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ارزتک نرخی شد

 آلبوم موسیقی
  بوی مهر

+MUSIC
نامه ای به شهردار اصفهان

تحریم ها به خاطر تأثیر 
بر انتخابات است 3

روزهای سقوط نرخ 
سکه و ارز 46

اعتصاب مجدد در 
5اردوی ذوب آهن

سال مرگ داستایوسکی

 احمدی نژاد : مطلع هستم، کشور هیچ مشکل اقتصادی ندارد

شاید به این جهت که در تمام عمرم هیچ وقت نتوانسته ام شروع کنم ونتوانسته ام ختم کنم 
خود را شخص عاقل و دانایی می پندارم. و ممکن هم هست که فقط پر حرفی می کنم . آدم 
پر حرف و خس��ته کننده ولی بی ضرر   مثل همه ،اما چه می توان کرد که یگانه سرنوشت 
هر آدم فهمیده و عاقلی   پر چانگی و دراز نفسی است یعنی با آگاهی کامل و دانسته آب در 

هاون ساییدن .

رییس جمهور گفت : به عنوان مطلع می گویم، هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم. 
البته دشمنان فشار می آورند. ولی باید بگویم که ملت آماده است. در عین حال، هدف دولت، دستیابی به وضعیت مطلوب در 

عرصه حمل و نقل، تأمین مسکن مناسب و ارزان برای همه ایرانیان است.
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3 آقای شهردار، این نامه کمی با نامه های دیگر تفاوت دارد. زیاد 
بلد نیستیم انشا  بنویسیم، ولی هر چه هس��ت، حرف دل ما میراث 

دوستان در اصفهان است که نمی توانیم دیگر در دلمان نگه داریم.   

 سود سرمایه گذاری در بانک 
به پای سکه و ارز نمی رسد

4

2 ردصالحیت نمایندگان فعلی مجلس 

اشتباه بود

ضرب االجل برای هاشمی رفسنجانی 2

محمود بهمن��ی،  رئی��س کل بانک مرکزی روز پنجش��نبه 
دومین خبر مهم هفته گذش��ته  - پس از اعالم خبر موافقت 
رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق 
مشارکت- را اعالم کرد: " ارز تک نرخ شد و از روز شنبه بهای 
هردالر را یکهزار و 226 تومان اس��ت."وی  تاکید کرد: وقتی 
اعالم می کنیم خرید و فروش ارز در بازارهای غیر رس��می 
مجاز نیست، یعنی بحث مبارزه با پولشویی را مطرح می کنیم 

بنابراین خودمان باید نیازهای آنها را تأمین کنیم. 
وی گفت : کمیته ای از یک هفته پیش تشکیل شد و تا صبح 
پنجشنبه مشغول بود تا براساس قولی که داده بودیم، رقم تک 
نرخی ارز را اعالم کنیم و با محاسباتی که داشتیم مبلغ 1226 
تومان را اعالم کردیم.بهمنی ادامه داد : بنابراین مس��افران ، 
دانشجویان و هر کس��ی که نیاز به منابع ارزی داشته باشد از 
این به بعد ارز را ب��ا این نرخ به روش صحیح و کنترل ش��ده 

دریافت می کند.

 رئیس کل بانک مرکزی گفت : اگر مسافر است باید اطمینان 
پیدا کنیم ک��ه این ارز حتماً خ��ارج می ش��ود،  بنابراین در 
گیت ف��رودگاه به مس��افران پول را م��ی دهیم و ی��ا اینکه 
به بانک مل��ی مراجعه و فی��ش دریافت می کنند و س��پس 
هنگام مس��افرت و پس از کنترل پاس��پورت، مسافران می 
 توانند ارز خ��ود را از طریق باج��ه هایی که تعبی��ه کردیم، 

دریافت کنند.
وی اف��زود : هم��ه مراجعان نیازمن��د ارزی ب��رای واردات و 
یا تولی��د به هر می��زان چه از طری��ق حواله و چ��ه از طریق 
گش��ایش ال س��ی و روش های مختلف این ارز را در اختیار 
آنها قرار می دهی��م. بهمنی اضافه کرد: ه��م اکنون پایمان 
را فراتر گذاش��ته و گفته ای��م از هر جای دنیا ک��ه نیاز دارند 
کاال وارد کنن��د برنام��ه ری��زی م��ی کنی��م ک��ه در همان 
 کش��ور ارز را به حس��اب فروش��نده واریز کنیم و حتی نیاز

 به حواله نباشد.

هفته ای که در پیش رو داریم در تمامی دنیا بزرگداشت هایی 
برای  ولفگانگ آمادئوس موتس��ارت برگزار می شود.ولفگانگ 
آمادئوس موتسارت یکی از شگفت انگیز ترین کودکان اعجوبه 
تاریخ در سالتس��بورگ اتریش زاده ش��د. شش س��اله بود که 
می توانس��ت کالوس��ن و ویولون بنوازد و با یک نگاه هر اثری 
را به خوبی نت خوانی کند. هش��ت سال داش��ت که سمفونی 
نوش��ت و دوازده س��اله بود که نخس��تین اپرایش را س��اخت. 
موتس��ارت تا پیش از نوجوانی آثار چندان فراوانی آفریده بود 
 که برای اعتبار بخشیدن به آهنگس��ازی با سه برابر سن او نیز 

کفایت می کرد.

 افزای��ش س��ود س��پرده ه��ای بانکی،  نوش��دارویی اس��ت 
 ک��ه دی��ر رس��یده، اگ��ر دول��ت نتوان��د ای��ن اطمین��ان

 را در مردم ایج��اد کند که وض��ع اقتصادی را دس��ت کم در 
 همی��ن ش��رایط نگ��ه م��ی دارد و مش��کالت بی��ن المللی، 
مانند تحری��م ها وضع معیش��تی م��ردم را بدتر نم��ی کند، 
 نم��ی ت��وان ب��ه همی��ن تصمی��م اکتف��ا ک��رد و ب��ه آینده

 امیدوار ب��ود. بح��ران های ب��ازار پول��ی کش��ور، انتقادها و 
هش��دارها  و تهدی��د رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ه اجرای 
آخرین راه��کار باق��ی مان��ده ی��ا اس��تعفا، نتیج��ه داد و با 
تصمیم ش��ورای پول و اعتبار، س��ود س��پرده های بانکی به 
 بی��ش از نرخ ت��ورم جدی��د)20/6 درصد( یعن��ی 21 درصد

 افزایش یافت. این تصمیم با وجود همه نگرانی ها، آخر هفته 
 گذشته به تأیید رئیس جمهور و شورای پول و اعتبار رسید و 
الزم االجرا شد. مقصر به هم ریختگی و نابسامانی این روزهای 

نظام پولی و مالی کشور، عملکرد ضعیف بانک مرکزی است.

  اعتراض میرفخرایی
و تهمت ها به داورزنی

   هفته جهانی موتسارت 
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 خانه نواب صفوی محل
 بازدید گردشگران
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دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان ) ارقام برآورد و تضمین به ریال (

محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شرکت آبفار استان اصفهان
محل تحویل پاکت : دبیرخانه شرکت آبفار استان اصفهان

زمانبندی های مناقصه:
فروش اسناد مناقصه :از تاریخ 1390/11/10وتا تاریخ :1390/11/15
بازگشایی پاکات)پیشنهادات( : مورخ :1390/11/26 ساعت 8:30

تحویل اسناد مناقصه : مورخ :1390/11/25 ساعت 14:00
www.abfar-isfahan.ir و سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به نشانی

رسانی  اطالع  وپایگاه   IETS.MPORG.IR است  گردیده  درج  نشانی  به  سایت شرکت  در  آگهی  ضمنا 
http://tender.nww.co.ir شماره حساب 2175210205000 سیبا ملی جهت واریز  به نشانی  مناقصات 

هزینه خرید اسناد می باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

 مبلغ
تضمین

مبلغ برآورد رشته - رتبه عنوان مناقصه ردیف

13/000/000 2/059/327/501  رشته آب رتبه
2 حقیقی

 تهیه مصالح و احداث مخزن دوقلو 1000 مترمکعبی ، تاسیسات مکانیکی
 و حصارکشی روستای    مدیسه از توابع شهرستان لنجان         شماره:

90-536  
  

1

11/000/000 1/338/239/986  رشته آب رتبه
3 حقیقی

 تهیه مصالح و اجرا شبکه توزیع آب روستای کبوتر آباد از توابع شهرستان
اصفهان

شماره 90-537 

2

11/000/000 1/231/180/273  رشته آب رتبه
3 حقیقی

 تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از مخزن روستای خمیران تا روستای
تندران از توابع شهرستان تیران و کرون   شماره: 90-538

3

13/000/000 2/049/474/096  رشته آب رتبه
2 حقیقی

 تهیه مصالح و اصالح شبکه داخلی روستای معروف آبا ، ده کلبعلی و علی
   عرب

شماره: 90-539

4

13/000/000 2/006/889/789  رشته آب رتبه
2 حقیقی

 تهیه مصالح و احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، تاسیسات مکانیکی مخزن
             و حصارکشی روستای چشمه احمد رضا از توابع شهرستان تیران و کرون

 شماره : 90-541
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آگهی مناقصه شماره 90-536   ، 90-537  ،90-538  ، 90-539 ، 
541-90  یک مرحله ای 
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چهره روز
یک فروند هواپیمای اف-14 در بوشهر سقوط کرد

بامداد روزپنج ش��نبه یک فروند هواپیمای اف 14 پایگاه هوایی بوشهر به دلیل نقص فنی در 
اطراف شهرستان بوشهر سقوط کرد. با تالش های صورت گرفته هواپیمای سقوط کرده پیدا 

شد.  هر دو خلبان و کمک خلبان این هواپیما شهید شدند.

رهبرانقالب درگذشت پدر سردار 
فدوی را تسلیت گفتند

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمان��ده معظم کل قوا ب��ا صدور پیامی 
درگذشت پدر س��ردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه را تسلیت 

گفتند.
--------------------------------------

میزان درآمد سالیانه دانشگاه آزاد
دانشجو با اشاره به میزان شهریه های اخذ شده از دانشجویان دانشگاه 
آزاد خاطرنشان کرد: حدود 1500 میلیارد تومان در سال به دست 
دانشگاه می رسد اما این مبلغ یک جا به دانشگاه داده نمی شود. نیمی 
از آن از ترم اول به دانش��گاه داده می شود و این پول به تدریج هزینه 
می ش��ود. هرماه حقوق کارمندان پرداخت می شود و اگر روی زمان 
ماندگاری پول س��رمایه گذاری ش��ود ارزش افزوده پیدا می کند که 

می تواند جای شهریه را بگیرد. 
--------------------------------------

توان موشکی حزب اهلل لبنان از 90 
درصد کشورهای جهان باالتر است

رئیس سابق سازمان جاسوس��ی رژیم صهیونیستی )موساد( مدعی 
شد که توان موشکی حزب اهلل لبنان از 90 درصد کشورهای جهان 
باالتر اس��ت. وی افزود: با توجه به این توان موش��کی حزب اهلل اگر 
جنگی رخ دهد که س��وریه نیز در آن مشارکت داش��ته باشد جبهه 
داخلی اسرائیل آمادگی مقابله با حمالت موشکی مشترک حزب اهلل 

و سوریه را نخواهد داشت.
--------------------------------------

 تغییری در روابط با برازيلیا 
ايجاد نشده است

مهمانپرست ، س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران برای 
روابط خود با برزیل بعنوان بزرگترین کش��ور آمریکای التین و یکی 
از قدرتهای نوظهور جهانی اهمیت ویژه ای قائل است. در این راستا 
تعامالت و گفتگوها بین دو کش��ور روند عادی خود را طی می کند 

و هیچ تغییری در نگاه تهران به روابط با برازیلیا ایجاد نشده است.
--------------------------------------

  تحول عظیم در نظام
تعلیم و تربیت کشور

حاجی بابایی ، وزیر آموزش و پرورش گفت: در آس��تانه یک تحول 
عظیم در نظام تعلیم و تربیت کش��ور هس��تیم و نقشه جامع علمی 
کشور در 13 جلسه در شورای عالی انقالب فرهنگی با اجماع مصوب 

شده است. 
--------------------------------------

سه  وزير به مجلس احضار شدند 
حضور وزیران آموزش و پ��رورش، ارتباطات و فن��اوری اطالعات و 
صنعت،معدن و تجارت برای پاسخگویی به سئواالت نمایندگان در 
صحن علنی مجلس همچنین بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح 
نظارت بر نمایندگان از مهمترین دستور کارهای صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی دراین است.
--------------------------------------

 موساد مسئولیت ترور
 شهید احمدی را پذيرفت 

نشریه »فارین پالسی این فوکاس « گزارش��ی را منتشر کرده که بر 
اساس آن یکی از مقامات آمریکایی  گفته است که موساد عامل این 
ترور بوده اس��ت . این مقام آمریکایی که با آسوش��یتدپرس گفتگو 
کرده اعالم کرده که موساد رسما به آمریکا  اعالم کرده که آنان ترور 

دانشمند هسته ای ایران را انجام داده اند. 
--------------------------------------

 حذف پردرآمدها از فهرست
 دريافت يارانه منتفی شد

براس��اس جدیدترین برنامه دولت، حذف اجباری 10 میلیون نفر از 
اقشار پردرآمد جامعه از فهرس��ت دریافت یارانه نقدی منتفی شدو 
این کار به صورت خودانصرافی صورت خواهد گرفت. دکتر محمود 
احمدی نژاد رئیس جمهور چن��دی پیش دس��تور داد مکاتباتی با 
پولدارها برای حذف آنها از دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها انجام شود و مبلغ یارانه نقدی آنان به سایر اقشار اختصاص 

یابد.

رئیس  مجلس شورای اسالمی در گفتگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
متأسفانه با افرادی که ما در این چهار سال با آنها بودیم و افکار و 
رفتار و کردارشان را دیدیم، به دالیلی که اصال در شأن شان نبود 
این طور رفتار کردند، به دالیل هیئت های اجرایی وزارت کشور در 
رد صالحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس اشاره کرد و گفت: 

زمانی که ما وارد شدیم، دیدیم که اشتباه کرده اند.
الریجانی در واکن��ش به برخی اظهارنظرها مبن��ی بر این که رد 
صالحیت های انجام ش��ده را تس��ویه حساب سیاس��ی ارزیابی 
 می کردند، گف��ت: نمی خواهم در ای��ن زمینه قض��اوت کنم، یا

س��وء ظن را تقویت کنم، ولی به هر حال کار غلطی بود و این که 
پشت آن چه تحلیلی است، من وارد نمی شوم.

رئیس قوه مقننه، هم چنین درب��اره عملکرد مجریان و ناظران و 
تأثیر آن بر حضور گس��ترده مردم در انتخابات، افزود: آنچه مهم 

اس��ت و نیاز به تحلیل عمیق هم ندارد، این اس��ت که در شرایط 
فعلی و از منظر منافع ملی کشور، هر چه حضور مردم در انتخابات 
چشم گیرتر باشد، هم در مورد خطرات جنبه بازدارندگی دارد و 

هم بر شأن ایران تأثیرگذار است.

هیئت های اجرايی در برخی موارد دقت الزم
 را نداشتند 

وی تأکید کرد: دوس��تانی ک��ه در بخش های اجرای��ی و نظارت 
هستند، اگر مطابق قانون عمل کنند و رفتار دقیقی داشته باشند 
و با اطالعات غیردقیق با افراد برخورد نکنند، حتما عملکردشان 

باعث چشم گیرتر شدن حضور مردم در انتخابات خواهد شد.
فکر می کنم در برخی م��وارد، در کاری ک��ه هیئت های اجرایی 
انجام دادند، دقت الزم صورت نگرفت و باید حتما دولت و وزارت 

کشور در این زمینه دقیق تر عمل کنند. ان شاءاهلل هیئت نظارت 
این مش��کل را حل کند و قانون رعایت شود.الریجانی هم چنین 
تأکید کرد: ما فقط اجرای قانون را می خواهی��م و ُمر قانون باید 
رعایت شود.  در قانون گفته ش��ده از چهار مرجع کسب اطالع و 
بررسی شود تا حقی از افراد ضایع نشود و این امر به حضور مردم 

کمک می کند.

آرايش سیاسی مجلس نهم  
گمانه زنی ها درباره آرایش سیاسی مجلس نهم از مواردی است 
که الریجانی درباره آن معتقد است: » ممکن است در آینده آرایش 
نیروها در جبهه های مختلف تا حدی متفاوت باشد و تقسیمات 
آنها از حالت مخفی علنی تر شود که این شفافیت ها گاهی کار را 

منظم تر می کند.«
الریجانی هم چنی��ن در زمینه تغییر رفتار برخ��ی افراد اصولگرا 
و تندروتر ش��دن آنها از ابتدای مجلس هشتم تاکنون و تأثیر آن 
بر انتخاب رئیس مجلس آینده، یادآورش��د: ممکن است در کل 
تأثیرگذار باش��د؛ عملکرد این افراد ش��اید باعث شود گروه های 
مختلفی که در مجلس فعال هس��تند، وضعیت ش��فاف تری در 
مجل��س آینده پیدا کنن��د.وی ادامه داد: درس��ت اس��ت که در 
فراکسیون اصولگرایان همه اصولگرا بودند، ولی باید تقسیم بندی 
داشت، لذا ممکن است در آینده ش��کل آن تا حدودی شفاف تر 
ش��ود.   دیگر اظهارات رئی��س مجلس در گفت و گو با ایس��نا به 

شرح زیر است:
برگزاری انتخاباتی س��الم و براس��اس ُمر قانون تأکید همیشگی 
مقام معظم رهبری بوده است، لذا انتظار این است که در انتخابات 
پیش رو نیز  بر این اساس حرکت ش��ود. حتی در حوادث پس از 
انتخابات س��ال 88، اصرار مقام معظم رهبری بر اجرای صحیح 
قانون بود. ایش��ان در همان مقطع نیز هم��واره می فرمودند،اگر 
کسی اعتراضی دارد، باید مس��یر قانون را طی کند. بر این اساس 
متوجه می شویم که تنها باید از روال قانونی امور پیگیری شود و 
چه در امور انتخابات و چه در سایر امور،تنها تمسک به قانون است 
که نظم اجتماعی ایجاد می کند. در غیر این صورت نظم اجتماعی 

پایه های درستی نخواهد داشت.

ثبت ن�ام نک�ردن تع�دادی از اصالح طلبان 
مجلس هشتم

نمی دانم چرا تعدادی از اصالح طلبان ب��رای حضور در انتخابات 
نام نویس��ی نکردند. اگر ثبت نام می کردند، فض��ا را برای حضور 
افرادی که ب��ه این فکر عالقه مندتر بودن��د، فراهم تر می کردند و 

این کار خوبی بود، اگر انجام می ش��د. مانعی ب��رای تبلیغات آنها 
وجود ندارد. 

میزان احتمال تأيید صالحیت اصالح طلبان 
ثبت نام کرده

ما در مورد اصولگرایان هم نمی توانیم چنین تعهدی بدهیم، چون 
تعدادی از آنها را هم در هیئت های اجرای��ی رد کردند. ولی فکر 
می کنم شورای نگهبان اشکاالتی که این بار در هیئت اجرایی به 

وجود آمد، را رفع کند.

تعیی�ن  راه�کار 
رئیس مجلس نهم

س��ازوکار انتخ��اب رئیس  در 
مجلس نهم را نمی دانم و معلوم 
نیس��ت چارچوب نظری برای 
انتخاب رئی��س چگونه خواهد 
بود. منتخبی��ن در مجلس نهم 
باید با هم بحث کنند تا به یک 
مدلی دست یابند. ممکن است 
فراکسیون ها متعددتر شود، یا 
ممکن است با هم اتحادی پیدا 
 کنند. االن نمی ت��وان چندان 

قضاوت کرد.

اولويت های مجلس 
هشتم تا پايان دوره

چند قانون مهم داری��م که به 
زودی در دس��تور کار مجلس 
قرار می گیرد یا به اتمام می رسد 
که مهم ترین آنها الیحه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اس��ت که در 

حال بررسی اس��ت. پس از هم قانون بودجه است که منتظر آن 
هس��تیم.قانون تجارت که حدود 12 ماه روی آن کار و بررس��ی 
زیادی صورت گرفته و قانون نفت از مهم ترین مواردی اس��ت که 
باید بررسی آن در مجلس هشتم انجام شود.طرحی درباره هیات 
منصفه دادگاه های سیاس��ی یکی دیگر از طرح هایی است که تا 
پایان دوره مجلس هشتم مطرح ش��ود . اگر این طرح به مجلس 
هشتم برسد خیلی خوب است، زیرا اصلی از قانون اساسی است 

که قانونی برای آن نوشته می شود.

علی الريجانی،  رئیس مجلس شورای اسالمی :

رد صالحیت    نمایندگان فعلی مجلس  اشتباه  بود

خروج نظامیان آلمان 
از خاک افغانستان 

  ضرب االجل برای
 هاشمی رفسنجانی

پس از 10 سال اش��غالگری آلمان در افغانس��تان، پارلمان این کشور با 
اکثریت آرا خواس��تار خروج نظامی آلمان از افغانس��تان ش��د.بر اساس 
این گزارش، قرار اس��ت در جریان خ��روج مرحله به مرحل��ه نظامیان از 
افغانستان، 5 هزار و350 نظامی آلمانی به 4 هزار و 900 تن کاهش یابد 
و در نهایت تا ژانویه 2013 باید ش��مار نظامیان آلمانی مستقر در منطقه 

هندوکش به 500 تن برسد.
این در حالی اس��ت که پیش از این در 15 مرحله رای گیری در پارلمان 
آلمان درباره حضور نظامی در افغانستان که از سال 2001 تاکنون برگزار 
ش��ده بود، 74.5 درصد از نمایندگان به حضور نظامی در افغانستان رای 
می دادند.در جریان حضور نظامی آلمان در افغانستان 52 نیروی آلمانی 

جان خود را از دست داده اند. 

یک منبع آگاه اعالم کرد با توج��ه به اینکه پس از تأیید ریاس��ت فرهاد 
دانشجو بر دانش��گاه آزاد از سوی اعضای ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
هنوز حکم وی از س��وی رئیس هیئت امنای این دانش��گاه ابالغ نش��ده 
است، شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه روز سه شنبه 11 بهمن این 
موضوع را بررسی می کند.وی افزود: در جلسه روز سه شنبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی برای زمان ابالغ حکم ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه 
آزاد از سوی رئیس هیئت امنای این دانشگاه تاریخ معین و ضرب االجلی 
تعیین خواهد شد.فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد در گفت وگو 
با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، درباره عدم ابالغ حکمش از 
سوی آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی گفت: تصورم این است که برای ابالغ 

حکم بنده تمامی بسترهای قانونی فراهم است.

