
امنیت شغلی900هزار کارگر اصفهانی درخطر است

 اپیدمی مدیریتی

 بهزیستی  اصفهان
 استخدام می کند

+JOB
با گسترش رکود در قطب صنعت کشور 

سرپرستی های طوالنی در اداره های اصفهان/  آیا در اصفهان 
قحط الرجال است؟

 فیلمنامه دا 
به اسعدیان رسید  5

 ب�زرگ    تری�ن
83 قاتل قرن 21 

 باران تا 
3چهارشنبه می بارد 

 ضعف مجلس در مقابل دولت
 مشهود  است

اصفهان را آب برد

 حجت االس��ام مصباحي مقدم، ریيس كميس��يون ط��رح تحول 
اقتص��ادي مجلس ش��وراي اس��امي نس��بت ب��ه گران��ي اخير در 
كش��ور ابراز نارضایتي ك��رد و گفت: مخ��ارج بيش از ان��دازه دولت 
 در چن��د س��ال اخير و مش��كات ب��ه وج��ود آم��ده در ن��رخ ارز، 

دو عامل اصلي در ایجاد این گراني هستند.

شیشه ها نتوانستند 
جای دیوارها را بگیرند 

در ابت��دای برنام��ه محمدرضا اصان��ی، كارگردان 
دو فيلم مستند »دس��ت های هگمتانه« و »تهران 
هنر مفهومی« به بي��ان نكاتی  درب��اره این دو فيلم 
پرداخت. زاون قوكاس��يان، منتقد و مدرس سينما 
با اشاره به آغاز فعاليت دوباره كانون فيلم با نمایش 
فيلم های اصانی، ازچگونگی ساخت فيلم »تهران 

هنرمفهومی« و حضورسپانلو در این فيلم پرسيد...

دیروز بارش باران اگر چه برای اصفهانی ها یک نعمت بزرگ 
سمیه 
  بود و باعث خوشحالی همه ش��د، ولی این بارش ها را باید آخشی 

دو طرفه دید. طرف دیگر این نعمت الهی، بناهای تاریخی 
اصفهان اس��ت كه با این بودجه محدود ميراث فرهنگی و انتظار چندس��اله برای 
مرمت، باید روز به روز اوضاعشان وخيم تر شود .حاال شاید در این ميان  باز هم خبر 
برسد كه فرو ریختند یا ش��اید هم  از خوش شانسی توجهی شد و جان سالم به در 
بردند.مسئله مهم این است كه دیگر در كنار مدرسه چهارباغ، مسجد امام و سر در 
بازار قيصریه كه با هر بارش احتمال ریختن بخش��ی از آنها ه��م می رود، بازار هنر 

اصفهان هم به این ليست  اضافه شده است.
بازار هنر یكی از بناهای به جا مانده از عصر صفوی بوده  كه سقف آن مدت هاست 
 نيازمند مرمت اس��ت، ولی با این همه آث��ار مهمی كه در صف مرم��ت مانده اند و 

بودجه ای برایشان تعریف نشده، حاال حاالها نوبت به آن نمی رسد.

برای بازار هنر نگرانیم 
 غامرض��ا ش��اه ميوه، ریيس ش��ورای ب��ازار هن��ر اصفه��ان اعتراض ك��رده كه

بارش های به نسبت شدید اخير، وضعيت سقف بازار تاریخی هنر اصفهان را وخيم تر 
كرده ، این در حالی است كه به گفته وی وضعيت س��قف بازار هنر ناراحت كننده 
است و با بارش هر بارانی، شاهد فروریختن باران و آب از سقف به داخل بازار هستيم 
و بدون شک با بارش های پياپی، وضعيت بدتری برای س��قف این بازار تاریخی به 
وجود می آید.البته وی می گوید كه دس��ت هم روی دست نگذاشته اند و دو ماهی 

 می شود كه  وضعيت س��قف بازار هنر در حال پيگيری است، اما تاكنون به نتيجه
  نرسيده است.حاال هم كه  مقرر شده كس��به بازار هنر با همكاری اداره اوقاف و با 
نظارت سازمان ميراث فرهنگی وضعيت سقف این بازار تاریخی را دنبال كنند، اما 

هنوز راهكار مؤثر و اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است

پیگیری زاینده رود  از میراث فرهنگی / بودجه نیست
در تماس ما با س��ازمان مي��راث فرهنگی 
 اس��تان ، مس��ئوالن این س��ازمان اعام

 می كنن��د كه از  كس��به ب��ازار هنرگایه 
مندند، چرا ك��ه حداقل برای بناهایی مثل 
این ب��ازار كه مركز خرید و فروش كس��به 
 متمول است،باید  خود این افراد هم قدمی 

پيش بگذارند تا زودتر مرمت شود.
 امي��ری، ریيس رواب��ط عموم��ی و اداره 
ارتباطات س��ازمان ميراث فرهنگی استان 
اصفهان در پاسخ به این كه مگر این سازمان 
متولی مرمت بناها نيست پس چرا در این 
 مورد دست روی دست گذاشته، می گوید: 
ميراث فرهنگی مسئوليت مرمت این بناها 
را به عهده دارد، ول��ی در این وضعيت كه 
بودجه حتی برای آث��ار بزرگ هم به اندازه 
نيست، بهتر است این مغازه داران كه اغلب 

طافروش هستند و توانایی مالی دارند، برای ساختن این بازارهمكاری كنند.

همکاری کنید 
بازار هنر اصفهان به عنوان یكی از موقوفه های اداره اوقاف اصفهان به شمار می رود  
كه كس��به آن ماهيانه حق وقف خود  را به این اداره پرداخت می كنند، البته اداره 

اوقاف  هم تا كنون برای مرمت این بنا پيشنهادی نداده است.
حاال درست یا غلط، ميراث فرهنگی هم كه مسئول مرمت بناهاست، اعام می كند 
كه كسبه این بازار آنقدر توانایی مالی دارند كه به جای دست روی دست گذاشتن، 
خودشان برای مرمت  بودجه بپردازند و ميراث فرهنگی هم منتظر این اقدام است. 
از س��وی دیگر اداره اوقاف هم هنوز با وجود گفته های مس��ئوالنش برای مرمت 

بناهای تاریخی اقدام عملی خاصی انجام نداده است.
در این ميان بازار هنر هم مانند دیگر بناهای تاریخی وضعيتش  در خاموشی وخيم 

تر می شود .
البته برخاف گفته شاه ميوه، مسئوالن ميراث فرهنگی می گویند در مقابل حراست 
از بناها در شرایط بارندگی،دو اكيپ را از روزهای گذشته به سطح شهر فرستاده ایم 

كه به همه بناها ی مهم سركشی كنند تا با اتفاق ناگواری روبرو نشویم.
به هر حال در جم��ع بندی ، ما هم به نتيجه ای نرس��يدیم، ولی به نظر می رس��د 
در این ميان كه  ميراث فرهنگی  آب پاكی را روی دس��ت ميراث دوس��تان ریخته 
و اعام می كند فعا بودج��ه كافی نداریم، بهتر اس��ت حداقل كس��به  بازار هنر 
اصفهان كه در 10 س��ال گذش��ته دیگر همگی ب��ه جای فروش  صنایع دس��تی، 
 طا فروش ش��ده اند، خودشان پيش قدم ش��وند تا س��قف این بازار هم فرو نریزد 

و افسوس بر جای نگذارد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

مسئوالن میراث فرهنگی : بودجه برای مرمت نیست
رییس شورای بازار هنر: منتظر مرمت می مانیم

وضعیت سقف بازار هنر وخیم شد
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عراق معبر حمله به ایران نخواهد بود 2

دوراول مذاکرات ایران و 1+5 انجام شد  2

همه چی آرومه ؟

اس��تان اصفهان به عنوان یك��ی از محوری ترین اس��تان های 
 كش��ور، همواره نق��ش تعيين كنن��ده در مناس��بات مختلف 
به ویژه در حوزه مذهبی، اقتصادی و سياسی داشته و همين امر 
حساسيت كرسی های مدیریتی در این استان را در دستگاه ها، 
س��ازمان ها و نهادهای آن بيش��تر می كند. حتی بس��ياری از 
رویدادهایی كه در اصفهان به وقوع می پيوندد، تأثير بس��زایی 
در روند امور در كش��ور دارد. پس طبيعی اس��ت كه به راحتی 
می توان نقش تعيين كننده ای را كه یک مدیر در دستگاه های 
استان اصفهان بازی می كند، حس كرد. از سوی دیگر  به همان 
ميزان، نب��ود یک مدیر الی��ق و كارآمد در جای��گاه مورد نظر، 
 بس��ياری از مناس��بات را مخدوش می كند و آسيب اساسی به 

 برنام��ه ریزی های كوت��اه م��دت و ميان م��دت می زن��د . از 
آن جایی  هم كه تغيير در سيستم مدیریتی در كشورمان سبب 
تغيير در  برنامه ها و یا روند اجرا یی كار یک دس��تگاه می شود،  
 در نتيج��ه بركناری ی��ک نفر از س��مت مدیری��ت در صورت 
تعيين نش��دن یک فرد به عنوان مدیر بعدی، ضربه زیادی به 
 روند پيگيری امور می زند. دود  این امر هم  در نهایت به چشم 
ارباب رجوع م��ی رود. پدیده جالبی كه ح��اال می توان از آن به 
عنوان یک اپيدمی یاد كرد، پدیده ای نه چندان جالب است كه 
در یک سال اخير در استان اصفهان شيوع پيدا كرده؛ پدیده ای 

با عنوان اپيدمی مدیریتی از نوع سرپرستی.
3

اخبار جیره بندی آب 
در اصفهان صحت ندارد

لگد زدن به بخت 
آسیایی

تصادفات فوتی استان 
رشد داشته است

وضعیت سقف بازار هنر 
وخیم شد

دومین دوره مسابقات 
رسمی مکعب روبیک

ذوب آهن انگیزه ندارد
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همین صفحه
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میراث فرهنگی  
اعالم می کند که 

کسبه این بازار 
آنقدر توانایی مالی 

دارند که به جای 
دست روی دست 

گذاشتن، خودشان 
برای مرمت  بودجه 

بپردازند 

یادداشتیادداشت
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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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.

اداره كل مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختیاري در نظر دارد 
تعدادي كابل مفتولي برق به ابعاد مختلف به انضمام آهن آالت فرسوده 
خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برس�اند. ل�ذا كلیه متقاضیان 
مي توانند براي دریافت اس�ناد مزای�ده و اطالع از ش�رایط آن از تاریخ 
انتشار آگهي به مدت 10 روز كاري به اداره توسعه منابع،  پشتیباني و رفاه 
اداره كل مراجعه و نسبت به بازدید و اعالم قیمت پیشنهادي خود اقدام 
نمایند. ضمنًا هزینه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزایده مي باشد. 

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي( آگهي مزايده 91/1

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان م الف/ 895روابط عمومي اداره كل مسكن و شهرسازي استان چهارمحال و بختياري

نوبت دوم

خبرنگار شهرمان باشیم

روزنامه زاین�ده رود از همه خوانن�دگان می خواهد تا 
اخبار و عکس ها و س�وژه های مختلف خود را برای ما 
ارس�ال کنند تا با نام آنها در روزنامه استفاده شود.در 

پایان هر ماه آثار منتخب معرفی می شود.
تلفن:8-6284167                                فکس:6284166

Email: zayanderood.news paper @yahoo.com



چهره روزيادداشت

سوابق مرتضوی را افشا می کنیم
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان ای��ن که مان��دن مرتضوی 
در هر مس��ئولیتی درپی افش��اگری های روز اس��تیضاح بس��یار سخت 
 خواه��د ب��ود، تصریح ک��رد: فک��ر نمی کن��م اگر ح��رف های��ی را که 
اس��تیضاح کنندگان از تریبون مجلس در خص��وص مرتضوی می زنند 
رییس جمهور بشنود، دیگر اصراری به ماندن وی در مسئولیت های فعلی 

داشته باشد.

 جواب اهمال کاری دولت 
استیضاح نیست 

لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری در مورد تصمیم مجلس برای استیضاح 
وزیر کار گفت: سؤال، نظارت و یا استیضاح وزیران جزو اختیارات حقوقی 
مجلس است که کسی نمی تواند این اختیارات حقوقی را از آن سلب کند، 
اما جواب اهمال کاری دولت تشدید منازعات نیست؛ زیرا آنچه که کشور ما 
االن به آن نیاز دارد، تصمیم گیری راهبردی دقیق در عرصه های مختلف، 

به ویژه در عرصه اقتصادی است.

تأکید حسینیان بر رياست زنان 
روح اهلل حس��ینیان، نماینده مجلس همچنان بر پیشنهاد خود مبنی بر 
ریاست زنان بر مجلس و هیأت رییسه اصرار دارد. حسینیان معتقد است این 
امر به بهانه های غرب درباره تضییع حقوق زنان در ایران پایان می دهد، 
این در حالی است که برخی افراد از جمله سخنگوی جبهه پایداری، سخنان 

حسینیان را یک مزاح دانستند.

تخلفات دولت کتاب می شود
ظاهرا قرار است مجموعه تخلفات دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس،  به 
صورت کتابی مستقل منتشر شود. این کتاب توسط کمیته تطبیق قوانین 

مجلس منتشر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد.

بیانیه آيات يزدی و مهدوی کنی
بیانیه مشترک آیت اهلل محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم و آیت اهلل مهدوی کنی، دبیر کل جامعه روحانی��ت مبارز در ارتباط با 
مرحله دوم انتخابات منتش��ر ش��د. در این بیانیه ضمن تقدیر از حضور و 
مسئولیت شناسی همه، از مردم ایران دعوت شده تا در مرحله دوم انتخابات 
مجلس نهم، حضور با شکوه و مؤثری داشته باشند و با انتخاب شایسته خود، 

در تقویت و استحکام قوه مقننه بکوشند.

افزايش 23 درصدی صادرات نفت 
ايران به هند

روزنامه دیلی میلی نوشت: آمارهای منتش��ره حاکی از آن است که 
با وجود تحریم های نفتی علیه ایران، هند در س��ه ماهه اول س��ال 
جاری واردات نفت را از ایران افزایش داده است. بر این اساس، هند 
روزانه 433 هزار بشکه نفت را به طور مستقیم از ایران وارد می کند 
 که این میزان، از مقدار واردات نفت در همین مدت در سال گذشته، 
23 درصد باالتر بوده است. هند در سه ماهه اول سال گذشته، روزانه 

351 هزار بشکه نفت از ایران واردات داشته است.

سالح ها روی زمین
براس��اس آنچه تا آخرین دقا یق ش��ب گذش��ته مخابره شد 
فضای گفتگوهای دیروز حاکی از آن بوده که همه طرف های 
 مذاکره کننده با حس��ن نیت در جلسه ش��رکت کردند. لحن

 صحبت ه��ای طرفین مالی��م ب��وده و همه س��عی کردند تا 
فضا را برای ادام��ه گفتگو ه��او دور بعدی آن هم��وار کنند .                      
رسانه های غربی هم فضای جلسه اول را مثبت ارزیابی کردند 
و بازار مذاکره و پیشنهاد  هم در حاشیه  دور اول گفتگو ها داغ 
بود. ظاهرا 1+5  هم تصمیم گرفته به جای نشان دادن چنگ 
ودندان به ایران با روی گش��اده تری وارد مذاکره شود. اظهار 
نظر های بعد از این جلس��ه هم حکایت از این داشت تا جایی 
که  مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون پس از پایان نوبت اول 
مذاکرات 1+5 ب��ا ایران در جمع خبرنگاران ب��ا مثبت ارزیابی 

کردن دور اول مذاکرات اعالم کرد: جلیلی و اش��تون نس��بت 
به ادامه مذاک��رات امیدوار هس��تند. به گفت��ه دیپلمات های 
حاضر در جلس��ه، ادبیات جلیلی در این مذاکرات دیگر مانند 
س��ابق ادبیاتی تبلیغاتی یا تهاجمی نبود و لحن صحبت های 
وی آرام و سازنده بود .  اشتون هم درمذاکرات  اشاره کرده که  
در  گفتگو های قبلی نقطه  نظرات مشترکی نیز با ایران وجود 
داشته از جمله اینکه ایران تصریح کرده که هیچ تمایلی برای 
دستیابی به سالح هسته ای ندارد و تأکید کرده که ان  پی تی و 
حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته  ای مبنای تمام 
توافقات خواهد بود. از طرف دیگر رسانه های ترکیه نیزخبر از 
فضای متفاوت این جلسه دادند تا جایی که یکی از کارشناسان 
مطرح ترکی فضای کلی را این گونه تش��ریح کرد:  دور جدید 
مذاکرات با آنچه پیش��تر میان ایران و کش��ورهای 1+5 انجام 

شده متفاوت است، چرا که تحوالت اخیر و دستاوردهای ایران 
در برنامه هسته ای اش فضای این مذاکرات را دگرگون کرده و 
این کشورها را واداشته در مواضع خود نسبت به ایران تجدید 

نظر کنند.

