دانست مسعودي نائب رئيس 
انجمن صنفي خدمات گردشگري با بيان اين كه در جهان مي گويند به ايران 
نرويد گفت: صحنه جهاني براي ايران رزمگاه شده و كشورهاي ديگر مقصد 
گردشگري از اين آوردگاه استفاده كرده و به گردشگران مي گويند به ايران 
جذب  براي  ايران  بايد  آوردگاهي  چنين  در  داشت:  بيان  مسعودي  نرويد. 
گردشگر امن شود. آژانس ها به تنهايي نمي توانند محيط را سازگار كنند، اگر در 
دنيا نمايشگاه هايي در راستاي صنعت توريسم برگزار مي شود، الزم است كه 
بخش دولتي براي تبليغ ايران سرمايه گذاري و شركت كند. ما از بخش دولتي 
توقع داريم براي معرفي ايران به جهان در نمايشگاه هاي توريسم جهان حضور 

يافته و ما را ياري رسان باشند.

سوت آغاز رقابت هتل ها برسر میهمانان 
اصفهان زده شد

زاینده رود  
از اين هفته تمامي هتل ها و آژانس ها توسط گردشگراني كه اصفهان 
را مقصد گردشگري قرار دادند داوري مي شود. معاون گردشگري سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان با بيان خبرارزيابي هتل 
منتشر  سايت  در  اصفهان  هاي  هتل  تمام  سنجي  نظر  گفت:  اصفهان  هاي 
مي شود. هتل هايي كه خدمات شايسته ارائه نمي دهند در معرض ديد همگان 

قرار مي گيرند و مجبور مي شوند وضعيت خود را كنترل كنند.
انتشار نظر گردشگران پايش هتل هاي اصفهان به  بيان اين كه هدف  با  وي 

با  است، گفت:  منظورنزول خطاها 
مانيتورينگ هتل هاي اصفهان ميزان 
رضايت مندي در حوزه گردشگري 

باال خواهد رفت. 
خدمات  كه  هايي  هتل  همچنين 
اعالم  با  دهند،  ارائه  مطلوب تري 
و  س��ايت  در  گردشگ�ران  نظ���ر 
فرصت  عم��وم،  ديد  مع�رض  در 
فراهم  مجم��وع��ه  آن  تبليغ   براي 

مي شود.

شوراي  مجلس  در  ملي  مطالبات  كميته  رئيس 
و  فرهنگي  ميراث  سازمان  از  گفت:  اسالمي 
گردشگري خواسته ايم همه حراجي هاي بين المللي 
ايراني  تاريخي  شيء  چنانچه  تا  كند  نظارت  را 
ايران  به  و  كنيم  خريداري  را  آن ها  شد،  عرضه 

بازگردانيم. 
حاشيه  در  نقوي  سيدحسين  ايسنا،  گزارش  به 
در  گردشگري  هفته  افتتاحيه  مراسم  برگزاري 
ملي  مطالبات  كميته  اين كه  بيان  با  گلستان  كاخ 
بازگرداندن  با هدف  اسالمي  در مجلس شوراي 
آثار تاريخي كه در طول 150 سال پيش از كشور 
خارج شده اند، فعاليت مي كند، اظهار كرد: در طول 
150 سال گذشته از زمان ناصرالدين شاه به اين 
طرف، حجمه اي از اشياء و آثار تاريخي ايران در 
چارچوب موافقت نامه از كشور خارج شدند. بر 
اساس ارزيابي انجام شده، حجم اين اشيا بيش از 
چند هزار قطعه است كه به ويژه در توافق منعقد 
شده بين دولت انگليس و ناصرالدين شاه، اين اشيا 

به منظور استفاده در موزه هاي انگليس به مدت يک 
سال از كشور خارج شدند. 

و  ايران  بين  موافقت نامه ها  اين  كرد:  اضافه  وي 
انگليس براي يک سال بود، اما از زماني كه اشيا از 
كشور خارج شدند ديگر به ايران باز نگشتند و در 
برگشت آن ها توافقي انجام نشد. اكنون بر اساس 
مستنداتي كه داريم در هر محکمه اي در اين زمينه 
اقامه دعوا شود دولت مقابل محکوم مي شود، زيرا 
قرارداد بين المللي براي اين پروژه امضا شده است. 
مدت،  اين  گذشت  از  بعد  اكنون  داد:  ادامه  وي 
يافتن  و  شناسايي  براي  اسالمي  شوراي  مجلس 
اشيا،  اين  برگرداندن  براي  مناسب  حل هاي  راه 
كميته اي را با عنوان »كميته مطالبات ملي« تشکيل 
داد كه جلسات آن در وزارت امور خارجه تشکيل 
از  ماه  چهار  اكنون حدود  افزود:  نقوي  مي شود. 
تشکيل اين كميته مي گذرد و اعضاي آن به طور 

جدي در حال پيگيري اين بحث هستند. 
وي همچنين درباره الواح هخامنشي شيکاگو كه بر 

اساس راي دادگاه آمريکا بايد به ايران بازگردانده 
شوند، اظهار كرد:  اين قضيه نيز در كنار پيگيري 
بازگرداندن آثار تاريخي پيگيري مي شود. در واقع 
ما به دنبال اين هستيم كه اشياء زياد ديگري كه در 
حراجي هاي كشورهاي مختلف به حراج مي روند 

را خريداري كنيم و به ايران بازگردانيم. 
نقوي با بيان اين كه پيگيري اين موضوع، دو هفته 
وزارت  نمايندگان  حضور  با  جلسه اي  در  آينده 
اطالعات و سازمان جهاني جهانگردي در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه مي يابد، گفت: بايد خروج 
آثار تاريخي از ايران، علت بازنگرداندن و چگونگي 

شناسايي آن ها را بررسي كنيم. 
و  فرهنگي  ميراث  سازمان  از  ما  افزود:  وي 
حراجي هاي  همه  تا  خواسته ايم  گردشگري 
بين المللي را نظارت كند تا چنانچه شيء تاريخي 
از  پس  مي شود  عرضه  حراجي  هر  در  ايراني 
شناسايي بتوانيم آن ها را خريداري كنيم و به ايران 

باز گردانيم. 

دستور سریع الریجاني براي رسیدگي 
به تخریب بناهاي تاریخي 

با در دستور كار قرار دادن موضوع 
سراي  ثبت  از  خروج  و  تخريب 
پروين  خانه  اتحاديه،  خانه  دلگشا، 
اعتصامي، بيمارستان مسيح دانشوري 
در  ميخچي  سراي  و  كرمانشاه  در 
ملي،  امنيت  كميسيون  در  رشت، 
رئيس كميته مطالبات ملي در مجلس 
به  نامه اي  ارائه  با  اسالمي  شوراي 
پيگيري  اسالمي،  شوراي  مجلس 
و جلوگيري از تخريب اين بناهاي 
رسيدگي  دستور  نقوي  حسين  اظهارات  طبق  شد.  خواستار  را  تاريخي 
شده داده  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس  طرف  از  مورد  اين  به   سريع 
است.  دستوری كه معلوم نيست، چقدر ضمانت اجرايی و سويی ديگر 

حافظ بناهای تاريخی باشد.

