
به همین سادگی زیر شهر چه خبر است؟
منتشر شد

+Book
در پی نشست تازه تونل متروی اصفهان

اصفهان و روزجهانی 
گرافیک  5

 دالالن، بازار موز عید را 
در اصفهان احاطه کردند 46

ردپای فساد بزرگ اقتصادی 
5در ورزش اصفهان

3 در حالی که همگان به تعطیالت نوروزی رفته بودند و از هیاهوی خبری دور،  باز هم متروی اصفهان ماجرایی تازه رقم زد.این نشست  
برای چندمین باربود که خبر سازترین آن  در  اسفند 89 رخ داد، در مسیر متروی اصفهان تونل فرو نشست ودر فاصله بین سی وسه پل به 
چهار راه نظر، آسفالت وسط خیابان ترک خورد و گل والی به بیرون فوران کرد.حاال اگر از خیابان رد شویم، گودالی به عمق 20 متر مربع از 

گل والی باال زده و روی آن با چندین ورق آلومینیومی پوشانده شده است.

شکست  آبی ها در شادی 
اماراتی ها

تیم فوتبال استقالل در لیگ قهرمانان آسیا برابر الجزیره امارات 
شکست خورد. این دیداراز ساعت ۱9 در ورزشگاه آزادی آغاز 
ش��د و با نتیجه دو بر یک به س��ود تیم اماراتی به پایان رسید.

جمعه عبداهلل در دقیقه 5 و جابر در دقیقه 73  دروازه استقالل 
را باز کردند. گل اس��تقالل هم در دقیقه 69 توس��ط فریدون 
زندی به ثمر رسید. از نکات جالب این بازی این بود که  در نیمه 
اول توپ به دوربین عنکبوتی که  کار نم��ی کرد برخورد کرد 
و داور بازی را متوقف کرد و بالفاصله بعد از ش��روع مسابقه بار 
دیگر توپ به این دوربین برخورد کرد و داور برای بار دوم بازی 
را نگه داشت.داور این مسابقه کیم دونگ از کره بود. استقالل 
با این نتیجه با همان 4 امتیاز چش��م به دیدار الریان و نس��ف 

قرشی دوخت.

دست سرنوشت، این بار 
خوب نوشت

دالر 1900 تومانی جای 
خود را باز کرد

نوروز 91، کم حادثه ترین 
نوروز اصفهان 

تاج،  مدیرعامل 
ذوب آهن می شود؟

آرزوهای فوتبالی ایران در سال91
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علی الریجانی: 
افزایش اخیر یارانه ها غیرقانونی است

 رییس مجلس ش��ورای اس��المی با انتق��اد از اقدام اخی��ر دولت در 
افزایش یارانه نقدی، تأکید کرد: مجلس ش��ورای اسالمی نمی تواند 
 با طرح های غیرکارشناس��ی که طوفان تورم ایجاد می کند، موافقت

 کند.

3زمین زیر پای مردم فرو ریخت 
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استیضاح وزیر تعاون کلید خورد
پرده آخر جدال مجلس هشتم با دولت

برای چندمین بار در اصفهان

در حالی که با ش��روع سال جدید مجلس هش��تم به آخرین روزهای 
عمر خود نزدیک می شود، اختالف سلیقه های شدید دولت و مجلس 
باعث شده اس��ت این روزهای آخر نیز راهروها و صحن علنی مجلس 
خبر ساز و جنجال آفرین باشد. زمزمه های مخالفت مجلس با انتصاب 
 س��عید مرتضوی به س��مت  مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی و 
بی توجهی دولت به نظر مجلس، باعث شد تا یک فقره استیضاح دیگر 

نیز به کارنامه دولت دهم اضافه شود.
دیروز، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالمی، وزیر تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی با ۱9 امضا به هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی ارایه شد. 
در میان اسامی امضا کنندگان این استیضاح نام نمایندگان سرشناس 
و مؤثری نظیرعلی زاکانی، احمد توکلی، علی مطهری و الیاس نادران 

به چشم می خورد.
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آگهی فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

91/1/2091/1/30خريد شش رديف آجر نسوز186-90مناقصه1

91/1/2691/2/5خريد چهارده رديف قطعات مكانيكي217-90مناقصه2

91/1/2491/2/5خريد يازده رديف قطعات مكانيكي220-90مناقصه3

مناقصه 4
91/2/691/2/26خريد يكدستگاه ماشين گانينگ221-90بين المللي

211-90ارزيابي كيفي5
شناسائي تأمين كنندگان 145 هزار تن 
سنگ منگنز دانه بندي مورد نياز ذوب 

آهن اصفهان طي سال 91
91/1/2991/2/12

شناسائي تأمين كنندگان 245 هزار تن 191-90ارزيابي كيفي6
91/1/2691/2/2سنگ آهن منگنزدار

ساير موارد:

1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت 
اسناد )مندرج در جدول(

www. 2 – جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس
esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

نوبت اول
1391/1/14-950/11/436

م الف: 190

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت 
شرکت به آدرس ذيل درج می گردد.

آگهي مزايده شماره 91/1
ش�ركت مخابرات اس�تان چهارمحال و بختي�اري در نظر دارد نس�بت به 
واگذاري تعدادي از امالك و س�اختمان هاي خود به ش�رح اسناد مزايده 
و با ش�رايط جديد از تاريخ مزايده عمومي به باالترين قيمت پيش�نهادي 
اقدام نمايد. ل�ذا داوطلبين محترم مي توانند از تاري�خ 1391/1/19 لغايت 
1391/1/29 پس از واريز بهاي اسناد مزايده به مبلغ 50/000 ريال به حساب 
0105985715009 بانك ملي ايران به نام ش�ركت مخابرات استان و ارائه 
رسيد بانكي مربوطه، اسناد مزايده را از اداره تداركات اين شركت واقع در 
شهركرد، خيابان ياس�ر- واحد قراردادها دريافت و با توجه به مندرجات 
آنها،  اس�ناد مذكور را تكميل نموده و به ضميمه پيش�نهاد قيمت خود تا 
س�اعت 15 مورخ 91/2/10 به آدرس ش�هركرد- خيابان ياس�ر- شركت 
مخابرات استان- واحد دبيرخانه تحويل نمايند. بديهي است اين شركت 
به پاكت هاي رسيده ناقص )فاقد سپرده، مخدوش، مشروط، مبهم و غيره( 
ترتيب اثر نخواهد داد. ضمنًا سپرده شركت در مزايده 5 درصد مبلغ پايه 
هر ملك مي باشد كه مي بايس�تي به صورت چك تضميني يا ضمانت نامه 
بانكي در وجه شركت مخابرات اس�تان چهارمحال و بختياري ارائه گردد. 

هزينه هاي نشر آگهي و كارشناسي به عهده برندگان مناقصه مي باشد. 
تلفن تماس: 0381-3343020

نمابر: 0381-3335355

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري



چهره روزیادداشت

بازداشت 12دزد دریایی توسط ارتش 
فرمانده نیروی دریایی ارتش از اس��ارت 12دزد دریایی توسط ناوگروه 
ارتش در3 هزار کیلومتری آب های ایران خب��ر داد. به گفته حبیب اهلل 
 س��یاری، در آخرین درگیری ناو گروه  ارتش ایران ب��ا دزدان دریایی در

 3 هزار کیلومتری آب های ایران و در مدار 7 درجه اقیانوس هند، 12 دزد 
دریایی بازداشت شد ند.

    امام موسی صدر زنده است
وکیل خانواده امام موس��ی صدر هم زمان با انتشار خبری در روزنامه ای 
لبنانی مبنی بر شهادت وی حدود 10 س��ال پیش در لیبی، اعالم کرد: 
خانواده امام معتقدند امام صدر زنده اس��ت. شبلی مالط به دیلی استار 
گفت: این فقط یکی از اخبار بسیاری اس��ت که پس از انقالب در لیبی 
منتشر شده است و خانواده امام همچنان پیگیر آزادی امام و دو همراهش 
هستند. وی افزود: ما نمی توانیم به همه اخبار ضد و نقیض عکس العمل 
نشان دهیم؛ اخباری که بسیاری شان از سر حسن نیت منتشر می شود، 

ولی متأسفانه در انتشار برخی اخبار حسن نیت کمتری دیده می شود.

طالبان باز هم تهدید کرد
رهبر طالبان پاکستان با غیراسالمی خواندن دولت پاکستان، حاکمان 
این کشور را تهدید به جهاد کرد. وی دولت پاکستان را دولتی سکوالر 
و غیراسالمی دانس��ت و گفت: حاکمان پاکس��تان نیز مانند حامد 
کرزی، رییس جمهور افغانس��تان، از سیاس��ت های آمریکا پیروی 
می کنند. بنابراین جهاد علیه پاکستان وظیفه ماست که مردم نیز در 

این جهاد طالبان را همراهی خواهند کرد.

دیروز طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االس��المی، وزیر تعاون ، 
کار و رف��اه اجتماعی با 19 امض��اء به هیأت رییس��ه مجلس 
شورای اسالمی ارایه ش��د. در میان اس��امی امضاء کنندگان 
این اس��تیضاح نام نمایندگان سرش��ناس و مؤثری نظیرعلی 
زاکانی، احمد توکلی، علی مطهری و الیاس نادران به چش��م 
می خورد. عالوه بر نمایندگان سرشناس جناح راست، بودن 
 نام بعضی از نمایندگان اقلیت مجلس در میان امضاکنندگان،

نشان دهنده وجود اجماعی نسبی در مجلس برای پشتیبانی 
از این استیضاح است.

طراحان این اس��تیضاح در متن نامه ای که به هیأت رییس��ه 
مجلس ارایه شده اس��ت، انتصاب س��عید مرتضوی به سمت 
مدیرعامل��ی صندوق تأمی��ن اجتماعی را »ب��ر خالف مصالح 
کش��ور و معارض قانون و آس��یب زننده به منافع 33 میلیون 
کارگر زحمت کش و خانواده های آنان« دانسته و برای دالیل 

ادعای خود، به این موارد اشاره کرده اند:

1  وی در س��مت قبلی خود، یعنی دادس��تان تهران متهم 
است و از حالت قضایی معلق ش��ده و پرونده اش هنوز مفتوح 

است.
2  در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، 

مقصر شناخته شده است.
3   در پرونده دانش��گاه آزاد اس��ناد زیادی علی��ه اقدامات 

غیرقانونی و سوء استفاده های وی موجود است.
4  در تحقیق و تفحص از قوه قضایی��ه، به دلیل تخلفاتش 
مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش مربوطه در مجلس، 
واکنش غیرقانونی و خالف ش��ئون ش��غلی در رسانه ها نشان 

داده است.
5  اسناد مطمئنی در سوء اس��تفاده از موقعیت شغلی علیه 

وی موجود است.
6  در تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم 
وابسته، یعنی »شستا« تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به 

همین دلیل، بر خالف قانون مدیریت خدمات کش��وری عمل 
شده است .

7   تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه های اجتماعی- 
سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.

8   گفته شده وزیر تصمیم را به جناب آقای رییس جمهور 
نس��بت داده اس��ت. وزیری که بر خالف مصالح مردم و کشور 
قدرت مقاومت در برابر فش��ار ناحق را ن��دارد، نمی تواند مورد 

اعتماد و اتکا مجلس باشد.
در میان این دالیل، قابل توجه تر از همه، دلیل هفتم اس��ت؛ 
 هرچند در اکث��ر نظام های سیاس��ی جهان ق��وه مجریه در 
انتصاب ه��ای خود ب��رای تعیین مدی��ران کش��ور از آزادی 
عمل برخوردار اس��ت، اما در س��نت سیاس��ی اغلب کشورها، 

این چانه زنی های فش��رده 
ش��خصیت های  بی��ن 
 سیاسی اس��ت که در نهایت 
تعیی��ن  را   انتصاب ه��ا 
م��ی کن��د. منط��ق ق��رار 
 دادن ق��درت اس��تیضاح 
ریی��س جمه��ور و وزرا در 
اختیار ق��وه مقنن��ه هم در 
حقیق��ت همین اس��ت که 
ب��ا تعیی��ن امکان بررس��ی 
و نق��د تصمیم��ات دول��ت، 
زمین��ه را ب��رای تضمیی��ن 
 صحت و سالمت رویه های 
تصمی��م گی��ری و اجرای��ی 

فراهم کند.
شاخص روابط سازوکار میان 

قوا در کش��ور و جهت گیری اساسی به س��مت حل معضالت 
اساسی این اس��ت که مصالحه و س��ازش و هماهنگی اولویت 
پیدا کند و جای تقابل و تهدید را بگیرد؛ در چنین فضایی هیچ 
گاه مجلس مجبور به اس��تفاده از حق خود در استیضاح وزرا 
نخواهد شد.کوتاهی دولت هم در همین جا نمود پیدا می کند 
که برخالف اطالع از مخالفت اکثر چهره های سیاسی کشور، 
با ناش��نیده گرفتن نجواهای و چه بسا فریادهای مجلس، ساز 
خود را زد و این انتصاب را به هر قیمتی انجام داد. از این رو به 
 نظر می رس��د با این رویه دولت - حتی پس از طرح سؤال از 
رییس جمهوری نیز - همچنان روزهای پرتنشی را در روابط 

مجلس و دولت شاهد خواهیم بود.

پرده آخر جدال مجلس هشتم با دولت

استیضاح وزیر تعاون کلید خورد

مجید  در حالی که با شروع سال جدید مجلس هشتم به آخرین روزهای عمر خود نزدیک می شود، 
اختالف سلیقه های شدید دولت و مجلس باعث شده اس�ت این روزهای آخر نیز راهروها و کافی

صحن علنی مجلس خبر ساز و جنجال آفرین باش�د. زمزمه های مخالفت مجلس با انتصاب 
سعید مرتضوی به سمت  مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی و بی توجهی دولت به نظر مجلس باعث شد تا یک 

فقره استیضاح دیگر نیز به کارنامه دولت دهم اضافه شود.

علی الریجانی: 

 افزایش اخیر یارانه ها 
غیرقانونی است

رییس مجلس شورای اس��المی با انتقاد از اقدام اخیر دولت 
در افزایش یارانه نقدی تأکید کرد: مجلس ش��ورای اسالمی 
نمی تواند با طرح های غیرکارشناسی که طوفان تورم ایجاد 

می کند، موافقت کند.
به گزارش مهر، علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی روز سه شنبه که اولین جلسه مجلس در سال 
جدید بود، در سخنانی نسبت به اقدام اخیر دولت در افزایش 
یارانه نقدی و پرداخت آن در پایان سال گذشته گفت: جدای 
از اینکه این اقدام خالف صریح قانون است، با شرایط کشور نیز 
متناسب نیست و کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه 

آن را تشدید می کند. 
وی همچنین با تأکید بر اینکه این اقدام دولت کمکی به حل 
مسأله بیکاری هم نمی کند، خاطرنشان کرد:  این اقدام هیچ 
افق روش��نی برای تولید کشور ترس��یم نمی کند. اگر دولت 
مجموعه ای از تصمیمات را با هم در نظر می گرفت، مجلس 
قطعاً  آن را مورد توجه قرار م��ی داد، اما چنین مجموعه ای 
مالحظه نشده است وگرنه مجلس چنانچه دولت در گام دوم،  
به جلوگیری از تورم و کمک به رونق تولید و ایجاد اش��تغال 

توجه می کرد، با این اقدام موافقت می کرد.
 الریجانی تصریح کرد: اگر نگاه اجمالی به اقدامات قدرت های 
زورگو در مقابله با ملت ایران داشته باشیم، متوجه می شویم 
نقطه کانونی مورد توجه آنها پیکره اقتصادی کشور است تا به 

توان اقتصادی کشور و تولید داخلی لطمه وارد کنند. 
رییس مجلس گفت: آنچه رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در طلیعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزایش 
 تولید و رونق تولید و حمایت از کار و س��رمایه داخلی شود، 
با تحلیل ش��رایط نی��روی انس��انی، وضعیت کش��اورزی و 
 صنعت و رفتار قدرت های زورگو، راهبردی دقیق برای ملت 

است.
 نماینده مردم قم تصریح کرد:  اگر قوای سه گانه کشور در این 
جهت همفکری صمیمانه داشته باشند و محور تصمیمات را 
رونق بخشی به تولید قرار دهند، تحریم ها را به فرصتی برای 
جهش تولید بدل می کنند و از تورم و گرانی جلوگیری شده 

و زمینه اشتغال پایدار فراهم  می شود. 
 وی گفت: الزم است مجلس هش��تم در ماه های پایانی خود، 
به ویژه در تدوین بودجه سال 91 موضوع رونق تولید و افزایش 
بهره وری را، چه در کمیس��یون تلفیق و چه در کمیس��یون 
تخصصی محور تصمیم گیری خود قرار دهد و در تحقق این 
امر راهبردی، هیچ مصلحت اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.

خبر کوتاه

خبر ویژه

باید روی مردم حساب کرد
 هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
با این حجم زیاد درآمد نفتی که االن داری��م و به عالوه این ظرفیت 
صادراتی که االن ب��رای ما، به ویژه در زمینه تولیدات پتروش��یمی و 
خدمات و سایر موارد پیدا شده، نباید مشکل می داشتیم. فکر می کنم 
بیکاری ها و این مشکالت خیلی غیرعادی است..... فکر می کنم با این 
درآمد عظیم و ظرفیت کاری که در کشور هست، االن بیکاری خیلی 

غیرمعمول است و فقط مسأله، مدیریت است. 
 اگر مدیریت نیرومندی در کش��ور کارها را به عه��ده بگیرد، همین 
حاال می تواند خیلی زود با یک حرکت های جهش��ی این مس��ائل را 
حل کند. باید روی مردم حس��اب کرد. اگر بخواهیم بدون مردم کار 
کنیم، همه چیز در بن بس��ت 
قرار می گیرد و اگر با مردم کار 
کنیم، همه چیز باز می شود و 

می تواند جلو برود.
  ما س��رمایه امی��د را داریم. 
 مهم این اس��ت ک��ه چگونه 
 از ای��ن س��رمایه اس��تفاده 

کنیم.
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وزارت خارجه دقت بیشتری در رابطه با ترکیه داشته باشد

کواکبیان، نماینده مردم سمنان در مجلس،گفت: ترکیه 20 درصد واردات نفت ایران را کاهش داد و اوباما از این 
کشور تشکر کرد، همچنین این کشور دوباره بر سپر موشکی تأکید کرد، لذا معتقدم  وزارت خارجه حتماً باید 

درباره ترکیه  اقدام جدی داشته باشد.

بودن نام بعضی از 
نمایندگان اقلیت 

مجلس در میان 
 امضاکنندگان،

نشان دهنده وجود 
اجماعی نسبی 
در مجلس برای 

پشتیبانی از این 
استیضاح است

ایران،کلید منافع آمریکاستکوفی عنان »بله« را از بشار گرفت
کوفی عنان، نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه، اعالم کرد دولت سوریه با 
اعالم آتش بس از دهم آوریل موافقت کرده است.کوفی عنان اظهار داشت ولید معلم، وزیر 
امورخارجه سوریه با صدور بیانیه ای، موافقت دولت دمشق را با کلیات طرح شش ماده ای 
نماینده ویژه سازمان ملل اعالم کرده است.کوفی عنان افزود: وزیرخارجه سوریه دربیانیه 
خود تأکید کرده است دمشق درباره جزییات این طرح با نماینده ویژه سازمان ملل مذاکره 
می کند. وی در ادامه گفت: دولت سوریه همچنین موافقت خود را با تعیین ضرب االجل 
برای برقراری آتش بس اعالم کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل اضافه کرد: گروهی از 
اعضای هیأت صلح بانان سازمان ملل به همراه من به دمشق سفرمی کنند تا درباره جزییات 

چگونگی آتش بس با هم گفتگو کنند.