پیشنهادآمريکا برای مذاکره با ايران
مهمترین خبری که در طول مذاکرات ایران و 1+5 مخابره شد 
پیشنهاد صحبت و مذاکره نماینده آمریکا با ایران بود . خبری 
که پیشنهاد آن از طرف آمریکا مصا دف است با    صحبت های 
هاش��می در این رابطه و اظهار نظرها و واکنش های تندی که 
نسبت به این اظهار نظر هاش��می  تا به حال مطرح شده است. 
پیش��نهاد آمریکا اما از ط��رف ایرانی ها  هنوزجوابی نداش��ته 
 اس��ت. هر چند ایران رضای��ت داده که آمریکا نی��ز در جمع 
مذاکره کنندگان حاظر باشد اما مذاکره مستقیم و بی واسطه 
 مس��ئله ای فراتر از مذاکرات بر س��ر انرژی هس��ته ای ایران

 است . این پیش��نهاد در حالی اس��ت که دو کش��ور در تمام 
مناقش��ات اساس��ی منطقه در برابر هم ایس��تاده اند و نقطه 

اشتراکی برای گفتگو ندارند.

نتیجه مذاکرات کی مشخص می شود؟
پیش تر گفته ش��ده بود در ص��ورت مثبت ب��ودن فضای این 
دور از گفتگو ها دور بع��دی مذاکرات در ماه آین��ده در بغداد 
برگزار خواهد ش��د. دور دوم مذاکرات شب گذشته انجام شد 
و خبرنگاران تا پایان مذاکرات ح��ق مالقات با طرفین مذاکره 
کننده رانداش��تند و  تا لحظه تنظیم این خب��ر هنوز جزئیات 
این گفتگو ها مخابره نشده اس��ت اما بر اساس آنچه تا به حال 
گفته ش��ده و اخباری که به گوش می رسد احتما ال مذاکرات 
ادامه دارد و هنوز نمی شود انتظار نتایج خاصی را از این دور از 

مذاکرات داشت.
 هنوز معلوم نیس��ت طرفین مذاک��ره کننده چ��ه  انتظاراتی 
 از هم دارند. ایران به ط��ور کلی این بار توق��ع دارد غرب نگاه 
منطقی تری به شرایط داش��ته و واقع بین باشد. فیگوری که 
گرفتن آن برای غرب هر چند تا به حال کمی س��خت بود اما 
این بار  حداقل سعی می کنند تا در ظاهر آن را نشان دهد . به 
حتم اما این دور بعد مذاکرات است که نیت واقی غرب ازمذاکره 
 رامش��خص می کند یعنی جایی ک��ه دو ط��رف مجبورند از 
کلی گویی فاصله بگیرند و کمی ش��فاف تر باهم گفتگو کنند. 
همان جاس��ت که معلوم می ش��ود واقعا آیا غرب لباس میش 

پوشیده است یا واقعا از خر شیطان پایین آمده است!

دور اول مذاکرات ايران و1+5 انجام شد

همه چی آرومه؟

 مهدی ها شمی به
 ايران می آيد؟

 کنترل ها 
را سخت بگیريد

 ضعف مجلس
 در مقابل دولت مشهوداست 

رجانیوز در گزارش��ی خبر از احتمال بازگشت مهدي هاشمي 
به کشور را داد. در این گزارش آمده است: دستگاه های امنیتی 
کش��ور آماده هس��تند تا مهدی هاش��می را به محض ورود او 
به کش��ور به دلیل اتهام��ات موجود در پرونده ه��ای مرتبط با 
او  بازداش��ت کنند. مهدی هاش��می از ش��هریور ماه سال 88 
به دنبال حوادث مرتبط با جریان فتنه با پوش��ش سرکشی به 
واحدهای دانش��گاه آزاد و ادامه تحصیل، از کشور خارج شد و 
به رغم احضارهای قضایی برای رسیدگی به اتهاماتش، حاضر 
 به بازگش��ت نشد.حجت االس��الم و المس��لمین غالمحسین 
محسنی اژه ای در  نشس��ت خبری خود، در این زمینه گفت: 

اتهامات مهدي هاش��مي از قبیل مالي، امنیت��ي و غیره وارد 
شده است که به آن مثل هر متهم دیگري رسیدگي مي شود، 
اما احضاریه ابالغ و تحویل داده ش��ده و در ذیل احضاریه قید 
ش��ده که عدم حضور بدون عذرموجه، جل��ب را در پي دارد. 
وی با بیان این که حکم جلب هاش��می صادر شده است، بیان 
داشت: بنابراین به پرونده ایشان مانند بقیه پرونده ها، عادالنه 
رسیدگي خواهد ش��د. خرداد ماه س��ال 89، دادسرای تهران 
با انتش��ار بیانیه ای از کشف اس��ناد مهم در دفتر هیأت امنای 
 دانشگاه آزاد خبر داد که تا آن زمان ریاست این دفتر با مهدی 

هاشمی بود. 
پیش از این هم دادس��رای تهران عنوان کرده بود که اس��ناد 
و مدارک زیادي درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اس��ناد 
مالي غیرمرتبط با دانش��گاه آزاد، اس��ناد محرمان��ه دولتي و 
نیز گزارش هاي مرتب��ط با یک��ي از متهمان ح��وادث بعد از 
انتخابات ریاس��ت جمهوري را کش��ف و ضبط کرده است. با 
این حال، پس از گذش��ت بی��ش از 30 ماه از خ��روج مهدی 
هاشمی از کشور، رییس دانش��گاه آزاد یک ماه پیش حقوق و 
فوق العاده مأموریت او را ک��ه رقمی معادل ماهانه 14 میلیون 
تومان بود، لغو و واحد آکسفورد دانش��گاه آزاد را تعلیق کرد. 
ظاهرا با ب��ه جریان افت��ادن پرونده مهدی هاش��می، پرونده 
های امنیتی زیادی  بازگش��ایی می ش��ود. بر اساس اخباری، 
 شایع شده هاش��می قصد بازگش��ت به ایران را دارد و منتظر 

زمان مناسب است.

احمدی نژاد در هفدهمین همایش سراسری فرماندهان، رؤسا 
و مدیران نیروی انتظامی مقدمه و پیش نیاز رسیدن به تولید 
ملی را گس��ترش امنیت دانس��ت و افزود: بار اصلی امنیت بر 
عهده نیروی انتظامی اس��ت، بنابراین برادرانه و متواضعانه از 
شما می خواهم که بر اساس پیمان انقالبی که با هم بسته ایم، 

کنترل ها را سخت بگیرید.
رییس جمهور خطاب ب��ه کارکنان نی��روی انتظامی تصریح 
کرد: بار اصلی امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، بنابراین 
برادرانه و متواضعانه از ش��ما می خواهم که بر اس��اس پیمان 
انقالبی که با هم بس��ته ایم کنترل ها را س��خت بگیرید.وی با 

بیان این که بار اصلی امنیت را باید خود مردم بردارند، اظهار 
داشت: بهترین برنامه ریزی، آن نوع برنامه ریزی است که در 
آن توده های مردم احس��اس مس��ئولیت کرده و در مدیریت 

امنیت مشارکت کنند. 
ریی��س جمهور همچنی��ن با تش��کر از آموزش ه��ای نیروی 
انتظام��ی به م��ردم، افزود: پ��س از آموزش هایی ک��ه نیروی 
انتظامی ب��ه مردم داد، ش��اهد کاه��ش جرایم بودی��م و این 
ج��ای تقدی��ر دارد. وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن ن��رخ 
 حادثه کش��ته ش��دن در حوادث ن��زول پیدا ک��رده که این 
به خاطر همراهی خوب مردم اس��ت و انشاءاهلل همین روند تا 
پایان سال ادامه خواهد یافت. احمدی نژاد گفت:  بنده شخصا 
امیدوارم که ب��رای یک نفر هم اتفاق خاص��ی نیفتد، اما به هر 

حال اتفاق است.
 احمدی نژاد با بیان این که اداره کردن یک کشور کاری بسیار 
سخت و دشوار است، افزود:  اداره کشوری که مستکبران جهان 
با آن درگیر هستند سخت اس��ت، اما در عین حال حضور ما، 
حضوری انقالبی است. رییس جمهور کشورمان تأکید کرد: از 
این رو نیروی انتظامی نیز باید همچنان این روحیه انقالبی و 

مؤمنانه را حفظ کند. 
اگر این روحیه حفظ شود، سنگین ترین کارها انجام می شود و 
کارهای بسیار بزرگ، شدنی خواهد شد. احمدی نژاد در پایان 
افزود: بنده در ایام عید جایی نرفتم، البته چندین سال می شود 

که جایی نمی روم و در ایام عید شما را دعا می کردم.

 

به گ��زارش فردا نی��وز و به نقل از دانش��جو، حجت االس��الم 
مصباح��ي مقدم، رییس کمیس��یون طرح تح��ول اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي نس��بت به گراني اخیر در کشور ابراز 
نارضایتي ک��رد و گفت: مخارج بیش از ان��دازه دولت در چند 
سال اخیر و مشکالت به وجود آمده در نرخ ارز، دو عامل اصلي 

در ایجاد این گراني هستند.
مصباح��ي مقدم درب��اره میزان ش��غل ب��ه وجود آم��ده در 
س��ال گذش��ته گفت: متأس��فانه ما تاکنون ش��اهد تغییرات 
 گس��ترده در ب��ازار نی��روي کار نبوده ای��م و به نظ��ر مي آید 
رییس جمهور نتوانس��ته  به وعده خود که ایجاد 2/5میلیون 

 ش��غل بوده عم��ل کن��د و حتي ب��ا آن نی��ز فاصل��ه زیادي 
دارد. وي ب��ا انتق��اد از عملک��رد بانک مرکزي،خاطرنش��ان 
 کرد: متأس��فانه بان��ک مرکزي در مس��أله نوس��انات نرخ ارز 
 و اختالس س��ه ه��زار میلیاردي بس��یار ضعی��ف عمل کرده 

است. 
رییس کمیس��یون طرح تح��ول اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي نس��بت به میزان موجودي صندوق توسعه ملي ابراز 
رضایت کرد و گفت: بنا به گفته دولت، حدود 35 میلیارد دالر 
در این صندوق وجود دارد و این میزان مي تواند کمک شایاني 

به تولیدکنندگان داخلي کند.
 وي با اش��اره به قانون گری��زي دولت در اج��راي هدفمندي 
یارانه ه��ا گفت: ما ت��ا میزاني که توانس��ته ایم جل��وي دولت 
ایس��تاده ایم و نامه ریی��س مجلس به رهبري نی��ز در همین 

راستا بوده است. 
مصباحي مقدم در ارتباط با نظارت ضعیف مجلس بر اقدامات 
دولت گفت: تعدادي از نمایندگان مجلس از توانایي الزم براي 
حضور در مجلس برخوردار نیستند و حتي گاهي اوقات براي 
تصویب یک طرح، از سایر نمایندگان سؤال مي کنند که رأي 

موافق، مخالف و یا ممتنع بدهند.
وی در رابطه با نحوه تعامل دولت و مجلس گفت: متأس��فانه 
ضعف مجلس در مقابل دولت مشهود است؛ زیرا منابع اصلي 
درآمدي، پ��ول، نیروي انس��اني و امکانات کش��ور در اختیار 
دولت اس��ت. به همین دلیل ما نمي توانی��م در مقابل دولت 

مقاومت کنیم.

باالخره بعد از مدت ها چالش بین غرب و ايران بر سر مسئله هسته ای ايران دو طرف راضی شدند  گروه 
بر سر میز مذاکره بنش�ینند. غرب ازتمام توان خود استفاده کرد و بی سابقه ترين تحريم های سیاست 

خود را در بعد از انقالب اسالمی به ايران وارد کرد تا شايد به اين  شکل ايران راضی شود دست 
از انرژی هسته ای خود بردارد. اما کرنش نکردن ايران در برابر غرب آن را در شرايط بهتری قرار داده است و اين بار 
اين غرب است که بايد دل ايران را به دست آورد . دو طرف اين بار سعی می کنند بیشتر همديگر را درک کنند تا شايد 

در اين تیرگی روابط چراغی روشن شود.

 عراق معبر حمله 
به ايران نخواهد بود

رییس جمهور ع��راق با تأکید ب��ر این که بغ��داد اجازه 
 اس��تفاده از حریم هوایی خ��ود را برای تج��اوز به ایران 
نمی دهد، از تمایل کشورش برای میانجیگری بین تهران 
و غرب خبر داد. ج��الل طالبانی، ریی��س جمهور عراق 
همچنین از غرب درخواس��ت کرد که میانجیگری عراق 
در مناقشات هس��ته ای با تهران را بپذیرد. وی با تأکید 
بر این که انتظار حمله اس��رائیل به تأسیسات هسته ای 
تهران را ندارد، اظهار داش��ت: حم��الت هوایی به خاک 
 ایران، این کش��ور را قدرتمندتر خواهد کرد و اس��رائیل 
باید بع��د از چنین حمله ای، منتظ��ر حمالت حزب اهلل 

لبنان نیز باشد.

احتمال اقدام نظامی ترکیه 
علیه سوريه

یک روزنامه صهیونیستی مدعی ش��د که ترکیه خود را 
برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه آماده می کند.

روزنامه  صهیونیس��تی هاآرتص با ادع��ای این که نظام 
س��وریه عناصر »پ. ک .ک« را برای عملی��ات در ترکیه 
تشویق می کند، نوشت: حزب کارگران کردستان آنکارا 
را به عملیات نظامی در سوریه مجبور می کند. هاآرتص 
به نقل از مناب��ع آگاه ترک تأکید کرد ک��ه ترکیه پس از 
کنفرانس دوستان سوریه در آوریل، آماده عملیات نظامی 

در سوریه شده است.

 رويدادی خطرناک تر  
از  بسته شدن تنگه هرمز

مؤسس��ه آمریکای��ی هریتی��ج، در ی��ک پژوه��ش به 
بررس��ی راهکارهای پس از س��قوط تولید نفت سعودی 
پرداخت و به دولت آمریکا پیش��نهادهایی را برای اتخاذ 
 اقداماتی ف��وق العاده در صورت وقوع چنین مس��أله ای 

ارایه کرد.
 درتحقیق این مؤسسه آمده اس��ت که سناریوی سقوط

آل س��عود بس��یار خطرناک تر از پیامدهای بسته شدن 
تنگه هرمز است. این مؤسسه آمریکایی، این بار موضوع 
قطع تولید روزانه 8/4میلیون بشکه نفت را به مدت یک 
س��ال در صورت بروز انقالب در عربس��تان بررسی کرد؛ 
امری که پس از آن به دو س��ال زمان برای بهبود شرایط 

نیاز دارد.

خبر ويژه

خبر بین الملل 

قدرت مجلس کم شده است
احمد توکلی

ريیس مرکز پژوهش های مجلس
به این موضوع اعتقاد دارم که قدرت مجلس کاهش پیدا ک��رده، لذا اگر مردم در 
انتخابات با هوشیاری عمل نکنند و نیروهای با استعداد انتخاب نشوند، مشکالت 
باقی می ماند. معتقدم رأی به 25 نفر حاضر در لیس��ت جبه��ه متحد، می تواند 
 مشکالت را کم کند. ریاس��ت مجلس نهم بس��تگی به ترکیب رأی تهران دارد. 
 اگر جبهه متح��د رأی بیاورد، ی��ک فرد و اگر جبه��ه پایداری رأی بی��اورد، فرد 
دیگری انتخاب می ش��ود. مجل��س آین��ده در بهترین حالت، ترکیبی مش��ابه 
وضعیت فعلی دارد که یک دس��ته موافقان دولت و دسته دیگر ضد فساد و مبارز 
با قانون گریزی هس��تند. دس��ته 
دیگ��ر نی��ز س��نتی های مجلس 
 هس��تند، البت��ه در ح��ال حاضر 
80 درصد نمایندگان جدیدالورود 
هستند که باید مدتی از حضور آنها 
بگذرد تا بتوان قضاوت کرد. اول باید 
به ریاست مجلس نهم فکر کرد و بعد 
در خصوص ریاست جمهوری آینده 

تصمیم گیری شود.
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امارات از ایران عذرخواهی کند

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد  اقدامات اخیر امارات گفت : آقایان اماراتی بهتر است 
از ایران عذرخواهی کنند و به مسیری که صهیونیست ها حرکت می کنند کشیده نشوند، چرا که منطقه 

به آرامش، صلح و همکاری نیاز دارد.