مرمت آثار تاریخي نطنز 
در انتظار بودجه

به  اشاره  با  قاسمی،  احمدرضا   
يافته  اختصاص  اعتبارات  كمبود 
آثار  مرمت  برای  دولت  طرف  از 
كرد:  اظهار  شهرستان  تاريخی 
فعاليت های  توقف  حتی  و  كندی 
مرمتی آثار تاريخی نطنز را بايد در 
به  يافته  اختصاص  اندك  اعتبارات 
اين اداره جستجو كرد. وی افزود: با 
توجه به بودجه ای كه ساالنه به اين 
اداره اختصاص پيدا می كند نمی توان 
همه آثار تاريخی شهرستان را تحت پوشش فعاليت های مرمتی قرار داد. به 
گزارش ايسنا قاسمی ضمن تشريح فعاليت های مرمتی شهرستان تصريح 
كرد: فعاليت های مرمتی در سطح شهرستان بيشتر در محورهای گردشگری 

شهرستان و تمركز بر چند اثر تاريخی محدود شده است. 

حضور اجباري هنرمندان صنایع دستي 
در هفته فرهنگي استان ها 

صنعتگران  و  هنرمندان  گفته  به 
در  كننده  شركت  دستي  صنايع 
از  بيش  ها  استان  فرهنگي  هفته 
نيمي از هنرمندان به اجبار سازمان 
در  گردشگري  و  فرهنگي  ميراث 
بودند  كرده  شركت  نمايشگاه  اين 
بود  شده  خالصه  كه  .نمايشگاهي 
به غرفه هاي صنايع دستي و حرف 
به  هم  را  مفصلي  هاي  حديث  و 
CHN گزارش  به  داشت.  همراه 
غرفه داران حاضر در مکان هاي برپايي نمايشگاه از اين كه سازمان هاي 
توجهي  دستي  صنايع  موانع صنعتگران  و  مشکالت  به  هيچگاه  متولي 
نکرده است گاليه داشتند و معتقد بودند تنها زماني به هنرمندان بهايي 

داده مي شود كه به ديده شدن عملکرد مسئوالن بيانجامد. 

 سرنوشت نامعلوم خانه پروین 
در کشاکش میراث و شهرداري

پروين  خانه  مالک  حالی كه  در 
اعتصامی می خواهد هفته آينده آن را 
تخريب كند و جای آن مجتمع تجاری 
بسازد، عضو شورای شهر تهران اعالم 
خانه  اين  شهرداری  كه  است  كرده 
 CHN اما طبق گزارش را می خرد 
مدير كل ميراث فرهنگی تهران گفته 
است، شهرداری يک بار خانه پروين 
اعتصامی را خريد و آن را تخريب كرد. 
مدير كل ميراث فرهنگی استان تهران 
گفته است: مهم نيست چه كسی خانه پروين اعتصامی را می خرد هر كسی يا 
هر نهادی باشد، فقط اين خانه تخريب نشود و از رانت استفاده نشود. در چند 
ماه گذشته با مراجعه يکی از مالکان اين خانه به ديوان عدالت اداری، حکم 

خروج خانه پروين اعتصامی از فهرست ثبت شده ملی صادر شده است. 

خانه تاريخی اميرقلی امينی، خانه روزنامه نگاران اصفهان
 مهدي فقیهي، دوستدار میراث فرهنگي

يکی از ابنيه بازمانده از عصر پهلوی در شهر اصفهان خانه 
زيبايی است كه به نام »اميرقلی امينی« شناخته می شود. اين 
كوچه  نبش  در  و  كاشانی  خيابان  در غرب  تاريخی  خانه 
شهيد دهقان قرار دارد. خانه مذكور به همراه چاپخانه ای 
به  گذشته  در  شده  تبديل  كتابخانه  به  اكنون  كه  قديمی 
داشته  تعلق  اصفهانی  فقيد  نگار  روزنامه  امينی  اميرقلی 
و  مترجم  نگار،  روزنامه  نويسنده،  امينی  اميرقلی  است. 

پژوهشگر توانايی بود كه در سال 1276 )ه.ش( در اصفهان 
چشم به جهان گشود. 

خانه امیر قلي امیني، مأمني براي روزنامه نگاران 
افزون بر تأليفاتي چون هزار و يک سخن، داستان های امثال، 
ترجمه  در  امينی  اميرقلی  مرحوم  و...  عاميانه  اصطالحات 

كتب و داستان های مختلف نيز دست توانايی داشت.
نيز  امينی  مرحوم  علمی  فرهنگی-  فعاليت های  ديگر  از 

نشر  و  تأسيس  اخگر،  روزنامه  در  فعاليت  از  می توان 
باختر  مجله  نويسندگی  و  مديريت  اصفهان،  روزنامه 

اصفهان ياد كرد.
مرحوم اميرقلی جدای از تأليف و ترجمه كتب مختلف و 
فعاليت های فرهنگی بی شمار كه با روح و جسم او آميخته 
يادگار  به  خود  از  نيز  خيريه  و  المنفعه  عام  كارهای  بود 
گذاشت. از جمله اين اقدامات بايد از تأسيس پرورشگاه 
اشيای  از  موزه ای  تأسيس  1332)ه.ش(،  سال  به  كودكان 
استفاده  برای  عمومی  كتابخانه ای  اندازی  راه  قديمی، 

خورشيد  و  شير  جمعيت  تأسيس  مطالعه؛  به  عالقه مندان 
)هالل احمر( كنونی در سال 1313 )ه.ش(، عضويت در 
شورای عالی فرهنگ و انجمن شهر اصفهان با پنج نوبت 
دبيری و دو دوره رياست و سرانجام اهدای منزل مسکونی 
تداوم  برای  اثاثيه  و  امکانات  تمام  با  خويش  شخصی  و 

كارهای علمی- فرهنگی گذشته ياد كرد.
و  مرحوم  آن  وصيت نامه  از  توان  می  را  مذكور  مورد 

مستندات و مکتوباتی دريافت كه يکی از آنها نامه ای است 
تاريخ  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  نماينده  كه 
هيجدهم ارديبهشت ماه سال 1379 به رئيس هيات مديره 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان نگاشته است. 
روزنامه نگاري كه در خانه روزنامه نگاران خفته 

خورشيدی   1357 تيرماه   6 و  متعهد  فرد  اين  سرانجام 
درگذشت و برحسب وصيت در حياط منزل خويش چهره 
قبر  سنگ  و  امينی  اميرقلی  مدفن  كشيد.  خاك  نقاب  در 
نمادين همسر مرحومه اش بانو ابوعطا در مقابل ساختمان 
مركزی بنا و در كنار حوض سنگی قرار گرفته كه در حال 
حاضر به عنوان باغچه از آن استفاده می گردد. سنگ مزار 
در  كه  شده  طراحی  كتابی  و  مجلد  شکل  به  مرحوم  آن 
حواشی و بخش های مركزی آن نقوش پر كاری از گل و 
برگ و در ورق چين كتاب تاريخ فوت به خط نستعليق 
مشکی و به تاريخ هجری شمسی به شرح زير آمده است 

فرزند  اصفهان  روزنامه  مدير  امينی  قلی  امير 
ابراهيم تولد 1276 وفات 1357. 