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر اینکه در ش��رایط فعلی به رابطه با آمریکا نی��ازی نداریم، گفت: ما در 
بهترین موقعیت قرار داریم و این آمریکاس��ت که به خاط��ر منافعش در منطقه 
نیازمند ایران است و ایران، کلید منافع آمریکا محسوب می شود.حجت االسالم 
حس��ین ابراهیمی با اش��اره به برخی اظهارنظرها در روزهای اخیر درباره ممنوع 
نبودن برقراری رابطه با آمریکا گفت: ما هم اکنون در بهترین موقعیت قرار داریم 
و آمریکاست که به ایران نیازمند است، زیرا منافعش در منطقه است و ایران کلید 
منافع آمریکا محسوب می شود. ما همچنان از موضع اقتدار در مذاکرات هسته ای 

بهره مندیم و هیچ گاه در موضع ضعف و انفعال قرار نداشته و نخواهیم داشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: عمر مجلس هش��تم به اجرای طرح نظارت 
مجلس بر امور نمایندگان نمی رس��د و مطمئنا این طرح در مجلس آتی اجرا 

می شود.
حجت االسالم حسین سبحانی نیا، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی 
در گفتگو با فارس، درباره زمان اجرای طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان 
که دیروز مواد باقیمانده از آن نیز به تصویب نمایندگان رسید، اظهار داشت: 
شورای نگهبان بر سه ماده این طرح ایراد گرفته بود که این ایرادات در جلسه 

دیروز رفع شد.
وی افزود: اکنون نیز این طرح دوباره به ش��ورای نگهبان می رود تا تأیید این 
شورا را بگیرد. البته به نظر می رسد ش��ورای نگهبان ایراد دیگری بر این طرح 
نگیرد چراکه در جلسه امروز،سه شنبه، تمام ایرادات گذشته شورای نگهبان 

بر این طرح رفع شد. 
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: مسلماً پس از اینکه این طرح مراحل 
قانونی را طی کند و تأیید شورای نگهبان را بگیرد، عمر مجلس هشتم به اجرای 

این طرح نمی رسد و مطمئنا این طرح در مجلس آتی اجرا می شود.
س��بحانی نیا ادامه داد:  در بند یک این طرح نیز آمده که»در ابتدای هر دوره 
مجلس و حداکثر س��ه ماه پس از انتخاب هیأت رییسه دایمی، هیأت نظارت 
تشکیل می شود«. لذا مشخص اس��ت در مجلس نهم و پس از انتخاب هیأت 

رییسه این مجلس، این طرح اجرا می شود.

 س��تاد انتخابات کش��ور در ابالغی��ه ای خطاب ب��ه فرمان��داران مراکز 
حوزه ه��ای انتخابی��ه مرحل��ه دوم انتخاب��ات نهمی��ن دوره مجلس 
 ش��ورای اس��المی، جزییات زمان بندی این مرحله از انتخابات را ابالغ 

کرد. 
به گزارش ایسنا،  با اس��تناد به ماده1 و تبصره 3 ماده 9 قانون انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی، جدول زمان بندی مرحله دوم نهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی به فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مرحله 

دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی، ابالغ شده است.
در ای��ن ابالغیه که به امضای نوری، جانش��ین س��تاد انتخابات کش��ور 
 رسیده اس��ت، زمان انتش��ار آگهی انتخابات و آگهی اس��امی نامزدها، 
 6 /2/ 91 تعیین شده و برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها 7 روز، از بامداد 
پنج شنبه 7 /2/ 91 الی س��اعت 8 صبح پنج شنبه 14 /2/ 91 مشخص 

شده است.
همچنین برابر آنچه پیش از این اعالم شده و در این جدول زمان بندی 
تصریح شده اس��ت، اخذ رأی مرحله دوم انتخابات از ساعت 8 صبح روز 
جمعه 91/2/15 در کلیه حوزه های مشمول مرحله دوم آغاز می شود. 
همچنین ستاد انتخابات کش��ور با صدور اطالعیه ای از تمامی متولدان 
15 اردیبهش��ت 1373 و قبل از آن دعوت کرد در مرحله دوم انتخابات 

مجلس شرکت کنند.

انتخابات مجلس

 طرح نظارت بر نمایندگان در 
مجلس نهم اجرا  می شود

اعالم زمان بندی مرحله دوم 
انتخابات مجلس
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SMS 30006255

پاسی از صبح گذش��ته بود که ناگهان 
 گروه
صدای انفجاری مهی��ب خیابان میر را  شهر

در بر گرفت و با این انفجار، قسمتی از 
خیابان نشس��ت کرد. بیش��تر مردم در خواب خوش صبحگاه 
بودند و تعداد کمی از س��اکنان منطقه با ش��نیدن این صدای 
مهیب برای بررسی حادثه، سراسیمه به خیابان ریختند. ابتدا 
مکان حادثه مشخص نبود، ولی با کمی گشتن و بررسی در آن 
حوالی، به محل وقوع حادثه رسیدیم. حفره ای عمیق حاصل 
از انفجار گاز ایجاد ش��ده بود که در کن��ار آن، زمین به خاطر 
پوسیدگی فاضالب نشست کرده بود، البته گفته ها حاکی از 
این بود که ابتدا نشس��ت فاضالب صورت گرفته و س��پس با 
ترکیدن و شکس��تن لوله های گاز و انتش��ار گاز در محدوده 
ترکیدگی، انفجار نیز رخ داده است. این شرح حادثه ای بود که 
بامداد دیروز در اواس��ط خیابان میر، جنب پل هوایی ش��یخ 
صدوق رخ داد که توسط حاضران در محل ذکر شد. از این رو 
خبرنگار ما برآن شد تا برای بررسی چگونگی رخداد این ماجرا 

به محل حادثه برود تا از جزییات ماجرای حادثه مطلع شود. 

این بار به خیر گذشت 
حفره ای بود به عمق بیش از 20 متر و با پهنایی وسیع در جنب 
پل هوایی میر که تقریباً تا وسط خیابان میر را تحت الشعاع قرار 
داده بود. این حفره حاصل انفجار لوله گاز و فرسودگی کلکتور 
اصلی فاضالب بود که می توانست حادثه ای عظیم در اصفهان 
ایجاد کند و خس��ارات جانی و مالی بس��یاری از خ��ود به جا 
گذارد. از این رو حسین اثنی عشری، مدیر آب و فاضالب شهر 
 اصفهان پیرامون حادثه ای که حدفاصل خیابان میر و چهارراه 
شیخ صدوق به وقوع پیوس��ت، گفت: این حادثه حدود ساعت 
2/5 الی 3 صبح روز سه شنبه به دلیل فرسودگی شبکه فاضالب 
ش��هر اصفهان رخ داد و به دنبال وقوع ای��ن حادثه، حفره ای 

درحدود 20 متر مربع ایجاد شد.

 این امر شکس��تگی لوله آب و گاز را در این محدوده به همراه 
داشته است. وی افزود: این حادثه باعث شد که از همان ساعات 
ابتدایی وقوع حادثه، آب محدوده خیابان میر قطع شود، ولی 
تمام تالش ها بر این اس��ت که نهایتاً تا عصر روز س��ه ش��نبه 
قطعی آب در این محدوده برطرف ش��ود. وی ب��ا بیان این که 
این حادثه هیچ گونه خس��ارات مالی و جانی به همراه نداشته 
است، عنوان کرد: خوش��بختانه با اقدام به موقع اکیپ حوادث 
آب و فاضالب شهر اصفهان و همکاری بسیار خوب آتش نشانی 
و شرکت گاز و برق، این حادثه هیچ گونه خساراتی اعم از مالی 
و جانی برای شهروندان به همراه نداشته است. اثنی عشری با 
اشاره به فرسودگی شبکه فاضالب در شهر اصفهان گفت: 45 
 سال از عمر شبکه فاضالب ش��هر اصفهان می گذرد و تاکنون 
قسمت های اندکی از این ش��بکه در طول این سال ها مورد 
بازس��ازی قرار گرفته که این امر منجر به وقوع حوادثی از این 

قبیل شده است. 

فاضالب نیاز به بازسازی دارد؛ اقدام شود لطفا 
این درحالی است که بازس��ازی ش��بکه فاضالب در اصفهان 
نیاز به تأمی��ن اعتب��ارات دارد و برآوردها حاکی از آن اس��ت 
 که بازس��ازی ش��بکه فاضالب ش��هر اصفهان حداقل نیاز به 

300 میلیارد تومان اعتبار دارد. 
در پایان یادآور می ش��ویم که این چندمین بار اس��ت که در 
 اصفهان این اتفاق رخ می ده��د و هربار بر عمق فاجعه افزوده 
می ش��ود. تا کی باید مردم نگران  باشند و به انتظار حادثه ای 
دیگر در اصفهان بنش��ینند؟ فقط به خاطر این که مس��ئوالن 
ما نم��ی توانند بودج��ه تعمی��رات را از دولت تأمی��ن کنند و 
 دائما داد بی پولی س��ر می دهند و خ��ود را از ای��ن اتفاقات 

مبرا می کنند.

طنز شهری 
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منازل مسکونی برای 30 درصد 
مسافران  اصفهان 

رسول جهانگیری، رییس اتحادیه مسکن اس��تان اصفهان اعالم کرد: 
نوروز امسال حدود 30 درصد مسافران در اصفهان، از منازل مسکونی 
اس��تیجاری اس��تفاده کردند. به گفته وی،  ۱0 هزار واحد مس��کونی 
استیجاری از طریق صد واحد صنفی برای اس��تفاده مسافران نوروزی 
شناسایی شدند و با توجه به سیاست ستاد اس��کان بر محدود شدن و 
حذف چادر خوابی مسافران، کمتر از 5 درصد چادر خوابی در اصفهان 

مشاهده شد.

 تاکسی ها 800 هزار مسافر 
را جا به جا کردند  

علیرضا تاجمیر ریاحی، مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهر اصفهان 
گفت: ش��ش هزار تاکس��ی، حدود ۸00 هزار مس��افر نوروزی ش��هر 
اصفهان را جابه جا کردند. به گفته وی، در نوروز س��ال ۹۱، س��ه هزار 
تاکس��ی در قالب ستاد تس��هیالت س��فر، در اماکن تفریحی و پرتردد 
همچون میدان امام)ره(، باغ پرن��دگان و پل خواجو، بیش از 400 هزار 
 مسافر نوروزی را جابه جا کرده اند.س��ه هزار تاکسی نیز در سطح شهر 

جابه جایی حدود 350 هزار مسافر نوروزی را انجام دادند.

نوروز 91، کم حادثه ترین نوروز اصفهان 
حسین حسین زاده، رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان خبر خوشی 
داد مبنی بر این که با توجه به حجم وس��یع امکانات تدارک دیده ش��ده 
 از سوی نیروی انتظامی اس��تان، اصفهان، امس��ال نوروزی کم حادثه و 
بی خطر را سپری کرد. به گفته وی، امس��ال کاهش۱5 درصدی جرایم 
را داشتیم که توجه بیشترمردم به رعایت مقررات و توصیه های ایمنی 
و همچنین کنترل مناسب خانواده ها بر فرزندان و تمهیدات به کار گرفته 

شده از سوی پلیس، در کاهش جرایم بسیار مؤثربود.

رشد جمع آوری مواد بازیافتی
مدیرعامل س��ازمان بازیافت و تبدیل م��واد زائد ش��هرداری اصفهان 
 اعالم کرد: جمع آوری مواد بازیافتی در س��ال ۹0 نس��بت به سال ۸۹، 
 20 درصد رش��د داش��ته اس��ت. تیمور باج��ول گفت: در س��ال ۹0، 
54 هزار و 2۷0 تن مواد بازیافتی در شهر اصفهان جمع آوری شده است.  

40 کاروان اصفهانی،  امسال  در  راه حج
 معاون س��ازمان حج و زیارت اس��تان اصفهان اعالم کرد: امسال اعزام 
 40 کاروان ب��ه حج تمت��ع وهفت هزارنف��ر از اس��تان اصفهان صورت 
می گیرد. به گفته غالمعلی زاه��دی، مقدمات الزم پذیرش متقاضیان 
دارای اولویت تشرف برای اعزام به حج تمتع در سال ۱3۹۱ فراهم شده 
و افرادی می توانند برای حج امس��ال در کاروان ه��ا ثبت نام کنند که 

فیش بانک ملی تا 20 مرداد ۱3۸4 داشته باشند.

 دردسر های قدیمی
دید و بازدی��د اصفهانی ها  جزئیاتی 

بشیر 
دارد که مختص خود آنهاس��ت. در اسماعیلی

ادامه، ب��ه تع��دادی از برگزیده این 
جزییات اشاره شده است که خواندن آنها خالی از لطف نیست.

ماچ : وقتی بچه ه��ا به دیدن قدیمی تر ه��ا می روند، باید 
منتظر ماچ های بسیار شدیدی باشند. معموالً ماچ کننده،کله 
قربانی را محکم گرفته و گونه ها، پیشانی و غیره را آماج ماچ و 
موچ قرار می دهد! به نحوی که اگر کسی با این فرهنگ آشنا 
نباش��د، می پندارد مورد حمله یک زامبی قرار گرفته است. 
ماچ کننده اگر خیلی محبتش زیاد باش��د، پ��س از هر ماچ 

می گوید: های ! 
تع�ارف: هیچ قومی مثل اصفهانی ها تعارفی نیس��تند. آنها 
اینقدر در این امر افراط می کنند که میهمان کالفه  می شود.

تعارف ها برا ی گز و شیرینی اینطور است: »بخوریندا! نچینین 
تو پیش دسی. سون )سوهان ( بخورید.یه چای دیگه بیارم با این 
گل گز بخورین؟« تعارفات میوه هم آداب خاص خودش را دارد: 
اوالً هر دو دقیقه یک بار به میهمان گوشزد می شود که: »َدنی 
بَسه نیشسین؟ یه پرتغال بخورین. یا این که  روزه ین؟ یه سیب 
بخورین. می خاین مام اومدیم خونه دون هیچی نخوریم؟« در 
صورتی که میهمان همچنان بی توجهی کند، جمله معروف 
»بیام پوس بکنم ؟« به وسیله صاحبخانه گفته می شود که در 
واقع آخرین اولتیماتوم اس��ت. میهمان باید بگوید »دسدون 
درد نُکند. دسی خودم می رِسد« و مشغول شود، واال با هجوم 
میزبان رو برو می ش��ود که چند میوه را به س��رعت پوس��ت 
می کند و می گوید: » اِگه نخوری بدم میاد!« اگر میزبان زیاد در 
آشپزخانه برای تدارک چایی معطل کند هم می گویند: »بیاین 

ترا خدا، یه دقه اومدیم خوددونا بیبینیما بریم!«
 موق�ع ت�رک من�زل: معم��والً پ��در خان��واده میهمان 
 می گوید: »اجازه مرخصی می دین؟ ما که از دیداردون سیر 
نیمی شیم« به خانواده اش امر می کند که: »وخیزید بِچا!« 
اینجاس��ت که ولوله ای بر پا می ش��ود و میزبان، یک پکیج 
کامل از تعارفات مرسوم را به مرحله اجرا می گذارد که اکثراً 
هم الکی هس��تند؛ مثل این که »بیشینین جخ سری شبه« 
یا »حاال کوجا با ای��ن عجله؟! یخده صبر کونین تا  س��فره را 
 بندازیم«. میهمانان هم که به صوری بودن این تعارفات واقفند، 
می گویند: »نخورددون نیستیم و یه چند جا دیگه هم باید سر 
بزنیم )که این هم الکی است(!« امروزه جوان ها از این دید و 
 بازدیدها گریزانند و آن را مالل آور می دانند، ولی قدیمی ها

با عش��ق این مراس��م را به ج��ا می آورن��د به ق��ول یکی از 
 خویشاوندان: »ما اصفانیا عیدا می ش��ینیم تو خونمه مون،  
آ رسم نداریم بریم جای. اگرم رفتیم تا روزی سیزده سفر، روزی 

چهارده باید دیدا بازدیدمونا به جا بیاریم.«

 اماکن تاریخی
 سالم ماندند 

زاینده رود از فشار 
سبزه ها خفه شد

نوروز امسال به گفته سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان رفتار خوبی با آثار تاریخی در اصفهان شد و هیچ یک 
از اماکن تاریخی آسیب ندید. محس��ن مصلحی در این باره گفت: امسال 
حتی یک بنا و اثر تاریخی آسیب ندید که برنامه ریزی های صورت گرفته 
و همچنین مراقبت های شبانه روزی موجب شد تا هیچ یک از بناها و آثار 
تاریخی استان صدمه و یا آس��یبی نبیند. به گفته وی، در برخی از بناها 
مراقبت  به صورت 24 ساعته انجام شد و مأموران یگان حفاظت به صورت 

شبانه روزی از این داشته های میراثی محافظت می کردند.
در صورت��ی که واقع��اً این رفت��ار صورت نگرفته باش��د، ج��ای تقدیر از 

گردشگران و مسافران دارد.

س��یزدهم فروردین یک خبر بد  داشت. بیش از 22تن س��بزه و زباله از 
داخل رودخانه زاینده رود جمع آوری ش��ده که برابر ب��ا میزان زباله یک 
منطقه ش��هری اس��ت. به گفته مدیرعامل س��ازمان خدم��ات موتوری 
 شهرداری اصفهان در روز ۱3 فروردین سیل عظیمی از پسماند و سبزه در 
زاینده رود به جریان افت��اد. صبور گفت: در این روز، نیروهای س��ازمان 
خدمات موتوری در س��ه ش��یفت کاری و به صورت 24 ساعته مشغول 
پاکس��ازی رودخانه زاینده رود بودند و این پاکس��ازی تا صبح چهاردهم 
ادامه داشت، همچنین هنوز نیروهای این سازمان در دو شیفت در حال 
نظافت زاینده رود هستند. این رفتار خطاکاران با وجود تذکر های مکرر 

مسئوالن زیبا نبود وجای تأمل دارد.