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: احداث اردوگاه نوش آباد آران و بیدگل

3- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ 7/100/000 ريال يا واريز به حساب شماره 2172620206000 بانك ملي ايران.
4- برآورد اوليه: مبلغ 500/803/191 ريال از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بر مبناي فهارست بهاي ابنیه ، تأسیسات برق و مکانیکي سال 1388.

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

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پايان وقت اداري 91/02/10
8- تاریخ بازگشایي: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/02/11

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایي پاکات: اصفهان، خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان )ساختمان 
شماره 3 استانداري(

توضيحات:
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهايي که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
* هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

 * با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات کش�ور، کلیه ش�رکت کنندگان در مناقصه مي بايس�ت در پايگاه مذکور به آدرس اينترنتي:
 http://iets.mporg.ir  ثبت نام و کد کاربري دريافت و همراه پاکت هاي پیشنهادي خود تحويل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي(

اداره کل ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
م الف/ 895

نوبت دوم



يادداشت

SMS 30006255

استان اصفهان به عنوان  راضیه 
یک��ی از محوری تری��ن دادخواه

کش��ور،  اس��تان های 
همواره نقش تعیین کننده در مناسبات مختلف 
به وی��ژه در حوزه مذهبی، اقتصادی و سیاس��ی 
داش��ته و همی��ن امر حساس��یت کرس��ی های 
مدیریت��ی در ای��ن اس��تان را در دس��تگاه ها، 
سازمان ها و نهادهای آن بیش��تر می کند. حتی 
بس��یاری از رویدادهایی که در اصفهان به وقوع 
می پیوندد، تأثیر بسزایی در روند امور در کشور 
دارد. پس طبیعی اس��ت که ب��ه راحتی می توان 
نقش تعیی��ن کنن��ده ای را ک��ه ی��ک مدیر در 
دستگاه های استان اصفهان بازی می کند، حس 
کرد. از س��وی دیگر  به همان می��زان، نبود یک 
مدیر الیق و کارآمد در جایگاه مورد نظر، بسیاری 
از مناسبات را مخدوش می کند و آسیب اساسی 
به برنام��ه ریزی های کوتاه م��دت و میان مدت 
می زن��د . ازآن جایی  هم که تغییر در سیس��تم 
مدیریتی در کشورمان سبب تغییر در  برنامه ها و 
یا روند اجرا یی کار یک دس��تگاه می ش��ود،  در 
نتیجه برکن��اری یک نفر از س��مت مدیریت در 
صورت تعیین نش��دن یک فرد به عن��وان مدیر 
بعدی، ضربه زیادی به روند پیگیری امور می زند. 
دود  این امر هم  در نهایت به چشم ارباب رجوع 
می رود. پدیده جالبی که ح��اال می توان از آن به 
عنوان یک اپیدمی یاد کرد، پدیده ای نه چندان 
جالب اس��ت که در یک س��ال اخیر در اس��تان 
اصفهان شیوع پیدا کرده است؛ پدیده ای با عنوان 

اپیدمی مدیریتی از نوع سرپرستی .

مديريت به سبک  موقتی 
در یک سال اخیر چندین دستگاه مهم و حساس 
استان اصفهان از جمله ادارات میراث فرهنگی، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و این اواخر سازمان حج و 
زیارت استان اصفهان پس از برکناری یا استعفای 

مدیر،  با سرپرست اداره می شوند.

میراث فرهنگی در انتظار 
نخس��ت به اداره بس��یار مهم می��راث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری می پردازیم که 
همواره ب��ه دلیل فراوانی آث��ار و بناهای تاریخی 
و جاذبه های گردش��گری و نیز وجود هنرمندان 
بنام صنایع دستی در اس��تان اصفهان، زیر ذره 
بین هنردوس��تان و مردم اصفهان بوده اس��ت. 
پس از آنکه اسفندیار حیدری پور سکان میراث 

فرهنگی اصفهان را به دس��ت گرف��ت، در طول 
زمان تصدی خ��ود این ح��وزه را دچ��ار تحول 
کرد که فعالیت بر روی تپه اش��رف، تپه سیلک، 
ارسال پرونده های چهل ستون و باغ فین کاشان به 
 منظور ثبت جهانی، از جمله اقدامات شاخص وی بود. 
 حیدری پور همچنین ثبت جهانی مسجد جامع و محور 
فرهنگی تاریخی چهار باغ را با جدیت دنبال می کرد. 
اما با پیش��نهادها و عنایاتی که از سوی حمید بقایی، 
معاون رییس جمهور و رییس س��ابق این سازمان و 
 نیز توجهی که اس��فندیار رحیم مشایی به اسفندیار 

 حیدری پور داش��تند، فض��ا به گونه ای ش��د که این
  مدیر فرهنگی از اصفهان بار سفر بست و برای تکیه زدن 
بر مسند مدیر کل مناطق آزاد تجاری قشم، مقصدی 
اقتصادی و پرحاشیه را انتخاب کرد و پس از آن، محسن 
مصلحی که س��ال ها در حوزه گردشگری استان کار 
کرده بود، از 24 آذر ماه 90 با حفظ سمت خود، به عنوان 
سرپرست این اداره کل منصوب شد و از آن زمان تاکنون 
خبری از تعیین مدیر در این حوزه نیست.حاال با گذشت 
بیش از چهار ماه و اتمام زمان قانونی برای اداره شدن 
یک سازمان توسط سرپرست، هنوز مدیری از سوی 

مسئوالن کشوری انتخاب نشده است.

نارضايتی اس�تانداراز مدير يت ارش�اد
 اداره کل متبوع بعدی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است که پس از آن که گالیه های جمعی از هنرمندان و 
نویسندگان و خبرنگاران از نوع عملکرد این اداره به گوش 
استاندار اصفهان رسید، وی با قبول این ایرادها و با بیان 
این که هنر در اداره ارشاد اصفهان سوخته است، اظهار 
داش��ت: خبری در اداره فرهنگ و ارش��اد ما نیست و 
هنرمندان در عرصه های مختل��ف همواره از عملکرد 
مسئوالن فرهنگی استان ابراز نارضایتی می کنند. به 
اعتقادذاکر اصفهانی، اصفهان شهر شهیدان و با فرهنگی 
فاخر اس��ت و هنرمندان بس��یاری در این آب و خاک 
پرورش یافته و توانمندی های خود را به رخ جهانیان 
کشیده اند، اما با تمام این ظرفیت ها، عملکرد ضعیف 
مسئوالن در این حوزه، توانمندی ها و سرمایه های هنری 
و فرهنگی را هدر داده است. همین گالیه ها و صحبت ها 
دست به دست هم داد تا سیدعلیرضا حسینی  با این 
فشارها از اصفهان برود، در حالی که هنوز جانشینی برای 
وی در نظر گرفته نشده بود.پس از چند روزهم  اصغر 
مختاری در 12 دی ماه طی حکمی از سوی حسینی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان سرپرست این 
اداره کل منصوب شد و هنوز هم با وجود معرفی چند نفر 
از سوی استاندار اصفهان برای تصدیگری این سمت، 
وزیر هیچ کدام از این پیشنهادها را نپذیرفته و همچنان 
دارد.  ادام��ه  کل  اداره  ای��ن  در   سرپرس��تی 
 ذاکر اصفهان��ی در رس��انه ها عن��وان ک��رده بود که 
بی مدیر ماندن ارشاد اصفهان به دلیل تعلل وزارتخانه 
است.ذاکر اصفهانی در این باره در پاسخ به این سؤال 
که سرانجام مدیریت اداره کل ارشاد اصفهان پس از 
چند  ماه از برکناری علیرضا حسینی از این سمت به 
کجا رسید، می گوید: به زودی این امر محقق می شود 
و ما به دنبال فردی کارآمد برای تصدیگری این حوزه 
بودیم که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. 

انتخاب مدير س�ازمان ح�ج و زيارت در 
دست اقدام 

و اما سومین قرعه به نام سازمان حج و زیارت استان 
اصفهان افتاد و حجت االسالم حسن سقایی پس از 
چند سال مدیریت در سازمان حج و زیارت برکنار 

شد و در حال حاضر با سرپرستی غالمعلی زاهدی که 
یک دوره سرپرستی پیش از سقایی را نیز در کارنامه 
دارد، اداره می ش��ود. ح��اال هم به گفته اس��تاندار، 
انتخاب مدیر این اداره کل در دس��ت اقدام اس��ت، 
ولی هنوز که شاهد اتفاقی در این زمینه نبو ده ایم. 
البته این عزل و نصب ها به تربیت بدنی هم رسیده 
اس��ت. با تصویب قانون ادغام وزارتخانه، سازمان ها 
 و دس��تگاه هایی را ک��ه در جریان این ادغ��ام باید 
یک مدیریتی اداره می شدند، به این آمار افزود که 
از آن جمله می توان به ادغام س��ازمان های صنایع 
و مع��ادن و بازرگانی به س��ازمان »صنعت، معدن، 
تجارت« و ادغام س��ازمان های کار و تع��اون و رفاه 
اجتماعی و تش��کیل اداره کل »کار، تع��اون و رفاه 
اجتماعی« اشاره کرد که دومی ش��انس آورد و به 
س��رعت پس از جریان ادغام، هوش��نگ قادریان، 
رییس اداره کار برکنار ش��د و ه��ادی زاده هم که 
مدت کوتاهی سرپرس��ت اداره تع��اون بود، جای 
خود را به سرهنگ قادری داد تا وی مدیریت اداره 
کل  کار، تعاون و رفاه اجتماع��ی را بر عهده بگیرد، 
اما س��ازمان صنع��ت، معدن، تج��ارت همچنان با 
سرپرستی مظفر انصاری اداره می شود. همچنین 
پ��س از ادغ��ام وزارتخان��ه جوان��ان و وزارتخان��ه 
تازه تأس��یس تربیت بدن��ی و تش��کیل وزارتخانه 
 ورزش و جوان��ان، عل��ی القاعده باید دو س��ازمان 
تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در استان اصفهان 
نیز با یکدیگر ادغام می ش��دند و یک مدیر تعیین 
می شد، اما در حال حاضر این دو اداره به همان شیوه 
قبلی اداره می شود و تغییری صورت نگرفته است. 
با این ش��رایط یافتن گزینه ای مناس��ب که بتواند 
سیاست های این سازمان ها و اداره ها و در باالدست 
وزارتخانه مرتبط با آنها را دنبال کند و وضعیت آنها 
را به سمت و سوی درست و اصالحی سوق دهد، از 
سوی وزرا سخت شده و وزرا عنایت چندانی نیز به 

حرف استانداران نمی کنند. 
این مس��ائل این معنا را در اذه��ان عمومی تقویت 
می کن��د ک��ه مگ��ر در اصفهان ک��ه هم��واره به 
داش��تن نیروی انس��انی فهیم و زیرک شهره بوده، 
قحط الرجال اس��ت و ی��ک مدیر وجود ن��دارد که 
 باید چندین ماه پیاپی اداره ه��ای آن با یک تغییر

 بدون مدیر بماند؟
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بهزيستی  اصفهان  استخدام می کند
در پی دستور دولت برای استخدام افراد شرکتی، بهزیستی اصفهان 
نیروهای شرکتی این اداره را اس��تخدام می کند. مدیرکل سازمان 
بهزیس��تی اس��تان اصفهان اعالم ک��رد: مجوز اس��تخدام 328 نفر 
در بهزیستی اس��تان  در س��ال جاری صادر ش��د. به گفته محمود 
محمدزاده، بهزیس��تی استان اصفهان درخواس��ت نیاز برای تأمین 
نیروی انسانی را به استانداری اصفهان اعالم کرده و بر همین اساس، 
این مجوز با  دستور مستقیم اس��تاندار اصفهان و نیز معاونت تأمین 
نیروی انس��انی اس��تانداری اصفهان صادر ش��ده اس��ت. این مجوز 
اس��تخدام هم اکنون  در حال ط��ی کردن مراحل اداری اس��ت که  
به دس��تور رییس جمهور مبنی بر استخدام افراد ش��رکتی، مجوز 
اس��تخدام 82  نفر از اف��راد نیروی ه��ای خرید خدمت در اس��فند 
ماه گذش��ته  صادر ش��ده اس��ت. هم اکنون نیز قرار داد این افراد  با 
ش��رکت های مربوط لغو ش��ده و به اس��تخدام س��ازمان بهزیستی 
اس��تان درآمدند. این افراد که ش��امل نیروهای مش��غول به کار در 
اورژانس اجتماعی و نیز شیرخوارگاه و س��ایر بخش های بهزیستی 
بوده اند، اکنون حقوق خود را به طور مس��تقیم از سازمان بهزیستی 
 دریافت می کنند. زمان این استخدام از س��وی استانداری اصفهان

 اعالم می شود.

 برآورد هزينه  اعزام هر دانش آموز 
به راهیان نور 

عباس وزیری، رییس س��ازمان بس��یج دانش آموزی استان اصفهان 
گفت: در سال گذش��ته چهار میلیارد تومان برای سفر به راهیان نور 
دانش آموزان پایه دوم متوس��طه اس��تان اصفهان هزینه شده است.

 به گفته وی، س��رانه هزینه س��الیانه اعزام هر دانش آموز راهیان نور 
 به ط��ور متوس��ط نزدی��ک ب��ه 70 ه��زار توم��ان ب��رای ه��ر نفر

 برآورد شده است  

بارش بهاره راه جاده ها  را نبست
 س��رهنگ علی نیکبخت، رییس پلیس راهور استان اصفهان بعد از 
بارش های روزهای اخیر، درمورد وضعیت جاده های  استان اصفهان 
گفت: تمامی جاده های استان اصفهان باز است و مشکلی برای تردد 
رانندگان وجود ندارد. به گفته وی،  تردد وس��ایل نقلیه س��نگین و 
نیمه سنگین به صورت روان در این مسیرها و محورهای مواصالتی 

انجام می شود.

 آخرين مهلت ارسال آثار 
به جشنواره مطبوعات 

 اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان اع��الم کرد: 
روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات محلی، نمایندگی 
نشریات سراسری و نمایندگی خبرگزاری های فعال در استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس، قم و یزد برای ارس��ال آثار 
خود به دبیرخانه اقدام کنند. عالق��ه مندان می توانند آثار برتر خود 
را که از اول فروردین1390 لغایت پانزدهم اردیبهشت ماه 1391در 
یکی از نش��ریات محلی، سراس��ری یا خبرگزاری های دارای مجوز 
 درج شده باش��د، تا 30 اردیبهش��ت ماه 1391 به آدرس دبیرخانه

 ارسال کنند.

 تنديس های میلیارد ی 
در انبار شهرداری

 علیرضا نصر اصفهانی، عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان 
این که اجازه نصب برخی از تندیس های ش��هری صادر نشده است، 
گفت: تعداد زیادی تندیس در انبار ش��هرداری اصفهان وجود دارد 
که میلیاردها تومان برای س��اخت آنها هزینه ش��ده است. به گفته 
وی، برخی از این تندیس ها قابل استفاده و نصب در شهر تاریخی و 

زیبای اصفهان است.

باران تا چهارشنبه می بارد 
 میترا س��یدان ، کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: 
بر اساس نقشه های هواشناسی، سامانه  بارشی فعلی امروز بعد ازظهر 
به تدریج از استان خارج می ش��ود، اما دوباره در روزهای سه شنبه و 

چهارشنبه بارش باران را در سطح استان خواهیم داشت.

تصادفات  30 درصد بیشتر شد
سرهنگ رضا رضایی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان 
اصفهان گفت: تصادفات درون شهری اصفهان با توجه به بارندگی ها 
30 درصد افزایش یافته است. به گفته وی، این تصادفات هیچ گونه 
خسارت جانی را به همراه نداش��ته و تنها دارای خسارت های مالی 

بوده است.
وی افزود:تمام��ی پلیس ه��ای راهنمای��ی ورانندگ��ی در مناط��ق 
مختل��ف اصفه��ان آمادگ��ی دارن��د ت��ا در ص��ورت مراجع��ه 
 اف��راد، کروک��ی تص��ادف را کش��یده و آن��ان را ب��ه ش��رکت های

 بیمه بفرستند.