دوستانی که در 
بخش های اجرايی 
و نظارت هستند، 
اگر مطابق قانون 

عمل کنند و رفتار 
دقیقی داشته 

باشند عملکردشان 
باعث چشم گیرتر 
شدن حضور مردم 

 در انتخابات
 می شود

رئی�س مجلس ش�ورای اس�المی تأکی�د ک�رد قطع�ا از هم�ان ابت�دا ردصالحی�ت نماين�دگان فعل�ی مجلس 
اش�تباه بود و هیئت ه�ای اجرايی نباي�د اين گون�ه برخ�ورد می کردند. ب�ه گ�زارش خبرآنالي�ن، ردصالحیت 
32 نف�ر از نماين�دگان مجلس، ه�ر چند ي�ک روز بعد از رس�انه ای ش�دن آن باعث تش�کیل هیئتی س�ه نفره 
از س�وی رئیس مجلس، ب�رای بررس�ی رد صالحی�ت نماين�دگان ش�د و در نهاي�ت، برخ�ی از نماين�دگان رد 
 صالحیت ش�ده، تائید صالحیت ش�دند، اما رئی�س مجلس م�ی گويد:» زمان�ی که م�ا وارد ش�ديم، ديديم که 

اشتباه کردند.«

وابسته مطبوعاتی س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 
دمشق در واکنش به اظهارات ابوسیان یکی از افراد گروه 
مسئول ربایش 7 نفر از مهندسان ایرانی شاغل در نیروگاه 
جندر در شهر حمص سوریه که از طریق شبکه الجزیره 
مباشر پخش شد ضمن تکذیب قاطع اتهامات وارد شده 
به مهندسان ایرانی ادعای وابس��تگی این مهندسان به 

نیروهای مسلح ایران را کذب محض عنوان کرد.
وی دالیل ارائه شده از س��وی نماینده ربایندگان را بی 

اساس دانست. 
با اشاره به اینکه استدالل سخنگوی ربایندگان این است 
که در گذرنامه مهندسان ایرانی ربوده شده امضای معاون 
نیروی انتظامی ایران آورده شده  و بر این اساس این افراد 
نظامی هستند این ادعا را مضحک خواند و اظهار داشت: 
چنانچه این استدالل مورد قبول باشد 70 میلیون ایرانی 
که دارای گذرنامه هستند و طبق قانون صدور گذرنامه 
امضای معاون نیروی انتظامی در گذرنامه های آنان ثبت 

شده همگی نظامی هستند! 
وی با اشاره به لغو روادید بین دو کشور نیز اظهار داشت: 
تردد اتباع ایرانی و سوریه بین دو کشور نیازی به روادید 
نداشته اس��ت و طی ماههای گذش��ته هزاران ایرانی به 
منظور زیارت و بازدید از اماکن س��یاحتی و زیارتی وارد 
سوریه شده اند در این راستا مهندسان مذکور نیز نیازی 

به اخذ ویزا نداشته اند.
وابسته مطبوعاتی س��فارت جمهوری اس��المی با ابراز 
خرس��ندی از تصمیم رباین��دگان ب��رای آزادی دو تن 
از 7 مهن��دس ایرانی ربوده ش��ده و با تاکی��د مجدد بر 
غیر نظامی بودن ربوده ش��دگان با اش��اره ب��ه خدماتی 
که این اف��راد از خالل تاس��یس و راه ان��دازی نیروگاه 
ب��رق در ای��ن کش��ور ب��ه ش��هروندان س��وری ارائ��ه 
 ک��رده اند خواس��تار آزادی هر چه س��ریعتر ای��ن افراد 

بیگناه شد.

همزمان با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، طرح 
اختصاص بنزین نوروزی در س��طح کالن دولت مطرح 
شده است اما هنوز بررسی اختصاص این سهمیه بنزین 

به خودروهای شخصی قطعی نشده است.
 بر این اس��اس به زودی در س��تاد هدفمن��دی یارانه ها 
و با حض��ور نمایندگان س��تاد مدیریت حم��ل و نقل و 
سوخت کشور، وزارت نفت، کشور و برخی از دستگاه های 
ذیصالح، طرح اختصاص سهمیه ویزه بنزین نوروز مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد.
 پیگیری ها  نشان می دهد تاکنون سناریوی اختصاص 
"50 لیتر بنزین" با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان بیش 
از سایر گزینه ها محتمل به نظر می رسد اما تاکنون هیچ 
یک از گزینه ها درباره اختصاص س��همیه ویزةه نوروزی 

نهایی نشده است.
 در صورت نهایی ش��دن طرح اختصاص سهمیه بنزین 
نوروزی در مجم��وع برای فروردین ماه س��ال آینده و با 
احتساب س��همیه های عادی حدود 110 لیتر بنزین با 
نرخ نیمه یارانه ای )400 تومان( به خودروهای شخصی 
اختصاص می یابد. ضمن آنکه ای��ن در صورت موافقت 
نهایی دولت، این سهمیه بنزین در روزهای پایانی اسفند 

ماه به کارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.

جان بولتون ، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد 
پس از اذعان به شکس��ت تحقیر آمی��ز آمریکا در تنش 
هس��ته ای با ایران، این بار با تاکید ب��ر تنها ماندن رژیم 
صهیونیستی در رویارویی با کشورمان تاثیر تحریمهای 
نفتی ایران را بسیار محدود خواند. وی در ادامه با اذعان به 
شکست غرب برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران 
گفت : در حالی که اتحادیه اروپا تحریمهای جدیدی را 
علیه واردات نفت ایران وارد می کند، اقتصادهای بحران 

زده اروپا در پی تاخیر یا لغو این تحریمها هستند.
بولتون افزود: فرانسه و انگلیس وارد کننده میزان زیادی 
از نفت ایران نیس��تند بنابراین تاثیر اقتصادی تحریمها 
علیه این کشورها چشمگیر نیست، اما تاثیرات بالقوه این 
فشارها بر اقتصاد شماری از کشورهای بحران زده اروپا 
از جمله یونان که یک سوم از واردات نفت خود را از ایران 
دارد، محسوس اس��ت و در صورت افزایش بهای نفت به 

شدت متضرر می شود.
 وی با اش��اره به اینک��ه ایتالیا 12 درصد و اس��پانیا 15 
درص��د از نفت خ��ود را از ای��ران خریداری م��ی کنند، 
گف��ت : بنابراین باع��ث تعجب نیس��ت ک��ه مذاکرات 
 اعض��ای اتحادی��ه اروپا درب��اره تحری��م نفت��ی ایران 

سخت باشد.

یوکیو آمانو مدیرکل س��ازمان بین المللی ان��رژی اتمی از 
مقامات ایران خواست تا با تیم اعزامی بازرسان این سازمان 
که قرار اس��ت عازم تهران ش��وند، همکاری داشته باشند. 
آمانو با این ادعا که تالش های س��ابق سازمان انرژی اتمی 
برای بررسی اظهارات ایران مبنی بر اینکه برنامه هسته ای 
صلح آمیزی دارد، به دلیل فقدان همکاری های ایران مختل 
شده است، به خبرنگارانی که در شهر داووس سوئیس جمع 
شده بودند گفت: ما امیدواریم که مقامات ایران یک رویکرد 
سازنده را اتخاذ کنند؛ ما به وجود همکاری های قابل توجه 
در این زمین��ه امید داریم. مدیرکل آژانس در ش��رایطی به 
عدم همکاری ایران در زمینه برنامه هس��ته ای اش اش��اره 
کرده اس��ت که ایران همواره بیش از تعهداتی که داشته با 
بازرسان آژانس همکاری کرده است. در شرایطی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی باره��ا در گزارش های خود بر عدم 
انحراف برنامه هس��ته ای ایران و تطابق کامل آن با توافقات 
بین المللی تأکید کرده اس��ت، اما این س��ازمان در گزارش 
نوامبر سال گذشته خود بدون هیچ مدرک موثقی از وجود 
بعد تسلیحاتی و نظامی در برنامه هسته ای ایران ابراز نگرانی 
کرده بود و همین امر مقدمه اعمال دور جدید تحریم های 
غرب و اتحادیه اروپا علیه ایران را مهیا کرده است. مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با وجود اینکه در گزارش اخیر 
خود نیز هیچ دلیل و مدرک موثقی دال بر نگرانی های اعالم 
ش��ده در خصوص احتمال نظامی ش��دن برنامه هسته ای 
ایران ارائه نکرده بود و همین امر خشم بسیاری از کشورها 
از جمله چین و روسیه را به همراه داشت، بار دیگر بر موضع 
خود تأکید کرد و با اش��اره به اینکه زمان ب��رای اظهار نظر 
 قاطعانه درباره اینکه آیا ایران در صدد دستیابی به تسلیحات 
هسته ای می باشد یا خیر، زود است، مدعی شد: ما اطالعاتی 
 در دس��ت داریم که نش��ان می دهد ایران مش��غول انجام 
فعالیت هایی است که با ساخت وسایل انفجاری هسته ای 

در ارتباط هستند.

هدفمندی یارانه ها سیاست خارجی سیاست خارجی  انرژی هسته ای

پاسخ سفارت ايران در 
دمشق به ادعای ربايندگان 

 احتمال اختصاص
 سهمیه بنزين نوروزی

تل آويو در برابر تهران 
تنها مانده است

اظهارات جديد آمانودر 
آستانه آژانس به ايران

اخبار کوتاه 

اروپا خود را بدبخت کرد

حجت االسالم سید احمد خاتمی

خطیب  نمازجمعه تهران
موضوع تحریم ایران ، موضوع تازه ای نیس��ت دش��منان پیامبر نیز 
در ش��عب ابی طالب چنین کردند و همچنین مسلمانان را در جنگ 
خیبر تحت فش��ار ش��دید قرار دادند اما اس��الم به فضل خدا به راه 
خود ادامه داد. حداکث��ر 17 درصد نفت ما را کش��ورهای اروپایی از 
قبیل اس��پانیا، ایتالیا، یونان و فرانس��ه می خرند که آنها هم غرق در 
مشکالت خودشان هستند. مطمئنا با این کار بر مشکالتشان افزوده 
می ش��ود. هم اکنون هر 
بش��که نف��ت 110 دالر 
شده و بیش��تر از این هم 
خواهد شد. اتحادیه اروپا 
با تصویب این تحریم ها 
 ، با طناب پوسیده آمریکا

 به چ��اه رف��ت و خود را 
بدبخت کرد.
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چهره روز
افزايش ۱۸ درصدي حوادث و حريق در سال جاري

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان با اشاره به اين که وقوع حريق و حادثه طي 
۱۰ماهه سال جاري در مقايسه با سال گذشته حدود ۱۸ درصد در اين شهر افزايش داشته است اعالم کرد:تعداد 

حوادث در طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۸ درصد رشد داشته است.

فرسودگی 60 درصد از 
ماشین آالت کشاورزی 

تحريم ها  بخاطرتأثیر 
بر انتخابات است 

نريمانی ، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان گفت: حدود ۶۰ درصد 
ماشين آالت کشاورزي استان ناوگان فرسوده اس��ت که مي توان بيان داشت 
از جمله مهم ترين مشكالت بخش کشاورزي به ش��مار مي رود .وي با اشاره به 
مسايل و مشكالت واحدهاي ساخت و توليد، عدم رونق بازار فروش محصوالت 
کشاورزي به دليل پديده خشكسالي و نبود برنامه ريزي درست در امر توليد به 
علت عدم دسترس��ي به اطالعات الزم افزود: با وجود اين مشكالت کشاورزي 
اصفهان با بيش از ۱۶۵۶2۳ نفر شاغل، ۱2/۶ درصد اشتغال استان را تشكيل 
مي دهد .رئيس سازمان جهاد کشاورزي اس��تان اصفهان بيان داشت: درصد 
اشتغال بخش کشاورزي استان در س��ال ۱۳۸۳ ، ۱۰/۶ درصد بود که مي توان 
عنوان کرد طي ۷ سال گذشته، شاهد رشد اشتغال در بخش کشاورزي بوده ايم.

دش���من برای تاثیر گذاری در انتخابات مجلس،نفت ایران را تحریم 
كرده است .امام جمعه اصفهان به فش���ار دشمن در آستانه انتخابات 
مجلس اشاره كرد و گفت: تحریم نفت ایران به دلیل تاثیرگذاری در 

انتخابات و ایجاد نارضایتی در بین مردم صورت گرفته است و
دش���من برای تاثیر گذاری در انتخابات مجلس،نفت ایران را تحریم 
كرده است .به گزارش ایرنا، آیت اهلل ‘سیدیوسف طباطبایی نژاد’در 
نماز جمعه این هفته در مس���جد امام )ره( این شهر افزود:دشمن اگر 
نفت ما را نخرد، خودش بیش���تر ضرر می كند .وی خاطر نش���ان 
كرد:ملت ما با وجود مشكالت مختلف تاكنون محكم ایستاده و حتی 

اگر نفت نباشد برادرانه در كنار یكدیگر خواهند بود.

 
دو هزار و ۸۰۰ نيروی امدادی هالل احمر در ماه گذشته 
با حضور در ۶۸۰ حادثه کش��ور، جان دو هزار ش��هروند 
را از م��رگ و معلوليت نجات دادند .م��دت زمان حضور 

امدادگران در حوادث ۱۳ دقيقه ثبت شده است. 
به گزارش مهر، بر اساس آخرين آمارها از سازمان امداد 
و نجات کشور دی ماه س��ال جاری بيش از ۶۸۰ حادثه 
رخ داده که در اين حوادث حدود ۸ هزار شهروند ايرانی 

حادثه ديدند.
بر  اساس اين گزارش سازمان امداد و نجات هالل احمر 
اعالم کرده است در دی ماه سال جاری از مجموع ۷ هزار 
و 924 حادثه ديده سه هزار و ۷۰2 حادثه ديده در زمين 
لرزه، ۳۸ نفر در سيل، ۵۰ نفر شهری، يک هزار و 9۰۷ نفر 
جاده ای، دو هزار و ۳4 نفر جوی و اقليمی، ۱۵ نفر ريزش 

آوار، ۱۰۱ نفر کوهستان و ۸ نفر ساحلی بوده است.
همچنين نجات يافتگان در حوادث ماه گذش��ته توسط 

امدادگران هالل احمربه اين شرح اعالم شده است:
حوادث جاده ای ۱۷2۶ نفر،جوادث جوی ۱۵ نفر،حوادث 
دريايی ۶نف��ر، خدمات حض��وری ۶۰ نفر،ريزش آوار 9 
نفر،حوادث صنعت��ی 4 نفر، زمين لرزه 4۱نفر، س��يل و 
آبگرفتگی ۳۸  نفر،  حوادث ش��هری 4۵نف��ر و حوادث 
کوهستان 99  نفر .تعدادکل مصدومان حوادث يک هزار 
و 2۱ نفر بوده که ۵2۵ نفر به بيمارس��تان منتقل شده و 

49۶ نفر درمان سرپايی شدند. 
همچنين عمليات ه��ای امداد و نجات در ماه گذش��ته 
توسط ۸۵۳ تيم امدادی و دو هزار و ۷۸۵ نيروی عملياتی 
هم��راه با اع��زام ۶۷9 دس��تگاه آمبوالنس بوده اس��ت. 
زمين لرزه ۵/۵ ريشتری نيش��ابور از مهم ترين اقدامات 
عملياتی س��ازمان امداد و نجات بود. در اين حادثه سه 
 هزار و ۷۰2 نفر حادثه ديدند که امدادگران همه را نجات

 دادند. 

 طبق اعالم وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی هديه ويژه 
رئيس جمهور به خبرنگاران در اس��فندماه و براس��اس 
ش��رايط تعيين ش��ده، پرداخت خواهد شد. سيدمحمد 
حسينی گفت: آنچه رئيس جمهوری در مورد پرداخت 
هديه به خبرنگاران به مناسبت گراميداشت روزخبرنگار 
قول داده بودند، عمل می شود و اکنون نيز روال اداری آن 
درحال پيگيری است. وی افزود: پرداخت تسهيالت ۳۰ 
ميليون تومانی مسكن به خبرنگاران نيز برابر قول داده 
شده از سوی رئيس جمهور، پرداخت می شود و اين مورد 
هم، در حال پيگيری است. وزيرفرهنگ وارشاد اسالمی 
همچنين از فعاليت تشكيالت جديد سازمان سينمايی 
 کش��ور در س��طحی وس��يع تر خبر داد و اضاف��ه کرد: 
فعاليت های جديد سازمان س��ينمايی کشور با حمايت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بر مبنای فرهنگ اصيل 

ايرانی و آرمان های امام و انقالب خواهد بود.
 وی همچني��ن در پاس��خ ب��ه خبرن��گار ايرن��ا درمورد 
محقق ش��دن برنامه ه��ای فرهنگی و هنری درس��ال 
9۰ ني��ز گفت: ق��دم های خوب��ی درباره عملی ش��دن 
برنامه های فرهنگی و هنری درکش��ور برداش��ته شده، 
اما ظرفيت های موجود در کشور بيش��تر از برنامه های 
 اجرا شده است و بايد فعاليت های بيشتری دراين زمينه

 صورت گيرد. 

شاهين شيرانی رئيس دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان 
گفت: کلينيک ه��ای ويژه اصفه��ان ع��اری از هرگونه 

زيرميزی پزشكی است و چيزی به اين نام وجود ندارد.
وی در توضي��ح اي��ن خب��ر اف��زود: از آنجاي��ی ک��ه 
فوق تخصص های ش��اغل در کلينيک های ويژه، دارای 
مطب نيس��تند، بنابراين قادر به انتقال بيمار از کلينيک 
به مطب نبوده و همين امر س��بب ش��ده ک��ه هيچ گونه 
زيرميزی پزش��كی وجود نداشته باش��د.رئيس دانشگاه 
علوم پزش��كی اصفهان از نصب آگهی هاي��ی در زمينه 
برخورد با پزش��كان متخلف در تمام بيمارس��تان های 
دولتی و خصوصی خبر داد و تصريح کرد: تلفن گويايی 
در اي��ن باره به صورت ش��بانه روزی ب��رای گزارش های 
مردمی فعال اس��ت اما اين طرح تاکنون مورد استقبال 
بيماران قرار نگرفته اس��ت.وی با بيان اينكه برای مقابله 
با پديده زيرميزی نياز به همكاری ج��دی مردم داريم، 
ادامه داد: اگر زيرميزی گرفتن پزش��كان برای ما اثبات 
شود طبق قانون و کميسيون ماده ۱۱ با پزشک خطاکار 
برخورد می شود.شيرانی تاکيد کرد: تعرفه های پزشكی 
بخش دولتی، از طريق هيئت وزيران و بخش خصوصی، 
به وسيله س��ازمان نظام پزشكی کشور تعيين می شود و 
اگر فردی باالتر از تعرفه های تعيين ش��ده دريافت کند، 

خالف قانون عمل کرده است.

 
بهمن احمدی،  شهردار منطقه ۱۰ اصفهان يک خبر خوب 
برای مردم اين منطق��ه داد. به گفته احم��دی 4۵ پروژه 
عمراني، خدماتي و فرهنگی در منطقه ۱۰ با هزينه ای بالغ 
بر ۳۰ ميليارد تومان هفته آين��ده همزمان با ايام اهلل دهه 
فجر به بهره برداری می رسد. وي بودجه سال جاري اين 
منطقه را 2۳ ميليارد تومان عنوان کرد و افزود: در ۱۰ ماهه 
اول سال جاري ۱۰۰ درصد بودجه محقق شده است. وي 
همچنين خبر ديگری درباره احداث ورزشگاه سالمت در 
محله محروم حصه داد وگفت: اين طرح  در محروم ترين 
نقطه منطق��ه ۱۰، با هزينه يک ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون 
تومان اجرا شده است. شهردار منطقه ۱۰ اصفهان اضافه 
کرد: توسعه مراکز ورزشي روباز نيز در محله هاي حصه، 
گلچين و پارك انق��الب با هزينه اي بال��غ بر ۷۰ ميليون 
تومان انجام شده است. احمدي همچنين احداث مجموعه 
تفريحي فرهنگي بانوان درجنب اتوبان شهيد آقابابايي با 
هزينه 2 ميليارد و ۵۵۰ ميليون تومان را از ديگر اقدامات 
ش��هرداری اين منطقه عنوان کرد  و افزود: پارك محلي 
کوثر به مساحت 2۵ هزار مترمربع و هزينه اجرايي ۳۰۰ 
 ميليون تومان در محله حصه انجام ش��ده است. شهردار

 منطقه ۱۰ با اش��اره به اجراي پروژه ه��اي فرهنگي اين 
منطقه گفت:  احداث س��الن مطالعه س��راج )هفتون( با 
هزينه ۳۵۰ ميليون تومان و س��الن مطالعه بانو صفارزاده 
)آيت( با هزينه اجرايي 4۰۰ ميليون تومان، از جمله پروژه 
هاي فرهنگي اين منطقه اس��ت. احمدي با بيان اين که 
خيابان گلچين، حدفاصل خيابان هاي معراج و فرهنگ 
به طول 9۰۰ متر نيز با هزينه يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون 
تومان احداث شده است، خاطرنشان کرد: احداث خيابان 
اوحدي حدفاصل خيابان هاي شيخ طوسي غربي و الله به 
طول۷۵۰متر و هزينه 2 ميليارد و 2۵۰ ميليون تومان در 

مرکز بافت فرسوده منطقه انجام شد. 

جامعه سالمتحادثه  شهر

با حضور نیروهای امداد در ۱3 دقیقه 

 جان دو هزار ايرانی
 نجات يافت

خبرنگاران، اسفند منتظر 
هديه رئیس جمهورباشند

چه کسی گفته در اصفهان 
زير میزی داريم؟

با احداث ورزشگاه سالمت در حصه

محروم ترين منطقه شهر 
لبخند  زد

آقای ش��هردار، اين نامه کمی با نام��ه های ديگر 
تفاوت دارد. زياد بلد نيس��تيم انش��ا  بنويس��يم، 
ولی هر چه هس��ت، حرف دل ما ميراث دوستان 
در اصفهان اس��ت که نمی توانيم ديگر در دلمان 

نگه داريم.
اين روز ها ما کمی نگرانيم؛ دليلش بر می گردد به 
ساختمانی بد قواره که۱۵ سال قبل می خواست 
برای خودش برجی شود، اما نگرانی های ما وشما 
جلوی باال رفتنش را ه گرفت. البته ما اصال توجهی  

نداشتيم به اين ساختمان، تا اين که به خود آمديم 
و ديديم شوخی شوخی يک ساختمان نچسب در 
شهرمان، نقش جهان عزيزمان را تهديد می کند. 
از اينجا ب��ود که همه ماجرا ها ش��روع ش��د: هر 
روز خبری تازه وحرفی ت��ازه. نمی دانم چرا، ولی 
 همكارانتان بس��يار  پا فش��اری  کردن��د. باز هم

 نم��ی دانم چ��را، ولی  آنق��در در برابر  يونس��كو 
ايس��تادگی کردند که دودش  به چش��م ميدان 

اماممان رفت.