بدخوب

گشتی در اخبار 

تقدیر

امسال، اصفهان جهاد می کند
امس��ال قرار اس��ت هش��ت طرح بزرگ عمرانی در اصفهان احداث شود. 
۱- سایت 50 هکتاری شهید کش��وری متعلق به شهرداری اصفهان برای 
ساخت مرکز همایش های بین المللی اصفهان انتخاب شد که شامل ساخت 

سالن ها و مراکز اقامتی، توریستی و تجاری است.
2-  عملی��ات اجرای��ی تعری��ض پ��ل بزرگمه��ردر واپس��ین روزه��ای 
پایان��ی س��ال ۹0 آغاز ش��د. این پ��روژه ب��ا ق��رارداد اولی��ه 30 میلیارد 
ری��ال، ب��ا هم��کاری ش��هرداری مناط��ق 4 و۶ در ح��ال انجام اس��ت. 
3- پ��روژه ش��هر رؤیاه��ا در فضایی ب��ه مس��احت ۱۷0 هزارمت��ر مربع 
 در کمربندی ش��رق اصفهان در حال اجراس��ت و در س��ال ۹0 پیشرفت 

۷3 درصدی داشته است.
4- عملیات اجرایی تونل بزرگراه ش��هید همت که قسمتی از رینگ سوم 
ترافیکی را تکمیل می کند. این پروژه شامل سه قسمت احداث تونل در زیر 
باند فرودگاه به طول 340 متر، اح��داث بزرگراه به طول ۱۶00 متر مربع و 
احداث تقاطع غیرهمسطح شهید همت با شهید کشوری است که هر کدام 

به نوبه خود یک پروژه هستند.
5- ادامه س��اخت فاز دوم میدان امام علی )ع( شامل احداث میدان اصلی، 
پارک س��وار، پارکینگ های طبقاتی زیر میدان که اعتبار آن بالغ بر 200 

میلیارد تومان است.
۶- پروژه احیای  بدنه شرقی چهارباغ عباسی، حدفاصل بازار هنر تا میدان 
امام حسین )ع( از جمله پروژه های در دست اقدام شهرداری اصفهان است 

که شامل فضاهای تجاری و خدماتی است.
۷-  تقاطع ورودی جنوب غرب اصفهان از درخواس��ت های شهروندان در 
منطقه ۱3 جهت تسهیل در تردد و روان سازی ترافیک است. این تقاطع در 
ورودی کوی امیریه قرار دارد که به دلیل س��اماندهی ترافیکی در محدوده 

قائمیه و شهرک امیرحمزه، احداث این تقاطع در دستور کار قرار گرفت. 
۸- نوسازی و بهسازی بافت فرسوده همت آباد نیز در اولویت کاری مدیریت 

شهری قرار گرفت.
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هشدار
مهم ترین برنامه های پلیس در سال ۹۱ 

کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مبارزه قاطعانه و بیش��تر با قاچاق کاال و ارز، عملی 
 کردن طرح جامع پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، رفع مشکالت انتظامی مردم، تقویت 
طرح های ابتکاری و مقابله با ناهنجاری از مهم ترین برنامه های این فرماندهی در سال ۹۱ خواهد 

بود. 
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مسئوالن دوباره به جای پاسخ دادن به خبری که خبر گزاری مهر در 
این باره انعکاس داده بود، ترجیح دادند این قصه در س��کوت خبری 
 و در میان تعطیالت و هیاهوی نوروز در اصفهان گم ش��ود، ولی مگر 
م��ی ت��وان ب��ه همی��ن راحت��ی هم��ه نگرانی ه��ا را کن��ار زد و 
با ای��ن قصه کن��ار آمد؟مدیر عامل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان 
 ک��ه ای��ن ح��وادث را در راه ان��دازی مت��روی اصفه��ان ع��ادی 
می دان��د، تنها اع��الم ک��رد: اینگونه ح��وادث عادی اس��ت و در اثر 
فشار، گل و الی به بیرون نش��ت کرده اس��ت. به گفته محمد جواد 
زعفرانی، این بار ش��اهد نشس��ت در مس��یر مترو نبوده ایم، چرا که 
آخرین بار  زمین در نزدیکی س��ی وسه پل نشس��ت کرد، ولی حاال 
ش��اهدیم که گل والی به دلیل یک فش��ار ع��ادی رو به ب��اال فوران 
کرده اس��ت، این در حالی اس��ت که ب��ه گزارش مهر، فرونشس��ت 
زمین  در اس��فند ۸۹  هم عادی نبوده وبه علت انحراف اول دستگاه 
حفاری متروی اصفهان )تی.بی.ام( رخ داده بود. مس��أله اینجاس��ت 
که خاک اصفهان، خاکی منحصر به فرد اس��ت و بن��ا به گفته دکتر 
حمید قیوم��ی، پژوهش��گر مرک��ز تحقیق��ات خاک وکش��اورزی 

 منابع طبیعی اس��تان اصفهان، در طول میلیون ها س��ال رودخانه 
زاینده رود بارها تغییر مسیر داده اس��ت. به گفته وی، مسیر کنونی 
رودخانه زاین��ده رود در طول حی��ات خود هزاران بار تغییر مس��یر 
 داده است و به همین علت، بس��یاری از مناطق اصفهان که رودخانه 
هم اکنون از آن عبور نمی کند، در سالیان گذشته بستری برای رودخانه 
زاینده رود بوده و به همین علت درشت دانه ها را در خاک خود بر جای 
گذاشته است.  اهمیت این مسأله در این است ک وقتی خاک دارای 
بافت دانه درشت است، این بافت به هم متصل نیست و بافت منفصل 
آن باعث می شود که با هر گونه لرزش و ساخت تونل و... فرو  بریزد. به 
اعتقاد این محقق که در باره مسیر رودخانه زاینده رود در دو میلیون 
سال قبل نیز تحقیقات وسیعی داشته است این مسأله باعث شده تا 
در اغلب نقاط اصفهان خاک تا عمق 32 متری به علت وجود دانه های 
درشت استحکام الزم را برای حفاری ها نداشته باشد و از هم جدا شود.

کسی به جنس خاک اصفهان توجه می کند؟
اهمیت پیگیری این نشست ها از س��وی رسانه ها، برخالف اعتقاد 

برخی مسئوالن قطار شهری، تخریب عملکرد این مسئوالن برای 
 راه اندازی مترو نیست، بلکه اهمیت در اینجاست که این نشست ها

با توجه به جنس خاک اصفهان اگر در جایی به غیر از خیابان،در زیر 
یک ساختمان رخ دهد، چه  خساراتی به بار می آرود؟ شاهین سپنتا، 
مدرس دانشگاه و یکی از دوستداران میراث فرهنگی اصفهان معتقد 
است: مسئوالن باید به جای س��کوت خبری، یک بار برای همیشه 
دور هم جمع شوند تا درباره علت این مسأله صحبت کنند،از نگرانی 
مردم و میراث دوستان بکاهند و از تکرار آن پیشگیری کنند.عالوه 
بر آن توضیح دهند دقیقاً چه اتفاقی می افت��د که چند بار متوالی 
شاهد این صحنه هس��تیم؟ سپنتا معتقد اس��ت فرو نشست یا فرا 
نشست زمین مهم نیست و این به نوعی بازی با کلمات است، بلکه 
مهم این اس��ت که بعد از هر بار رخ دادن این حالت، آن را با سیمان 
پوش��انده اند و دیگر به جای یافتن علت، این مسأله فراموش شده 
 است. به گفته س��پنتا، این اتفاق  فراتر از توجه به میراث فرهنگی و 
کری خواندن اس��ت و می تواند ی��ک معضل اجتماعی باش��د که 
اگ��ر دفعه بع��د ای��ن نشس��ت در زیر ی��ک س��اختمان ی��ا بنای 
تاریخ��ی باش��د، جب��ران ناپذیر خواه��د ب��ود. البت��ه نگرانی ها 
وقتی بیش��تر می ش��ود ک��ه توجه داش��ته باش��یم خط ش��رقی 
"–غربی مت��رو با برخ��ی رایزنی ه��ا ممکن اس��ت از زی��ر میدان 
نقش جهان رد شود. برای اطمینان از موضع گیری میراث فرهنگی که 
تاکنون در مقابل این نظر کوتاه نیامده و اجازه این کار را نداده است، از 
محسن مصلحی، سرپرست میراث فرهنگی استان اصفهان  نیز نتیجه 
این موضوع را جویا شدیم که قاطعانه این امر را برای همیشه منتفی 
دانسته  و می گوید: میراث فرهنگی اجازه چنین کاری را نخواهد داد. 

نگران نباشید،ما هستیم
ول��ی عب��اس ح��اج رس��ولیها، ریی��س ش��ورای ش��هر اصفهان 
در ای��ن باره تأکی��د دارد : ش��خصا پیگیر موضوع خواه��م بود که 
اگر اتفاق غیرطبیع��ی بوده، مس��أله را دنبال کنی��م. البته وی به 
ان��دازه م��ا در این ب��اره که اگ��ر این نشس��ت زمی��ن در زیر یک 
 س��اختمان ی��ا آث��ار تاریخ��ی ص��ورت می گرفت نتیج��ه چه

می شد نگران نیس��ت، چرا که معتقد اس��ت در زیر ساختمان که 
فاضالب نیست   اصاًل دلیلی برای نشس��ت وجود ندارد. البته این 
گفته چندان قانع کننده نیست و به نظر می رسد مسئوالن اصفهان 
علت این نشست ها در مسیر تونل مترو چیست را نیز چندان جدی 
نگرفته اند و حتی اگر به گفته زعفرانی این مس��أله نگران کننده 
نیست، اظهار نظری کارشناسی در این باره ارایه نمی دهند تا یک 
بار برای همیشه و به دور از جنجال، هم مردم و میراث دوستان قانع 
شوند و هم مدیران شهری در آرامش طرح ضروری متروی اصفهان 

را به سرانجام برسانند. 

در پی نشست تازه تونل متروی اصفهان

زیر شهر چه خبر است؟

در حالی که همگان به تعطیالت نوروزی رفته بودن�د و از هیاهوی خبری دور،  باز هم متروی 
اصفهان ماجرایی تازه رقم زد.این نشس�ت  ب�رای چندمین باربود که خبر س�ازترین آن  در  
اسفند 89 رخ داد، در مسیر متروی اصفهان تونل فرو نشس�ت ودر فاصله بین سی وسه پل 
به چهار راه نظر، آسفالت وس�ط خیابان ترک خورد و گل والی به بیرون فوران کرد.حاال اگر 
از خیابان رد شویم، گودالی به عمق 20 متر مربع از گل والی باال زده و روی آن با چندین ورق 

آلومینیومی پوشانده شده است.

س: زاینده رود[
]عک

س: زاینده رود[
]عک

حفره حاصل انفجار لوله گاز و فرسودگی کلکتور اصلی فاضالب بود

زمین زیر پای مردم فرو ریخت   علت حادثه
اهمال یا دست تقدیر؟

عنایت، مدیر روابط عمومی اداره آتش نش�انی 
اصفهان : علت این حادثه شکستگی لوله گاز در منطقه 
بودو به دلیل خطر نشت گاز، منازل مسکونی منطقه تا 

رفع خطر تخلیه شده اند.
جعفر یان، دبیر س�تاد بحران شرکت گاز استان 
اصفهان: علت، شکس��تگی لوله فاضالب بود. س��ال 
گذشته نیز شاهد حوادثی از این قبیل در خیابان های 
ش��یخ کلینی و قائمی��ه بوده ایم. عملیات ش��هری و 
حفاری های بس��یاری توس��ط ش��هرداری ها صورت 
می گیرد که متأس��فانه بدون اس��تعالم از ارگان های 
مربوطه و مطالعه خطوط زیرزمینی انجام می ش��ود و 
عدم مطالعه خطوط زیرزمینی قب��ل از انجام هرگونه 
حفاری توسط شهرداری، موجب صدمه به این خطوط 
می شود که آسیب به خطوط انتقال گاز به دلیل احتمال 
خفگی و انفجار، بس��یار خطرناک است.تاکنون ستاد 
بحران شرکت گاز استان اصفهان دو نامه در این زمینه 
به مدیریت ستاد بحران استانداری ارسال کرده و موارد 

یاد شده را متذکر شده است.
مدیر آب و فاضالب شهر اصفهان: شبکه  فاضالب 
اصفهان عمری بالغ بر 45 سال دارد و همین امر موجب 
پوسیدگی لوله ها شده است. لوله  فاضالب محدوده  زیر 
پل میر هم به دلیل فرسودگی، از مدت ها پیش خورده 
شده و نشت فاضالب و گاز آن، خاک زمین محدوده را با 

خود به پایین کشیده و برده است.
محسن رنجبر، معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان: شرکت آبفا در تالش برای ترمیم خوردگی 
 لوله فاض��الب بوده ک��ه متوجه شکس��تگی لوله گاز 
می ش��ود و این موض��وع به حفاری های ش��هرداری 
مربوط نیست.تمام شرکت های تأسیساتی می بایست 
برای هرگونه حفاری، از شهرداری استعالم بگیرد، نه 

شهرداری از شرکت های تأسیساتی.

 سمیه
 آخشی

 ظروف تفلون کوتاه قدی 
می آورد

مسعود جوانبخت
محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

امروزه استفاده از ظروف تفلون در بین مردم افزایش یافته  و جایگزین 
بسیاری از ظروف دیگر شده اس��ت، اما این ظروف سبب مشکالت 
بس��یاری در س��المتی افراد ش��ده که از جمله کوتاه قدی و ایجاد 
ضایعات پوستی است. فلوئوروکتانوییک یکی از گازهای سمی  است 
که ارگان های تنفسی بشر را از کار می اندازد و در صورت حرارت  دادن 
به ظروف تفلون بدون این که غذایی درون آنها ریخته ش��ده باشد، 
حجم گاز متصاعد ش��ده افزایش چش��مگیری می یابد. به هر حال، 
ش��رط احتیاط این اس��ت که در مصرف ظروف تفلون نکات ایمنی 
را رعایت کنی��د و بعد از مدتی، این ظ��روف را دور بیندازید.مصرف 
غذا در ظروف تفلون به ویژه ظروفی که دوباره تفلون کاری شده، به 
مرور سبب ورود کادمیوم در غذا می  شود و احتمال سرطان، کوتاهی 
قد و ضایعات پوس��تی را افزایش می دهد، این در حالی که کادمیوم 
در س��اخت هموگلوبین دخالت می کند و سبب کم خونی می شود، 
بنابراین بهتر است غذای کودکان در تفلون پخته نشود. بهترین نوع 

ظروف برای پخت و پز، ظروف شیشه ای و استیل است.



چهره روزيادداشت

واگذاری100 شرکت در سال جاری
معاون سازمان خصوصی سازی از برنامه واگذاری 100 شرکت، از جمله 
پاالیش نفت بندرعباس و هلدینگ خلیج فارس در س��ال جاری و عرضه 

بلوک 15 درصدی سهام ذوب آهن در صورت کشش بازار خبر داد.
محمود افضلی در مورد برنامه هایی برای واگذاری ش��رکت ها در س��ال 
جاری خاطرنشان کرد: سال گذشته شرکت های متعددی آماده سازی و 
قیمت گذاری شدند و تعداد قابل توجهی هم به فروش رسیدند، اما واگذاری 
برخی شرکت ها به سال جدید موکول شد. وی ادامه داد: بنابراین از همان 
ابتدای سال 91 و در همه ماه های سال جاری، شرکت های آماده از طریق 
بورس، فرابورس، مزایده و سایر روش ها به فروش می رسند که در برآورد 

اولیه، حدود 100 شرکت بزرگ و کوچک دولتی را شامل می شوند.

خبری از تغییر تعرفه گاز نیست
از 15 فروردین ماه تا 15 آبان ماه فصل گرم س��ال آغاز می شود که براین 
اساس، نحوه محاسبه گاز بها نیز تغییر می یابد، اما هنوز خبری از چگونگی 

محاسبه گاز بها در طول این مدت نیست.
پس از اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه ها، قیمت گاز طبیعی در طول 
سال براساس فصل گرم و سرد سال و همچنین تعرفه های گاز بها با توجه 
به چهار اقلیم محاسبه می شود.  در فصول سرد سال گذشته همانطور که 
بارها اعالم شده است، تعرفه گازبها هیچ تغییری نداشت. اما برای فصول 
گرم سال جدید هنوز نحوه محاسبه گاز بها اعالم نشده است. در مدت مشابه 
سال گذشته، میزان دامنه مصرف گاز در چهار اقلیم در مدت گرم، کمتر از 
مدت سرد سال اعالم شد که به دلیل کاهش مصرف گاز، تعرفه های گاز بها 
نیز کاهش پیدا کرد، اما در مدت سرد سال دامنه مصرف گاز افزایش یافت.

دالالن، بازار موز عید در 
اصفهان را احاطه کردند

رئیس اتحادیه میوه و س��بزی اصفهان گف��ت: بازار موز 
اصفهان نوروز امس��ال با قرار گرفتن در دس��ت دالالن 
و واس��طه ها وضعیت بحرانی داش��ت، تا جای��ی که این 

محصول تا سه هزار تومان نیز به فروش رسید.
نوروز علی اسماعیلی با اشاره به اینکه محصول موز نوروز 
امسال در اصفهان کمیاب و یا با کیفیت پایین عرصه شد، 
اظهار داشت: سال گذش��ته طی قرارداد دولت با تاجران 
موز، مقرر ش��د با در اختیار قرار دادن ارز دولتی 1۲۲۶ 
تومان، موز شب عید به قیمت 1500 تومان تأمین شود 
که به دلیل مش��کل در نظارت، موز به صورت قاچاق در 

اصفهان عرضه شد.
وی تصریح کرد: قرار بود موز با نرخ دولتی 1500 تومان 
به دس��ت خرده فروش برس��د، ولی به دلی��ل ضعف در 
نظارت، این محصول در ایام عید به قیمت ۳ هزار تومان 

نیز عرضه شد.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با تأکید بر این که 
سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان نتوانست نظارت 
خوبی بر عرضه موز در بازار داشته باشد، افزود: متأسفانه 
تاجران عالوه بر دریافت نرخ دولتی 1۲۲۶ تومان ارز، موز 

مورد نیاز را تأمین نکردند.
وی با بیان این ک��ه حدود ۴ هزار کارتن م��وز، روزانه در 
اصفهان توزیع می ش��د، اضافه کرد: موزه��ای وارداتی 
در چادرهای توزیع میوه عرضه می ش��د و متأس��فانه به 
دلیل احاطه ب��ازار این محصول در دس��ت واس��طه ها، 
مغازه داران س��همی در فروش موز نداشتند. اسماعیلی 
تصریح کرد: حتی 10 درصد از ۸00 مغازه میوه فروشی 
در اصفهان نتوانستند موز توزیع کنند و کیفیت موزهای 
عرضه ش��ده نیز بس��یار پایین بود. وی همچنین به بازار 
مرکبات اصفهان اش��اره کرد و بیان داش��ت: در این ایام 
کمبودی درب��اره توزی��ع مرکبات وجود نداش��ت، ولی 
متأسفانه کیفیت پرتقال های شمالی پایین بود. رییس 
 اتحادیه میوه و س��بزی اصفهان تصریح کرد: ۸0 درصد 
پرتقال های ش��مالی یخ زده ب��ود و فق��ط پرتقال های 
واردات��ی از کیفی��ت مطلوب��ی برخ��وردار ب��ود. طبق 
گزارش های منتشر شده، مذاکراتی میان واردکنندگان 
موز و مسئوالن س��ازمان حمایت برای تنظیم بازار موز 
 صورت گرفته بود که طبق توافقات ص��ورت گرفته موز

 می بایست با قیمتی حدود هر کیلو 1۳۸0 تومان عرضه 
می شد. این در حالی است که نرخ این محصول در بازار به 

بیش از ۳۲00 تومان در هر کیلو رسیده بود.

اخبار کوتاه

ويژه
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افزایش 30درصدی ظرفیت اشغال مهمان پذیرهای اصفهان

محمد مهدی ضیایی، رییس اتحادیه مهمان پذیران استان اصفهان گفت: نسبت به سال گذشته، ظرفیت اشغال 
مهمان پذیرها  در هفته اول نوروز، حدود ۳0 تا ۳5 درصد در اصفهان افزایش داشت. وی تصریح کرد: در هفته دوم 
تعطیالت نوروزی، ۶0 درصد ظرفیت اشغال واحدهای مهمان پذیر در اصفهان از سوی مسافران کاهش پیدا کرد.  

وزیر نیرو
مجید نامجو

بیش از 1۲0 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در بخش آب و برق داریم 
و مشکل وزارت نیرو، تأمین منابع مالی است. اگر منابع مالی تأمین شود، 
این امکان را داریم که تا پایان دولت دهم 50 سد، ۲۶ طرح آبرسانی، ۲0 
تصفیه خانه فاضالب، 11۲ طرح شبکه  آبیاری و زهکشی و 11 هزار مگاوات 
نیروگاه را وارد مدار کنیم. 55 هزار میلیارد تومان در بخش برق و ۶5 هزار 
میلیارد تومان در بخش آب، پروژه  نیمه تمام داریم. دیدگاه دولت این است 
که پروژه هایی را که باالتر از 50 درصد پیش��رفت فیزیکی دارند و امکان 
تمام ش��دن آنها در این دولت 
فراهم اس��ت، در اولویت قرار 
 دهد. این آمار به دس��تیار ویژه 
رییس جمهور ارایه شده است 
تا وی با مطالع��ه آنها و تنظیم 
برنامه، میزان مناب��ع مالی در 
اختیار را ب��ه وزارت نیرو اعالم 

کند.

در آن دوره، اطالع رس��انی بازار ارز و به ویژه قیمت که در آن روزها 
به صورت لحظه ای تغییر می کرد، محدود شد و بانک مرکزی نیز با 
تأکید بر این نکته که برخی به دنبال آشفته ساختن بازار هستند، بر 

محدودیت اطالع رسانی تأکید کرد. 
این وضعیت تقریبا تا ۲7 اسفند ماه ادامه یافت و از این تاریخ به بعد، 
دوباره شاهد انتشار ارقام مربوط به قیمت آزاد ارز  هستیم. همزمان 
بانک مرکزی قیمت ارز رسمی را از 11۳0 تومان، به 1۲۲۶ تومان 
تغییر داد و تا امروز ثابت نگهداشته است. درست در همین دوران، در 
هفتم بهمن، بانک مرکزی با افزایش9۶ تومانی نرخ رسمی اعالم کرد 
ارز دوباره تک نرخی شد، اما با گذشت دوماه از این تاریخ، می بینم 
قیمتی که دوباره بر تابلوی صرافی ه��ا خود نمایی می کند، حدود 
1910 تومان است. تک نرخی که بانک مرکزی به آن اشاره می کند 
در حال حاضر به دو نرخ، با ۶۸۴ تومان فاصله تبدیل شده است. به 
گفته فعاالن اقتصادی در البالی این مابه التفاوت نرخ رسمی ارز، پنج 

تا شش نرخ دیگر نیز جریان دارد.
متأسفانه در چنین شرایطی که به نظر می رسد بازار ارز آرام شده، 
واقعیت چیز دیگری است؛ این آرامش تنها مربوط به فضای رسانه ای 

و البته، رخوت بازار در تعطیلی های نوروز است.

