
چقدر جاده... زاینده رود رفت و کشاورزی اصفهان را زنده نکرد
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انگلیس همیشه یک پای دعواست
هفته گذش��ته و س��اعاتی پس از ورود محمود احمدی نژاد به 
جزیره ابوموسی که در قالب دور جدید سفرهای استانی  رییس 
جمهور به استان هرمزگان انجام شد، عبداهلل بن زاید آل نهیان، 
وزیر امور خارجه ام��ارات متحده عربی در س��خنانی عجیب، 
این س��فر را مورد انتقاد قرارداد و از آن به عنوان نقض آش��کار 

حاکمیت امارات بر سرزمین خود نام برد. 

3تضمین 20 ساله برای ترافیک اصفهان
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باغات نجف آباد بدون اطالع  
صاحبانش  تخریب شد

با افتتاح رینگ چهارم محقق می شود

 خبر گزاری ایمنا نوش��ت: در اولین س��اعات از روز چهارشنبه و پیش 
از آغ��از س��اعت کاري ادارات، بیش از ۹ پ��اك از باغات نج��ف آباد با 
حکم قضای��ي و بدون حضور صاحب��ان این پاك ها تخریب ش��د. در 
این اتفاق با اس��تفاده از یك دس��تگاه لودر و تراکتور، بخش زیادي از 
 دیوارها و بناهاي موجود در ۹ باغ مربوط به یکي از پرونده هاي قضایي 
نجف آباد تخریب ش��دند. در این رویداد به  بیش از پنج هزار متر دیوار 
بتني و ِگلي به همراه ۹ ایوان بین 40تا صددرص��د و به ارزش بیش از 
۱00 میلیون تومان خسارت وارد شده است.شاکي این پرونده که پیش 

از انقاب ادعاي مالکیت بر پاك هاي مذکور را داشته، از حدود سه سال 
پیش با شکایت در دادگستري نجف آباد، حکم تخریب و خلع ید بخشي 
از این باغات را گرفته، اما در اقدام اخیر، قس��مت هاي زیادي از باغات 
خارج از محدوده تعیین شده حکم قضایي نیز تخریب شده اند!۵0 نفر 
از صاحبان این باغات در اولین ساعات با  تجمع در فرمانداري نسبت به 
این عمل اعتراض کردند. سیروس محمودي، فرماندار نجف آباد با اظهار 
بي اطاعي از صدور چنین حکمي، خواستار حضور نمایندگان باغداران 

در دادگستري به منظور بررسي بیشتر موضوع شد.

3

2

5

4

6

4

3

6

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

شنبه 26 فروردین 1391 | 22 جمادی االول 1433 
شماره 760 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 760,April 14,2012
8Pagesفرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 

اجتامعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 

شامره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

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

»آب نعمتي است که داشتنش ثروت و صرفه جويي آن فرصت.«

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 191/130

محل اجراءموضوع مناقصه
مدت 
اجراء 
به ماه 

رشته 
و رتبه 

موردنياز

محاسبه براساس 
فهرست بهاء

مبلغ برآورد به 
ريال

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت 
در مناقصه

اجراي عمليات پروژه تأمين و 
انتقال آب آشاميدني مجتمع 
روستايي غالم آباد- سيلگاه 

شامل اجراي خط انتقال، 
نصب شيراالت و احداث 

حوضچه هاي مربوطه و استقرار 
مخزن ذخيره، حفر چاهك 

پمپاژ و...

شهرستان

 كوهرنگ

 3

سه

اشخاص 
حقوقي 
داراي 

صالحيت 
در رشته 
آب پايه 
حداقل 5

فهرست بهاء ابنيه، 
خط انتقال آب،  
انتقال و توزيع 
روستائي و راه 
و باند سال 88 

بدون تعديل

1/257/957/57520/000/000

اجراي عمليات پروژه تأمين 
و انتقال آب آشاميدني 

روستاهاي علي آباد و صفي 
آباد شامل اجراي خط انتقال، 

نصب شيرآالت مربوطه، 
احداث حوضچه هاي مربوطه، 
احداث مخزن و احداث اطاق 

كلرزن و...

شهرستان

 لردگان

 3

سه

اشخاص 
حقوقي 

و حقيقي 
داراي 

صالحيت در 
رشته آب 

پايه حداقل 
5 و 3

براساس فهارس 
بهاء خطوط انتقال، 

انتقال و توزيع 
روستايي آب، 

ابنيه و تأسيسات 
مكانيكي و برقي 
سال 88 بدون 

تعديل

1/085/653/27830/000/000

1( محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: شهركرد- بلوار طالقاني- مجتمع ادارات- شركت آب و 
فاضالب روستايي استان- اداره امور حقوقي و قراردادها

* ارائه معرفي نامه كتبي براي نماينده پيمانكار، تصوير برگه صالحيت شركت و فيش واريز به مبلغ 
100/000 ريال به حساب 2175211502003 سيبا نزد بانك ملي در زمان دريافت اسناد الزامي مي باشد. 

اطالعات كامل در اسناد مناقصه موجود مي باشد. 

2( مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ اين آگهي لغايت 1391/1/28.

سايت ملي مناقصات به آدرس iets.mporg.ir   شماره تلفن شركت: 0381-2245189

شركت آب و فاضالب روستايي استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد انجام عمليات تأمين 
آب شرب با مشخصات ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به اشخاص حقوقي و حقيقي 

واجد شرايط واگذار نمايد.

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب روستايي
استان چهارمحال و بختياري

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اينوبت دوم
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد در نظر دارد نسبت به اجراي 
با ارزيابي كيفي اقدام نمايد. بدين  پروژه هاي زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 
وسيله از پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي گردد جهت خريد اسناد مناقصه در ساعات اداري 
از تاريخ 91/1/23 تا 91/2/3 به گروه فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي 

واقع در شهركرد- بلوار آيت اله كاشاني- ستاد دانشگاه مراجعه نماييد.

1- تكميل مركز بهداشتي درماني و آموزشگاه بهورزي و محوطه سازي فارسان شهرستان 
فارسان با برآورد هزينه 2/503/107/813 ريال به مساحت 1550/21 مترمربع ساختمان برابر 
نقشه و مشخصات. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 30/000/000 ريال مي باشد. 

مهلت تحويل اسناد تا 91/2/17. بازگشايي و ارزيابي 8 صبح روز دوشنبه 91/2/18.

با  شهركرد  شهرستان  سازي  محوطه  و  رحمتيه  متخصصين  مسكن  واحد   8 احداث   -2
برآورد هزينه 4/287/958/592 ريال به مساحت 787/46 مترمربع ساختمان، برابر نقشه و 
مشخصات. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر 40/000/000 ريال مي باشد. مهلت تحويل 

اسناد تا 91/2/19. بازگشايي و ارزيابي 8 صبح روز چهارشنبه 91/2/20.

ضمانت نامه شرکت در مناقصه به سه صورت: 

الف- ضمانت نامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي كه داراي حداقل سه ماه اعتبار باشد.

ب- چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

ج- واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 4582550 نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشكي 
شهركرد.

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: جهت دريافت اسناد هر مناقصه واريز مبلغ 200000 ريال، به 
حساب 2138501503003 نزد بانك رفاه شعبه علوم پزشكي شهركرد.

مدارك موردنياز جهت دريافت اسناد: اصل فيش واريزي.

دانشگاه الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.

مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايي حداكثر 20 روز به استثناي ايام تعطيل خواهد بود.

 http://iets.mporg.ir براي كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني 
مراجعه نماييد. 

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري

پرسپولیس صدر جدول 
را داغ کرد

بازهم ال کاسیکوی وطنی نتیجه ای به جز تساوی 
برای دو تیم در بر نداشت تا سرنوشت قهرمانی لیگ 
یازدهم به چهار هفته آینده کشیده شود. سپاهان این 
فرصت را داشت که با گرفتن سه امتیاز از پرسپولیس، 
همچنان حاشیه امنیتش را در صدر جدول حفظ کند 
که گل تساوی پرسپولیس در دقایق پایانی، شاگردان 
کرانچار را از رس��یدن به یك پی��روزی خانگی دیگر 
محروم کرد.پرسپولیس به خاطر شرایطش در جدول 
رده بندی، تنها  برای دل استقال بازی کرد تا شاید با 

متوقف کردن سپاهان...

تئاتری ها،  از تئاتر پارسال چه گفتند 



چهره روزيادداشت

 به ايران تضمین می دهیم
 هیالری کلینت��ون، وزیر امور خارج��ه آمریکا با اش��اره به مذاکرات 
هسته ای ایران و گروه 1+5 در استانبول، آمادگی کشورش را برای 
دادن تضمین مشروط به ایران اعالم کرد. وی مذاکرات شش جانبه 
ایران و 1+5 را که از روز ش��نبه در اس��تانبول آغاز می شود، فرصت 

خوبی برای حل مسأله هسته ای ایران دانست.

به قدرت علمی و ملی ايران توجه کنید
آیت اهلل امامی کاش��انی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آغاز 
مذاکرات گروه کش��ورهای1+5 با ایران از امروز گفت: فعالیت امروز 
ایران در انرژی اتمی به سمت سالح اتمی نیست، جنبه علمی دارد و 

کشورهای 1+5 باید این را باور کنند.
 همچنین آنها باید نظام اسالمی و وحدت حاکم بر کشور را باور داشته 
و به خردمندی و قدرت ابت��کار و خالقیت رهبر انقالب در اداره امور 
کش��ور توجه کنند. به این ارزش ها توجه کنی��د و اهل خرد و تفکر 
 باش��ید و س��خنانتان را با جمهوری اس��المی طوری قرار دهید که 

بحث ها و مسائل گذشته را در این سخنان نداشته باشید.

هر تهديدی به سرعت سرکوب می شود
امیر احمدرضا پوردس��تان، فرمانده نیروی زمینی ارتش بر تأکید بر 
این که از رصد تهدیدات دشمن غافل نیستیم، گفت: ارتش در کنار 
سایر نیروهای مسلح اجازه هیچ حرکتی را به دشمنان نخواهد داد و 
هر تهدیدی را که جنبه عملی و عین��ی به خود گیرد، در همان ابتدا 

سرکوب خواهد کرد.

 تفرشی، پژوهش��گر ارش��د ایرانی در آرش��یو ملی بریتانیا در 
گفت وگو با خبر آنالین این طور می گوید: س��ه اتفاق مهم از 
اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر سال 1971 در فاصله یک هفته، 
در  منطقه رخ داد؛ اول، خروج کام��ل نیروهای نظامی بریتانیا 
از خلیج فارس، دوم، ورود  نیروهای ایرانی به جزایر سه گانه و 
سوم تأسیس دولت امارات است.  از پایان جنگ جهانی دوم در 
سال 1945، دولت بریتانیا به شیخ نشین های عرب مستعمره 
  خود در منطقه قول داده بود که به آنها اس��تقالل ببخشد. از 
س��ال1968هم  پارلمان بریتانیا تصویب می کند که نیروهای 
بریتانیا از خلیج فارس خارج شوند و  مناطق تحت استعمار را 

به شیخ نشین ها واگذار کنند.
تفرش��ی با بیان این که در این فاصله تا 1971 ش��یخ  نش��ین 
کویت و بحرین مستقل اعالم می ش��دند، افزود: حدود دو ماه 

قبل از  خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، حکام قطر اعالم 
می کنند که نمی خواهند در  چارچوب فدراسیون امارات عربی 
متحده قرار داش��ته باشند. از س��ال 68 19تا 71 19مذاکرات 
  بسیار فش��رده ای میان ایران و بریتانیا وجود داشته و امیال و 
خواسته های کش��ورهای  عربی هم از طریق بریتانیا به ایران 
اعالم می شد. کشورهای عربی، منظور دولت در  آستانه تأسیس 
امارات بود که دو شیخ نشین آن در مورد جزایر ایرانی اختالف 
نظر  داشتند. )رأس الخیمه در مورد جزایر تنب بزرگ و کوچک 

و شارجه در مورد  ابوموسی(. 
اما حکومت پهلوی به هیچ وجه حاضر به مذاکره با اعراب نبود 
و در این مورد منطق درستی  هم داشت، چراکه معتقد بود آنها 
هنوز دولتی تأسیس نکرده اند و رسمیتی ندارند که با  ایران به 
مذاکره بنشینند. بر همین اساس، تنها با بریتانیا در مورد جزایر 

مذاکره می شد.  شاه تنها در اواخر دوران سلطنت خود هیأتی 
از ش��ارجه را برای مذاکره به حضور پذیرفت که برخورد  با آن 
هم تنها در حد معاون وزیر بود. تا سال 1971 تحوالت زیادی 
 میان ایران و بریتانیا بر سر جزایر رخ می دهد و حتی دو  کشور

تا مرز قطع روابط هم پیش می رون��د. وزیر خارجه وقت ایران 
 یعنی اردش��یر  زاهدی، در ای��ن میان تغییر می کن��د. به نظر 
س��ر ویلیام لوس، نماینده تام االختیار لندن  در خلیج فارس، 
زاهدی مواضع بسیار سخت و غیرقابل انعطافی در مورد مالکیت 
 ایران بر جزایر داش��ت و وجودش در رأس دستگاه دیپلماسی 

ایران، مانع پیشبرد  مذاکرات تهران و لندن بر سر جزایر بود. 
   از ابتدای قرن نوزدهم، این س��ه جزیره و چن��د جزیره دیگر 
به  طور جدی م��ورد طمع بیگانگان بوده اند. در س��ال 1903 

 در زمان��ی ک��ه دول��ت  
مظفرالدین ش��اه در شرایط 
متزل��زل و ناکارآم��دی قرار 
داشت، نیروهای بریتانیایی 
این  جزایر را اشغال می کنند 
و 68 س��ال این اشغال طول 

می کشد. 
تا قب��ل از آن گاه��ی  دزدان 
دریایی به جزای��ر می آمدند 
 ی��ا بریتانیای��ی ه��ا دخالت 
می کردن��د، ام��ا حاکمیت 
 جزایر بیش��تر با ای��ران بود. 
از این س��ال به بع��د، زمانی 
که اقت��دار بریتانیا در خلیج 
ف��ارس  افزایش یاف��ت، این 
دولت پرچم خود را در جزایر 

باال برد و جزایر را متعلق به خود دانست. 
اس��ناد تاریخی  نش��ان می دهد که در  طول دوره چهارساله 
جنگ جهانی اول، دولت بریتانی��ا اصرار عجیبی برای خرید یا 
اجاره  بلند مدت چند جزیره ایرانی از دولت ایران داش��ته و در 
این راستا از فشار سیاسی تا  اعمال نفوذ را به کار گرفته است.

نکته جالب و مهم این اس��ت که در طول این سال های اشغال 
 هیچ ی��ک از دولت های  ایران��ی ) از خوب تا ب��د، از مردمی تا 
غیر مردمی( زیر بار این تحمیل نرفتند.تاکنون هیچ سندی به 
دست نیامده که در آن دولت  های ایرانی قبل از اشغال جزایر 
در طول این 68 س��ال و پس از آن، ادع��ای حاکمیت  عربی بر 

جزایر سه گانه را پذیرفته باشند.

نگاهی به تاريخچه ادعای مالکیت جزاير سه گانه از سوی امارات متحده عربی

انگلیس همیشه یک پای دعواست

هفته گذشته و س�اعاتی پس از ورود محمود احمدی نژاد به جزيره ابوموسی که در قالب دور  گروه 
جديد سفرهای استانی  ريیس جمهور به استان هرمزگان انجام شد، عبداهلل بن زايد آل نهیان، سیاست 

وزير امور خارجه امارات متحده عربی در سخنانی عجیب، اين سفر را مورد انتقاد قرارداد و از 
آن به عنوان نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود نام برد . عبداللهیان، معاون عربی و آفريقای وزارت امور 
خارجه کشورمان در واکنش به اين اظهارات، بازديد محمود احمدی نژاد، ريیس جمهور ايران از جزيره ابوموسی 

را موضوعی داخلی دانست که در چارچوب سفر استانی ريیس جمهور صورت پذيرفت.

انتقاد دری از وضعیت حجاب
آیت اهلل دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در اس��تان 
مرکزی با انتقاد از وضعیت رفتاری و پوشش��ی برخی از 
 افراد در جامعه، گفت: جامعه محیط مطلق برای خانم ها

 و آقایان نیس��ت که برخی، رفتارهایی که حتی در دین 
غیراسالمی هم منع شده است انجام می دهند.

اصالح طرح سؤال از 
ريیس جمهور برای دولت بعد 

خباز، عضو فراکس��یون اقلیت مجلس هشتم با بیان این 
که اصالح طرح س��ؤال از رییس جمهور سیاسی نیست 
و جنبه بازدارنده دارد، گفت: ای��ن تیغی که نمایندگان 
آماده می کنند، برای تراشیدن سر دولت نیست و به طور 
قطع، اصالح این طرح نه به عمر مجلس هشتم و نه دولت 

دهم می رسد.

   جلیلی وارد استانبول شد
دبیر ش��ورای عالی امنی��ت ملی و رییس هی��أت ایرانی 
ش��رکت کننده در مذاکرات ایران و 1+5، روزگذش��ته 
)جمعه( وارد اس��تانبول شد. قرار اس��ت مذاکرات ایران 
و گ��روه 1+5 امروز با حض��ور هیأت های��ی از جمهوری 
اس��المی ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، 
آلم��ان و کاترین اش��تون، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا در اس��تانبول برگزار ش��ود. همچنین قرار 
اس��ت زمان برگزاری گفت وگوه��ا در بغ��داد در پایان 
گفت وگوهای استانبول اعالم شود.  جلیلی روزچهارشنبه 
در نشس��ت خبری خود، از ابت��کارات جدی��د ایران در 
مذاکرات اس��تانبول خبر داد و گف��ت: نمایندگان ایران 
با ابتکارهای جدید در مذاکرات ش��رکت خواهند کرد و 
 امیدواریم کشورهای 1+5 نیز با رویکردهای سازنده وارد

 گفت و گو شوند.

جزئیات تحريم 100 شرکت 
اروپايی توسط ايران

خدایی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان 
توسعه تجارت ایران با تأیید خبر توقف مراودات تجاری 
ایران ب��ا صد ش��رکت اروپایی، گف��ت: در مقابل مواضع 
خصمانه ای ک��ه اتحادیه اروپا ب��ر علیه ایران داش��ته و 
برخالف عرف تجارت بین المللی و قوانینی که س��ازمان 
ملل متحد وضع کرده، ایران را مورد محدودیت اقتصادی 
قرار داده است، جمهوری اسالمی ایران مراودات تجاری 

خود را با صد شرکت اروپایی متوقف کرد.

اخبار کوتاه 

اخبارکوتاه 

امیدوارم استیضاح ختم به خیر 
شود! 

مدیرعامل  صندوق تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی

 اگر بن��ده، آق��ای زاکانی، آق��ای توکل��ی و همچنین مجل��س، دولت و 
قوه قضائیه »ید واحد« بوده و همیار هم باش��یم، می توانیم یک باری را 
به منزل برسانیم. امیدوارم با هر کدام از نمایندگان مجلس که ذهنیتی 
درباره من دارند، بتوانم جلسات متعددی داشته باشم که اگر سوءتفاهمی 
وجود دارد، آن را رفع کنم و اگر آنها برنام��ه ای برای ارتقای مجموعه ما 
دارند،  از برنامه آنها بهره بگیرم تا تفاهم و همدلی افزایش یابد. آرزو دارم اگر 
من با هر کس��ی اختالف دارم، 
آنقدر این جلسات ادامه داشته 
باشد که ذره ای از این اختالفات 
باقی نماند. امی��دوارم  موضوع 
استیضاح وزیر تعاون ،  کار و رفاه 
اجتماعی به  خیر و خوشی تمام 
ش��ود تا این وزیر فرزانه بتواند 
در خدمت دول��ت و نظام ادامه 

فعالیت دهد.
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دو فوریت طرح اصالح سؤال از رییس جمهور یکشنبه بررسی می شود

علی مطهری، از  ارایه  مجدد  طرحی برای اصالح آیین نامه و تغییر نحوه سؤال از رییس جمهور و استیضاح 
وی خبر داد. وی گفت: طرح ارایه  شده جدید، مشابه همان طرح قبلی اس��ت. در این طرح با استفاده از 

پیشنهادات نمایندگان، تغییرات غیر اساسی و جزئی انجام شده است.

نکته جالب و مهم 
اين است که در 

طول اين سال های 
اشغال، هیچ يک از 

دولت های  ايرانی 
) از خوب تا بد، از 

 مردمی تا 
غیر مردمی( زير 

بار اين تحمیل 
نرفتند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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1- مناقصه گزار: اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: احداث اردوگاه نوش آباد آران و بیدگل

3- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي به مبلغ 7/100/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانك 
ملي ایران.

4- برآورد اوليه: مبلغ 500/803/191 ریال از محل اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي بر مبناي فهارست بهاي ابنیه ، تأسیسات 
برق و مكانیكي سال 1388.

5- مدت اجراء: 3 ماه
6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 91/01/26 لغایت تاریخ 91/01/30

7- تاريخ تحويل پاكات: تا پایان وقت اداري 91/02/10
8- تاريخ بازگشايي: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/02/11

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايي پاكات: اصفهان، خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشگري استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداري(

توضيحات:
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي كه بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

* هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور، كلیه شركت كنندگان در مناقصه مي بایست در 
پایگاه مذكور به آدرس اینترنتي: http://iets.mporg.ir  ثبت نام و كد كاربري دریافت و همراه پاكت هاي پیشنهادي خود تحویل نمایند.