 

باالخره بعد از کلی ذوق کردن برای خراب شدن 
طبقات اضافی، باز شنيديم می گويند اين طبقاِت 
طلسم شده هنوز دست از سرمان برنداشته و اين 
بار، اسكلتش می خواهد خاطرات بد  را تكرار کند. 
بعد از آن خيلی پيگيری کرديم:گفتند دستورش 
را داده اند تا شهرداری خرابش کند،گفتند خيلی 
زمان نمی خواهد و کار س��ختی هم نيست. ولی 
 نمی دانم چ��را بعض��ی از همكارانتان ب��از دليل
  می آوردند: يك��ی می گفت به جه��ان نما لطمه

 می خورد و بايد ب��ه آرامی اس��كلت باقيمانده را 
تخريب کنيم، ديگری می گفت بودجه اش را نداده 

اند و هزاران اما و اگر ديگر.
ولی ما نمی توانستيم صبر کنيم، چون فقط چند 

هفته فرصت داشتيم.
 اين روزها خبر های خوش��ی به ما رسيد:گفتند 
ش��ما گفته ايد اي��ن اس��كلت را خ��راب کنند و 
حتی اگ��ر بودج��ه هم نرس��يده اس��ت، معطل 
نكنن��د. ش��ادمان دس��ت ب��ه تلف��ن بردي��م 
و ي��ک روز کام��ل س��رگردان بودي��م ک��ه از 
 معاونانت��ان بپرس��يم اي��ن عملي��ات ک��ی تمام 
می ش��ود؟ ولی نمی دانيم چرا هر ک��س ما را به 
ديگری واگذر می کرد! آخر س��ر هم آقای حسام 
نژاد، معاون مالی ش��هرداری به ما گفت: عمليات 
تخريب را آغاز ک��رده ايم، ولی نگف��ت کی تمام 

می شود. 
عكاس��مان ه��م ک��ه رف��ت ت��ا عكس 
بگي��رد، نگذاش��تند وارد ش��ود. هر چه 
 هم س��رك کش��يد تا اثری از کارگران و

  دستگاه های تخريب ببيند، چيزی نديد. 
نمی خواهيم بگوييم کار نمی شود، ولی 
نگرانيم. حتما ش��ما هم ح��ق می دهيد 
نگران باشيم.آخر به ميراث فرهنگی هم 
هنوز گزارش��ی نرس��يده که نشان بدهد 

عمليات تخريب چطور پيش می رود.
راس��تی در اين روز ه��ای باقيمانده يک 
س��ؤال ذهنمان را درگير ک��رده که مگر 
 مس��ئوالن ش��هرداری و ش��ورای شهر

 نمی گويند عمليات تخريب شروع شده، 
پس چرا هنوز گزارشی به ميراث فرهنگی 
نداده اند؟ آخر در يک خبرگزاری خوانديم 
معاون احيای اين سازمان گفته است برای 
يونسكو بايد يک گزارش بنويسيم. عكس 
های تخريب را ه��م بايد ضميمه گزارش 

 کنيم، ولی هنوز نتوانس��ته ايم به برج وارد شويم.
نم��ی خواهيم بد بين باش��يم يا به قول محس��ن 
مصلحی، سرپرست ميراث فرهنگی درباره ميراث 
 فرهنگ��ی فقط س��ياه نماي��ی کنيم. ب��اور کنيد 
نمی خواهيم آتش بيار معرکه ای باشيم که دودش 
به چش��م آثار تاريخی اين ش��هر  برود. باور کنيد 
که می خواهي��م نفس راحتی بكش��يم و بگوييم 
اين پرونده تمام ش��د. ولی باز هم نمی ش��ود که 

نگرانش نباشيم. 
اين ب��ار نمی تواني��م مثل هميش��ه ب��ه ميراث 
 فرهنگی بگوييم چرا اين گزارش را  نرس��انديد؟

هميش��ه  مث��ل  توانس��تيم  م��ی  اگ��ر   
م��دام زن��گ م��ی زدي��م ب��ه گوش��ی ه��ای 
دارد زم��ان  ک��ه  مي��راث   مس��ئوالن 

 می گذرد، چرا حواستان نيست؟ ولی اين بار واقعا 
گره کار به ميراث فرهنگی ختم نمی شود. حاال از 
شما می خواهيم که پيگير اين کار باشيد. در يک 
کالم، اين بار چش��م اميد ميراث دوستان، نه تنها 

در اصفهان، که در کشور عزيزمان به شماست.
 به گفته معاون ميراث فرهنگی کش��ور، بس��تن 
پرونده جهان نما آبروی نظام وکش��ور ما است و 
ديگر نبايد بيش از اين بهانه ای شود برای تهديد 
غربی ها و يونسكو. ما هنوز روز ها را می شماريم 
و منتظريم مس��ئوالن ميراث فرهنگی طلسم را 

بشكنند و بگويند گزارش را نوشتيم و تمام. 
نمی خواهيم خدای نكرده برای يک روز يا دو روز 

کم آوردن زمان، باز روی دس��تمان بزنيم که چرا 
زمان را از دست داديم؟ به هر حال دقيقه ها به نود 
نزديک شده، چشم به هم بزنيم، وقت اضافه را هم 
رد می کنيم. دوست داريم چشممان را باز کنيم 
و ببينيم تا زمانی که اين نامه  را می خوانيد، اثری 
از دال های بتنی و هيچ اسكلت اضافه ای که بايد 
حذف شود باقی نمانده است. از ياد هم نبريم که 
پرونده محور تاريخی اصفهان در راه ثبت جهانی 
اس��ت و ناچاريم که بهانه ای برای رد پرونده های 
ثبت آثار تاريخيی کش��ورمان در يونسكو نداشته 

باشيم.

نامه ای به شهردار اصفهان 

 نقش جهان چشم انتظار همت شماست 

فرصت چندانی برای ارائه گزارش تخريب دال های بتنی برج جهان نما باقی نمانده است.قرار بر اين بود که 
گروه

تا پیش از آغازهمین ماه عملیات تخريب انجام شود، ولی با اتمام دی وانجام نشدن اين کار، مسئوالن شهری  شهر 
اصفهان به اين نتیجه رسیدند که در فرصت باقیمانده مسائل حاش�یه ای را کنار بگذارند و اين طرح را به 
پايان برسانند.حاال از سوی مسئوالن شورای شهر اصفهان اعالم شده که تخريب در حال انجام است، ولی 
هنوز به صورت ظاهری چیزی قابل مش�اهده نیس�ت و چون اعالم نظر قطعی برای زمان تمام اين مسئله 
صورت نگرفته و با توجه به اينکه هنوز گزارشی به میراث فرهنگی برای انجام اين عملیات نرسیده است، نگرانی ها هنوز ادامه دارد 

که شايد زمان کم بیاوريم.

معاون حفظ و احیای سازمان میراث 
فرهنگي صنايع دستي و گردشکري 

استان اصفهان گفت: با توجه به اينکه 
رئیس شوراي اسالمي  شهر در گفتگو با 

رسانه ها در تاريخ 29 آذر ماه سال جاری 
از آغاز تخريب ستون هاي باقي مانده برج 
جهان نما خبر داد اما تا امروز چهارشنبه 
)5 بهمن ماه ( يگان حفاظت اداره میراث 

فرهنگي استان اصفهان اجازه ورود 
به برج جهان نما و امکان تهیه عکس و 

گزارش  براي ارسال به يونسکو را نداشته 
است.

 سرباز وظیفه ها در صورت 
 تخصص، کادری می شوند

جانشين فرمانده نيروی انتظامی از بكارگيری سربازان متخصص در 
ناجا خبر داد و گفت: در نيروی انتظامی سعی می کنيم از توانمندی 
پرسنل استفاده کرده و ش��رايطی را فراهم کنيم تا نيروهای وظيفه 
در صورت خواس��ت خودش��ان به نيروی کادر تبديل شوند. سردار 
احمدرضا رادان در دومين جشنواره سربازان نمونه نيروی انتظامی 
اظهار داشت: در کش��ور همايش های بس��ياری برگزار می شود اما 
احساس می کنم اين همايش يكی از جلسات بسيار خوب است که با 
حضور سربازان برگزار می شود. متاسفانه عده ای به خدمت سربازی 
به عنوان يک امر اجباری نگاه می کنند و سربازی را برای تمام شدن 
انجام می دهند، اما بخش ديگری از افراد خدمت وظيفه را زمانی برای 
انجام تكاليف می دانند تا زحمتی از روی دوش ديگران برداشته شود. 
در دومين جشنواره س��ربازان نمونه نيروهای مسلح که به ميزبانی 
نيروی انتظامی برگزار می شود، از ميان دو هزار سرباز نمونه ۳۳ سرباز 
برتر انتخاب می شوند که 9 س��رباز نمونه نيروهای مسلح در نيروی 

انتظامی خدمت می کنند.
--------------------------------------

تالش برای رفع خشونت از زنان
معاون ارتباطات و امور بين الملل مرکز امور زنان با اشاره به برگزاری 
همايش 4 بانوی برگزيده آس��مانی و معرفی الگو ه��ای برتر به زنان 
جهان گف��ت: ايران بايد در عرصه الگو س��ازی برای زنان مس��لمان، 
همچنين رف��ع خش��ونت از آنها تالش کن��د. سوس��ن صفاوردی 
 در گفتگو ب��ا فارس اظهار داش��ت: حض��رت فاطم��ه )س(، زينب 
)س(، حضرت مريم )س( و حضرت آسيه )س( به عنوان بانوان برتر 
آسمانی به جامعه جهانی معرفی می شوند. تالش کرده ايم بانوان برتر 
را از ميان اديان مختلف انتخاب کنيم تا هر زنی در جهان و از اديان 
مختلف اسالم، مس��يحيت و يهوديت، بانوی آسمانی دين خود را به 

عنوان الگو انتخاب کند.
--------------------------------------

 مشاوره پلیس  اصفهان 
در کشوراول شد 

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کس��ب رتبه اول مرکز مشاوره و 
مددکاری اين فرماندهی در بين مراکز فرماندهی انتظامی سراس��ر 
کش��ور خبر داد. به گفته سردار حس��ن کرمی اين مرکز با فعاليت و 
خدمات گسترده در 9 ماهه سال جاری موفق به کسب رتبه اول شد. 
روزانه 2۰۰ تا ۳۰۰ نفر از خدمات مشاوره ای پليس اصفهان به صورت 
حضوری و تلفنی  بهره مند می شوند.   تنها در 9 ماهه امسال حدود 
22 هزار نفر از مرکز مشاوره و مددکاری اين فرماندهی و واحدهای 

مددکاری کالنتری ها بهره مند شدند. 
--------------------------------------

انفجار گاز مايع در کاشان 
انفجار ناشی از نش��ت گاز مايع در يک مغازه شارژ س��يلندر گاز در 

بازارچه سردار کاشان به شش مغازه خسارت وارد کرد. 
مس��عود چايچی، مديرعامل عمومی س��ازمان آتش نشانی کاشان 
اظهار داشت: در اين آتش سوزی به هيچ شخصی آسيب وارد نشده 
 است. اعالم کرد: کارشناسان، در حال برآورد خسارت های وارده به

 مغازه های مورد حريق قرار گرفته هستند. 
--------------------------------------

 9۸درصد ايرانیان کارت ملي 
دريافت کرده اند 

معاون فناوري اطالعات و آمار جمعيتي س��ازمان ثبت احوال کشور 
اعالم کرد: 9۸ درص��د ايرانيان واجد ش��رايط ،کارت مل��ي خود را 
دريافت کرده اند. حميد پارس��ايي در گفتگوبا ايس��ناا، با اش��اره به 
اينك��ه ح��دود2 درص��د از جمعيت واجدان ش��رايط هن��وز کارت 
ملي دريافت نكرده اند، عن��وان کرد: اغلب اين افراد در گروه س��ني 
۱۵ تا ۱۸ س��ال به س��ر مي برند و هنوز به اندازه اي در اجتماع وارد 
 نش��ده اند که در مراجع��ه به دس��تگاه هاي مختلف، ب��ه کارت ملي 

خود نياز پيدا کنند. 
--------------------------------------

آزمون تبديل وضعیت قراردادی ها 
به پیمانی تا پايان سالبرگزارمی شود

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی گفت: آزمون تبديل وضعيت 
نيروهای قراردادی به پيمانی تا پايان سال برگزار می شود.

نصراهلل ابراهيمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی فارس اظهار داشت: 
آزمونی برای اس��تخدام افرادی که از کالنش��هر تهران به استان ها 

منتقل شده اند برگزار می شود.

خبر

جرايم خشن در کشور
کاهش يافت

سردار احمدرضا رادان

جانشین فرمانده نیروی انتظامی
جرايم خشن در کشور کاهش يافته اس��ت اما بايد هزينه ارتكاب برخی از 
جرايم باال برود. خوشبختانه وضع ارتكاب جرايم خش��ن در کشور نگران 
کننده نيست و اين جرايم رو به کاهش است. پليس اقدامات پيشرفتانه ای را 
انجام داده است. در سرقتهای خرد بيكاری به عنوان يک معضل اساسی باعث 
بروز اين جرم می ش��ود اما بايد هزينه ارتكاب يک سری از جرايم باال باشد. 

بايد مراکزی برای نگهداری 
سارقان خرد و موادفروشان 
احداث شود که در آنجا به 
اين افراد زياد خوش نگذرد 
ضمن اينكه پلي��س از قوه 
قضائيه به خاطر پيگيريهای 
مس��تمر که در اين حوزه 
برای مس��ئوالن قضائی به 
 وجود آمده اس��ت تش��كر

 می کند.



يادداشت

4
چهره روز

سكه تا پایان سال گران نمی شود
بازرس اداره بانك ملی اصفهان گفت: به نظر می رس��د با كنترل دولت تا پایان سال جاری قیمت 
سكه افزایش نیابد. منصور حیدرپور اظهار داشت: بخشی از افزایش غیر منطقی قیمت سكه ناشی 

از تحریكات خارجی و بخش اعظم حباب قیمت سكه در كشور، در دست دالالن داخلی است. روزنامه اجتماعی،فرهنگی | شماره 710 | شنبه 8 بهمن 1390 | 4 ربیع االول 1433

روزهای سقوط نـرخ سکـه و ارز
  قیم��ت س��كه، ط��ال و ارز، پ��س از اعالم تصمی��م دول��ت مبني بر 
تك نرخ��ي ك��ردن ارز و عرضه س��كه و افزایش نرخ س��ود بانكي در 
بازار، همچنان در حال شكس��تن اس��ت. قیمت س��كه طرح قدیم، از 
830 ه��زار تومان در عصر روز گذش��ته، ظهر پنج ش��نبه ب��ه 770 هزار 
تومان، س��كه طرح جدید از 815 ه��زار تومان به 750 ه��زار تومان، نیم 
س��كه از 410 هزار تومان ب��ه 350 هزار توم��ان، ربع س��كه از 205 هزار 
 تومان ب��ه 195 ه��زار تومان و س��كه ی��ك گرم��ي 90 هزار توم��ان به 
100 هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طالي 18 عیار با پنج هزار تومان 
كاهش با 70 هزار تومان معامله شد. هر دالر نیز با 200 تومان كاهش نسبت 

به عصر روز قبل، 1700 تومان و یورو 2100 تومان معامله شد.
--------------------------------------

 بستن تنگه هرمز ، نفت را
 ۳۰درصد گرانی می کند 

صندوق بین المللی پول، در گزارش��ی به گ��روه 20، هش��دار داده كه در 
صورت توقف صادرات نفت ایران بر اثر تحریم های آمریكا و اتحادیه اروپا، 
قیمت های جهانی نفت ممكن اس��ت  بی��ن 20 تا 30 درص��د،  افزایش 
 یابد و تحریم گس��ترده نفت خام ایران، ب��ه معنای ح��ذف روزانه حدود 
یك میلیون و 500 هزار بشكه نفت خام صادراتی این كشور از بازار جهانی 
باشد؛ در حالی كه هیچ تولیدكننده دیگری كه بتواند این كمبود را جبران 
كند،  در شرایط كنونی، وجود ندارد. این شرایط می تواند زمینه ساز افزایش 

بیشتر قیمت های نفت خام باشد.

خبرکوتاه

مطلع هستم، کشور هیچ مشکل 
اقتصادی ندارد

دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسالمی ایران

به عنوان مطلع می گویم، هیچ مش��كلی در اقتصاد كش��ور وجود ندارد 
و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم. البته دش��منان فشار می آورند. ولی 
باید بگویم كه ملت آماده است. در عین حال، هدف دولت، دستیابی به 
وضعیت مطلوب در عرصه حمل و نقل، تأمین مس��كن مناسب و ارزان 
برای همه ایرانیان و استفاده از صنایع پایین دستی برای بهره مندی از 
ارزش افزوده باالتر و توجه 
به مس��ائل نیروی انس��انی 
ش��اغل در بخ��ش صنایع 
است؛ با این امید كه حتی 
ی��ك ایرانی بدون مس��كن 
نباش��د. چون دلیلی ندارد 
م��ردم، در اماكن كوچك و 

تنگ اسكان داده شوند.

نوشدارويی که دير رسید  
بحران های بازار پولی كش��ور، انتقادها و هشدارها  
و تهدی��د رئی��س كل بان��ك مرك��زی ب��ه اجرای 
آخرین راهكار باق��ی مانده یا اس��تعفا، نتیجه داد و 
با تصمیم ش��ورای پول و اعتبار، س��ود سپرده های 
بانكی ب��ه بیش از ن��رخ تورم جدی��د)20/6 درصد( 
یعن��ی 21 درص��د افزایش یاف��ت. ای��ن تصمیم با 
وجود هم��ه نگرانی ها، آخر هفته گذش��ته به تأیید 
 رئیس جمه��ور و ش��ورای پ��ول و اعتبار رس��ید و 
الزم االج��را ش��د. بس��یاری از كارشناس��ان 
 اقتص��ادی، ب��ر ای��ن باورن��د ك��ه كاه��ش س��ود

 بانك ه��ا كه ب��ا اجرای بس��ته سیاس��تی نظارتی 

 بان��ك مرك��زی، از ابت��دای س��ال 90 آغاز ش��د،  
فرصت تأثیرگذاری بر اقتصاد كشور را داشته و اكنون، 
نمی توان با همین نوشدارویی كه بسیار دیر رسیده، 

به بهبودی اوضاع نابسامان ارز و سكه چشم دوخت.

فرمانبـرداری بانک مرکـزی کار   
دستش داد

مقصر به ه��م ریختگی و نابس��امانی ای��ن روزهای 
نظ��ام پول��ی و مال��ی كش��ور، عملك��رد ضعی��ف 
بانك مرك��زی اس��ت. این تنه��ا موضوعی اس��ت 
ك��ه اقتصاددان��ان از ه��ر گروه��ی، ب��ا آن ه��م 
 عقیده ان��د. حس��ین ش��ریفی، دكت��رای اقتصاد 
پولی و بانك��داری، در گفتگو با زاین��ده رود توضیح 

داد: تكی��ه اقتصاد پول��ی و مالی كش��ور بیش از هر 
چیز دیگری بر اس��تقالل بانك مركزی اس��ت و اگر 
مس��ئوالن این بانك، نتوانند استقالل خود را حفظ 
 كنن��د و فرمانبردار دولت ش��وند، ش��رایطی پیش

 می آید كه اكنون گرفتار آن هستیم. استاد اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان، افزایش س��ود بانك��ی را یكی از 
راهكارهای كنترل بازار آش��فته ارز و سكه می داند و 
می گوید: این نابس��امانی،  بیش از هر عامل دیگری، 
پیامد هجوم مردم و س��رمایه های سرگردان آنها به 

بازارهای سودآور و حبابی بوده است.

سود سکه و ارز از همه بیشتر است   
حسین شریفی رنانی،  می گوید: مردم همواره دوست 

دارند دارایی هایش��ان را به نوعی مدیریت كنند كه 
 نه تنها ارزش آنها را حفظ ش��ود، بلكه بیش��ترین و 
كم زحمت ترین سود را آز آن ببرند. به همین دلیل 
از اطالعات و شرایط روز اقتصاد عقب نمی مانند.وی 
 بازار ارز و س��كه را مهم ترین رقیب سیستم بانكی و 
مشوق های سرمایه گذاری در آن دانست و گفت:در 
 ش��رایط عادی،  باید این مؤسس��ات مالی، مش��وق 
ها و امكاناتی برای س��رمایه گذاران ایجاد كنند كه 
از دردس��ر بازارهای حبابی و خری��د و فروش در آن 
بگذرند و پول خود را به بانك بس��پارند. در حالی كه 

بانك ها به دلیل سیاست های نادرست بانك 
 مركزی، مدتی است جاذبه خود را از دست

 داده و می��دان را ب��ه رقی��ب خ��ود، یعنی 
بازارهای حبابی، واگذار كرده اند.

بانک ها موفق  نبوده اند  
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره تأثیر 
مقطعی ای��ن تصمیم بر بازاره��ای حبابی 
گفت: بر اس��اس گ��زارش ه��ا و مطالعات 
رس��می بانك مرك��زی، س��ودهای بانكی 
 نتوانس��ته محرك��ی برای جذب م��ردم به 
س��پرده گ��ذاری در بان��ك باش��د، ب��ا 
ای��ن ح��ال در هم��ان روز ك��ه تصمی��م 
افزای��ش س��ود بانك��ی اع��الم ش��د، 
 قیم��ت س��كه در چن��د س��اعت ،100 تا
  200 هزار تومان كاهش یافت. این نش��ان

 می ده��د، اندك��ی از حب��اب قیمت طال، 
خال��ی ش��ده، ام��ا كام��اًل از بی��ن نرفته 
و هن��وز راه زی��ادی ب��رای مه��ار آن در 
پی��ش داری��م. ش��ریفی افزای��ش قیمت 

س��كه تا مرز ی��ك میلیون توم��ان را رك��وردی بی 
 س��ابقه خوان��د و گف��ت: این قیم��ت ها ناش��ی از 
بزرگ تر ش��دن حباب بود، اما در عمل،  س��كه یك 
میلیونی معامله نمی شد. وی الزمه تغییر این اوضاع 
پیچیده اقتصادی را استقالل  بانك مركزی دانست و 
گفت: این طبیعی اس��ت كه دولت ها دوست داشته 
باشند، برای عملی كردن وعده های خود به مردم، در 
نظام پولی و بانكی ریخت و پاش كنند؛  اما وابستگی 
و فرمانبرداری بانك مرك��زی از دولت،  آفت اقتصاد 
است كه باعث فشارها و چالش های اخیر شده است.

داروی اصلی اعتمادسازی است  
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان،  ای��ن تصمیم را 
مسكنی برای بازار ارز و س��كه توصیف كرد و گفت: 
بخش عم��ده رونق بازاره��ای حباب��ی در ماه های 
اخیر، جو روانیایجادش��ده در بین مردم است .  او با 

اش��اره به روایاتی كه نگه داری مال به صورت سكه 
و گنج و خارج ك��ردن آن از چرخه تولی��د و اقتصاد 
 را گناه��ی بزرگ م��ی داند، گفت: در ش��رایطی كه

 مصرف كنندگان، ه��ر روز با افزای��ش قیمت یكی 
 از كااله��ای مصرفی خ��ود روب��رو می ش��وند، نه

از  ذخی��ره س��ازی كااله��ای مصرف��ی دور 
انتظ��ار اس��ت و نه هج��وم دارای��ی ه��ای ملی به 
خری��د و ف��روش س��كه و ارز.  بنابرای��ن دول��ت 
 بای��د در كن��ار ای��ن تصمیم��ات كنترل��ی، برای

  از بین بردن  جو روانی ایجاد شده، تالش و مردم را به 

آینده اقتصاد امیدوار كند.

نسخه ديروز جواب نمی دهد   
سید آیت اهلل تجلی، یكی دیگر از كارشناسان بانكی 
نیز پیش بینی می كند، افزایش نرخ سود سپرده ها، 
تأثیر چندانی بر كاهش التهابات ب��ازار ارز ندارد. او 
می گوید: اگر از سال گذشته بانك مركزی نرخ سود 
س��پرده ها را افزایش داده بود، پول ها در حس��اب ها 

می ماند و به سمت بازار ارز هدایت نمی شد.
وی با تأكید بر اینكه در ش��رایط فعلی، افزایش نرخ 
سود سپرده ها، تأثیرگذارنیست، اظهار كرد: راهكار 
كنترل التهابات، استفاده از اوراق قرضه ارزی است. 
تجلی ادامه داد: در این ش��رایط بانك مركزی اوراق 
قرضه ارزی اسالمی را منتش��ر می كند و با توجه به 
نرخ سود تعیین شده در زمان سررسید،  به خریدار 

دالر می دهد.

در شرايطی که مصرف کنندگان هر 
روز با افزايش قیمت يکی از کاالهای 
مصرفی خـود روبرو می شـوند، نه 
ذخیـره سـازی کاالهـای مصرفی 
 دور از انتظـار اسـت و نـه هجـوم 
دارايی های ملی بـه خريد و فروش 
سـکه و ارز. بنابراين دولت در کنار 
 اين تصمیمـات کنترلی، بايد تالش
 کند جو روانی ايجاد شده را از بین 

ببرد

 از نوشداروی سود بانکی تا درمان، با اعتمادسازی مصرف کننده

سود سرمایه گذاری در بانک به پای سكه و ارز نمی رسد

افزايش سـود سـپرده هـای بانکی،  نوشـدارويی اسـت کـه دير رسـیده، اگـر دولـت نتواند ايـن اطمینان
ناهید 
شفیعی

 را در مردم ايجاد کند که وضع اقتصادی را دسـت کم در همین شـرايط نگه می دارد و مشـکالت بین المللی،  
 ماننـد تحريم ها وضع معیشـتی مـردم را بدتر نمی کنـد، نمی توان بـه همین تصمیـم اکتفا کـرد و به آينده

امیدوار بود. 