سیماي دلفریب خانه امیر قلي امیني 
اما برای ديدار از اين خانه زيبا و ارزشمند از در 
فلزی بزرگی عبور می كنيم كه نوارهای پيچ در 
پيچ گياهی منصوب بر آن انسان را به فضايی 
رؤيايی فرا می خواند. با گذر از اين ورودی به 
ميان سرای وسيعی می رسيم كه آجرفرش تور 
بافت آن با آب نمای مركزی و باغچه های قرينه 
كوشک اصلی بنا مركزی مدفن امير قلی امينی 

و همسرش را احاطه كرده اند.
فضاهای  متأخرتر  دوران  در  مذكور  در حياط 
جنوبی  و  غربی  اضالع  به  بزرگی  و  كوچک 
حاضر  حال  در  كه  شده  اضافه  مجموعه  اين 
از  يکی  محل سکونت  عنوان  به  غربی  بخش 
جنوبی  فضاهای  و  قلی  امير  مرحوم  فرزندان 
به عنوان انبار و محل استقرار سرای دار استفاده 

می گردد. 
همراه  به  مذكور  بخش های  احداث  متأسفانه 

پيرامون  متأخ��رتر  دوران  در  كه  تح��والتی  و  تغيي��ر 
از  زيادی  حد  تا  پيوسته  وقوع  به  ارزشمند  بنای  اين 
معماری  اصالت  و  كاسته  زيبا  اثر  اين  شکوه  و  صالبت 
ميانی  كوشک  حال  عين  در  است  برده  سئوال  زير  را  آن 
نگ��ه  زنده  را  هنوز خاطرات شيرين گذشته  بنا  اصلی   و 
می دارد. ساختمان كه استخوان بندی اصلی آن به صورت 
دو اشکوبه طراحی شده و سکوهای نه چندان بلند پيرامون 
آن از سنگ های خوش تراش مستطيلی شکل پوشانده شده 

است.
كوشک میاني در هواي خاطرات گذشته 

ورودی اصلی كوشک ميانی در ضلع جنوبی آن قرار گرفته 

كه به همراه تراس فوقانيش كه دست انداز چوبی خوش 
تركيبی در خود دارد پيش فضای هاللی شکلی را فراهم 
آورده كه خواه ناخواه مهمان را به درون خانه فرامی خواند. 
در  و  طبقه  دو  در  قسمت  اين  اطراف  پنجره های  و   در 
پيش آمدگی هايی به صورت نيم هشتی ديده شکل گرفته اند 
فضاهای  به  نوررسانی  عمل  روز  مختلف  ساعات  در  كه 

داخلی بنا را بر عهده دارند.
اطراف اين در و پنجره ها را نيز ديوارها و جرزهايی قرار 
گرفته اند كه در نمای اصلی بنا به شکل ستون هايی متشکل 
از آجرهای ساده قالبی و كاشی های خوش نقش و رنگ، و 
در پشت بغل ها و لچکی ها در بستری لعابينه با طرح هايی 
از اسليمی و ختايی به ظهور رسيده اند. در نوارهای مينايی 
حدفاصل دو طبقه و بخش فوقانی بام كتيبه هايی كاشی كاری 
شده ای ديده می شود كه حد و مرز ميان طبقات را مشخص 
می سازد و دست اندازها، ستونک ها و گلدانی های تزئينی 
سادگی  از  را  بخش  اين  نيز  بام   رخ 

رهانيده اند.
خانه روزنامه نگاران حفظ شود

كوشک  شرقی  و  غربی  سوی  دو  در  اما   
مذكور ظاهر ساده تری ديده می شود چنان 
كه غالب قسمت های ديوارها با آجرچينی 
در  آنها  شاخصه های  تنها  و  نمايانند  ساده 
پا چنگ هايی دو گانه و قرينه است كه در 
مينايی  حواشی  با  و  داشته  قرار  طبقه  هر 
به  ادامه  در  شده اند.  پوشانده  الجوردی  و 
گوشه های شمال غربی و شرقی ساختمان 
می رويم جايی كه دو پيش آمدگی ملموس 
دسترسی  برای  كه  را  بنا  جانبی  ورودی 
تعبيه  فوقانی  طبقات  و  پشتی  فضاهای  به 
بخش های  در  می كنند.  تأييد  شده اند، 
فضای  از  سوای  بنا  همکف  در  و  داخلی 
وسيع مركزی بخش های ديگر را اتاق ها و 
فضاهای كوچک و بزرگی تشکيل داده اند 
 كه نظام هم نشينی زيب��ايی را به وج��ود 
آن  شمالی  منتهی اليه  در  و  قسمت  همين  در  آورند.  می 
راهرويی بلند و كشيده قرار دارد كه از يک سو به بخش 
مركزی و فضاهای پيرامون آن و از سوی ديگر به اتاق های 
شمالی ساختمان ارتباط می يابند در عين حال همين شيوه 
 طراحی با تغييرات جزيی برای طبقه فوقانی نيز رعايت شده 

است. 
در هر حال اين اثر ماندگار به دليل برخورداری از طراحی و 
معماری زيبا و تزئينات عالی كاشی كاری، نيز مکان و مأمنی 
برای اهل فرهنگ و قلم در خور حفاظت و نگهداری است 
 و نگرش و رويکردی پسنديده بر مبنای وصيت نام���ه ی

مرحوم اميرقلی امينی را می طلبد.

خانه امیر قلی امینی 
به دلیل برخورداری 
از طراحی و معماری 
زیبا و تزئینات عالی 

كاشی كاری، نیز مکان 
و مأمنی برای اهل 

فرهنگ و قلم در خور 
حفاظت و نگهداری 
است و نگرش و 

رویکردی پسندیده 
بر مبنای وصیت 

نامه  مرحوم امیرقلی 
امینی را می طلبد

رئیس كمیته مطالبات ملي در مجلس: 
خرید اشیاي تاریخي ایراني از حراجي هاي بین المللي پي گیري مي شود 

سرپرست معاونت ميراث فرهنگی اداره كل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری چهارمحال و بختياری از تعمير و 
مرمت قلعه تاريخی سورك در استان چهارمحال و بختياری 

در سال جاری خبر داد.
شاهين ايل بيگی پور در گفتگو با مهر اظه�ار داشت: در 
سال جاری اقدم��اتی از قبيل استحکام بخشی پی ها و 

چوبی  تير  تعويض  آجری،  و  خشتی  سنگی،  ديوارهای 
برداری و مرمت  شکسته سقف ها، اجرای عمليات اليه 
عايق  و  بندی  شيب  اصالح  قديمی،  های  پنجره  و  در 
انجام   ... و  كشی  بند  عمليات  اجرای  و  بام  پشت   كاری 

می شود.
شاهين ايل بيگی پورافزود: مرمت در و پنجره های چوبی 

اين بنا شامل عمليات تميزكاری و اليه برداری، استحکام 
كاری  روغن  و  فرسوده  های  قسمت  تعويض  بخشی 

آثارچوبی انجام شده است.
وی بيان داشت: برای تعمير و مرمت  قلعه تاريخی سورك 
در سال جاری بيش از 800 ميليون ريال از محل اعتبارات 

محلی پيش بينی شده است.

قدمت قلعه تاريخی سورك به سردار جنگ به دوره قاجاريه 
بر می گردد و اين قلعه واقع در روستای سورك در 40 
كيلومتری شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياری قرار 

دارد.   
قلعه تاريخی سورك  با شماره ثبت 1898 در سال 76 در 

فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده است.