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي(

م الف/ 895اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان

نوبت اول

سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي
نظر به اینكه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد بخشي 

از خدمات تصدي گري حوزه روابط عمومي سازمان را از طریق اشخاص 

حقوقي و حقیقي واجد شرایط خریداري نماید. لذا متقاضیان مي توانند 

از تاریخ 91/1/28 لغایت 91/2/9 جهت دریافت و تكمیل مدارك به اداره 

امور پیمان ه�ا و قراردادها واقع در خیابان هزارجریب- س�ازمان جهاد 

كشاورزي استان اصفهان طبقه دوم اطاق 250 مراجعه نمایند. 

نوبت دوم



يادداشت

SMS 30006255

اخبار خبرگزاری ها 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 آنتی بیوتیک  ها 
در صدر داروهای تجويزی 

دکتر غالمحس��ین صادقیان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در همایش تجویز منطقی دارو گفت: در حال حاضر مسکن ها و 

آنتی بیوتیک ها بیشترین داروی تجویزی توسط پزشکان هستند.

جوانان، بیشترين عامالن تصادفات   
 ایرج ابوطالبی، مس��ئول امور پایگاه ه��ای اورژانس پیش بیمارس��تانی 
شهرستان مبارکه گفت: سال گذشته در شهرستان مبارکه ۹۳۰ حادثه  
رانندگی رخ داد که عامل بیشتر این حوادث، جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند.

 كوره های  دولت آباد
 آالينده هوای اصفهان 

علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان با اشاره به آالیندگی هوای اصفهان 
گفت: کوره های آجرپزی در محدوده دولت آباد، مهم ترین آلوده کننده 

هوای این منطقه و اصفهان است. 

300مورد سرطان در فالورجان          
مصطفی رضایی، مدیرشبکه بهداش��ت و درمان شهرستان فالورجان در 
سمینار سرطان و محیط زیست، گفت: پارسال بیش از ۳۰۰ مورد بیماری 

سرطان در این شهرستان گزارش شده است.

احداث مركز داده استاندارد اصفهان 
همایون یزدان پناه، رییس سازمان فاوا شهرداری اصفهان از آغاز ساخت 
مرکز داده شهرداری اصفهان با باالترین استاندارد در این کالنشهر در سال 
جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، این مرکز داده در 

حال حاضر در کشور بی نظیر بوده و دارای باالترین استاندارد است.

خرداد ماه برگزار می شود

 دومین كنگره فاطمه شناسی 
عفیفه عالم در اصفهان

دومین کنگ��ره تخصصی فاطمه شناس��ی 
شهرزاد 
)عفیفه عال��م( خردادماه امس��ال با حضور باباعلیپور 

نخب��گان، کارشناس��ان و اس��اتید حوزه و 
دانشگاه در اصفهان برگزار می شود. این کنگره سال گذشته برای 
نخستین بار با عنوان فاطمه شناسی )دردانه عالم( در حالی برگزار 
شد که استقبال گسترده ای از آن به عمل آمد و بیش از ۴۲۳ مقاله 
در اختیار کنگره قرار گرفت.یکی از روش های تربیت در قرآن کریم 
برای بهره بردن  انسان ها از برگزیدگان و انسان های کامل، روش 
الگو نگاری و اسوه نمایی است. در این روش، شناختن عرصه های 
شأن و منزلت حضرت فاطمه)س( با بررسی سیره عملی و رفتاری 

حضرت در عرصه های گوناگون میسر می شود.
 امس��ال مس��أله عفاف از دیدگاه عفیفه عالم، از اصلی ترین اهداف 
برگزاری دومین کنگره محسوب می شود. بر این اساس، شناسایی 
ابعاد وجودی حضرت فاطمه، تخصصی شدن موضوع عفاف و حیا در 
سیره حضرت فاطمه)س( و معرفی عفیفه عالم در سطح بین الملل 

اهداف اصلی این کنگره هستند.

عفاف، محور اصلی كنگره امسال 
امس��ال موضوع عف��اف در مح��ور مق��االت، جایگاه وی��ژه ای به 
 خود اختصاص داده اس��ت، به طوری که حیا در گفت��ار از دیدگاه 
حضرت زه��را، پاکدامنی در رفت��ار با دیگران، عفاف در پوش��ش، 
رابطه عفاف و محبت در کالم حضرت، عفاف در خانواده )اعتماد و 
اطمینان در خانواده(، عفاف و امنیت اجتماعی از دیدگاه حضرت و 
نقش عفاف در تربیت فرزندان، بخشی از این مسائل است.همچنین 

امسال نخستین کنگره مجازی دایر می شود.
  تاکن��ون 5۰۰ مقال��ه از س��خنرانی ه��ای برجس��ته، مق��االت و 
کت��ب الکترونیک��ی برای ای��ن کنگ��ره دایمی جمع آوری ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن  برگ��زاری کارگاه آم��وزش وی��ژه ک��ودکان، 
 برگ��زاری مس��ابقه وی��ژه ک��ودکان، برگ��زاری ش��ب ش��عر و 
داس��تان نویس��ی دانش��جویی و طالب، مس��ابقه وبالگ نویسی 
اهل بیت با ش��اخصه حضرت زهرا، چاپ نماد اهل بیت در پش��ت 
ماش��ین ها، راه ان��دازی س��ایت و کتابخانه مج��ازی در خصوص 
حضرت زه��را، چ��اپ مقاالت برت��ر به ص��ورت کتاب و مس��ابقه 
انشانویسی ویژه کودکان، بخش��ی از برنامه های جانبی این کنگره 
 است. مهلت ارسال مقاالت تا پایان اردیبهش��ت ماه جاری است و  
عالقه مندان می توانند  برای کس��ب اطالعات بیش��تر  به س��ایت 

www.emamemobin.com  مراجعه کنند.
 گفتنی است آثار برگزیده در قالب لوح فشرده، کتاب و مقاله به چاپ 

می رسد و به مقاالت برتر، جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

گشتی در اخبار

خبر روز 

اصفهان هم صاحب كتابخانه 
استاندارد شد

کلنگ نخستین کتابخانه مرکزی استاندارد استان اصفهان  
در شهر برخوار بر زمین خورد. به گفته زهرا احمدی، رییس 
 اداره کتابخانه های شهرس��تان برخوار  بر اس��اس مصوبه سفر سوم 
رییس جمهور به اصفهان قرار شد ۲۳ کتابخانه استاندارد که مجهز به 
تمامی امکانات کتابخانه های استاندارد دنیاست، در اصفهان ساخته 
شود. در راستای اجرای این مصوبه، کلنگ ساخت نخستین کتابخانه 
استاندارد استان اصفهان در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع با 
 زیربنای ۲۲۰ ه��زار متر مربع و با اعتبار اولی��ه ۲۰ میلیون تومان در 

سه کیلومتری شهر دولت آباد و 
در مجاورت امامزاده ابراهیم، 
مش��هور به امام��ز اده نرمی به 
زمین خورد. در صورت تأیید 
کمیته برنامه ریزی شهرستان 
صد میلیون تومان اعتبار دیگر 
برای س��اخت ای��ن کتابخانه 

اختصاص داده می شود.
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تقدير  
سین صد و یکمین شهر استان شد 

روستای سین با صرف اعتباری معادل ۴۹۰ میلیون تومان به شهر تبدیل شد. این 
روستای در محدوه شهرستان برخوار، یکصد و یکمین شهر این استان محسوب 

می شود. جمعیت این شهر حدود پنج هزار نفر عنوان شده است.
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   خبر گزاری ایمنا نوشت: در اولین ساعات از روز چهارشنبه و پیش 
از آغاز ساعت کاري ادارات، بیش از ۹ پالك از باغات نجف آباد با 
حکم قضایي و بدون حضور صاحبان این پالك ها تخریب شد. در 
این اتفاق با استفاده از یک دستگاه لودر و تراکتور، بخش زیادي 
 از دیوارها و بناهاي موجود در ۹ باغ مربوط به یکي از پرونده هاي

قضایي نجف آباد تخریب شدند که به  بیش از پنج هزار متر دیوار 
بتني و ِگلي به همراه ۹ ایوان بین ۴۰تا صددرصد و به ارزش بیش 
از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده است. شاکي این پرونده 
که پیش از انقالب ادعاي مالکیت بر پالك هاي مذکور را داشته، 
از حدود سه سال پیش با شکایت در دادگستري نجف آباد، حکم 
تخریب و خلع ید بخشي از این باغات را گرفته، اما در اقدام اخیر، 
قسمت هاي زیادي از باغات خارج از محدوده تعیین شده حکم 
قضایي نیز تخریب شده اند! 5۰ نفر از صاحبان این باغات در اولین 
ساعات با  تجمع در فرمانداري،نسبت به این عمل اعتراض کردند. 

سیروس محمودي، فرماندار نجف آباد با اظهار بي اطالعي از صدور 
چنین حکمي، خواستار حضور نمایندگان باغداران در دادگستري 
به منظور بررسي بیشتر موضوع شد. افضلي، دادستان نجف آباد نیز 
با اظهار تأسف از نحوه اجراي حکم قضایي، بر بررسي بیشتر این 
موضوع تأکید کرد. دفتر امام جمعه نجف آباد نیز آخرین محلي 
بود که معترضان اجراي این حکم ضمن مراجعه به آنجا، خواستار 
رسیدگي به نحوه اجراي این حکم قضایي شدند. یکي از مالکان با 
اشاره به وجود سند شش دانگ مالکیت خود بر یکي از این باغات، 
افزود: این زمین ها با حکم دادگاه وقت انقالب اسالمي بین چندین 
نفر از کشاورزان منطقه تقسیم و سندي نیز در این خصوص تنظیم 
و به صاحبان تحویل داده شد. پس از تقسیم این زمین ها که کامال 
بایر و حالت زباله دان داش��تند، باغداران با حف��ر چاه آب و انجام 
تسطیح زمین در مدت یک دهه، این پالك ها را آباد کردند، اما با 
این وجود تا حدود س��ال ۳۷ و علیرغم چاپ چندین دوره آگهي 
در روزنامه هاي کثیر االنتشار به منظور صدور سند رسمي، هیچ 
مدعي در خصوص مالکیت بر این زمین ها وجود نداشت. وي در 
همین مورد با اش��اره به صدور این رأي در تیر ماه سال گذشته، 
 ادامه داد: پس از صدور رأي اولیه پرونده از سوي شعبه ۴ دادگاه 
نجف آباد، رأی صادره با درخواس��ت تجدید نظر پرونده به شعبه 
دهم دادگاه اصفهان فرستاده شد که این شعبه نیز حکم اولیه را 
چند ماه پیش دوباره تأیید کرد، اما تا لحظه تخریب باغات مذکور 

هیچ گونه اطالعي به صاحبان فعلی این باغات داده نشده بود. 

در صورت عدم حمای��ت دولت و تأمین نش��دن هزینه های 
ناوگان اتوبوسرانی، نرخ کرایه اتوبوس در سال جاری افزایش 
می یابد. به گزارش ایمنا، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه با اعالم این مطل��ب گفت:چنانچه دولت به 
وظایف و وعده های خود در م��ورد حمایت و مطالبات حمل 
 و نقل عمومی عمل نکند، به کرایه اتوبوس های شهر افزوده 
می شود. عباس روحانی با اشاره به افزایش۱۸ درصدی حقوق 
پرسنل و کارگران در سال جاری، افزود: فقط این افزایش در 
بخش حقوق پرسنلی این ناوگان صورت نگرفته، این در حالی 
است که شاهد اضافه ش��دن قیمت های قطعات، دستمزد و 
تعمیرات ناوگان اتوبوسرانی هستیم، بنابراین هنوز مشخص 

نیست چه کسی بار این هزینه ها را تقبل می کند.
 وی تأکی��د ک��رد: در ص��ورت ع��دم حمایت دول��ت از این 
بخش، نرخ های واقعی از ش��هروندان دریافت می شود. وی 

 اجرای فاز دوم هدفمندس��ازی یارانه ها را در افزایش کرایه 
اتوبوس های شهری مهم دانست و بیان کرد: افزوده شدن نرخ 
کرایه این ناوگان، در صورتی اجرایی می ش��ود که هیچگونه 
حمایتی از اتوبوس��رانی توس��ط دولت صورت نگیرد، اما در 
صورت حمایت، به همان میزان کمک ه��ا از هزینه ای که از 

مسافران و شهروندان گرفته می شود، کاسته خواهد شد.
 مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفه��ان و از ورود 
۴۰ دس��تگاه اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان اتوبوسراني 
در س��ال ۹۱ خبرداد و خاطر نشان کرد: ش��هرداری در نظر 
دارد با توجه به اجرای طرح ف��از دوم خط بی.آر.تی از میدان 
آزادی تا قدس۴۰ دس��تگاه اتوب��وس دو کابین ب��ه منظور 
رفاه حال مس��افران و خدمات رس��اني بهتر به ش��هروندان، 
خریداری کند. وي افزود: این اتوبوس ها براي تقویت ناوگان 
 خط اتوب��وس هاي تن��درو و تأمین اتوب��وس خطوط جدید

بی.آر.تی که در سال ۹۱ راه اندازي مي شود، استفاده خواهد 
ش��د. دیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��راني اصفهان و حومه 
یادآور شد: این اتوبوس ها با تأمین اعتبارات توسط شهرداري 

اصفهان خریداري مي شود.
 وی در م��ورد اختص��اص داش��تن اتوبوس ه��اي دولتي به 
 ش��رکت اتوبوس��راني اصفه��ان نی��ز گف��ت: هن��وز هی��چ 
س��همیه ای برای این ناوگان از سوی دولت مشخص نشده و 

اختصاص نیافته است. 

در شهر چه می گذرد؟

باغات نجف آباد بدون اطالع  صاحبانش  تخريب شد
فرماندار: از صدورحکم بی اطالعم                      دادستان: از نحوه اجرای حکم متأسفم

باز هم كرايه اتوبوس زياد می شود 
مديرعامل اتوبوسرانی اصفهان: دولت بدقولی كند كرايه را زياد می كنیم 

اخبار شهروندی

وقتي ما پیش امام جمعه نجف آباد رفتیم، ايشان از اين موضوع بسیار ناراحت بودند و با مسئوالن مربوط برخورد 
شديدي داشتند.

من خودم يکي از باغداران هستم. باور كنید ما داريم خون گريه مي كنیم.  اين همه هزينه و زحمت براي آبادي باغ 
كشیديم، ولي يک شبه تمام اين زحمت ها به باد رفت.

به نظر من كار اشتباهي صورت نگرفته، تمام حدود قانوني رعايت شده است.

 نه؛ اشتباه فکر می كنید مسئوالن ش�ركت واحداصفهان تمام تالش خود را در راس�تای رفاه شهروندان انجام 
می دهند، ولی وقتی هزينه های دريافتی از دولت جوابگو نیست، خب چکار بايد كرد ؟ خودتان را  بگذاريد جای آنها. 

چند روز قبل استاندار تهران، آقای تمدن، اعالم كرد كه مشکل هزينه مترو و ناوگان اتوبوسرانی برای شهر تهران 
حل شده و دولت آن را پرداخت كرده اس�ت، پس چرا نمايندگان و مسئوالن استانی و شهر اصفهان برای اين موضوع 

پیگیری نمی كنند و فقط دم از نداری می زنند؟

    نظرات شما    نظرات شما

س��ال ۸۱ بود که بزرگراه همت که ادامه 
گروه 
رینگ سوم ترافیکی استان اصفهان است، شهر

در ادامه راه به بن بست خورد. به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر پادگان نیروی هوایی ساخت آن متوقف شد و رینگ 
سوم ترافیکی استان اصفهان به صورت ناتمام در این قسمت، یعنی 
انتهای پل غدیر بازماند. سر انجام ، سال گذشته طی موافقتنامه ای 
قرار شد تا انتهای بزرگراه همت که به مسیر دیوارهای پادگان نیروی 
هوایی ارتش و سپاه منتهی می شد، بازگشایی شود و قسمتی از این 
محدوده به این اتوبان اختصاص یابد تا گره ترافیکی رینگ سوم در 
این مس��یر به کار خود پایان دهد. نوروز ۹۱ را بهان��ه قرار دادیم و 
درصدد مقایسه ترافیک سال جاری با روزهای مشابه سال گذشته 
برآمدیم که گویی بنا بر آمار و دیده ها و با توجه به افزایش ورودی 
مسافر در سال جاری به اصفهان، این شهر توانست که بهتر از سال 
گذشته و حتی س��ال های قبل، ترافیک روانی را برای شهروندان و 
میهمانان داش��ته باش��د. در گفت و گو با علیرض��ا صلواتی، مدیر 
هماهنگي امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري 
اصفهان، پیرامون وضعیت ترافیک شهر نظرات وی را جویا شدیم. 

رينگ سوم ترافیکی شهر كه سال هاست طلسم شده 
بود، به كجا رسید؟

 در سال گذشته باالخره پس از گذشت۱۰ سال، با تملک قسمتی 
از پادگان های ارتش و سپاه برای بازگشایی بزرگراه شهید همت که 
ادامه رینگ سوم محسوب می شد، موافقت شد که از سال گذشته 
پس از دریافت موافقتنامه ش��هرداری اصفهان، در چند نقطه این 
مسیر کار خود را شروع کرد که در فاز اول قسمتی از مسیر پل غدیر 
به سمت همت آباد را گشود تا سهولتی در رفت و آمد وسایل نقلیه 

ایجاد کند.
چه زمانی رينگ سوم بازگشايی می شود تا مردم هم 

بتوانند كمی از ترافیک شهر رها شوند؟
بازگش��ایی کامل رینگ سوم تا س��ه ماه آینده صورت می گیرد. با 
برنامه ریزی های صورت گرفته،  برآورد ش��ده که تا سه ماه آینده 
رینگ س��وم ترافیکی به طور کامل بازگشایی شود و مورد استفاده 
عموم قرار گیرد. در مسیر بزرگراه کشوری سه طرح بزرگ بزرگراه 
همت، اتصال بزرگراه همت به کش��وری و اتص��ال ادامه همت به 
 شهید الوی قرار دارد که در نهایت تا تابستان سال جاری به مرحله 
به��ره برداری م��ی رس��د، همچنین در ای��ن مس��یر تقاطع های 

غیرهمسطح و تونلی به طول ۸۰۰ متر در نظر گرفته شده است.
عريض كردن پل بزرگمهر هم ب�رای كاهش ترافیک 

بوده است؟
بله؛ برای روان سازی ترافیک در شهر اصفهان اقدام به تعریض پل 

بزرگمهر کردیم. با توجه به این که در بح��ث حمل و نقل عمومی 
توجه خاصی حاکم اس��ت، در س��ال جاری نیز قص��د داریم که با 
ادامه مس��یر اتوبوس تندرو )B.R.T (به طرف میدان احمد آباد و 
قدس، گره های حمل و نقل عمومی س��ریع و آس��ان را نیز در این 
مسیر باز کنیم تا مردم با س��هولت از میدان آزادی به سمت میدان 
قدس حرکت کنند، همچنین برای بازگشایی مسیر نیز شهرداری 
 قصد دارد تا پ��ل بزرگمهر را به ع��رض ۲۲ متر تعری��ض کند. در 
 فاز یک مس��یر اتوبوس تندرو )B.R.T( نیز به دیگر اتوبوس های 
 در حال حرکت در این مس��یر که از ش��هرهای حوم��ه به اصفهان 
می آیند، تذکر داده ش��ده که برای جلوگیری از راهبندان، آخرین 

مسیر ورود خود به شهر اصفهان را ابتدای میدان قائمیه قرار دهند تا 
ترافیک کاذب ایجاد نشود.

ظاهرا صحبت از احداث رينگ چه�ارم ترافیکی هم 
شده بود؟

یکی از اقدامات مهم ترافیکی شهر اصفهان که در سال جاری کار 
اجرایی آن شروع می ش��ود، احداث رینگ چهارم یا همان رینگ 
 حفاظتی ش��هر اصفهان اس��ت که آینده ترافیک��ی اصفهان را تا 
۲۰ س��ال دیگر تضمی��ن می کند. ه��دف از اح��داث این رینگ 
ترافیکی، جلوگیری از ورد خودروهای سنگین به داخل شهر است 

که با احداث آن تا حدود زیادی محقق می شود.

احداث رينگ 
چهارم، آينده 

ترافیکی اصفهان 
را تا 20 سال ديگر 

 تضمین
 می كند

با افتتاح رينگ چهارم محقق می شود

تضمین 20 ساله برای ترافیک اصفهان 
     فارس 

 احتمال اشتباه در زمینه ارسال پیامک
 به خانوارها وجود دارد

رحیم احمدوند، رییس س��ازمان اموراقتص��ادی و دارایی 
اس��تان اصفهان گفت: احتمال اش��تباه در زمینه ارس��ال 
پیامک برای خانوارها در راستای عدم پرداخت مابه التفاوت 

یارانه وجود دارد.

     ايرنا 
دغدغه های قطع شیر مدارس در بهار 

 برنامه توزیع ش��یر رایگان بین دانش آموزان، اقدامی در 
خور ستایش است، اما بعد از تعطیالت نوروزی و در فصل 

شکوفایی طبیعت، این طرح در مدارس اجرا نمی شود.

     موج 
 كلنگ زني مجتمع درماني بیماري هاي 

صعب العالج در آینده اي نزدیک
 علیرضا ذاکر اصفهاني، اس��تاندار اصفهان گفت: مجتمع 
درماني بیماري ه��اي صعب العالج ب��ه زودي کلنگ زني 

خواهدشد. 