مزايده
10/248 اج��راي احكام ش��عبه 10 دادگاه حقوقي اصفه��ان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايي 203/90 ج/ 10 له اكبر طالبيان و عليه مجيد مهدي به آدرس خ جي، خ خواجه عميد، 
كوي گلستان 9، پالك 8 موضوع فروش اقالم زير 1. كيس 1 عدد، 2. كيس 4 عدد، 3. ريبون 
پرينتر ال كيو 300-700 عدد، 4. كيف سي دي 136 عددي آكائو 460 عدد، 5. زونكن پهن 
آنجل 300 عدد، 6. ماژيك س��ي دي زبرا 1090 عدد، 7. خودكار جادويي ش��يما 660 عدد، 
8. چرخ زير كيس 12 عدد، 9. پوش��ه پالس��تيك با مارك آنجل 240 عدد،  10. آلبوم و كارت 
ويزي��ت 160 ع��ددي 45 عدد، 11. كيف س��ي دي 24 ع��ددي KINRA درجه يك، 12. 
كيف س��ي دي 48 عدد با مارك KINRA 58 عدد، 13. كيف س��ي دي 96 عددي با مارك 
KINRA 40 عدد، 14. پاكن اتودي فش��اري 277 عدد، 15. بانك سي دي 60 عددي طرح 
 DVD light soribe -17 ،20 عدد، 16. فن آنتي هن��گ 240 عدد AKO ت��اس با مارك
240 عدد، 18. چراغ جادويي مدل باتومي 200 عدد، 19. چراغ جادويي مدل ش��خصي 100 
ع��دد، 20. گل نوري ب��زرگ 64 عدد، 21. گل نوري كوچك 100 ع��دد، 22. مجموعه نرم 
افزاري افزايش قدرت داراي 4 سي دي 80 عدد، 23. مداد مكانيكي كالچ دار 180 عدد، 24. 
ميز اداري 160×80 مس��تعمل 1 عدد، 25. مانيتور دس��ت دوم TVM 1 عدد، 26. مانيتور ال 
جي دس��ت دوم 1 عدد كه ميزان ارزيابي توس��ط كارشناس دادگستري به مبلغ 66/661/900 
ريال مي باش��د. مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته. مزايده براي روز پنج ش��نبه 90/11/26 
ساعت 9 تا 10 صبح در ساختمان دادگستري استان اصفهان، طبقه 3، اتاق 317 برگزار نمايد. 
طالبين خريد مي توانند 5  روز قبل از تاريخ مزايده از اموال بازديد نمايند. كساني حق شركت 
در مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد بها را به همراه داشته باشند. مزايده از قيمت ارزيابي 
 ش��ده توسط كارشناس شروع شده و برنده كس��ي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد.

م الف/ 15485 مدير اجراي احكام شعبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
10/659 ش��ماره دادنامه: 8909970350801219، ش��ماره پرونده: 8909980350800590، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890590، خواهان: تعاوني اعتبار ثامن االئمه با مديريت علي اميني با 
وكالت خانم الهام ضيامنش به نشاني اصفهان خ رودكي روبروي مدرسه محسنيه، خواندگان: 
1. خانم سلماز درعلي نبي به نشاني اصفهان بهارستان بوستان هشتم پ 324، 2. آقاي مهدي 
مراديان زازراني به نش��اني اصفهان خ رباط اول پشت داروخانه شريف كوي داوود پ 27، 
3. اكبر خدادادي به نشاني اصفهان بلوار كشاورز نرسيده به سه راه سيمين بن بست بوستان 
3 پ 29، 4. آقاي يداله ابراهيميان به نش��اني اصفهان بلوار كش��اورز كوي گلزار سوم تقاطع 
دوم پ 34، خواس��ته: مطالبه طلب، دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص دادخواست 
خانم الهام ضيامنش بوكالت از تعاوني اعتبار ثامن االئمه بطرفيت 1- اكبر خدادادي 2- يداله 
ابراهيميان 3- س��لماز درعلي نبي 4- مهدي مرادي��ان زازراني دائر بر محكوميت خواندگان 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت باقيمانده وجه چك ش��ماره 88/5/26-769168 
عهده بانك صادرات ش��عبه حسين آباد اصفهان بانضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه 
دادگاه با توجه به داللت مس��تندات تقديمي پيوست بر اشتغال ذمه خواندگان و ظهور بقاي 
مديوني��ت آنان و عنايت به اينكه از ناحيه خواندگان موص��وف دفاع و ايرادي بعمل نيامده 
ادعاي خواهان را ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 515 قانون آئين دادرس��ي و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 400/000 ريال 
بابت خس��ارت دادرس��ي )هزينه دادرسي و حق الوكاله( بانضمام خس��ارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررس��يد چك لغايت زمان تأديه محكوم نموده و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي 
ب��وده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع س��پس ظرف مدت مزبور 
قابل تجديدنظرخواهي در مرجع تجديدنظر اس��تان اس��ت. م الف/ 16991 بهراميان- رئيس 

شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ رأي
10/661 ش��ماره دادنامه: 9009970353801417، ش��ماره پرونده: 9009980360100337، 
شماره بايگاني ش��عبه: 900480، متهم:  آقاي داود غضنفري به نشاني مجهول المكان، اتهام: 
ضرب و جرح با قداره، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم 
و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي داود 
غضنف��ري فرزند س��رافراز فعاًل مجهول المكان دائر بر اي��راد ضرب و جرح عمدي با چاقو 
نسبت به آقاي جعفر مواليي، نظر به شكايت اوليه شاكي و رضايت بعدي وي و با توجه به 

گزارش مأمورين و گواهي پزش��كي قانوني و اظهارات مطلعين و متواري بودن متهم،  اتهام 
انتس��ابي را محرز و مس��لم دانسته مس��تنداً به ماده 614 قانون مجازات اسالمي و لحاظ بند 
1 ماده 22 قانون مجازات اس��المي حكم بر محكوميت متهم به پرداخت مبلغ س��ي ميليون 
ري��ال به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس در حق صن��دوق دولت صادر و اعالم مي نمايد. 
 رأي ص��ادره غيابي و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باش��د.

م الف/ 16989 توانگر- رئيس شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
10/668 چون آقاي عبدالعلي عباسي فرزند حسن شكايتي عليه آقاي ابوالفضل باقري فرزند 
اكبر مبني بر دخالت در امر وكالت- جعل و كالهبرداري با اس��تفاده از اسناد مجعول مطرح 
نموده كه پرونده به كالس��ه 880752 ب 1 اين بازپرسي ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
ظرف مدت يكماه پس از نش��ر آگهي جهت پاسخگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه 
نمايد. در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16982 

دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
10/670 ش��ماره دادنامه: 9009970351401441، ش��ماره پرونده: 9009980351400662، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900662، خواهان: آقاي محمدحسن عموعلي با وكالت آقاي مهدي 
ابراهيمي به نشاني اصفهان چهارباغ خواجو روبروي بانك تجارت ط فوقاني چاپ و تكثير 
نگين، خوانده:  آقاي غالمرضا نبي الهي خوابجاني به نش��اني مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
وجه چك،  گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت به صدور رأي 
مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي محمدحس��ن عموعلي خوراس��گاني فرزند 
قربانعلي با وكالت آقاي مهدي ابراهيمي بطرفيت آقاي غالمرضا نبي اللهي خوابجاني فرزند 
رضا بخواس��ته مطالبه مبلغ 300/000/000 ريال بانضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه 
و باب��ت دو فقره چك به ش��ماره هاي 1- 785961 م��ورخ 90/5/10 و 2- 785959 مورخ 
90/1/25 ه��ر كدام بمبل��غ 150/000/000 ريال و هر دو عهده بانك صادرات ايران ش��عبه 
مدرس نظر به ابقاء اصول مس��تندات نزد خواهان كه داللت بر اس��تقرار دين و اش��تغال ذمه 
خوان��ده دارد و اينك��ه خوانده با اط��الع از دعوي مطروحه هيچگونه اي��راد و دفاعي بعمل 
نياورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا مستند دعوي خواهان 
محمول بر صحت تلقي، دادگاه خواهان را در دعوي اقامه ش��ده محق تش��خيص مستنداً به 
م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني 
و م��واد 310 و 314 قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت مبل��غ 300/000/000 ريال بابت 
اصل خواس��ته و 6/050/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تأخير تأديه براساس شاخص تورم اعالمي از ناحيه بانك مركزي 
از تاري��خ سررس��يد چك ها به تفكيك ت��ا زمان وصول در حق خواه��ان محكوم مي نمايد. 
رأي ص��ادره غيابي و ظرف مدت بيس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در اين دادگاه و 
 پس از آن ظرف بيس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر اس��تان اصفهان مي باش��د.

م الف/ 17016 محمدي جرقويه- رئيس شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

مزايده
10/671 اجراي احكام شعبه 27 دادگاه عمومي- حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده 900062 ج 27 له خانم زهرا مرشدي و عليه آقاي رضا سلطاني بابوكاني به خواسته 
مطالبه مهريه جلسه مزايده اي در روز سه شنبه 90/11/25 ساعت 9 تا 10 در مكان اصفهان، 
خ نيكبخت، دادگس��تري كل، طبقه س��وم، اتاق 345 مبني بر فروش مقدار شش دانگ منزل 
مسكوني واقع در خ معراج، كوچه پاسگاه، كوچه روبروي پارك ارديبهشت، كوچه بدر، بن 
بست اطلس، سمت چپ، بن بست انتهايي كه فاقد پالك ثبتي است و داراي قولنامه عادي 
است و طبق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني توقيف شده و طبق نظر كارشناسي ارزيابي 
و مص��ون از تعرض طرفين مانده اس��ت و ملك فع��اًل در تصرف محكوم له و محكوم عليه 
مي باش��د برگزار نمايد. مزايده از قيمت ارزيابي ش��ده توسط كارشناس شروع شده و برنده 
فرد يا افرادي مي باش��ند كه باالترين قيمت را پيشنهاد و قبول نمايند. طالبان خريد مي توانند 
5 روز قبل از جلسه مزايده از محل بازديد و با همراه داشتن 10 درصد قيمت پايه در جلسه 
مزايده ش��ركت نمايند. مش��خصات و ارزيابي ملك طبق نظر كارش��ناس: خانه مورد نظر با 
مس��ني 30 س��انتي متر مي باشد كه داراي اسكلت آجري و س��قف تيرآهن و طاق ضربي و 

آجري است و داراي عرصه معادل حدود 60 مترمربع و اعياني 50 مترمربع شامل يك سالن 
و يك اتاق خواب و حمام و آش��پزخانه و سرويس بهداشتي در حياط مي باشد. نماي داخل 
حياط و ساختمان از آجرنماي بندكشي شده و درب و پنجره هاي پروفيل آهني و كف حياط 
موزاييك و كف ساختمان موزاييك و موكت فرش و بدنه تا ارتفاع 1/2 متر سراميك و بقيه 
ارتفاع نقاش��ي مولتي كالر و آش��پزخانه و حمام با كف سراميك و بدنه كاشي، آشپزخانه به 
صورت اوپن و داراي كابينت زميني و ديواري فلزي با طرح آجري اس��ت. بدنه داراي ابزار 
گچي و داراي امتيازات آب و فاضالب و گاز و برق تكفاز اس��ت لذا با توجه به شرح فوق 
ارزش ش��ش دانگ آن برابر 280/000/000 ريال مي باشد. م الف/ 17018 منصوري- مدير 

اجراي احكام شعبه 27 دادگاه حقوقي اصفهان
 

تاسیس 
488 ش��ماره: 3839/ث90/103. آگه��ی تاس��يس ش��ركت ريخت��ه گ��ری فوالد اس��پادانا 
س��هامی خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/10/19 تحت ش��ماره 46232 و شناسه ملی 
10260642714 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاري��خ 1390/10/19 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: ريخته 
گری قطعات فوالدی و چدنی. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان – ناژوان – سه راه بهار – كوچه بهار 
يك – س��اختمان حاجيان – تلفن 03117733728. 4- س��رمايه شركت: مبلغ 2/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 20/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باشد كه مبلغ 
1/000/000 ريال توسط موسس��ين طی گواهی بانكی شماره 1807/2 مورخ 1390/09/08 
نزد بانك صادرات ش��عبه ش��هيد محمدی پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای محمد محققيان كورتانی به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای حميد حاجيان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آق��ای بنيامين حاجيان به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 4-5- آقای بنيامين حاجيان به 
س��مت مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و 
اسناد مالی تعهدات شركت با امضای دو نفر از اعضای هيئت مديره همراه با مهر شركت و 
اوراق عادی و اداری با امضای دو نفر از اعضای هيات مديره همراه با مهر شركت معتبر می 
باشد. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيئت مديره می باشد. 8- بازرس 
اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای ميثم كرم��ی چادگانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
منوچهر كس��روی به عنوان ب��ازرس علی البدل. م ال��ف: 17035 آذری – رئيس اداره ثبت 

شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات 
489 شماره: 2519/ت90/103. آگهی تغييرات شركت راد ايستا صنعت پارس سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 44510 و شناسه ملی 10260624170 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1390/09/28 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبتی 
اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خيابان امام خمينی – خيابان شريف شرقی – ميدان شاهد 
– ابتدای ش��ريف غربی – س��اختمان صاد – طبقه 2- كدپستی 8163893113 تغيير يافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 1390/10/05 ذيل دفتر ثبت 
ش��ركتها و موسس��ات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء ق��رار گرفت. م الف: 17048 

آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ
499 نظ��ر ب��ه اينك��ه از س��وی آق��ای جهانگي��ر رفيع��ی نس��بت ب��ه دادنام��ه ش��ماره 
9009970351201147-90/9/16 در پرونده كالس��ه 890952 تجديد نظر خواهی گرديده 
و ب��ا توجه به مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده حميد ناصری مراتب در اجرای ماده 
73 قانون آيين دادرسی مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار اصفهان درج و آگهی 
و به تجديدنظرخوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر 
ش��عبه و دريافت نس��خه دوم دادخواس��ت تجديدنظر و ضمائم آن پاسخ كتبی خود را ارائه 

نمايد. م الف: 17199 مدير دفتر شعبه دوازده حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائیه
515 ش��ماره اجرائي��ه: 9010420351400315،  ش��ماره پرون��ده: 8909980351401474، 
شماره بايگاني ش��عبه: 891475، بموجب درخواست اجراي حكم مربوط به شماره دادنامه 

9009970351400824 محكوم عليهم 1- مس��عود قويدل فريدنی فرزند اكبر نشانی مسجد 
س��يد نزديك به خيابان 5 رمضان كوی امامت پ 1. 2- ندا حس��ينی فرزند خداداد نش��انی 
خ هزار جريب خ كارگر خ ش��هيد محمدرضا مهدوی بن بس��ت ميالد پ59 طبقه س��وم. 
3- محم��ود طاه��ری فرزند رضا نش��انی خ رباط اول كوی اس��تاد ش��هريار گلريز 2 پالك 
آخر س��مت چ��پ. 4- مريم خنجری فرزند رضا خ رباط اول كوی اس��تاد ش��هريار گلريز 
2 پالك آخر س��مت چپ محكومن��د به نحو تضامن به پرداخت مبل��غ 62/000/000 ريال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/240/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و همچنين حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه براس��اس شاخص تورم اعالمی از ناحيه 
بان��ك مرك��زی از تاريخ 89/5/17 تا زمان وص��ول در حق محكوم له��م 1- تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به مديريت علی امينی نش��انی خ جی روبروي خ تاالر سرپرس��تی تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه. 2- الهام ضيامنش نش��انی خ رودكی روبروی مدرس��ه محس��نيه مجتمع بهشت 
طبق��ه پنجم و پرداخت مبلغ 3/100/000 ري��ال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت كه 
می بايس��ت پرداخت نمايد. رعاي��ت تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرس��ی مدنی الزامي 
اس��ت. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاري��خ ابالغ اجرائيه: 1- پس از اب��الغ اجرائيه ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محك��وم به بدهد. 3- 
مال��ي معرف��ي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارايي 
خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف س��ه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
ب��ه بوده ايد ليكن ب��راي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نكني��د يا صورت خالف 
واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر باش��د 
ب��ه مج��ازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه ب��ر موارد باال كه 
قس��متي از ماده 34 اجراي احكام مدني ميباش��د به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون 
آيين دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مف��اد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 
مال��ي مص��وب 10 آبان 1377 كه ظهر ب��رگ اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده و به 
 آن عم��ل نمايد. م ال��ف/ 17186 مرتضايي – مدير دفتر ش��عبه چهارده��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائیه
516 ش��ماره اجرائي��ه: 9010420351400316،  ش��ماره پرون��ده: 8909980351401250، 
شماره بايگاني ش��عبه: 891251، بموجب درخواست اجراي حكم مربوط به شماره دادنامه 
9009970351400478 محكوم عليهم 1- مولود ش��جاعی فرزند ابراهيم نشانی شهرك ولی 
عصر خ هدايت فرعی 15 پالك402. 2- مريم اعصامی فرزند علی نشانی شهرك ولی عصر 
خ هدايت فرعی 15 پالك 402. 3- آيت يزدی فرزند ميرزا علی نشانی مجهول المكان. 4- 
محمد فخری فرزند حشمت اله نشانی مجهول المكان محكومند به نحو تضامن به پرداخت 
مبلغ 77/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/454/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و همچنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه براس��اس 
ش��اخص ت��ورم اعالمی از ناحيه بان��ك مركزی از تاريخ 89/4/26 ت��ا زمان وصول در حق 
محكوم لهم 1- تعاونی اعتبار ثامن االئمه نش��انی خ جی مقابل خ تاالر سرپرس��تی. 2- الهام 
ضيامنش نش��انی خ رودكی روبروی مدرسه محس��نيه مجتمع بهشت طبقه پنجم و پرداخت 
مبلغ 3/850/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بايس��ت پرداخت نمايد. 
رعاي��ت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.ا.د.م الزاميس��ت. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائي��ه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي 
ب��راي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از 
آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارايي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگ��ر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي 
حك��م و پرداخ��ت محكوم به بوده اي��د ليكن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد 
اجرائيه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
بر موارد باال كه قس��متي از ماده 34 اجراي احكام مدني ميباش��د به مواردي از قانون اجراي 
احكام و قانون آيين دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 
نم��وده و ب��ه آن عمل نمايد. م الف/ 17185 مرتضايي – مدير دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
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معضالت بزرگ تئاتر
دکتر ف��روغ در س��ال 1343دانش��کده هنرهای 
دراماتی��ک را  به ش��کل درس��تی  پای��ه گذاری 
کرد.   خودش اصفهانی بود و با این کار قداس��تی 
 برای تئاتر ایجاد ک��رد. زمانی که م��ا در آن دوره 
فارغ التحصیل ش��دیم قرار شد که شهرستانها نیز 
در این وضعیت قرار بگیرند ودر پیش��برد و توسعه 
علم تئاتر مراکز آموزشی تئاتری را در شهرستانها 
دایر کنند  که من هم از  اولین نفراتی بودم که اعزام 
شدم برای تدریس در این آموزشگاهها  که وظیفه 
ما هم این بود ک��ه تئاتر علمی  را در شهرس��تانها 
پایه ریزی کنیم  برنام[ ریزی ب��ه گونه ای بود که  
یک کارش��ناس می رفت آنجا و  علم تئاتری را به 
هنرمندانی که  تئات��ر کار می کردند ، آموزش می 

داد. در  آن زمان پایه دانش��گاه علمی در کشور بنا 
نهاده شد که تا زمان  انقالب فرهنگی ادامه داشت. 
البته آن زمان تئاتر یک طرف��ه  آموزش داده می 
شد  و تئاتر غرب  و خارجی هم حضوری مسلطانه 

تر داشتند .
زم��ان انق��الب فرهنگ��ی ه��م  همان کس��انی 
 بودند ک��ه  قبل از انق��الب بودند  البته به ش��کل 
ضعی��ف ترش،متاس��فانه ام��روز  اس��اس تئات��ر 
ما این اس��ت که دانش��گاه های ما کس��انی را در 
خور آموزش نداشته ، اس��تادانی بوده اند با لیوان 
 هایی پر از محت��وا  ک��ه  لیوانها را ریخت��ه اند  در

 لیوان های شاگردانش��ان  و یک قس��مت  از آب 
هم ریخت��ه روی زمی��ن  و اندکی  مان��ده ، طرف 
خودش همان دانش��جو دیروز اس��ت ک��ه امروز   

استاد شده  اس��ت  و همان لیوان نیمه خالی را به 
همراه دارد .اما برعکس در تئاتر های برون مرزی  
ش��اگردان حدود 20 سال پیش اس��تادان کسب 
دانش و هنر می کنند  ودر تم��ام عمر در خدمت  
اس��تادان هس��تند  و ش��اگردانی  که این دانش و 
هنر   را فرا می گیرند.خالقیت های تازه ای را به آن 

اضافه می کنند.

اساتید مقطعی
 ول��ی در اینج��ا  ب��ه ص��ورت مقطع��ی اس��تاد 
می آید س��ر کالس  ومی خواهد درس هنر  بدهد  
وحق التدریس��ی بگیرد و در مقابل، دانش��جو می 
خواهد نم��ره ای  بگی��رد. یعن��ی تحقیقات صفر 
است  و  دانش��جو به دنبال تحقیقات  ویاد گیری 

نم��ی رود ما در آن زم��ان در یک واحد دانش��گاه 
 350 نمایش��نامه م��ی خواندی��م که تنه��ا براي

 تجزی��ه وتحلیل  ب��ود  و این موضوع  ام��روزه در 
دانشگاه ها نیس��ت  ،در واقع  ماخودمان به دنبال 

مطالعه می رفتیم.

تئاتر بايد بومی باشد
تئاتر در کش��ور ما صد  و  اندی سال است که وارد 
شده وما باید  با سرعت خودمان را به  عرصه جهانی 
برسانیم و این مستلزم این است که تئاتر را  بومی 
اش کنیم  وخلق وخوی،شرایط اقلیمی  و فرهنگ 
جامعه را  در قالب آن قرار بدهیم  ، تکنیک را بگیریم  
و محتوا را در آن قالبها ق��رار بدهیم.در یک جمله  
، زبان نمایش که در دنیا تعریف ش��ده در جامعه 
تئاتری ما وجود ندارد از دانشگاه های ما نمایشنامه 
نویس بیرون نمی آید،ما هنوز داریم دهه 60 ارو پا 
را تقلید می کنیم ،همانند ابزورد   نویسانی که اواخر 
دهه 60 از بین رفته اند و االن در  دانشکده های ما 

تدریس می شود.

ضعف های رايج ما  
در زبان نمایش فلسفی ترین جمالت به زبان روز 
تبدیل می شود  ، ما نمی توانیم به زبان  ساسانیان  

و یا زبان بیهقی  نمایشنامه بنویسیم 
زبان رش��د می کن��د  ، االن در بعضی از س��ریال 
ه��ا زب��ان قج��ری ب��ه کار م��ی رود  در صورتی 
 که  زبان نمایش��ی باید زب��ان روز  و زنده باش��د،
 دانش��کده ه��ای ما تح��ت تاثی��ر بیضای��ی قرار

  م��ی گیرن��د  و بیضای��ی م��ی آی��د و »هیمنه  ، 
گیهان ، از چش��ان بنگریس��تندی ...« به کار می 
برد. خوب ای��ن کلمات قلنبه س��لنبه اس��ت  که 
تماش��اچی تا مي آید در مورد آنها فک��ر کند  که 
چیس��ت،  نمایش تمام ش��ده اس��ت.  معلومات 
 فروش��ی نیس��ت  ، االن در دانش��کده ه��ای م��ا  
می روند لغت نامه ها را باز می کنند، ببینند که چه 
لغاتی معادل امروزی پیدامی کنند.از دس��ت  این 

پدیده ها  زیاد است.