اصفهانی ه��ا از روز گذش��ته ب��رای   پروين 
س��ومین بار در بهار امس��ال شاهد احمدی 

بارش های باران بوده اند که بر اساس 
گزارش های هوا شناسی، این بارش ها تا پایان هفته جاری در 
اصفهان ادامه دارد. طی روز های اخیر، بارش باران اصفهان را 
فراگرفته است .اگر چه این بارش ها خشکسالی های اصفهان را 

جبران نمی کند، اما میزان آن را تا حدودی کاهش می دهد. 

در برابر بارش ها کم نیاورديم
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به بارندگی 
در مناطق شهر اصفهان گفت: مناطق 14 گانه اصفهان برای 
رفع آب گرفتگی معابر آماده باش هس��تند. محسن رنجبر با 
اشاره به این که بارش باران سبب آب گرفتگی در معابر اصفهان 
شده است، اظهار داشت: گشت های شهری با الیروبی ها و نظافت 
کانال ها و دریچه ها اقدامات الزم را به منظور برطرف ش��دن 
آب گرفتگی معابر ش��هری انجام داده اند. وی با اش��اره به این 
که س��امانه 137آماده دریافت گزارش به منظور آب گرفتگی 
معابر موجود در سطح شهر است، خاطرنشان کرد: اصفهانی ها 
با وجود بارش ه��ای باران در س��طح ش��هر، می توانند موارد 
آب گرفتگی معابر موجود در س��طح ش��هر را به سامانه 137 
گزارش بدهند. وی تصریح کرد: در حال حاضر اکیپ های رفع 

موانع و آب گرفتگی معابر در سطح شهر به صورت آماده باش 
هستند. وی با اشاره به این که معاونت خدمات شهری اصفهان 
وظیفه رفع آب گرفتگی را به عهده دارد، بیان داشت: متولیان 
رفع آب گرفتگی معابر ش��هری از روز گذشته، با فعالیت خود 

موانع موجود در مکان های تجمع آب را برطرف کردند. 

باز هم صرفه جويی کنیم
معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز  در ارتباط 
با این که بارش باران کمبود آب را در حوضه زاینده رود جبران 
می کند، تأکید کرد: در حال حاضر در چنین شرایطی و با وجود 
بارش باران، حجم سد زاینده رود 240 میلیون متر مکعب به 
صورت نا خالص است. غالمرضا حیدر پورعنوان کرد: ادامه یافتن 
توزیع آب در بخش کشاورزی، به عدم آسیب به بخش شرب 
بستگی دارد.  معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
اظهار داشت: در حال حاضر استان از لحاظ وضعیت منابع آبی 
در شرایط نا مناس��بی قرار دارد و حدود یک هزار میلیون متر 
مکعب آب، باید در سد زاینده رود وجود داشته باشد. وی با اشاره 
به این که استان تمامی تالش های خود را به منظور تأمین آب 
انجام داده است، تأکید کرد: ورودی های به سد زاینده رود نیز از 
ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به متوسط دراز مدت حدود 

45 درصد کاهش دارد.

مسئوالن چه گفتند؟

گفت و گو 

اصفهان را آب برد

گشتی در اخبار 

اختالل در خطوط تلفن همراه 
اصفهانی ها  

گروه شهر
روز گذشته همزمان با بارش شدید باران، خطوط تلفن همراه نیز در 
س��اعات ابتدایی صبح دچار اختالل ش��د.برخی از این خطوط تلفن 
همراه با پیش شماره های 0913111- 0913113-0913115 و 
0913118  که دچار اختالل شده بود، کاربران را با مشکل مواجه کرد. 
در پیگیری ما از شرکت مخابرات استان اصفهان سیدجمال سیاوشی، 

 ریی��س روابط عموم��ی این 
اداره  با عذرخواهی از مردم به 
دلیل ایجاد این اختالل، علت 
 H.L.R آن را  مربوط به مرکز
 ته��ران  دانس��ت و اع��الم 
کرد که در با تالش مسئوالن 
اخت��الل  ای��ن   مخاب��رات 
تا پیش از ظهر دیروز برطرف 

شد.
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پیگیری 
راهکار شهرداری برای نشاط زنان اصفهانی 

مهدی سلطان آقایی، مدیرسازمان  فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: طرح رایگان »کانون مادران« امسال برای نشاط زنان اصفهانی اجرا می شود.کانون مادران 

یک برنامه جهت ده با نگاه تربیتی است که در 1۶ مرکز اجرا می شود.
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سرپرستی های طوالنی در اداره های اصفهان /   آيا در اصفهان قحط الرجال است؟

 اپیدمی مدیریتی

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان این که بنای  گروه 
مدیریت استان در مواجه با خشکسالی مدیریت منابع آبی است، شهر

گفت: اخبار جیره بندی آب در اصفهان در تابستان امسال صحت 
 ندارد. استان اصفهان برای ششمین س��ال پیاپی با بحران خشکس��الی دست و پنجه نرم 
می کند و بسیاری از قنات ها و س��فره های آب زیر زمینی در این استان در مقاطع مختلف 
خشک شده و یا میزان آب درون آنها تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است. هفته گذشته 
 نیز زمزم��ه هایی دال بر جیره بندی آب در تابس��تان امس��ال در اصفهان از س��وی معاون 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شنیده شد که وی با اشاره به وقوع پدیده 
خشکسالی در اصفهان، اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه به تغییر اقلیم و وقوع پدیده 
خشکسالی در اس��تان اصفهان، میزان ذخایر برف که یکی از منابع پایدار در سرشاخه های 
زاینده رود است، به حداقل میزان در 40 سال گذشته رسیده است. وی ادامه داد: تا اوایل سال 

زراعی آبی جاری این میزان به صفر رسیده و در این مقطع هیچ ذخیره برف در استان وجود 
ندارد. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان میزان آب شرب مورد نیاز 
استان را به طور متوسط 13 تا 1۶ متر مکعب در ثانیه اعالم و اضافه کرد: حدود 85 درصد این 
میزان از رودخانه زاینده رود و از طریق تصفیه خانه باباش��یخعلی و در صورت لزوم چاه های 
فلمن تأمین می شود. در همین راستا زاینده رود پیگیر موضوع شد و در گفت وگو با منصور 
شیشه فروش، صحت این  خبر  را جویا شد که وی اظهار داشت: من این موضوع را رد می کنم، 

چرا که بنای ما بر مدیریت منابع آبی است و به همین منظور قرارگاهی در استانداری برای 
مدیریت آب در اس��تان اصفهان تشکیل شده اس��ت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان افزود: کمیته ای با محوریت آب منطقه ای اس��تان اصفهان و شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان موظف شده  است برای تأمین منابع آبی، برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این بارندگی ها جبران خشکسالی های اخیر را می کند، بیان 
داشت: می تواند از میزان تأثیرهای خشکسالی کم کند، اما به دلیل این که استان اصفهان 
شش سال پیاپی با پدیده خشکسالی روبرو بوده، این بارش ها جبران چندانی برای آن ندارد.

شیشه فروش تصریح کرد: در طول سالیانی که اصفهان با خشکسالی و نبود بارش کافی دست 
و پنجه نرم می کرده، آب های زیر زمینی به شدت افت کرده است. وی خطاب به مردم استان 
اصفهان گفت: صرفه جویی در مصرف آب در همه بخش ها از جمله ش��رب، بسیار ضروری 

است؛ زیرا آب شرب زاینده رود 10 الی 20 درصد کاهش یافته است.

محمدعلی طرفه، مديرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان: 
بس��ته ش��دن آب زاین��ده رود من��وط ب��ه تصمی��م ق��رارگاه آب این اس��تان 
اس��ت.قرارگاه آب متش��کل از اس��تاندار، معاونان وی، نماین��دگان اصفهان در 
 مجلس ش��ورای اس��المی، نمایندگان هواشناس��ی، منابع طبیعی و شرکت آب 
منطقه ای با مدیریت بحران استان هر10 روز یک بار وضعیت آب موجود در پشت 

سد زاینده رود و میزان بارندگی را بررسی می کنند.
  این تیم پس از بررس��ی، تصمیم می گیرد که باز بودن سد زاینده رود را به صورت
 10 روزه ی��ا دوهفته تمدید کن��د. در صورتی که میزان آب موجود پش��ت س��د

 زاینده رود به خط قرمز نرسیده باشد و تهدیدی برای منبع تأمین آب شرب استان نباشد، جریان آب بسته نمی شود و در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد.کشاورزان برای نجات محصول خود، خواستار سهمیه آب بیشتری هستند، در حالی که ما نیز محدودیت داریم و نمی توانیم 

صددرصد آب موجود پشت سد را رها کنیم.

غالمرضا حیدرپ�ور، معاون بهره برداری ش�رکت آب منطقه ای 
استان اصفهان:

 اولویت توزیع آب زاینده رود با تأمین آب شرب است و ادامه یافتن توزیع آب 
در بخش کشاورز،ی به نبود ایجاد آس��یب در آب شرب بستگی دارد.در حال 
حاضر حجم سد زاینده رود 240 میلیون متر مکعب به صورت نا خالص است 
که به صورت متوسط در چنین روزی از سال باید حدود یک هزار میلیون متر 
مکعب آب در سد وجود داشته باشد، اما در حال حاضر حدود 75 درصد نسبت 
به متوسط دراز مدت کاهش دارد. بارندگی ها در سر شاخه های سد زاینده رود 
نیز حدود 25 درصد نسبت به متوسط دراز مدت کاهش دارد. ورودی ها به سد 

زاینده رود نیز از ابتدای سال جاری تا کنون نسبت به متوسط دراز مدت حدود 45 درصد کاهش دارد. 
برنامه ای در استان مصوب شده بود که با اولویت تأمین آب ش��رب، آب در بخش کشاورزی توزیع شود. بر این اساس تا زمانی که جاری 
بودن آب در بخش کشاورزی به آب شرب آسیب وارد نکند، آب در رودخانه زاینده رود و در میان کشاورزان توزیع می شود. این برنامه هر 

15 یک بار رصد می شود.

آخرین اخبار بسته شدن آب زاینده رود 
اعالم بسته شدن زاينده رود تنها با قرارگاه آب است

اول آب شرب بعد ساير بخش ها

اخبار جیره بندی آب در اصفهان 
صحت ندارد

علیرضا ذاکر اصفهانی/استاندار اصفهان 

رشید خدابخش/مدير اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 

محسن مصلحی/سرپرست میراث فرهنگی اصفهان 

اصغر مختاری /سرپرست اداره کل فرهنگ  ارشاد اصفهان 

در شهر چه می گذرد؟



چهره روزیادداشت

فروش53میلیارد ارز  برای  یارانه 
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 
53 میلیارد دالر ارز در بازار، برای تأمین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه ها 
به مردم خبر داد. غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره به فشار دولت بر بانک 
مرکزی گفت: این کار در دنیا بی نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول 
مردم برای پرداخت یارانه ها برداشت کند. در چند ماه اخیر، 9 هزار میلیارد 
تومان استقراض از بانک  مرکزی انجام شد که معنای آن، ایجاد تورم شدید 

است. اگر این استقراض انجام نمی شد، شاهد این تورم زیاد نبودیم.

36 درصد مردم اجاره نشینند
براساس تازه ترین آمارهای رسمی در س��ال ۸9، 64/7  درصد خانوارها 
در مس��کن ش��خصی، 25/7 درصد در مس��کن اج��اری، 1/2 درصد در 
 مسکن در برابر خدمت و ۸/4 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته  اند.

4/6 درصد خانوارها در محل سکونت خود از یک اتاق، 30/1 درصد از دو 
اتاق، 44 درصداز سه اتاق، 16/1 درصد از چهار اتاق، 3/6 درصد از پنج اتاق 

و 1/6 درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می کرده اند.

بیشتر خودور ها بیمه ندارند
رییس انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رس��می بیم��ه، با بیان اینکه 
 نرخ دیه تعیین ش��ده، با توجه به رون��د فزاینده نرخ تورم، مش��کالتی را

 برای بیمه گران و بیمه گزاران به وجود آورده است، گفت: درصد عمده ای 
 از خودروهای موجود کش��ور فاقد بیمه شخص ثالث هستند. علی رفعت 
علت این امر را ناشی از سیستماتیک نکردن نرخ دیه از سوی بیمه گران 

دانست.

به جز فراوان��ی میوه های ارزان، اما 
گروه 
بی مزه وارداتی،گرانی بی س��ابقه اقتصاد

گوشت مرغ و واریز 25 هزار تومان 
یارانه نقدی اضافه، عید امسال فرقی با سال های قبل نداشت؛ 

تورم 21 درصدی بود و دخل و خرج پایین و باال.
تعطیالت که گذشت، همه سر کار خود برگشتند و بالفاصله، 
رشد مهار نشدنی قیمت بیشتر مواد غذایی و کاالهای اساسی 
آغاز ش��د که همچنان، تا آخرین روزهای فصل نخست بهار 
ادامه دارد. »افزایش کم سابقه قیمت اقالم خوراکی« که انتقاد 
مردم و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته، با انتشار گزارش 
بانک مرکزی تأیید ش��ده اس��ت، اما هنوز خبری از واکنش 
مسئوالن اقتصادی و تنظیم بازار نیست.گزارش بانک مرکزی 
حکایت از آن دارد که در هفته منتهی به 1۸ فروردین 1391 
 به نسبت هفته مشابه سال قبل، لبنیات 44/5 درصد، تخم مرغ 
3 درصد، برنج 30/1 درصد، حبوبات 47/3 درصد، میوه های 
ت��ازه 23/3 درصد، س��بزی های تازه 94/9 درصد، گوش��ت 
 قرمز 45/۸ درصد، گوش��ت مرغ 39/2 درصد، قند و ش��کر 

31/۸ درصد و روغن نباتی 19/4 درصد گران تر شده است.
      تورم شدید غافلگیرمان نکرد؟ 

تورم در اقتصاد ما، موضوع جدید و غافلگیرکننده ای نیست. 
سال هاست صورت مسأله »رشد بی ضابطه نقدینگی و ابتال به 
بیماری هلندی، در اثر تزریق حساب نشده دالرهای نفتی به 
بودجه« اعالم شده است، اما کمتر تدبیری اجراشد تا به معامله 
دو س��ر باخت تولیدکننده و مصرف کننده پایان دهد. رابطه 
نقدینگی و تورم، مس��تقیم و دو دوتا چهارتاست؛ نمی توان 
در یک س��ال، هرماه 3هزارمیلیارد تومان فقط از بابت یارانه 
نقدی به اقتصاد سرمایه گریز ایران تزریق کرد و انتظار تورم 

سیل آسا را نداشت.
      به »جو روانی« پاسخ دهید

بخش مهمی از تورم موجود، ناشی از »جو روانی« ایجاد شده 
است و سریع ترین راه کنترل آن، مقابله منطقی با »جو روانی« 
است. ابزار آن ه: ارایه اطالعات، شفاف سازی، پاسخ گویی به 
سؤاالت و شایعات با حداکثر صداقت؛کاری که این روزها کمتر 

مسئولی زیر بار آن می رود.
      طرح های عمرانی به قیمت گرانی

دومین ریشه تورم، بودجه های انبساطی دولت در سال های 
اخیر است. البته مشکل رش��د نقدینگی ناشی از بودجه های 
انبس��اطی در همه دولت ها، با ش��دت و ضعف وجود داشته 
 و هرس��ال در فصل بودجه، مس��ئوالن کش��ور با این سؤال 
رو به رو بوده اندکه بین »رش��د طرح ه��ای عمرانی« و »مهار 
تورم« کدام را انتخاب کنند؟ و تقریبا همیش��ه اولویت را به 

طرح های عمرانی داده اند.

اخبار کوتاه

یادداشت
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کمبود فوالد محسوس است

مدیر کاالیی کارگزاری سهم آشنا گفت: کمبود فوالد در کشور محسوس است و باید نسبت به واردات آن اقدامات 
الزم انجام شود. پیام مؤمنی با بیان این مطلب اظهار داشت: در کشور با کمبود فوالد مواجه ایم که به طور طبیعی، 

با رشد مصرف در سال جاری، باید نسبت به واردات آن از خارج اقدام شود.
قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس

حسین نجابت
سال گذشته این گفته وزیر کار که یک میلیون و 600 هزار شغل جدید 
ایجاد شده است را ابتدا پذیرفتیم، اما بدون رسانه ای کردن این مسأله، 

ثابت کردیم این کار ممکن نبوده و نیست.
 گزارش های��ی ب��ه وزارت کار از منابع مختل��ف، مانند اس��تانداری ها، 
بانک ها و دس��تگاه های اجرایی رس��یده ب��ود که برخ��ی از گزارش ها 
همپوشانی داشت. به عنوان مثال، یک شغل از س��ه مرجع اعالم شده 
بود. از طرف دیگر، تعریف ش��غل نیز که براس��اس تعریف های سازمان 
جهانی کار بود، با داشتن ش��غل پایدار، تفاوت معنی  دار داشت. چنین 
ش��غلی نمی توانس��ت یک زندگی را اداره کند. همچنین مشاغلی که 
در پایان سال قرارداد آن باید 
تجدید شوند، شغل جدید به 
حساب نمی آیند. باید در آمار 
گفته شود چه تعداد از مشاغل 
موجود تعطیل شده اند و چه 
تعداد شغل جدید ایجاد شده 
است. مابه التفاوت، شغل جدید  

و شغل تعطیل شده است.