     ايمنا
 زاینده رود دوباره می میرد/ آب شرب 

جیره بندی می شود
تا ۱5 روز دیگر بر اس��اس تصمیم گیری های انجام شده، 
قرار اس��ت آب بر روی زاینده رود بسته ش��ود و دوباره به 

شرایط قبلی بازگردد.

     ايسنا 
تصمیم ها و نامه هاي بي سر و ته خانه مطبوعات 

خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفه��ان نامه اي را 
به مدیران روابط عمومي سازمان  ها ارس��ال کردند که از 
طراحي تقویم ماهانه جلس��ات خبري توس��ط این خانه 
حکایت داش��ت. بدین معنا که از این پ��س روابط عمومي 
س��ازمان ها براي عدم تداخل برنامه هاي خب��ري خود با 
س��ازمان هاي دیگر، تعیین زمان نشست خبري را به خانه 

مطبوعات بسپارند. 

     مهر 
كسی پاسخگوی مرگ جوانان اصفهانی نیست

رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان با انتقاد از ساخته نشدن 
ورزشگاه نقش جهان گفت: جای تأسف دارد که من در مسیر 
ورزشگاه فوالدش��هر چهار تصادف دیدم و متأسفانه اکثر این 

هواداران با موتورسیکلت وارد ورزشگاه فوالدشهر شده بودند.

10 میلیون تومان 
جريمه برای زباله 

 تله كابین اصفهان 
80 متر باالتر می رود 

محسن رنجبر، معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان اعالم کرد: ضابطان 
پسماند معاونت خدمات شهري به صورت ش��بانه روزي بر تخلفات در زمینه 
پسماند و اعمال ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند نظارت دارند. وي اظهار داشت: 
بر اساس ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، نگهداري، مخلوط کردن، جمع آوري، 
حمل و نقل، خرید و فروش، دفع و صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق 

مقررات این قانون و آیین نامه اجرایي آن خواهد بود.
به گفته وی، اشخاص متخلف، به حکم مراجع قضایي به جزاي نقدي- بار اول، 
پس��ماندهاي عادي از 5۰۰ هزار تا یکصدمیلیون ریال و براي سایر پسماندها 
از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات 

قبلي- در این ماده محکوم مي شوند.

حمید عصارزاد گان، شهردار منطقه 5 اصفهان از بهره برداری فاز دوم تله کابین 
در نیمه نخست سال جاری خبرداد و اعالم کرد: تاکنون ۴۰ درصد تجهیزات این 
طرح خریداري شده و عملیات اجرایي فنداسیون آن 5۰ درصد پیشرفت فیزیکي 
داشته است. به گفته وی، این اقدام  برای دستیابی بهتر شهروندان و گردشگران 
 به بام اصفهان اج��رای فاز دوم تله کابین در دس��تور کار قرار گرفت که تاکنون

۴۰ درصد تجهیزات آن نیز خریداري ش��ده اس��ت. فاز دوم تله کابین صفه از 
 ایس��تگاه دو تله کابین آغاز و به ارتفاعات کوه صفه )نزدیکی قلعه شاه دژ(ختم 
مي شود. ارتفاع تله کابین از ایستگاه اول به ایستگاه دوم حدود ۳۲۰ متر و طول 
این مس��یر حدود یک هزار و ۸5۰ متر با ۱۷ دکل و 5۰ کابین است، همچنین 
مسیر ایستگاه دوم به ایستگاه سوم ۸۰ متر ارتفاع و ۶۰۰ متر فاصله خواهد داشت. 
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دستمزد هنگفت بانکی ها در سکوت
رییس خانه صنعت و معدن تهران با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی 
گفت: چطور می شود در مورد دستمزد کارمندان و کارگران هر کسی 
اظهارنظر می کند، ولی کسی درباره دستمزد هنگفت سیستم بانکی 
حرفی نمی زند. در حالی که حتی  در ضعیف ترین اقتصادهای دنیا نیز 
دستمزد این نظام برای جمع آوری و باز توزیع پول زیر دو درصد است.

محمدرضا مرتض��وی افزود:  هر کاری دس��تمزدی دارد، بانک ها در 
اصل پول  را جمع آوری کرده و دوباره توزیع می کنند. حال عقل سلیم 
می  پرسد دستمزد باز توزیع پول در نظام بانکی چقدر باید باشد؟ سال 
گذشته سود پرداختی به مردم به طور متوسط حدود 12/5 درصد و 

بهره دریافتی از مردم 21 درصد بود.

قیمت سکه در هاله ای از ابهام
موضوعات مطرح شده در بازار درباره مذاکرات 1+5 سبب شده  است 
قیمت سکه همچنان غیرقابل پیش بینی باقی بماند. همایون دارابی، 
کارگزار بورس، با بیان این مطلب که دالر در ب��ازار تهران به قیمت 
1872 تومان فروش رفت، افزود: سکه طرح قدیم 730 هزارتومان، 
طرح جدید 724 هزارتومان، نیم س��که 363 هزارتومان و ربع سکه 

183 هزارتومان در بازار تهران فروخته شد.

توقف آمارگیری از صنعت 
در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواس��ط سال گذشته 
در اقدامی ابت��کاری، آمارهای صنعتی و معدنی کش��ور را به صورت 
ماهانه منتشر می کرد، انتش��ار این آمار روی سایت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، از آذر سال قبل تاکنون متوقف شده است. آخرین 
آمار صنعتی مربوط به هشت ماهه س��ال 1390 است. در آمارهای 
ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت می ش��د اطالعات ارزشمندی 
را برای تحلیل آخرین وضعیت بخش صنعت و معدن کشور به دست 
آورد. از سوی دیگر در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی 
دسترسی به آمار شفاف و به روز، برای رصد آخرین وضعیت صنایع 

کشور امری ضروری به نظر می رسد.

دالر آزاد به صرافی ها بازگشت 
با خروج دالر تک نرخی 1226 تومان��ی از تابلوی صرافی ها، قیمت 
دالر 1880 تومانی روی تابلوها نقش بس��ت. قیمت فروش هر دالر 
در تابلوی صرافی ها در آخرین روز هفته گذش��ته 1880 تا 1885 
تومان بود و قیمت خرید آن بین 1863 تا 1870 تومان. با این حال 
 قیم��ت دالر در بازار آزاد ب��رای فروش 1870 تومان اعالم ش��د که 
نش��ان دهنده پایین تر بودن قیمت فروش دالر در بازار آزاد، نسبت 
به تابلوی صرافی ها اس��ت. برپای��ه این گزارش، قیم��ت خرید هر 
 یورو در تابل��وی صرافی ها 2450 تا 2455 توم��ان و قیمت فروش 
2475 تومان ب��ود، قیمت خرید پوند هم 2965 ت��ا 2970 تومان و 

قیمت فروش 3020 تومان اعالم شده است.

بازار مسکن تکان خورد
با آغاز سال جدید، افرادی که برای خرید یا فروش واحدهای مسکونی 
دست نگه داشته بودند، به تدریج وارد بازار می شوند و در پی این اقدام، 
بازار خرید و فروش وام های مسکونی از رونق برخوردار می شود، اما 
بررس��ی ها در این بازار غیرقانونی، نش��ان از قیمت های متفاوت وام 
مسکن دارد. براین اس��اس، هر فقره وام 20 میلیونی بانک مسکن با 
قیمتی حدود دو میلیون و 450 ت��ا دو میلیون و 700 هزار تومان به 
فروش می رسد. همچنین تس��هیالت 18 میلیونی خرید مسکن که 
در گذشته از پرطرفدارترین تس��هیالت برای خرید خانه به حساب 
می آمد، با قیمتی حدود دو میلیون و 50 ت��ا دو میلیون و 200 هزار 

تومان در بازار عرضه می شود. 

دالالن به جان برنج افتادند
دبیر انجمن برنج ای��ران از افزایش قیمت برنج ایران��ی در بازار خبر 
داد و گفت: متأسفانه کیفیت برنج های عرضه شده در مراکز فروش 
در پایتخت، بس��یار پائین تر از کیفیت برنج هایی است که در مراکز 
فروش شمال کش��ور عرضه می ش��وند. جمیل علیزاده شابق درباره 
دالیل نوس��ان قیمت برنج در بازار اظهار داش��ت: همیشه در چنین 
موقعی از س��ال، به دلیل عدم تولید برنج جدید، قیمت این کاال در 
بازار به صورت طبیعی افزایش پیدا می کند. وی تصریح کرد: البته 
دالالن و سوداگران برنج هم در افزایش قیمت برنج بی تأثیر نیستند، 
چون آنها به بهانه گران ش��دن هزینه سوخت که تأثیر مستقیمی بر 
هزینه حمل ونقل برنج از شمال کشوربه پایتخت دارد، قیمت برنج 

را افزایش می دهند.

مرغ، اردیبهشت ارزان می شود
مدیرعامل اتحادیه مرغداران با اع��الم دالیل گرانی اخیر مرغ، وعده 
داد، در صورتی که دولت به موقع نهاده ها )کنجاله س��ویا و ذرت( را 
در اختیار تولیدکنندگان بگذارد، قیمت مرغ تا پایان اردیبهشت ماه 
کاهش می یابد. حسین مقدم نیا مشکل گشایش اعتبار برای واردات 
نهاده ها و افزایش قیمت نهاده ها را از جمله دالیل گرانی گوشت مرغ 
در اواخر سال گذشته عنوان کرد و افزود: با واگذاری جوجه ریزی به 

تشکل های خصوصی، بسیاری از مشکالت حل می شود.

رشد 3 برابری بودجه 
اشتغالزایی

کار خانوارهای مرفه به 
نامه نگاری کشید

اعتبارات و سرمایه گذاری کارگروه اشتغالزایی اس��تان اصفهان، نسبت به سال 
89 سه برابر افزایش داشته است. مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی اصفهان در 
مراسم تودیع و معارفه رییس جدید اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهرستان 
فالورجان، با اشاره به تصویب 186 هزار شغل در سال گذشته گفت: اشتغالزایی 
سال گذشته این استان نسبت به سال قبل آن با 36 درصد رشد همراه بوده است.

هوشنگ قادریان همچنین با تقدیر از مسئوالن شهرستان در تحقق اشتغال در 
فالورجان گفت: این شهرستان در اشتغالزایی نسبت به سال گذشته 123 درصد 
 رشد داشته اس��ت. وی اظهار داشت: سهم شهرس��تان فالورجان در اشتغالزایی 
95 میلیارد ریال بوده است. همت اهلل مؤمنی، فرماندار فالورجان، نیز در این مراسم 
گفت: در این شهرستان 114 درصد اشتغالزایی انجام شده است، با این حال یکی از 
مشکالت این شهرستان برای توسعه کارگاهی و صنایع، نبود یا کمبود زمین است.

رییس سازمان اقتصاد و دارایی اس��تان اصفهان گفت: کمیسیون ماده 10 در 
فرمانداری های سراسر کشور برای رس��یدگی به دغدغه خانوارهای دریافت 
پیامک انصراف یارانه تشکیل شده است. محمدرحیم احمد وند ادامه داد: در این 
راستا، سرپرست های خانوار  باید اعتراض خود را مبنی بر نداشتن تمکن مالی 
به صورت مکتوب به کمیسیون مربوطه ارجاع دهند تا بعد از بررسی و تشخیص 
سازمان، مشمول مرحله دوم واریز یارانه ها شوند. به گفته وی، خانوارهای که 
از تمکن مالی برخوردار هس��تند، در صورت انصراف ندادن از دریافت یارانه، 
مرحله نخست یارانه های نقدی خود را دریافت می کنند، اما 28 هزار تومان فاز 
دوم برای آنها واریز نمی شود. احمدوند  اظهار داشت: با تشخیص وزارت رفاه 
، خانوارهایی که مستحق دریافت یارانه های نقدی نیستند، از دریافت مرحله 

نخست 45 هزار و 500 تومانی هم حذف می شوند.

تاکنون هیچی ک از اقالم مورد  گروه 
 نظر در ط��رح هدفمندس��ازی اقتصاد

یارانه ها به وسیله دولت افزایش 
نیافته و هرگونه تغییر در قیمت ها ناشی از تأثیر روانی و 

سودجویی برخی افراد است.
مع��اون برنامه ریزی اس��تانداری اصفهان ب��ا اعالم این 
خبر گفت: در بودجه س��ال91، دولت در کنار نظارت بر 
قیمت ها و افزایش کیفیت تولید، حمایت ویژه از بخش 
تولید را مد نظر دارد و حمایت از تولید، اولویت اول اجرای 

فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
 علیرضا همدانی��ان اف��زود: مدیریت اس��تان در زمینه 
گرانفروش��ی، دس��تور برخورد ب��ا متخلف��ان را صادر 
 ک��رده اس��ت و م��ردم می توانن��د مانن��د همیش��ه، 
با ارایه گزارش های خود در این زمین��ه، دولت را یاری 
کنند. معاون برنامه ریزی استانداری همچنین اطمینان 
 داد فعال قرار نیس��ت یاران��ه هیچ خانواری قطع ش��ود 
 و ارس��ال پیامک هم ب��ه منزله قط��ع یارانه ه��ا تلقی 

نمی شود.
وی از مردم خواست چنانچه پیامکی مبنی بر تمایل به 
انصراف از یارانه دریافت کردند، شخصا به سامانه وزارت 
رفاه www.refahi.ir مراجعه و با توجه به بضاعت مالی 
خود و انتخاب گزینه انصراف یا عدم انصراف، دولت را در 

تحقق اهدافش یاری کنند.
همدانیان از مدیران بخش صنعتی، کشاورزی و خدماتی 
استان نیز خواست با محاس��به کارشناسی عاجل، تأثیر 
افزایش حامل های انرژی در بخ��ش تولید و خدمات را 

بررسی کنند تا نتایج کار به دولت منعکس شود.
 وی اظهار داش��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه اس��تان اصفهان 
بزرگ ترین قطب صنعتی کشور است، قطعا پیشنهادات 
اصولی و کاربردی آن می توان��د در روند تصمیم گیری 

دولت مؤثر باشد.

دومی��ن رک��ورد ش��کنی فوالد  گروه 
مبارکه در سال تولید و حمایت از اقتصاد

س��رمایه مل��ی، با دس��تیابی به 
رکورد روزانه ارس��ال 43  هزار و 200 تن انواع ورق های 
فوالدی به مقصد مشتریان در پانزدهم فروردین، به ثبت 

رسید.
علی ش��ریفی، معاون فروش و بازاریاب��ی فوالدمبارکه، 
با اعالم این خبر گف��ت: زمانی که رهب��ر معظم انقالب 
مجاهدت اقتص��ادی و حضور جهادگون��ه ملت ایران در 
عرصه های اقتص��ادی را یک ض��رورت خواندند، تالش 
کارکنان فوالدمبارکه برای تحقق فرامین ایشان چندین 
برابر ش��د، چرا که بخش عمده ای از تولید ملی فوالد در 
فوالد مبارکه ص��ورت می گی��رد و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، خودرو و دیگر صنایع  پایین دست، بخش اعظمی 
از نیاز خود به انواع ورق های ف��والدی را از طریق فوالد 

مبارکه تأمین می کنند.
وی ادامه داد: در این راس��تا کارکنان ف��والد مبارکه در 
آغازین روزهای س��ال 1391 توانس��تند با دستیابی به 
رکوردهای مختلف در فوالدسازی و پس از آن، در بخش 
ارسال محصول به مشتریان، عزم و اراده ملت ایران نسبت 
به برداشتن چالش های پیش رو را به رخ دشمنان بکشند.

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان، نمایشگاه مجازی این شرکت را آماده رونمایی 
اعالم کرد. رسول محققیان در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: 
واحدهای تولیدی که توان حضور فیزیکی در نمایشگاه 
را ندارند، می توانند با ارائه کاتالوگ هایش��ان به صورت 
الکترونیک، فعالیت هایش��ان را در نمایش��گاه مربوطه 

ارایه دهند.
به گفته وی، اولویت اول در فضای مجازی این نمایشگاه با 
افرادی است که در نمایشگاه شرکت می کنند. وی اضافه 
کرد: این افراد در یک مدت زمان خاص، مشخصات غرفه 
و کاالهای خود را با تصویر 360 درجه از غرفه ش��ان به 

صورت off line روی سایت ارایه می کنند.
 به گفت��ه وی، س��امانه خدم��ات الکترونی��ک ثبت نام 
 غرفه داران و دسترس��ی به اطالع��ات مربوطه از طریق 
وب س��ایت نیز از دیگر فعالیت های این شرکت در سال 
جاری است که سال قبل، به صورت پایلوت در نمایشگاه 

ماشین آالت کشاورزی اجرا شد.
 وی اضافه کرد: در نمایش��گاه ماش��ین آالت کشاورزی
 ثبت ن��ام اینترنتی با اس��تقبال زیادی مواجه ش��د و در

 35 س��اعت کل فضای نمایشگاهی به وسیله متقاضیان 
ثبت نام و رزرو شد.

اولوی��ت در ایج��اد انباره��ای  گروه 
اختصاص��ی ب��رای واحده��ای اقتصاد

تولیدی برای تس��هیل و تسریع 
تشریفات گمرکی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل گمرک استان اصفهان با اعالم این مطلب گفت: 
تسهیل و تس��ریع در انجام تش��ریفات گمرکی با هدف 
کاهش زمان و هزینه انجام کار برای واحدهای تولیدی 
و سرمایه گذاران، در راستای حمایت از تولیدکنندگان 

بخش های مختلف اقتصادی انجام می شود.
به گفته اس��داهلل احمدی ونهری، تس��هیل و تسریع در 
انجام تشریفات گمرکی، از طریق پذیرش گواهی بازرسی 
ش��رکت های بازرس��ی بین المللی مورد تأیید مؤسسه 

استاندارد برای ترخیص کاالست.
وی با بیان اینکه بیش از 15 ش��رکت در استان در قالب 
ایجاد انبار اختصاصی تحت کلید گمرک با این اداره کل 
قرارداد منعقد کرده اند، اضافه کرد: کلیه امور مربوط به 
تخلیه و انبارداری مواد اولیه ش��رکت ه��ای تولیدی به 
خود آنها واگذار ش��ده و هزینه های واحدهای تولیدی 
را کاهش داده اس��ت. وی تس��هیل وتس��ریع در انجام 
تشریفات گمرکی را هم از طریق ایجاد سرویس ارزیابی 
ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اصلی کشور و 
انجام تشریفات ارزیابی در محل برای کاالهای صادراتی 

واحدهای تولیدی عنوان کرد.
مدیرکل گمرک اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: اعطای 
تسهیالت در پرداخت حقوق ورودی ماشین آالت، مواد 
اولیه و کاالهای واس��طه ای وارداتی از سوی واحدهای 
تولیدی و س��رمایه گذاران، از دیگر شیوه های حمایت 
از تولیدکنن��دگان اس��ت. وی افزود: این ام��ر از طریق 
ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی حداقل شش ماهه 
و حداکثر 11ماهه و ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه 

انجام می پذیرد.

صنعت نمایشگاهمعاون برنامه ریزی استانداری: تجارت خارجی

سودجویان، گرانی را به 
جان بازار انداختند

 فوالد مبارکه رکورد تولید 
ورق را شکست

توسعه نمایشگاه  اصفهان 
در فضای مجازی 

کلید انبارهای گمرک به 
تولیدکنندگان   رسید

اخبار کوتاه
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گرانفروشی در قبوض آب و فاضالب

سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده اعالم کرد: درسال های 1387 تا 1388 مبالغی به عنوان مالیات بر 
ارزش افزوده در قبوض آب و فاضالب به صورت غیرقانونی از مشترکان دریافت شده است که تاکنون، مشترکان 

15 استان، بیش از 15 میلیارد و 452 میلیون اضافه پرداختی خود را دریافت کرده اند.
بازار ارز، مثل میوه شب عید نیست
رییس مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

بازرگانی
مهدی فتح اهلل 

به نظر می رس��د در تنظیم بازار ارز یک نکته مغفول مانده و آن اینکه ارز 
را نمی توان همچون بازار میوه شب عید با ذخیره سازی تنظیم کرد، زیرا 
این بازار با فشارهای متراکم شده قبلی ناش��ی از رشد نقدینگی، تورم و 
تثبیت نرخ ارز روبه روست. با تزریق ارز در میان مدت و بلندمدت هم قادر 
به تنظیم بازار ارز نخواهیم بود و تنها می توان انفجار قیمت ارز را به تأخیر 
انداخت. اگر رشد نقدینگی و تورم کنترل نشود و تثبیت مصنوعی نرخ ارز 
و سود بانکی متوقف نشود،  تنظیم بازار ارز ،در بهترین حالت تنها در مقاطع 
کوتاه میسر خواهد بود و هرچه 
در اص��الح آن بیش��تر تعلل 
 ش��ود، در آینده ش��وک های 
پردامنه تری را در بازار شاهد 
خواهیم بود. ب��ا نقدی کردن 
یارانه ه��ا، تالش ش��د قیمت 
انرژی واقعی ش��ود، اما هنوز 
واقعی کردن قیمت ارز  به طور 

جدی اجرایی نشده است. 