زبان نمايش بايد در حال باشد
   زبان نمایش باید در حال باش��د وزنده مثل خود 
نمایش که زنده اس��ت ودر حال جاری اس��ت، در 
 دانش��گاه های ما بعضی از اس��تادان که تدریس

 می کنند  سواد دانشگاهی ندارند وجالب اینجاست 
که نمایشنامه نویسان  ما از بعضی از آنها الگو می 
گیرند.البه برخی از  نمایش��نامه ه��ای  اولیه این 
آقایان به زبان س��اده اس��ت  ولی وقتی که  جلوتر 
می آییم نمایش��نامه های آنها به سستی گرایش 

پیدا می کند.

تبريک اکبر رادی به بیضايی 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که 
بیضای��ی و رادی چنی��ن 
دیدگاه��ی را در عال��م 
دوستیش��ان در م��ورد 
یکدیگر نداشته اند و آقای 
کش��انی جزو ان دس��ته افرادی اس��ت که خود را 

منتسب به آقای رادی می داند.
و ما در ادامه تبرک اکب��ر رادی به بهرام بیضایی را 

اورده تا سندی بر این ادعا باش��د.بهرام، امروز مي 
خواس��تم زادروز تو را به عنوان یک چهره ماندگار 
معاصر شادباش بگویم، دیدم این »چهره ماندگار« 
هر چند ترکیب مهتابي قش��نگي است، این چند 
ساله مدال مستعملي شده است که فله اي به سینه 
بندگان خدا نصب مي کنند و ایضاً براي محتشمان 
این حوالًي ما س��تاره رنگ پریده اي است که فله 
اي به دوش اهل هنر مي زنند. )و این ناسپاسي به 
یک بار عام رس��مي دولتي نیست؛ درنگي بر یکي 
از آس��یب هاي این مراسم رسمي اس��ت.( به این 
مناسبت بگذار در مقام یک شاهد عادًل مرجع ملي 
دس��تي به فتوا بلند کنم چنین؛ قسم به نام او )که 
تویي(، و نامت حجت است بر تآتر ایران، و تویي در 
آستانه این سالگرد خجس��ته قلمدار صحنه هاي 
ما که از برجس��تگان درام جهان کسري نداري و 
چیزي هم سري.تو آن درخت روشني با شاخه هاي 
پرپشت باشکوه، که چه بس��یار راهیان صحنه در 
سایبان سبز تو پروریده اند. تو آن بالًکش معصومي 
که ه��وش ویرانگر و ادراک عالي ت��و قادر به درک 

عقالنیت روزمره ما نیست.
 آري، ت��و آن حماس��ه 
نستوهي که در امتداد نیم 
قرن آفرینش و نوزایي، و در 
عصر بي خصلتي که خرده 
کاسبان، عفاف صحنه ما را 
جواز کسب خود کرده با خیال جمع در البي هاي 
تولیدي و بنگاه هاي س��ریالي پرس��ه مي روند و 
گورزادگان و کوچک پایان پس��مانده هاي مکتب 
پاریس و لندن سابق را در دایره فرم ًغرًغره مي کنند 
و با تعدادي کارتون، یک چینش هندسي، دو تیغه 
نور و یک سکوت خواب آور و ناگهان خر نعره هاي 
پلش��ت و یک زبان معلق یأجوج )اللبازي؟ یا متن 
زدایي؟( مدعي کشف لحظه هاي ناب هستي اند، 
در این عهد بي خصلًت بي هوی��ًت بي معني، تو پا 
سوخته بیرون صحنه مانده، در جست وجوي معني 
تآتر، جام خضر زمانه اي و زهي ما که معني تآتر را 
در ژرفه هاي درون و آن تشعش��ع اس��طوره هاي 
شورانگیز تو باز جسته ایم. پس من لوح »مرد فصل 
ها«ي صحنه ایران را به لفظ و نمادین به تو تقدیم 
مي کنم تا حریم »بقعه« ما را به شعله ایمان و مهر 
منور کني، و به روح صحنه ما رس��تگاري جاودانه 
ببخشي. که این است شایسته پیشوایان؛ مي داني؟ 
و پیش��وایان صحنه مردان کهنه، پیشکس��وتان 
نوستالژیک، بت نمایان ریزنقش و این چهره هاي 
مد نیستند؛ نویسندگان صلح کًل این سوي عالمند 
که زبان وحي براي عاش��قان و پیغام آدمیت براي 
قدر قدرتان سیاسي، گانگسترهاي شیک پوش و 
زورگیران بي ترحم آن سوي زمین دارند و حالیا در 
پًس پستوي حجره قاق نشسته یا از بد روزگار روي 

شانه خاکي جاده مي روند.
بهرام عزیز، بیضایي بینواي من ، اینک در این روز 
آبي و در نهایت خرسندي افتخار دارم که از سالروز 
والدت انساني یاد کنم که برکت خاندان تآتر ماست 
و عزت اصحاب سرسپرده آن در اینکه به احترام او 
) که تویي( از جا برخیزند و پیش پاي تو مخلصانه 
کرنش کنند. زیرا که برقله هاي درخشان فرهنگ 
ایران میالد یک درام نویس بزرگ براي فخر ملتي 

کفایت است.
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مصاف تیم های فوتبال هنرمندان و کنگره 60 
ساعت 14:30 دیروز تیم فوتبال هنرمندان ایران در رقابتی دوستانه به مصاف تیم کنگره 60 
رفت.این بازی دوستانه در ورزشگاه غدیر برگزار شد و حضور برای تماشاچیان رایگان بود. 

الزم به توضیح است که بانوان نیز  به تماشای این دیدار نشستند.

قسمت دوم فیلم کمدی انتقادی »ساقدوش ها« ساخته 
می ش��ود. موفقیت مالی و انتقادی این کمدی اجتماعی 
باعث شد تا س��ازندگان فیلم به یک باره تصمیم به تولید 
دومین قس��مت آن بگیرند. جان آپاتو، تهیه کننده اصلی 
فیلم اعالم ک��رد وی و همکارانش کار ب��ر روی فیلم نامه 
قسمت جدید »ساقدوش ها«  را شروع کرده اند. بحث تولید 
قسمت جدید فیلم در شرایطی مطرح شده که کریستین 
ویگ بازیگر اصلی طراح قصه فیلم نامه، به صورت رسمی 
گفته با قسمت دیگری از آن همکاری نخواهد داشت. در 
همین حال، ملیسا مک کارتی همبازی دیگ در فیلم اعالم 
کرده تولید قسمت دیگری از آن بدون حضور وی محال 
خواهد بود. مسئوالن کمپانی یونیورسال که تهیه کنندگان 
»ساقدوش ها« هس��تند، گفته اند کار پیش تولید دومین 
قس��مت آن را از ماه آینده ش��روع می کنند. ج��ان آپاتو 
می گوید فیلم نامه قس��مت دوم حتما باید ج��ذاب تر از 
قسمت اول باشد تا فیلمی بهتر از نس��خه اصلی ساخته 
ش��ود. این در حالی اس��ت که منتقدان سینمایی عقیده 
دارند معموال قس��مت های دوم فیلم های کمدی خیلی 
خ��وب از کار در نمی آین��د و موفقیت مال��ی و اقتصادی 
قسمت اصلی را تکرار نمی کنند.همین منتقدان می گویند 
»ساقدوش ها« لیاقت نامزد شدن در رشته های اصلی اسکار 
همچون بهترین فیلم و کارگردانی و فیلم نامه را داش��ته 
است.»ساقدوش ها« قصه چند دوس��ت جوان را تعریف 
می کند که برای ساقدوش  شدن با یکدیگر رقابت می کنند 
و می خواهند در عروسی ای از دوستان خود، لقب بهترین 
ساقدوش را بگیرند.این فیلم اوایل ماه مه گذشته بر روی 
پرده سینماها رفت و در کمال حیرت تحلیل گران اقتصادی 
سینما با استقبال خوب تماشاگران روبرو شد.فیلم در اکران 
عمومی خود در آمریکای شمالی حدود 150 میلیون دالر 
فروش ک��رد و تبدیل به یکی از کاره��ای پر فروش فصل 
تابستان 2011 ش��د. فروش جهانی این فیلم در سراسر 

کشورهای جهان به حدود 300 میلیون دالر رسید.

 فعال صلح انگلیس و مخالف سیاس��ت های تونی بلر در 
کنفرانس بیداری اسالمی و س��ینما سي امین جشنواره 
بین الملل��ي فیلم فجر ش��رکت خواهد ک��رد.ورن بوث 
مجری  و روزنامه  نگار43ساله انگلیس��ی و خواهرناتنی 
»چری بلر« همسر تونی بلراس��ت که چندی پیش بعد 
از زیارت حرم حضرت فاطمه معصوم��ه )س( در قم، به 
دین مبین اس��الم گروید.لوران بوث یکی از سخنرانان 
کنفرانس بیداری اسالمی وس��ینما درروز15بهمن ودر  
سالن همایش های صداوس��یما جمهوری اسالمی ایران 
است.»لورن بوث« فعال صلح و خواهرزن تونی بلرنخست 
وزیر سابق انگلیس، بلر را مبلغ جنگ های صلیبی دانست 
و همچنین تاکید کرد که »آویگدور لیبرمن« وزیرخارجه 
نژاد پرس��ت اس��رائیل چهره واقعی سیاس��ت این رژیم 
است.او فعال صلح انگلیسی است و یکباربرای کمک به 
مردم غزه در قالب »جنب��ش آزادی غزه« به این منطقه 
سفر کرده و با ممانعت مصر و رژیم اسرائیل برای مدتی 
نتوانست آنجا را ترک کند.لورن پس ازسفری معنوی اش 
به شهر قم به دین مبین اسالم گروید. او درباره وضعیت 
روحی اش پس از زیارت حضرت معصومه گفته بود:عصر 
یک روز در حالی که در حرم  حضرت معصومه نشس��ته 
بودم احساس کردم که به من آرام بخش معنوی تزریق 

شد.

امی��ن حیایی ش��هرتش را مدیون تلویزی��ون می داند و 
می گوید در بازیگری، اخالق مهم تر از فن و تکنیک است 
و بازیگر باید صورت و سیرتش یکی باش��د تا در نهایت 
به یک پاالیش روحی که خدا برایش مهیا کرده، برس��د. 
»امین حیایی« بازیگر ش��ناخته شده سینما و تلویزیون 
است که تاکنون در بیش از 50 فیلم سینمایی ایفای نقش 
کرده است.وی از سال 70 با فیلم »دو همسفر« به سینما 
آمد و در نقش های متفاوتی ظاهر شد.»مهمان مامان« 
)داریوش مهرجویی(، »کما« )آرش معیریان(، »نقاب« 
)کاظم راس��ت گفتار(، »س��تاره ها« )فریدون جیرانی(، 
»زن زیادی« )تهمینه میالنی(، س��ن پترزبورگ )بهروز 
افخم��ی(، »اخراجی ها« )مس��عود ده نمک��ی(، »دختر 
ایرونی« )محمدحس��ین لطیفی(، »زن ها فرسته اند« ... 
از جمله فیلم هایی اس��ت که حیایی در آن  ایفای نقش 
کرده است.حیایی شهرتش را مدیون تلویزیون می داند، 
وقتی با مجموعه »آپارتم��ان« بر صفحه تلویزیون  ظاهر 
شد و بعدها هم با سریال هایی چون »مهر خوبان«، »دو 
پنجره«، »روزگار جوانی« و »همسایه ها« بیش از پیش 
هنر بازیگری اش را به رخ کش��ید.وی که چندی پیش با 
سریال »قلب یخی« میهمان شبکه نمایش خانگی بود، 
به تازگی برای تصویربرداری بخش های خارج از کش��ور 

سریال »made in iran« به بیروت رفته است.

یداهلل صمدی، مجید انتظامی، داوود میرباقری، ابوالقاسم 
طالب��ی، احمدرضا معتم��دی، داوود رش��یدی، علیرضا 
رئیسیان، اسفندیار شهیدی و جمال ش��ورجه به عنوان 
داوران بخش مسابقه س��ینماي ایران سي امین جشنواره 
فیلم فجر )سودای س��یمرغ( معرفي شدند.بر این اساس، 
9 داور انتخاب شده جشنواره سي ام به شرح زیر، 32 فیلم 
بخش مسابقه سینماي ایران سي امین جشنواره امسال را 
در بخش هاي مختلف قضاوت مي کنند.ابوالقاسم طالبی 
یکی از داوران خوب جشنواره کارگردان سینما و تلویزیون 
متولد 1340 اصفهان اس��ت. وی فعالی��ت هنری خود را 
نگارش قصه های کوتاه آغاز ک��رد. طالبی فعالیت حرفه 
ای خود را در س��ینما و در مقام دس��تیار کارگردان فیلم 
بر بال فرشتگان تجربه کرد. فیلم هایی چون دست های 
خالی، جنگ کودکانه، عروس افغان، نغمه و آقای رئیس 
جمهور از جمل��ه فیلم هایی بوده که طالب��ی کارگردانی 
کرده است. وی در دوره های بیس��ت و هشتم و بیست و 
نهم جش��نواره فیلم فجر نیز از اعضای هیات داوران بود.

اسفندیار ش��هیدی مدیر فیلمبرداری، کارگردان سینما 
و مدرس دانش��گاه متولد 1324 تهران است. وی فعالیت 
حرفه ای را در سینما از سال 1365 و با فیلم “تشکیالت” 
آغاز کرد. شهیدی تا کنون در بیش از 10 پروژه سینمایی 
به عنوان فیلمبردار و مدیر فیلمبرداری حضور داشته است.

منفی هجده، حرفه ای، یاران، بازیچه،گریز و صخره همیشه 
سبز” از جمله فعالیت های وی اس��ت. او پیش از این نیز، 
سابقه داوری در جشنواره فیلم فجر را دارد. شهیدی در دو 
دوره یازدهم و بیست و هشتم جشنواره فیلم فجر یکی از 
اعضای هیئت داوران بوده است. مجید انتظامی آهنگساز 
فیلم متولد 1326 تهران اس��ت. وی از س��ال 1356 و با 
ساخت موسیقی فیلم »سفر سنگ« به صورت حرفه ای 
فعالیت هنری خود را آغاز کرد. انتظامی تا کنون ساخت 
 موس��یقی بیش از 70 فیلم س��ینمایی را عهده دار بوده

 است.

فعال صلح انگلیس در ایران  امین حیایی:قسمت دوم یک فیلم کمدی داوود میرباقری داور فجر شد

 ساقدوش ها دوباره 
می آيند 

   مخالف سیاست های 
تونی بلر در جشنواره فجر

شهرتم  را مديون تلويزيون 
هستم

معرفی داوران بخش 
مسابقه سینماي ايران 

آلبوم موسیقی بوی مهر
 مرک��ز موس��یقی ح��وزه 
هن��ری به پاس ی��ک عمر 
 ت��الش هن��ری زنده ی��اد

 فرام��رز پای��ور، آلب��وم 
موس��یقایی »بوی مهر« با 
آهنگ و تنظیم س��یاوش 
آریامن��ش و آواز س��ینا 
س��رلک را منتش��ر ک��رد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، 
س��یاوش آریامنش بیستم 
مهر 1355 در ش��هر اهواز 
متولد ش��د. از نوجوانی به 
هنر واالی موسیقی عشق 
ورزید و ساز س��نتور را به 

عنوان س��از تخصصی خود برگزید. از س��ال 1370 به محضر استاد 
فرامرز پایور راه یاف��ت و به تحصیل پرداخت و ت��ا آخرین لحظات از 
محضر استاد کسب فیض کرد. در همان سال ها جهت رفع اشکال در 
دروس آهنگسازی از راهنمایی های استاد حسین دهلوی نیز بهره برد.

هفته جهانی موتسارت

هفته ای که در پیش رو داریم در تمامی  گروه 
دنیا بزرگداش��ت هایی برای  ولفگانگ فرهنگ و هنر

آمادئوس موتس��ارت برگزار می ش��ود.
ولفگان��گ آمادئوس موتس��ارت یکی از 
شگفت انگیز ترین کودکان اعجوبه تاریخ در سالزبورگ اتریش زاده شد. 
شش ساله بود که می توانست کالوسن و ویولون بنوازد و با یک نگاه، هر 
اثری را به خوبی نت خوانی کند. هشت سال داشت که سمفونی نوشت 
و دوازده ساله بود که نخس��تین اپرایش را ساخت. موتسارت تا پیش از 
نوجوانی آنق��در آثار فراوانی آفری��ده بود که برای اعتبار بخش��یدن به 
آهنگس��ازی با س��ه برابر س��ن او نیز کفایت می کرد.پ��درش لئوپولد 
موتسارت موسیقیدانی در باری بود که اشتیاقی آگاهانه برای به نمایش 
گذاشتن استعداد او داشت و به این منظور راهی سفرهایی دور و دراز می 
شد.حدود نیمی از دوران ش��ش تا پانزده سالگی او در س��فر به اروپا و 
انگلستان گذش��ت. او در وین برای ملکه مریا ترزا در ورسای در حضور 
لویی پانزدهم در لندن برای جرج س��وم و در میان��ه راه برای انبوهی از 
اشراف به نوازندگی پرداخت. در سفرهایش به ایتالیا این مجال برایش 
فراهم آمد که به مطالعه س��بک اپرایی رایج بپردازد و بر آن احاطه یابد 
سبکی که بعدها آن را به گونه ای درخش��ان و عالی به کار گرفت. او در 
چهارده سالگی هفته مقدس را در رم گذراند و برای شنیدن آواز مشهور 
همسرایان کلسای جامع سیستین که از آثار بسیار ارزشمند کلیسا بود 
به آنجا رفت نسخه برداری از این قطعه مجازات تکفیر را در پی داشت. 
موتسارت با یک بار شنیدن این قطعه کم و بیش آن را به طور کامل بر 
روی کاغذ آورد و برای تکمیل آن با دست نوشته هایش به آنجا باز گشته 
بود که کارش فاش ش��د. نس��خه برداری از این اثر توسط هر کسی که 
صورت می گرفت گناه به شمار می آمد اما شنیدن و به یاد سپردن آن با 
چنین دقتی باور نکردنی بود. موتسارت نه تنها از مجازات رهایی یافت 
بلکه پاپ به پاس توانایی او در موسیقی لقب شوالیه را نیز به اعطا کرد.در 
پانزده س��الگی به س��الزبورگ ک��ه به تازکی ش��اهزاده اس��قف اعظم 
هیرونیموس کلوردو بر آن حکم میراند بازگش��ت. اسقف اعظم فردی 
مستبد بود که نبوغ موتسارت را نادیده می گرفت و جز از سپردن شغلی 
پیش پا افتاده در ارکستر دربار به او پیشنهادی نکرد. در ده سالی که از 
بازگشتش به س��الزبورگ گذش��ت به کمک پدرش بارها در پی یافتن 
منصبی مناس��ب در جایی دیگر برآم��د اما موفقیتی نصیبش نش��د. 
موتس��ارت در واپسین س��ال زندگیش شادتر بود. ش��ادی او به خاطر 
سفارشی از تئاتر وین بود.  سفارش ساخت یک اپرای کمیک آلمانی به 
نام فلوت سحر آمیز. همچنین بعد از ساخت این اپرا می بایست اپرایی 
دیگر به نام بخش��ایش تیس��تو را نیز تصنیف می کرد اپرایی که در 6 
سپتامبر سال 1791 در وین به اجرا در آمد. در 30 دسامبر یعنی 2 ماه 
قبل از مرگش فلوت سحر آمیز برای نخستین بار در وین به اجرا در آمد 
و غریو ستایش آن در شهر طنین انداز شد. شاید این موفقیت در آمدی 
سرشار نیز به همراه داشت اما دیگر دیر شده بود. موتسارت در 5 دسامبر 
1791 پیش از فرا رس��یدن سی و ششمین س��الروز تولدش بر اثر تب 
رماتیسمی درگذشت. در روز خاکس��پاری او یکی از روزنامه های وین 
 چنی��ن نوش��ت: » آث��ار او ک��ه هم��ه ج��ا م��ورد عالق��ه و 
ستایش اند گواه بر عظمت او ونیز نشانگر لطمه جبران ناپذیری است که 

هنر شکوهمند موسیقی با مرگ او متحمل شده است.«

کافه کتاب

گفتگو با رضا کشانی

تئاتر باید بومی باشد

نمايش آمیز 
قلمدون نوشته 

اکبر رادی به 
کارگردانی رضا 

کشانی در اصفهان

    عکس: ايمنا

رضا کشاني، کارگردان قديمي تئاتر اصفهان، سال هاست که در اين عرصه فعالیت مي کند و  عضو شوراي 
میثم 
کیان

تئاتر ارشاد استان  است.
خانواده  اش همواره در کنارش مشغول به کار نمايشی بوده اند . او به عنوان اولین تحصیلکرده تئاتر اصفهان  

راهم يدك مي کشد .وضعیت آموزش تئاتر اصفهان وکشور ما را پاي صحبت اين کارگردان تئاتر کشاند که 
درادامه با هم می خوانیم:

کتاب ورزش و درمان اعتیاد 
دکتر مسعود حاجي رسولي از انتشار کتاب »ورزش و درمان اعتیاد« در ماه 
آینده خبر داد. این اثر از سوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر منتشر می شود.

حاجي رسولي در این باره اظهار کرد: این نوشتار به شیوه هاي درماني و رایج 
ترک اعتیاد در ایران مي پردازد. شیوه هاي درماني بسیارند اما شیوه هاي رایج 
در کشور به سه شکل است. شکل نخست، ترک ناگهاني مصرف مواد مخدر 
در کمپ هاي ترک اعتیاد )پرهیزمدار، ایران مدار( صورت مي گیرد. ش��کل 
دوم، استفاده از مواد جایگزین مانند متادون و شکل سوم، استفاده از شربت 
تریاک است. باتوجه به شکل هاي رایج درمان اعتیاد، ورزش هایي که به این 
افراد توصیه مي شود، متناسب با روش هاي ترک اعتیاد آن هاست.استادیار 
دانشگاه آزاد افزود: کتاب »ورزش و درمان اعتیاد« نخستین اثر در ایران با 
محتواي نقش پزشک و ورزش در درمان اعتیاد محسوب مي شود. البته به این 
موضوع در سطح دنیا هم به صورت منسجم  در کتاب پرداخته نشده و تنها به 

شکل پراکنده کار شده است.
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زمین های ناهموار و بازیکنان برزیلی
کی روش با طرح این سئوال که با زمین های ناهموار خرید بازیکنان برزیلی چه توجیهی دارد؟ 
گفت:  وقتی این بازیکنان  نمی توانند با توپ در زمین کار کنند چرا باید آنها را به خدمت گرفت. 