اعضای خانه صنعت و معدن بخش��ی از این نگرانی ها را در تازه ترین 
گردهمایی خود مطرح کردند و از مسئوالن اقتصادی استان خواستند 
برای جلوگیری از گسترش دامنه های بحران و پیامدهای تلخی مانند 

تعدیل و اخراج کارگران چاره اندیشی کنند.

موج نو در اخراج کارگران 
محمد رضا برکتین، مدیرعامل شرکت تام کار که معتقد است متناسب با 
افزایش میزان دالر، شاهد افزایش جریان عکس تولید در کشور هستیم، 
گفت: متأسفانه نوع سیاستگذاری  و اتکای اقتصاد کشور به طالی سیاه، 

سبب شده است، عقل ایرانی تبلور پیدا نکند.
قاس��م جباری، عضو هیأت مدیره انجمن همگن صنایع فلزی استان 
اصفهان نیز درباره وضع صنایع زیر پوش��ش این انجمن گفت: به طور 
متوسط، صنایع فلزی باید در دو شیفت کار کنند و در شرایط خوب، 
ظرفیت سه شیفت کار کردن را دارند، اما سال قبل، واحدهای صنعتی 

این انجمن نتوانستند به طور متوسط یک شیفت کامل کار کنند.

یک شیفت کامل کاری نداریم
به گفته عضو هیأت مدی��ره انجمن همگن صنایع فل��زی، یک واحد 
صنعت��ی در صورتی که نتواند ب��ه خوبی کار کن��د، درآمدی نخواهد 
داش��ت و به مرور زمان، تجهیزات آن واحد فرس��وده می شود و توان 
نوسازی دس��تگاه ها هم از واحد صنعتی گرفته می شود. در نتیجه از 
همکاران خود در س��طح منطقه عقب می مانیم و بازارهای صادراتی 
خود را به دلیل کیفیت پایین از دست می دهیم.  وی هشدار داد: برخی 
واحدهای فلزی، از 2۸0 پرسنل خود، در ابتدای سال جدید 1۸0 نفر 
را به کار دعوت نکردند و اگر وضع به همین منوال پیش رود، چند ماه 
آینده شاهد تعدیلی دوباره خواهیم بود. پروفیل سازی اصفهان نیز در 
ابتدای سال جدید 15 درصد تعدیل نیرو داشته است که از این موضوع 

بسیار متأثر هستم.

تعدیل نیرو، پیامدهای ناگواری دارد
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم با تأیید فشار 

روزافزون مش��کالت اقتصادی بر دوش صنایع بزرگ و کوچک، به 
زاینده رود گفت: کارگران بسیار زیادی در بخش صنایع از کار خود 
اخراج شده اند که این امر در کش��ور، به طور قطع پیامد و اتفاقات 
ناگواری به همراه دارد. البته اگر چنین بیکاری و تعطیلی اتفاق بیفتد، 

تقصیر از جانب ما نیست.
 سیدعبدالوهاب سهل آبادی با این حال از کارخانه داران و کارفرمایان 
خواس��ت همت کنند ش��رایطی پیش نیاید که مجبور به تعدیل 
نیرو شوند و گفت: در جلس��ات پی در پی که به تازگی با مسئوالن 
استانی داشته ایم، به یک جمع بندی در زمینه بخش تولید و صنعت 

رسیده ایم.

نرخ ارز، تورم و بهره بانکی نفس ها را حبس کرد
وی افزایش سرس��ام آور نرخ ارز، بهره بانکی و ت��ورم را مهم ترین 
مشکالت موجود برای ادامه کار واحدهای تولیدی دانست و گفت: 
 در زمینه نظام مالی، بازاریابی و منابع انسانی نیز با مشکالت فراوانی

رو به  رو هستیم که از سال گذشته ش��دت یافته اند، اما دیگر ادامه 
چنین شرایطی ممکن نیست و این موضوع را به استانداری، مسئوالن 

مالیاتی و بانک ها نیز اعالم کرده ایم.
رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان مشکالت را در سه بخش 
درون سازمانی، قوانین موجود و برون سازمانی تقسیم کرد و گفت: 
برخی از مصوبات حمایتی سال گذشته نیز همچنان بالتکلیف مانده  
است، از جمله بخشودگی ها و حمایت هایی که برای صنعتگران در 

نظر گرفته شده بود.

همه از رکود با خبریم
از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان با اشاره به سال 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در حال حاضر رکود 
اقتصادی در تمام دنیا، به جز کش��ورهای هند، چین و برزیل قابل 

مشاهده است.
خس��رو کس��ائیان یادآور ش��د: این رکود اقتصادی در ای��ران نیز 
 حاکم اس��ت و همه فعاالن اقتص��ادی از آن آگاهی دارن��د. وی از 
سرمایه گذاران در بخش مولد اقتصاد خواس��ت، خود را برای یک 
نبرد بسیار س��نگین برای ایجاد پویایی در این بخش آماده کنند و 
افزود: در ای��ن راه نیاز به کمک یکدیگر داری��م، در غیر این صورت 

از میان می رویم. 
وی دو کار بزرگ را پیش روی بخش تولید و صنعت دانست و گفت: 
قانون بهبود مستمر فضای کس��ب و کار و پیش نویس قانون کار و 
قانون تجارت که در مراحل پایانی اس��ت، تأثیر بسیاری در آینده 

اقتصاد کشور خواهن گذاشت.

با گسترش رکود در قطب صنعت کشور 

امنیت شغلی900هزار کارگر اصفهانی درخطر است

با ش�دت یافتن بحران در صنایع اصفهان، آینده ش�غلی بیش از 900 هزار کارگر اصفهان در  ناهید 
 هاله ای از ابهام فرو رف�ت و تهدیدهای اخراج و تعدیل جدی تر ش�د.از جمعیت 4 میلیون و شفیعی

۷00 هزار نفری استان، بیش از 900 هزار نفر کارگر هستند. با این حساب، سرنوشت 60 درصد 
خانواده های اصفهانی ب�ه کارخانه ها و کارگاه هایی گره خورده  اس�ت که این روزها، بی�ش از هر زمان دیگری با 

مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

و باز هم سیاهه خرید کوتاه تر شد
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تحديد حدود عمومي
504 ش��ماره: 226 آگهي تحديد حدود عمومي اداره ثبت اس��ناد و 
امالك بادرود. پيرو آگهي هاي نوبتي قبلي و بموجب دس��تور ماده 
14- قانون ثبت تحديد حدود شش دانگ هر يك از قطعات مشروحه 
ذي��ل واقع در ش��هر بادرود و خالدآباد ج��زء بخش 9 حوزه ثبتي 
بادرود بش��رح ذيل كه در ايام معينه درج گرديده در محل ش��روع 

و بعمل خواهد آمد.
1- از شماره 159- اصلي شهر بادرود و فروعات ذيل آن

82- آقاي عليرضا اخالقيان بادي ششدانگ يكباب خانه
267- آقاي حسين مهديان راد ششدانگ يكباب خانه

3266- آقاي سيد حسن موسويان ششدانگ يكباب خانه
4119- آقاي همايون سپهري ششدانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 1391/2/18
4445- آقاي مصطفي چراغي بادي ششدانگ يكباب خانه

8341- آقاي مرتضي رستگاري بادي ششدانگ يكباب خانه
8392- خانم فاطمه صحرائي ششدانگ يكباب خانه

8399- آقاي حسين شفيعي ششدانگ قطعه زمين محصور
روز تحديد: 1391/2/19
8400- آقاي احمد چراغي بادي شش��دانگ يكب��اب خانه در حال 

احداث
8402- خانم فاطمه زنكي بادي ششدانگ يكباب خانه
8406- آقاي مهدي زارعي نژاد ششدانگ يكباب خانه

8408- آقاي سيد مهدي نبوي ششدانگ يكباب خانه در حال احداث
روز تحديد: 1391/2/20

8409- آقاي محسن رضائي ششدانگ يكباب خانه
8411- خانم اكرم ترابيان بادي ششدانگ قطعه زمين محصور
8412- آقاي ميثم جواني بادي ششدانگ قطعه زمين محصور

8413- آقاي محسن كريمي ششدانگ قطعه زمين محصور
روز تحديد: 1391/2/23

8414- آقاي بهنام شريفيان بادي ششدانگ قطعه زمين محصور
8415- آقاي حامد جعفري ششدانگ قسمتي از يكباب خانه در حال 

احداث
8427- خانم مريم نقدي بادي ششدانگ يكباب مغازه

8431- آقاي عباسعلي حيدري ششدانگ يكباب خانه در حال احداث
روز تحديد: 1391/2/25

8432- آقاي روح اله دهقان زاده ششدانگ يكباب خانه
8433- آقاي سيد حسين موس��وي خالدي ششدانگ قطعه زمين 

محصور
8434- آقاي وحيد ستاره بادي ششدانگ قطعه زمين محصور
8435- خانم مريم نوريان بادي ششدانگ قطعه زمين محصور

روز تحديد: 1391/2/26
8437- خانم عذرا افسري بادي ششدانگ قطعه زمين محصور

8438- آقاي اميرحسين ذاكر ششدانگ يكبابخانه در حال احداث
8439- آقاي علي شاهدي بادي ششدانگ قطعه زمين محصور

8440- آقاي حسن محمودزاده ششدانگ يكباب خانه در حال احداث
روز تحديد: 1391/2/27

8441- آقاي حسين توتونچي ششدانگ قطعه زمين محصور
8443- خانم فاطمه هژبري ششدانگ يكباب خانه

8445- آقاي نبي اهلل ابوذري ششدانگ قسمتي از يك باب خانه 
8446- آقاي احمد مؤذني بادي ششدانگ يكباب مغازه و ساختمان 

فوقاني آن

8448- آقاي مهدي اشجعي بادي ششدانگ قسمتي از يك باب خانه
روز تحديد: 1391/2/30

2- از شماره 189- اصلي شهر خالدآباد و فروعات ذيل:
19- آقاي حسين حسين پور و غيره ششدانگ يكباب خانه و باغچه

123- آقاي رضا نورياني ششدانگ يكباب خانه
134- آقاي حسن قاسمي ششدانگ يكباب خانه

161- خانم ام البنين جمعه خالدي ششدانگ يكباب خانه
روز تحديد: 1391/3/01

186- آقاي يونس كمالي عباس آبادي ششدانگ يكباب خانه
226- آقاي علي آقا شيخي ششدانگ يكدرب باغ

241- آقاي حميدرضا جعفري خالدآبادي ششدانگ يكباب خانه
405- اداره اوقاف و امور خيريه به نمايندگي بادرود- شش��دانگ 

يكباب غسالخانه
روز تحديد: 1391/3/02

725- خانم اعظ��م خاتون خادمي خالدي شش��دانگ قطعه زمين 
محصور

2823- موقوفه مسجد حضرت رقيه )س( به نمايندگي اداره اوقاف 
و امور خيريه بادرود- ششدانگ يكباب مسجد

2997- آقاي حسين محمودي خالدي ششدانگ يكباب خانه
3187- خان��م مرجان محم��ودي خالدي شش��دانگ قطعه زمين 

محصور
روز تحديد: 1391/3/03

3234- خانم آرزو رزاقي رازق آبادي ششدانگ يكباب خانه
3235- آقاي مجتبي كمالي عباس آبادي ششدانگ يكباب خانه

3237- خانم مريم نورياني ششدانگ يكباب خانه
3239- آقاي رضا خواجه اميريان و غيره ششدانگ يكباب خانه

روز تحديد: 1391/3/6
3241- آقاي حسن ارجمندي خالدي ششدانگ يكباب خانه در حال 

احداث
3242- آقاي عليرضا خواجه اميري و غيره ششدانگ يكباب خانه

3244- آقاي ناصر فخره ششدانگ يكباب خانه
3246- آقاي عليرضا اسماعيل زاده خالدي ششدانگ يكباب خانه

روز تحديد: 1391/3/8
3256- خانم مريم فوالدي ششدانگ قطعه زمين محصور

3257- آقاي عليرضا عابدي ششدانگ قسمتي از يكباب خانه
3258- آقاي مرتضي خواجه اميريان ششدانگ قطعه زمين محصور

3265- آقاي محمد مسلمي ششدانگ يكباب خانه
3273- آقاي عليرضا محمودي خالدآبادي ششدانگ يكباب خانه

روز تحديد: 1391/3/9
ل��ذا بموجب ماده 14- قانون ثبت ب��ه صاحبان امالك و مجاورين 
اخطار مي گردد كه در روز و تاريخ مقرر در محل وقوع ملك حضور 
بهم رس��انند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانوني 
آنها در موقع تعيين حدود در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15- 
قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد 
حدود خواهد شد. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك كه 
مطابق مقررات م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدي فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده 
واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده ه��اي معترضي ثبت، معترض 
ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را 

اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1391/1/27
م الف: 110/11  طويلي- رئيس ثبت بادرود