آب رفته از رودخانه
در طول نیم دهه خشک و بی بارشی که بر اصفهان 
گذش��ت، هر س��ال مدی��ران بح��ران و آب تصمیم 
می گرفتند از ذخیره پشت س��د بیشترین استفاده 
را ببرن��د و آن را تا فصل پاییز که بارندگی ها ش��روع 
می شود، نگه دارند. این تجربه به بهای خاموشی های 
گسترده در تابستان نخستین س��ال به دست آمد و 
مسئوالن را به این نتیجه رس��اند که اگر همه کارها 
 ب��ه روال معمول پیش ب��رود، نه تنها نی��روگاه های 
برق - آبی از مدار خارج می ش��وند، بلکه تأمین آب 
شرب نیز کار دشواری ست. با این وجود، ورشکستگی، 
ضرر و زی��ان هنگف��ت و اعتراض های پ��ی در پی 
کشاورزان در آبان پارس��ال، کار خود را کرد و باعث 
شد پس از 9 ماه خشکی رودخانه، مدیر عامل شرکت 

آب منطقه ای اس��تان اصفهان اعالم کند با این که 
میزان ورودی آب به س��د زاینده رود در مقایس��ه با 
سال گذشته 27 و نسبت به میانگین درازمدت 37 
 درصد کاهش یافته اس��ت، اما تأمین آب 40 شهر و 
200 روستای استان اصفهان به صورت کامل انجام 
گرفته، آبرسانی به شهرستان های کاشان، شهرهای 
استان یزد، صنایع بزرگ و استراتژیک و باغات غرب 
اصفه��ان مدیریت ش��ده و می توان حقاب��ه قانونی 
کشاورزان برای شروع کشت غله پاییزه را در اختیار 

آنها قرار داد.

زمین ها بی حاصل ماند
از همان شروع کار، مشکالت کشاورزان نیز آغاز شد؛ 
ابتدا ناهماهنگی ش��رکت آب منطق��ه ای در اعالم 

زمان دقیق بازگش��ایی آب و آماده نب��ودن مزارع تا 
 نرسیدن بذر و کود دولتی و کمبود ابزار و ماشین آالت 
شخم زدن زمین ها باعث شد بیش از 65 درصد مزارع 
غله اصفهان زیر کشت نرود و بی حاصل رها شود. اگر 
براساس آمارهای رسمی س��ازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان، س��طح زیر کش��ت گندم پاییزه در استان  
را بیش از 105 هزار هکتار در نظر بگیریم، بیش��تر 
افس��وس می خوریم که چرا آب ارزشمندمان بدون 
هیچ استفاده ای رها ش��د و دیگر نمی توان آن را به 

رودخانه بازگرداند.

اشتباهی که ادامه یافت
در حالی که این تلنگر بزرگ کشاورزان و زیر کشت 
نرفتن مزارع ش��ان برای جلوگی��ری از ادامه این راه 

کافی بود، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خبر از پر 
آب شدن دوباره رودخانه در بهار، برای تحویل مرحله 
دوم آب به کش��ت غله خبر داد. محمد علی طرفه با 
تأکید بر این که خشکس��الی های مس��تمر و شدید 
اصفهان در پنج سال اخیر، حتی در 50 سال گذشته 
بی سابقه بوده است،گفت: حفظ زاینده رود، با توجه 
به محدودیت منابع آب، نیازمند مدیریت مصرف و 
بهره برداری از طرح های تأمین آب است. به گفته او ، 
قرارگاه آب و ستاد مدیریت خشکسالی استان تصمیم 
گرفت با وجود افت شدید منابع پشت سد و همچنین 
حساسیت های موجود در تأمین مصارف شرب،آب 
مورد نیاز کش��اورزان را نیز تحویل دهد، به این امید 
که بارش های فروردین و اردیبهشت ماه، کمبودها را 

جبران و کشت موجود را حفظ کند.

زیان دوچندان کشاورزان
این در حالی است که اس��فندیار امینی، مدیر عامل 
کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان، در گفتگو 
با زاینده رود یادآور شد: در پاییز سال گذشته 35 روز 
آب برای کش��ت غله در اختیار حقابه داران گذاشته 
شد که 35درصدش��ان اقدام به کشت کردند و برای 
این که محصول شان به بار بنشیند، باید از فروردین 
تا خردادماه آب م��ورد نیاز آنها تحویل داده ش��ود.

وی معتقد اس��ت پایین آمدن دب��ی آب تحویلی از 
40 به 20 متر مکعب در ثانی��ه نیز ضرر و زیان های 
فراوانی به کش��اورزان وارد کرده است و باعث شده 
70 درص��د محص��والت از بین برون��د، در حالی که 
حتی اگر محص��والت به ب��ار می نشس��تند، فقط 
هزینه های زارعان برمی گشت، اما سودی عایدشان 
 نمی شد. امینی گفت: کشاورزان ورشکسته، به ویژه 
غله کاران شرق اصفهان، فکر می کردند با شروع کار، 
پس از دو س��ال بحران، دوران مشکالت به سر آمده 

است، اما در عمل، جز ضرر و زیان نصیبشان نشد.

یک عقب نشینی زیان بار
با جدی تر شدن بحران در ذخیره آب، رییس شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان از بسته ش��دن رودخانه تا 
 دو هفته دیگ��ر خب��ر داد و گفت: وضعی��ت آب در 
زاینده رود امسال بدتر از سال گذشته است و در این 
شرایط سختی که پیش رویمان قرار گرفته است، نه 

تنها امسال آب شرب جیره بندی می شود، بلکه تاپنج 
سال آینده همچنان مشکل خشکی زاینده رود پابرجا 
می ماند. عباس حاج رسولیها از شهروندان خواست 
در مصرف آب صرفه جویی کنند تا در تابستان دچار 
بحران نشوند و کشاورزان برای کشت خود با مشکل 

روبه رو نشوند.

این باز و بسته شدن ناخوشایند آب
برخی کارشناس��ان محیط زیس��ت تصمیماتی که 
درباره باز و بسته ش��دن موقتی آب گرفته می شود 
را به زیان اکوسیستم زاینده رود می دانند، از جمله 
خاطره دادخواه، عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط زیس��ت اصفهان که معتقد اس��ت این اقدام، 
صدمات جبران ناپذیری به اکوسیس��تم رودخانه و 
تاالب گاوخونی وارد کرده و برای احیای اکوسیستم 
یک رودخان��ه یا تاالب باید ش��رایط ثابت��ی را برای 
طبیع��ت آن به وج��ود آورد. او مهم ترین علت مرگ 
اکوسیس��تمی زاینده رود را مصرف بی رویه می داند 
و تأکید می کند:»باید مصرف بی رویه قطع ش��ود.« 
به گفته او صنایع، کشاورزی و آب شرب، حجم بسیار 
زیادی از آب را به خود اختصاص می دهند.  همچنین 
باید جمعیت شهر اصفهان کنترل شود، چون دیگر 

ظرفیت افزایش جمعیت را ندارد.

چیزی از محصول گندم نماند 
از س��وی دیگر کاظم محمدی، نماینده کش��اورزان 
شهرستان اصفهان گفت: در س��ال زراعی 91-90، 
بیش از 40 درصد محصول گندم کش��اورزان شرق 
اصفهان، ب��ه دلیل کمبود آب از بی��ن رفت. او خاک 
این منطقه را برای کشاورزی بسیار مرغوب دانست 
و افزود: کش��اورزان این منطقه در گذش��ته، پس از 
برداش��ت گندم یا جو، برنج یا ذرت می کاش��تند، 
اما اکنون بیش از چهار س��ال اس��ت که کشاورزان 
شرق اصفهان ساالنه تنها یک بار محصول برداشت 
می کنند و در این برداش��ت هم، بخش بس��یاری از 

محصول آنان براثر بی آبی خشک می شود.
به گفته وی، در این منطقه 90 درصد مردم کشاورزند 
و 50 هزار خانوار، زندگی ش��ان با کشاورزی مرتبط 
اس��ت و تنها راه تأمی��ن معاش خانواده ه��ای آنان 

کشاورزی است.

بحرانی که با خشکی رودخانه و جیره بندی آب، مدیریت شد

زاینده رود رفت و کشاورزی اصفهان را زنده نکرد

با تصمیم سرنوشت ساز مدیران بحران، پنجمین بهار خشکسالی، همراه با زاینده رود جاری و پرآب به اصفهان آمد،  ناهید 
اما هنوز نخستین ماه این سال نکو نگذشته بود، خبر رسید که ذخیره آب پشت سد زاینده رود به مرز بحران رسیده شفیعی

است و اگر مردم در مصرف آب شرب صرفه جویی نکنند، جیره بندی آب در تابستان قطعی است.



رضا ایرانمنش  
بستری شد

 چه خبر از 
ستایش؟ 

رضا ایرانمنش، بازیگر و کارگردان، به دلیل عارضه ش��یمیایی و مشکالت 
تنفسی، در بیمارستان آتیه بستری شد.

رضا ایرانمنش به دلیل عارضه شیمیایی به جای مانده از دوران دفاع مقدس 
در بیمارستان آتیه و در بخش ICU بستری شد. یکی از نزدیکان وی با اعالم 
این خبر گفت: به دلیل تشدید عوارض شیمیایی و مشکالت تنفسی که برای 
ایشان پیش آمده اس��ت، آقای ایرانمنش در بیمارستان آتیه بستری شد و 
پزشک معالج ایشان درباره طول درمان او و زمان بستری اش در بیمارستان 
تاکنون صحبتی نکرده اس��ت. رضا ایرانمنش، بازیگر و کارگردان س��ینما 
و تلویزیون و هنرمند جانباز کش��ورمان، به تازگی بازی در برنامه ترکیبی 

»ریسمان های آسمانی« را به پایان برده است.

سعید سلطانی با اعالم اینکه نگارش سری دوم سریال »ستایش« همچنان 
ادامه دارد، گفت: هنوز زمان دقیقی برای کلید خوردن »ستایش 2« مشخص 
نشده است. سعید س��لطانی خاطرنش��ان کرد: قرار بود در تعطیالت عید 
زمان شروع فصل دوم مشخص شود، اما فعال چون جلسه ای برگزار نشده و 
فیلمنامه نیز هنوز کامل نشده است، چیزی در این مورد مشخص نشده و به 
تفاهم نرسیده ایم. او ادامه داد: من هم در طول عید مشغول ساخت سریال 
»فراموشی« بودم، بنابراین فرصتی برای این کار نداشتم.  به گزارش ایسنا، 
سری دوم سریال »ستایش« به کارگردانی سعید سلطانی و تهیه کنندگی 
آرمان زرین کوب قرار است برای شبکه سوم سیما تولید شود. در این سری، 

مریال زارعی نقش »ستایش« را بازی می کند. 

ب��رای اولین ب��ار در رادی��وی ای��ران، برنام��ه ای بدون 
محدودیت سنی برای نابینایان ساخته می شود.

عذرا وکیل��ی، تهیه کننده این برنامه، ب��ا اعالم این خبر 
گفت:  »روش��ن ضمیران« در راس��تای فرهنگ سازی 
جامعه در جه��ت پذیرش نابینایان به عن��وان نیروهای 

انسانی کار آمد، تهیه و تولید می شود.  
ب��ه  نابینای��ان  توانمندی ه��ای  شناس��اندن  وی 
جامع��ه، ایج��اد فرصت های براب��ر اس��تفاده از حقوق 
 حق��ه نابینای��ان ب��ه ط��ور مس��اوی با س��ایر اف��راد،

 تقویت روحی��ه را از دیگ��ر اهداف طراحی ای��ن برنامه 
رادیویی دانست و خاطرنش��ان کرد: امید است نابینایان 
با ش��نیدن این برنامه امید و انگیزه مضاعفی به زندگی 

پیدا کنند. 
وکیلی با اش��اره به فراخوان این برنامه گفت: دوس��تان 
نابینا می توانند گزارش��گر افتخاری ما باشند و از اقصی 
نقاط کش��ور گزارش های خ��ود را برای ما بفرس��تند 
 یا ب��رای م��ا ش��عر، داس��تان کوت��اه و قطع��ات ادبی 

بخوانند. 
تهیه کننده این برنام��ه ادامه داد: به خاط��ر ارتباط هر 
چه بیش��تر نابینایان با برنامه، آنها می توانند به شماره 
10006603 پیامک بفرستند تا ما با آنها تماس گرفته و 

صدای شان از برنامه خودشان پخش شود. 

کارگردان انیمیشن تلویزیونی »سیمپسون ها« افشا کرد 
»اسپرینگ فیلد« در واقعیت کدام شهر آمریکاست.

مت گرونین��گ، خالق مجموع��ه  پرطرف��دار تلویزیونی 
»سیمپسون ها«، پس از 23 سال در مصاحبه ای افشا کرد، 
شهر »اسپرینگ فیلد« که داستان خانواده سیمپسون ها 
در آنجا اتفاق می افتد، شهری به همین نام در اورگاِن ایالت 

پورتلند آمریکا است.
 وی در توضی��ح عل��ت مخفی نگه داش��تن ای��ن جریان

 اعالم کرد، دوس��ت نداشته است این ش��هر را برای مردم 
خراب کند.

   گرونین��گ، اس��امی اعض��ای خان��واده سیمپس��ون 
 را براس��اس ن��ام خانواده خ��ود برگزیده اس��ت؛ »هومر«

 نام پدرش ب��وده و »مارگارت«، »لیزا« و »مگی« اس��امی 
 م��ادر و خواهران خ��ود اوس��ت. »بارت« نیز اس��م اصلی 
 خودش اس��ت، اما او ن��ام خ��ود را به »مت« تغیی��ر داده 

است. 
به گزارش رویترز، وی عالوه بر نام ش��هر اس��پرینگ فیلد، 
اس��امی برخی مکان ه��ا و خیابان ه��ا را ه��م از روی نام 

خیابان های این شهر در پورتلند انتخاب کرده است. 
جالب اینجاست که آدرس خانه  »سیمپسون ها«، آدرس 
خانه ای اس��ت که گرونینگ دوران کودکی خود را در آن 

گذرانده است. 

گروه فرهنگ- » نگاهی نو« نمایشگاهی از عکس های 
رضا نور بختیار و هنرجویان آموزش��گاه عکاسی زنده رود 
است که از امروز در گالری ٥ موزه هنرهای معاصر اصفهان 

گشایش می شود.
60 قطع��ه عک��س از بی��ش از   در ای��ن نمایش��گاه
 20 هنرجوی عکاس��ی، با موضوعات مختل��ف به نمایش 

در می آید.
نوربختی��ار مدرک درج��ه یک هن��ری دارد و  ع��الوه بر 
تدریس در دانش��گاه، به صورت تخصصی کار عکاس��ی را 

انجام می دهد.
 این هنرمند پیشکس��وت با تأس��یس آموزشگاه عکاسی 
زنده رود، به آموزش عالقه مندان به این رشته می پردازد 
و نمایشگاه اخیر، حاصل فعالیت و تالش چندین ساله وی 

و هنرجویانش است.
در این نمایش��گاه، عالوه بر آثار بختی��ار و هنرجویانش، 
عکس های محمد غازی، از اس��تادان رشته عکاس��ی که 
تجربه های زیادی در این رشته و مستند سازی دارد نیز در 

معرض نمایش قرار می گیرد.
 به یاد داش��ته باش��ید در ط��ول برگزاری این نمایش��گاه

 سه سخنرانی و ورک شاپ نیز برگزار می شود.
گفتنی اینکه نمایشگاه نگاه نو  تا 22 اردیبهشت ماه برای 

بازدید عموم دایر است. 

بازیگ��ر فیل��م س��ینمایی »میگ��رن«، اص��رار بعضی 
کارگردان ه��ا و تهیه کننده ها را عامل کلیش��ه ش��دن 

بازیگران در تعدادی نقش ها دانست. 
گوهر خیراندی��ش، بازیگر س��ینما، تئات��ر و تلویزیون 
درباره علت به تک��رار افتادن بازیگران گف��ت: این یک 
بحث بسیار مهم و اساس��ی در زمینه بازیگری است که 
در یک فرصت کوتاه، ب��ه طور اجمال��ی می توان علت 
اینکه برخی از بازیگران بعد از گذراندن یک دوره خالق 
به دام تک��رار می افتند و هم��واره خودش��ان را در آثار 
 مختل��ف تکرار می کنن��د، در چند نکت��ه خالصه کرد:

 اولین چی��زی که می توان��د تأثیرگذار باش��د، انتخاب 
بازیگران اس��ت که باید در پی گزینش یک نقش و یک 

پروژه متفاوت باشند. 
س��ختی آن به گونه ای اس��ت که اگر پیگی��ر گزینش 
و رد ک��ردن پیش��نهادها باش��ند، ش��اید مدت ه��ا 
بی��کار بمانن��د، در نتیج��ه مجبور ب��ه انتخ��اب نقش 
 هایی می ش��وند ک��ه تف��اوت آن چنان��ی ب��ا کارهای 

قبلی ندارد.
بازیگر »دعوت« افزود: یک مس��أله تأثیرگذار دیگر این 
اس��ت که برخی از کارگردان ها و تهی��ه کننده ها گاهی 
بازیگران را مجبور می کنند نقش ه��ای قبلی که ارایه 

داده اند را بازی  کنند.

انیمیشن  تجسمیجعبه صدا  سینمای ما

 رادیو یاد
 نابینایان هست

 سیمپسون ها 
اهل کجا هستند؟ 

 نگاهی نو به زنده رود
 از خیابان استانداری

 کارگردان ها بازیگر را 
به دام تکرار می اندازند
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غیرحرفه ای ها 
سینما را نابود کردند

بحران تهیه کننده در س��ینمای 
ما همیش��ه وجود داش��ته است.

شاید امسال، بس��یار مخرب تر از 
 س��الی که گذش��ت، با این بحران رو به رو باشیم، اما اینکه 
یک باره این موض��وع را در ب��وق و کرنا کنی��م که بحران 
س��ینمای ایران در این مقطع، تهیه کننده غیرمتخصص 
است، جای سؤال دارد؛ در واقع معضل کسانی هستند که 

یک شبه تهیه کننده می شوند.
یکی دیگر از مش��کالت داخلی هم این است که استاندارد 
سینما این قدر دایره وس��یعی دارد که یک قاعده و محک 
کلی برای آن بنا نک��رده ایم که بگوییم همه خ��ود را با آن 
میزان کنند. با این وجود هم ش��ک دارم که عنوان کردن 
مفهوم بحران تهیه کننده غیرمتخصص از روی دلس��وزی 
 و دل مشغولی و نگرانی مدعیان آن بوده است. بیشتر فکر

 می کنم رانت و انحصار همیشه در این سینما وجود داشته 
است. امروزه عده ای با تعریفی وارد س��ینما شدند و شاید 
بعضا تولیدات خوبی هم س��اختند، اما به هر حال به شکل 
غیرحرفه ای وارد شدند و دایره انحصار طلبی را گسترش 
دادند. پس بهتر است به جای اینکه تهمت های سرپوشیده 
را به س��مع و نظر مردم برس��انیم، نگاه کنیم و ببینیم که 
خودمان چگونه وارد سینما شدیم و برای این سینما چکار 
کردیم. فراموش نکنیم آینده قض��اوت خواهد کرد که این 
سینما متخصص است یا غیرمتخصص، چرا که تنها مردم 
هستند که با تولیداتی که به دستشان می رسد، می توانند 

درباره کیفیت این سینما نظر دهند. 
وقتی دولت، با هزینه های هنگفت فیلم های خاص خودش 
را تولید می کندکه بعضا مردم هیچ قرابتی با آن احساس 
نمی کنند، بحث متخصص و غیرمتخصص کجاس��ت که 

مطرح شود؟
دایره تولید آنقدر پیچیده نیس��ت که نتوانیم حدس بزنیم 
چه کسانی و چگونه دارند فیلم تولید می کنند. این روزها 
هستند کسانی که اگر کارشان پیش نرفت، همه چیز را سیاه 
نشان می دهند، ولی در طول تاریخ این سینما، تهیه کننده 
متخصص نیز داشته ایم که با هر مشکلی مقابله کرده است 
و هر فیلتری را به سختی پشت س��ر گذاشته و فیلم خوب 

ساخته است. 
به یاد داش��ته باش��یم ،کم نیستند کس��انی که با حمایت 
غیراصولی افراد غیرحرفه ای وارد سینما شده و ضربه زده اند. 
باید دید سیاه نمایی یا سفیدنمایی از سمت چه کسانی و با 

چه نیتی به سمع و نظر افکار عمومی می رسد.

کافه کتابیادداشت

SMS 300006255

روبان قرمز

خبرکوتاه 

 اصفهانی ها با بلیت آنالین
 به سینما می روند 

گروه فرهنگ – باالخره بعد از سال ها اصفهانی ها هم صاحب سایتی 
برای خرید آنالین بلیط های سینما شدند تا شاید نسیمی از رونق، در 

سالن های شهر گنبدهای فیروزه ای بوزد.
امس��ال، در حالی که ب��ا  افزایش به��ای بلیت ها، احتم��ال کاهش 
تعداد فروش بلیت های س��ینما چن��دان دور ازانتظار نب��ود، تغییر 
ش��یوه مدیریت در چند س��ینمای اصفهان، نه تنه��ا اصفهانی ها را 
قادر ب��ه خرید آنالی��ن بلیت های س��ینما کرد، بلک��ه قیمت بلیت 
 نیز با  فروش آنالین آن از طریق س��ایت )مس��تر تخفیف، به نشانی

www.mrtakhfif.com( کاهش می یابد. 
ش��ایان ذکر اس��ت  کاربران می توانند با درج آدرس ایمیل خود در 
بخش »خبرم کن«، آخرین اخبار را به صورت دایم در باکس ایمیل 

خود دریالفت کنند. 