 زمین های فوتبال مثالی است از آن چیزی که باید در این ورزش سرمایه گذاری شود.
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چهره روز

 پیروزی ماهان در
 ۲۰ ثانیه طاليی

 صالح نیست
 نايب رئیس باشم 

در چارچوب رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 
فوالد ماهان به مصاف لوله آ.اس رفت. رقابت نزدی��ک دو تیم با برتری ۶۴ بر 
۶۱ ماهان به پایان رسیددر کوارتر اول شاگردان صادق زاده حرفی برای گفتن 
نداشتند و برتری ۲۰ بر ۱۲ نصیب آ.اس شد. با تغییر در ترکیب تیم و حضور 
حسن زاده به جای روزبهانی ،فاصله امتیازی دو تیم کمتر شد و ماهان توانست 
۲۲ بر ۱۳ پیروزی را در کوارتر دوم به دس��ت آورد. در نیمه دوم رقابت دو تیم 
نزدیک بود، هر چند که از بازی منظم، نه در حمله و نه در دفاع هیچ یک از دو 
تیم خبری نبود. ماهان در کوارتر س��وم ۱۴ به ۱۶ مغلوب آ.اس شد و در وقت 
آخر و در حالی که دو تیم تا امتیاز ۵۸ پا به پای هم پیش می رفتند، خطاهای 
شیرازی ها و پرتاب های آزاد ماهان در نهایت برتری ۱۶ بر ۱۲ آنها را در وقت 

آخر و پیروزی ۶۴ بر ۶۱ را در مجموع رقم زد. 

مهدی تاج در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات فدراسیون فوتبال 
شرکت خواهید کرد؟، گفت: من تا به امروز در این خصوص اعالم موضع 
نکردم اما با توجه به اینکه در این چهار سال نان و نمک آقای کفاشیان را 
خورده ام، اگر ایشان برای ریاست فدراس��یون ثبت نام کند من در پست 
ریاست فدراسیون کاندیدا نخواهم شد . در عین حال باید بگویم اگر آقای 
کفاشیان برای ریاست فدراس��یون ثبت نام کند من دیگر در پست نایب 
رئیس��ی کاندیدا نمی ش��وم چرا که ادامه فعالیت من در این پست نه به 
مصلحت فوتبال کشور است نه به صالح خودم.  این روزها بحث کاندیدا 
شدن نیروهای مختلف سیاسی و ورزشی حرف اول محافل ورزشی برای 
 انتخابات فدراس��یون اس��ت و باید دید که چه کسی کرس��ی ریاست را

 بر عهده خواهد گرفت .

ذوب آهن -  پويا دوشنبه 
با توجه به سفرنرفتن تیم بسکتبال ذوب آهن به تهران و با موافقت تیم 
پویا، دیدار دو تیم دوشنبه برگزار می شود. بسکتبالیست هاي ذوب آهن 
در اعتراض به پرداخت نشدن  مطالبات تمرینات خود را تعطیل کردند .

جريمه ده درصدی پرسپولیسی ها 
۱۰درصد از مبلغ ق��رارداد بازیکنان تیم فوتبال 
پرسپولیس به دلیل باخت برابر ملوان و صنعت 

نفت آبادان کسر شد. 

وزيری که وقت نداشت 
منص��ور ی��زدی زاده،  عضو هیئ��ت مدیره باش��گاه 
ذوب آهن اصفهان بح��ث فروش امتیاز این باش��گاه 
را کامال رد کرد و گفت: وزیر برای حل مشکالت ۱۰ 
دقیقه هم  از وقت خود را به باش��گاه بزرگ ذوب آهن 

اختصاص نداد. 10

 حمله به بازيکن پرسپولیس 
در رختکن 

میثاق معمارزاده

دروازه باني ضعیف میثاق معمارزاده در بازي نفت آبادان وپرسپولیس یکي از 
بحث برانگیزترین موضوعات فوتبال ما در 7۲ساعت اخیر 
بوده است. گویا این نمایش ضعیف باعث برخوردهایي از 

سوي کاپیتان و سرمربي پرسپولیس با معمارزاده در 
رختکن این تیم شده است. به گزارش گل، 

علي کریمي که پس از بازي  پیراهن خود را با 

پیراهن یکي از بازیکنان صنعت نفت عوض کرده 
بود، در رختکن پیراهن صنعت نفت را به سمتي 

پرتاب ک��رد که معمارزاده نشس��ته ب��ود و با بیان 
جمالتي نس��بت به عملکرد او انتقاد کرد. بر اساس 

همین اخبار، مصطفي دنیزلي هم به شکل مشابه 
تندترین انتقادات را از معمارزاده انجام داد. 

والسکو نشد ؛   سیچلو آمد
هدایت تیم والیبال گیتی پس��ند از این پس به خوان سیچلوی آرژانتینی 
سپرده شد.قرارداد سیچلو با باشگاه گیتی پسند ظهر پنجشنبه امضاء گردید. 
سیچلو در سال ۲۰۱۱ میالدی با تیم ملی جوانان آرژانتین به عنوان سرمربی 
قهرمان جهان شد. خوان سیچلو، مربی تیم ملی والیبال ایران که پس از جام 
جهانی ۲۰۱۱ به کشورش آرژانتین رفته بود، دوشنبه به ایران بازگشت تا 
برای برعهده گرفتن هدایت تیم والیبال گیتی پسند با مسئوالن این باشگاه 
وارد مذاکره شود. گیتی پسند فصل را با مصطفی کارخانه آغاز کرد، اما وی 
به دلیل نتیجه نگرفتن از سمت خود استعفا داد تا غالمرضا مؤمنی مقدم 
در راس کادرفنی قرار بگیرد،  مسئوالن باشگاه اصفهانی از حضور والسکو 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران در این تیم خبر دادند اما محمدرضا داورزنی 
مخالفت خود را با حضور والسکو در این تیم صراحتا اعالم کرد تا اصفهانی ها 

با دستیار وی وارد مذاکره شوند.
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 جواب سازمان لیگ به ذوبی ها 
ب�ا  داش�ت:  اظه�ار  محم�دی  عزي�ز 
 مديرعامل و رئی�س هیئت مديره باش�گاه
 ذوب آهن تماس گرفتیم و از آنها خواستیم 
مش�کل مالی بازيکنان ذوب آهن  را هر چه 

سريع تر حل کنند.

مهاجم  نف�ت آب�ادان اي�ن روزه�ا در لیگ 
 برت�ر آقايی م�ی کند.فونیکه س�ی ح�اال با

 15 گل آقای گل لیگ است .

امتیازگل خوردهگل زدهبازيهاتیم

۲۲35۲۲43استقالل

۲۲41۲64۲تراکتورسازی 

۲۲34184۰سپاهان
۲۲۲8۲۲38صباي قم

۲۲3۰۲636نفت تهران

۲۲۲3۲7۲۲راه آهن

۲۲19۲6۲۲شاهین

۲۲163617مس سرچشمه

خبرهای کوتاه

جدول لیگ

رئال مادرید در شبی که جسورانه بازی کرد، با ناداوری از صعود به 
مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری باز ماند. ال کالسیکو ۲۱۸ با قضاوت 
فرناندو تیه سیه  را ۳۰ دقیقه بامداد پنجشنبه از دور برگشت مرحله 
یک چهارم نهایی کوپا دلری )جام پادشاهی اسپانیا( در ورزشگاه 
نیوکمپ آغاز شد.بارسا در دیدار رفت در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو با 
نتیجه ۲ بر یک مقابل رئال مادرید به برتری رسیده بود و شاگردان 
گواردیوال بس��یار امیدوار و باانگیزه گام در ای��ن جدال نفس گیر 
گذاشته بودند.از طرفی دیگر پایتخت نشینان اسپانیا برای جبران 
نتیجه و اعاده حیثیت وارد ایالت کاتاالن ها شده بودند تا شاید بار 
دیگر جام پادشاهی برای آنها خوش یمن ش��ود و پیروزی فینال 
سال گذش��ته کوپا دلری برای آنها تداعی ش��ود. جدالی که تنها 
پیروزی مورینیو مقابل پپ گواردی��وال در رویارویی این دو مربی 
در ال کالسیکو محسوب می ش��د. بازی در اختیار رئال بود و این 
تیم حمالت زهرداری را توسط مربع هجومی خود بر روی دروازه 
بارسا تدارک می دید.اوج حمالت رئال در نیمه اول ضربه دیدنی و 
فوقالعاده مسعود اوزیل بود که به نقطه تالقی تیرک افقی و عمودی 
دروازه بارسا برخورد کرد و از روی خط دروازه به زمین بازی برگشت 
تا بارسا با خوش شانسی دروازه اش باز نش��ود.در ادامه این دیدار 
مصدومیت اینیستا باعث ش��د تا گواردیوال تعویض اجباری انجام 
دهد و پدرو را جایگزین این بازیکن تاثیرگذار کند.با رسیدن زمان 
بازی به پایان نیمه اول حمالت بارسا گسترده تر شد و در دقیقه ۴۳ 
روی حرکت زیبای لیونل مسی و پاس طالیی این مهاجم آرژانتین 
پدرو در موقعیت تک به تک قرار گرفت و گل اول بازی به ثمر رسید. 

 پس از آن هم حمالت بارسا تداوم داش��ت تا دنی آلوس برزیلی با 
ضربه ای بسیار زیبا در وقت های تلف شده نیمه اول توپ را به کنج 
دروازه کاسیاس فرستاد تا شاگردان گواردیوال با برتری ۲ گله علیرغم 

بازی خوب رئالی ها به رختکن بروند.
در نیمه دوم باز هم رئالی ها بازی را بهتر شروع کردند و حتی توسط 
راموس به گل رسیدند که داور بازی این گل را نپذیرفت. در ادامه 
بازی تا حدودی متعادل ش��د و دو تیم حمالت نصفه و نیمه ای را 
بر روی دروازه یکدیگر تدارک میدیدند. در دقیقه ۶۸ بازی اوزیل 
باز هم در نقش سازنده ظاهر شد و با پاس طالیی خود رونالدو را در 
موقعیت تک به تک با پینتو دروازه بان بارس��ا قرار داد و این ستاره 
پرتغالی توپ را به گل تبدیل کرد تا نتیجه ۲ بر یک شود. رئال که با 
این گل روحیه گرفته بود بر روی اشتباه پیکه مدافع بارسا در دفع 
توپ در کمتر از ۳ دقیقه توسط کریم بنزما تازه وارد، گل دوم را به 
ثمر رساند تا کار به تساوی کشیده شود تا ۲۰ دقیقه پایانی بسیار 

پرشور و هیجان دنبال شود. 
حمالت مادرید ادامه داشت و بارسایی ها هم نمی خواستند در مقابل 
دیدگان تماشاگران ورزشگاه نیوکمپ بازی برده را با تساوی عوض 
کنند، همین امر زیبایی ال کالسیکو دربی ۲۱۸ را دوچندان کرده 
بود.در دقایق پایانی بازی بود که سرخیو راموس در صحنه ای کامال 
مشکوک دومین کارت زرد را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد 
تا رئال باز هم ۱۰ نفره این جدال را به پایان برس��اند.در نهایت این 
جدال با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و در مجموع بارسا با نتیجه ۴ بر 

۳ راهی مرحله نیمه نهایی شد.

مجم��ع انتخابات فدراس��یون والیب��ال گزار ش��د و ۴۶ نفر 
از صاحب��ان رأي، محمدرض��ا داورزني را به عن��وان رئیس 
فدراس��یون والیبال براي چهار س��ال آینده انتخاب کردند. 
در این مجمع  وقتي نوبت به ناص��ر میرفخرایي، جدیدترین 
رقیب داورزني در یک س��ال گذش��ته رس��ید، وي با انتقاد 
شدید نس��بت به فدراس��یون والیبال گفت: برنامه هایي که 
حاصل تفکرات من و همکارانم اس��ت، در بروشوري به شما 
ارائه شد. من سال گذش��ته به دعوت دوس��تانم در سازمان 
تربیت بدني در انتخاب��ات ثبت نام کردم و هدفم عش��ق به 
والیبال و انجام وظیفه بود. س��ال دوم بعد از تشکیل وزارت 
ورزش و جوانان با دوس��تانم در وزارتخانه تم��اس گرفتم و 
گفتم اگر ش��رایط عوض ش��ده و من را نم��ي خواهید، ثبت 
نام نکنم. آنها اطمین��ان دادند که رئیس فعلي فدراس��یون 
والیب��ال در انتخاب��ات دور آینده ش��رکت نخواه��د کرد. به 
همین دلیل من کاندیدا ش��دم تا از بي عدالتي، مخارج زیاد 
 و مس��افرت هاي بي رویه در فدراس��یون جلوگی��ري کنم.

 ام��روز مجم��ع فدراس��یون والیب��ال از نظ��ر م��ن غی��ر 
قانوني اس��ت و ب��ر اس��اس قان��ون تربی��ت بدن��ي برگزار 
 ش��ده ن��ه ب��ر اس��اس قان��ون وزارت ورزش و جوان��ان.

 از طرفي هر ی��ک از کاندیداها باید حداق��ل ۱۰ روز فرصت 
داشته باشند تا براي خود تبلیغ کنند، این در حالي است که 
احراز صالحیت کاندیداها از س��وي وزارت ورزش و جوانان 
عص��ر روز دوش��نبه هفته گذش��ته، یعني ۴۸ س��اعت قبل 

اعالم شد و نکته س��وم این که مجمع با حضور دو سوم اعضا 
رس��میت پیدا مي کند ، اما در حال حاضر که تعداد اعضاي 
مجمع به حد نصاب نرسیده، به نظر من این جلسه غیرقانوني 
است درآخر باید بگویم که بس��یاري از روساي هیئت ها در 
زماني منصوب شدند که رئیس فدراسیون حکم سرپرستي 
 نداشته است، به همین دلیل مسئولیت آنها غیر قانوني است. 
وي در ادام��ه ب��ا بی��ان انتقاده��اي دیگ��ر نس��بت ب��ه 
فدراس��یون و اساس��نامه مجمع اظهار کرد: م��ن امروز این 
مجمع را به رس��میت نمي شناس��م و آن را ت��رک مي کنم، 
 اما خروج من از این جلس��ه ب��ه معناي خ��روج از انتخابات 

والیبال نیست.
پس از ای��ن موضوع نوبت به داورزني رس��ید ت��ا برنامه هاي 
خود را اعالم کند. وي گفت: در یک سال گذشته با تهمتهاي 
بس��یاري مواجه بودی��م و کار بر ما خیلي س��خت و دش��وار 
گذش��ت، با این حال موفقیت هاي فدراس��یون خود گویاي 
همه چیز است. من نمي خواستم امروز صحبت کنم، اما کاش 
دوست عزیزمان مي ماند و در یک فضاي مناسب موارد را به 

صورت شفاف برطرف مي کردیم. 
در ادام��ه ای��ن نشس��ت تم��ام کاندیداه��ا، ب��ه ج��ز میترا 
 ش��عبانیان از حض��ور در انتخاب��ات انص��راف دادن��د و پس

 از رأي گیري، محمدرضا داورزن��ي با ۴۵ رأي از مجموع ۴۶ 
 راي اخذ شده و تنها با یک راي ممتنع براي چهار سال دیگر 

به عنوان رئیس فدراسیون والیبال معرفي شد. 

پس از راي گیري 
محمدرضا داورزني 
با 45 رأي از 
مجموع 46 رأي 
اخذ شده و تنها 
با يك راي ممتنع 
براي چهار سال 
ديگر به عنوان 
رئیس فدراسیون 
والیبال معرفي 
شد. 

رئال مادريد در 
شبی که جسورانه 
بازی کرد، با 
ناداوری از صعود به 
مرحله نیمه نهايی 
 کوپا دل ری
  باز ماند. 
ال کالسیکو ۲18 با 
قضاوت فرناندو تیه 
سیه را در ورزشگاه 
نیوکمپ آغاز شد

گزارشی از مجمع انتخابات فدراسیون والیبال بارسلونا ۲- رئال مادريد۲

اعتراض میرفخرایي و تهمت ها به داورزنی  پایان خیمه شب بازی ال کالسیکو 

اعتصاب مجدد در اردوي ذوب آهن

س��ایت ورزش ۳ نوش��ت :  بحران مالی در تیم ذوب آهن کماکان ادامه 
دارد و بازیکنان و حاال دیگر کادر فنی این تیم نیز از بد قولی و خلف وعده 
مسئولین این باش��گاه نسبت به وصول مطالباتش��ان به تنگ آمده اندتا 
جایی که بار دیگر اعتصاب اردوی تیم ذوب آه��ن را بعد از بازی این تیم 
مقابل ملوان فرا گرفته و بازیکنان این تیم حاضر به حضور در محل تمرین 
تیمشان نیستند. چند تن از بازیکنان بزرگ تر تیم ذوب آهن بعد از دیدار 
تیمشان برابر ملوان با مدیرعامل باشگاهشان دیدار کرده و با شدت و حدت 
هرچه تمام تر لب به شکوه و گالیه گشودند. پاسخ های مدیریت باشگاه 
ذوب آهن که بیش��تر به توجیه ش��بیه بود و برای  گرفتن وقت بیشتر از 
بازیکنان بیان می شد، نتوانست جمع بازیکنان ناراضی ذوب آهن را راضی 
کرده و بازیکنان به اتفاق ، تصمیم به اعتصاب و تمرین نکردن گرفتند تا 

بلکه با این ترفند مشکالت مالی شان حل شود. 

ديدارتیم ملی با اردن در امارات 

مدیر رس��انه ای تیم ملی فوتبال ایران برنام��ه اردوی تیم ملی برای 
دیدار با قطر را که از ۲۸ بهمن در دوبی تش��کیل می ش��ود و شامل 
یک دیدار دوستانه با اردن نیز هس��ت، اعالم کرد. خسرو والی زاده 
درباره این اردو به سایت فدراس��یون فوتبال گفت: بازیکنانی که به 
اردو دعوت می شوند، باید ساعت ۲۲ پنجشنبه ، ۲7 بهمن خود را در 
محل هتل اوین به کادر فنی معرفی کنند. تیم ملی س��اعت ۱۰/۵۰ 
صبح روز جمعه ، ۲۸ بهمن تهران را به مقصد دوبی ترک و نخستین 
جلس��ه تمرین خود را س��اعت ۱7 همان روز در زمین چمن باشگاه 
ایرانیان برگزار می کند.این تمرینات تا روز پنجشنبه ، چهارم اسفند 
ادامه خواهد یافت و تیم ملی ایران عصر این روز یک دیدار تدارکاتی 
برابر تیم ملی اردن در زمین باشگاه الوصل برگزار می کند. )ساعت 

برگزاری این دیدار بعدا اعالم می شود(

حاتمی ، هديه سپاهان به قلعه نويی 

کسی تصور می کرد مهاجم اخراجی و سکونشین سپاهان در نیم فصل اول 
که هیچ کس از او راضی نبود،  تا این حد در ترکیب تراکتورسازی موفق عمل 
کند. به گزارش ایمنا ، کسانی که فوتبال اصفهان را از نزدیک دنبال می کنند 
خوب می دانند که فرزاد حاتمی در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر،  بیش 
از آنکه به عنوان یک بازیکن در اختیار باشگاه سپاهان باشد، همواره به دالیل 
گوناگون در خیابان های اطراف منزلش مشغول قدم زدن بود. این مهاجم که 
هنوز نیم فصل دیگر با سپاهان قرارداد داشت ، در حالی در نیم فصل راهی 
 تراکتورسازی تبریز ش��د که در چند بازی  اخیرکه به جمع شاگردان امیر

قلعه نویی پیوس��ته اس��ت،  برای این تیم س��ه گل زده و ب��ه مهاجم اول 
تراکتورسازی بدل شده اس��ت. این در حالی است که تراکتورسازی رقیب 
مستقیم سپاهان برای قهرمانی قلمداد می شود و گل های حاتمی سبب 
شده است این تیم همچنان باالتر از سپاهان صدرنشین جدول رده بندی 

لیگ برتر باشد.

حاتمی سومین گل خود را هم زدبرنامه های تیم ملی اعالم شدگزارش اول
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بازديد ارزيابان ميراث فرهنگي  از 14 پروژه مرمتي چهارمحال 
شاهين ايل بيگي پور،  سرپرست معاونت ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري چهار محال و بختياري،  از بازديد كارشناسان ارزيابی عملكرد معاونت ميراث فرهنگي 

كشور از روند پيشرفت 14 كارگاه مرمتي اين استان خبر داد.

خبر

سرپرست بنياد مسكن چهارمحال و بختياري:

500 واحد مسكن مهر خود مالكي در 
دهه فجر به بهره برداري مي رسد

مس��كن  بني��اد  سرپرس��ت 
چهارمحال وبختياري، از بهره برداري 
500 واحد مسكن مهر خود مالكي در 

سطح استان، در دهه فجر خبر داد.
بهروز حي��دري، در گفتگو با ايس��نا، 
با اش��اره به بهره ب��رداري 500 واحد 
مس��كن مهر خ��ود مالك��ي در دهه 
فجر امس��ال در سطح اس��تان، اظهار 
داش��ت: براي احداث هركدام از اي��ن واحد ه��ا، 20 ميليون تومان 
 وام به متقاضيان پرداخت شده اس��ت. وي همچنين از بهره برداري 
23 هزارمين واحد طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي در دهه فجر، 
خبر داد و تصريح كرد: تا كن��ون بيش از 211 ميلي��ون ريال اعتبار 
 براي اين طرح ويژه، هزينه شده اس��ت. به گفته وي، در سال جاري،

201 هزار و 29 هكتار زمين ملي، برای ر احداث مس��كن در س��طح 
استان به بنياد مس��كن واگذار ش��ده اس��ت. حيدري ادامه داد: در 
 س��ال جاري، 7 هزار و 456 هكتار زمين روس��تايي، به روس��تاييان

 واجد شرايط واگذار شده است. سرپرست بنياد مسكن استان، با اشاره 
به تهيه طرح هادي 322 روستا در سطح استان، اظهار داشت: در حال 

حاضر، در 190 روستا طرح هادي اجرايي شده است. 

بهره برداری سه طرح بزرگ عمرانی 
شهرداری شهرکرد در دهه فجر

نوراهلل غالمیان
شهردار شهرکرد

 در دهه مب��ارک فجر،  س��ه  طرح عمرانی ش��هرداری ش��هركرد به
 بهره برداری می رسد . پارک ش��هريار ميرآباد غربی، جايگاه سی ان 
جی سرچشمه ها و فاز س��وم بازار بزرگ ميالد، در دهه فجر امسال 
افتتاح می شوند و همزمان با آن، كلنگ احداث ايستگاه آتش نشانی 

منظريه شهركرد، به زمين  زده می شود.
برای اجرای اين طرح ها اعتباری بيش از 30 ميليارد و 842 ميليون 

ريال از مح��ل اعتبارات 
داخل��ی ش��هرداری و 
بودج��ه اس��تانی هزينه 
شده اس��ت. هدف از اين 
طرح ه��ا رف��ع نيازهای 
ش��هروندان، خدم��ت و 
ايجاد رفاه اجتماعی برای 

آنان است.

يک فعال محيط زيست و منابع طبيعی در 
چهار مح�ال و بختياری گف�ت: jاالب های 
گندمان و دهنو ش�رايط بس�يار نامطلوبی 

دارند و رفتارهای انسانی همراه با
 خشكسالی های اخير، وضعيت فاجعه باری 
را برای آنها رقم زده است تاالب های مذکور،  
د ر معرض خطر بزرگی هستند و آن، تبديل 

شدن به کانون های گرد و غبار است.
هومان خاكپ��ور، در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: 
سال هاس��ت اين حقيقت بر همه كارشناسان و 
متخصصان حوزه محيط زيست و منابع طبيعی 
آشكار ش��ده كه دس��ت يافتن به هوای پاک، در 
گرو حفظ تاالب ها و فضای سبز درختی پيرامون 

سكونت گاه های شهری و روستايی است.
وی اف��زود: بس��ياری از اكولوژيس��ت ه��ای 
مط��رح جهان ب��ر اين باورن��د ك��ه ارزش تاالب 
ه��ا و كاركردهای زيس��ت محيطی اين زيس��ت 
 بوم ه��ای كم نظي��ر،  به درس��تی شناس��ايی و 

تبيين نشده است.
وی تصريح كرد: مطالعات ارزش های اقتصادی و 
زيست محيطی تاالب ها،  بيانگر آن است كه  يک 
تاالب، حدود 10 برابر جن��گل و 200 برابر زمين 
زراعی، ارزش اقتصادی دارد. عالوه بر آن، تنظيم 
آب و هوا، جلوگيری از س��يل، حفاظ��ت از تنوع 
گياهی و جانوری، زيبايی و جاذبه های ديداری، 
جاذبه های توريستی و ايجاد فضايی برای زندگی 

پرندگان از جمله ارزش های هميشگی آنهاست.