قلعه تاریخی سورک تعمیر و مرمت می شود

مه
ن نا

یرا
س: ا

عک
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 نجمه كرمی
حذف غير فنی سپاهانی ها از دور رقابت های ليگ قهرمانان 
آسيا حاال مقصران جديدی را در پرونده خود می بيند. رئيس 
هيأت مديره باشگاه سپاهان در گفتگويی كه با فارس انجام 
داده به كنايه پای محمدرضا ساكت را نيز به اين جريان باز 

كرده است.
به گفته حسينی اين ساكت بوده كه تيم فوتبال اين باشگاه 
را بسته و مسئول اين كار با اوبوده! كه به طور حتم اين ادعا 
واكنش ساكت را اعم از مثبت يا منفی در پی خواهد داشت. 
حس��ينی در اين گفتگو اعالم كرده اس��ت: كسانی هستند 
كه تعصب س��پاهانی داشتند و چند س��ال كنار اين باشگاه 
بودند ولی پس از اين اتفاق فوق العاده خوشحالند و پس از 

ماجرايی كه رخ داده جشن و پايکوبی برگزار می كنند.
اما نکته ای كه نبايد از آن غافل ماند اين اس��ت كه اگر تيم 
سپاهان از اين مرحله صعود می كرد و در نيمه نهايی حتی 
موفق به شکست حريف می شد و همانند چند سال گذشته 
به فينال می رفت و كمتر مقامی كه می ش��د برای آن تصور 
كرد نايب قهرمانی آس��يا بود، آيا باز هم موفقيت آن روز به 
پای ساكت نوشته می شد يا تيم مديريتی جديد و تغييرات 
انجام ش��ده از سوی رئيس هيأت مديره زمينه اين موفقيت 

را رقم زده بود. 
س��اكت تا زمانی كه هدايت اين تيم و باشگاه بر عهده اش 
بود از اين شيرين كاری ها هم خبری نبود و اگر چنين اتفاق 
مش��ابه ای می افتاد مقصر اول و آخر ناميده می شد اما بعد 
از رفتن او هيچ صحيح نيست كه در هنگام خرابکاری ها و 

اتفاقات ناخوشايند پای او به وسط كشيده شود. 
مگر باش��گاه فرهنگی ورزشی س��پاهان بر  پايه فرد استوار 
است كه حال با رفتن آن شخص كل شيرازه باشگاه از هم 
بپاشد يا مسئول رسيدگی به امور بازيکنان به طور مستقيم 

شخص ساكت بود كه موضوع محروميت رحمان احمدی 
را بتوان��د از مدير آينده مخفی كن��د و امروز او را به عنوان 

علت اصلی اين اتفاق قلمداد كرد؟!
در ثانی باشگاهی كه هر ساله سالنامه مربوط به ليگ فوتبال 
را تهيه و تنظيم می كند و در آن به ليگ قهرمانان آس��يا هم 
توجه خاصی نشان داده و به وضوح به موضوع محروميت 
رحمان احمدی در ليگ قهرمانان آسيا همراه با پرسپوليس 
اش��اره كرده و به نيمکت نشينی او در ديدار داخلی تيمش 
مقابل س��پاهان در ليگ نيز صحه گذاشته است؛ چرا به آن 
به عنوان يک منبع صد در صد مطمئن و بی طرف اس��تناد 
نش��ده است كه مديران امروز به دنبال حرف های صد من 

يک قاز نگردند.
نگارنده به هيچ عنوان قصد حمايت از فرد خاصی را ندارد 
و فق��ط به بيان واضحات اين جريان می پردازد. مديرعامل 
س��ابق سپاهانی ها همانقدر سپاهانی است كه با وجود همه 
اين اتهامات تاكنون لب از لب باز نکرده اس��ت و حاضر به 
مصاحبه در اين باره نيست زيرا بهتر از هر كسی می داند كه 
هر نوع اظهارنظر بدون واكنش از طرف های مقابل نمی ماند 

و اين به صالح باشگاه پرافتخار سپاهان نيست. 
وی از روزی كه از س��پاهان رف��ت تا زمانی كه بر صندلی 
مديرعاملی ماهانی ها تکيه زد، هرگز در خصوص باشگاه 
سپاهان اظهار نظر منفی نکرد و همواره از رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل جديد  باشگاه به عنوان دلسوز و سپاهانی های 
اصيل نام برد و در رابطه با اتفاقات اخير هم حاضر به هيچ 

گونه اظهار نظری نيست.
ضمن اين كه داليل حذف تيم سپاهان آنقدر ها هم پيچيده 
نيست. رحمان احمدی دروازه بان اين تيم در گفتگو با سايت 
گل گفت��ه كه چند نفری در باش��گاه در جريان محروميت 
او بوده اند و او بر حس��ب وظيفه اين موضوع را به اطالع 
مسئوالن رسانده است. )احمدی در حالی اين حرف ها را 

زده كه تا چند روز پيش گفته می شد رحمان فراموش كرده 
موضوع محروميتش را به اطالع باشگاه برساند و رحمان در 

قبال اين صحبت ها سکوت كرده بود تا امروز....(
از سوی ديگر بررسی مسائل مربوط به محروميت و مسائلی 
از اين دست بازيکنان از وظايف سرپرست است و بصيرت 
بعد از سال ها تجربه به طور قطع با وظايف خود به خوبی 

آشنا بوده است پس....
اين احتمال وجود دارد كه سپاهانی ها از اين كه ناظر بازی از 
محروميت رحمان خبر دار نبوده و پای ليست سپاهانی ها را 
امضا كرده باعث شده كه بعضی ها فکر زرنگی به سرشان 
زده و خواس��ته اند به نوعی  قوانين AFC را دور بزنند! يا 
شايد اين قصور از باشگاه پرسپوليس باشد كه فاكس دريافتی 
از كنفدراس��يون را به باشگاه س��پاهان ارسال نکرده است! 
چرا كه گويا برای مس��ئول مربوطه در باشگاه سپاهان كليه 
خطوط ارتباطی برای آگاهی از موضوع محروميت رحمان 
)اعم از س��ايت فدراسيون فوتبال ايران و گرفتن استعالم از 
كنفدراسيون آسيا( بسته و يا سخت بوده كه به اميد اطالع از 
باشگاه مبدأ با بازيکن قرار داد بسته اند و از محروميت او در 

بازی اول در ليگ قهرمانان آسيا غافل شده اند!
بايد قبول كرد كه س��پاهان در اين دوره از رقابت ها قربانی 
اهمال كاری برخی افراد ش��د كه شايد به قصد هم مرتکب 
چنين س��هل انگاری نش��ده اند اما هر چقدر هم خوشبين 
باشيم نمی توانيم ذره ای به تجديد نظر AFC در اين پرونده 

اميدوار باشيم.
تيم سپاهان در شرايطی برای فصل جاری با آسيا وداع كرد 
كه در دو بازی رفت و برگش��ت شايستگی های خود را به 
نمايش گذاشت و در حد و اندازه های يک مدعی تمام عيار 
ظاهر ش��د اما گويا داليلی غير از اين در سرنوشت سپاهان 
دخيل شد و او را از نيمه نهايی شايد به جرأت بتوان گفت 

از فينال ليگ قهرمانان آسيا محروم كرد.

حرارت ورزش��گاه را ب��اال بردند تا ما پیروز 
نشویم!!