 صدیقی و پوسترهایش 
به اصفهان آمدند 

گروه فرهنگ-  امروز صبح  نمایش��گاهی از پوس��تر های علیرضا 
صدیقی، هنرمند ایرانی مقیم هلند، در موزه هنرهای معاصر گشایش 

یافت.
صدیقی متولد سال 1346 در تهران است. وی پس از فارغ التحصیلی 
دررش��ته گرافیک  از هنرس��تان هنر ته��ران، در همان س��ال وارد 
دانش��گاه هنر در رش��ته نقاش��ی ش��د. پس از مهاجرت به هلند در 
س��ال 13٧2، ی��ک دوره دو س��اله آموزش��ی کامپیوتر و دو س��ال 
هم دوره معلمی در رش��ته هنر در دانش��گاه هنر فونتی��س گذراند. 
صدیقی در پوس��تر های��ش  بیش��تر روی رنگ بن��دی وتصویر کار 
می کند.  جالب اینکه آذر س��ال ٨٩، نمایش��گاهی از پوس��تر های 
این هنرمند با عنوان »پس از 1٧ س��ال« در خان��ه هنرمندان ایران 
 برگزار ش��د. بد نیس��ت بدانی��د در نمایش��گاه اخیر ای��ن هنرمند، 
 43 پوستر با اندازه ٧0×٥0،  تا 23 اردیبهشت ماه در معرض نمایش 

قرار می گیرد.

ایرانی ها در »اکنون، خاورمیانه«  
جش��نواره بین المللی فیلم »اکن��ون، خاورمیانه« میزب��ان ده اثر از 

فیلمسازان ایرانی در بخش های مختلف است.
این جشنواره مختص نمایش فیلم های فرهنگی و اجتماعی، درباره 
کشورهای خاورمیانه است.  این دوره جشنواره، با نمایش سه مستند، 
بر آثار مهرداد اسکویی، مستندساز ایرانی تمرکز دارد.  »از پس برقع«، 
»روزهای بی تقویم« و »آخرین روزهای زمس��تان« از س��اخته های 
مهرداد اس��کویی، در جش��نواره به نمایش درمی آیند.  »پیاده رو« و 
»خرمالو«، هر دو ساخته فرشید شفیعی، »گذر از خیابان«، ساخته 
محمد احمدی، »من نسرین هستم«، س��اخته تینا قروی، »فیل«، 
ساخته عماد دهکردی، »سوگ« مرتضی فرشباف و »سعادت آباد«، 
ساخته مازیار میری دیگر آثار فیلمسازان ایرانی در این جشنواره است.

جشنواره بین المللی فیلم »اکنون، خاورمیانه« از 12 تا 16 آوریل در 
فلورانس ایتالیا برگزار می شود. 

»ایستگاه« سوار بر »جاروی پرنده« 
فیلم انیمیشن »ایس��تگاه« به کارگردانی »ناهید صمدی امین« در 

جشنواره انیمیشن »جاروی پرنده« در ترکیه پذیرفته شد.
فیلم انیمیشن »ایستگاه« در بخش رسمی پانزدهیمن جشنواره زنان 
»جاروی پرنده« پذیرفته شده اس��ت. در این جشنواره، فیلم هایی با 
موضوع زن که به وسیله کارگردانان زن تولید شده اند، به نمایش در 
می آید.  برای ساخت این انیمیشن ٨ دقیقه ای، از تکنیک سه بعدی 
استفاده شده و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تهیه آن را 
عهده دار بوده است.  جشنواره »جاروی پرنده« از 10 تا 1٧ می )21 

تا 2٨ شهریور( در شهر آنکارا برگزار می شود. 

خبرنگاران بشتابید
ثبت نام از کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران سراس��ر کشور در سایت 

»سمان«، بدون محدودیت زمانی هم چنان ادامه دارد.
منتظری، مسئول اداره خبرنگاران، معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، از ادامه  پذی��رش خبرنگاران در 
این س��ایت خبر داد و تأکید ک��رد: هیچ محدودیت��ی برای عضویت 
 خبرنگاران جدید جهت ثبت نام و تکمیل مدارک در س��امانه سمان 
وج��ود ندارد. وی با اش��اره به مش��کالتی ک��ه برخی خبرن��گاران و 
روزنامه نگاران برای تکمیل مدارکشان در این سامانه داشتند، گفت: 
درصورت نقص پرونده، پیامکی به ثبت نام کنندگان ارس��ال می شود 
که فرد می تواند با ورودبه سامانه، به برطرف کردن نقص پرونده  خود 
بپردازد و درصورت اصالح مدارک، دوباره اطالعات برای سامانه ارسال 
می شود و همکاران در اداره  خبرنگاران، پیگیر پرونده ها هستند.  وی 
با اشاره به اولویت بررسی برخی پرونده ها تأکید کرد: عده ای خواستار 
بررسی سریع تر پرونده شان هس��تند که به این موضوع نیز پرداخته 

می شود.

چقدر جاده... چقدر چشم... 
مجموعه شعر »چقدر جاده...چقدر چشم...« شامل اشعاری درباره امام 
زمان)عج( از س��وی سوره مهر عرضه می ش��ود.»چقدر جاده... چقدر 
چشم...« عنوان مجموعه شعری است که در آن، اشعار 140 شاعر جوان 
و پیشکس��وت، با موضوع امام زمان)عج( به وسیله شیرین گل مرادی 
گردآوری شده است.گل مرادی درباره این مجموعه شعر گفت: نزدیک 
به هفت س��ال برای گردآوری این مجموعه شعر زحمت کشیده ام که 

حاصل کار، جمع آوری شعرهای 140 شاعر است.  
شناساندن جلوه های ادبی مس��أله انتظار وهمچنین، معرفی شاعران 

فع��ال و مس��تعد درعرصه 
مهدویت، از اهدافی اس��ت 
که گل مرادی در تدوین این 

اثر ذکر کرد.
گفتن��ی اس��ت در ای��ن 
از  اش��عاری  مجموع��ه، 
پیشکس��وت  ش��اعران 
همچ��ون مرح��وم قیص��ر 
امین پور، طاهره صفارزاده و 
علی موسوی گرمارودی نیز 

گنجانده شده است.
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محمدعلی کشاورز مرخص شد
محمدعلی کشاورز که چندی پیش در یکی از بیمارستان های تهران بستری شده بود، مرخص 
شد. مسئوالن بیمارستان آتیه چهارشنبه اعالم کردند این بازیگر پیشکسوت، پس از بهبود نسبی، 

از بیمارستان مرخص شده است.

 حوزه هنری  و ش��هرداری اصفهان متولی تئاتر نیستند، ولی آمار 
نشان می دهد بیشترین تعداد اجرا در این سال ها، مربوط به سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری و حوزه هنری استان اصفهان است.
نمایش هایی که تابستان سال گذشته اجرا شد، نتوانست اتفاقی  
خجس��ته را برای تئاتر اصفهان رقم بزند؛ غیر از دو نمایش��ی که 
در سالن فرشچیان اجرا ش��د که تازه یکی از آنها در محاق توقیف 
ماند. اتفاق مهم بعدی، پخش تله تئاتر ها بود؛ تله تئاترهایی تولید 
شده به وس��یله کارگردانان اصفهانی که از شبکه 4 صدا و سیمای 
تلویزیون پخش ش��د.  از جمله، تله تئاتر »شهر ما«  به کارگردانی  
اسماعیل موحدی  و فرشاد احمدی و تله تئاتر »برابری و برادری« 

به کارگردانی  قادر طباطبایی و  فرشاد احمدی. 
اواخر تابس��تان مصادف ش��د با اجراهای جش��نواره جوان حوزه 
هنری که  شور وحالی را سبب شد. در ادامه و در مهر، نمایش های 
 جش��نواره اس��تانی به روی صحنه رفتندکه یکی از ضعیف ترین

  دوره های آن به ش��مار می رف��ت و البته  با اتفاقات حاش��یه ای
بس��یاری هم��راه ب��ود. در ادام��ه و در آب��ان، جش��نواره طن��ز 
 تاالر هن��ر به خوبی برگزار ش��د و توانس��ت  هم مخاطب��ان و هم  

شرکت کنندگان را راضی  از سالن ها بیرون بفرستد. 
 پس از آن، در زمس��تان ب��ود که حوزه هنری ش��روع ب��ه  اجرای 
 نمای��ش هایی ک��رد و در کنار آن، تاالرهنر و  س��الن فرش��چیان 
نمایش هایی را روی صحنه بردند تا زمستان، وضع بهتری نسبت به 

دیگر فصل های سال ٩0 داشته باشد.   

آمارهای خواندنی 
از پرکارترین کارگردانان تئاتر اصفهان در سال گذشته می توان به 
افرادی چون رادمهر کشانی، احسان جانمی، امید نیاز و پویان عطایی 
اشاره کرد که حدودا سه الی چهار نمایش را در این سال اجرا کردند.

به زعم اکثر تئاتری های اصفهان، اتفاق خرسندی در سال گذشته 

 برای  تئاتر اصفهان  اتفاق نیفتاد،  ول��ی می توان امیدوار بود که با  
پر و پیمان ش��دن گروه های تئاتری و حمای��ت انجمن که البته 
نوپاست، اتفاقات بهتری برای تئاتر اصفهان در سال پیش رو بیفتد. 

اهالی تئاتر قضاوت کردند 
نمایش های» هولتسر، فرزند اصفهان« و »خاطرات جوجه اردک 
زشت«  نمایش های منتخب سال13٩0، به انتخاب اهالی تئاتر و 

تماشاگران اصفهان بودند. 
طبق آماری که  از فع��االن تئاتر دراصفهان گرفته ش��د، نمایش 
»هولتس��ر، فرزند اصفهان«، به کارگردانی محس��ن ع��رب زاده، 
بیشترین رأی را بین فعاالن تئاتر در سال 13٩0 به خود اختصاص 
داد. در ادامه، نمایش های »آن چه شما خواسته اید«، به کارگردانی 
اسماعیل موحدی و »چشم پرده«، به کارگردانی احسان جانمی، 
از دیگر نمایش ه��ای منتخب بودند.  نمایش ه��ای »هی، تو«، به 
کارگردانی امید نیاز و »ترانه ای برای آی��دا«، به کارگردانی پویان 

عطایی  هم در رده های بعدی قرار گرفتند.
پر مخاطب ترین نمایش از نظر سالن های مربوطه و فعاالن تئاتر، 
نمایش »خاطرات جوجه اردک زش��ت«، به کارگردانی هاجر پور 

سینا شناخته شد.
از  دیگر نمایش های پر مخاطب س��ال می توان ب��ه »هی، تو« به 
کارگردانی امید نیاز، »ابریشم و آتش«، به کارگردانی لیال پرویزی و 
» ناودیس«، به کارگردانی قادر طباطبایی و اوژن صفاری اشاره کرد.  
الزم به ذکر اس��ت بعضی از این نمایش ها به دلیل  تعداد روزهای 
بیشتر نسبت به نمایش های دیگر، توانسته اند مخاطبان زیادی را 
جلب کنند؛ نمایش های  »آنچه شما خواسته اید«، به کارگردانی 
اسماعیل موحدی و  »پاپانوئل و دست های یخ زده«، به کارگردانی 
احسان جانمی و »دختر انار«، به کارگردانی محمد وزیری هم  جزو 
نمایش های پر مخاطب سال 13٩0 بودند  والبته، با تعداد روزهای 

کمتر اجرا.

پرده آخر 
نمایش »هولتس��ر، فرزند اصفهان«که در اردیبهش��ت  پارس��ال 
روی صحنه رفت و اکثر مخاطبان خود را راضی از س��الن فرستاد، 
در فهرس��ت نمایش ه��ای منتخ��ب ٨0 درص��د تئاتری ها بود، 
ولی  به دلیل نبود اطالع رس��انی صحیح،  بس��یاری از تماشاگران 
اصفهانی تماشای آن را از دس��ت دادند. این در حالی بود که پیش 
ازاصفه��ان، در فرایبورگ، تماش��اگر زیادی را جذب ک��رده بود؛ 
 درس��ت مانند جش��نواره تئاتر فج��ر و مخاطبانی ک��ه از نمایش

 عرب زاده استقبال کردند. 

تئاتری ها،  از تئاتر پارسال چه گفتند 

 تابستانی سرد،  پاییزی  پر حاشیه و زمستانی که بهار شد 

با پا گذاشتن به سال 1390، تئاتر اصفهان  شاهد اجرای سه نمایش به مناسبت بزرگداشت روز  میثم
اصفهان بود که  دو نمایش در جش�نواره ای صد س�الگی  فرایبورگ کشور آلمان درخشیده  کیان

بودند. تاالر هنر  فعالیت خود را با این نمایش ها آغاز کردتا نوید س�ال پر کاری را داده باشد؛ 
آزمون و انتظاری که سربلند از آن بیرون آمد.  

حوزه هنری و واحد تئاتر اداره ارش�اد در این س�ال  نمایش های کمتری را اجرا کردند  و از نیمه دوم س�ال به بعد  
فعالیت های تئاتری خود را شروع کردند. 

مهدی 
کریمی



چهره روزیادداشت

خبر

نام رضازاده 
در بین اسطوره های المپیک 

 در فاصل��ه 104 روز مان��ده به آغ��از رقابت های المپیک لن��دن، کمیته 
حمل و نقل از نقشه ویژه مترو که با اسامی اسطوره های المپیک نامگذاری 
شده است، رونمایی کرد. در این نقشه اسامی قهرمانان بزرگ وزنه برداری 
از جمله حس��ین رضازاده، قهرمان و رکورددار فوق سنگین وزنه برداری 
المپیک در کنار بزرگانی چون نعیم سلیمان اوغلو، جان دیویس، واسلی 

آلکسیف و پیروس دیماس به چشم می خورد.

طالبیان مسافر لندن شد
ملی پوش تیم قایقرانی

قایقران اصفهانی و ملی پوش کش��ورمان با دفاع از سهمیه المپیکی اش، 
نماینده ایران در لندن شد.

مس��ابقات انتخابی کایاک س��واران برای حضور در المپی��ک لندن، روز 
گذش��ته در بخش مردان و زنان در دریاچه آزادی 
برگزار ش��د. در بخش مردان و در مس��افت هزار 
 متر، احمدرض��ا طالبیان در مرحل��ه اول با زمان 

س��ه دقیقه و ۳۸ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه و 
در مسابقه دوم با زمان سه دقیقه و 
41 ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه سریع تر 
از حریفان جواز حضور در المپیک 
لندن را کسب کرد، البته طالبیان 
در مسابقات آسیایی توانست برای 

ایران سهمیه المپیک را کسب کند. 
در این مسابقه فرزین اسدی و علی آقامیرزایی 

به ترتیب دوم و سوم شدند. 

تیم بس��کتبال ذوب آهن در حالی  
نجمه 
كرمي

امروز  در اولی��ن روز از رقابت های 
مرحله پلی اف میزبان تیم دانشگاه 
آزاد است که بازیکنان این تیم برای 
 چندمین  بار دس��ت ب��ه اعتصاب 
زده اند؛ اعتصابی که برخالف دفعات 
قبل، خریداری ندارد. بازیکنان که از 
 اعتماد بی��ش از حد به قول های مس��ئوالن باش��گاه متضرر 
شده اند، این بار برای احقاق حقوق از دست رفته خود، دست به 
 دامان رییس فدراسیون بسکتبال و سازمان بازرسی کل کشور 
شده اند. این اتفاق که بیشتر به تهدید شباهت دارد، در حالی رخ 
 خواهد داد که مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در قبال این مسأله،  
بسیار راحت عمل می کند و معتقد است پیگیری حق از طریق 
مجاری قانونی، حق بازیکنان است و آنها باید این مسیر را ادامه 
دهند! از طرفی، پیوستن سرمربی  و سرپرست این تیم به جمع 
اعتصاب کنندگان هم در نوع خود جالب توجه اس��ت. این که 
سرمربی و س��ایر اعضای کادر فنی نیز همچون بازیکنان برای 
خود ح��ق و حقوق��ی دارن��د و باید نگ��ران وضعی��ت مالی و 
قراردادهای خود باشند امری طبیعی است، اما این که چرا این 
زمان را برای همکاری با بازیکنان انتخاب کرده اند، جای سؤال 
دارد! پرونده این فصل از رقابت ه��ای لیگ برتر که رو به پایان 
است، از طرفی دست ذوب آهن از رقابت های بین المللی و غرب 
آسیا هم که کوتاه ش��ده و بحث های ملی و محرومیت هم که 
دیگر مطرح نیس��ت، بنابرای��ن بازیکن��ان و کل مجموعه تیم 
بسکتبال ذوب آهن با چه قصد و نیتی سناریو تکراری اعتصاب 
را رقم زده اند؟غیبت تیم در بازی امروز هم که دردی از بازیکنان 
دوا نمی کند، پس چرا بازیکنان توسط سرمربی خوب توجیه و 
راهنمایی نمی شوند؟! چرا سرمربی و مدیر این تیم از تالش برای 
بازگرداندن بازیکنان امتناع می کند؟ چرا به یکباره ازجوان ترین 
تا پیشکسوت ترین بازیکن این تیم، دیگر برای مدیران باالدستی 
تره هم خرد نمی کنند؟چرا مشکالت مالی، تیم مهرام را دچار 
 حاشیه نکرده اس��ت؟چرا بازیکنان این تیم دست به اعتصاب 
نمی زنند؟ جواب این  سؤاالت فقط در یک جمله خالصه شده 
است و آن، ضعف مدیریت در باشگاه و تیم بسکتبال ذوب آهن 
است. بازیکنان این تیم از اول تا آخر از صداقتی حرف زدند که در 
وجود مسئوالن باشگاهشان ندیدند.بزرگ ترین خواسته شان  
 داش��تن صداقتی بود که مدیرانش��ان در گفتنش مس��تأصل 
شده اند. آنها از این که مدیرانشان حرف دلشان را نمی فهمند 
اذیت شدند. آنها از این که گدا گشنه خطاب می شوند، عصبانی 

هستند. مشکل بازیکنان هم پول هست هم نیست.

یادداشت
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6
مشتری جدید برای کی روش

باشگاه کایزر چیفس آفریقای جنوبی جدیدترین مشتری کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران است. در پی اخراج والدیمیر ورمژویچ، سرمربی تیم فوتبال کایزر چیفس آفریقای جنوبی، مسئوالن 
این باشگاه به دنبال مذاکره با کی روش هستند که البته تا کنون هیچ جوابي از این مربي پرتغالي در یافت نکرده اند.

 مهم ترین مس��أله در ترکیب اولیه دو تیم، غیبت س��تاره هایی بود 
که به دلی��ل محرومیت یا مصدومی��ت این بازی بزرگ را از دس��ت 
داده بودند و به همین خاطر پیش بینی می ش��د این بازی جذابیت 
 بازی های قبلی این دو تیم را نداش��ته باش��د، ول��ی موقعیت های 
ایجاد ش��ده در طول 90 دقیقه، نش��ان داد که ای��ن دو تیم بزرگ 
فوتبال ای��ران متکی به فرد نیس��تند و ب��ازی ج��ذاب و زیبایی را 
به نمایش گذاش��تند. در ترکیب س��پاهان با وجود غیب��ت بنگر و 
اش��جاری، خط دفاعی س��پاهان بعد از خوردن س��ه گل در مقابل 
ملوان با همان ترکیب اولیه به دیدار پرس��پولیس آمده بود.  با شروع 
بازی کامال مش��خص ب��ود که دنیزلی ب��ه خوب��ی بازی های قبلی 
 س��پاهان را برای ش��اگردانش آنالیز کرده، چون بار اصلی حمالت 
 س��رخ ها از س��مت چپ خط دفاعی سپاهان ش��کل می گرفت که 
به خاطر نفوذهای پرتعداد بیک زاده، فضای پش��ت سر مدافع چپ 
سپاهان قدرت مانور مناس��بی برای علی کریمی ایجاد کرده بود تا 

کاپیتان پرس��پولیس با حرکات پا به توپش، تغذیه مناس��بی برای 
مهاجمان تیمش داشته باشد. 