آگهی مزایده مال غیر منقول
 519 بر اساس پرونده های  اجرائی كالسه 143/690/ش/89 و142/689/ش/89 تمامت ششدانگ الف( 
يك قطعه زمين شماره 157/39 واقع درمزرعه محموديه بخش يك ثبتی شهرضا  به مساحت 1650 متر 
مربع مورد ثبت صفحه 91 دفتر136 با حدود اربعه ذيل:شماالً جای پی است اشتراكی به طول 30 متربه 
زمين شماره 157/34 شرقاً جای پی است اشتراكی به طول 55 متربه زمين 157/38 جنوباً مرزيست به 
ط��ول 30 متربه خيابان 12 متری  غرباً جای پی اس��ت اش��تراكی به طول 55 متربه زمين ش��ماره 
157/40حقوق ارتفاقی ندارد ب( ششدانگ يك قطعه زمين شماره157/40واقع درمزرعه محموديه بخش 
يك ثبتی شهرضا به مساحت 1650 مترمربع مورد ثبت صفحه 106 دفتر136 با حدود اربعه ذيل :شمااًل 
جای پی است اشتراكی به طول 30 متربه زمين شماره 157/33 شرقاً جای پی است اشتراكی به طول 55 
متربه زمين شماره 157/39 جنوباً مرزی است به طول 30 متربه خيابان 12 متری غرباً جای پی است 
اشتراكی به طول 55 متر به زمين شماره 157/41 حقوق ارتفاقی ندارد به نام عبدالحسين فردوسيان  ثبت 
و سند صادر شده است وبه موجب اسناد رهنی شماره شماره 145659 مورخ 86/6/4 و128732 مورخ 
82/11/29 دفتراسناد رسمی شماره 15 اصفهان اصل ومازاد آن بانضمام اصل ومازاد كليه ماشين آالت 
وتاسيسات ومستحدثات وانش��عابات واشتراكات مندرج دراس��ناد مذكوروهرگونه عرصه واعيان 
وتاسيسات وابنيه ومستحدثات به موارد رهن اضافه والحاق شود اعم ازمتصل ومنفصل حيث المجموع 
جزء رهن ميباشد  از طرف نامبرده در رهن بانك ملی شعبه اصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت 
بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانك بستانكار باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالك مذكور مورد ارزيابی قرار 
گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری بدين 
شرح توصيف وارزيابی گرديد.مشخصات ملكی به شرح ذيل ميباشد:الف(عرصه به ابعاد 55 ×60 وحدود 
3300 مترمربع ميباشد.اعيان شامل:1- محوطه س��ازی وديوارچينی :محل مذكوردارای حدود 1050 
مترمربع محوطه سازی با موزائيك ،آسفالت وباغچه سازی وآب نما ميباشد.قسمتهائی اززمين به طول 
تقريبی 60 متربه مس��احت تقريبی 120 مترمربع ديوارچينی با آجر ومالت ماسه سيمان ميباشد.2- 
س��اختمان نگهبانی به مساحت تقريبی 20 مترمربع درضلع جنوب شرقی با ديوارهای آجری ودرب 
وپنجره فلزی وكف موزائيك وبدنه گچ  3- ساختمان مديريت وسوئيت به مساحت تقريبی 80 مترمربع با 
ديوارآجری ،كف سراميك بدنه گچ رنگ آميزی وكابينت فلزی آشپزخانه درضلع جنوبی كه دارای نمای 
آجروسنگ ميباشد. 4- سالن انباربا اعيانی حدود 170 مترمربع درضلع شرقی با ديوارهای آجری،سقف 
خرپائی ،با پوشش ايرانيت، كف موزائيك وپنجره های فلزی 5- سالن رنگرزی به مساحت تقريبی 270 
مترمربع با ديوارهای آجری وسقف خرپای فلزی وبدون درب وپنجره ،كف موزائيك درضلع شمال 
شرقی واقع است 6- سالن شمال غربی به مساحت تقريبی 360 مترمربع با اسكلت سوله به ارتفاع 6 
متر،كف موزائيك،بدنه ديوارآجری،دربهای فلزی وسقف ورق دوجداركه بدنه تا يك مترسنگ كاری شده 
واس��تخری به مساحت 65 مترمربع به عمق 1/75 دركف آن احداث شده است.7- سالن تحتانی سال 
مذكوربا اسكلت سوله به مساحت تقريبی 185 مترمربع كه به صورت بچه سوله اجرا شده وسقف ورق 
دوجداروبدنه آن آجراست 8- سالن توليد به مساحت تقريبی 505 مترمربع با سقف توری ،پشم شيشه 
وورق دوجدارواس��كلت آن درس��قف ازن��وع پروفي��ل متغيرس��وله ودربدنه ازيكطرف به س��وله 
مجاوروازيكطرف روی ديوارآجری وش��ناژ بتنی افقی بنا گرديده است .دربهای پنجره فلزی ودارای 
شيشه است.ارتفاع سوله 7 متروكف آن موزائيك است.9- سالن توليد شماره 2 درضلع غربی سالن فوق 
قرارگرفته واسكلت آن تماماً سوله ودارای ستونها وسقف فلزی است وبا ديوارهای آجری به ضخامت 
35 سانتيمترمحصوراست  مساحت تقريبی اين سالن 410 مترمربع وارتفاع 6 مترميباشد كف موزائيك 
وسقف ورقهای دوجداروتوری وپشم شيشه ميباشد.10- اتاقهای استراحت وتعميرات با مساحت تقريبی 
53 مترمربع درضلع شرقی سالن توليد )رديف 8(با سقف چوبی وديوارآجری احداث گرديده است.به 
مبلغ س��ه ميلياردوهفتصدوهفتاد ميليون ريال  3,770,000,000 ريال  ارزيابی گرديده است ب(1.برق 
رسانی وتاسيسات الكتريكی وروشنائی شامل:انشعاب برق به قدرت 40 كيلووات به شماره شناسائی 
1/62301/67/02/002700 وشماره اشتراك 9039243/51 احذ شده ازشبكه هوائی 20 كيلووات با پست 
هوائی 100 ك وآ مجهزبه كت اوت برقگيرترانسفورماتوروتابلوی اندازه گيری مربوطه 2.تابلوی توزيع 
اصل��ی تابلوی اصالح ضري��ب قدرت با رگوالت��ور اتوماتيك 6 پل��ه وخازن جمعاً  به ق��درت 100 
كيلووات،تابلوهای توزيع محلی وشبكه كابلی وروشنائی داخل كارخانه وداخل سالن  3.ارزش كارشناسی 
تاسيسات برق رسانی وشبكه كابلی وروشنائی كارخانه با احتساب حق انشعاب و هزينه نصب استهالك 
تجهيزات جمعاً به مبلغ دويست وپنجاه ميليون ريال) 250,000,000 (ريال برآورد ميگردد .آب رسانی 
وشبكه آب شامل:1.تامين آب مورد نيازازيك حلقه چاه نيمه عميق كه بنا براظهارمديرعامل درخواست 
پروانه آن شده است هزينه های مربوطه پرداخت شده وپروانه درشرف صدوراست مجهزبه پمپ شافت 
وغالف با الكتروموتور40 كيلووات وتابلوی راه اندازمربوطه 2.مخزن فلزی 5000 ليتری نصب شده روی 
پايه فلزی با ارتفاع 6 متر   3. شبكه لوله كشی آب داخل محوطه كارخانه وسالن توليد ارزش كارشناسی 
تاسيسات آب رسانی با احتساب پروانه بهره برداری چاه ،هزينه نصب واستهالك تجهيزات جمعاً به مبلغ 
يكصدونودوپنج ميليون ريال) 195,000,000 (ريال برآورد ميگردد. تاسيس��ات گازرسانی شامل:1.
انشعاب گازبه ظرفيت 5 مترمكعب درساعت با شماره اشتراك 020216/002889370 بانضمام وسائل 
اندازه گيری  2.ش��بكه گازرس��انی محوطه كارخانه وداخل سالن توليد ارزش كارشناسی تاسيسات 
گازرسانی با توجه به حق انشعاب وهزينه اجرا جمعاً به مبلغ دويست وده ميليون ريال) 210,000,000 (
ريال برآورد ميگردد. تاسيسات مخابرات وارتباطات شامل:1.مركزتلفن 24 ×8 مارك carin  دو خط تلفن 
دائرازمركز تلفن شهرضا با شبكه كابلی وتلفن های روميزی مربوطه 2.سيستم تلوزيون مداربسته 16 
كانال كره ای 3.دس��تگاه فاكس 300AF  آلمانی  ارزش كارشناسی تاسيسات مخابرات وارتباطات با 
احتساب حق انشعاب 2 خط تلفن واستهالك جمعاًٌ به مبلغ هشتادوپنج ميليون ريال) 85,000,000 (ريال 

برآورد ميگردد. تاسيسات هوارسانی وشبكه هوای فشرده شامل:1.كمپرسورپيستونی سه سيلندرپارس 
با مخزن 500 ليترسال ساخت 1385  2.كمپرسوراطلس كوپكوساخت بلژيك به ظرفيت 8 مترمكعب 
درساعت فشار8 بارسال ساخت 2010 ميالدی 3.شبكه هوارسانی داخل كارخانه وسالن توليد 4.مخزن 
های هوای فش��رده به ظرفيت 3000 ليتريك دستگاه و1000 دستگاه ساخت ايران سال 1390  ارزش 
كارشناسی تاسيسات وتجهيزات هوارسانی با احتساب هزينه نصب واستهالك جمعاً  به مبلغ دويست 
وبيس��ت وپنج ميليون ريال) 225,000,000 (ريال برآورد ميگردد. تجهيزات وماشين آالت خط توليد 
شامل:1.يكدستگاه ماشين حالجی ولف ساخت شركت بفاما لهستان سال ساخت 1992 با عرض يك 
متربا ساكشن گيرنده ودوعدد سيلوی گالوانيزه با سه راهی پتوماتيك انتقال الياف به سيلو با ملحقات 
مربوطه به ارزش كارشناسی دويست ميليون ريال) 200,000,000 (ريال  2.يكدستگاه ماشين كاردينگ 
عرض 2/5 مترس��اخت شركت بفاما لهستان سال ساخت 1987 با اونترال وشانه جلودافر)غلطكی(با 
ملحقات وباس��كول حجمی با چش��م الكتريكی به ارزش كارشناس��ی پانصدوهشتادوپنج ميليون 
ريال)585,000,000 (ريال  3. س��ه دستگاه ماشين پاساژ كلی باكس ساخت ايتاليا سال ساخت 1994 
RVC 83247/ 32069 - ب��ه ظرفي��ت 6 ت��ن ب��ا مش��خصات هرك��دام cognetexrc كارخان��ه 

، A 117RVC-83/82070 وV 220 RVC – 32027/82 با متعلقات مربوطه به ارزش كارشناسی يك 
ميلياردوچهارصدوچهل ونه ميليون ريال) 1,449,000,000 (ريال  4.دستگاه فينيشرمدل FM 7 ساخت 
Sshlumberger فرانسه سال ساخت 1985 با شماره سريال 435/86 ،16 كله با ظرفيت 6 تن به ارزش 
كارشناسی سيصدوپنجاه وچهارميليون ريال) 354,000,000 (ريال 5.رينگ 432 دوك داب اتوماتيك 
وپنوماتيك ساخت سوئيس سال ساخت 1987 سه دستگاه به ارزش كارشناسی هفتصدونودوهشت 
ميليون ريال) 798,000,000 (ريال  6. يك دستگاه دوالپيچ 345 كله ساخت ساويو ايتاليا سال ساخت 
2000 با ملحقات مربوطه به ارزش كارشناسی پانصدوهفتادوپنج ميليون ريال) 575,000,000 (ريال 7. 
دستگاه گرد گيرعرض 2/8 مترساخت ايران سال ساخت 1385 يك دستگاه به ارزش كارشناسی هشتاد 
ميليون ريال) 80,000,000 (ريال 8. دستگاه پرس ادون ساخت روسيه سال ساخت 1986 يكدستگاه به 
ارزش كارشناسی پانزده ميليون ريال) 15,000,000( ريال  9.يك دستگاه فاخ ماشين 40 كله ساخت ايتاليا 
مدل 1987 ساخت كارخانه Gilox با متعلقات مربوطه به درام 23 سانتيمتراتوماتيك به ارزش كارشناسی 
دويس��ت وپنجاه ميليون ريال) 250,000,000( ريال  10.دس��تگاه رنگ رزی 4 تن درروزتمام استيل 
پنوماتيك شامل ديگ ومشعل رنگرزی تحت فشارتمام استيل ساخت ايران  سال ساخت 1382 ويك 
دستگاه سانتريفوژ به قطريك متروبيست سانتيمتروقدرت 10 كيلو وات تمام استيل ساخت ايران 1382 
جرثقيل سقفی متحرك با ملحقات ولوله كشی های مربوطه  جمعاً به ارزش كارشناسی سيصدونودودو 
ميليون ريال) 392,000,000 (ريال  11.سيلوی انبارمقدماتی با سازه فلزی وورق گالوانيزه مجهزبه داكت 
پنوماتيك جهت انتقال الياف بانضمام دستگاه ساكشن پنوماتيك با سه راه پنوماتيك با لوله واتصاالت به 
ارزش كارشناسی پنجاه ودوميليون ريال) 52,000,000 (ريال  12.باسكول ديجيتال 500 كيلوگرم،باسكول 
مكانيكی 500 كيلوگرم ساخت ايران سال 1389 به ارزش كارشناسی شش ميليون وپانصد هزارريال 
)6,500,000(ريال  13.يكدس��تگاه قيچی برش برقی زاپنی سال س��اخت 1981 به ارزش كارشناسی 
هفتصدوپنجاه هزارريال) 750,000 (ريال   لوازم يدكی موجود درانبار شامل: لوازم كاردينگ شامل:يك 
عدد اره ش��انه ،15 عدد پايه وركرواس��تريپر،10 عدد دنده پولی زاپاس،30 عدد دنده گيل،50 عدد پايه 
شانه،20 عدد كاتس فينيش��ر،25 عدد دنده فينيشر،دو عدد شافت،لوازم داخلی گيربكس،2 عدد شافت 
كامل،200 عدد ش��افت ايرون ،20 عدد تفنگی،50 عدد سيلندرپائين،150 عدد پايه روغن دان ،200 عدد 
دوك،10 عدد عينكی با قاب  � لوازم رينگ شامل 40 عدد جك پولی ،400 عدد ترمز وقاب بالن گير،50 عدد 
كفشكی ،100 عدد حلزونی دوك �� لوازم الئی شامل:20 عدد دسته كامل،16 عدد سنگ درام،20 عدد قطع 
كن،20 عدد دستگاه قطع كن وپرتاب كن دوك،1000 عدد دوك فينيشر،3000 عدد دوك رينگ،80 عدد 
بانكه بزرگ،5 عدد گاری وجك پالت . ارزش كارشناسی قطعات يدكی جمعاً  به ميزان دويست وشصت 
ميليون ري��ال )260000000 ( ريال   لوازم تعميرگاه شامل:دس��تگاه ترانس جوشكاری،درل،س��نگ 
سمباده،سنگ دستی فيبری،مجموعه آچاروابزارآالت  ارزش كارشناسی لوازم موجود درانبارقطعات 
يدكی وتعميرگاه جمعاً به مبلغ دويست ونودوپنج ميليون ريال) 295,000,000( ريال ميباشد. لوازم اداری 
ش��امل:1.گاو صندوق ابتكار5×90×70 يك دس��تگاه  2.ميزمديريت چوبی 2 متری با درايو س خود 
يكدستگاه  3.صندلی گردان مديريت يك دستگاه   4.ميزكنفرانس چوبی  8 نفره يك عدد  5.صندلی راحتی 
6 عدد  6.ميزروكش مشمع 1/8 متريك عدد  7.كولرآبسال يكدستگاه وآبگرمكن  ديواری بوتان يكدستگاه 
لوازم اداری جمعاً به ارزش كارشناسی سی وهشت ميليون ريال) 38,000,000 (ريال برآورد ميگردد. 
ارزش كل ماشين آالت وتاسيسات مبلغ شش ميلياردوسيصدوپانزده ميليون ودويست وپنجاه هزارريال 
)6315250000 ( ريال ارزيابي گرديده است كه عرصه واعيان ومستحدثات وماشين آالت وتجهيزات 
كارخانه حريرزاينده رود جمعاً به ميزان ده ميلياردوهش��ت ميليون وپانصدوبيست وپنج هزارريال 
)10008525000 ( ريال ارزيابي گرديده است. ومورد مزايده تا تا ريخ 1391/8/18 بيمه ميباشد .در جلسه 
مزايده كه ازس��اعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 91/2/18 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده ازمبلغ كارشناسی ده ميلياردوهشت ميليون 
وپانصدوبيست وپنج ريال )10,008,525,000(ريال شروع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی و به هر كس كه 
خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس:جاده شهرضا 
– بروجن مقابل دانشگاه آزاد شركت حرير زاينده بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه 
های قانونی اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری 
وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده 
مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 91/1/27  چاپ ومنتشر 

می شود. مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا



یک جدایی، نامزد 
اسکار  ایتالیا

 فیلمنامه  دا 
به اسعدیان رسید 

اس��امی نامزدهای پنج��اه و شش��مین دوره جوای��ز »دیوی��د دی دوناتلو« 
ک��ه از آن به ن��ام اس��کار ایتالیای��ی ی��اد می ش��ود، روز پنجش��نبه اعالم و 
 مش��خص ش��د فیل��م برن��ده اس��کار اصغ��ر فره��ادی، یک��ی از نامزدهای 
بهترین فیلم خارجی اس��ت. »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی، 
»راندن« نیکالس ویندینگ رفن، »هوگو« مارتین اسکورسیزی، »عید مارس« 
جرج کلونی و »درخت زندگی« ترنس مالیک، نامزدهای جایزه بهترین فیلم 

خارجی  هستند.
 »داس��تان یک قتل عام« به کارگردانی مارک��و تولیو جوردانا، ب��ا نامزدی در

 16 بخش از جمله بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه، تهیه کننده و بازیگر مرد 
)والریو ماستاندرا( پیشتاز نامزدهای این دوره جوایز دیوید دی دوناتلو است.

 مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره، از انجام مطالعات 
اولیه و نگارش فیلمنامه به وسیله همایون اسعدیان برای کارگردانی مجموعه 
تلویزیونی »دا« براساس کتاب خاطرات سیده زهرا حسینی - به همین نام- خبر 

داد. 
فرید فرخنده کیش با اعالم این خبر، در توضیح روند تولید مجموعه تلویزیونی 
»دا« گفت : در حال حاضر برای تولید این مجموعه تلویزیونی در مرحله تحقیق 
هستیم. با توجه به قابلیت هایی که داستان دارد، قصد داریم با این تحقیقات 
فیلمنامه خوبی از آب درآوریم تا حق مطلب درباره کتاب »دا« ادا ش��ود. وی 
افزود: صحبت های اولیه برای ساخت این مجموعه با همایون اسعدیان، برای 

کارگردانی و منوچهر محمدی برای تهیه کننده گی انجام شده است.
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بردباری در مستند 
فیلمسازی که دچار دغدغه سوژه ای 

رایا 
می شود، بهتر است با آرامش و تأمل نصیری 

در مورد واقعه تحقیق کند و زیر و بم 
ماجرا را تحلیل و آن را برای خود فصل بندی کند، یعنی هر 
فصلی را با آیتم های مشخص مرزبندی و در مرحله فیلمنامه، 
فصل ها را کنار هم چیده و زبان ساختاری خود را پیدا کند تا 

ریتم مناسبی را برای بیان به دست آورد.
فیلمنامه مستند به فیلمساز کمک می کند هنگام کارگردانی، 
آمادگی رویارویی با سؤاالت ناگهانی را داشته باشد.رو به رو 
شدن با ماجراهایی که ما فیلمسازان را در پروسه تولید دچار 
هیجان می کند، نباید به روایت حقیقی ماجرا آسیب بزند. 
داشتن فیلمنامه باعث می ش��ود عوامل فیلم هم، همچون 
کارگردان همراه سوژه فیلم قرار گیرند. به عبارتی، فیلمنامه 
یعنی زبان گفتگو برای عوامل فیلم، جهت انسجام عملکرد 
آنها س��ر صحنه فیلمبرداری. زیرا در ساخت فیلم مستند 
حضور ذهنی فیلمب��ردار و صدابردار و کارگ��ردان به طور 

همزمان، ضرورتی حیاتی دارد.
گاهی برخی از فیلمس��ازان تازه کار، ب��دون تحقیق، برای 
فیلمبرداری از یک واقعه سر صحنه حضور دارند و در نهایت 
به گزارشی سطحی از ماجرا می رسند که در آن حتی طرح 
س��ؤال هم اتفاق نمی افت��د. بالیی که به خاط��ر ناآگاهی و 
بی طاقتی یک فیلمساز تازه کار به وجود می آید. البته برخی 
از ماجراها به م��ا این فرصت را نمی دهن��د که فیلمنامه ای 
تهیه شود یا تحقیقی صورت گیرد. در این مواقع، تجربه یک 
فیلمس��از به یاری اش می آید، اما بعد از اتمام فیلمبرداری 
می تواند برای تحقیق ماجرا یا ساختار فیلمنامه اقدام کند 
که این نی��ز حوصله می خواهد و به احتم��ال خیلی زیاد، با 
نداشتن فیلمنامه یا تحقیق و تحلیل کافی، هنگام تدوین، 
با انبوه راش هایی مواجه می شود که نمی داند چه کند و اگر 
با حوصله بازبینی راش ها )تصاویر گرفته شده( انجام شود و 
تدوین اولیه با تهیه یک فیلمنامه اتفاق بیفتد، مسلما به نتیجه 
بهتری می رس��د. وقتی صحبت از صبر می شود، بعضی از 
تهیه کنندگان تازه کار ممکن است اسم آن را وسواس بگذارند 
که این هم از بی طاقتی آنان است. غلبه بر این بی حوصلگی، 
مانع از س��اخت یک فیلم صرفا گزارش��ی می شود. در تمام 
مراحل یک فیلم مستند )پژوهش، فیلمنامه، کارگردانی و 
تدوین( صبوری، به شدت به ساختار منسجم و حقیقی فیلم 
کمک می کند. واقعیت )سوژه یا ماجرای مورد نظر فیلمساز( 
و حقیقت )بیان ساختاری وکشف و شهود فیلمساز( احتیاج 
به بردباری دارد. این گونه است که در اکثر موارد، می توانیم 
شاهد اثرهای ماندگار و تأثیرگذار در تاریخ سینمای مستند 

جهان باشیم.

چهره روزیادداشت

300006255

روبان سفید 

خبر ویژه

خبر ویژه

با بهار طبیعت نشد
با بهار رنگ ها می آییم 

پس از فراهم نش��دن فرصت نمای��ش عمومی برای بوس��یدن روی 
ماه در نوروز 1391 و برخالف تبلیغ��ات و برنامه ریزی هایی که برای 
نمایش آن در این فرصت انجام ش��ده بود، زمان اک��ران این فیلم به 

پاییز موکول شد.
پروانه نمایش عمومی این فیلم در روزهای پایانی سال 1390 صادر 
شد تا با از دس��ت رفتن زمان اکران نوروز برنامه ریزی ها برای فرصت 

دیگری آغاز شود.
طبق برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه تازه ترین س��اخته منوچهر 
محمدی و همایون اس��عدیان پنجم مهرماه سال 1391 در سینماها 
اکران عمومی خواهد شد.تغییر در زمان اکران فیلم با توجه به اینکه 
پیش از این وعده دیدار با آن در بهار 1391 عنوان ش��ده بود، چنین 
ذکر شده است: "با بهار طبیعت خواستیم بیاییم، نشد! به ناچار با بهار 

رنگ ها می آییم، 5 مهر 1391."
نمایش فیلم س��ینمایی "بوس��یدن روی ماه" در سی امین جشنواره 
فیلم فجر با استقبال تماش��اگران روبرو ش��د و آن را در جایگاه دوم 
انتخاب های مردمی ق��رار داد؛ فیلمی ک��ه به انتظ��ار دو مادر برای 
بازگشت فرزندهایشان می پردازد. شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، 
سعید پورصمیمی، شاهرخ فروتنیان، مسعود رایگان، صابر ابر، شبنم 
مقدمی، شیدا خلیق، امیرحسین رستمی و لیلی فرهادپور بازیگران 

این فیلم هستند.

تولید ملی باید از فرهنگ آغاز 
شود

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس 
غالمعلی حداد عادل 

مش��کل ما این اس��ت که در حوزه فرهنگ، تولید ملی کم داریم. اهالی 
فرهنگ باید خود را مس��ئول و مخاطب اصلی پیام رهبری بدانند. باید 

آنچه تولید می کنند، ملی، بومی و مستقل باشد.
 یک برداشت نادرستی شده است؛ مقام معظم رهبری سال 91 را سال 
تولید ملی نامیدند، اما اذهان عمومی، تولید ملی را به تولید کاال و مواد 
مصرفی وصل می کنند، ولی ضرورت ندارد ای��ن تولید فقط معطوف به 

صنعت باشد.
تولید ملی به عرصه فرهنگ هم مربوط می ش��ود. مش��کل ما این است 

فرهن��گ،  در ح��وزه  ک��ه 
تولی��د ملی کم داری��م که در 
 صنعت هم ب��ه تولید غیر ملی

 می پردازیم. اهال��ی فرهنگ 
باید خود را مسئول و مخاطب 
اصلی پیام رهبری بدانند. باید 
آنچ��ه تولید می کنن��د، ملی، 

بومی و مستقل باشد.
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رادیو، رسانه امید
فراخوان طراحی پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی رادیو منتشر شد. هنرمندان گرافیست 
می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر با ش��ماره 3-88662552 تماس گرفته یا به آدرس 

تهران - بلوار آفریقا - باالتر از میرداماد - ابتدای خیابان تابان غربی - پالک 9 مراجعه کنند. 

درتهران همه چیز پشت دیوارها پنهان شده است 
در ابتدای برنامه محمدرضا اصالنی، کارگردان دو فیلم مس��تند 
 »دس��ت های هگمتانه« و »تهران هنر مفهومی« به بیان نکاتی 

درباره این دو فیلم پرداخت.
زاون قوکاسیان، منتقد و مدرس سینما، با اشاره به آغاز فعالیت 
دوباره کانون فیلم با نمایش فیلم های اصالنی، ازچگونگی ساخت 
فیلم »تهران هنرمفهومی« و حضورسپانلو در این فیلم پرسید و 
کارگردان درپاسخ گفت: سپانلو شاعری است که تهران دهه 40 
را دیده، شرح داده و کتابی درباره شهرخود منتشر کرده است. در 
میان شاعران، کمتر ش��اعری به این تعدد درباره یک شهر، شعر 
سروده است. مواجهه دو دهه 40 و 80 در این فیلم برای من بسیار 
مهم است؛ درتهران همه چیز پشت دیوارها پنهان شده است، تا 
اینکه در دهه 70 میالدی معمار بزرگ، میس واندر، برای پنهان 
نکردن اشیا و یکی کردن انس��ان و طبیعت، ایده ساخت دیوارها  
از شیش��ه را مطرح و اجرا کرد. درهمین زمان و در ش��هر تهران، 
شیشه ها نتوانستند جای دیوارها را بگیرند و روی دیوارها نصب 
ش��دند و بیرون را در درون انعکاس دادند  و تهران به یک تهران 

مجازی در شیشه ها تبدیل شد. در این فیلم و برای من، کشفی 
که مردم از دیدن خود در شیش��ه های آینه ای داشتند، بسیار 
جذاب بود و اینک��ه همه چیز در این شیش��ه ها فرو می رود، به 
جای اینکه از آن بیرون بیاید. اصالنی درپاسخ به این سؤال که آیا 
ساختار کلی این فیلم براساس شعرهای سپانلو شکل گرفته است، 
افزود: من بس��یار پیاده روی می کنم و به همین دلیل، جزییات 
برایم با اهمیت است. این اولین فیلم من است که بدون سناریوی 
کامل فیلمبرداری شده اس��ت. من براساس تصاویر گرفته شده، 
به صورت همزمان شعرهای سپانلو را انتخاب کردم. صحنه های 
این فیلم بدون شعرها نیز دراماتیک هستند. فیلم تقابل آینه های 
رو به روی دهه 40 و 80 است که با مجازی بودنش به اعتراف در 

مورد خود می پردازد.
وی در مورد تدوین این فیلم تصریح ک��رد: در این فیلم در واقع 
شهر مونتاژ ش��ده اس��ت نه فیلم. س��کانس ها طوالنی اند و با 
 تصاویر آینه ها پیوند خورده و مونتاژ ش��ده اند. شعرهای سپانلو 
داس��تانک هایی را در این فیلم ایجاد کرده است که با تصاویر به 

هم پیوند می خورند.

فیلمی که تبادل شعر و تصویر پیش می رود 
در ادامه سعید محصصی، مستندس��از، با اشاره به استفاده بجا از 
شعرهای سپانلو تأکید کرد: حاصل تبادل هایی که میان تصاویر 
و اشعار در این فیلم صورت گرفته است، ایجاد نظمی است که از 
دل این تصاویر معوج بیرون آمده و از اعوجاج آنها آفریده ش��ده 
است. موسیقی فیلم نیز بیشتر غربی است تا شرقی و بردل تهرانی 
که دیگر کمتر نمادهای ش��رقی دارد، نشسته است. در آینه ها و 
شیشه ها، مجاز و واقعیت به تبادل می پردازند. در صحنه های 
پایانی فیلم، تصاویر به نهایت اعوجاج رسیده است که گاهی تا مرز 

شکل گیری توهم ادامه می یابد. 
کارگردان فیلم»ته��ران، هنرمفهومی« خاطرنش��ان کرد: تنها 
مجسمه ها هس��تند که به صورت واقعی نش��ان داده شده اند و 
انعکاس آنها در آینه ها نیامده است. در این فیلم، شهر می تواند 
واقعی نباشد، اما مجسمه ها واقعی اند و ایستاده اند. گفتگوهای 
روزمره و لهجه ها و صداهای مختلف در این فیلم به ایجاد ادبیاتی 

خاص منجر شده است. 
محصصی با اشاره به اینکه صحنه آغازین و پایانی فیلم با تصویر 
مجسمه ابن هیثم در موزه سینما به تصویر کشیده شده است، از 
هدف این تأکید روی مجسمه پرس��ید و اصالنی در پاسخ گفت: 
این فیلم با تصویر مجس��مه ابن هیثم آغاز و پایان می یابد، زیرا 
وی اولین کسی است که به نوعی لنز و سینما را اختراع کرد و این 

تأکیدها به نوعی ستایش سینما است.

هگمتانه، نماد تداوم ملی ماست 
محمدرضا اصالنی درباره فیلم مس��تند »دست های هگمتانه« 
گفت: هگمتانه یا همدان با 3300 سال قدمت، کهن ترین شهری 
است که همچنان با نام خود زنده است و به نوعی نماد تداوم ملی 
ماست. توجه به صنایع دستی در این فیلم نشانگر سابقه باستانی 
آن در این ش��هر و نش��انه تفکری است که در پش��ت لعاب های 
 براق و فس��فریک این آثار نهفته است. ساخت صنایع دستی یک 
جهان بینی است و یکدستی رنگ در این صنایع، معنایی بنیادی 
دارد. زاون قوکاسیان با اشاره به نگاه جس��تجوگرانه دوربین در 
فیلم های اصالنی، از نق��ش دوربین در فیلم های او پرس��ید و 
اصالنی پاس��خ داد: دوربی��ن در فیلم های من، به وی��ژه در این 
دو فیلم، جستجوگر اس��ت و هرگز دانای کل نیس��ت. به عنوان 
 یک کاراکت��ر می بیند و پیدا می کند و نش��ان می دهد و هرگز 

نمی گوید من می دانم و تو نمی دانی.
گفتنی است این نشست، نخستین برنامه از سلسله نشست های 

تخصصی کانون فیلم حوزه هنری بود. 

نخستین نشست کانون فیلم حوزه هنری برگزارشد

شیشه ها نتوانستند جای دیوارها را بگیرند 

کانون فیلم حوزه هنری اصفهان در روهای پایانی هفته گذش�ته میزبان مس�تند ساز مطرح  گروه 
ایرانی، محمد رضا اصالنی ب�ود تا با نمایش فیلم های »دس�ت های هگمتانه« و »تهران، هنر فرهنگ 

مفهومی«، نخستین برنامه هنری حوزه هنری را در سال جاری کلید زده باشد.

خوب وبد برای جامعه فرقی نمی کند

بازیگر فیلم سینمایی »راه آبی ابریشم« با اشاره به تأثیر فضای جامعه در 
عملکرد هنرمند، تأکید کرد بس��یاری، میان بازیگر مستعد و پرتالش و 

بازیگر کم مایه تفاوتی قائل نیستند. 
رضا کیانیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره علت و عواملی که بازیگر 
را به ورطه تکرار می اندازد، گفت: یک��ی از تأثیرگذارترین دالیل افتادن 
بازیگر به دام تکرار، ماهیت صنعت سینماست؛ وقتی یک بازیگر در ارایه 
یک کاراکتر موفق می شود، تا مدت ها پیشنهادهایی از همان دست به 
سمتش سرازیر می شود و بازیگران گاه به ناچار مجبور به قبول تکرار خود 
می شوند. بازیگر فیلم »آژانس شیشه ای« گفت: راه مقابله بازیگر با این 
شرایط می تواند تحمل بیکاری و کاستن بلندپروازی ها باشد تا با گزینش 
صحیح پیشنهادها، خود را به دام تکرار نیندازد. این مسأله بسیار سخت 
است، چرا که گاهی ماجراهای مالی به بازیگر اجازه این تأمل را نمی دهد.

کیانیان ادامه داد: فاکتور بعدی در کلیشه شدن بازیگران، جامعه است؛ 
وقتی که جامعه بی��ن یک بازیگر که ب��ا تالش و تعصب س��عی در ارایه 
نقش های متفاوت دارد و بازیگری که تالشی در این زمینه ندارد و همواره 
خودش را تکرار می کند، ارزش خاصی قائل نمی شود، رقابت برای اجرای 

شخصیت های ماندگار کم می شود.
رضا کیانیان گفت: عوامل دیگر، مانند خواست تماشاگر، بر این موضوع 
تأثیر می گذارد؛ به این ترتیب که وقتی بازیگر در یک نقش مورد استقبال 
تماش��اگر قرار می گیرد، تهیه کننده و کارگردان برای اینکه فیلمشان 
مخاطب بیشتری داشته باشد، از بازیگرانی استفاده می کنند که امتحان 

خود را در فالن نقش پس داده اند.

ارشاد به خدا جواب پس دهد 

یوسفعلی میرشکاک، شاعر و منتقد، با بیان اینکه سینما االن تبدیل 
به فیلم فارسی و آبگوشتی شده است، گفت: هر کسی که به فیلم های 

کنونی سینما مجوز می دهد، قطعا جایش در جهنم است. 
این شاعر و منتقد درباره هنر انقالب گفت: این هنر با انقالب اسالمی 
شکل نگرفته است و در انقالب مشروطه و انقال ب های دیگر شیعیان 
نیز ما ش��اهد هنر انقالبی هس��تیم، مانند زمان صفویه ک��ه بعد از 

خطبه ها، بعد از رسول اهلل نام 12 امام مطرح می شد.
میرشکاک در ادامه با مقصر دانستن رس��انه ها بیان کرد: متأسفانه 
رسانه و مس��ئولیت های کلیدی فرهنگی ما، دست افرادی است که 
شایستگی و توانایی ویژه ای ندارند و همین، باعث ضعف فرهنگی ما 
شده است. وی در ادامه درباره ضعف موسیقی گفت:  االن در موسیقی 
پاپ افرادی خواننده شده اند که مسئوالن وزارت ارشاد، مثال به بهانه 
اینکه فالنی شبیه فالن خواننده قدیمی، مثل فالن خواننده آن ور آبی 
، ترانه می خواند مجوز می دهد، سؤال من این است: اگر شبیه بودن 
به آن خواننده ایرادی ندارد، خود آنها که تمایل به بازگشت به ایران 

را دارند چه کار باید کنند؟ 
مسئوالن رویکردشان را باید مش��خص کنند.این شاعر و منتقد در 
ارتباط با ضعف س��ینمای بعد از انقالب گفت: افرادی مانند حاتمی 
کیا و مجید مجیدی در حوزه هنری بودند که قصد داش��تند فیلم و 
سینمای انقالب را راه اندازی کنند، اما متأسفانه سینمای االن تبدیل 
به فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی شده است. وزارت ارشاد باید به خدا 

جواب پس بدهد.