اعتراف يک ريیس کل
نکته جالب آنکه رییس کل بانک مرک��زی در خبری که در هفته 
نخست فروردین به وسیله خبرگزاری فارس منتشر شد، عنوان کرد 
دلیل اصلی بحران بازار ارز در سال 90، بحران بخش تولید و سرازیر 
شدن نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به فضای مالی و ملتهب بازار 

ارز و طال بوده است.
این اعتراف خود گویای آن اس��ت که بحران بازار ارز همچون آتش 

زیر خاکستر است.
در ابتدای هفته دوم فروردین اگر س��ری به بازار می زدید، قیمت 
اجناس وارداتی ش��ما را متعجب می کرد. فروشندگان هم اذعان 
می کردند قیمت اجناس آنها در حال حاضر از قیمت اقالم مشابه در 

خرده فروشی های سطح شهر باالتر است.
این به معنای موجی است که در بازار ش��کل گرفته و به زودی در 
تمامی خانه ها برای مردم قابل لمس خواهد بود؛ موجی که از بازار ارز 

آغاز شده و با فاصله دو تا سه ماه به سفره مردم می رسد.

ارتباط فاز دوم هدفمندی و قیمت ارز
پیش دستی و شتاب دولت برای آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها 
به نوعی فرار به جلو تلقی می شود. دولت در چنین فضایی ناچار است 
حداقل برای تقویت تولید ملی، اندکی از فشار تثبیت قیمت ها بر 
بخش تولید بکاهد؛ کاری که به معنی چراغ سبز نشان دادن به بازار 

برای افزایش سطوح قیمتی است.
بنابراین تنها جواب به این س��ؤال که چرا دولت در اجرای فاز دوم 
هدفمندی اینقدر ش��تاب دارد، این اس��ت که دولت خود را ناچار 
می بیند قبل از آنکه موج گرانی های ناش��ی از فاز اول برای مردم به 
طور کامل قابل لمس شود، به سمت فاز دوم جهش کند، تا حداقل 
با افزایش اسمی یارانه های نقدی، مردم کمتر به درد ناشی از رشد 

واقعی قیمت ها توجه کنند.
بنابر نظر کارشناسان و دس��تگاه های ناظری مانند مجلس شورای 
اسالمی،دولت در فاز نخست نتوانسته است قانون هدفمندسازی 
را به طور کامل اجرا کند، تسهیالت مربوط به بخش تولید به طور 
کامل پرداخت نشده، اصالح الگوی مصرف انرژی در واحدهای تولید 
صورت نگرفته است ) سوخت غالب در واحدهای تولیدی گازوئیل، 
نفت کوره، و گاز اس��ت. بنابر گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی کاهش مصرف در این حامل ها در حدود صفر بوده 
و تنها در نفت کوره ش��اهد ۴/۴ درصد کاهش مصرف در سال اول 
هدفمندی هستیم(، هزینه های دولت در قبال هدفمندسازی هنوز 
مشخص نیس��ت و در نهایت خود دولت نیز نتوانسته است اصالح 
الگوی مصرف انرژی و اصالحاتی که باید در شبکه تولید انرژی آغاز 
می کرد را به سرانجام برساند. با این وجود می بینم که به سمت فاز 
دوم حرکت می کند و در اولین گام، ۲۸ هزار تومان به یارانه نقدی 

می افزاید.

درآمد بیش از 73 هزار میلیاردی حامل های انرژی
نکته جالب اینجاست که بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 90 معادل 
 7۳/۶ هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب کرده است، یعنی حدود

 19 هزار میلیارد تومان بیش از میزان پیش بینی ش��ده در بودجه 
90. ولی هنوز هیچ گزارش��ی در مورد نحوه هزین��ه کرد این مازاد 
درآمد ارایه نشده است و حتی دولت در قبال گزارش منتشره مرکز 
پژوهش ها جوابیه ای منتشر نکرده است تا نشان دهد محاسبات این 
مرکز غلط بوده و درآمد دولت تا این حد بیش از پیش بینی ها نبوده 
است. به هر شکل می توان گفت همه این تحوالت اقتصادی ناشی 
از دالر 1900 تومانی اس��ت که جای خود را در بازار ارز پیدا کرده و 

همین روزها در خانه ما را هم می کوبد.

چرا دولت بر اجرای سريع فازدوم هدفمندی اصرار دارد؟

دالر 1900 تومانی جای خود را باز کرد

در ابتدای بهمن ، بعد از چند ماه افزايش مداوم قیمت دالر و مؤثر نبودن سیاست های اتخاذی  گروه 
از سوی بانک مرکزی، فضای بازار شکل ديگری به خود گرفت و نهادهای غیر اقتصادی نیز برای اقتصاد

فرونشاندن بحران به بازار وارد شدند.

1۲0 هزار میلیارد تومان پروژه 
نیمه تمام آب و برق در کشور

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

ابالغ 
8/572 ش��ماره ابالغیه: 9010100351203514. شماره پرونده: 9009980351200837. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900838. خواهان س��ید محمدرضا طباطبایی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
میترا اش��تری و س��ید خلیل اله طباطبایی و محمد طباطبایی و طاهره امینی و س��ید مجدالدین 
طباطبای��ی و فاطمه طباطبایی و علیرضا طباطبایي تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 9009980351200837 ثبت گردیده و 
وقت رس��یدگی آن 1391/02/23 ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
م��ی ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. م ال��ف: 12843 رحیمیان – مدیر دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  
 

مزايده
6 اج��راي احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوق��ي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده اي در خصوص 
کالس��ه هاي اجرای��ي 195/90 ج ح 4 خواهان احمد فاتحي و خوان��دگان 1- مصطفي کامالن 
2- مهدي کامالن 3- زهره کامالن 4- آقاي امیر )س��عید( امیر ش��اه کرمي 5- خانم زهرا کیان 
افراز همگي به نشاني اصفهان، خ ابن سینا، خ دردشت، جنب کوچه گلها، پالك 18175 مبني بر 
دس��تور فروش به منظور فروش شش دانگ پالك ثبتي 2459/2 بخش 3 ثبت اصفهان به نشاني 
خ ابن سینا، خ باب الدشت، خ دردشت، نبش بن بست گلها، پالك 75 با وصف کارشناسي ذیل 
الذک��ر ک��ه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/1/30 از س��اعت 9:30 تا 10:30 
صبح در محل این اجرا دادگستري کل اصفهان، طبقه سوم، اتاق 306 برگزار نماید. در خصوص 
ملک موردنظر اعمال 111 قانون اجراي احکام مدني انجام ش��ده اس��ت. طالبین خرید مي توانند 
پنج روز قبل از مزایده به نشاني ملک از آن دیدن نموده و با تودیع نقدي 10 درصد قیمت پایه 
کارشناس��ي به حساب سپرده دادگستري اصفهان با ش��ماره 2171290210008 و ارائه فیش آن 
در زمان مزایده به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناس��ي شروع 
و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. وجه حاصله پس از کس��ر هزینه هاي 
قانوني به نس��بت سهام فیمابین شرکا تقسیم مي ش��ود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: 
م��ورد بازدید به صورت مس��کوني بر خیاب��ان و داراي 113/70 مترمرب��ع عرصه و حدود 250 
مترمربع اعیاني در س��ه طبقه مس��کوني شامل طبقات همکف، اول و دوم و یک پارکینگ که در 
طبقه همکف واقع شده است. اسکلت بنا دیوارها آجري باربر، سقف از تیرچه و بلوك با پوشش 
داخلي از گچ و رنگ روغني، کف س��یماني، درب ها چوبي با رنگ روغني، درب و پنجره هاي 
بیروني آهني با رنگ روغني، آش��پزخانه کف از سرامیک و بدنه از کاشي و گچ و رنگ روغني، 
کابینت کف و بدنه از ورق فلزي، س��رویس هاي حمام و توالت و دستشویي کف از سرامیک و 
بدنه از کاش��ي، دس��تگاه پله کف از سنگ و بدنه از گچ و رنگ روغني، سیستم حرارتي بخاري 
گازي و برودت��ي از کول��ر آبي، مل��ک داراي یک کنتور آب و یک کنت��ور گاز و دو کنتور برق 
مي باش��د. با توجه به مراتب فوق، موقعیت محل، ن��وع کاربري، متراژ، قدمت و نوع مصالح به 
کار رفته، عرضه و تقاضا و س��ایر عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش��دانگ ملک یاد شده به مبلغ 
1/354/600/000 ریال معادل یکصد و سي و پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار تومان تعیین 

و اعالم مي گردد. مدیر اجراي احکام شعبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان
 

اخطار اجرايي
23 شماره: 892/90 به موجب رأي شماره 998 تاریخ 90/10/17 حوزه 20 شوراي حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه قرض الحس��نه اصحاب کهف علیرضا 
رجایي فر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و س��ي هزار ریال هزینه دادرسي و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/9/1 لغایت اجراي حکم 
و پرداخت نیم عش��ر حق االجراء. مش��خصات محکوم له: حمیدرضا رئیسي اردلي نشاني محل 
اقامت: اصفهان- بلوار کش��اورز- ش��هرك امیریه- خ آزادي جنب خ دوم ك 43. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 204 ش��عبه 20 حقوقي ش��وراي حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
24 شماره: 378/90 ش 28 به موجب رأي حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمد روح الهي نام پدر: نوراله مجهول المکان محکوم اس��ت 

به: پرداخت مبلغ )11/880/000( یازده میلیون و هش��تصد و هش��تاد هزار ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت س��ي هزار ریال به عنوان خسارت دادرس��ي به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان وصول در حق خواهان جواد الماسي نام پدر: حسن 
نش��اني محل اقامت: اصفهان خ پروین طبقه زیرین بانک انص��ار. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علی��ه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد 
اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. شعبه 28 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
27 آقاي محمد ش��فیعي سودرجاني داراي شناسنامه ش��ماره 38 به شرح دادخواست به کالسه 
39/91 ح/10 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان مسعود شفیعي سودرجاني بشناس��نامه 16315 در تاریخ 1390/11/19 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: پدر و مادر به شرح ذیل: 
1- طیبه رئیس��ي خیرآبادي به ش ش 14 مادر متوفي، 2- محمد ش��فیعي سودرجاني به ش ش 
38 پدر متوفي و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 141 شعبه 10 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
28 شماره: 750/90 به موجب رأي شماره 960 تاریخ 90/10/28 حوزه 19 شوراي حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد یزداني نام پدر: احمدرضا مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت بیس��ت و نه میلیون و هفتصد هزار ریال 29/700/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال هزینه دادرس��ي. مش��خصات محکوم له: محسن رئیسي 
روحاني نام پدر: حس��ن نش��اني محل اقامت: خ حکیم نظامي محتشم کاش��اني پشت هنرستان 
اش��رفي بن میخک. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 19 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
29 ش��ماره: 752/90 ب��ه موجب رأي ش��ماره 967 تاری��خ 90/10/28 حوزه 19 ش��وراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد یزداني نام پدر: احمدرضا 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هش��ت میلیون ری��ال 8/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال در حق خواهان محسن رئیس��ي روحاني نام پدر: حسن نشاني 
محل اقامت: خ حکیم نظامي محتش��م کاشاني پشت هنرستان اشرفي بن میخک. ماده 34 قانون 
اج��راي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالي 
معرف��ي کن��د که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جام��ع دارائي خود را 
 به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 19 حقوقي ش��وراي 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
30 خان��م فاطم��ه میرزاده با وکالت خانم ش��یوا حقاني داراي شناس��نامه ش��ماره 25 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 45/91 ح /10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد حقاني بشناسنامه 4354 در تاریخ 81/2/31 اقامتگاه دائمي 
خ��ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پدر و مادر به اس��امي 
ذیل: 1- فاطمه میرزاده به ش ش 25 )مادر متوفي( 2- ایرج حقاني به ش ش 16 )پدر متوفي( 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 168 شعبه دهم حقوقي شوراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأي
31 کالسه پرونده: 712/90، شماره دادنامه: 908، مرجع رسیدگي: شعبه 27 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد فرزند مهدي به نش��اني خیابان رباط اول، روبروي مس��جد 
حج��ت، موبایل متین )س��ابق( فرش فروش��ي، وکیل: اصیل، خوانده: حس��ین روحاني مجهول 
الم��کان، وکیل:  اصیل، خواس��ته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال، گردش��کار: 
ب��ا عنای��ت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي 
ش��ورا: در خصوص دادخواست مجتبي هنري فرد به طرفیت حسین روحاني به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 644952 عهده بانک صادرات شعبه کاوه 
به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمي و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ نش��ر آگهي وقت و انتظار کافي در جلسه شورا حاضر 
نش��ده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازي نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواه��ان را حکایت مي کند علي هذا ضمن ثابت 
دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ي مدني و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 30/000 ریال )س��ي هزار ریال( به عنوان خسارت دادرسي 
به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 85/11/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه 27 حقوقي ش��وراي حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
32 ش��ماره: 773/90 ش ح/ 33 به موجب رأي ش��ماره 1380 تاریخ 90/9/3 شعبه 33 شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي شیرزاد شجاعي مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: حکم بر محکومیت خوانده ردیف س��وم )آقاي ش��یرزاد شجاعي( به 
حضور در دفترخانه اس��ناد رس��مي و تنظیم و انتقال سند رس��مي یکدستگاه خودروي سواري 
نیسان رونیز به شماره انتظامي 389 ي 61 ایران 11 به نام خواهان آقاي مهرداد شفیعیان با وکالت 
آقاي عبداله ترکي نش��اني محل اقامت: اصفهان- بلوار کش��اورز- جنب رستوران یلدا ساختمان 
فراز- طبقه س��وم دفتر وکالت. و پرداخت چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق محکوم له. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
33 کالسه پرونده: 724/90، شماره دادنامه: 872، مرجع رسیدگي: شعبه 19 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد به نشاني خ رباط اول، روبروي کوچه مسجد حجت، موبایل 
متین س��ابق، خوانده: محمد کارگران مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به 
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 مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: در 
خص��وص دع��وي مجتبي هنري فرد به طرفیت محمد کارگران به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و 
هفت میلیون ریال وجه حواله هاي شماره 536948/536947 عهده قرض الحسنه محبان المهدي 
به انضمام مطلق خس��ارات قانوني،  با عنایت به بقاي اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهي 
ع��دم پرداخت صادره که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگي و مصون ماندن خواسته از هر گونه 
تعرض و تکذیب ش��ورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ي و حق الوکاله وکیل برمبناي تعرفه قانوني و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/8/2 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمي از س��وي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران برعهده اجراي محترم احکام مي باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعي 
به خوانده قابل واخواهي در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي قابل 
تجدیدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باش��د. ش��عبه 19 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
34 کالسه پرونده: 711/90، شماره دادنامه: 972، مرجع رسیدگي: شعبه 27 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد فرزند مهدي به نشاني اصفهان خ رباط اول، روبروي مسجد 

حجت، موبایل س��ابق متین )فرش فروش��ي(، وکیل: اصیل، خوانده: سعید خاکزاد رناني مجهول 
المکان، وکیل:  اصیل، خواسته: مطالبه دو فقره چک جمعًا به مبلغ 30/000/000 ریال، گردشکار: 
ب��ا عنای��ت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��یدگي با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي 
ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت مجتبي هنري فرد فرزند مهدي به طرفیت سعید خاکزاد رناني 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره هاي 1- 306434، 2- 
306433 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهي وقت و انتظار کافي 
در جلس��ه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مس��تندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت مي کند 
علي هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسي مدني 
و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
30/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 30/000 ریال به عنوان خسارت دادرسي 
به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/4/30 )سررسید چک(-89/12/28 لغایت زمان 
وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزي در ح��ق خواهان صادر و اعالم مي گردد. 
رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه خواهد بود. و در 
خصوص تأمین خواسته به خاطر عدم پرداخت خسارت قرار رد تأمین خواسته صادر مي گردد. 

شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
35 کالسه پرونده: 609/90 ش 16، شماره دادنامه: 787، مرجع رسیدگي: شعبه 16 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد نش��اني اصفهان خیابان رباط اول، روبروي مسجد 
حجت، موبایل متین، خوانده: مجید مرادي مجهول المکان، خواسته: مطالبه دو فقره چک جمعًا 
به مبلغ 40/000/000 ریال پرداخت هزینه دادرسي پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از سررسید 
چک ها لغایت اجرا- بدواً صدور قرار تأمین خواس��ته. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند 
متعال بش��رح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي ش��ورا: در خصوص دادخواست 
مجتب��ي هنري فرد به طرفیت مجید مرادي به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو 
فق��ره چک به ش��ماره هاي 1- 975730 ح/40-89/5/30، 2- 975729 ح/40-88/12/30 عهده 
بانک س��په ش��عبه کهندژ به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانوني )نشر آگهي در روزنامه 
زاینده رود به تاریخ 90/7/13( وقت و انتظار کافي در جلسه 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 دانستن دعوي به استناد 
م��واد 198، 519، 522 قان��ون آئین دادرس��ي مدني و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته 
و پرداخت چهل و چهار هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ي به پرداخت خسارات تأخیر و 
تأدیه از تاریخ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این 

شعبه خواهد بود. شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
36 کالسه پرونده: 610/90 ش 16، شماره دادنامه: 786، مرجع رسیدگي: شعبه 16 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجتبي هنري فرد نش��اني اصفهان رباط اول، روبروي مسجد حجت، 
موبایل متین، خوانده: محمدعلي رضائي مجهول المکان، خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 
2/500/000 ریال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسي در سررسید چک لغایت حکم. 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي قاضي شورا: دعوي آقاي مجتبي هنري فرد بطرفیت آقاي 
محمدعلي رضائي بخواسته مطالبه مبلغ 2/500/000 ریال وجه چک شماره 82/2/31-823496 
پ ه�-492 عهده بانک صادرات ایران شعبه خ زینبیه سه راه فاطمیه به انضمام مطلق خسارات 
قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانوني )نش��ر آگهي در روزنامه زاینده رود روز چهارشنبه 
90/6/13( در جلس��ه رس��یدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این ش��عبه ارائه ننموده بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و سي و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي 
برعه��ده اجراي احکام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نمای��د. رأي صادره غیابي و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه مي باشد. شعبه 16 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان 



به همین سادگی منتشر شد
متن فیلمنامه فیلم سینمایی »به همین س��ادگی« توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر شد.
این فیلمنامه که به قلم رضا میرکریمی و ش��ادمهر راس��تین نوش��ته 
شده بود، برای نخس��تین بار درقطع رقعی و در شمارگان 2500 جلد 

به چاپ رسید.
»به همین س��ادگی« داس��تان و ماجراهای زندگی زنی به نام طاهره 
را به تصویر می کش��د. طاه��ره دو فرزند ب��ه نام عل��ی و آرزو دارد. او 

زن��ی مس��تاصل اس��ت و از 
انجام کارهای تکراری خانه 
خسته ش��ده اس��ت. بیشتر 
صحنه های ای��ن فیلمنامه 
در منزل طاهره اس��ت. »به 
همین سادگی« جریان یک 
روز از زندگی ی��ک زن خانه 
دار است که با تمام جزییات 
شرح داده شده است؛ مسائلی 
که ممکن است هر زن خانه 
دار دیگری ه��م با آن مواجه 

شود.
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اصفهان و روز جهانی گرافیک 
گ�روه فرهن�گ: خان��ه گرافی��ک اصفه��ان در نظر 
دارد تا هش��تمین مس��ابقه طراحی پوس��تر خود را به 
مناس��بت روز جهانی گرافیک برگزار کن��د. این خانه 
در راس��تای اهداف خ��ود مبنی برشناس��ایی ومعرفی 
اس��تعدادهای هنری وتولید آثار فاخر، مسابقه طراحی 
 پوس��تر را ب��ا موض��وع روز جهان��ی گرافی��ک برگزار

می کند.