 حتی ضعف دو مدافع میانی سپاهان در بازی ملوان بر روی توپ های
 هوایی، باعث ش��ده ب��ود ت��ا هافبک های پرس��پولیس ب��ا بردن 
توپ ها به کناره های زمین، سعی در استفاده از توپ های بلند داشته 
باشند. در طول نیمه اول، ش��اید بیش از 1۵ س��انتر بر روی دروازه 
 سپاهان ارسال شد که بر خالف بازی ملوان، رحمان احمدی و خط 
دفاعی اش عملکرد بهتری نس��بت به بازی قبلی تیمش��ان بر روی 
این توپ های بلند داش��تند. اما پرس��پولیس هم ب��ا وجود غیبت 
نصرتی و علی عس��گر، ترکیب خط دفاعی اش را با حضور ممدوتال 
به میدان فرس��تاده بود و بر حس��ب اتفاق، بازیک��ن آفریقایی تیم 
پرس��پولیس به نوعی مأمور مستقیم مهار برونو س��زار هم بود که با 
خراب کردن توپ های مهاجم گلزن سپاهان، در کار خودش موفق 
عمل کرد. س��زار هرچند که دربازی های قبلی یکی از ستاره های 

س��پاهان بود، ولی در بازی روز پنجش��نبه چهره موفقی نداش��ت و 
ضربات او به خص��وص در نیم��ه اول، راهی به دروازه پرس��پولیس 
پیدا نکرد. همچنین یارگی��ری نفر به نفرممدوت��ال حتی از لحاظ 
روح��ی و روانی هم بر روی س��زار تأثیرگ��ذار بود تا ب��ا گرفتن یک 
 کارت زرد بی دلی��ل، ب��ازی بعدی تیم��ش در مقابل ف��والد را هم

 از دس��ت بدهد. دوندگی های محرم نویدکیا در ای��ن دیدار، یکی از 
نکات مثبت بود که به نوعی بار اصلی خط هافبک تیمش را به دوش 
کشید و اگر این بازی به صورت فنی و آماری آنالیز شود، شاید بتوان 
یکی از بهترین بازی های این فصل را برای کاپیتان سپاهان به ثبت 
رس��اند. ولی بر خالف محرم، بقیه هافبک های س��پاهان از جمله 
جانواریو و کریمیان، نشانی از روزهای درخشان خودشان نداشتند 
و تعویض این دو بازیکن در ۲0 دقیقه ابتدایی نیمه دوم، نش��ان داد 
کرانچار از عملکرد این دو نفر رضایت کافی نداشته است، به خصوص 
از کار جانواریو که دیگر خبری از آن ش��وت های از راه دور دقیقش 
نیس��ت و در بازی پرس��پولیس هم مثل بازی قبلی در مقابل ملوان 

برای دقایقی از بازی، مش��غول 
یکی ب��ه دو کردن با س��رمربی 
تیمش در کنار زمی��ن بود. اما 
باید از تعویض های کلیشه ای 
کرانچار هم یاد کرد که حضور 
جمشیدیان و سوکای به جای 
کریمیان و جانواریو، برایش به 
صورت یک ع��ادت درآمده و از 
دقیقه 60 به بعد می توان پیش 
بینی این تغییرات را در ترکیب 
سپاهان داش��ت. جمشیدیان 
بع��د از آن مصدومی��ت و عمل 
جراحی بر روی کمرش، هنوز به 
مرز آمادگی نسبی هم نرسیده و 
به نظر می رسد که هنوز ترسش 
 ب��رای حض��ور در نبرده��ای 
تن به تن نریخت��ه و البته دیگر 
خبری ه��م از ضربات پش��ت 

محوطه جریمه اش نیس��ت. کادر فنی س��پاهان باید ب��ه گونه ای 
از هافبک ش��ماره بیستش��ان اس��تفاده کنند که در این بازی های 
سنگین انتهای فصل قرار نش��ود که او یک تنه تیمش را نجات دهد 
که به طور حت��م، در حال حاضر از ت��وان این بازیکن خارج اس��ت.  
اما نکت��ه امیدوارکننده این بازی  باز ش��دن پای جواهیر س��وکای 
 به گلزنی ب��ود.گل زیب��ای او اگر توس��ط پرسپولیس��ی ها جبران 
نمی شد، شاید عنوان تأثیرگذار ترین گل فصل را به دست می آورد، 
ول��ی در نهایت، این رقابت حس��اس برن��ده ای را معرف��ی نکرد تا 
پرسپولیس رضایت دل بقیه مدعیان را به دست آورد و سپاهان هم 
برای نزدیک شدن به قهرمانی، چشم به بازی حساس این هفته اش 

در اهواز و در مقابل فوالد داشته باشد.

بازی بزرگ برنده نداشت

پرسپولیس صدر جدول را داغ کرد
بازهم ال كالسیکوی وطنی نتیجه ای به جز تساوی برای دو تیم در بر نداشت تا سرنوشت قهرمانی لیگ 

گروه 
یازدهم به چهار هفته آینده كشیده شود. سپاهان این فرصت را داشت كه با گرفتن سه امتیاز از پرسپولیس، ورزش

همچنان حاشیه امنیتش را در صدر جدول حفظ كند كه گل تساوی پرسپولیس در دقایق پایانی، شاگردان 
كرانچار را از رسیدن به یک پیروزی خانگی دیگر محروم كرد.پرسپولیس به خاطر شرایطش در جدول رده بندی تنها  برای دل 

استقالل بازی كرد تا شاید با متوقف كردن سپاهان، دل رقیب سنتی و قدیمی اش را شاد كند كه از قضا همین طور هم شد.

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

مزایده 
138 ش��عبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد در خصوص کالس��ه 891692ش9 در راستای 
اجرای دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه پالک ثبتی 14458/2199- بخش 5 ثبت اصفهان مالکیت 
خانم معصومه موس��وی مورگانی و آقای علی اله دادی جلس��ه مزایده ای در روز ش��نبه مورخ 
1391/2/16 از س��اعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030-ط همکف دادگس��تری شهید 
نیکبخت( جهت فروش پالک مذکور که حسب اعالم کالنتری 34 اکنون در تصرف محکوم علیهما 
می باش��د به شرح کارشناس��ی ذیل برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی: خیابان رباط – خیابان رزمندگان- ک نارون – پالک 103 از ملک بازدید نمایند تا 
با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده است. هزینه های اجرایی مربوطه من جمله نقل و انتقال بر عهده خریدار است. اوصاف 
ملک براساس نظریه هیات کارشناس. محل مذکور منزل مسکونی سه طبقه دارای 252/96 مترمربع 
عرصه و حدود 380 مترمربع اعیانی با اس��کلت بتونی، س��قف تیرچه بلوک، پنجره ها آلومینیوم، 
دربهای چوبی، آشپزخانه کاشی و سرامیک و کابینت فلزی، حمام و سرویس کاشی و سرامیک، 
نمای حیاط آجری که در طبقه 60- با س��قف گچ بری و یک واحد انباری در زیر پارکینگ با کف 
موزاییک فرش و بدنه گچ و سیمان سفید در حدود 20 مترمربع و طبقه همکف با کف سرامیک و 
موزاییک و بدنه گچ و رنگ و طبقه اول با کف سرامیک و بدنه سفیدکاری و دارای آب و برق و گاز 
و فاضالب است. حیاط سازی با کف موزاییک و بدنه آجرنما است. لذا با توجه به موقعیت منطقه، 
متراژ عرصه و اعیان، نوع و قدمت س��اخت، نوع کاربری، اش��تراکات و امکانات و با توجه به کلیه 
عوامل موثر در قضیه، ارزش ششدانگ منزل مسکونی مذکور جمعاً برابر با مبلغ 2/500/000/000 

ریال برآورد می گردد. م الف: 317 خضری – مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری 

مزایده 
140 اجرای احکام شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
کالس��ه 272/89ج24 له آقای محمد عابدینی و علیه خانم ها نازنین و فاطمه و شهاب و زهرا ردیف 
اول حاج حسینی و 2 و 3 قمی 4- شادمهر به نشانی اردستان، خ هالل احمر، کوچه 50 دستگاه، پ17 
و اردستان شهرک کاوه، کاوه 5 کوهی پ20 مبنی بر مطالبه 155/870/749 ریال محکوم به، هزینه 
دادرسی و کارشناسی و مبلغ 5/400/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 91/2/16 
از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری، طبقه 
س��وم، اطاق 351 جهت فروش ش��ش دانگ یک دستگاه آپارتمان به نش��انی خ کاوه، بلوار پرفسور 
فالطوری، منطقه مسکونی نقش جهان، بلوک نیلوفر، طبقه هشتم، واحد شماره60 که اکنون در تصرف 
مجتبی میر صدرزاده )مستاجر( می باشد با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف 
ملک براساس نظریه کارشناس. مکان مورد ارزیابی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی فاقد 
اسناد مالکیت رسمی، دارای قرارداد فروش شماره 2-8-3424 مورخ 82/9/19 شرکت عمران و مسکن 
ایران می باشد. مشخصات ساختمانی آپارتمان، دارای اسکلت بتونی و پوشش سقف تیرچه و بلوک و 
مصالح سطوح رویه دیوارها گچ و نقاشی، کف سرامیک فرش )هال و پذیرایی( کف اطاق ها موزاییک 
و موکت، دربهای داخلی چوبی، پنجره ها آلومینیوم و شیشه، آشپزخانه کاشی و سرامیک در بدنه 
و کف با کابینت های فلزی، سیس��تم گرمایش با موتورخانه مرکزی و شوفاژ و سیستم سرمایش 
کولر آبی، دارای انش��عابات برق )اختصاصی( و آب و فاضالب و گاز مش��ترک حدود مساحت 89 
مترمربع با عنایت به مطالب فوق و متراژ آپارتمان، موقعیت و امکانات انشعابات ارزش ملک فوق مبلغ 
562/000/000 ریال معادل پنجاه و ش��ش میلیون و دویست هزار تومان تعیین و اعالم می گردد. م 

الف: 315 مدیر اجرای احکام شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ
511 ش��ماره ابالغیه: 9010100351903975، ش��ماره پرونده: 9009980351901720،  ش��ماره 
بایگاني ش��عبه: 901782، خواهان فهیمه سیاوشی دادخواستي به طرفیت خوانده محمد شهرونی 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم 
دادگاه عموم��ی حقوقي)خانواده(  شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980351901720 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/02/30 و ساعت 10:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگي حاضر گردد. م الف/ 17175 پیرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي 

حقوقي اصفهان

آگهی مزایده مال غیر منقول
513 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 10/2296/ج/88 تمامت ششدانگ پالک شماره 118/987  

واقع درسروس��تان  بخش یک ثبتی شهرضا  به مساحت 225   متر مربع مورد ثبت صفحه 539  
دفتر447  با حدود اربعه ذیل:شماالً به طول نه متر پی است به خیابان 12 متری شرقاً به طول 25 
مترپی اشتراکی با زمین شماره 118/988  جنوباً به طول نه متراست پی است به خیابان 12 متری  
غرباً به طول 25 مترپی اش��تراکی با زمین ش��ماره 118/986 حقوق ارتفاقی ندارد به نام مسعود 
جعفری زیارتگاهی ثبت و س��ند صادر شده اس��ت وبه موجب سند رهنی شماره 120605 مورخ 
86/9/19  دفتر اسناد رسمی شماره 4 شهرضا  از طرف نامبرده در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی 
ش��هرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و 
آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی 
توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگس��تری بدین شرح توصیف وارزیابی 
گردید.مورد بازدید به صورت یکباب خانه دارای عرصه به مس��احت 225 مترمربع واعیانی یک 
طبقه مسکونی دوخوابه به مساحت 101 مترمربع با دیواره های آجری ، سقف تیرچه بلوک،نمای 
آجر5/5 س��انتی بند کشی ش��ده ،بدنه داخلی اندود گچ س��فید،کف فرش موزائیک،درب وپنجره 
فلزی،دربهای داخلی چوبی،آشپزخانه با کابینت فلزی وبه انضمام حمام وسرویس بهداشتی با بدنه 
کاشی وکف فرش سرامیک بوده همچنین سیستم روشنائی برق وسرمایش کولروگرمایش بخاری 
گازی ودارای لوله کشی گرم وسرد میباشد.ملک فوق دارای اشتراکات آب وبرق وگازبوده وحیاط 
دارای کف فرش موزائیک ودیوارهای آجرنما 5/5 سانتی بند کشی شده است.به مبلغ سیصدونود 
وپنج میلیون ریال)395,000,000(ریال ارزیابی گردیده اس��ت. در جلس��ه مزایده که ازس��اعت 9 
صبح الی 12 روزس��ه شنبه مورخ 91/2/12  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.
از طریق مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی سیصدونود وپنج میلیون 
ریال  )395,000,000(  ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیش��نهادی و به هر کس که خریدار باشد 
فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا سروستان 
بلوارفردوس��ی فرعی 3  بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از 
هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده 
میباشد این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ 91/1/26  چاپ ومنتشر میشود.   میر 

محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی ابالغ ماده  101آئین نامه  اجرای مفاد اسناد رسمی
514 پیروآگهی ابالغ به شماره 540 مورخ 90/3/19  بدینوسیله به آقای غالمرضا خوددانی فرزند 
قنبرعلی به شماره شناسنامه 143 صادره ازتبریزوآقای حسینعلی بهرامی فرزند ابوالفتح به شماره 
شناسنامه 14 صادره ازشهرضا که طبق آدرس متن سند وتقاضانامه)آقای غالمرضا خوددانی(

ساکن:ش��هرضا میدان امام کوچه آزادی کوی مردانی پالک 2 منزل ش��خصی و)آقای حسینعلی 
بهرامی(ساکن:شهرضا میدان شهداء کوچه داریوش پالک 20  که برابر گزارش  مامورابالغ نامبرده 
گان در آدرس مذکورمورد شناس��ائی واقع نگردید ابالغ می ش��ود،  در موضوع پرونده اجرائی 
کالسه 9/2543/خ/89له بانک کشاورزی شعبه شهرضا وعلیه شما  اعالم می دارد تمامت ششدانگ 
یکباب مرغدانی به پالک ثبتی ش��ماره 41/175 واقع در قصرچم بخش یک ثبتی ش��هرضا ملکی 
حسینعلی بهرامی  مورد رهن اسناد رهنی شماره 16103 مورخ 85/5/30 و23586 مورخ 86/7/22 
دفتراس��ناد رسمی شماره 145 شهرضا که طبق نظریه اصالحی کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ یک میلیاردوبیست وچهارمیلیون ریال)1,024,000,000( ریال ارزیابی گردیده است که درآگهی 
قبلی براساس اشتباه توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ کارشناسی نهصد و چهارده میلیون 
ریال )914,000,000(ریال قید گردیده بود لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی انجام شده دارید ظرف 
مدت پنج روزپس از انتش��ارآگهی اعتراض خود رابه ضمیمه مبلغ یک میلیون ریال)1,0000,000( 
ریال هزینه تجدید ارزیابی به این اجرا ارسال دارید واال به همان قیمت آگهی خواهد شد. میرمحمدی 

- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه  192/812/ش/90
515 بدینوس��یله به آقایان محمدرضا س��رحدی فرزند حس��ام به شماره شناس��نامه وکد ملی 
1190157620 صادره ازش��هرضامتولد 1373 ومحمد متین سرحدی  فرزند حسام به شناسنامه 
ش��ماره  وکدملی1190265346صادره ازشهرضا متولد 1379 به والیت پدرشان حسام سرحدی  
که طبق آدرس متن س��ند ساکن:ش��هرضا خیابان حکی��م فرعی 12 پالک 5 وب��رگ تقاضانامه 
ساکنین:شهرضا خیابان ارش��اد خیابان استقالل ارشاد دوم نبش فرعی 29 پالک 658  که  برابر 
گ��زارش مامور ابالغ نامب��ردگان درآدرس فوق به علت خالف واقع بودن مورد شناس��ائی واقع 
نگردیده اند ابالغ می شود طبق سند رهنی شماره786 مورخ 89/7/18  تنظیمی دردفترخانه  اسناد 
رسمی شماره 280 داران شرکت نیکان صنعت فریدن به شماره ثبت 919 مبلغ نهصدوچهل میلیون 
ریال) 940,000,000( ریال ازتسهیالت بانک ملی شعبه داران  استفاده نموده که درقبال تسهیالت 
مذکور شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 50/2035  واقع دراله آباد  بخش یک  ثبتی ش��هرضا ملکی 
محمدرضا و محمد متین س��رحدی )بالسویه(به والیت پدرشان دررهن و وثیقه بانک مذکور قرار 
گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه به مبلغ نهصد و هفتاد و شش میلیون وچهارصدوچهل 
ویک هزارونهصد ریال )976,441,900(ریال  بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 90/9/28   که  
ازاین تاریخ به بعد روزانه مبلغ چهارصدوپنجاه و چهارهزار و هشتاد و نه ریال )454,089(  ریال به 

آن اضافه می گردد،تحت کالسه 77/90 دراجرای ثبت اسناد فریدن وتحت کالسه 192/812/ش/90 
دراجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا تحت رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد 
اس��ناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به 
شما درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت وغیر ازآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا

آگهي ابالغ اجرائیه کالسه 14/2623/خ/90  
516 بدینوس��یله به خانم مریم خراجی منوچهرآبادی فرزند عبدالرس��ول به شماره شناسنامه 8 
صادره ازشهرضا متولد 1356 که طبق آدرس قرارداد وتقاضانامه صدوراجرائیه ساکن: شهرضا 
بلوارکشاورز جنب مدرس��ه اس��تثنائی وبرابراعالم بستانکارساکن:روستای منوچهرآباد کوچه 
ش��هید مهدی خراجی منزل آقای عبدالرسول خراجی و برابر گزارش ماموراجراء این اداره واعالم 
کالنتری 11 ش��هرضا نامبرده در آدرس��های مذکور مورد شناس��ائی واقع نگردید ابالغ میگردد؛ 
براساس قرارداد ش��ماره4759 مورخ 85/11/5  تنظیمی در بانک سپه شعبه مدرس شهرضا شما 
مبلغ ش��صت وهفت میلیون وهفتصدونودویک هزاروششصدوشصت وشش ریال)67,791,666(

ریال از تس��هیالت بانک مذکور اس��تفاده که به عل��ت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مدیریت 
ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان)بس��تانکار( اجرائیه به مبلغ چهل میلیون وهفتصدو نود وهفت 
هزاروهفتادودوریال)40797072( ریال بابت اصل طلب وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 90/7/25  که 
از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 16,550 ریال بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر 
و تحت کالسه 14/2623/خ/90  در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد 
لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  شما چاپ ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهي ابالغ اجرائیه کالسه 15/2626/خ/90
517 بدینوس��یله به خانم مریم خراجی منوچهرآبادی فرزند عبدالرس��ول به شماره شناسنامه 8 
صادره از شهرضا متولد 1356 که طبق آدرس قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا 
بلوارکشاورز جنب مدرسه استثنائی وبرابراعالم بستانکارساکن:شهرضا روستای منوچهرآباد 
کوچه ش��هید مهدی خراجی منزل آقای عبدالرسول خراجی و برابرگزارش ماموراجراء این اداره 
واعالم کالنتری 11 شهرضا نامبرده در آدرسهای مذکور مورد شناسائی واقع نگردید ابالغ میگردد 
؛ براساس قرارداد شماره 4762 مورخ 85/11/5 تنظیمی در بانک سپه شعبه مدرس شهرضا شما 
مبلغ شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود و یک هزارو ششصد ونود و شش ریال)67,791,696(
ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان )بستانکار(اجرائیه به مبلغ چهل میلیون وهفتصدونودوهفت هزاروهفتاد 
ودوریال)40,797,072( ریال بابت اصل طلب وخس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 90/7/25  که از این 
تاریخ به بعد روزانه مبلغ 16,550 ریال بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و 
تحت کالسه 15/2626/خ/90 در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا 
به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به ش��ما چاپ ومنتش��ر میگردد وظرف مدت ده روز پس از 

انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی
525 کالس��ه پرونده: 375/90. ش��ماره دادنامه: 1822. مرجع رس��یدگی: شعبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: اکبر ش��اهزمانی نش��انی اصفهان خ 22 بهمن – مجموعه اداری امیر 
کبیر – تعاونی اعتبار حس��نات. خوانده: فاطمه گگل نش��انی مجهول المکان. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. 
در خصوص دادخواس��ت اکبر ش��اهزمانی به طرفیت خانم فاطمه گگل بخواس��ته مطالبه مبلغ 
10/100/000 ری��ال وجه یک فقره چک بش��ماره 647076 -90/2/27 عهده بانک صادرات ایران 
به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی  وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و یکصد هزار ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی و چهار هزار ریال بعنوان خسارات دادرس��ی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
90/2/27 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اع��الم می گردد. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی خواهد بود. شعبه 

12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رأی
526 کالسه پرونده: 373/90. شماره دادنامه: 1824. مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: اکبر شاهزمانی نشانی اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر– تعاونی 
اعتباری حس��نات. خواندگان: 1- کورش مرادی خولنجانی. 2- فاطمه گگل نشانی مجهول المکان. 
خواس��ته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست آقای اکبر شاهزمانی بطرفیت 1- کورش مرادی 
خولنجانی 2- فاطمه گگل بخواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره س��فته شماره 
0649779-90/2/1 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اوال نسبت به خوانده ردیف اول با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می 
کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده 307 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بعنوان 
اصل خواس��ته و پرداخت س��ی و چهار هزار ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ 90/2/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. ثانیا نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه سفته مطروحه 
واخواست شده دعوی متوجه وی نبوده مستند به بند 4 ماده 84 و م89 از ق.آ.د.م قرار رد دعوی 
صادر می شود رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی خواهد بود. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
527 کالسه پرونده: 374/90. شماره دادنامه: 1823. مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: اکبر شاهزمانی نشانی اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر– تعاونی 
اعتباری حسنات. خوانده: حسن بنایی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دادخواست اکبر شاهزمانی بطرفیت حسن بنایی بخواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک شماره 424059-90/2/26 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310، 313 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت سی و هشت هزار ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 90/2/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 

عمومی خواهد بود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
528 کالسه پرونده: 1596/90. شماره دادنامه: 2024. مرجع رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: اکبر شاهزمانی فرزند عبدالخالق نشانی اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری 
غدیر – موسسه مالی و اعتباری فردوسی. خوانده: شهرام شهبازی فرزند اصغر نشانی مجهول 
المکان. خواس��ته: مطالبه وجه 2 فقره چک به ش��ماره های 398193 مورخ 85/11/30 و 762861 
م��ورخ 86/2/30 جمعاً 4/050/000 ریال و مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مش��ورتی اعضاشورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی ش��ورا. دعوی اکبر شاهزمانی فرزند عبدالخالق بطرفیت شهرام شهبازی فرزند 
اصغر بخواسته مطالبه مبلغ 4/050/000 ریال وجه دو فقره چک شماره های 762861-86/2/30 و 
398193-85/11/30 عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به 
هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز ندشته، بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/050/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 40/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی به این مرجع خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شعبه هشت حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

مشکل بازیکنان ذوب آهن
 هم پول هست، هم نیست

صعود پیکان به لیگ برتر 
تیم فوتب�ال پیكان یك هفت�ه مانده به 
پایان ب�ازي هاي گروه�ي رقابت هاي 
لیگ دسته یك كشور، جواز حضور در 
رقابت هاي فص�ل 92-91را دریافت 

كرد.