اما بخوانيد از فنی ترين و قانع كننده ترين دليلی كه مديرعامل 
باشگاه سپاهان برای ناكامی تيم سپاهان در زدن چهار گل به 
السدی ها بيان كرده است. عليرضا رحيمی اعالم كرده كه در 
نيمه دوم قطری ها با باالبردن دمای ورزشگاه باعث تحليل 
توان بازيکنان س��پاهان شدند در غير اين صورت تيمش با 
دمای هوای نيمه اول می توانست با نتيجه خوبی تيم السد 

را از پيش رو بردارد!
رحيمی در گفتگو با يکی از سايت های خبری گفته كه ما 
ش��ب قبل از اين بازي در دمايي تمرين كرديم كه مي شود 
گفت س��رد بود اما متأسفانه در روز بازي ما با چيز عجيبي 
روبه رو ش��ديم. وقتي در نيمه اول ك��ه هوا خوب بود آنها 
مغلوب بازي برتر ما ش��دند ناگهان حرارت ورزشگاه را به 
طرز وحش��تناكي باال بردند تا همه چيز به س��ود خودشان 
تغيير كند. حال سئوال اينجاست كه اگر يک درصد ادعای 
رحيمی را باور كنيم بايد اين پرس��ش را مطرح كرد كه اگر 
سپاهان در يک ورزشگاه غير مجهز و در همين شرايط آب 
و هوايی نيمه دوم بازی با الس��د به ميدان می رفت رحيمی 

چه توجيهی داشت؟ 
رحيم��ی همچنين در گفتگو با مه��ر در خصوص اتفاقات 
اخيری كه در باشگاه سپاهان رخ داد و باعث حذف اين تيم 
از ليگ قهرمانان آس��يا شد گفته پس از آن كه بحث استفاده 
غيرمجاز ما از رحمان احمدی پيش آمد، سئواالتی را مطرح 
ك��ردم كه مواردی از آنها برای هر باش��گاه حرفه ای وجود 
دارد. آيا زمانی كه مسئوالن يک باشگاه با بازيکنی قرار داد 
می بندند، نبايد پرونده ای برايش تشکيل دهند كه تمام موارد 
مرتبط با آن بازيکن در اين پرونده قيد شود؟ چرا مسئوالن 
وقت باشگاه سپاهان اين كار را برای رحمان احمدی انجام 

ندادند؟!

خبر

تثبیت صدرنشینی تیم پرشیا نقش جهان 
در لیگ اسکیت سرعت

زاینده رود
مرحله دوم مسابقات ليگ دسته يک اسکيت سرعت آقايان برگزار شد و طی آن 

تيم پرشيا نقش جهان با غلبه بر حريفان به صدرنشينی خود در ليگ تداوم بخشيد. 
مرحله دوم اين رقابت ها كه در آكادمی اسکيت ورزشگاه آزادی برگزاز شد به واسطه 
حضور بازيکنان ملی پوش در تيم های مختلف از سطح فنی بااليی برخوردار بود و 
تيم پرشيا نقش جهان در مصاف با ساير مدعيان جايگاه خود را در رده نخست جدول 
رده بندی تثبيت كرد و تيم های سيتيران كرمانشان و لويجينو خراسان به ترتيب در رده 

دوم و سوم قرار گرفتند. 
تيم اسکيت پرشيا نقش  جهان با كسب سه مقام اول در ماده های 1000متر و 10000متر 
و پوينت حذفی و 3000 متر امدادی و يک مقام دومی در ماده 1000 متر و س��ه مقام 
س��ومی در ماده های 300، 500 و 1000متر از صدرنش��ينی خود در مرحله دوم اين 
رقابت ها دفاع كرد. اين تيم پيش از اين هم قهرمان مس��ابقات اس��کيت سرعت جام 

رمضان شده بود.
پرشیا بانوان هم خوش درخشید

تيم اسکيت سرعت بانوان پرشيا نقش جهان نيز صدرنشين مرحله اول مسابقات ليگ 
جوانان ايران شد. در اين رقابت ها و بعد از تيم اسکيت سرعت پرشيا نقش جهان تيم های 
خراسان و كرمانشاه به ترتيب در سکوی های دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

كوه صفه توسط كوهنوردان پرشیا نقش جهان پاكیزه شد
شركت پرشيا نقش جهان با مديريت فرهاد گمينچی اقدام به تشکيل تيم كوهنوردی با 
نام شركت نموده است و در يک فعاليت خود جوش و با همکاری اداره تربيت بدنی 

استان اقدام به جمع آوری زباله ها دركوه صفه اصفهان نمود.
اين برنامه با اس��تقبال جمع كثيری از  كوهنوردان اصفهانی همراه بود و بيش از پيش 
شركت پرشيا نقش جهان را به عنوان يکی از حاميان محيط زيست در استان مطرح كرد. 
اين شركت عالوه بر تيم های كوهنوردی و اسکيت سرعت در رشته های كاراته نيز 
فعاليت دارد. همچنين به زودی تيم كوهنوردی بانوان پرشيا نقش جهان به عنوان نماينده 

اصفهان و ايران برای فتح قله 7هزار متری هيماليا به كشور پاكستان اعزام خواهد شد. 

محمد قاضي هافبک چپ پاي ذوب آهن در دو بازي رفت و برگشت مقابل سامسونگ 
ج��زو بازيکنان تأثيرگذار تيم اصفهاني ب��ود، او داور را عامل اصلی باخت ذوب آهن 

برابر سوون می داند.
قاضي در مورد حذف تيمش از ليگ قهرمانان مي گويد: ما خوب بازي كرديم ولي داور 
باعث شکس��ت و حذف ذوب آهن ش��د. بچه ها خيلي زحمت كشيدند ولي داور يک 
پنالتي بي مورد گرفت و در نيمه اول خطاي صددرصد پنالتي روي مرا ناديده گرفت.

قاضي ادامه مي دهد: اگر اين بازي را با پيروزي پشت سر مي گذاشتيم بي شک به فينال 
مي رفتيم چون الس��د تيم پرقدرتي نيس��ت. اشتباه داور در اين ديدار تمركز ما را به هم 
ريخت و ديگر كاري از دس��ت بازيکنان ذوب آهن س��اخته نبود. وقتي 10نفره شديم 

خسته تر شديم و از لحاظ روحي هم به هم ريختيم.
 قاض��ي در پاس��خ ب��ه اين س��ئوال كه آي��ا قب��ول داري همه باي��د به قهرمان نش��دن 
ذوب آه��ن در تورنمنت ه��اي مختلف عادت كنند، مي گويد: من اين را قبول ندارم. ما 
تالش مي كنيم و ديگر تيم ها هم تالش مي كنند و خيلي از كشورها در پيشرفت فوتبال 
جلوتر از ايران هس��تند. به عنوان مثال كيفيت زمين تمرين ما در كره جنوبي از كيفيت 
زمين هاي ايران كه مس��ابقات ليگ در آن برگزار مي ش��ود خيل��ي بهتر بود. البته وقتي 
قهرمان نمي شويم به طور حتم مشکالتي داريم و ايرادهايي وجود دارد كه بايد به فکر 

برطرف كردن آن باشيم.