امین حیایی در انگلیس نیست
خبر پناهندگ��ی امین حیایی،  بازیگر س��ینما به کش��ور 
انگلستان تکذیب شد. چند روزی است در برخی محافل و 
سایت های ضد نظام جمهوری اسالمی ایران خبری مبنی بر 
پناهندگی امین حیایی به کشور انگلستان شایع شده است. 
از این جهت روابط عمومی سریال »ساخت ایران« بر آن شد 
تا اذهان عمومی را نسبت به کذب بودن این خبر روشن سازد.

امین حیایی در حال حاضر در خارج از کشور مشغول بازی 
در ادامه مجموعه »ساخت ایران« است و هیچ گونه تصمیمی 
مبنی بر ترک وطن ندارد. این چندمین بار است که پس از 
شروع تولید این مجموعه،شایعاتی دامن گیر اعضا می شود. 
با این اوصاف، س��ریال به قوت خود ادامه دارد و سری سوم 

مجموعه نیز تا اواخر فروردین به بازار عرضه خواهد شد.

شهیدی فر می ماند یا نه ؟
گرچه حواشی ایجاد شده پیرامون»پارک ملت« حاوی 
نش��انه هایی از توقف پخش این برنامه اس��ت، اما مدیر 
ش��بکه اول اظهار امیدواری می کن��د برنامه محمدرضا 

شهیدی فر با فاصله و در فرصتی دیگر روی آنتن برود.
  نشس��ت س��االنه مجریان تلویزیون با معاون س��یما با 
حاش��یه های بس��یاری همراه بود ک��ه یک��ی از آنها به 
محمدرضا شهیدی فر برمی گش��ت. وی در این مراسم 
انتقادات تند و تیزی خطاب به مسئوالن رادیو و تلویزیون 
مط��رح و تصریح کرده ب��ود به مجریان صداوس��یما، از 
حراست سازمان گرفته تا تهیه کنندگان توهین می کنند.

تکلیف چاق و الغررا روشن کنید 
تهیه کنن��ده  مجموعه عروس��کی »چ��اق و الغر« که 
ازمدت ه��ا قب��ل، از ب��ه پای��ان رس��یدن ن��گارش دو 
قس��مت از ای��ن مجموع��ه و انتظ��ار ب��رای گرفت��ن 
مج��وز س��اخت از ش��بکه دو خب��ر داده ب��ود، گفت: 
 خواهش��م از مس��ئوالن این اس��ت که اگر قرار نیست 
 این مجموعه به تولید برسد، به ما اطالع دهند و اگر هم 
قصد تولید آن را دارند، ت��الش کنند تا هر چه زودتر به 

تولید برسد.

کافه کتابیادداشت

اخبار کوتاه 

هفت

 اولین فیلم اصفهان پروازکرد
گروه فرهن�گ و هنر : فیلم پویانمای��ی »پرواز« به کارگردانی حس��ن 
علیرضایی که نوروز امسال به عنوان اولین پروژه تولیدی شهر اصفهان با 
حمایت سازمان بسیج هنرمندان کلید خورده بود، با اتمام مراحل طراحی و 

ساخت شخصیت ها و محیط، به مرحله ضبط تصاویر رسید.
 این فیلم که چهاردهمین تجربه فیلمسازی علیرضایی محسوب می شود، 
 داستانی از توس��ل به امام رضا )ع( را به تصویر می کشد که سعی شده با 
قصه ای متفاوت، از کلیش��ه های مرس��وم در آثار مذهبی دور  شود و با 

مخاطبان در سنین مختلف به خوبی ارتباط برقرار کند.  

   حوزه هنری در راه
 جشنواره 

گروه فرهنگ و هنر : سه  اثر از هنرهای تصویری به مرحله نهایی سومین 
جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافت.  

فیلم های داستانی » خطوط فرضی« و »تنگ« به کارگردانی کریم عظیمی 
و انیمیشن » مرمت« ساخته محمد حدادی پور به مرحله نهایی سومین 
جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری راه یافتند. در مجموع 
20 انیمیشن و 29 فیلم داستانی در بخش نهایی هنرهای تصویری سومین 
 جش��نواره آثار و تولیدات مراکز اس��تانی حوزه هنری به رقابت با یکدیگر 
می پردازند.جالب این که »خطوط فرضی« فیلم منتخب جشنواره سین 
ایتالیا بوده است و دو فیلم »تنگ« و انیمیشن »مرمت« نیز از برگزیدگان 

هفتمین جشنواره فیلم های کوتاه دینی رویش بوده اند. 

عصا و کاله چارلی خبرساز شد 
عصا و یکی از کاله های چارلی چاپلین در لس آنجلس حدود یکصد هزار دالر فروخته شد. قیمت 

اولیه تعیین شده برای عصای چاپلین 20 تا 30 هزار دالر بود که در حراجی اسطوره های هالیوود 
40 هزار دالر به فروش رفت و یک خریدار  نیز برای کاله وی، 58 هزار دالر پرداخت.

نبود خط قصه روشن
خالصه داستان »هفت دقیقه تا پاییز« را می شود حتی در یک خط 
نوش��ت، اما درباره »انتهای خیابان هشتم« نمی شود. ظاهرا ماجرا 
درباره یک اعدامی اس��ت که اطرافیانش س��عی دارند به هر شکل 

ممکن، پول کالنی تهیه کنند و رضایت شاکی را بگیرند. 
 "ظاهرا"، چون هرگز کارگردان به این موضوع نمی پردازد که دلیل 
دستگیری این مرد چه بوده؛ آیا در خطایی که مرتکب شده گناهکار 
بوده یا نه، چه کسانی ش��اکی این پرونده هستند و....کافی است به 
همین نکته توجه کنید و نیمه اول فیلم »کیفر« س��اخته حس��ن 
فتحی را به یاد بیاورید. در آنجا نیز شاهد تالش عده ای بودیم برای 

تهیه پول به همین منظور.
 اما تفاوت کار در این بود که فیلم حسن فتحی حتی در همان دقایق 
اولیه، پاسخگوی پرس��ش هایی که در باال مطرح کردیم بود، اما در 
اینجا چنین اتفاقی نمی افتد و تا پایان نیز ماجرا به همین ش��کل 

پیش می رود.
اگر اندکی پیش��تر برویم، از خودمان می پرس��یم آیا با شیوه های 

ساده انگارانه ای )بخوانید معصومانه( که سه شخصیت اصلی فیلم 
در پیش می گیرند، می توان این میزان پول هنگفت را تهیه کرد؟ در 
فیلم های خارجی، شخصیت ها در چنین وضعیتی اقدام به سرقت 
می کنند )مثل فیلم های وسترن( و تماشاگر مطمئن است مثال بار 
قطاری که جواهرات دولتی را حمل می کند، کفاف این میزان نیاز 
شخصیت ها را می دهد، اما »انتهای خیابان هشتم« چه پیشنهادی 

می دهد؟
 شخصیتی که حرف نمی زند )حامد بهداد( در مکان هایی عجیب 
و غریب اقدام به مشت زنی و درگیری های خونین می کند تا به این 

وسیله در شرط بندی ها پیروز شود و پولی به دست بیاورد.
 مرد جوان دیگر )صابر ابر( که نامزد خواهر اعدامی است، در شرایطی 
مضطرب و نگران، دائم این ور و آن ور می دود و نتیجه ای نمی گیرد. 

خواهر اعدامی )ترانه علیدوس��تی( ناامید از دریاف��ت قرض و وام، 
تنها راه حل را در تصمیمی بس��یار خطرناک می بیند و سرانجام به 
خواس��ته آدم های منفی فیلم گردن می نهد. در پایان فاجعه ای در 
حال شکل گیری است، بنابراین قصه ای در کار نیست و کارگردان 

سعی دارد با ایجاد موقعیت هایی ملتهب، تماشاگر را با شخصیت های 
اصلی اش همراه کند.

انتخاب روشی نادرست برای اجرا
موقعیت هایی که از آنها گفتیم، قرار است نمایشگر وضعیت استیصال 
شخصیت ها باشد،یعنی به تماش��اگر این امید داده شود که راهی 
برای رسیدن به هدف و نتیجه وجود دارد و سپس با ایجاد موانعی 
واقع نمایانه، او را سرخورده کنیم تا به این ترتیب، اضطراب و تعلیق 

شخصیت ها به تماشاگر هم منتقل شود. 
تنه��ا نکت��ه فیلمنام��ه ای که ای��ن رف��ت و آم��د را واج��د یک 
ریتم س��اختاری می کند، ظاهرا زم��ان محدودی اس��ت که این 
ش��خصیت ها تا زمان اعدام برای یافتن پول در اختی��ار دارند، اما 
از این نکته کلیدی اس��تفاده درس��تی که نش��ده هی��چ، حتی در 
دقایقی این نکته س��اختاری، مزاحم ارتباط درس��ت تماش��اگر و 
فیلم اس��ت. درباره موضوع اول، الزم به توضیح اس��ت که استفاده 
امینی از تکنی��ک دوربین روی دس��ت، قرار بوده ب��ه او در جهت 
 ایجاد فضایی ملتهب کمک کند. از س��وی دیگر، استفاده از روش 
جامپ کات در تدوین هم می توانسته مکمل همان تکنیک دوربین 
روی دست باشد و جهان فیلم را به برزخ شخصیت ها بدل کند. این 
دو ویژگی ساختاری فیلم به لحاظ بصری، نخستین راه حلی است که 
به ذهن هر کارگردان تازه کاری می رسد. اگر از دوربین روی دست 
می خواهیم اس��تفاده کنیم، این روش نباید به قیمت به سرگیجه 
افتادن تماشاگر و از دس��ت رفتن نظم و ترتیب پالن ها باشد و اگر 
جامپ کات روش خوبی برای کار است، در حاشیه آن نباید منطق 
ساختاری و خطی قصه نادیده انگاش��ته شود؛ اتفاقی که متأسفانه 
دامنگیر »انتهای خیابان هشتم« شده و اجازه ارتباط قلبی تماشاگر 

را با آن نمی دهد.

بازی های ضعیف از بازیگران بااستعداد
این یک اتفاق عجیب است که هر سه بازیگر باهوش و توانا و خوشنام 
این فیلم، در ارایه نقش هایی که ایفا می کنند ناتوانند. برای بهداد، 
علیدوس��تی و به ویژه ابر،»انتهای خیابان هشتم« یک عقبگرد در 
کارنامه حرفه ای است، منهای کم کاری و ساده انگاری بازیگران در 
فیلم. در واقع آنچه می تواند دلیل قاطع تری برای چنین ناکامی ای 
باشد،فیلمنامه بسیار ضعیفی است که جایگاه شخصیت ها در آن 
تعیین نش��ده و هرکس س��از خودش را می زند. همه این موارد در 
خدمت اثبات این نکته  هستند که »انتهای خیابان هشتم« پیش از 
آن که یک اثر اجتماعی معترض باشد، فیلمی شلوغ و آشفته است 

که درک قصه آن دشوار است، چه رسد به فهمیدن پیام فیلمساز. 

اکران فیلم علیرضا  امینی بعد از 3سال

انتهای خیابان هشتم هیچ خبری نیست

علیرضا امینی از زمانی که تصمیم گرفت وادی سینمای بلند و داستانی را حرفه ای نگاه کند،  گروه 
 همه را ب�ه تولد کارگردان بل�وغ یافته ای نوی�د داد؛ کارگردان�ی که با ش�ناخت زبان و همه فرهنگ

مولفه های سینما می تواند حرف هایش را تصویر کند. اوج این توانایی در سینمایی ماقبل او، 
»هفت دقیقه تا پاییز« بود؛ فیلمی ساده و روان که حرف هایی مهم را با صدایی بلند و در پس داستانی ساده تعریف 
می کرد، این درحالی است که سینمایی تازه او )تازه به لحاظ اکران( نه تنها انتظارات اخیر را بر آروده نکرد، بلکه 

دارای شکاف هایی عمیق بود که از امینی انتظار نمی رفت. 
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فقدان سند مالكيت
37 نظر به اینکه آقاي یوس��ف صادقي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت شدانگ یک قطعه زمین بشماره 334 فرعي 
مجزي شده از ده فرعي واقع درمزرعه مهدیه 171 اصلي  بخش یک ثبتي شهرضا شده است که 
سندمذکور در صفحه 460 دفتر 409 بنام وي ثبت وصادرگردیده است اینک نامبرده درخواست 
صدور س��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  
روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالك شهرضا 

فقدان سند مالكيت
38 نظر به اینکه آقاي صدرالدین طاهري فرزند ناصر باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رس��ماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت نه چهلم حبه مشاع از72 حبه 
شش��دانگ قنات وامالك مزرعه نصرآباد پالك 80 اصلي ش��ده که س��ند مذکوردر صفحه 524 
دفتر450بنام وي ثبت وصادرگردیده است اینک نامبرده تقاضاي صدورسندمالکیت المثني نموده 
اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک 
نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالك شهرضا 
 

مزايده 
924 اجرای احکام ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی 263/90ج10 له آقای جواد کاظمی و علیه س��عید ش��هرام و مجید ش��هرام به نشانی خ 
ارتش، بعد از پل حس��ین آباد، س��مت راس��ت، نمایش��گاه اتومبیل پارس، جنب موسسه مالی 
و اعتب��اری مهر مبنی بر فروش پ��الك ثبتی 2/124 بخش 9 به آدرس بلوار ش��فق، خ نیروگاه، 
بن بس��ت زاینده رود )ش��ماره3( که اوصاف ملک عبارتند از باغ محصور به مس��احت 516/1 
مترمربع فاقد ابنیه با ارزش که با توجه به موقعیت محل به مبلغ 1/350/000/000 ریال ارزیابی 
گردی��ده که مص��ون از اعتراض طرفین قرار گرفت��ه در تاریخ 1391/1/30 از س��اعت 9 تا 10 
صب��ح در مح��ل اجرای ش��عبه 10 واقع در اتاق 317 طبقه س��وم دادگس��تری نیکبخت برگزار 
نمای��د. طالبی��ن خرید می توانن��د 5 روز قبل از تاری��خ مزایده از محل بازدید نمایند. کس��انی 
حق ش��رکت در مزای��ده را دارند که حداق��ل 10 درصد بها را به صورت نقدی بهمراه داش��ته 
باش��ند. مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده توس��ط کارش��ناس شروع ش��ده و برنده کسی است که 
 باالتری��ن قیم��ت را پیش��نهاد نمای��د. م ال��ف: 18557 مدیر اج��رای احکام ش��عبه 10 دادگاه 

حقوقی اصفهان 
 

احضار متهم 
963 ش��ماره ابالغیه: 9010100353503390. ش��ماره پرونده: 9009980364800903. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901297. محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9009980364800903 برای حمید رئیسی به اتهام ضرب و جرح عمدی و 
تخریب و توهین به اش��خاص عادی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/02/23 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 18712 احمدیان – مدیر 

دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  
 

مزايده
1049 اجراي احکام شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایي 76/90 ج/ 10 له خانم فریال پدرام با وکالت خانم الهام آهنجیده و علیه آرش پوالدخان 
مبني بر فروش ش��ش دانگ پالك ثبتي 153/26-154 که به شرح زیر ارزیابي شده را در تاریخ 

1391/1/31 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل اجراي ش��عبه 10 واقع در اتاق 317 طبقه س��وم 
دادگس��تري نیکبخت برگزار نماید. جهت فروش ش��ش دانگ پالك فوق که به صورت مغازه 
و در مالکیت خوانده مي باش��د و غیرقابل افراز مي باش��د و کارشناس رسمي دادگستري قیمت 
کل آن را مع��ادل 6/650/000/000 ری��ال تعیین نموده که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفت 
طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل بازدید نمایند. کساني حق شرکت در 
مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها را به همراه داشته باشند. مزایده از قیمت ارزیابي شده 
توس��ط کارشناس شروع ش��ده و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اوصاف 
و مش��خصات ملک طبق نظر کارش��ناس: مغازه تجاري واقع اس��ت در خیابان نظر، کوي کلیسا 
وانک، مجتمع تجاري مارتین، طبقه همکف، اولین مغازه دس��ت چپ، واحد 221 به مس��احت 
33/25 مترمربع که در حال حاضر نقره فروش��ي اس��ت با کف س��نگي و دیوارهاي چوبکاري، 
 داراي برق مستقل و آب و دو خط تلفن. م الف/ 19159 نریماني- مدیر اجراي احکام شعبه 10

دادگاه حقوقي اصفهان
 

مزايده 
1212 اج��رای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالس��ه 
890645ح ج9 له حسین اسفندیاری و خانم ها مائده و ساجده اسفندیاری و علیه آقای علیرضا 
حاجیان به نش��انی تهران، رزگل، گلچین شمالی، مجموعه مس��کونی برجهای آسمان، بلوك4، 
طبقه3، واحد 2 و با خواس��ته مطالبه مبلغ 348/401/232 ریال بابت اصل خواس��ته، خس��ارات 
دادرس��ی، هزینه کارشناس��ی و حق الدرج و همچنین مبلغ 58/000/000 ریال بابت حق االجرا 
جلس��ه مزایده ای را برای روز چهارش��نبه مورخه 91/1/30 س��اعت 10 الی 11 صبح در محل 
اجرای ش��عبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نیکبخت، س��اختمان دادگستری، طبقه اول، 
اطاق 133 برگزار نماید که براس��اس نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری عبارتست از مقدار 
20/78 حبه از ش��ش دانگ پالك ثبتی ش��ماره 12 و 3283/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
نش��انی اصفهان، بلوار میرزا کوچک خان، میدان سهروردی، نبش کوچه ارکیده )شماره 35( که 
به نام خود محکوم له حس��ین اس��فندیاری و خالی و در تصرف محکوم له می باشد و محل به 
صورت یک باب مغازه تجاری به مساحت 35/20 مترمربع به انضمام یک باب زیرزمین انباری 
به مس��احت 35/20 مترمربع با اس��کلت فلزی و سقف آهن و آجر و نمای آجری، درب شیشه 
س��کوریت و حفاظ توری فلزی و دارای انش��عابات آب و فاضالب و برق و گاز که قابل بهره 
برداری می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق بهای شش دانگ مغازه و زیرزمین مذکور با توجه 
به موقعیت و بافت منطقه و نوع و میزان ساخت و نوع کاربری تجاری و شرایط و عوامل موثر 
در قضی��ه به مبل��غ 1/408/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردد و ارزش 20/78 حبه از 
شش دانگ پالك ثبتی باال به مبلغ 406/401/232 ریال برآورد می گردد. طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع و برنده 
مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ 
کارشناس��ی را نقداً به همراه داشته باش��ند. بهای ملک پس از کسر هزینه های قانونی به نسبت 

مالکیت تقسیم می گردد. مدیر اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

مزايده 
1510 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 307/88ج10 له آقای مهدی عمرانی و علیه غالمعلی جوالیی به نشانی اصفهان، خ سپهبد 
قرن��ی، کوچه بادی��ه، پ1 مبنی بر مطالبه مبلغ 701/129/252 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
80/000 ریال هزینه نش��ر آگهی و مبلغ 36/500/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در تاریخ 
91/2/4 ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای شعبه 10 واقع در اتاق 316 طبقه سوم دادگستری 
نیکبخت جهت فروش پالك ثبتی به شماره ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
675/000/000 ری��ال ارزیاب��ی گردیده و نظریه وی مصون از اعت��راض مانده برگزار نماید. لذا 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی ذیل مراجعه و از آن بازدید نمایند. 
کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها را به صورت نقدی بهمراه داشته 
باشند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیش��نهاد نماید. اوصاف و ارزیابی ملک طبق نظریه کارش��ناس. یک واحد آپارتمان به 
پالك ثبتی 990 و 15182/991 بخش 5 ثبت اصفهان و ش��ماره پالك آپارتمان 3804 فرعی به 
مساحت مفید 91/36 مترمربع از ساختمان با اسکلت بتون آرمه، سقفها از تیرچه و بلوك، نمای 
خارجی از آجرنما می باشد. واحد مزبور دارای پارکینگ مشاعی و یک انباری می باشد. با نشانی 
اصفهان، اتوبان شهید چمران، خ اشراق، کوچه شهرآرا، مجتمع مسکونی قصر شهرآرا، طبقه اول 
آپارتمان، سمت جنوب، شماره 106 که نهایتا براساس نظریه هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ 
675/000/000 ریال ارزیابی و پایه مزایده قرار گرفته است. م الف: 20359 مدیر اجرای احکام 

شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

مزايده 
1567 اجرای احکام ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 295/90ج/10 له خانم خاتون ادیبی و علیه رقیه رفیعی، ابوالفضل زمانی، مریم زمانی به 
آدرس شاهین شهر – خ حافظ شمالی فرعی یک غربی پالك 28 واحد4 به نشانی خیابان هزار 

جریب، خیابان ش��هید خس��روپور، کوی آزادگان، خیابان سهند، کوچه بنفشه، پالك72 مبنی بر 
فروش ش��ش دانگ پالك ثبتی 15261/207 که به ش��رح زیر ارزیابی شده را در تاریخ 91/2/4 
از س��اعت 11 تا 12 صبح در محل اجرای ش��عبه 10 واقع در اتاق 317 طبقه س��وم دادگستری 
نیکبخت برگزار نماید. جهت فروش شش دانگ پالك فوق که به صورت مسکونی و در مالکیت 
خواهان و خوانده می باش��د و غیر قابل افراز می باش��د و هیات س��ه نفره کارشناس��ان رسمی 
دادگس��تری قیمت کل آن را معادل 3/100/000/000 ری��ال تعیین نموده که مصون از اعتراض 
طرفی��ن قرار گرف��ت. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل بازدید نمایند. 
کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها را به صورت نقدی بهمراه داشته 
باشند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیش��نهاد نماید. اوصاف و مش��خصات ملک طبق نظر کارشناس. ملک مسکونی واقع 
است در خیابان هزار جریب، خیابان شهید خسروپور، کوی آزادگان، خیابان سهند، کوچه بنفشه، 
پالك 72 به مساحت 207/92 مترمربع و اعیانی شامل 60- و دو طبقه روی آن جمعا به مساحت 
432 مترمربع و قدمت 13 سال می باشد. مدیر اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان 

 
احضار 

1833 ش��ماره درخواس��ت: 9010460354300025. ش��ماره پرونده: 8909980360001202. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901126. چون آقای حسن حس��ینی فرزند رمضان شکایتی علیه آقای 
رض��ا گرجی فرزند نعمت اله مبنی بر س��رقت و ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 901126ك117 این دادگاه ثبت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه 1391/02/23 
س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد. لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
طب��ع و نش��ر می ش��ود. و از مته��م مذکور دعوت به عم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت 
مق��رر حاض��ر ش��ود و در صورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 
 مقتض��ی اتخ��اذ خواهد نم��ود. م الف: 20539 فرخن��ده خوی – مدیر دفتر ش��عبه 117 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان         
 

ابالغ اجرائيه
1861 ش��ماره اجرائی��ه: 9010420351400378،  ش��ماره پرون��ده: 9009980351400247، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900247، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه 
9009970351400917 محکوم علیهم 1- محمد دادخواه فرزند حس��ن نش��انی خانه اصفهان 
خ اردیبهش��ت شمالی نبش کوچه ش��هید کاویانی پ99 طبقه 2 منزل عباس امیری. 2- مسعود 
رجبی فرزند محمد نشانی خ امام خمینی ایستگاه جباری کوچه شماره 70 هشت متری سعدی 
منزل روبرو پ24. 3- علی متقیان فرزند عبدالحس��ین نشانی خانه اصفهان خ گلخانه چهار راه 
نیروی هوایی پ27 مشاور امالك اسکان. 4- محمد مروج االحکامی فرزند رضا نشانی مجهول 
الم��کان محکومند به نح��و تضامن به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و دو میلی��ون ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک مورخه 89/8/12 لغایت وصول در حق محکوم 
ل��ه 1- تعاونی اعتبار ثامن االئمه نش��انی خ جی مقابل خ تاالر سرپرس��تی تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه. 2- رضا رضایی فرزند محمد خ آمادگاه جنب کوچه نجفی س��اختمان نس��اجی پارس 
طبقه 3 دفتر وکالت و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
می بایس��ت پرداخت نماید و رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م بغیر از ردیف 3 الزامیس��ت. 
محکوم علیه مکلف اس��ت 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 اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واق��ع 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 قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از 
قان��ون اج��راي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 ک��ه ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 
 اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. مرتضایی – مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائيه
1862 ش��ماره اجرائی��ه: 9010420351400376،  ش��ماره پرون��ده: 9009980351400550، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 900550، بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوط به شماره دادنامه 
9009970351401103 محکوم علیهم 1- قمرالزمان عامری فرزند نعمت اله نش��انی بزرگمهر 
خ هش��ت بهشت ش��رقی بعد از چهار راه حمزه جنب ایزوگام ش��رق منزل آقای شمس طبقه 
پایین. 2- مسلم رفیعی فرزند محمد علی نشانی دستگرد برخوار خ کاشانی پ55. 3- معصومه 

جعفری فرزند بهادر نش��انی مجهول المکان. 4- جالل اردالنی فرزند علی اکبر  نشانی مجهول 
الم��کان. 5- جواد خواج��ه فرزند عباس نش��انی مجهول المکان محکومند ب��ه پرداخت مبلغ 
130/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 2/600/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید 89/10/2 تا زمان وصول در حق محکوم له 1- تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه نش��انی خ جی مقابل خ تاالر سرپرس��تی تعاونی اعتبار ثامن االئمه. 2- رضا 
رضای��ی فرزند محمد خ آمادگاه جنب کوچه نجفی س��اختمان نس��اجی پ��ارس طبقه 3 دفتر 
وکالت و پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت 
پرداخ��ت نماین��د و رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م در خص��وص محکوم علیه ردیف 3 تا 
5 الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرف��ي 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 شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
ب��ه مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 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. مرتضایی – مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائيه
پرون��ده: 8809980351401463،  اجرائی��ه: 9010420351400149،  ش��ماره  1863 ش��ماره 
8709980351401268. ش��ماره بایگانی شعبه: 881463، 871268، بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به ش��ماره 9010090351401222 و شماره دادنامه مربوطه 89099703682009
588809970351401263 محک��وم علیهم 1- عباس پاکدامن نش��انی تیران خ طالقانی جنوبی 
فلک��ه امامزاده پ��الك 362. 2- مهدی امینی فرزند علی مجهول الم��کان متضامنا محکوم اند به 
پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه سفته به شماره های 39727 
و 34325 و 822729 و پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید مستندات تا زمان وصول در حق خواهان علیرضا الیقی فرزند 
علی کاظم نش��انی اصفهان خ زینبیه خ برجویان کوی ش��هید فرزندی پ16 و نیز پرداخت حق 
االجرای دولتی به میزان 7/000/000 ریال. رای صادره نسبت به مهدی امینی غیابی است تبصره 
2 ماده 206 ق.آ.د.م رعایت گردد. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از 
اب��الغ اجرائیه ظرف 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 میسر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال 
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرف��ي 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 قس��متي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباش��د به م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 که 
 ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
1864 ش��ماره درخواس��ت: 9010460350300038. ش��ماره پرونده: 9009980350301090. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901090. خواهان خانم رضوان الهیجانیان فرزند عبدالحمید با وکالت 
علیرض��ا فصیح��ی زاده و فاطمه دهخدا بطرفیت خواندگان 1- حس��ن س��لطانی 2- نعمت اله 
نوروزی طالخونچه 3- همدم قاس��می 4- احمد منش��اءی به خواسته اثبات مالکیت ششدانگ 
قطع��ه باقیمانده پ��الك ثبتی 4793/1 بخش 5 ثبت اصفهان و اص��الح صورتمجلس تفکیکی و 
اسناد مالکیت دو پالك مجاور، طرح دعوی نموده که با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان، 
حس��ب دس��تور دادگاه و در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد و بدینوسیله به خواندگان ابالغ می گردد که نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورد 
ادعای وکالی خواهان واصل گردیده، لذا ظرف یک هفته پس از انتش��ار این آگهی به دفتر این 
دادگاه مراجع��ه و با مالحظه این نظری��ه چنانچه اعتراضی دارند، کتباً به این دادگاه اعالم نمایند 
و اال دادگاه وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد نمود. دادخواه – مدیر دفتر ش��عبه س��وم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت
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تقابل پرسپوليس 
با یاران مجيدي

تاج،  مدیرعامل 
ذوب آهن می شود؟

از هفته سوم رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا، پرسپوليس در دوحه به ميدان 
مي رود.تيم فوتبال پرس��پوليس كه در ديدار قبلي خود در گروه D توانس��ت 
نتيجه اي جالب را در مقابل ديدگان 80 هزار تماش��اگر ورزشگاه آزادي مقابل 
الشباب امارات به دست بياورد، امروز در قطر ميهمان الغرافه است. سرخ پوشان 
اميد دارند با توجه به عملكرد قابل قبول خط دفاعي و دروازه شان كه از آودوكيچ، 
نصرتي، رضايي و پوالدي تشكيل ش��ده، اين بار هم در يك بازي خارج از خانه 
نتيجه خوبي به دست بياورند. شاگردان دنيزلي در آسيا با برنامه و دست پر، پا 
به ميدان گذاشته اند، اما تيم الغرافه  با وجود فرهاد مجيدي جايگاه خوبي  در 
ليگ كشورش ندارد، بنابراين در آس��يا هم چيزي براي از دست دادن ندارد و 
مطمئنا مهم ترين موقعيت خود را براي حفظ شانس صعود به مرحله بعد، ديدار 

با پرسپوليس مي داند. اين ديدار ساعت 20به وقت ايران برگزار می شود. 

گروه ورزش: آخرين ش��نيده ها از وضعيت باش��گاه ذوب آه��ن حاكی از آن 
 اس��ت كه مس��ئوالن كارخانه برای برون رفت از وضعيت موجود، با مهدی تاج، 
نايب رييس فدراسيون فوتبال وارد مذاكره شده اند. اين اخبار حاكی است تاج در 
صورت حضور در ذوب آهن، عنوان رياست هيأت مديره باشگاه ذوب آهن را برعهده 
خواهد داشت، هرچند صحبت هايي درخصوص مديرعاملي او نيز شنيده مي شود 
كه بعيد به نظر مي رسد. در صورت صحت داش��تن  اين خبر و با توجه به روابط 
خوب و نزديك وی با استاندار، شرايط برای حمايت استانداری از باشگاه ذوب آهن 
فراهم می شود و از طرفی،  وي مورد وثوق براتی،  مديركارخانه هم هست. از سوی 
ديگر شم تجاری و قدرت جذب اسپانسر مهدی تاج باعث می شود اتفاقات خوبی 
در انتظار باشگاه ريشه دار ذوب آهن باشد، هر چند تاج در سال های اخير همواره 

سعی كرده خود را به عنوان يك سپاهانی اصيل معرفی كند. 

لطفا مغرور نشوید!
فرگوسن، سرمربی تيم فوتبال منچستريونايتد معتقد است  با وجود 
اختالف امتياز اي��ن تيم با تيم همش��هری خود، نباي��د از االن براي 
قهرماني مغرور شد، چرا كه هنوز تا قهرمانی هفت بازی فاصله است. 

منچستر  با 76 امتياز در صدرقرار دارد.

مبادله هيگواین و آخرو 
رئ��ال مادري��د حاض��ر اس��ت هيگواي��ن را ب��ه 
منچسترسيتی واگذار كند و در عوض آخرو را از اين 
تيم به خدمت بگيرد. مادريدی ها همچنين مايلند 

رقمی بالغ بر ۱0 ميليون يورو نيز بپردازند.

خطر اخراج در انتظار مانچينی
خطر اخراج از پست س��رمربيگری منچسترسيتی در 
انتظار روبرتو مانچينی است. در دوران حضور اين مربی 
ح��دود ۳00 ميليون يورو خرج جذب س��تارگان گران 

قيمت شده، اما  هيچ توفيقي به دست نيامده است.
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چهره

خبر کوتاه

 ردپای فساد بزرگ اقتصادی 
در ورزش اصفهان

دوچرخه سواران اصفهانی بعد از سال ها ركاب زدن برای باشگاه های 
استان های ديگر، پس از رايزنی با يك حامی مالی قوی، فصل گذشته 
در تركيب تيمی با نام استان اصفهان در ليگ برتر باشگاه های كشور 
شركت كردند، اما با روشن شدن رد پای مفسدان اقتصادی در حمايت 

از تيم جوانه گلپايگان، اين تيم منحل شد.
اما پشت پرده انحالل تيم دوچرخه سواری جوانه، در نوع خود جالب 
توجه اس��ت. حامی مالی اين تيم يكی از زيرشاخه های شركت های 
محمدرضا خاوری، مديرعامل فراری و س��ابق بانك ملی ايران كه با 
رو شدن پرونده فس��اد بزرگ اقتصادی خبر ساز شد، بود. اين خبر را 
محمدرضا باجول، رييس هيأت دوچرخه سواری استان اصفهان داد 
 و گفت: بعد از اين اتفاق، خ��ود بازيكنان، تيم را منحل كردند و راهی 
تيم های ديگر ش��دند، البته ش��ركت زيرمجموعه خ��اوری چندان 
حمايتی نيز از اين تيم نكرده بود و آن طور كه من در جريان هستم، 
فقط ۳0 ميلي��ون تومان برای حض��ور اين تيم در لي��گ برتر هزينه 

كرده بود.

زمان دیدار سپاهان، سه باره تغيير کرد!
زمان ديدار تيم های فوتبال سپاهان و ملوان برای بار سوم هم تغيير 
كرد. زمان ديدار ملوان و سپاهان كه قرار بود روز ۱۹ فروردين برگزار 
شود، برای سومين بار تغيير كرد  و به روز يك شنبه، 20 فروردين  و در 
ساعت ۱7 در ورزشگاه تختی انزلی موكول شد.گويا مسئوالن جديد 
س��ازمان ليگ برتر هنوز زمان می خواهند تا به كار در پس��ت جديد 
خود در فدراسيون فوتبال آشنا ش��وند، البته با اين اوصاف هر لحظه 
 بايد منتظر تغيير زمان ديگری در برنامه ديدارهای س��پاهان يا ساير 

تيم های ليگ برتر باشيم!

مسابقات دارت اصحاب رسانه
مسابقات دارت ويژه خبرنگاران و عكاسان استان اصفهان امروز برگزار 
می شود. س��يمين مرادی، نايب رييس كميته دارت استان اصفهان 
با بيان اين مطلب گفت: مس��ابقات دارت ويژه خبرنگاران و عكاسان 
اس��تان اصفهان امروز ساعت ۱6 در باش��گاه خبرنگاران جوان مركز 

اصفهان )انتهای خيابان بی سيم( برگزار می شود.

 حجازی و عابدزاده در رده ۱۳۲ 
و ۱۶۲ بهترین سنگربانان جهان

بنابر اعالم فدراسيون آمار و تاريخ فوتبال جهان، دروازه بان فقيد تيم 
ملی ايران در جام جهانی ۱۹78 و مرد ش��ماره يك تيم ملی در جام 
جهانی ۱۹۹8 فرانس��ه در رده های ۱۳2 و ۱62 بهترين دروازه بانان 
جهان جای گرفته اند. در اين فهرست جرالدو پريرا دو ماتوس فيلهو 
ملقب به »مازروپی« از كشور برزيل، به عنوان برترين دروازه بان جهان 
شناخته شده است. پس از او، نواف خالد الخالدی، دروازه بان كنونی 

تيم القادسيه كويت جای گرفته است. 

نایب ریيس هيأت تکواندو استان 
استعفا کرد

در آستانه س��ال ۱۳۹۱ هيأت فعال و موفق 
اصغر 
قلندری

 
تكواندو استان دس��تخوش پاره ای تحوالت 
شگرف شد. زهرا رفيعی، نايب رييس هيأت 
پر تالش تكواندو استان با ۱8 سال س��ابقه كار اجرايی و مديريتی، از 

سمت خود كناره گيری كرد.
 با نگاهی كوتاه ب��ه عملكرد و فعاليت های ۱8 س��اله زهرا رفيعی، به 
وضوح می بينيم كه نه تنها در س��ايه تالش مجدان��ه و برنامه ريزی 
 مدون وی ورزش تكواندو بانوان اين استان به توفيق های چشمگيری 
 دس��ت پيدا كرده، ك��ه در بين نايب رييس��ان هيأت ه��ای تكواندو 
 سراس��ر كش��ور، از جايگاه وااليی برخوردار ب��وده و دارای رتبه اول 

نيز هست.
كناره گيری غير منتظره رفيعی كه با عشق و عالقه وافری در راستای 
رشد و توسعه تكواندو بانوان سعی و تالش داشته، اهالی تكواندو، به 
ويژه در بخش بانوان را حيرت زده كرد و حرف و حديث های فراوانی 
را در بر داشته و در ميان جوامع ورزشی بازتاب خوشی نداشته است. 

زهرا رفيعی ك��ه از چهره های ش��اخص و محب��وب ورزش تكواندو 
به ش��مار می آيد، عليرغم مي��ل باطنی، از تك ت��ك همكارانش در 
 هيأت مديره و كادر اجرايی هيأت رؤس��ا و نايب رييسان هيأت های

 تكواندو در شهرس��تان ه��ای تابعه حاللي��ت طلبي��د و ترجيح داد 
بنا به داليلی كه بر همگان پوشيده مانده، از سمت خود كناره گيری 
كند. آخرين خبرهای رسيده، حكايت از اين دارد كه با رفتن رفيعی 
 از هيأت تكواندو استان، امينی، مسئول كميته روابط عمومی و روابط 
بين الملل اين هيأت نيز استعفای خود را تقديم رييس هيأت تكواندو 

استان خواهد كرد.
 امينی كه از جمله افراد پرتالش و فعال است، نه تنها با كمال صداقت 
و پشتكار منشأ خدمات ارزشمندی در جهت اطالع رسانی بوده،بلكه 
 همكاری بس��يار صميمانه ای با رس��انه ها و مطبوعات داش��ته و با 
راه اندازی س��ايت خبری اين هيأت، ق��دم های ارزن��ده و مثبتی را 

برداشته است كه نبايد آنها را به دست فراموشی سپرد. 

دوران ناکامی ام پایان یافت
نادریان

تکواندوکار اصفهانی تیم ملی
نادريان بعد از شكست داوود عبدالرضايی و بازگشت دوباره به تيم ملی ايران 
می گويد: مسابقه خوبی برگزار كرديم. من و داوود تا امروز بارها و بارها برابر 

هم به ميدان رفته بوديم و تجربه بازی های قبل، سطح 
كيفی اين رقابت را باال برده بود. دوست داشتم به دوران 
ناكامی خود پايان دهم. چند ماه پي��ش از ناحيه رباط 

صليبی زانو دچار مصدوميت ش��ده بودم، برای 
همين مدتی از تمرينات دور بودم، اما با بهبود 
مصدوميت، چندين ماه تمرينات فش��رده 

انج��ام دادم ت��ا دوران دوری ام را جبران 
كنم. اميدوارم در يك م��اه فرصتی كه تا 
مسابقات قهرمانی آسيا هست، به آمادگی 

صددرصد برس��م و با مدال خوش رنگ از 
مسابقات برگردم.
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۶
محسن بنگر به استقالل نزدیک شد

مسئوالن تيم استقالل از ابتدای فصل جاری خواستار جذب محسن بنگر، مدافع كنونی تيم سپاهان بودند، 
اما وی به دليل شرايط مالی خوب سپاهان قراردادش را با اين تيم تمديد كرد.گويا امسال بنگر هم برای جدايی 
از سپاهان و پيوستن به استقالل و قرار گرفتن در كنار رحمتی، دوست صميمی خود، تمايل نشان داده است.
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گروه ورزش: تيم های حاضر در مرحله پلی آف رقابت های ليگ 
برتر بسكتبال، تمرينات خود را برای شروعی پرقدرت در اين مرحله 
آغاز كرده اند.تي��م فوالدماهان كه به عنوان دومي��ن تيم راه يافته 
به اين مرحله 26 فرودين ماه در اهواز به مصاف تيم ش��ركت ملی 
حفاری می رود، از هفتم تمرينات خود را آغاز كرده و در اين ميان 
دو ديدار تداركارتی با تيم شهيد همت شهرضا، يكی از نمايندگان 
اصفهان در ليگ دسته يك برگزار كرده است و در صورت موافقت 
 ذوبی ها، هفت��ه آينده نيز يك دي��دار تداركاتی با اي��ن تيم برگزار 
می كند، همچنين خبر می رسد كه تا پايان بازی دوم اين تيم در اين 
مرحله،صادق زاده، مجيد قاسم زاده را به دليل مصدوميت در اختيار 
نخواهد داشت. مصدوميت اين بازيكن خيلی جدی است، به گونه ای 
كه حضور او در باز ی های پلی آف با ابهام روبرو است. به گفته پزشك 
معالج او، شايد وی بتواند با بازتوانی، تيم خود را از بازی دوم به بعد 
همراهی كند، البته اين يك احتمال است و در صورت برطرف نشدن 
مصدوميت كمر اي��ن بازيكن،عمل جراحی انتظار او را می كش��د. 