حضور جمشیدیان 
و سوكای به جای 

كریمیان و جانواریو، 
برای كرانچار

به صورت یک 
عادت درآمده و از 

دقیقه 60 به بعد، 
 می توان 

پیش بینی این 
تغییرات را در 

تركیب سپاهان 
داشت



یادداشت

خبر

چهره روز

خبر ویژه
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آزموناستخدامیشهرداریهایاستانبرگزارمیشود
علی محمدی، مدیرکل دفتر امور ش��هری اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری، از برگزاری 
آزمون استخدامی شهرداری های استان به صورت متمرکز و از سوی سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور و سازمان سنجش آموزش کشور، تا اوایل خرداد امسال خبر داد.
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دوومیدانی کاران استان 
برترین های آسیا شدند

 - شهرس�تان  گ�روه 
مدی��رکل ورزش��و جوان��ان 
 چهارمحال وبختی��اری گفت: 
دوومیدانی کاران این اس��تان 
در رنکینگ رده بندی آسیایی 
 رتبه ه��ای برت��ر را به دس��ت 

آورده اند.
 محمود شمس��ی پور افزود: در 
آخرین رده بندی کنفدراسیون دوومیدانی آس��یا 13ورزشکار ایرانی در 
رتبه های برتر ایستادند که چهار نفر از این ورزشکاران از استان چهارمحال 
و بختیاری هستند. به گفته وی، در دوی 800 متر آسیا  سجاد مرادی به 
عنوان یکی از بهترین دوندگان ایران با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 17 صدم 

ثانیه، رده سوم رنکینگ آسیایی را کسب کرد.  
وی ادامه داد: در ماده پرتاب دیس��ک رشته دوومیدانی محمد صمیمی با 
رکورد 64 متر و 10 سانتیمتر و محمود صمیمی نیز با ثبت رکود 63 متر و 

98 سانتیمتر در مکان های سوم و چهارم قرار دارند. 
 شمسی پور یادآور شد: در این رده بندی رضا شیریان، دیگر پرتابگر ایرانی با 
رکورد 59 متر و 26 سانتیمتر در مکان هشتم قرار دارد.  13 دوومیدانی کار 
برتر ایران در رده بندی کنفدراسیون دوومیدانی آسیا جزو 10 نفر نخست 

قرار گرفته اند.

واگذاری پنج هزار مسکن مهر 
استاندار چهارمحال و بختیاری

علی اصغر عنابستانی
 پنج هزار واحد مسکن مهر تا پایان خردادماه سال جاری به متقاضیان 
تحویل می شود که از این تعداد، سه هزار و 108 واحد نازک کاری شده 

است و تا یک ماه آینده به طور کامل تکمیل می شوند.
 همچنی��ن710 واحد مس��کن مه��ر در ش��هرک منظریه ش��هرکرد و 
424 واح��د در الهیه بروجن ت��ا یک ماه آینده توس��ط انبوه س��ازان و 

تعاونی های مسکن، به مردم تحویل داده می شود.
با وجود این که س��همیه مسکن مهر اس��تان 42 هزار واحد بوده است، 
از این  تعداد 18 هزار واحد مس��کن مهر روس��تایی، هف��ت هزار واحد 

 در ش��هرهای زیر 25 هزار نفر، 
13 ه��زار واحد در ش��هرهای 
و  نف��ر  ه��زار   25  ب��االی 
چهار هزار واحد نی��ز در بافت 
فرس��وده ش��هری س��اخته 
ای��ن نظ��ر  از  می ش��ود و 
می توان به دس��ت اندرکاران 
 و فعاالن این عرصه در اس��تان 

تبریک گفت. 

زِورِدگان صاحب ایستگاه 
فرستنده شد 

گروه شهرس�تان – به��ره برداری از ایس��تگاه فرس��تنده 
تلویزیونی در روستای زوردگان چهار محال و بختیاری آغاز شد. 
قائم مقام صدا وسیمای مرکز چهارمحال وبختیاری گفت :  این 
ایستگاه 10 وات در روستای زوردگان، از توابع شهرستان کیار 
راه اندازی شده است. شهرستان کیار تصاویر سه شبکه ملی، 
شبکه های اول، دوم و سوم س��یما و همچنین شبکه استانی 
جهان بین را دریافت و پخ��ش می کند. عنایت اهلل محمدی 
افزود: با بهره برداری از این ایس��تگاه تلویزیونی، 200خانوار 
 به جمع مخاطبان رس��انه مل��ی افزوده ش��د. در حال حاضر 
150 فرستنده تلویزیونی در اس��تان چهار محال و بختیاری 
فعال اس��ت و بیش از 98 درصد اس��تان زیر پوش��ش امواج 
شبکه های مختلف رسانه ملی قرار دارند. روستای زوردگان 
 با 800 نفر جمعیت، در 40 کیلومتری مرکز شهرستان کیار و 

70 کیلومتری مرکز چهار محال و بختیاری واقع است. 

 حفر 10 حلقه چاه
 برای روستاییان

ریی��س هیأت مدی��ره و مدیر عام��ل ش��رکت آب وفاضالب 
روس��تایی اس��تان چهار محال و بختیاری از حف��ر 10 حلقه 
 چ��اه ب��رای تأمی��ن آب آش��امیدنی روس��تاییان در س��ال 

گذشته خبر داد. 
قاس��معلی خدابخش��ی با اعالم این خبر گفت: پ��س از افت 
آبدهی منابع تأمین کننده آب ش��رب، تعدادی از روستاهای 
 اس��تان پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیربط و 
 هماهنگی ه��ای م��ورد نیاز، ای��ن ش��رکت اقدام ب��ه حفر 
 10 حلقه چاه آب به صورت ضربه ای و دس��تی دهانه گش��اد 
کرد. مدیر عامل شرکت آ بفار چهار محال و بختیاری دالیل حفر 
 چاه ها را تأمین آب شرب روستاییان، پایین رفتن سطح آب 
به دلیل خشکس��الی و نیاز به احیای مجدد به خاطر طوالنی 

بودن مدت بهره برداری از چاه ها عنوان کرد. 
وی با اشاره به این که حفر چاه ها در شهرستان های مختلف 
استان با توجه به نیاز مردم انجام شده، افزود: در سال گذشته 
از مجم��وع 10 حلقه چ��اه حفر ش��ده، چهار حلق��ه چاه در 
شهرستان لردگان، سه حلقه چاه در شهرس��تان بروجن، دو 
 حلقه چاه در شهرستان شهرکرد و یک حلقه چاه در شهرستان 
 کیارحفر شد. خدابخش��ی اعتبار هزینه شده جهت چاه های 
حفر ش��ده را س��ه میلیارد و 250 میلیون ریال اع��الم کرد و 
یادآورشد: مدیریت مصرف آب آشامیدنی توسط روستاییان، 
کمک قابل توجهی به مجموعه دست اندرکاران صنعت آب و  
فاضالب در پرداختن به مباحث کیفی آب می کند.                                                                   

رودخانه ها از نظر تغییر مقدار آب در طول س��ال به دو دسته 
دایمی و فصلی تقسیم می ش��وند. در اقلیم های مرطوب که 
مقدار بارندگی زیاد و تبخیر کم است، رودخانه ها از نوع دایمی 
هس��تند.آب این رودخانه ها در زمانی که بارندگی نیس��ت، از 
ذوب برف و یخ نواحی مرتفع و ی��ا از ورود آب های زیرزمینی 
به داخل آنها تأمین می ش��ود. در مقابل، در مناطق خشک که 
مقدار بارندگی کم و تبخیر زیاد است، رودخانه ها بیشتر موقتی 
و فصلی اند.این رودخانه ها بنابه ش��رایط، ممکن است فقط در 
خالل بارندگی و کمی بعد از آن یا فقط در طول فصول مرطوب 
س��ال آب داش��ته باش��ند و معموالً در این مناطق سطح آب 
زیرزمینی پایین تر از آن است که بتواند رودخانه را تغذیه کند.

دبی نه تنها در طول یک س��ال، بلکه از سالی به سال دیگر نیز 
تغییر می کند و علت آن، تغییر میزان بارندگی سالیانه است.

اس��تان چهارمحال و بختیاری به واسطه ش��رایط جغرافیایی 
خود و قرار گرفتن در ارتفاعات رشته کوه زاگرس، دارای بارش 
مناسب برف و باران است. بارش برف و باران قابل توجه در این 

استان، موجب ایجاد رودخانه های بسیاری در آن شده است. در 
این استان رودخانه های معروفی همچون زاینده رود وکارون 
وجود دارد و همچنین بیش از 18 رودخانه دیگر که معروفیتی 
زیادی ندارند، در حالی که زیباتری��ن منظره های طبیعی را 
ایجاد کرده اند. حاش��یه رودخانه ها در کن��ار حجم زیاد آب، 
مناطق زیبا و پتانسیل های مناسبی برای توسعه گردشگری 
 اس��ت. حاش��یه رودخانه ه��ای کارون و زاین��ده رود یکی از 
زیبا ترین مناطق گردشگری اس��تان چهار محال و بختیاری 
 است که این مناطق شناخته ترین منطقه های رودخانه در این 
استان اس��ت.در این میان حاش��یه رودخانه بازفت، رودخانه 
بهش��ت آباد و... مناطق بکر و زیبایی هس��تند که تا کنون به 

معرفی آنها پرداخته نشده و چندان معروف نیستند.
همسایگی با اصفهان ظرفیت مهمی است 

  یک��ی از کارشناس��ان ح��وزه گردش��گری اظه��ار داش��ت: 
چه��ار مح��ال و بختیاری ب��ا داش��تن مناطق بک��ر و جذاب 
طبیع��ی می توان��د در می��ان اس��تان ه��ای پرگردش��گر 

مانند اس��تان اصفه��ان، گی��الن، مازن��دران و... ق��رار گیرد.
 ش��اهرخ بیان داش��ت: نزدیکی به اس��تان اصفه��ان یکی از 
 ظرفیت هایی اس��ت که باید م��ورد توجه قرار گی��رد و باید با  
اطالع رسانی مناسب، زمینه ورود گردشگران خارجی و داخلی 
که به استان اصفهان س��فر کرده اند را به استان چهار محال و 
بختیاری فراه��م کنیم.وی تأکید کرد: وج��ود رودخانه ها در 
این اس��تان برای جذب گردش��گر و افزایش درآمد روستاها و 

شهرهای مجاور رودخانه ها پتانسیل مناسبی است.

905 کیلومتر 
در  دایم�ی   رودخان�ه 
چهار مح�ال و بختیاری 

وجوددارد
گردش��گری  مع��اون 
 س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
چه��ار مح��ال و بختی��اری 
در گفت وگو با مه��ر اظهار 
کیلومت��ر   905 داش��ت: 
در  دایم��ی   رودخان��ه 
چه��ار مح��ال و بختی��اری 
وجود دارد و این پتانس��یل 
ب��ا ارزش��ی ب��رای توس��عه 
گردش��گری اس��ت. حیدر 

صادقی اظهار داش��ت: 20 رودخانه دایم��ی درچهار محال و 
بختیاری وجود دارد که می تواند موقعیت مناسبی برای توسعه 

گردشگری و جذب توریست باشد.
وی با اش��اره به این که در این اس��تان چش��مه های فراوانی 
وج��ود دارد، عن��وان ک��رد: 300 چش��مه آب معدن��ی ب��ا 
جاذبه های فراوان در این اس��تان وجود دارد.صادقی تصریح 
کرد: در این اس��تان 15 س��د قابلی��ت گردش��گری دارد.وی 
ادامه داد: آبش��ارهای بی نظیر ش��یخ علی خان، آتش��گاه و... 
از جاذبه های دیدنی این اس��تان اس��ت.معاون گردش��گری 
س��ازمان میراث فرهنگی این اس��تان ی��ادآور ش��د: قله ها، 
پل ه��ای تاریخ��ی از جمل��ه پ��ل زمانخ��ان، روس��تاهای 
 ه��دف گردش��گری و... از جمل��ه جاذبه ه��ای گردش��گری 

به شمار می روند.
وی تأکید ک��رد: در اس��تان چهارمحال و بختی��اری12 هزار 

صنعتگر در 50 رشته هنری در حال فعالیت هستند.

سرزمین رودخانه ها و چشمه ها 

پتانسیلیکههموارهمغفولماندهاست

گروه  وجود 20 رودخانه دایمی و تعداد زیادی رودخانه فصلی در چهار محال و بختیاری، این استان را به 
سرزمین رودخانه ها تبدیل کرده و این امر پتانسیلی برای توسعه گردشگری است. رودخانه ها یکی شهرستان

از جذابیت های طبیعی کره زمین هستند که همواره آبادانی را در منطقه با خود به همراه دارند، چرا 
که جدا  از زیبایی خود، موجب سرسبزی و زیبایی منطقه می شوند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار
10/355 چون آقاي رائد میالدی فرزند علی شکایتي علیه آقاي مهرداد حاجیان فرزند رضا مبني بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901189ک119 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 91/2/30 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 15847 جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
518 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  10222 / 2  واقع  در فضل آباد بخش یک 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي آیت اله کارآورکرویه فرزند عباس و غیره در جریان ثبت 
است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 22 / 3 / 1391 ساعت 8 صبح درمحل 
شروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند0 اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید 
ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد میرمحمدی - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی 

ابالغ وقت رسیدگی
529 درخصوص پرونده کالس��ه 91-71ش11 خواهان س��میه علیدوستی با وکالت زینب نویدپور 
دادخواس��تی مبنی بر عدم پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ ششصد هزار تومان مربوط به بانک 
اقتصاد نوین به طرفیت محمد جواد اقبالی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/3/1 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف/740 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
530 ش��ماره: 90-1431ش/13. بموجب رای ش��ماره 1960 تاریخ 90/11/11 حوزه 13 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمد جنتیان مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 88/9/10 لغایت زمان اجرای حکم در حق 
محکوم له سید محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت خانم زهره دهقانی به نشانی اصفهان – خیابان 
خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پالک 111. ماده 34 قانون 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 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 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
531 ش��ماره: 90-1433ش/13. بموجب رای ش��ماره 1958 تاریخ 90/11/11 حوزه 13 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا آزادی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیست سه میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 90/8/19 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له سید محمدرضا معمار قهفرخی 
با وکالت خانم زهره دهقانی به نشانی اصفهان – خیابان خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی 
پالک 111. 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 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 قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم علیه 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 
13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
532 ش��ماره: 90-1432ش/13. بموجب رای شماره 1961 تاریخ 90/11/11 حوزه 13 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ولی ا... نصیری مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
90/8/19 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له سید محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت خانم 
زهره دهقانی به نشانی اصفهان – خیابان خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پالک 111. 
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 به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که محکوم علیه 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 

13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
534 خانم بتول تقی زاده دارای شناسنامه شماره 1894 به شرح دادخواست به کالسه 213/91ح10 
از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی 
بناکار بشناس��نامه 493 در تاریخ 90/9/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و یک فرزند دختر و یک عیال دائمی که اسامی آنان به 
شرح ذیل می باشد: 1- محمد بناکار ش ش 1555 پسر متوفی 2- هادی بناکار ش ش 1272453650 
پسر متوفی 3- محبوبه بناکار ش ش 3363دختر متوفی 4- بتول تقی زاده کلیشادی ش ش 1894 
عیال دائمی متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/835 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
556 آقای افشین آهنجیده دارای شناسنامه شماره 13947 به شرح دادخواست به کالسه 199/91ح10 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی آهنجیده 
گوجانی بشناسنامه 254 در تاریخ 91/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و شش دختر و دو همسر به نام های ذیل 1- افشین آهنجیده 
گوجانی ش ش 13947 پسر متوفی 2- آرش آهنجیده گوجانی ش ش 1141 پسر متوفی 3- آرمان 
آهنجیده گوجانی ش ش 2870 پسر متوفی 4- رسول آهنجیده گوجانی ش ش 3347870-127 پسر 
متوفی 5- افسانه آهنجیده گوجانی ش ش 13761 دختر متوفی. 6- آفرین آهنجیده گوجانی ش ش 
14398. 7- الهام آهنجیده گوجانی ش ش 15740. 8- آزیتا آهنجیده گوجانی ش ش 2145. 9- مینا 
آهنجیده گوجانی ش ش 591. 10- نسیم آهنجیده گوجانی ش ش 2398811-127. 11- بیگم حیدری 
ش ش 19 عیال متوفی. 12- ناهید سادات ش ش 228 عیال متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
566 شماره: 90-1079ش ح33. بموجب رای شماره 1681 تاریخ 90/10/29 شعبه 33 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای خداداد شیخ میری فرزند علی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/410/000 ریال بابت 
قبوض مصرفی برق و تلفن و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای سیف اله 
عسگری خشویی فرزند علی به نشانی اصفهان – خ وحید – خ باغ دریاچه – کوی شهید عباسی – 
پالک 25. 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 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 قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که محکوم علیه 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. م الف: 

897 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
567 ش��ماره: 90-713ش ح26. بموجب رای ش��ماره 849 تاریخ 90/10/17 حوزه 26 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید علی دادی فرزند علی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید حواله 89/4/5 و 89/4/15 تا زمان 
اجرای دادنامه در حق محکوم له مهدی کریمی پهلوانی فرزند نعمت اله با وکالت سمیه اشرفی نشانی 
اصفهان – خ س��روش – بعد از آل خجند – آلومینیوم آرین. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 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 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
568 ش��ماره: 90-712ش ح26. بموجب رای ش��ماره 850 تاریخ 90/10/17 حوزه 26 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی نوربخش حبیب آبادی فرزند 
مصطفی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 7/800/000 ریال بابت اصل خواسته و 30/000 
ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/3/15 تا زمان 
اجرای دادنامه در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله با وکالت سمیه اشرفی نشانی اصفهان 
– خ س��روش – بعد از آل خجند – آلومینیوم آرین. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه 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 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
569 ش��ماره: 90-837ش ح26. بموجب رای ش��ماره 864 تاریخ 90/10/17 حوزه 26 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن شیریان فرزند محمد مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 90/8/17 تا زمان اجرای دادنامه 
در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله با وکالت سمیه اشرفی نشانی اصفهان – کیلومتر 13 
جاده اصفهان – شیراز نرسیده به داروسازی فارابی روبه روی باسکول فروشگاه. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
570 ش��ماره: 90-711ش ح26. بموجب رای ش��ماره 862 تاریخ 90/10/17 حوزه 26 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباسعلی امیری فرزند رضا مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/3/3 تا زمان اجرای 
دادنامه در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله با وکالت سمیه اشرفی نشانی اصفهان – خ 
س��روش بعد از آل خجند آلومینیوم آرین. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 26 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
571 ش��ماره: 90-475ش ح26. بموجب رای شماره 764-575 تاریخ 90/7/12 – 90/9/13 حوزه 26 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد حسن عاطفت مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 30/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید حواله ها )90/3/15 و 89/9/13 و 
89/10/13( در حق محکوم له مهدی کریمی با وکالت سمیه اشرفی نشانی اصفهان – خ سروش بعد 
از آل خجند آلومینیوم آرین. 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 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 قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی 
572 آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 900436 شورای حل اختالف شماره 24 خواهان: سیف 
اله زمانی فرزند حجت اله به نشانی اصفهان خیابان فجر فروشگاه زمانی. خوانده: پژمان نوروزی 
فرزند حمید نش��انی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. وقت رسیدگی: 91/2/24 ساعت 15/30 عصر 
)یکشنبه(. خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 90/11/25 به طرفیت خوانده تقدیم شعبه 
ش��ورای حل اختالف شماره 24 نموده، که به کالس��ه 900436 ثبت گردیده و با عنایت به مجهول 
المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرکرد  

ابالغ 
573 شماره ابالغیه: 9110100361500090. شماره پرونده: 9009980361501331. شماره بایگانی 
شعبه: 901380. خواهان امید ترک زاد دادخواستی به طرفیت خوانده هالله شیرمست تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 ارجاع و به کالسه 9009980361501331 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/02/27 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 940 

منصوری – مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
876 کالس��ه پرونده: 901766ح26. وقت رسیدگی: 91/2/30 س��اعت 10:30 صبح. خواهان: حبیبه 
رحمانی انالوجه فرزند مسیب. خوانده: محمد علی اسماعیلی گنهرانی فرزند عباس. خواسته: طالق. 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. م الف: 18559 ارژندی - مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار 
1836 ش��ماره ابالغنامه: 9010100353202790. ش��ماره پرونده: 8509980353200417. شماره 
بایگانی شعبه: 850417. مشخصات ابالغ شونده حقیقی: رحمان آذرپور. تاریخ حضور: 1391/02/30 
شنبه ساعت: 09:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت حضور در خصوص شکایت اداره کل دارایی استان 
اصفهان علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.  م الف: 20541 شعبه 

106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان        

ابالغ 
1840 شماره ابالغیه: 9010100354303101. شماره پرونده: 9009980359400733. شماره بایگانی 
شعبه: 901152. خواهان محمد صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده ساالر فتاح تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9009980359400733 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/02/30 و س��اعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 20536 شعبه 117 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

حاشیه 
رودخانه های 

کارون و زاینده رود 
 یکی از 

زیبا ترین مناطق 
گردشگری استان 

چهار محال و 
بختیاری است
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  امام باقر )علیه السالم(:
چهار چیز از گنج های نیکوکاری اس��ت: نهان داش��تن حاجت، 
نهان داشتن صدقه، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت

عطر عطار
فریدالدین ابوحام��د محمد عطار 
نیش��ابوری )۵۴۰ قم��ری - ۶۱۸ 
قمری( یکی از عارفان و ش��اعران 
ایران��ی بلندنام ادبیات فارس��ی  در 
اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم 

است.
ن��ام او محمد، لقبش فری��د الدین 
و کنی��ه اش ابوحام��د ب��ود و در 
ش��عرهایش بیش��تر عطار و گاهی 
نیز فرید تخلص کرده اس��ت. نام پدر عطار ابراهیم )با کنیه ابوبکر( و 

نام مادرش رابعه بود.
او که داروسازی و عرفان را از شیخ مجدالدین بغدادی فرا گرفته بود، 
 به ش��غل عطاری و درمان بیم��اران می پرداخت. او را از اهل س��نت 
دانسته اند، اما در دوران معاصر، شیعیان با استناد به برخی اشعارش 
معتقدند که وی پس از چندی به تش��یع گرویده یا محب اهل بیت 

بوده است.
درباره پش��ت پازدن عطار به اموال دنیوی و راه زهد، گوش��ه گیری 
 و تقوی را پی��ش گرفت��ن وی، حکایات زی��ادی گفته شده اس��ت. 
مش��هور ترین این روایات، آن اس��ت که عطار در محل کسب خود 
مشغول به کار خود بود که درویشی از آنجا گذشت. درویش حاجت 
خود را با عطار در میان گذاش��ت، ام��ا عطار همچنان ب��ه کار خود 

می پرداخت و درویش را نادیده گرفت. 
دل درویش از این اتفاق چرکین شد و خطاب به عطار گفت: تو که تا 
این حد به زندگی دنیوی وابس��ته ای، چگونه می خواهی روزی جان 
دهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش 
در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین 

تسلیم کرد.
 این اتفاق، اثری ژرف بر او نهاد. عطار دگرگون شد، شغل خود را رها 
کرد و راه حق را پیش گرفت. عطار پس از این قضیه، مرید شیخ رکن 
الدین اکاف نیش��ابوری می ش��ود و تا پایان عمر )حدود ۷۰ سال( با 
بسیاری از عارفان زمان خود هم صحبت شده و به گردآوری حکایات 

صوفیه و اهل سلوک پرداخت.