  تبديل شدن مرغزار شهرکرد به 
کانون توليد گرد و غبار برای ساکنين

 وی بيان داشت: نزديک به دو دهه است كه حفر 
چاه های عميق و نيمه عمي��ق مجاز و غير مجاز، 
امان مرغزار ش��هركرد كه كاركردهای غير قابل 
ان��كاری را در ايجاد تعادل آب و هوای ش��هركرد 

داشته، بريده است.
 اين فعال محيط زيست، تصريح كرد: برداشت های 
بيش از حد مجاز اين چاه ها و شدت افت سطح آب 
سفره های زيرزمينی، چرای بی رويه دام، تخريب 
بخش هايی از اين مرغزار به بهانه توسعه و استقرار 
صنايع و مراكز خدماتی و تخليه نخاله ها و مصالح 
ساختمانی و زباله ها، باعث خشكی فاجعه بار اين 
مرغزار و تبديل آن به كانون خطرناک فرس��ايش 

بادی شده است. 
اين موارد، همراه ب��ا ايجاد گ��رد و غبارهای غير 

قابل مهار، هوای بزرگترين س��كونت گاه شهری 
بام ايران، ش��هركرد،را در معرض خطر قرار داده 
اس��ت . اين آلودگی موجب پايين آمدن كيفيت 

زندگی می شود.
 

تاالب گند مان

وی تأكيد ك��رد: اين مرغزار، در حاش��يه ش��هر 
شهركرد، عامل تنظيم كننده اقليمی در منطقه به 
حساب می آمد و به نظر می رسد خشكی و تخريب 
آن، عالوه بر تبديل شدن به يک كانون توليد گرد 

و غبار، بر روی ظرفيت ويژه گرمايی منطقه تأثير
 گذاشته است .

اين امر، با كاه��ش ظرفيت ويژه گرمايی س��بب 
 شده، اختالف دمای شب و روز در منطقه افزايش

  يافته و با حداكثر دمای گرم در روز و حداقل دمای 
سرد در شب مواجه شويم و بتدريج شرايط زندگی 

برای اهالی آن سخت شود.
 وی ادام��ه داد: ت��االب های گندم��ان و دهنو در 

 اين  اس��تان نيز شرايط بس��يار نامطلوبی دارند و 
رفتارهای نابخردانه انسانی، همراه با خشكسالی 
های اخير، وضعيت فاجعه ب��اری را برای آنهارقم 

زده است.
 

خشكسالی در تاالب گندمان
خاكپور، يادآور ش��د: اصوالً انتظار می رود، دست 
اندركاران روز و يا هفته هوای پ��اک، با به چالش 
كشيدن اين معضل های محيط زيستی، دستگاه 
های متولی در حوزه هوا و س��المت شهروندان را 
متوجه سازند كه اگر به موقع اقدام نكنند و اقدامی 
مؤثر در مهار اين بيابان زائی خطرناک انجام ندهند، 
ممكن است عالوه بر از دست دادن اين تاالب های 
ارزشمند، كيفيت زندگی در اين مناطق،  به شدت 

به مخاطره افتد.
وی بيان داش��ت: ب��ی توجه ب��ه مراقب��ت های 
 جدی، آبياری و توس��عه فضای س��بز درختی در

 شهرهای استان چهارمحال و بختياری، خصوصاً 
ش��هركرد و بروجن كه در خارج از رويشگاه های 
جنگلی استان واقع شده اند، می تواند هوای اين 
مناطق را به شدت تحت تأثير قرار داده و از كيفيت 

آن بكاهد.
 اين فعال محيطزيس��ت و منابع طبيعی ، يادآور 
شد: با وجود برخورداری اين استان از ظرفيتهای 
آبی و شرايط اقليمی كم نظير، پايين بودن سرانه 
 فضای س��بز درخت��ی در اين ش��هرهاكه نه تنها 
به نس��بت ميانگي��ن جهان��ی، حتی به نس��بت 
 ميانگين كشوری هم كم است، تعجب خيلی ها را

 برمی انگيزد كه چقدر سهم شهروندان اين مناطق 
از درخت كم اس��ت و چقدر اين شهرها به لحاظ 

پوشش فضای سبز فقير هستند. 
وی اذع��ان داش��ت: تأس��ف آورت��ر از اي��ن 
 مس��ائل، آن  اس��ت ك��ه در مقاب��ل اي��ن 
كاس��تی ها، هم��واره رويش��گاه ه��ای جنگلی 
اس��تان چهار محال و بختياری، ه��دف تخريب 
 های ناش��ی از قطع جنگل برای تأمين س��وخت

 هيزمی و زغ��ال، زراع��ت در زيردرختان، چرای 
بی روي��ه دام و حتی اجرای پ��روژه های عمرانی 
 قرار گرفت��ه و روز ب��ه روز از تعداد اي��ن درختان 

كاسته می شود.

يک فعال محيط زيست :

تبديل تاالب های گندمان و دهنو به کانون گرد و غبار

مطالعات ارزش های 
 اقتصادی و 

زيست محيطی 
تاالب ها  بيانگر 

آن است که  يک 
تاالب حدود ۱0 برابر 

جنگل و ۲00 برابر 
زمين زراعی ارزش 

اقتصادی دارد.

مزایده 
521 اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
316/88ج ح14 ل��ه آقای محمد رضایی با وکالت آقای حس��ین عاطفی و علیه آقای محمد 
علی موس��ی خانی فرزند احمد به نش��انی اصفهان، شهرک صنعتی جی، کارخانه کافی کوال 
و به خواسته مطالبه مبلغ 528/304/514 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، خسارت 
تاخیر تادیه، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و حق الدرج و همچنین مبلغ 12/500/000 
ری��ال بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای را در روز چهارش��نبه تاریخ 90/11/26 
س��اعت 10 ت��ا 11 صب��ح در ش��عبه 14 دادگاه حقوقی واقع در اصفه��ان، خ ش نیکبخت، 
ساختمان دادگستری، طبقه سوم، اتاق 323 برگزار نماید. اموال مورد مزایده براساس نظریه 
کارش��ناس دادگستری عبارتس��ت از تعداد 12/000 جعبه نوش��ابه با داشتن 24 عدد شیشه 
خال��ی که ب��ا در نظر گرفتن جمیع جه��ات موثر بر قیمت ها و در نظ��ر گرفتن خرد کردن 
صندوق های نوش��ابه و نیز خرد کردن شیش��ه های نوشابه و حمل آن به خارج از کارخانه 
قیمت هر یک جعبه به رنگ آبی و یا سبز با داشتن 24 عدد شیشه خالی به قیمت 19/000 
و تعداد 12 هزار آن جمعا به مبلغ 228/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه برآورد و اعالم 
نظ��ر م��ی گردد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلس��ه مزایده از مال توقیفی واقع 
در ش��هرک صنعتی جی، کارخانه کافی کوال بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را 
دارند که حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقدا در جلس��ه مزایده به همراه داش��ته 
باشند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت 
 را از نظریه کارش��ناس پیش��نهاد نماید. م الف: 17179 مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه 

حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائيه
522 ش��ماره اجرائی��ه: 9010420351800143،  ش��ماره پرون��ده: 8909980351801664، 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 891732، بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوط به ش��ماره 
9010090351802022 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9009970351800900 محکوم علیه 
هاشم محمدی فرزند حبیب اله محکوم است به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و پانصد 
و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال )34/575/750 ریال( در حق محکوم لها سوسن 
جابری فرزند جهانشاه به نشانی اصفهان/ سه راه ملک شهر/ خ گلستان/بعد خ اشراق/ کوچه 
فرهنگیان/مجتم��ع کوثر/طبقه ش��ش/واحد23 و 1/728/787 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت. خواهان مکلف اس��ت در حین اجرای حکم و خروج از اعس��ار هزینه دادرسی را به 
مبلغ 641/515 در حق دولت پرداخت کند رای صادره غیابی و قبل از اجرای حکم بایستی 
مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدتی جهت ضمانت اجرای حکم رعایت گردد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 
اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 17178 باقرزاده – مدیر 

دفتر ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأي
523 ش��ماره ابالغی��ه: 9009970351501468، ش��ماره پرون��ده: 9009980351500787،  
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900796، خواهان: موسسه قرض الحس��نه مهر بسیجیان نمایندگی 
م��راد علی نیکوپناه با وکالت آقای مجتبی طاهری به نش��انی اصفه��ان چهارباغ باال مجتمع 
پارس��یان طبقه زیرین واحد 104 و آقای س��عید شمس به نشانی اصفهان چهارراه توحید ط 
فوقانی بانک ملت واحد9. خواندگان: 1- آقای وحید امیر یوس��فی نش��انی مجهول المکان. 
2- آق��ای محمدرضا حس��ین زاده. 3- آقای نادر عمرانیان همگی به نش��انی اصفهان مقابل 

تابلو خانه اصفهان نمایش��گاه اتومبیل حسین زاده کدپس��تی 8189996655. 4- آقای سید 
محس��ن موسوی کیا به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی موسس��ه قرض الحس��نه مهر بسیجیان با وکالت 
آقای مجتبی طاهری به طرفیت آقایان س��ید محسن موسوی کیا و محمدرضا حسین زاده و 
وحید امیریوسفی و نادر عمرانیان به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون و نهصد و ده هزار ریال 
و خس��ارت دادرسی به استناد چک ش��ماره 87055630970 مورخ 89/11/24 نظر به اینکه 
مس��تندات ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
دارد و خوان��دگان در دادگاه حاض��ر نگردیده و دفاعي که برائت ذم��ه خود یا بی اعتباری 
مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده اند دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص 
و مس��تنداً ب��ه مواد 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده ب��ه پرداخت مبلغ فوق 
بابت اصل مبلغ خواس��ته و مبلغ یک میلیون و هش��تصد و شصت و هشت هزار و دویست 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجراء خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ خواس��ته را از تاریخ مطالبه 
)سررس��ید چک( لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی 
محاس��به و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد ش��د. رای صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن 
 قابل تجدید نظر خواهی اس��ت. م الف/ 17177 س��راج – رئیس ش��عبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ اجرائيه
524 ش��ماره اجرائی��ه: 9010420351500247،  ش��ماره پرون��ده: 9009980351500156، 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 900158، بموجب درخواس��ت اج��راي حکم مربوط به ش��ماره 
9010090351502081 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9009970351500790 محکوم علیهم 
1- مهرنوش امامیان فر نش��انی مجهول المکان. 2- مهدی امامیان فر نشانی مجهول المکان 
محکومن��د ب��ه 1- متضامنًا به پرداخت مبلغ 78/350/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
یک میلیون و ششصد و بیست و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکی��ل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه از سررس��ید چک 89/9/18 تا 
زم��ان اجرای حکم که وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بان��ک مرکزی در محق محکوم 
له موسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان به نمایندگی مرادعلی نیکو پناه به نشانی ابتدای 
خ توحی��د. 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی. )اجرای رای منوط ب��ه اعمال تبصره 2 ماده 306 
قانون آیین دادرس��ی می باشد.( محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد 
و در صورت��ي ک��ه خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز 
ص��ورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده ای��د لیکن براي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید 
ی��ا ص��ورت خالف واقع از دارایي خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 
 نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 17176 رحیمی – مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ رأي
526 شماره دادنامه: 9009970354501077. شماره پرونده: 8809980354500049. شماره 
بایگانی ش��عبه: 880383. خواهان: آقای اختر س��ید عظیمی با وکال��ت آقای علی ملکی به 
نش��انی اصفهان دروازه ش��یراز ابتدای س��عادت آباد مجتمع پور پونه طبقه 2 واحد 12 دفتر 
وکالت سید محسن قائم فرد. خواندگان: 1- خانم گل خندان رحمتی به نشانی برآن جنوبی 
روستای کرچکان صحرای پایین لب کانال منزل سرداز افغانی. 2- آقای رضا فروغی ابری. 
3- آقای مصطفی موالیی. 4- آقای علی شکل آبادی. 5- آقای محمدرضا قائنیان. 6- آقای 

مصطفی و مجید و عبدالمطلب پوس��تی و خیرو رئیس��ی همگی به نش��انی مجهول المکان. 
7- آقای علی منتظری به نشانی قهجاورستان کوچه شهید منتظری. 8- آقای بابک صابریان 
به نش��انی آبش��ار پنجم روستای کراج روستای ردان مقبل س��ه راه منزل شخصی. 9- آقای 
غالمرضا قاس��می. 10- آقای رحمت اله نادری. 11- آقای مرتضی قاسمی همگی به نشانی 
روستای فساران. 12- آقای تقی طالبی به نشانی کارخانه قند دهنو منزل شخصی. 13- آقای 
اکبر خانزادی به نش��انی برآن ش��مالی روس��تای اس��فناج کوچه مخابرات. 14- آقای ناصر 
باقریان به نش��انی خ س��جاد حجیه کوچه ش��هید مصیبی پ41. 15- آقای مرتضی هارونی 
به نش��انی روس��تای حصر روبروی برج خ رودکی ک س��عدی آخر کوچه. 16- آقای اکبر 
بابائی به نش��انی پل شهرستان موچه شهید امیرعلی چرمی پ11. 17- آقای عباس عابدی. 
18- آقای حس��ن رمضانی همگی به نشانی روستای کیخوان. 19- آقای سید منصور مردان 
به نش��انی خ سپهس��االر مجتمع گل آرا طبقه اول پ7. 20 آقای علیرضا افخمی به نش��انی 
روستای جور دامداری رضا سهیلیان. 21- آقای اکبر رضایی به نشانی برآن شمالی روستای 
خیاران. 22- آقای حس��ین مقدم. 23- آقای رضا ناطحی همگی به نش��انی روس��تای حتم 
آباد. 24- آقای محمدحس��ن کرکان محمدی به نش��انی خمینی ش��هر منظریه بلوار س��ردار 
عمو شاهی آپارتمان شماره 4 طبقه 2. 25- آقای حسین بدیعی به نشانی گورت پل اول خ 
فرهنگ پ 365. 26-   آقای رضا زارعی به نشانی پل بزرگمهر مشتاق دوم جنب کانال آب 
محله جمش��ید. 27- آقای غالمرضا عباس��ی به نشانی روستای زردنجان مقابل انرژی اتمی. 
28- آقای حسین داستان پور به نشانی روستای ردان کراج. 29- آقای علی طاهری به نشانی 
خ سپهس��االر کوچه بهار پ 66 )خ حجتیه س��ه راه رضا کاهی کوچه بارگیس��وب پ75(. 
30- آقای حسین کشانی به نشانی خ سردار جنگل انتهای سردار خ پنج تن ساختمان هرمز 
11 واحد2. 31- آقای مهرعلی هاشمی به نشانی اشکاوند کوچه ابوالفضل. 32- آقای محمد 
داوری به نش��انی طوقچی اول خ زینبیه س��ه راه دولت آباد کوچه خرداد کوچه س��عدی بن 
بس��ت چهارم پ��الک 64 )دولت آباد خ میثم کوچه اعظ��م پ235(. 33- آقای عبدالمحمد 
مدی��ش. 34- آقای محمود گل گیر قهجاورس��تانی. 35- آقای مصطف��ی لوش. 36- آقای 
رسول احمدی. 37- آقای رضا شمس همگی به نشانی روستای حتم آباد. 38- آقای حسن 
حیدری به نشانی خوراسگان خ سلمان محله داران کوچه 22 بهمن پ 59. 39- آقای محمد 
ناقلی به نشانی روستای دنارت جنب مسجد المجید روبروی قصابی حاج حسن. 40- آقای 
عباس امینی به نشانی خ جی باغ غدیر نرسیده به باغ کاشفی کوچه شهید عنایتی. 41- آقای 
رضا امین الرعایا به نش��انی خ زینبیه باغوچخانه کوی شهید بزروئیان بن بست امین پ 31. 
42- آقای علی س��لمانی به نش��انی روستای کمر خواران )روس��تای زردنجان(. 43- آقای 
حس��ین امینی به نش��انی روستای دنارت جنب مس��جد. 44- آقای عبدالخالق شاه محمدی 
به نش��انی فالورجان روس��تای رباخون کوچه حسن س��ده ای. 45- آقای حیدر ماهرانی به 
نشانی خ رباط کوچه مطهری جنب مدرسه کوثر پ50. 46- آقای احمد گلستانی با وکالت 
آق��ا محمد علی باقری به نش��انی فلک��ه خ بزرگمهر جنب آتش نش��انی طبقه فوقانی بانک 
مس��کن. 47- آقای محمود احمدی به نش��انی خ آبش��ار س��وم ک دنارت جنب مخابرات. 
48- آقای رضا کریمی به نش��انی مرداویج استقالل جنوبی پ16. 49- آقای حسین بدیعی 
به نش��انی روستای گورت. 50- آقای مهدی جعفر زاده به نشانی اصفهان خ نیرو همدانیان 
کوچه اردیبهش��ت پ4. 51- آقای حسن طباطبایی به نش��انی قهجاورستان کوچه امیرکبیر 
منزل ضخی. 52- آقای غالمعلی عبداللهی به نش��انی روس��تای زمان آباد. 53- آقای س��تار 
علی اکبری س��یچانی به نش��انی خ توحید گلس��تان 18 پ24. 54- آقای قربانعلی یوسفی 
به نش��انی گورت پل دوم تعمیرگاه مهدی یوس��فی. 55- آقای محمود احمدی به نش��انی 
روس��تای دنارت خ ش��هید صادقیان جنب مخابرات. 56- آقای حس��ین احمدی به نشانی 
قهجاورس��تان فلکه بس��تانی. 57- آقای امین ش��اهی به نش��انی خ جی خ پروین اعتصامی 
خ آذربه��رام کوچه ش��هیدان مطلبی. 58- آقای مصطفی اس��تادی به نش��انی جاده فرودگاه 
روبروی کافی کوال روس��تای امرزنده آباده. 59- آقای اکبر خاکزادی به نش��انی روس��تای 
 اس��فینا کوچه مخابرات. 60- آقای عباس باقری به نش��انی روس��تای دشتی منزل شخصی.

61- آقای س��ید محمد حس��ین نتغ به نش��انی خوراس��گان خ اباذر فلکه فجر کوچه شهید 
دهقانی خیادان. 62- آقای اکبر خیری به نش��انی خجی خ اهلل و اکبر کوچه ش��هید اخالقی 
پ12. 63- آقای س��ید حس��ین امینی به نشانی دنارت کراچ کوچه پشت مسجد. 64- آقای 
رضا س��هیلیان به نش��انی طوقچی خ مصلی کوی پروانه پ12. 65- آقای یحیی احمدی به 
نش��انی خ زینبیه کوچه شهید جعفر جوهری پ194. 66- آقای حسین دهقانی به نشانی خ 
زینبیه س��ه راه فاطمیه آخر کوچه ش��ادمنه پ154. 67- آقای فرج اله احمدی به نش��انی خ 
عالمه امینی کوی توکلی بن بس��ت نادری پ6. 68- آقای علی ایروانی به نشانی خ سلمان 

فارسی کوچه نسیم کوچه علیخان کوچه اطلس پ8. 69- آقای حسین صفری به نشانی خ 
زینبیه کوچه بنایی کوچه پژمان پ42. 70- آقای محسن فیروزه به نشانی خ کاوه خ شمس 
آباد بن بس��ت نس��ترن. 71- آقای محمود اخوت به نش��انی مرغ خ اخوت منزل ش��خصی. 
72- آقای حس��ین صادقیان به نشانی جاده آبشار روستای دنارت خ شهید اسماعیلی کوچه 
ش��هید رضا صادقیان. 73- آقای حسن خدابخش��ی به نشانی پل شهرستان کوچه باغ مشهد 
 جن��ب مکین��ه حاج فضل ال��ه. 74- آقای اصغر عربی به نش��انی قهجاورس��تان باغ بزرگ.

75- آق��ای محمدعلی رعیقی به نش��انی روس��تای فیزاران کراج حم��ام قدیمی. 76- آقای 
رحمان جعفرزاده به نش��انی خ جی اول خ نیرو کوی اردیبهش��ت پ4. 77- آقای مصطفی 
ردانی پور به نش��انی خ آبش��ار کیلومتر 5 ردان کراج. 78- آقای ش��کراهلل پوستی به نشانی 
خ جی س��ه راه فرودگاه آخر شهرک صنعتی روستای حتم آباد. خواسته: اعسار از پرداخت 
محکوم به. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه. در خصوص دادخواس��ت آقای اختر س��ید عظیمی فرزند نیاز محمد 
با وکالت علی ملکی بطرفیت آقای عباس باقری فرزند مهدی و غیره بش��رح دادخواس��ت 
بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به، بدین شرح که خواهان اظهار داشته بموجب دادنامه 
ش��ماره 1629-84/8/1 ای��ن دادگاه بپرداخت رد مال ناش��ی از س��رقت در حق خواندگان 
محک��وم گردی��ده ام و با توجه ب��ه اتمام مدت محکومیت حبس و نداش��تن اموال تقاضای 
اعس��ار دارم و به ش��هادت ش��هود اس��تناد می نمایم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
اظه��ارات گواهان و اینکه مالی از طرف خواندگان معرفی نش��ده و در مدت حبس نامبرده 
بعلت اعمال ماده 696 قانون مجازات اسالمی ادعایش را ثابت تشخیص و به استناد ماده 1 
از قانون اعس��ار و ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد محکوم 
به سهم خود را بصورت پرداخت ده درصد نقدی و مابقی از قرار هر ماه پنج میلیون تا پایان 
بدهی پرداخت نماید. رای صادره نسبت به آقایان احمد گلستانی – حسن حیدری – عباس 
باقری – حس��ین داس��تانپور – عباس امینی – علی ایروانی – محس��ن ناظمی – عبدالخالق 
ش��اه محمدی – حسین صادقیان – محمدعلی رعیتی – اصغر عربی – علی منتظری – اکبر 
خانزادی – محمود احمدی – مصطفی ردانی پور – غالمرضا قاس��می – رس��ول احمدی 
– حس��ین احمدی – س��ید منصور مردان – حسین نجفی مقدم – حسین امینی – حاج رضا 
ش��مس – علی وکیلی – مصطفی پوس��تی – اس��داله ماهرانی – مصطفی موالیی و فرج اله 
احمدی حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید 
نظر اس��تان و نسبت به س��ایر خواندگان غیابی اس��ت و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف: 17202  رس��تم پور – رئیس ش��عبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأي
538 کالس��ه پرونده: 378/90، مرجع رس��یدگي: شعبه بیست و هشتم شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: جواد الماس��ي نش��اني: خ پروین طبقه زیرین بانک انصار، خوانده: محمد 
روح اله��ي مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگي با اس��تعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتي مب��ادرت بصدور رأي مي نماید: رأي قاضي ش��ورا: در خصوص 
دادخواس��ت آقاي جواد الماس��ي به طرفیت محمد روح الهي بخواس��ته مطالبه مبلغ یازده 
میلیون و هش��تصد و هش��تاد هزار ریال وجه س��ه فقره چک به ش��ماره هاي 1- 818718 
م��ورخ 90/2/10، 2- 919678 م��ورخ 90/1/15 و 3- 919682 م��ورخ 89/12/15 عه��ده 
بانک کشاورزي به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمي 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اینکه خوانده با اب��الغ قانوني وقت و انتظار کافي در 
جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مس��تندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي به 
عمل نیاورده و مس��تندات ابرازي نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
مي کند. علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئین 
دادرس��ي مدن��ي و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حک��م به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ي هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسي به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزي 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم مي گردد. رأي ص��ادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهي در این ش��عبه خواهد بود. قاضي ش��عبه بیست و هشتم حقوقي شوراي حل 
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امام علی )ع( : 
هر گاه تصمیم و دور اندیش��ی قرین هم ش��وند خوشبختی 

کامل می شود.