زاینده رود
تيم فوتسال گيتي پسند در هفته ششم ليگ برتر كشور با حساب 7 بر يک از سد 
ميزبانش دبيري تبريز گذش��ت و جايگاه خود را در صدر جدول تثبيت كرد و دبيري 
همچنان در قعر جدول فانوس به دست باقي ماند. در دومين داربي اين فصل اصفهان 
كه با حضور دو هزار عالقه مند اصفهاني در ورزش��گاه پيروزي برگزار شد؛ تيم فوالد 
ماهان با حساب 9 بر 3 فيروز صفه را در هم كوبيد. در نيمه نخست اين ديدار ماهان 
با اختالف يک گل به رختکن رفت و شاگردان باغبانباشي تنها 2 گل به ثمر رساندند. 
براي ماهان مهدي جاويد، مجيد رئيسي و وحيد قاسمي گلزني كردند و حسن لوالكي 
و محمد بيضايي نيز دروازه ماهاني ها را گش��ودند. در دقيقه پاياني نيمه نخس��ت ميثم 
حجتي گلر دوم فيروز صفه كه به جاي حس��ين عظيمي درون چارچوب ايستاده بود؛ 

دچار مصدوميت شد و داريوش كشتکار جايگزين وي شد.
 اما اين دروازه بان نتوانست ذخيره مناسبي براي حجتي باشد و 6 گل از اصغر حسن 
زاده )2 گل(، وحيد قاس��مي، محمد طاهري، مجيد رئيسي و مهدي جاويد دريافت 
كرد و در نيمه دوم تنها فرهاد فخيم يک گل براي فيروز صفه به ثمر رساند. از نکات 
جالب مسابقه اين بود كه رافائل الكس بازيکن فيروز صفه با هموطنش سيسو در تيم 
حريف كري مي خواندند. هواداران اصفهاني هر دو تيم را مورد حمايت قرار داده و 

با ش��عارهاي خود محمدرضا ساكت را تشويق و برضد حسيني رئيس هيأت مديره 
سپاهان شعار سر دادند و خواهان بازگشت ساكت به سپاهان شدند. 

قدرت بهادري گلزن فيروز صفه به علت مراس��م عروس��ي در اين بازي غايب بود 
ك��ه حميد طيب��ي )كمک مربي باغبانباش��ي( عنوان نمود كه وي مصدوم اس��ت اما 
سرپرس��ت فيروز صفه گفت كه وي ازدواج كرده است. در دقيقه 37 سيسو بازيکن 
برزيلي ماهان كه به علت مصدوميت روي نيمکت نشس��ته بود 3 ثانيه بدون اين كه 
بازيکني خارج ش��ود به زمين آمد و با كارت زرد داور روبه رو ش��د. حركت وي به 
دليل اين بود كه بازيکني دو اخطاره به حس��اب مي آمد و به همين خاطر وارد زمين 
ش��د تا 3 اخطاره و در مقابل ارژن محروم ش��ود تا بتواند در سومين داربي اصفهان 

)ماهان- گيتي پسند( بازي كند. 
در ادامه بازي نظم خاصي بين ش��اگردان حس��ين افضلي در زمين موج مي زد و در 
مقابل تيم فيروز صفه براي جبران بدون برنامه و احساسي عمل كرد كه موجب شد 
بازي را با اختالف 6 گل واگذار كند و احمد باغبانباش��ي در سالن كنفرانس پس از 
بازي ش��ركت نکرد. اين مس��ابقه به داليل نامعلومي از طريق شبکه اصفهان به طور 
زنده پخش نشد، در صورتي كه باشگاه ماهان با صدا و سيماي مركز اصفهان جهت 

پخش بازي هاي اين تيم قرارداد امضاء كرده است.

زاینده رود
حضور در المپيک و ليگ جهانی خواست واليبال ايران است كه سال هاست 
آن را در س��قف آم��ال و آرزوهايش  دنبال می كند و با وجود ش��ركت كردن در 
رقابت های گزينش��ی موفق به كسب سهميه ورود به آنها نشده است چون برای 
نزديک ش��دن به اين آرزوها و برآورده ش��دن آنها الزم بود واليبال ايران حركت 
پلکانی در پيش می گرفت و پس از رسيدن به نداشته های آسيايی اش مدعی طلسم 
شکنی جهانی می شد. قهرمانی در قاره، كوچک ترين فاكتور برای اثبات ادعای تيمی 
است كه خود را مستحق راهيابی به المپيک و ليگ جهانی می داند و اين در حالی 
اس��ت كه تيم ملی واليبال طی ادوار مختلف حضور در رقابت های قهرمانی آسيا 

هرگز موفق به كسب اين عنوان نشده بود.
تيم ملی واليبال ايران حضور در رقابت های قهرمانی آسيا را از سال 1979 آغاز كرد 
اما طی 13 دوره حضور در اين رقابت ها هرگز موفق به كسب عنوان قهرمانی نشد. 
حتی دو س��ال پيش كه تيم ملی واليبال ايران برای نخستين بار به فينال مسابقات 
قهرمانی آسيا راه يافت با شکست برابر ژاپن از دستيابی به عنوان  بهترين  تيم آسيا 
بازماند اما طلسم قهرمانی ايران در آسيا باألخره پس از 32 سال رقابت با آسيايی ها 

شکست و تيم ملی ايران فاتح جام شانزدهم شد.
اولين قهرمانی واليبال ايران در آس��يا با ركوردی بی نظير و شايد هم  كم نظير به 
دست آمد؛ كسب هشت پيروزی متوالی با شکست تنها در دو گيم. سه پيروزی 

ايران برابر ژاپن، كره جنوبی و چين به دست آمد، تيم هايی كه زمانی برای ما  »بت« 
بودند و بازيکنانمان بازنده قاطع در مصاف با آنها اما همين تيم ها امس��ال مقهور 
پيشرفت و قدرت واليبال ايران  شدند. البته ژاپنی ها كه مدافع عنوان قهرمانی بودند 
امس��ال »شيموزو« را در اختيار نداش��تند و دو بازيکن هميشگی كره ای ها هم به 

تهران نيامده بودند اما اينها، تيم هايی هستند كه هرچقدر تركيب خود را دستخوش 
تغييرات و جوانگرايی كنند بازهم از بزرگی شان كم نمی شود.

تيم ملی واليبال كه زمانی در باتالق ركود و ايستايی و دور از قدرت های آسيا به 
س��ر می برد، حاال به جايی رس��يده كه پس از اولين نايب قهرمانی در آسيا، چين 
پرافتخارترين تيم آسيايی را شکست می دهد و قهرمان قاره می  شود چون كسی كه 

عزمی راسخ دارد می تواند جهان را به ميل خويش عوض كند.
در هر صورت تيم ملی واليبال با شکستن طلسم قهرمانی در آسيا نه تنها به عنوان 
برترين تيم آسيا راهی مسابقات قهرمانی جهان و رقابت های گزينشی المپيک شد 
بلکه راه را برای حضورش در ليگ جهانی هم هموارتر كرد البته نه به اندازه ای كه 
ذوق و هيجان اين موفقيت قدرت ديد واقعی را برای پوش��ش نقاط ضعف باقی 
مانده و باالتر بردن سطح تيم از بازيکنان، مربيان و مسئوالن بگيرد. زمانی مشکل 
هميشگی تيم ملی واليبال در زدن سرويس بود. زمانی هم بازيکنان اين تيم با وجود 
قامت و فيزيک مناسب برای دريافت اول با مشکل روبه رو بودند. اين مشکالت 
در مسير حركت تيم ملی  به سمت قهرمانی كمتر از گذشته به چشم خورد اما نه 
تا حدی كه پرداختن به آنها به خصوص در سرويس را به طور كامل كنار گذاشت. 
حاال كه واليبال ايران يک گام اساسی و محکم برای رسيدن به آروزهای ديرينه اش 
برداشته بايد به سطحی باالتر برسد و برای رسيدن به اين جايگاه بايد به گونه ای كار 

شود كه در تمام موارد سازماندهی به خوبی دفاع داشته باشد.