داستانی از ناپلئون 

هنگام اشغال روس��یه به وسیله ناپلئون، دس��ته ای از سربازان وی، 
درگیر جنگ شدیدی در یکی از شهر های کوچک بودند که ناپلئون 

به طور تصادفی، از سربازان خود جدا افتاد.
گروهی از قزاق های روس، ناپلئون را شناسایی کرده و تا انتهای یک 
خیابان پیچ در پیچ او را تعقیب کردند. ناپلئون برای نجات جان خود 

به مغازه پوست فروشی، در انتهای کوچه بن بستی پناه برد.
 او وارد مغازه شد و نفس نفس زنان و التماس کنان فریاد زد: خواهش 
می کنم. جان من در خطر اس��ت، نجاتم دهید. کجا می توانم پنهان 

شوم؟
پوست فروش پاسخ داد: عجله کنید. آن گوشه زیر آن پوست ها قایم 
شوید و ناپلئون را زیر انبوهی از پوست ها پنهان کرد. پس از این کار، 
بال فاصله قزاق های روسی از راه رسیدند و فریاد زدند:  او کجاست؟ 

ما دیدیم که وارد این مغازه شد. 
برخالف اعتراض پوس��ت فروش، قزاق ها تمام مغازه را گشتند، ولی 
او را پیدا نکردند و با ن��ا امیدی از آنجا رفتند. مدت��ی بعد، ناپلئون از 
زیر پوس��ت ها بیرون خزید و درس��ت در همان لحظه سربازان او از 

راه رسیدند.
پوست فروش به طرف ناپلئون برگشت و پرسید: باید ببخشید که از 
مرد بزرگی چون شما چنین س��ؤالی می کنم، اما واقعا می خواستم 
 بدانم زیر آن پوس��ت ها، با اط��الع از این که ش��اید آخرین لحظات 

زندگی تان باشد، چه احساسی داشتید؟
ناپلئون تا حد ام��کان قامتش را راس��ت کرد و خش��مگینانه فریاد 
 کش��ید: با چه جرأتی از من، یعنی امپراطور فرانس��ه چنین سؤالی 
می پرسی؟محافظان این مرد گستاخ را بیرون ببرید، چشم هایش را 
بسته و اعدامش کنید. خود من شخصا فرمان آتش را صادر می کنم.

سربازان پوست فروش بخت برگش��ته را به زور بیرون برده و در کنار 
دیوار با چشم های بسته قرار دادند.

  مرد بیچاره چی��زی نمی دید، ول��ی صدای صف آرایی س��ربازان و 
تفنگ های آنان که برای شلیک آماده می ش��دند، را می شنید و به 
وضوح لرزش زانوان خود را حس می کرد. س��پس ص��دای ناپلئون 
را ش��نید که گلویش را صاف کرد و با خونس��ردی گفت : آماده ….. 

هدف …..
با اطمینان از این ک��ه لحظاتی دیگر این احساس��ات را هم نخواهد 
داشت، احس��اس عجیبی سراس��ر وجودش را فرا گرفت و به صورت 
قطرات اشکی از گونه هایش سرازیر ش��د. سکوتی طوالنی  و سپس 
صدای قدم هایی که به سویش روانه می شد... ناگهان چشم بند او باز 
ش��د. او که از تابش یک باره آفتاب قدرت دید کاملی نداشت، مقابل 
خود، چش��مان نافذ ناپلئون را دید که ژرف و پر نفوذ به چش��مان او 
می نگریست. س��پس ناپلئون به آرامی گفت: حاال فهمیدی که چه 

احساسی داشتم؟

در بین این حیوانات��ی که در طول تاری��خ روی زمین 
 وجود داش��تند، گونه های��ی از دیگر حیوانات بس��یار 
بزرگ ت��ر بوده اند که برخ��ی از آنه��ا همچنان یافت 

می شوند و برخی دیگر منقرض شده اند.

مگالدون
 این موج��ود دریایی یکی از بزرگ ترین کوس��ه هایی 
است که تاکنون وجود داشته و حدود ۱/۵ تا دو میلیون 
س��ال پیش روی زمی��ن زندگی می کرده اس��ت. این 
کوس��ه، طولی بی��ش از ۱۶ متر داش��ته و ف��ک آن به 
اندازه ای بوده اس��ت که  می توانس��ته یک کرگدن را 

به راحتی ببلعد. 
برخی از باستان شناس��ان معتقد هستند که همچنان 

می توان در اعماق دریاها این موجود را پیدا کرد.

عقرب دریایی
 اگر از حشرات و خزندگان می ترس��ید، پس حتما از 
 این موجود وحشت می کنید. این عقرب دریایی حدود 
۴۰۰ میلیون سال پیش زندگی می کرده و طول آن نیز  

بیش از سه متر بوده است. 
متخصصان ان��دازه بزرگ آن را وس��یله ای برای دفاع 
از خود در مقابل دیگر حیوانات غ��ول پیکر می دانند. 
عقرب های امروزی که در خش��کی یافت می شوند از 

نسل همین موجود هستند.

خرس های صورت کوچک
 امروزه خرس های قطب��ی از بزرگ ترین خرس هایی 
هس��تند که روی زمین یاف��ت می ش��وند، اما حدود 
۵۰۰ هزار س��ال، پیش خرس های��ی روی زمین و در 
منطقه آمریکای جنوبی بوده اند که در حالت معمولی 
ارتفاعی بیش از ۴ متر داش��ته اند و ب��ه عنوان یکی از 
بزرگ ترین گوشتخواران تمام تاریخ شناخته می شود. 
اس��کلت های این موج��ود س��ال ۱93۵ در آرژانتین 

یافت شد.

آرگن تاویس
 این نام پرنده ای اس��ت که به نظر می رسد ۶ میلیون 
س��ال پیش، در مناط��ق آمری��کای جنوب��ی زندگی 
می کرده است و تا به امروز، بزرگ ترین پرنده شناخته 
ش��ده اس��ت. فاصله بین دو نوک بال این پرنده چیزی 
حدود هفت متر است و تقریبا به اندازه یک هواپیمای 

سسنا بلندی دارد. 
متخصص��ان به این نتیجه رس��یده اند ک��ه این پرنده 
می توانس��ته به س��رعت 2۵۰ کیلومتر در ساعت نیز 

برسد.

کروکدیل امپراطور
 این کروکدی��ل در آفریقا و نزدیک ۱۰۰ س��ال پیش 
زندگی می کرده است. برحسب تحقیقات به عمل آمده 
محققان به این نتیجه رس��یده اند که این کروکدیل تا 
 اندازه ۱۵ متری رش��د می کرده اس��ت و وزنی حدود 

9 تن داشته است. 
فک این موجود نیز 2 متر بوده و می توانسته است هر 

چیزی را به راحتی با ۱۰۰ دندانش از بین ببرد.

آرگن تیناساروس
 این موجود، همانطور که از اسمش مشخص پیداست، 
از دایناس��ورهای غول پیکر اس��ت که ارتفاعی بیش از 
۴۰ متر داش��ته و وزن آن نیز ۱۰۰ تن بوده است. این 
دایناسور بزرگ ترین دایناسور گیاه خوار است که روی 
زمین پا گذاشته و اولین بار در سال۱9۸۸، در آمریکای 

جنوبی یافت شد.

اسپینوزاروس
 با بزرگ ترین دایناسور گیاه خوار آشنا شدیم و حال، 
به بزرگ ترین دایناس��ور گوش��ت خوار می پردازیم. 
این دایناس��ور بیش از ۱۵ متر طول داش��ته و وزن آن 
نیز ۱۰ تن بوده اس��ت. تیغه هایی ک��ه روی کمر این 
 موجود وجود دارد، بیش از چهار متر اس��ت. همچنین 

بزرگ ترین فک را بین دایناسورها دارد.

مار پیتون
 تا به اینجا دیدیم حیوانات ماقبل تاریخ بس��یار بزرگ 
بوده اند، اما موج��ودات دیگری هم وج��ود دارند که 
امروزه همچنان هستند و از جمله حیوانات غول پیکر 
به شمار می روند. یکی از این حیوانات، مار پیتون است 
که طولی بیش از هش��ت متر دارن و از خطرناک ترین 

حیوانات نیز به شمار می روند.

وال آبی
 یکی دیگر از بزرگ ترین حیوانات روی زمین، وال آبی 
ست. طول این وال در گذش��ته به بیش از 3۰ متر هم 
می رسیده است . وزن آنها نزدیک به ۱۵۰ تن است، اما 
این روزها، طول آنها به 2۰ متر  رس��یده. یکی از نکات 
جالب این اس��ت که نزدیک ۵۰ انسان می توانند روی 

زبان این حیوان بایستند. 
بچه های این وال ها روزی ۱۰۰ گالون از شیر مادر را 
 می نوش��ند. احتمال می رود از این موج��ود، کمتر از 

۱۰ هزار عدد موجود باشد.

 بزرگ ترین حیوانات تاریخ 
را  بشناسید 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

داستان 

روز نگار

اخبار ویژه

عکس نوشت

دانستنی

دانش��مندی که چهار س��ال روی باکتری هایی بدنه 
غرق شده تایتانیک تحقیق کرده است، اظهار داشت 
در کمتر از 3۰ سال از تایتانیک، جز زنگارهای قندیلی 

چیزی باقی نمی ماند.
یک اکتشاف علمی در سال ۱99۱ درباره یک کشتی 
شکسته و متالشی ش��ده که در اعماق 3۷۸۰ متری 
اقیانوس قرار دارد نش��ان می دهد زنگارهایی شبیه 
قندیل یا اس��تاالکتیک هایی از این کش��تی آویخته 
شده است که معموال پس از اکسیده شدن آهن در زیر 

آب شکل می گیرد.
هنریتا مان، زیست شناس و زمین شناس در دانشگاه دالهاوسی در هالیفاکس که تحقیقات 
چهارساله ای روی بدنه کشتی تایتانیک داشته است، در جریان تحقیقات خود نمونه های 
به دس��ت آمده از مؤسس��ه اقیانوس شناس��ی بدفورد را به دقت زیر یک میکروس��کوپ 
الکترونیکی مورد بررس��ی قرار داده و به این نتیجه رسیده اس��ت که صرفا باکتری ها و نه 
فرآیندهای ش��یمیایی، عامل اصلی شکل گیری این اس��تاالکتیک ها در آب های عمیق 
هستند.براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این محقق کانادایی باکتری هایی را شناسایی 
کرده  اس��ت که عامل از بین بردن این بدنه فوالدی و تبدیل اتم به ات��م آن، به زنگارهای 
قندیلی است که ارتفاع بعضی از آنها به قد انسان می رسد. در میان باکتری های شناسایی 
شده، یکی از این باکتری ها تاکنون مشاهده نشده اس��ت. این باکتری ها که با چشم غیر 
 مسلح قابل مشاهده نیست و اندازه آنها ۱/۶ میکرومتر است، در میلیاردها سال چندین برابر 
شده اند. هنریتا مان اظهار داش��ت: تایتانیک ۵۰ هزار تن فوالد است که می تواند تغذیه 

خوبی برای این باکتری ها باشند.

خانه هایی مجلل در سیلوهای پرتاب موشک ساخته 
شده اند که براساس اظهارات سازندگان، ساکنان این 
س��اختمان ها در بیماری های واگیردار، بحران های 
طبیعی، اقتصادی و تشعشعات خورشیدی حفظ شده 

و نیازهایشان تأمین خواهد شد.
ای��ن خانه ها و آپارتم��ان های اس��توانه ای و مجلل 
کانزاس، زیر زمین و درون س��یلوهای پرتاب موشک 
استوانه ای شکل ساخته ش��ده و می توانند ساکنان 

خود را از خطرات مختلف حفاظت کند.
الری هال، ط��راح و مالک ای��ن خانه ه��ا می تواند 

 وقتی تمام خانه های س��یلوی اول به فروش رفتند، س��ه س��یلوی دیگر جنگ سرد را به 
آپارتمان های مجلل تبدیل کند.

وی اظهار داشت: بسیاری از افراد نگران رویدادهایی از جمله تشعشات خورشیدی، بحران 
اقتصادی، بیماری های واگیردار یا قحطی مواد غذایی هستند و این پناهگاه می تواند محل 
امنی برای آنها باشد.در برخی از طبقات این ساختمان اس��توانه ای شکل، استخر، سالن 
نمایش فیلم، کتابخانه، یک مرکز پزشکی و یک مدرسه ساخته شده است و می تواند تمام 
موارد مورد نیاز برای حیات چون آب، غذا و اکسیژن را ذخیره کند. تانک های آب غول پیکر 
آب، آسانسورهایی که با اثر انگشت س��اکنان کار می کنند، دوربین های مدار بسته برای 

ارتقای امنیت و سیستم دزدگیر قوی، از دیگر ویژگی های این پناهگاه های مجلل است.
هال، این سیلو را در سال 2۰۰۸ به قیمت 3۰۰ هزار دالر خریداری کرد و تاکنون ۴ میلیون 
دالر برای آن هزینه کرده و انتظار دارد تا ماه آگوست )مرداد ماه( تمام هفت واحد مسکونی  

آن را به فروش برساند.

یک دانشجوی آمریکایی صفحه ش��طرنج روباتیکی طراحی 
کرده است که امکان حرکت فیزیکی روی صفحه از هر نقطه 

جهان را فراهم می کند. 
دو شطرنج باز، از هر نقطه جهان می توانند از طریق اینترنت 
 Wireless(با یکدیگر بازی کنند و صفحه شطرنج بی سیم
Arduino Powered Chess( ب��ا تقلید حرکت صورت 

گرفته، مهره را روی صفحه حرکت می دهد.

 ی��ک آه��ن رب��ای الکتریک��ی در زی��ر صفح��ه ش��طرنج 
روباتی��ک تعبی��ه ش��ده اس��ت و زمان��ی ک��ه حرکت��ی 
 روی ه��ر ک��دام از صفح��ات ش��طرنج انج��ام می ش��ود،

 مهره روی صفحه رقیب در جهات باال، پایین، چپ و راس��ت 
حرکت می کند.

 پی��ش از این نی��ز محققان ی��ک بالگرد روباتی��ک طراحی 
کرده اند که قادر به انجام بازی پینگ پنگ است.

پشه از کوچک ترین حشرات دنیاست و دارای ویژگی های 
خاصی است که ممکن است از آنها خبردار نباشید. پشه ها 
ویژگی هایی دارند ک��ه در برخی موارد، به نظر نمی رس��د 

دنیای این موجودات کوچک به این اندازه بزرگ باشد.
    یک پشه بالغ می تواند برای پنج ماه زندگی کند و البته 
برای اینکه به س��ن بلوغ برس��د باید چند ماهی صبر کنند. 
همچنین تخم های این حشره می توانند تا چندین سال در 

هوای سرد باقی بمانند.
    یک پشه بالغ می تواند وزنی به اندازه تنها 2 میلی گرم 

داشته باشد.
    یکی از کارهای پش��ه ها که مارا بس��یار اذیت می کند، 
 مکی��دن خون اس��ت، ام��ا آی��ا می دانی��د یک پش��ه تنها 
پنج میلینیوم از یک لیتر خون شما را در هر وعده می مکد؟

    ش��اید مهم ترین دلیلی که ما از پشه ها متنفر هستیم، 
صدای مزاحم بال زدن آنها باشد که بیشتر شب ها خواب را 

 از چش��مان ما می گیرد. این موجودات ریز می توانند بین 
3۰۰ تا ۶۰۰  بار در ثانیه بال های خود را تکان دهند.

      پشه های نر با گوش کردن به صدای بال های پشه های 
ماده آنها را انتخ��اب می کنن��د. آنها حتی ای��ن توانایی را 
دارند تا گونه جفت خود را، از زی��ر و بم صدای بال های آنها 

تشخیص دهند.

    یک پش��ه با توجه به اینکه در ثانیه 3۰۰ تا ۶۰۰ بار بال 
می زند، می تواند مس��افت یک کیلومتری را در دو یا س��ه 

ساعت طی کند.
    بیش��تر پش��ه ها زیاد از مح��ل زندگی ش��ان دور نمی 
 ش��وند، اما برخی گونه ها در طول عمرشان بیش از 2۰۰ تا 

3۰۰ کیلومتر مسافرت می کنند.
     پشه ها می توانند بوی دی اکسید کربنی که شما تنفس 

می کنید را از فاصله 2۰ تا 3۰ متری تشخیص دهند.
    برخی از افراد بیشتر پشه ها را به خودشان جذب می کنند 
و دلیل این امر تا به حال مش��خص نش��ده اس��ت، اما به نظر 
می رسد به علت مواد ش��یمیایی باشد که روی پوست ترشح 

می شود.
    محققان در یک تحقیق به این نتیجه رسیدند که اگر در 
هر دقیقه 9 هزار پشه انسان را نیش بزند، بدن انسان نیمی از 

خونش را در دو ساعت از دست می دهد.

پناهگاه هایی در زمان بحرانسرنوشت تایتانیک تا 30 سال آینده

بازی با شطرنج روباتیک از هر نقطه جهان

خون آشامان شب را بهتر بشناسیم

10واقعیت از پشه، غیر از »روزها کجا می روند؟«

طرح آینده جگوار 
کریستوفر پوالرد، یکی از طراحان شرکت 
جگوار، طرحی تمام خورشیدی برای 
آینده این خودرو ارایه کرده است که 
بسیار زیباست. 
طرح کلی این ماشین مانند برگ است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

بازیگر »هري پاتر« در طول سال گذشته، به لطف هنرنمایي 
در هش��ت گانه جادوگري و بازي در فیلم »زن سیاه پوش«، 
ش��ش میلیون پوند به ثروت ۵۴ میلیون پوندي خود اضافه 
 کرده و رتبه نخس��ت فهرس��ت ثروتمندترین بازیگران زیر 
3۰ سال را کسب کرده است. دنیل رادکلیف � بازیگر معروف 
نقش »هري پاتر« در این هش��ت گانه س��ینمایي � در صدر 
فهرس��ت س��ال 2۰۱2 ثروتمندترین بازیگران زیر 3۰ سال 

نشریه انگلیسي »ساندي تایمز« قرار گرفت.

بنابر این فهرس��ت، »رابرت پتینس��ون« � بازیگ��ر معروف 
مجموعه فیلم هاي »گرگ و میش« � با افزودن هشت میلیون 
پوند ب��ه ثروت ۴۰ میلی��ون پوندي اش در ۱2 ماه گذش��ته، 
دومین بازیگر جوان ثروتمند انگلیس��ي در سال 2۰۱2 لقب 

گرفت .
س��ومین رتب��ه ای��ن فهرس��ت نصی��ب »کای��را نایتلي« � 
بازیگر»دزدان دریایي کارائیب: نفرین مروارید سیاه« و »غرور 
و تعصب« � ش��د. این بازیگر و مدل 2۶ س��اله، مالک ثروتي 

3۰ میلیون پوندي اس��ت. پس از نایتلي، »کایرا چاپلین« با 
2۸ میلیون پوند ثروت، در مقام چه��ارم قرار دارد. دو همراه 
همیشگي »هري پاتر« � »اما واتسون« و »روپرت گرینت« �  
نیز پنجمین و شش��مین بازیگران زیر 3۰ سال انگلیسي در 

سال 2۰۱2 شناخته شدند. 
رتبه هاي هفتم تا دهم فهرس��ت نش��ریه »س��اندي تایمز« 
 نیز به ترتیب ب��ه »لي لي کول«، »س��ارا هاردینگ«، »روزي 

هانتینگتون �  ویتلي«  و »کیمبرلي والش«  تعلق گرفت. 

ثروتمندترین بازیگر جوان انگلیسي
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