اسکناس 100 دالری  
روزی روزگاری، هنگامي که همه  

در یک ش��هر بدهکار بودند و هر 
کدام برمنباي اعتبارشان زندگي 
را می گذراندند، ناگهان، یک مرد 

بسيار ثروتمند وارد شهر شد.
او وارد تنه��ا هت��ل ش��هر ش��د.  
اس��کناس 100 دالری را روي 
پيشخوان هتل گذاش��ت و براي 
بازدید اتاق هتل و انتخاب آن، به طبقه باال  رفت.صاحب هتل،  اسکناس 
100 دالری را برداش��ت و در این فاصله رفت و بدهي خودش را به قصاب 

پرداخت.
قصاب،  اسکناس 100 دالری را برداشت و با عجله به مزرعه پرورش خوک 

رفت و بدهي خود را به او پرداخت.
مزرعه دار، اسکناس 100 دالری را با ش��تاب براي پرداخت بدهي اش به 

تأمين کننده خوراک دام و سوخت داد.
تأمين کننده س��وخت و خوراک دام،  براي پرداخت بدهي خود اسکناس 
100 دالری را با ش��تاب به هتل برد.  او به صاحب هتل بدهکار بود؛ وقتی 
که دوس��تش را یک ش��ب به هتل آورد،  ات��اق را به اعتب��ار، کرایه کرده 
بود تا بعدا پول��ش را بپردازد.حاال هتل دار اس��کناس را روي پيش��خوان 
 گذاشت.در این هنگام توریس��ت ثروتمند، پس از بازدید اتاق هاي هتل 
 برگش��ت و اس��کناس 100 دالری خ��ود را برداش��ت و گف��ت از

 اتاق ها خوشش نيامده و ش��هر را ترک مي کند.در این پروسه هيچکس 
صاحب پول نشد.ولي به هر حال شهروندان دیگر به هم بدهکار نبودند. همه 
بدهي هایشان را پرداختند.» می گویند دولت انگلستان ازآغاز تاکنون، در 

طول دوره موجودیتش، به این نحو معامله مي کند.«

با ورود اعضای خانواده به دني��ای آنالین، صرف نظر 
از سن آنها، باید آموزش هایی در مورد امنيت فضای 
سایبر به آنها داده شود، چرا که آمارها نشان می دهد، 
هکرها، هر ۳۹ ثانيه از طریق اینترنت، به کامپيوترهای 

افراد حمله می کنند. 
تاکنون، بيش از دویس��ت هزار ویروس کامپيوتری، 
شناخته ش��ده که این تعداد، هر روز در حال افزایش 
است. یک سوم س��ایت های اینترنتی نيز در تسخير 

مسائل غيراخالقی است.
طبق بررس��ی های صورت گرفته، جرای��م اینترنتی 
 از س��ال ۲00۷ ت��ا ۲00۸، ح��دود ۳۳ درص��د

 افزایش داشته اند و در سال ۲00۸ حدود ۹.۹ ميليون 
آمریکایی قربانی سرقت یا جعل هویت شده اند.

گفته ش��ده اس��ت که به دليل نبودن آم��وزش های 
 مدون به کارب��ران رایانه ای، ح��دود ۵0 تا ۶0 درصد

 سيس��تم ها در ای��ران، درمعرض خطر جاسوس��ی 
الکترونيک هستند.

از آنجایی که دانستن اصول اوليه محافظت در فضای 
س��ایبر، امری ضروری به نظر می رسد، رعایت نکاتی 

در این باره، به تمامی خانواده ها، توصيه می شود:

امنیت�ی  افزاره�ای  ن�رم  نص�ب 
روی سیستم

خانواده ها بای��د اطمينان حاصل کنند ک��ه نرم افزار 
امنيتی مس��تحکمی دارند ک��ه سيستمش��ان را در 
 برابر ویروس ها، هکرها و جاس��وس افزارها محافظت 
م��ی کن��د. ای��ن ن��رم اف��زار امنيت��ی بای��د محتوا، 
 تصاویر و وب س��ایت ه��ای خطرن��اک را فيلتر کند.

 ومرتب به روزرسانی ش��ود چرا که هر روز تهدیدات 
جدیدی متولد می ش��وند که به روزرس��انی خودکار 
نرم افزارهای امنيتی بس��يار می توان��د در این زمينه 

موثر واقع شود.

از ابزارهای کنترلی و نظارتی والدین 
استفاده شود

تمامی نرم افزارهای امنيتی مهم و پرکاربرد، ابزارهای 
 نظارتی و کنترلی ویژه والدین ارائ��ه می دهند. برای

 یاد گرفتن نحوه کار با این ابزارها، باید زمان گذاشت 
تابت��وان از گزینه هایی ک��ه موضوع��ات و محتوای 

نامناسب را فيلتر و مسدود می کنند، استفاده کرد.
 برخ��ی تولي��د کنن��دگان ن��رم افزاره��ای امنيتی،
  عالوه ب��ر ق��رار دادن ویژگی ه��ای نظارت��ی در این

 نرم افزارها، نرم افزار خاص��ی نيز ویژه نظارت والدین 
بر فعاليت های آنالی��ن فرزندان خ��ود، عرضه کرده 
اند. برای مثال، ش��ورای عالی اطالع رسانی نرم افزار 
فيلترینگ خانگی را عرضه کرده که به صورت رایگان 

از طریق پرتال این شورا، قابل دسترسی است.
این نرم افزاره��ا، فرزندان خانواده را از دسترس��ی به 
محتوای نامناس��ب، خطرات ش��بکه های اجتماعی، 
افراد غریبه و سایر تهدیدات آنالین بر حذر می دارند. 
البته این ابزارها دارای محدودیت های خاص خود نيز 
هستند و بهتر است والدین، شخصا بر کار فرزندانشان 

در اینترنت نظارت کنند.

افراد آنالین، غریبه هستند
هر کسی که آنالین می شود باید این نکته را به خاطر 
بس��پارد که صرف نظ��ر از اینکه دوس��تان آنالین را 
چند بار به ص��ورت آنالین مالقات ک��رده و چه مدت 
با این افراد چت ک��رده و چقدر آنان  را می شناس��د، 
افرادآنالی��ن، افرادی غریبه هس��تند. دروغ گفتن در 
مورد هویت ش��خصی، برای فرد آنالین کاری بسيار 
س��اده اس��ت. کودکان و نوجوانان باید بدانند، فردی 
که وانمود می کند هم س��ن آنهاس��ت، می تواند ۴0 

ساله باشد.
 با وجودی که وب سایت های ش��بکه های اجتماعی

 می تواند راه ای��ده آلی برای مالقات اف��راد جدید به 
صورت آنالین باش��د، به خانواده ها توصيه می ش��ود 
وارد این س��ایت ها ش��ده و پروفایل فرزندان خود را 
چک کنن��د تا اطمين��ان حاصل کنند ک��ه مکالمات 
نامناس��بی رخ نداده باش��د و تصاویر غيرقابل قبولی 

ارسال نشده باشد.
والدین باید مکالمات آنالین فرزندان خود را بررس��ی 
کنند تا مطمئن شوند در معرض خطر افراد خطرناک 

قرار ندارند.

انتخاب کلمات عبور قوی
 ب��رای ایج��اد کلم��ات عب��ور قوی ک��ه ب��ه راحتی 
کش��ف نش��وند، باید کلم��ه عب��ور ش��ما حداقل ۸ 
 کاراکتر داش��ته  و ترکيبی از حروف، ارقام و نشانه ها
  باش��د. کلمات عبور، بای��د در فواص��ل زمانی معين،

 تغيير کنند تا احتمال سوء استفاده از یک کلمه عبور 
در طول زمان کاهش یابد. همچنين رعایت این نکته 
نيز الزامی اس��ت که کلمه عبور خود را با دیگران، به 

اشتراک نگذارید.

چک کردن نرم افزار امنیتی سیستم
کارب��ران باید ن��رم افزار امنيت��ی خود را ب��از کرده و 
اطمينان حاصل کنند که س��ه ویژگی آنتی ویروس، 
 اب��زار ضدجاسوس��ی و فای��روال را دارا اس��ت. ای��ن

  هس��ته های محافظتی بای��د با ابزار ض��د هرزنامه و 
نرم افزار جستجوی امن نيز تقویت شوند.

ای��ده بس��يار خوب��ی اس��ت ک��ه خان��واده ه��ا یک 
 مجموعه امنيتی ب��رروی کامپيوت��ر خانوادگی خود 
داشته باش��ند که ش��امل ابزارهای کنترلی والدین و 

ابزارهای جلوگيری از سرقت هویت باشد.

چطور امنیت خانواده را 
در اینترنت حفظ کنیم؟ 
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فناوری

داستان

شماره جدید همشهری داستان  
منتشر ش��د . در این شماره هم 
به یک ضيافت داس��تان دعوت 

شده اید . 
 ضيافتی ک��ه زمس��تان در آن تأ ثير گ��ذار بوده و رن��گ و طعم 

داستان های این شماره را زمستانی کرده است.
پوستر زمس��تانی، هدیه ویژه این شماره همش��هری داستان به  
مخاطبان خود است . در شماره بهمن ماه، هایکوهای قصه گو هم 

آورده شده است که در بين آن ها، هایکوهایی از احمد رضا احمدی 
و ضياء موحد هم به چشم می خورد.همچنين می توانيد در این 
شماره، داس��تان هایی از  حميد رضا شکارسری، محمد حسين 

جعفریان ، ایزابل آلنده  و استيفن کينگ  را بخوانيد. 
 در ش��ماره آخر همش��هری داس��تان، داس��تان ایرانی کمتر از

 شماره های قبل به چشم می خورد، اما همچنان  داستان خواندنی 
زیاد دارد.  شماره بعدی همشهری داستان هم ظاهراً، ۲0 اسفند 

ماه منتشر می شود.

 ضیافت داستان

گاهی آدم، حرف دلش را نمی 
تواند بزند. این خيلی بد است. 
نه اینکه نتواند بگوید؛  می داند 
که اگر زیاد اصرار کند ضایع 
می شود، برای مثال فرض بفرمایيد، یک تيم با چند ميليون 
هوادار قهرمان می شود؛ تمام بازیکنانش هم تست دوپينگ 
داده اند و سالمتشان تأیيد شده. حاال یک مربی از ليگ دسته 
بيل، با این تيم حال نمی کند و هی گير الکی می دهد؛ یک بار 
می گوید بازیکنان سقف قرارداد را رعایت نکرده اند، یک بار می 
گوید مالک باشگاه این همه سرمایه را از کجا آورده که تيمش 
را قهرمان می کند و ... خب اگر این مربی،  همينجور ادامه دهد 
و چندین سال تالش کند، آخر می شود مایلی کهن! حاال فکر 
نکنيد مایلی کهن ها فقط در عرصه های ورزشی فعاليت می 
کنند، خير! در س��ایر زمينه ها هم ورود پيدا کرده و با قدرت 
فریاد می زنند و ندای حق طلبان را یک نفره به گوش جهانيان 

می رسانند. خدا عمرشان بدهد. اصغرفرهادی برای فيلمش 
پنجاه تا جایزه گرفته،چندروزقبل ه��م  گلدن گلوب را برد و 
نشان داد که یک اصغر، می تواند به تنهایی اکبرمخلوقات را در 
عرصه سينما مغلوب کند. بعد می گویند، این درست  که زیاد 
جایزه برده )مورد مذکور را با اکراه می گویند، ته دلش��ان می 
گویند ما جایزه بيشتر گرفتيم، تا حاال نگفتيم ریا نشه(، و جوایز 
او »به نوعی« افتخار محسوب می ش��ود، )به نوع نامطلوبی!( 
ولی چرا با این همه کماالت، عرف دیپلماتيک را رعایت نکرد؟ 
من خيلی به این عرف دیپلماتيک فکر ک��ردم و هی از خودم  
پرسيدم که اصغر برای حفظ عرف دیپلماتيک باید چه کار می 
کرد؟ آخر به این نتایج رسيدم:1( باید بطور خودجوش،  از دیوار 
گلدن گلوب می پرید داخلش، چون از نظر ما،  ش��يئی به نام 
»در« در چهارچوب عرف دیپلماتيک تعریف نشده است. ۲(به 
محض دیدن رقيب و همکارش، آنجلينا جولی به خاطر حفظ 
عرف دیپلماتيک می زد زیرگوشش. ۳(یک نماینده از طرف ما،  

یک بولدوزر با خودش می برد، جهت انحالل محل 
برگزاری مراسم غيرقانونی گلدن گلوب یا حداقل 
انحالل خانه  غيرقانونی اس��تيون اسپيلبرگ، که 

دست خالی برنگردیم. 
ای��ن قضيه ع��رف دیپلماتيک، چن��د وقت پيش 
هم برای علی اکبر صالح��ی، وزیرامور خارجه که 
ما  ب��ه خاطر خن��ده اش خيلی دوس��تش داریم، 
مسئله  س��از ش��ده بود.دليلش هم همين خنده 
ای ب��ود که ما دوس��ت داری��م !  اص��وال هرچه ما 
 دوس��ت داریم، خارج از عرف دیپلماتيک اس��ت.

 می ترسيم فردا بگویند کباب درست کردن روی 
منق��ل، بدمينتون در مالع��ام و ... خ��ارج از عرف 
دیپلماتيک اس��ت و با خاطيان، مطاب��ق با قانون   
برخورد می شود! ما آخر می ميریم و نمی فهميم این 

عرف دیپلماتيک یعنی چه...

 اصغر! درسته جایزه گرفتی ولی این که دلیل نمیشه

فيل��م س��ينمایی »جدای��ی ن��ادر از س��يمين« ب��ه کارگردان��ی اصغ��ر فره��ادی از 
امش��ب در س��ينما خان��واده اصفه��ان، از س��اعت ۲۲:۳0 ب��ه ص��ورت وی��ژه،  اک��ران 
می ش��ود. مصطف��ی هاش��می، مدی��ر مؤسس��ه ای��ران فيل��م اصفهان،گف��ت: 
 ب��ا توج��ه ب��ه افتخار آفرینی ه��ای ای��ن فيل��م، تصمي��م گرفتي��م ت��ا س��انس 
پ��ر مخاط��ب س��اعت ۲۲:۳0 س��ينما خان��واده را ب��ه م��دت ی��ک هفت��ه، ب��ه اکران 
ویژه آن اختص��اص دهيم .ک��ه در صورت اس��تقبال، امکان اس��تمرار این اک��ران ویژه، 
 بيش از ی��ک هفته نيز وج��ود دارد.گفتنی اس��ت ای��ن فيلم، ب��ه کارگردانی فيلمس��از

 خمينی شهری تاکنون جوایز بسياری را از جشنواره های متعدد، کسب کرده و چندی پيش 
نيز موفق به دریافت عنوان بهترین فيلم خارجی جوایز گلدن گالب س��ال ۲01۲ شدودر 
جوایز اسکار ۲01۲ نيز در دو بخش بهترین فيلمنامه و بهترین فيلم خارجی،کاندیدا شده 

نمایش��گاهي از آثارخوشنویس��ي احمد تيموري،ازروز  ۶ بهمن ماه، در م��وزه هنرهاي معاصر 
اصفهان، برگزار مي ش��ود. در این نمایش��گاه، ۴0 اثر با خط نس��تعليق در گالري ۵ در معرض 
نمایش قرار مي گيرد. احمد تيموري داراي  مدرک درجه  یک هنري و درجه  اس��تادي اس��ت. 
وي در زمره  خوشنویس��ان وفادار به س��نت هاي اصيل خوشنویس��ي اس��ت. در این مجموعه 
 ،گزیده اي از آثار تيموري،  اعم از چليپا، س��ياه مش��ق، سطرو... ارائه شده اس��ت. این هنرمند،

 نمایشگاه هاي داخلي و خارجي متعددي برگزار کرده است. وي متولد 1۳۳۸ در  شهر همدان 
 و از جمله استادان انجمن خوشنویسان این شهر است. تيموري نزد استادان  بنام خوشنویسي،

  تلم��ذ ک��رده و از حض��ور بس��ياري از این چه��ره هاي ش��اخص چ��ون:  حس��ن ميرخاني، 
 عبداله فرادي،کيخس��رو خروش، غالمحس��ين امي��ر خاني  و... بهره برده اس��ت. نمایش��گاه 

احمد تيموري در موزه هنرهاي معاصر، تا ۳0 بهمن ماه براي بازدید عالقه مندان برپاست.

سرپرس��ت اداره کل مي��راث فرهنگ��ي، صنایع دس��تي و 
گردشگري استان اصفهان گفت:  خانه نواب صفوي، درآینده 

محل بازدید مسافران و گردشگران مي شود.
 به گ��زارش ایمنا، محس��ن مصلحي، ب��ا بيان ای��ن مطلب 
اظهار داشت: برخي از رس��انه ها، خبر از مخروبه شدن خانه 
»بدیع صفوي« معروف به نواب صفوي داده اند، ولي این اثر 
ارزشمند تاریخي، نه تنها مخروبه نشده، بلکه به زودي محل 

بازدید صدها مسافر و گردشگرمی شود.
وي تصریح کرد: حدود هفت ماه قبل، چند تن از اهالي محل 
شبانه، بخش��ي از دیوارهاي این بنا را تخریب کرده بودند. با 
حضور مسئوالن ميراث فرهنگي و یگان حفاظت، در کمتر 

 از ۲۴ ساعت، این افراد بازداشت ش��دند و به سرعت، محل
 آسيب دید، بازسازي شد.

این مقام مس��ئول ادام��ه داد:  خانه تاریخ��ي بدیع صفوي، 
داراي مالکان شخصي است و در صورت تعامل آنها با ميراث 
فرهنگي، این سازمان مي تواند نسبت به مرمت و یا هر تصميم 

دیگري اقدام مورد نياز را انجام دهد.
مصلحي افزود: درآس��تانه نوروز و حضور گسترده مسافران 
داخلي و خارج��ي، هر ۲0 روز، جلس��ه اي جهت هماهنگي 
فعاليت هاي ضروري برگزار می ش��ود. در این شرایط، طرح 
چنين موضوعات��ي فقط س��ياه نمایي براي ش��هر تاریخي 

اصفهان است.

اکران ویژه »جدایی نادر از سیمین« در 
سینما خانواده اصفهان

نمایشگاه آثار خوشنویسي احمد تیموري 
در موزه هنرهاي معاصر اصفهان

سرپرست اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان:

خانه نواب صفوی محل بازدید گردشگران

رنگ سال 2012 مشخص شد
»ليتریک ایزمن«، مدیر اجرایی ش��رکت پنتون که استاندارد رنگ های 
لباس و صنایع خانگی را تعيي��ن می کند،  در این باره گفته اس��ت:  این 
 رنگ بنا بر ایده تحرک و ایجاد انگيزه برگزیده ش��ده اس��ت. پيش بينی 
هر س��االنه رنگ ب��ر پایه ني��از مش��تریان و آنچ��ه آن��ان می خواهند، 
 ص��ورت می گي��رد و بالفاصل��ه م��ورد اس��تفاده طراح��ان گوناگ��ون 
قرار می گيرد.»واشنگتن پست« در این باره نوشته است که جهان سال 
آینده به رنگ خاکس��تری نياز ندارد، جهان به رنگی ني��از دارد که از آن 
انگيزه،  انرژی و شجاعت برای اقدام برخيزد. به همين جهت، مؤسسه رنگ 
»پنتون« بر پایه تحليل روانشناسان، خود،  رنگ نارنجی مایل به سرخ را به 

عنوان رنگ سال ۲01۲ برگزیده است.
بر پایه این گزارش، »ليتریک ایزمن«، مدیر اجرایی ش��رکت پنتون که 
استاندارد رنگ های لباس و صنایع خانگی را تعيين می کند، در این باره 

گفته که این رنگ بر پایه ایده تحرک و ایجاد انگيزه برگزیده شده است.
پيش بينی هر ساالنه رنگ، بنا بر نياز مشتریان و آنچه آنان می خواهند، 
صورت می گي��رد و بالفاصله م��ورد اس��تفاده طراحان گوناگ��ون قرار 
می گيرد. مدیر اجرایی پنتون در همين باره گفته است که این انتخاب، 
یک انتخاب سليقه ای نيس��ت.  ما به نوعی، روح زمانه را درمی یابيم و به 
 همه خواس��ته های دور و برمان نگاه می کنيم. وی همچنين در این باره

 افزوده است که مشتری نقشی اساسی در احيای اقتصاد دارد و این نارنجی 
مایل به سرخ است که آدرنالين توليد کرده و مشتری را به فعاليت بيشتر 
در راستای خرید، تشویق می کند. سال های گذش��ته هم صورتی گرم، 
فيروزه ای و زرد ، برگزیده شده بودند. برگزیدن رنگ سال توسط مؤسسه 
پنتون، تأثيرزیادی در تعيين رنگ پوشاک و وسایل دکوراسيون خانگی 
در کش��ور های غربی می گذارد؛  اما این بدین معنا نيس��ت که رنگ های 
دیگر مورد بی توجهی طراح��ان و توليد کنندگان ق��رار می گيرد. بلکه 
بر پایه نياز مش��تری این رنگ، رنگ غالب در طراح��ی و توليد در چنين 
صنایعی می  شود .ذکر این مهم، الزم است که توجه به معرفی رنگ سال، 
عمدتاً مورد توجه جوانان و افرادی اس��ت که به دنبال مدگرایی هستند. 
به همين دليل در کشورهای غربی که اس��اس اقتصاد، بر مصرف گرایی 
است، تالش هایی از این دست،  به وفور به چشم می خورد که متأسفانه با 
همان شکل و سياق، وارد جامعه ایرانی شده است؛ بدون اینکه تغييری در 
ماهيت و هدف آن صورت بگيرد. این در حالی است که ممکن است، فضای 
روانی و اجتماعی جامعه ایرانی، به کلی متفاوت از جامعه ای دیگر باشد که 

این هم در انتخاب رنگ ها برای وسایل گوناگون، بسيار تأثيرگذار است .

خودکاری که نوشته ها را بلوتوث 
می کند 

 خ��ودکار جادویی، دس��ت نوش��ته ه��ای ش��ما را تبدی��ل به یک 
فایل الکتریکی می کند. اطالعات ثبت ش��ده به وس��يله بلوتوث به 

کامپيوتر و یا تلفن همراه منتقل می شود. 
این خودکار جادویی،  دست نوش��ته های شما را تبدیل به یک فایل 
الکتریکی می کند. اطالعات ثبت شده، به وسيله بلوتوث، به کامپيوتر 

و یا تلفن همراه منتقل می شود.
 نسل جدید خودکارها، در آینده مورد توّجه نویسندگان و فيلمنامه 
نویسان و ... قرار می گيرد و ایده ال ترین روش و مشّوق، برای نوشتن 

یک کتاب و یا نکته برداری از یک کتاب و غيره است.

عکس نوشت

خبر

س
س: فار

]عک

نه از قیمت ارز خبر داشت نه از آخرین 
قیمت سکه ! از غرو لند های پدر هم اصال 
سر در نمی آورد فقط به این فکر می کرد 
توپی که شوت کرده گل می شود یا نه یا 
چرا نتوانسته امروز گل بزند یا کجای زمین 
بایستد که راحتر گل بزند. فکر و ذکرش  
تنها خالصه می شد به عصرهاساعت 5 د 
که  با بچه های محل وعده داشتند برای 
فوتبال . پدرش همیشه می گفت که به 
حالش غبطه می خورد دلیلش را نمی 
فهمید !

ارمیا
نورربخش

 دانیال
 فتحی
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