با شعور هواداران بازي نکنید؛

حرف هاي صدمن يك قاز مديران، بعد از حذف از آسيا

كسب سهمیه مسابقات جهانی و انتخابی المپیک؛
طلسم 32 ساله برای رسیدن به سقف آرزوها شکست

گیتي پسند همچنان در صدر جدولمحمد قاضي: به طور حتم مشکالتي داریم که قهرمان نمي شویم

فیروز صفه قافیه را باخت

سابقه ۲۱ ساله ذوب آهن در دو و میدانی

زاینده رود
س��رمربی تيم دو و ميدان��ی ذوب آهن اصفهان گفت: باش��گاه ذوب آهن 
اصفهان با وجود گس��تردگی و مش��غله هايی كه دارد هنوز هم با اقتدار در رشته 

دو و ميدانی فعال است.
غالمرضا امينی با اعالم اين كه تيم دو و ميدانی ذوب آهن با 22 نفر در ليگ امس��ال 
حضور دارد، افزود: اين تعداد تا 25 نفر هم قابل ارتقا اس��ت. وی درخصوص كادر 
مربيگری تيم ذوب آهن اظهار داشت: در كادر مربيگری تيم دو و ميدانی ذوب آهن 
مربيان با سابقه و با دانش اين رشته همچون آقايان قاسمی، نعمت الهی، برادران نوری 
و جمشيدی فعال هستند. امينی در ادامه بيان داشت: هيچ تيمی در دو و ميدانی ايران 
21 سال سابقه ندارد و اين ديدگاه موجود در باشگاه ذوب آهن، ديدگاه ارزشمندی 

است كه بايد توسط ورزشکاران اين رشته ارج نهاده شود. 
 

هیأت آمادگی جسمانی و ایروبیک اصفهان 
هیأت برتر در كشور

زاینده رود
رئيس هيأت آمادگی جسمانی و ايروبيک استان اصفهان با اعالم اين خبر گفت: 
اين برای سومين بار است كه هيأت آمادگی جسمانی و ايروبيک استان اصفهان در كشور 

رتبه برتر را كسب می كند.
سهيال دستگردی در ادامه اظهار داشت: دستيابی به اين رتبه آن هم در سه نوبت، هدفی 
است كه از سال ها پيش برای آن برنامه ريزی و كار كارشناسی شده است، چون از سال 
1384 كه رش��ته ما دارای فدراسيون شد در سال های 85، 86 و 89، هيأت برتر كشور 
شديم. وی با اشاره به كثرت ورزشکاران و مربيان زن و مرد در اين رشته بيان داشت: 
آمادگی جسمانی و ايروبيک در استان اصفهان دارای هزار و200 نفر مربی و بيش از30 
هزار ورزشکار است و اين آمار باالی بيمه شده ورزشی بعد از فوتبال بيشترين آمار بيمه 
شده ورزشی است. مدرس فدراسيون آمادگی جسمانی درخصوص ديدگاه وزير ورزش 
نسبت به اين رشته خاطر نشان ساخت: طی آخرين بازرسی كه نماينده وزارتخانه از 
فدراسيون داشته اند اعالم كردند اين فدراسيون بی حاشيه ترين رشته و فدراسيون است. 
وی در پايان با اظهار اميدواری نس��بت به رش��د 300 درصدی  ورزشکاران اين رشته 
خاطرنش��ان ساخت: با توجه به اقبال عمومی و استقبال مردم از اين رشته و همچنين 
پتانسيل هايی كه آمادگی جسمانی و ايروبيک در استان دارد، می توان آمار ورزشکاران 
سازمان يافته اين رشته را از 30 هزار نفر به 90 هزار نفر ارتقا داد و بدين ترتيب به بخشی 

از اهداف اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان جامه عمل پوشاند.



برای نشستن پشت فرمان سوپراتومبيل ها يا خودروهای 
قدرت  و  آنها  های  توانمندی  به  بايد  هميشه  خاص 
برروی  كافی  تسلط  و  بوده  اعتنا  بی  موتور  خروجی 
اعصابتان داشته باشيد! زيرا فشردن پدال گاز در نهايت 
چيزی جز بروز سوانح شديد و مرگبار در بر نخواهد 
با  تصادف   10 بررسی  به  مطلب  اين  در   داشت. 
سرعت های جنون آميز می پردازيم كه يا در كمال خوش 
شانسی راننده و سرنشين زنده مانده اند و يا اين كه به دليل 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده اند.
گاهی اوقات بهای فشردن پدال گاز چيزی فراتر از انتظار 

آدمی است!
سرعت تصادف: ۲09 كیلومتر در ساعت

اين تصادف در جاده های فرانسه و توسط يک دستگاه 
فراری f360 با سرعت 209 كيلومتر در ساعت رخ داد 
كه دركمال ناباوری راننده و سرنشين كناری جان سالم 

از مهلکه به در بردند.
سرعت تصادف: ۲۱۷ كیلومتر در ساعت

ب ام و 528 مدل 1998 در حالی كه باسرعت 217 كيلومتر 
در حال حركت بود، تايرش می تركد و راننده كنترل خود 
را از دست می دهد. اتومبيل با ديواره های گاردريل اتوبان 
برخورد نموده و سپس واژگون می شودكه متاسفانه مالک 

و سرنشينان جان خود را از دست می دهند.
سرعت تصادف: ۲۱۷ كیلومتر در ساعت

اتفاقی كه برای 528 رخ داد برای يک دستگاه  نمونه 
با همان سرعت مشابه 217 كيلومتر در كشور   SLK
آلمان رخ می دهد و مرسدس بنز به صورت مستقيم با 

درخت برخورد كرده و از هم متالشی می شود.
سرعت تصادف: ۲۲5 كیلومتر در ساعت

تنها سرعت 225 كيلومتر كافی بود تا راننده شورولت 
شديد  سانحه  دچار  بزرگراه  در  داالس  در  كوروت 

رانندگی شود و خوشبختانه پيش از آتش گرفتن خودرو 
خود را از طعمه حريق شدن نجات دهد!

سرعت تصادف: ۲۲5 كیلومتر در ساعت
در   tvr t350c نام  به  انگليسی  سوپراسپورت  يک 
ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی با سرعت 225 كيلومتر 
در حال حركت بوده كه راننده با از دست دادن كنترل 
خودرو آن را به گاردريل می كوبد. سپس tvr تغيير 

مسير داده و به سمت مخالف سقوط می كند.
سرعت تصادف: ۲4۱ كیلومتر در ساعت

به  از حادثه توانست  به گفته مالک كه مدت ها پس 

حالت عادی برگردد تنها شش روز پس از پرداخت 350 
هزار دالر برای خريد المبورگينی مورسيه لگو در يکی 
از اتوبان های مصر تصادف وحشتناكی به وقوع پيوست 
و تنها دليل بروز اين حادثه انجام آزمايش سرعت و 

رسيدن به عدد 241 كيلومتر عنوان شده است!
سرعت تصادف: ۲5۷ كیلومتر در ساعت

فراری  دستگاه  يک  ايتاليا  كشور  در   2005 اكتبر  در 
ديد  صدمه  شدت  به  كيلومتر   257 سرعت  با  انزو 
از دست می دهد  را  مالک جان خود  آنکه  از  غير  و 
شاهدان  شود.  می  تکه  چند  سوپراسپورت  اين 

پيش  انزو  ساله   41 راننده  كه  داشتند  عنوان  محلی 
طی  را  مسير  سرعتی  چنين  با  بارها  حادثه  بروز   از 