ماهانی ها كه در بازی های مقدماتی عالقه چندانی به ادامه همكاری 
با راشاد اندرسون، بازيكن آمريكايی خود نداشتند، با بررسی شرايط 
موجود و مشكالتی كه در جذب بازيكن خارجی با آن روبرو بوده اند، 
ترجيح داده اند اين بازيكن را حفظ كنند. گويا برای پست های چهار 
و پنج، دو بازيكن آمريكايی و يك بازيكن اروپايی مورد توجه صادق 

زاده قرار گرفته اند، اما هنوز از جذب قطعی آنان خبری نيست.

خبری از بازیکن خارجی دوم نيست
تيم بس��كتبال ذوب آهن  اصفهان به عنوان يكی ديگر از تيم های 
حاضر در مرحله پل��ی آف، تمرينات خود را از روز دوش��نبه هفته 
جاری آغاز كرده اس��ت، هر چند هنوز برخی بازيكن��ان اين تيم از 
جمله علی باهران،ك��رم احمديان و افش��ين آرياجو هنوز به جمع 
 سفيد پوش��ان اضافه نش��ده اند. به گفته فرزاد كوهيان، سرمربی 
ذوب آهن، اين تيم در هفته جاری فقط به آماده سازی و تمرينات 
گروهی می پردازد و شايد در هفته آينده ديداری تداركاتی نيز در 

دستور كار تيم قرار بگيرد. 
ذوب آهنی ها كه هنوز اتفاقات تلخ بازی آس��يايی خود را با مهرام 
فراموش نكرده اند، در صددند نمايش بهتری در بازی های پلی آف 
داشته باشند. آنها در بازی اول خود به مصاف دانشگاه آزاد می روند؛ 
تيمی كه در آخرين مصاف موفق به شكست اين تيم شده بود، البته 
در آن زمان ذوبی ها در شرايط آرمانی قرار نداشتند و به نظر می رسد 
بازی اين دو تيم در پلی آف شرايط متفاوت تری داشته باشد. خبر 
ديگر اين كه كوهيان برای جذب بازيكن خارجی دوم، بازيكنان مورد 
نظر خود را به باشگاه معرفی كرده است، اما هنوز مسئوالن باشگاه 

ذوب آهن در اين زمينه پاسخی نداده اند.

پرونده هفته پايانی مس��ابقات ليگ برتر فوتسال و قهرمانی پر 
از ابهام گيتی پس��ند و همچنين شكس��ت فوالد ماهان مقابل 
منصوری قرچك، همچنان باز اس��ت و كميت��ه انضباطی هنوز 
رأی خود را در اين زمينه اعالم نكرده، اما با گذش��ت هفته ها از 
اين اتفاق، محمد طاهری در گفت وگوی مفصل با ايمنا درباره 
اتفاقات هفت��ه پايانی، صحبت های جالبی را بيان كرده اس��ت 
 كه مروری بر گفته های او خالی از لطف نيست.طاهری در اين 
 گفت وگو و در پاسخ به شايعاتی كه در خصوص تبانی تيم های
 ماهان و بازيكنان پرس��پوليس ش��نيده می ش��ود، اعالم كرد:

» بينيد، باشگاه فوالد ماهان نش��ان داده كه اصول جوانمردی 
را خيلی خوب بلد است. ما پارس��ال خيلی راحت می توانستيم 
قهرمان و نماينده ايران در مسابقات جام باشگاه های آسيا شويم، 
ولی ما اگر آن پن��ج امتيازی كه در بازی با فيروزصفه از دس��ت 

داديم را از دست نمی داديم، قهرمان ايران می شديم.
فوالد ماهان نش��ان داد كه دنبال ب��ازی جوانمردان��ه و اصول 

جوانمردی اس��ت و اي��ن را بارها ثاب��ت كرده اس��ت. نمی دانم 
 بازی آخر را ديديد يا نه، اما اگر ديده باش��يد، متوجه می شويد

 كه فوالد ماهان در اين بازی واقعاً خوب ب��ازی كرد و بازيكنان 
واقعا به دنبال كسب پيروزی در اين بازی بودند، اما زورشان به 

منصوری نرسيد.«
يار ملی پوش ماهانی در وصف جوانمردی تيم و باشگاهش به اين 
گفته ها بس��نده نكرد و افزود:» من خودم اين شايعه را شنيدم، 
اما فكر نمی كنم چنين چيزی درس��ت باش��د. مگ��ر تيمی كه 
برای قهرمانی و كسب سهميه آسيايی اين همه تالش و هزينه 
 كرده، می آيد به راحت��ی همه چيز را به يك تي��م ديگر بدهد؟ 
ضمن اين كه قهرمانی بي��ن ما و يك تيم ديگر نب��ود و ما اصال 
در قهرمانی منص��وری ذينفع نبوديم؛ تنها چيزی كه داش��تيم 
آبرويمان بود كه س��عی كرديم آن را حفظ كنيم. باشگاه ما هم 

دوست داشت تيم همشهری اش قهرمان شود.«
 وی در توضيح دالي��ل غيبت خ��ود در بازی با منص��وری نيز 
گفت:» باشگاه برنامه ريزی كرده بود كه در اين زمان به مذاكره 
برويم. به هر حال همه چيز دس��ت باش��گاه اس��ت و مذاكرات 
 هم از طريق باش��گاه ص��ورت گرفت. آنه��ا از قبل ب��ه ما گفته

 بودند كه در اين زمان به قطر برويد.«
طاهری همچني��ن در خصوص داليل ناكام��ی و دفاع از عنوان 
قهرمانی تيمش در دو س��ال اخير نيز اظهار كرد:» متاس��فانه 
به دليل بدشانس��ی و برخی عوام��ل ديگر كه بهتر اس��ت من 
 در مورد آن صحبت نكنم، نتوانس��تيم به قهرمانی برس��يم، اما 
مطمئن باشيد فصل آينده سال ديگری برای فوالد ماهان بوده 

و قهرمان می شويم.«

برنامه ریزی اصفهانی ها برای پلی آف بسکتبالباشگاه گفت برای مذاکره با الریان به قطر برو!
ماهان در دیداری تدارکاتی به مصاف ذوب می رودمحمد طاهری:

سال ۹0 را با س��رخط هايی مثل آخرين پرواز ناصر 
حجازی، سناريو انگش��ت نماها، نمايش دراماتيك 
قرمزها در دربی 74 و ...پشت سر گذاشتيم تا همراه 
با بوی س��يب و بوی عيدی فريدون، در س��ال ۹۱ به 
اس��تقبال بوی قهوه و بوی برزيل و بي��م و اميدهای 

فوتبال ايران برويم.

بوی قهوه می آید، بوی برزیل
هش��ت بازی، هش��ت فينال؛ از خرداد ۹۱ تا خرداد 
۹2. هشت رقابت جانفرس��ا، پر از دلهره، در تقويمی 
كه احتماال خاطرات خوبی را به يادم��ان نمی آورد. 
خاطرات شكس��ت در مقدماتی های ۹4 آمريكا بعد 
از مصدومي��ت طوالنی مدت احمدرض��ا عابدزاده، با 

اشتباهات فراموش نشدنی بهزاد غالمپور، دروازبان 
خاكس��تری دهه ۹0 ايران. خاط��رات تلخ مقدماتی 
۹8، شكست برابر قطر با دو گل محمد سالم العنزی، 
شكست در پلی آف در مالزی برابر چشم بادامی های 
ژاپن با گل دقيقه ۱۱۹. خاطرات تلخ مقدماتی 2002، 
ش��ب های تلخ منامه، دوبلي��ن، آزادی و در نهايت، 
شكست خانگی برابر سعودی های عربستان در 20۱0. 
گل های رفت و برگشت جی سونگ پارک. تساوی تلخ 
كره شمالی و عربستان در استاديوم ملك فهد رياض 
كه چشم هايمان در حسرت يك گل خشك شد و گلی 

نبود. صفر، صفر برای كره، برای عربستان. 
 چه��ار س��ال ديگر ه��م گذش��ت. اي��ن ب��ار البته 
بی تفاوتی اش هم بيشتر بود. بعد از شكست دوباره در 

جام ملت های قطر، ديگر تيم ملی اهميتی نداشت. 
می باختيم و راحت خوابمان می برد. بی تفاوت به چهار 
سال باير پيش رو. بی تفاوت به پرواز چشم بادامی ها، 

باور به سقوط، شكست، ناكامی. 
با تم��ام اين اح��وال ۱۳۹۱ نقطه عط��ف ديگری در 
تاريخ ورزش خاكس��تری ايران و ج��ام های جهانی 
 خواهد بود. در حضور اميدوار كننده مرد چشم آبی. 
پنج ديدار از مجموع هشت ديدار دور چهارم بازی ها 
را در اين سال خواهيم داشت. پنج ديدار و ۱5 امتيازی 
كه تك تكشان برای صعود، سرنوشت ساز خواهد بود 
 تا كاميابی در مس��ير ريودوژانيرو احتماال مرهمی بر

 زخم های كهنه مان ش��ود. ۱4 خرداد در تاش��كند 
ميهم��ان ازبكس��تان خواهيم ب��ود، 2۳ خ��رداد در 

ايران از فرزند خوان��ده دور قبلمان، قط��ر، پذيرايی 
خواهي��م ك��رد، 2۱ ش��هريور در بيروت ب��ه مصاف 
لبنان م��ی رويم، 25 مهرم��اه ميزبان ك��ره جنوبی 
س��رگروه خواهيم ب��ود و در نهاي��ت 24 آذر ماه در 
 تهران ب��رای دومين ب��ار برابر ازبكس��تان به ميدان 
 می رويم. س��ه بازی از مجموع چهار ب��ازی خانگی، 
۱5 امتياز از مجموع 24 امتياز. دس��ت سرنوش��ت 
گروه مناس��بی را برايمان رقم زده. با همه خاطرات 
بد گذش��ته، اين بار هم اميدوارتري��م، بوی قهوه می 

آيد، بوی برزيل.

حسرت به دل نمانيم
20 سال از آخرين بازی كه پاس، جام قهرمانی آسيا را 
 باالی سر برد می گذرد و درتمام اين سال ها تيم های

ايرانی س��پاهان،ذوب آهن و اس��تقالل در مقاطعی 
 برای تصاحب جام و پاره ك��ردن نوارناكامی ها خيز 
برداش��ته اند، با اين حال جوبيلو ايوات��ا، اوراوا ردز و 
س��ئونگنام ايلهوا هر س��ه از خاور دور بلند ش��دند و 
جام را از چنگشان ربودند. در اين ميان البته آخرين 
قهرمانی الس��د قطر در ليگ قهرمانان س��ال 20۱۱ 
س��ردترين آب را به پيكرمان ريخ��ت؛ تيمی كه در 
هردو بازی رفت و برگشت دور يك چهارم نهايی برابر 
سپاهان ايران مغلوب شده بود، با اشتباهات فاحش و 
غيرحرفه ای مسئوالن سپاهان، به نيمه نهايی صعود 
 كرد و در نهايت قهرمان ش��د و به جام باش��گاه های 
جهان رسيد.توفيقات تيم السد در جام باشگاه های 
 جهان و ق��رار گرفتن در رده س��وم جه��ان و بعد از 
 تي��م ه��ای بارس��لونا و س��انتوس، غ��م شكس��ت 
نابخردانه مان را بيشتر هم كرد. با اين حال پرسپوليس 
دنيزلی، سپاهان كرانچار و اس��تقالل مظلومی، سه 
نماينده ايران در رقابت های لي��گ قهرمانان 20۱2 
هس��تند كه اميدهايمان را برای پايان يكی از س��ه 

حسرت چند ده ساله فوتبالمان زنده نگه می دارد. 

آبدیده ش�دن س�پاهان برای س�ومين 
قهرمانی متوالی

 لي��گ يازدهم ه��م به انتهای مس��ير خ��ود نزديك 
 می ش��ود و مدعيان مثلث قهرمانی لي��گ با حضور 
تيم های سپاهان،تراكتورس��ازی و اس��تقالل شكل 
گرفت. سپاهانی كه آهسته و پيوسته آمد و خود را برای 

سومين قهرمانی متوالی آبديده كرد.تراكتورسازانی 
كه دست در دست امير پاشا، گاهی با باخت در خانه 
يا شكست برابر مس ته جدولی نااميد شدند و گاهی با 
برتری يك بر صفر مقابل سپاهان صدرنشين، اميدوار 
و در نهايت، كهكش��ان نيمه خاموش استقالل كه با 
تس��اوی های پی در پی صدر ج��دول را دور و دورتر 
ديد، البته حاال به خاطر قرعه ای آس��ان تر در قياس 
با دو  رقيب نامدار،  به باز پ��س گيری عنوان خود در 
پايان نيم فصل نخست می انديشد؛ مسيری كه البته 
با توجه به شش بازی و ۱8 امتياز، ممكن است باز هم 
تلفات بدهد و مثلث قهرمانی، در نهايت به دوئل هم 
تبديل شود. در اين ميان البته پرسپوليسی ها هم بی 

بهره نيستند. 
دو بازی حساس برابر تراكتورسازی و سپاهان در تبريز 
و اصفهان برای پرسپوليسی ها در پيش است. شايد 
زمان آن رسيده تا مصطفی دنيزلی هم مسير مجيد 
جاللی در ليگ هش��تم را تكرار كند؛ زمانی كه فوالد 
خوزستان او ابتدا با پيروزی برابر استقالل، قهرمانی را 
از آنها گرفت و بعد در هفته پايانی با شكست سنگين 

ذوب آهن، جام را به آنها بازگرداند.

بيم و اميد
روند حاك��م بر ش��ش هفت��ه پايانی ليگ ك��ه اوج 
حساس��يت ها را برای تعيي��ن قهرم��ان در فضايی 
س��الم رقم خواهد زد. رفت و آمدهای هميشگی در 
تابس��تان نقل و انتقاالت كه بس��ياری را به هم می 
رس��اند و بس��ياری را هم به فراق می كشاند. كاهش 
تعداد تيم های ليگ برت��ری و متعاقبا كاهش هزينه 
های فوتبال ك��ه جلوگي��ری كند از كاب��وس های 
بحران مالی ك��ه اين فصل حداقل يك بار روی س��ر 
هر تيمی س��ايه انداخت. به تعوي��ق انداختن دوباره 
ورود سهام اس��تقالل و پرس��پوليس به بورس طبق 
عرف سابق تا سال ۹4 و بعد هم بيشتر، حاشيه های 
 ريز و درشت، فضاسازی معمول رس��انه ها، فعاليت 
زي��ر زمين��ی واس��طه ه��ا، س��ری جدي��د برنامه 
نود، بياني��ه های پرطمط��راق و خواندن��ی ايكس و 
ايگ��رگ و... هم��ه اتفاقات��ی ك��ه انتظار فوتب��ال را 
 در س��ال جدي��د م��ی كش��ند و البت��ه رخدادهای  
 غير قابل پيش بينی كه هميشه هست و خاص جريان 

پر جنب و جوش فوتبال است.

آرزوهای فوتبالی ایران در سال9۱

دست سرنوشت، این بار خوب نوشت

سال 90 با همه فراز و نشيب ها و اتفاقات تلخ و شيرین فوتبالی اش به پایان رس�يد و به بهار 9۱سالم داد؛ سالمی که 
گروه 
ورزش

می تواند حکم به ترقی فوتبال ایران بدهد یا ...
سال 9۱ احتماال با دلهره هایی همراه خواهد بود؛ دلهره های خوب و بد وخاطرات تلخ و شيرین همچون دهه گذشته. 
سالی  پر از حوادث و رخدادهای پرماجرا در فوتبال ایران. سالی پر از تقویم های فوتبالی،رقابت های سرنوشت ساز 

و صحنه هایی که بی شک در خاطره فوتبالی همه ما خواهد ماند. 
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 مدیریت حج و زیارت اس��تان اصفهان با توکل به خداوند س��بحان و توس��ل به حضرت خاتم المرس��لین)ص( و
ائمه طاهرین )ع(، از کلیه متقاضیان محترم واجد شرایط در استان اصفهان دعوت می نماید جهت تشرف به حج تمتع 
سال 1391 با درنظر داشتن نکات ذیل به یکی ازکاروانهای شهرستان محل سکونت خودکه نام آنها در این اطالعیه به 
چاپ رسیده و یا در پایگاه اینترنتی حج و زیارت استان اصفهان به نشانیhttp://www.esfahanhaj.ir درج شده 

است؛ مراجعه نمایند :

1- مشمولین تشرف : 
1/1- متقاضیان دارای اسناد 8/000/000 ریالی که تا تاریخ 1378/12/29 در یکی از شعب بانک ملی ثبت نام نموده 
اند. منوط به آنکه برابر مفاد فراخوان های مکرر سازمان به یکی از شعب بانک ملی  مجهز به  شبکه سیبا  مراجعه و نسبت 
به تبدیل سند خود به 10/000/000 ریال اقدام نموده باشند و یا در مهلت باقیمانده نسبت به تبدیل سند خود اقدام 

نمایند. 
1/2- کلیه صاحبان اسناد 10/000/000 ریالی که از 1379/1/1 لغایت 1384/05/20 در یکی از شعب بانک ملی 

ثبت نام نموده اند. 
1/3- کلیه افرادی که درسنوات گذشته با سند اولویت دار در کاروان ها ثبت نام نموده اند و به دالیلی مشرف نشده 
اند و اصل سند حج تمتع آنان از طریق مدیر کاروان به سازمان حج و زیارت تحویل شده است،  منوط به آنکه ابتدا به 
منظور روشن شدن وضعیت بستانکاری خود به امور مالی حج و زیارت استان مراجعه کنند و سپس با دریافت مجوز و 
پایداری به بانک ملی مراجعه و نسبت به دریافت سند جدید 10/000/000 ریالی دارای اولویت تشرف اقدام نمایند .

1/4 – متقاضیانی که درسالهای 1360 و 1363 در بانک ملی سپرده گذاری نموده و سند خود را به 10/000/000 
ریالی تبدیل نموده اند.

تذکر : در صورت عدم تکمیل ظرفیت کاروانها ی تخصیصی در مهلت مقرر و یا افزایش بعدی سهمیه امکان دعوت 
از متقاضیان تا 84/06/10 فراهم خواهد شد .

2- تاریخ پذیرش در کاروان ها : 
ثبت نام همزمان ازساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 91/10/17 آغاز خواهد شد و تا تکمیل ظرفیت هریک از کاروان 
ها حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 91/01/26  ادامه خواهد داشت. گرچه ذخیره جا و ثبت نام به صورت اینترنتی 
انجام خواهد شد؛ لیکن ناظرین حج و زیارت استان اصفهان بمنظور رعایت نظم در محل کاروان حضور خواهند یافت. 
چنانچه در زمان تعیین شده، ظرفیت کاروانها تکمیل نگردد، از متقاضیان دارای اولویت های بعدی دعوت بعمل خواهد 
آمد. از این رو تاکید می گردد دارندگان اولویت تشرف، حتما در مهلت مقرر جهت ثبت نام در کاروان مورد نظر اقدام 
نمایند. توجه به این نکته نیز ضروریست که، چون هزینه سفر و تاریخ رفت و برگشت کاروانها قابل تغییر نبوده و امکان 
جابجایی پس از ثبت نام نیز مقدور نیست لذا افرادی که مایل به همسفر شدن با آشنایان و بستگان خود هستند و با 
اتفاق یکدیگر ثبت نام نموده اند، در هنگام انتخاب کاروان، شرایط مختلف کاروان را در خصوص هزینه سفر، مدینه اول 
ویا مدینه دوم بودن و... مدنظر قرار دهند تا بعدا دچار مشکل نشوند. ضمناً هنگام ثبت نام در کاروان می بایست شخص 

متقاضی و یا بستگان درجه یک وی حضور یافته و با رعایت نوبت نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند .

3- مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در کاروان ها : 
  نسخه اصلی سند ثبت نامی  10/000/000 ریالی به همراه تصویر آن برای کلیه متقاضیان. 

  اصل شناسنامه به انضمام تصویر تمام صفحات شناسنامه .
  اصل کارت ملی بانضمام تصویر آن.

  دو قطعه عکس 4×6  مطابق عکس گذرنامه .
  چهار قطعه عکس 4×3  مطابق عکس گذرنامه.

* قبض مخصوص هزینه سفر )مابه التفاوت( حج تمتع سال 1391 توسط مدیر کاروان و پس از قبولی در معاینات 
پزشکی کاروان  صادر خواهد شد تا زائرین محترم با مراجعه به بانک به همراه اصل سند علی الحساب اولیه جهت 
محاسبه سود سپرده گذاری از محل مشارکت در عقود اسالمی و واریز وجوه مابه التفاوت و دریافت قبض تائید شده از 

بانک و تحویل آن به مدیر کاروان اقدام نمایند.
* زائرین محترم حداکثر یک هفته پس از دریافت قبوض مذکور ، فرصت خواهند داشت  تا با مراجعه به بانک نسبت 
به پرداخت مبلغ ما به التفاوت و ارائه قبض آن به مدیر کاروان اقدام کنند، در غیر این صورت منصرف تلقی شده و مدیر 

کاروان مجاز است نسبت به پذیرش افراد جایگزین با هماهنگی حج و زیارت استان اصفهان اقدام نماید .

تذکرات ضروری:
الف - متقاضیان محترم می بایست تصویر سند اولیه وتصویرقبض واریز ما به التفاوت را تا پایان سفر همراه داشته 

باشند .
ب- زائرین گرامی در قبال تحویل مدارک فوق از مدیر کاروان رسید دریافت می نمایند . 

ج- ضروری است زائرین محترم هنگام ثبت نام ،شماره تلفن همراه خود یا تلفن همراهی که در سفر از آن استفاده 
خواهند کرد را جهت تماسهای ضروری و ارس��ال پیام در مواقع مورد نیاز از سوی این مدیریت به مدیر کاروان ارائه 

فرمایند.

4- روش های ثبت نام :  
متقاضیان عالوه بر مراجعه حضوری به کاروانهای مجاز، می توانند بصورت غیر حضوری نیز نسبت به انجام مراحل 
ثبت نام اقدام نمایند که بدین ترتیب ثبت نام به دو روش حضوری و غیر حضوری و با در نظر گرفتن نکات ذیل، انجام 

خواهد پذیرفت: 
 با آغاز زمان پذیرش )8 صبح روز 91/01/17 (سیستم ثبت نام  فعال شده و کلیه متقاضیان می توانند از طریق 

اینترنت و یا مراجعه حضوری نسبت به ثبت نام در کاروانهای اعالم شده محل سکونت خود اقدام نمایند .
 متقاضیانی که از طریق اینترنت موفق به ثبت نام شدند، سریعاً با در دست داشتن مدارک به کاروان مورد نظر مراجعه 
تا کاروان نس��بت به قطعی نمودن ثبت نام اقدام نماید، درصورت عدم مراجعه ظرف 72  ساعت ، نام آنها به صورت 

سیستمی ومکانیزه حذف خواهد شد.

 با توجه به اینکه فقط امکان انتخاب یک کاروان از سوی متقاضیان وجود دارد ، لذا پیشنهاد می شود شهروندان عزیز 
چند کاروان را به ترتیب اولویت پیش بینی و مدنظر داشته باشند تا چنانچه در مرحله اول، انتخاب مورد نظر آنان میسر 

نشد،  نسبت به انتخاب های بعدی اقدام نمایند.
روش اول: مراجعه حضوری متقاضی به کاروان

در این روش، شخص متقاضی با در دست داشتن مدارک الزم ضمن مراجعه مستقیم به مدیران  کاروان های شهرستان 
محل سکونت خود و ذکر شده در این اطالعیه، نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

روش دوم: غیرحضوری) رزرو اینترنتي توسط متقاضي(
با مراجعه مستقیم متقاضی به آدرس ذیل قابل انجام خواهد بود:

 Http://haj91.haj.ir
الزم به ذکر است بعد از ورود متقاضی به سایت مربوطه،ثبت نام در سه مرحله انجام خواهد شد.

الف- اعتبار سنجی:با ورود اطالعات قبض ودیعه گذاری اولیه و با کلیک بر روی محل مشخص شده، سامانه بصورت  
خودکار اطالعات قبض را کنترل می نماید.

ب- ثبت نام اولیه در کاروان: پس از تایید قبض ،امکان انتخاب کاروان مورد نظر از فهرست ارائه شده برای متقاضی و 
همراهانی که می خواهند در یک کاروان قرار گیرند وجود خواهد داشت.

ج-  در آخرین مرحله ، کد پیگیری که دقیقا کد ملی شخص خواهد بود برای متقاضی و هر یک از همراهان وی ارائه 
می گردد. 

5- هزینه تشرف : 
با توجه به اینکه مبلغ دریافت شده در ثبت نام اولیه بانک به صورت علی الحساب می باشد، بنابراین هزینه قطعی سفر بر 
مبنای مخارجی که محاسبه و اعالم شده است ، طی قبوض بانکی ویژه حج تمتع سال 1391 می بایست توسط زائران 
محترم به حساب های مربوطه واریز شود. متقاضیان محترم عالوه بر پرداخت هزینه مابه التفاوت به بانک ملی و دریافت 
 قبض مخصوص هزینه سفر حج تمتع ، می بایست  هزینه هاي تکلیفي همچون آموزش، روادید و هزینه دفتر که مبلغ

000/ 400 ریال می باشد را به حساب مدیر کاروان واریز نمایند. از این رو دریافت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان 
مجوزی ندارد . ضمناً  پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده زائر خواهد بود. 

تذکرات مربوطه:
1-  هزینه ونحوه دریافت وجوه قربانی زائران محترم پس از توافق با بانک توسعه اسالمی و نهائی شدن قیمت آن ، از 

طریق مدیر کاروان اعالم خواهد گردید.
 2-  بر اساس دستورالعمل سازمان حج وزیارت برای هزینه های شخصی از قبیل ) تهیه چمدان – لباس احرام –

 پتو ، هزینه انتقال به فرودگاه و ...( در یکی از جلسات آموزشی مدیر کاروان می بایست با همکاری و همفکری سه نفر از 
منتخبین زائرین محترم اقدام به تهیه ملزومات سفر نماید و نظارت بر اینگونه هزینه ها به عهده سه نفر نماینده زائرین 

خواهد بود .
3- هزینه مسکن هر زائر به تفکیک در مدینه منوره و مکه معظمه بر مبنای وضعیت ساختمان و منطقه ای که در آن 
سکونت خواهد داشت محاسبه و تعیین گردیده است . لذا یکی از دالیل مهم تفاوت پرداختی در سر جمع هزینه های 

زائرین ، مکان اقامت آنان در هر یک از دو شهر مذکور می باشد .

6- نقل و انتقال اسناد  : 
با توجه به بخشنامه شماره 1/34/15885 مورخ 78/9/27 سازمان ثبت اسناد و امالک کل کشور و نیز مندرجات ظهر 
قبوض ودیعه گذاری حج تمتع، آن دسته از افرادي که بنا به هر دلیلي تمایل دارند اسناد حج تمتع خویش را به بستگان 
درجه یک شامل: ) پدر، مادر، فرزند، خواهر، برادر و همسر ( واگذار نمایند، باید قبل از ثبت نام در کاروان، ابتدا به یکی 
از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه و نسبت به درج اطالعات و طی مراحل بعدی انتقال مربوطه اقدام الزم را معمول نماید.
آن دسته از زائرین که قباًل با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی قبض ودیعه گذاری خود را به احدی از بستگان درجه اول 
خود واگذار نموده اند نیز، بایستی حتماً با در دست داشتن اس��ناد مربوطه به یکی از دفاتر خدمات زیارتی مراجعه 
نموده تا اطالعات آنان در سیستم جامع نقل و انتقال درج گردد و سپس برای تغییر قبض ودیعه گذاری به نام فرد 
 انتقال گیرنده ) احدی از بستگان درجه اول (، به بانک ملی مراجعه نمایند. تاکید می گردد درصورت عدم طی مراحل 

فوق الذکر امکان ثبت نام در هیچ یک از کاروان ها برای فرد انتقال گیرنده فراهم نخواهد شد.
 

7- استفاده از گذرنامه بین المللی انفرادی : 
از آنجائی که مقرر است در حج تمتع آتی نیز از گذرنامه بین المللی برای تشرف به حج تمتع استفاده خواهد شد و با 
توجه به شرایط خاص این سفر و به منظور سهولت اخذ روادید و برخی امور اجرایی حج ضروری است متقاضیان محترم 
اقدام به اخذ گذرنامه انفرادی )حتی در صورت تشرف همزمان زوجین( نموده و حداکثر تا اول ............. ماه سال جاری 
گذرنامه معتبر خود را به مدیر کاروان مربوطه تحویل نمایند و درغیر این صورت مدیر کاروان موظف است نسبت به 
حذف ایشان و پذیرش جایگزین با هماهنگی حج و زیارت استان اصفهان اقدام نماید. ضمناً اخذ گذرنامه و شرایط 
خروج از کشور دانش آموزان، دانشجویان، طالب حوزه های علمیه و پرسنل نیروهای مسلح وفق ضوابط و مقررات 

سازمان نظام وظیفه عمومی و نیز اداره کل گذرنامه ناجاخواهد بود. 
تذکر مهم :  گذرنامه متقاضیان محترم می بایست حداقل تا تاریخ 1392/01/31  دارای اعتبار باشد.

8- تذکرات عمومی : 
1- با توجه به ضرورت شرکت متقاضیان محترم در جلسات متعدد آموزشی توجیهی و دیگر هماهنگی های الزم با 
کاروان که مستلزم رفت وآمد است توصیه می نماید نسبت به ذخیره جا در نزدیک ترین کاروان مورد نظر  در شهر و 

محل سکونت خود اقدام کنند.
2- ازکلیه خواهران محترمه انتظ��ار دارد در تمامی طول این س��فر روحانی خصوصا زیارت مزار ش��ریف پیامبر 
اعظم)ص(،فاطمه اطهر)س( وائمه مظلوم بقیع )صلوات اهلل علیهم اجمعین(با رعایت پوشش کامل اسالمی خود 
بعنوان نمونه یک زن ایرانی رفتار نمایند.بدیهی است مدیران کاروان در هنگام پذیرش زائران گرامی نیز این مهم را 

مورد توجه قرار خواهند داد.

اطالعیه مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نحوه تشرف متقاضیان سفر حج تمتع 1391
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اطالعیه مدیریت حج و زیارت استان اصفهان در خصوص نحوه تشرف متقاضیان سفر حج تمتع 1391

    روابط عمومی حج و زیارت استان اصفهان

لیست کاروان ها
تلفن آدرس شهر ستان ظرفیت هزینه تشرف شماره کاروان نام خانوادگی مدیر ردیف نام مدیر

4360099 خیابان رباط اول ، بعداز پل رباط ، مقابل مهدیه ، مجتمع تجاری قائم - دفتر زیارتی هجرت قلوب سپاهان اصفهان 195 46405000 13305 محمودآبادی سید محمد 1

4704701 -3 خیابان الله ، خیابان زینبیه ، جنب حسینیه فاطمیه -  دفتر زیارتی راهیان صفه اصفهان 195 46738000 13009 گیاه چین خوراسگانی حسین 2

6240100 خیابان وحید، اول حسین آباد ، روبروی مدرسه راهنمایی شاهد عطیه  - دفتر زیارتی  افق گشت سپاهان اصفهان 195 46738000 13370 چلونگر علی 3

2292861 خیابان سروش، چهارراه عسکریه، ابتدای خیابان صغیر -دفتر زیارتی  ابرار اصفهان اصفهان 195 47071000 13790 زارعان محمد رضا 4

2256160 میدان احمد آباد ، اول خیابان سروش ، مقابل زیرگذر ، پالک 11 - دفتر زیارتی میقات انس اصفهان 195 48405000 13010 جعفری علون آبادی نوروزعلی 5

4455900 - 4457500 میدان شهدا ، ابتدای خیابان ابن سینا ، بعد از مرکز بهداشت  ، سمت چپ  ، جنب گلفروشی - دفتر زیارتی جهان نما اصفهان 195 53405000 13422 حجازی سید مرتضی 6

3380327 -8 خیابان پنج رمضان، نبش کوچه شهید عربستانی - دفتر زیارتی نسیم روضه رضوان اصفهان 195 53405000 13289 شیران عبدالرضا 7

6662081 -5 خیابان چهارباغ باال ، جنب مجتمع  تجاری پارک - تکا گشت اصفهان 195 53738000 13016 حاج هاشمی ورنوسفادرانی عبدالعلی 8

2257930- 2253207 خیابان احمد آباد ، اول خیابان گلزار  - اصفهان شاهدان سفر اصفهان 195 54238000 13415 گیاه چین خوراسگانی علی 9

2736756 خیابان هشت بهشت غربی، بین چهارراه ملک و گلزار، مقابل بیمه  البرز  - دفتر زیارتی  سادات اصفهان 195 56238000 13006 امینی هرندی حسینعلی 10

5577770 خیابان پروین، پل سرهنگ، خیابان عطار نیشابوری، نبش کوی خادمی  - العالم اصفهان 195 56638000 13372 عالم سید جالل الدین 11

6640100 خیابان سجاد ، نبش کوچه شهید کریم پور  - سروش اصفهان 195 56638000 13292 زین العابدین سید رسول 12

2298080  چهارراه عسکریه ، خیابان صغیر ، سمت راست ، نرسیده به کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اصفهان دفتر زیارتی  عقیق اصفهان گشت 195 56638000 13438 عباسیان اسفرجانی محمد رضا 13

2300030 خیابان پروین، چهارراه اول، ابتدای خیابان هفتم تیر - دفتر زیارتی مولود کعبه اصفهان 195 56638000 13012 عسگری قورتانی علیرضا 14

6640664 اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ، مقابل بانک سرمایه ، ساختمان مسعود ، طبقه همکف - دفتر زیارتی  کجاوه گشت نقش جهان 175 56638000 13007 نوری  لنجان نوکابادی مهدی 15

5246333 میدان نماز ، مجتمع تجاری داریوش - راه نور اردستان و شهرستان نطنز دفتر زیارتی میقات نطنز اردستان - نطنز 125 54638000 13268 سالمی زواره حسین 16

3223553 بلوار امام خمینی)ره(، نرسیده به میدان معلم، روبروی آموزش و پرورش - راهیان حرم تیران و کرون تیران وکرون 145 56638000 13467 دادخواه تهرانی علی اصغر 17

3674777 بلوار طالقانی ، نرسیده به پمپ بنزین - دفتر زیارتی فدک خمینی شهر خمینی شهر 195 46738000 13282 سعیدی ناد علی 18

3603030 -33 میدان آزادی ، بلوار آیت ا... جبل عاملی ، جنب خیریه حضرت ولی عصر)عج( - دفتر زیارتی قمر خمینی شهر خمینی شهر 195 51738000 13382 حاج حیدری ورنوسفادرانی محمدعلی 19

3635505 میدان 22 بهمن ، ابتدای بلوار توحید ، جنب شرکت مسافربری تی بی تی - دفتر زیارتی فیاض گشت  خمینی شهر خمینی شهر 195 56638000 13427 پیمانی حیدرعلی 20

2223764 خیابان امام خمینی)ره( ، مجتمع تجاری قایم - دفتر زیارتی  راهیان نور خوانسار خوانسار 95 46405000 13021 قشونی عبداله 21

3761338 خیابان امام خمینی )ره( ، کوی یاس ، روبروی بانک ملی - دفتر زیارتی فدک ام ابیها زنده رود درچه 145 54238000 13294 میر خلف سید حسن 22

5854364 بلوار طالقانی ، مقابل مسجد جامع ، جنب شهرداری، پالک  141 - دفتر زیارتی انس با والیت دولت آباد 145 54238000 13898 زارعان دولت آبادی محمد 23

2626466  خیابان شهید موسوی ، جنب مجتمع فرهنگی امام صادق)ع( ، پالک 158 -دفتر زیارتی  سفیران هدایت و سمیرم دفتر
زیارتی منتظرات مهدی دهاقان - سمیرم 145 52071000 13274 کیانفر مرتضی 24

2223323 خیابان امام شمالی ، روبروی مخابرات دفتر زیارتی  - هجرت خوبان زرین شهر 145 54238000 13011 کریمی ریزی محسن 25

5-03342229524 چهارراه مسجد اعظم ابتدای بلوار شهید بهشتی - دفتر زیارتی راهیان کوثر زرین شهر زرین شهر 145 54238000 13023 ترکی باغبادرانی مجید 26

2220134 خیابان ولی عصر)عج( غربی ، شماره 99 - زائر دفتر زیارتی صعود پارسیان شهرضا شهرضا 175 52571000 13025 عشقی محسن 27

3235111 خیابان شهیدمطهری، روبروی تقاطع حکیم فرزانه - دفتر زیارتی ملکوت شهرضا 145 54238000 13024 رضایی زاده غالمرضا 28

4224690 داران ، خیابان نواب صفوی ، جنب شبکه بهداشت ، پاساژ حاجی بابا - میقات ثامن فریدن فریدن 95 46405000 13409 شکوهی عباس 29

3127319 ابتدای خیابان آزادگان ، روبروی پارک ساحلی زاینده رود - میثاق توحید فالورجان فالورجان 175 54638000 13272 رهنما فالورجانی احمد 30

7436233-7433254 بلوار بسیج ، کمربندی جنوبی ، روبروی بیمارستان امام خمینی )ره( - دفتر زیارتی سیمای صادقین فالورجان فالورجان 145 54238000 13430 شمس احمد 31

3253210-3220344 خیابان مسجدجامع ، جنب کوچه 5 - میقات گلپا گلپایگان 145 54238000 13071 گرجی رضا 32

5235626 خیابان بسیج ، چهارراه بسیج ، روبروی بانک ملی مرکزی - زیتون مبارکه مبارکه 145 54238000 13026 باقری مبارکه مجتبی 33

5237222 -4 بلوار شهید نیک بخت ، جنب بانک ملت -دفتر زیارتی  گلشن مبارکه 145 54238000 13072 نعمانی سیامک 34

4227244 خیابان شریعتی ،  ضلع غربی پارک قدس - دفتر زیارتی  رایحه کوثر و  شاهین شهر، خیابان حافظ ،دفتر زیارتی  نسیم ایمان میمه+وزوان - شاهین شهر 145 52071000 13027 صانعیان حسینعلی 35

03232257562 
و03232257564

 نایین، خیابان امام خمینی، خیابان دکتر طبا ) دکتر شریعتی سابق ( حنب کوچه شهید علیرضا کیوانیان،   دفتر زیارتی
نایین - خور و بیابانک سیاحتی مرصاد نایین و خور دفتر زیارتی شمیم یار 175 46405000 13471 کیوانیان نایینی محمد علی 36

2647904 خیابان شیخ بهایی جنوبی ، بعد از سه راه دلگشا - دفتر زیارتی بلداالمین نجف آباد نجف آباد 195 47071000 13400 کمالی نجف آبادی حسینعلی 37

2733044 خیابان امام ، پایین تر از سینما الله - دفتر زیارتی بالد نورنجف آباد نجف آباد 195 53738000 13425 هادی نجف آبادی مهدی 38

2747500-2746992 خیابان امام خمینی )ره( ، بعد از سینما الله - دفتر زیارتی مسافران قبله نجف آباد نجف آباد 175 44405000 13435 هادی نجف آبادی محمد جعفر 39

2745311 خیابان 17 شهریور شرقی ، نرسیده به بلوار استقالل - دفتر زیارتی  یوسف زهرا نجف آباد نجف آباد 175 56638000 13825 یوسفی نژاد فتح اله 40
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