كرده بود.
سرعت تصادف: ۲65 كیلومتر در ساعت

در بزرگراه های قطر تنها يک بی مباالتی سبب می شود 
تا راننده كم سن وسال با رسيدن به سرعت 265 كيلومتر 
توسط مرسدس بنز SLR با مرگ دست و پنجه نرم كند 
و تعادل خودرو از دست رفته وپس از واژگون شدن به 

سه تکه تقسيم شود.
سرعت تصادف: ۲۷۳ كیلومتر در ساعت

اين بار دوج وايپر مدل 1998 پس از كسب سرعت 273 
كيلومتر و عدم كنترل پذيری در آريزونا از باالی پل به 
پايين سقوط می كند. آيا با چنين تصويری راننده هنوز 

هم نفس می كشد؟
سرعت تصادف: ۳۱5 كیلومتر در ساعت

سريع ترين تصادف دنيا كه تا كنون با يک سوپراسپورت 
به ثبت رسيده چسبيدن عدد كيلومتر شمار يک دستگاه 
فراری انزو به 315 كيلومتر است كه طبق تحقيقات پليس 
راننده به دليل استعمال مشروبات الکلی قادر به كنترل 
خودرو نبوده و نکته جالب آن كه راننده جان سالم از 
حادثه به در برده است. فرار را بر قرار ترجيح داده و 
صحنه حادثه را ترك كرده است. اما پيدا كردن مالک 

فراری انزو كار دشواری برای نيروی پليس نيست.
در جمع بندی كلی در تمامی 10 تصادف عدم رعايت 
بروز  سرعت مجاز و عدم كنترل روی خودرو سبب 
سانحه شده كه در بيشتر موارد منجر به از دست رفتن 
جان راننده سرنشينان و صدمه زدن به خودروهای كناری 
و به خطر انداختن امنيت و زندگی سايرين گرديده است. 
پدال گاز و فرمان هميشه گوش به فرمان ما هستند اما 

بازگشت ثانيه های عمر امکان پذير نيست!
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پر سرعت ترين تصادفات جهان!
آيا تا به حال به اين موضوع دقت كرده ايد 
كه چرا برخی رنگ ها بيش از باقی رنگ ها 
به شما می آيند؟ طبق گفته كارشناسان، برای 
آنکه بدانيد چه رنگی هارمونی بيشتری با بدن 
شما دارد بايد سه مورد را مدنظر بگيريد: رنگ 
مو، رنگ چشم و رنگ پوست. برای به دست 
آوردن اطالعات بيشتر پای صحبت های خانم 
و  لباس  طراحی  كارشناس  عظيم زاده،  سارا 

آرايش نشسته ايم.
رنگ پوست، مو و چشم چه ارتباطی 
به رنگ لباسی كه انتخاب می كنیم یا 

آرایشی كه برمی گزینیم دارد؟
هارمونی رنگ ها سبب به وجود آمدن جذابيت 

می شوند.
مجموعه  ای از قوانين كلی درباره ارتباط رنگ 
پوست و مو و چشم و رنگی كه برای لباس 
وجود  می كنيد،  انتخاب  آرايش تان  حتی  يا 
دارد.برای مثال، در صورتی كه رنگ موهای 
شما تيره ولی رنگ پوست تان روشن است 
و چشمان قهوه ای تيره يا مشکی داريد، برای 
آرايش بايد از رنگ های گرم به ويژه قهوه  ای 
و بژ استفاده كنيد. رنگ های قرمز تند، قرمز 
قهوه ای  بژ،  اردكی،  آبی  نفتی،  آبی  جگری، 
شکالتی، برنز و قرمز مايل به نارنجی برای 
لباس شما بسيار مناسب است. رنگ مشکی، 
آبی روشن و صورتی و سفيد چندان شما را 
جذاب نمی كند پس بايد از خريدن لباس هايی 
با اين رنگ پرهيز كنيد. در ميان جواهرات نيز 
طالی زرد همراه با يک سنگ زيبای قرمز رنگ 
بسيار به شما می آيد. در صورتی كه پوستی 
تيره ولی موهای روشنی داريد و چشمان تان 
به رنگ آبی  روشن يا سبز است، برای آرايش 
رنگ های گرم مانند قهوه ای طاليی يا بژ را 
انتخاب كنيد. ايده آل ترين رنگ ها برای لباس 
شما خاكستری براق، زرد تند، نارنجی و سبز 
است. برعکس رنگ سفيد، مشکی و آبی تيره 
به هيچوجه به شما نمی آيد. در ميان جواهرات 
نيز طالی زرد را انتخاب كنيد. در نهايت، در 
صورتی كه پوست و موهای تيره رنگی داريد 
برای آرايش رنگ های سرد با تن آبی و نقره ای 
را انتخاب كنيد و برای لباس رنگ هايی مانند 
سفيد، صورتی، قرمز شاد، مشکی، خاكستری 
و... را برگزينيد. طالی سفيد همراه با الماس يا 

ياقوت بيش از طالی زرد به شما می آيد.
این قوانین درباره انتخاب رنگ مو هم 

صدق می كنند؟
درباره رنگ مو موضوع كمی تفاوت دارد. تن 
رنگی كه برای موهايتان انتخاب می كنيد، نه 
تنها بايد به پوست و رنگ چشمان تان بيايد 
بلکه بايد با شخصيت شما نيز هماهنگی داشته 

باشد.
يا  سبز  آبی،  چشمان  و  روشن  پوستی  اگر 
خاكستری داريد، می توانيد از رنگ بلوند يا 
خاكستری روشن همراه با تکه های مش بهره 
بگيريد. به اين ترتيب رنگ موی شما طبيعی تر 
جلوه می كند. در عين حال، رنگ های گرمی 
همچون خرمايی تيره نيز تضاد جالبی پديد 
می آورد و می تواند جذابيت خاصی به شما 
زياد  برق  كه  رنگ هايی  از  هرگز  اما  بدهد. 
دارند، استفاده نکنيد چون حالت صورت تان 

را نازيبا می كنند.
است،  تيره  چشمان تان  و  پوست  رنگ  اگر 
يا  خرمايی  قهوه ای،  رنگ های  از  می توانيد 
بلوطی استفاده كنيد. های اليت هايی به رنگ 
شکالتی و عسلی نيز هارمونی زيباتری ايجاد 
می كنند. اگر موهايتان كوتاه است، بلوند پالتينه 
نيز تضاد زيبايی در صورتتان به وجود می آورد. 
و  زرد  خيلی  رنگ های  از  امکان  تا حد  اما 

نارنجی استفاده نکنيد.
در صورتی كه چشمان تقريباً روشن و پوستی 
صورتی داريد، از رنگ قهوه ای استفاده كنيد 
تا سرخی پوست تان را بگيرد. می توانيد ميان 
موهايتان نيز مش هايی به رنگ روشن تر مانند 
طاليی انجام دهيد اما از انجام مش هايی به 
پالتينه خودداری  يا  بلوند خاكستری  رنگ 

كنيد.
چند قانون مهم درباره تناسب رنگ ها

 هرگز بيش از سه رنگ را با هم نپوشيد.
از جمله  نيز   خاكستری روشن و طوسی 

رنگ هايی است كه به تمامی رنگ ها می آيد.
و  زير  در  تيره  رنگ های  از  حتی االمکان   
رنگ های روشن تر در روی لباس تان استفاده 

كنيد. رنگ تيره شما را الغرتر نشان می دهد.
و  شال  برای  روشن  و  شاد  رنگ های  از   
روسری استفاده كنيد تا صورت تان بشاش تر 

به نظر برسد.

چه رنگی به شما می آید؟