اگر سینما فاسد است، رهایش کنند

بهرام رادان تأکید می کند  خانواده سینما یکی از نجیب ترین و با شرافت ترین 
صنف های موجود است و هر کس می گوید سینما فاسد است، آن را رها کند. 
رادان با گله مندی از رسانه ای شدن اخبار این روزها، ادامه می دهد:  من، 
تمام قد از شرافت و نجابت هم صنفان خودم در سینما دفاع می کنم. همه 
کسانی که درباره فساد در سینمای ایران اظهارنظر کرده اند، ربطی به سینما 
ندارند. فساد یعنی چه؟ من متوجه نمی شوم چرا باید مسأله ای که در همه 
اقشار جامعه وجود دارد، به همه سینماگران تعمیم داده شود. مثل این است 
که بگوییم در ایران دزدی هست و بعد هم یکی بگوید همه مردم ایران دزد 
هستند. بازیگر فیلم »پل چوبی« افزود:  فساد به معنی انجام دادن فعل حرام 
است. آقا و خانمی که اصال در سینما نیستند و  در سینما کار هم نمی کنند، 
چرا باید با نشر اکاذیب به خانواده سینما تهمت بزنند؟ آقای کارگردانی که 
در تلویزیون است، چطور می تواند در مورد این مسأله در سینما نظر بدهد؟ 
اصال از کجا می داند که در سینما چه خبر است؟  من هیچ وقت وارد حواشی 
نمی شدم، اما احساس می کنم با مطرح شدن چنین حرف هایی از رسانه ها، به 
سینمای ایران ظلم شده است. این حرف ها را هم، دو بازیگر خانم که یکی شان 
بازیگر دهه هفتاد بود و همان موقع در سینما حضور داشت و بعد از آن هم 
حضورش کم رنگ تر شد و یکی دیگر از بازیگران که اصال ربطی به سینما ندارد 
و در سینما حضوری نداشته است، عنوان کردند. چرا رسانه ها دنبال چنین 
افرادی می روند؟ اگر قرار است کسی درباره سینما حرف بزند، باید عزت اهلل 
انتظامی و خانم رخشان بنی اعتماد و... از این سینما بگویند. چرا کسی سراغ 
بزرگان سینما نمی رود؟ آنهایی که در این حوزه استاد هستند و می دانند ما 

چه سینمای نجیبی داریم.

بهرام رادان:یوسف علی میر شکاک:رضا کیانیان:

SMS

در دومین برنامه هفت چه گذشت؟ 
دومین بخش از برنامه »هفت« در سال جاری بی شک یکی ازداغ ترین 
برنامه های گفتگومحور در سال لقب خواهد گرفت، چرا که تلویزیون و 
مدیران آن با وقت دادن به سازندگان برنامه تا 30 / 2 بامداد، اجازه دادند 

تندترین انتقادها و حرف ها زده شود.
ازاین جالب تر، بردن نام هایی بود که تقریبا درهیچ برنامه گفتگومحوری 
وجود نداش��ت و ش��اید تا پایان این دولت هم تکرار نشود؛ احمدی نژاد، 
میرحسین موس��وی، مهدی کروبی، محس��ن رضایی و محمد خاتمی، 
پرکاربردترین نام هایی بودند که در برنامه اخیر هفت از آنتن ملی اعالم 

شدند .
کارگردان فیلم »قالده های طال« با حضوردربرنامه »هفت« تأکید کرد 
سرمایه این فیلم را روایت فتح داده است و وزارت اطالعات هیچ حمایتی 

از ساخت این فیلم نکرده است. 
بخش اول برنامه »هفت« شب گذشته به بررسی و نقد فیلم »قالده های 
طال« با حضورابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم و مسعود فراستی، منتقد 
اختصاص داش��ت. ابتدا فریدون جیرانی با اشاره به انتقاداتی که به نحوه 
اکران این فیلم وارد بود و تعداد سالن های این فیلم عنوان کرد: »خیلی ها 
می گویند ش��رایط اکران فیلم »قاله های طال« مساعدتر بود و به همین 

دلیل هم، فیلم فروش بیشتری داشت.« 
 طالبی درپاس��خ به این س��ؤال، گفت: »من این مس��أله را قبول ندارم. 
 قبل از این هم گفته بودم فارغ ازمحتوای این فیلم ها، با برخوردی که با

 دو فیلم »خصوصی« و »گش��ت ارش��اد« صورت گرفت، مخالف بودم. 
این اتفاق به دلیل تسویه حساب های شخصی افتاد و ربطی به فیلم من 
ندارد. ضمن اینکه شرایط تبلیغات برای »گش��ت ارشاد« و »قالده های 

طال« برابر بود«.
این کارگردان با تأکید براینکه برای ساخت فیلمش تحقیق کرده است و 
بخش مستند آن زیاد بوده است، افزود: »شما تصاویری از تظاهرات مردم 
در25 خرداد را در این فیلم می بینید که تا به حال جایی ندیده بودید. این 
تصاویر، همان هایی بود که هلکوپترها گرفته بودند و ما برای به دس��ت 
آوردن این تصاویر زحمت زیادی کش��یدیم. عده ای از مردم فکر کردند 
جمهوریت مملکت شان در خطر است و برای دفاع از این مسأله به میدان 
آمدند. ما چوب نمایش این تصاویر را خوردیم. تعداد زیادی در 25 خرداد 
به میدان آمدند و مردم هم بودند. این تظاهرات تا 29 خرداد واقعی بود. 
اما بعد از صحبت های آقا در خطبه های نماز جمعه، مردم متوجه شدند 
تقلب اتفاق نیفتاده و قصه براندازی نظام در میان است«. طالبی همچنین 
اشاره کرد: »در تظاهرات های بعدی تعداد مردم کم شد. من روی کسانی 

زوم کردم که مردم را تحریک کردند و فیلم نقاط سیاسی زیادی دارد.«
 در ادامه مسعود فراستی عنوان کرد: »این فیلم به سفارش نهادی ساخته 
نشده و معلوم است نشأت گرفته از دغدغه فیلمساز است. قصه فیلم هم از 

همین دغدغه فیلمساز بیرون آمده است«.
طالبی در پاس��خ به این اظهارنظر، گفت: »دقیقا همینطوراست. من به 
دنبال نهادی بودم که از فیلم حمایت کند، اما کسی حاضر به انجام این کار 
نشد. با وزیر اطالعات برای حمایت از این فیلم قرار گذاشتم، اما فیلمنامه 
حاضر نبود و با خواندن داستان س��ه خطی فیلم، اعتراض آنها درآمد و با 
ساخت آن مخالفت کردند. البته خود وزیر اطالعات یکی را به من معرفی 
کرد و گفت که هوای من را داشته باش��ند و خودش موافق بود. من با آن 
آقایی که وزیر معرفی کرده بود، دو بار هم نهار خوردم، اما بعد از آن هر چه 
تماس گرفتم، جوابم را ندادند و آخر سر هم گفتند که دیگر با من تماس 

نگیر و اگر الزم شد، خودمان زنگ می زنیم«.



چهرهیادداشت

خبر

 داربی سپاهانی ها 
یکی صدر ،یکی قعر

دور برگش��ت لیگ برتر هندبال باشگاه های کش��ور امروز  با برگزاری 
دیدار سپاهان و سپاهان نوین و مصاف ذوب آهن و شهرداری زرند آغاز 
می شود. سپاهان قهرمان نیم فصل رقابت ها در هفته اول دور برگشت 
به دیدار تیم هم خانواده خود می رود. دیدار س��پاهان و سپاهان نوین 
دیداری تمام سپاهانی اس��ت؛ رقابتی که یک سوی آن تیم صدرنشین 
سپاهان و در سوی دیگر تیم قعرنشین سپاهان نوین قرار دارد. شرایط 
دو تیم سپاهانی کامال متفاوت است. سپاهان برای حفظ جایگاهش در 
صدر، راهی جز پیروزی ندارد و نوینی ها هم برای فرار از سقوط، مقابل 
هم خانواده خود صف آرای��ی می کنند.اما ذوب آه��ن که هفته پیش 
نتیجه داربی هندبال اصفهان را به سپاهان واگذار کرد، در خانه میزبان 

شهرداری زرند کرمان هستند. 

ذوب آهن مقابل دانشگاه آزاد 
کم آورد

 تیم بس��کتبال ذوب آهن در اولین دیدار از رقابت های مرحله پلی آف
 در تاالر  بسکتبال ملت، میزبان تیم دانشگاه آزاد بود که در پایان نتیجه را  
با حساب73-49 واگذار کرد. مسئوالن ذوب آهن نسبت به بازی  آندره 
اسمیت، بازیکن  تازه وارد دانش��گاه اعتراض داشتند و بازی او را در این 
دیدار  غیر قانونی  دانس��تند. این بازیکن در بازی دیروز  فوق العاده کار 
کرد.  تیم ماهان دیگر نماینده اصفه��ان در این مرحله با قدرت حریف 
اهوازی خود را با نتیجه 92-83 از پیش رو برداشت و یک گام به مرحله 

نیمه نهایی نزدیک شد.

ملی پوش اصفهانی تیم شمشیربازی
شمش��یرباز اصفهانی برای کس��ب س��همیه المپیک راهی 
مسابقات زون آسیا می شود. شمشیربازان ایران که در مسابقات جهانی 
موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند، در آخرین فرصت خود برای 
المپیکی شدن باید در مسابقات زون آس��یا که 3۱ فروردین در ژاپن 
برگزار خواهد شد، شرکت کنند. علی یعقوبیان در اسلحه اپه، مجتبی 
عابدینی در اس��لحه سابر و شروین طلوعی، شمش��یرباز اصفهانی در 
اسلحه فلوره نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند که دوشنبه هفته 
 جاری راهی این کشور می شوند. علی یعقوبیان برای المپیکی شدن

بای��د ب��ه یک��ی از مقام ه��ای  
 اول ت��ا س��وم دس��ت 
پیدا کند، اما عابدینی 
و  طلوع��ی باید 
قهرمان شوند.

شاه می بخشه، وزیر نه!
حکایت شاه می بخش��د ولی وزیر 

گروه 
نمی بخشد، حکایت جالبی است که ورزش

هر از چند گاهی مصادیقی از آن در 
جامعه قابل رؤیت است. به عنوان نمونه هماهنگی گزارشگر و 
تصویربردار برنامه نود با مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان 
استان برای گرفتن گزارش از وضعیت کنونی ورزشگاه نقش 
جهان، یکی از این نمونه هاست که منجر به ضرب و شتم آنان 
از سوی نگهبان مجموعه شده است. تالش های خبرنگار مزبور 
ب��رای فهماندن این نکت��ه که حض��ور آنان در ورزش��گاه با 

هماهنگی قبلی با اداره کل بوده هم  فایده نداشته است.
 از قرار معلوم گزارش��گر نود برای این که با چنین اس��تقبال 
باش��کوهی مواجه نش��ود، باید قبل از مدی��رکل، با نگهبان 
مجموعه و برو بچه های هیأت موتورس��واری واتومبیلرانی 
هماهنگ می کرد، بعد حاال اگه الزم بود یک هماهنگی هم با 

مدیرکل می داشت! 
گویا این روزها قدرت و البی برخی افراد در زیرمجموعه ادارات  
بیش��تر از مدیران شده است. چش��م مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان استان و معاونانش روش��ن! البته شنیده شده متهم 
اصلی این اتفاق بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده، اما نفر بعدی 
این پرونده که گویا مشتش محکم ترهم بوده، بعد از این که 
خوب گرد و خاک کرده، از معرکه گریخته و کسی از آن خبر 

ندارد. اگر مردی برگرد...

پ نه پ.... 
بع��د از تس��اوی ذوب آهن مقاب��ل نف��ت آب��ادان، یکی از 
خبرگزاری ها با تیتر»بی خیال ش��انس آسیایی« نتیجه این 
دیدار را حمل به بی خیالی ذوبی ها برای رسیدن به سهمیه 
آسیایی این فصل دانست. یکی نیست بگوید: پ نه پ، سهمیه 
آس��یا را می خواهد اما دلش به حال نفت س��وخت، تصمیم 

گرفت امتیازات را باهم تقسیم کنند. تیتر می زنیدا!

 اصفهانی ها
 فرزند ناتنی سپاهان

برادران باتوانی از مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بازماندند.
آنها ناظریان را مقصر این اتفاق می دانند و معتقدند این آقا 
با بازیکنان اصفهانی مش��کل دارد و پای هرچ��ه کاتارو غیر 
بومی است را به اصفهان بازکرده است. بنده های خدا خیلی 
دیر متوجه این موضوع ش��دند، چون همواره برای بعضی ها 
)بخوانید ناظریان( مرغ همسایه غاز بوده و هست. باز هم باید 
خدا را شکر کنید که اسمتان هنوز در لیست سپاهان قرار دارد، 
وگرنه مجبور بودید هر فصل از این شهر به آن شهر کوچ کنید.

روبرو، آماده باش
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6
رویانیان کوچک تر از این حرف هاست

مدیر فنی و رییس آکادمی فوتسال گیتی پسند در خصوص انحالل تیم فوتسال پرسپولیس از سوی رویانیان 
گفت: به آقای رویانیان اعالم می کنم که کوچک تر از این حرف هاست که بخواهد مقابل فوتسال بایستد. اگر 
تا چهارشنبه رویانیان کوتاه نیامد، تمام مسائل مربوط به ندادن حق و حقوق بازیکنان این تیم را اعالم می کنم.

  ۱5 تس��اوی یعن��ی از دس��ت دادن 30 امتیاز ک��ه اگر فقط 
پنج امتیاز آن به دست آمده بود، ذوب آهن امروز باالتر از صبا 

و نفت، در رتبه چهارم لیگ حضور داشت.
 بازی نفت و ذوب آهن ب��ا وجود حضور پرتعداد تماش��اگران 
آبادانی، یک بازی س��رد و کس��ل کنن��ده از آب در آمد، چون 
نفتی ها که ب��ا حضور در رتبه های میان��ی جدول لیگ دیگر 
انگیزه ای برای ب��ه آب و آتش زدن ندارند و از س��وی مقابل، 
ذوب آهنی ها ه��م مثل هفته گذش��ته نتوانس��تند از توقف 
تیم های صبا و نفت استفاده کنند و البته شانس هم آوردند که 
 فوالد به تراکتورسازی باخت، وگرنه شاید یک پله سقوط هم

 نصیبشان می شد. 
در ابتدای بازی تصور می ش��د که ابراهیم زاده و تیمش الاقل 
برای جبران شکس��ت س��ه بریک دور رف��ت در مقابل نفت با 
انگیزه بیشتری وارد زمین ش��وند، ولی در طول نیمه اول هیچ 
اثری از این انگیزه دیده نشد و اگر گل نفت به ثمر نمی رسید، 
 ش��اید ذوبی ها برای زدن گل تساوی خودش��ان را به زحمت 
نمی انداختند، البته با ذکر این مسأله که ذوب آهن در یکی از 

بهترین شرایط آب و هوایی این چند سال اخیر در آبادان بازی 
کرد و بازیکنان این تیم باید از هوای منچستری! آبادان استفاده 

کافی را می بردند که اینگونه نشد.
ذوب آهن هرچند که هنوز برای رسیدن به عنوان چهارمی لیگ 
شانس دارد، ولی مدل بازی کردن بی انگیزه بازیکنانش، نشان 
می دهد تعدادی از آنها بیشتر به فکر س��اق هایشان هستند 
تا در این چهار هفته آینده آس��یب نبینند و خودشان را برای 
بازار نقل و انتقاالت فصل آین��ده روی بورس قرار دهند، چون 
با توجه به بحران مالی ذوب آهن در فص��ل اخیر و البته ادامه 
آن در آینده، نمی توان امیدوار بود که بازیکنانی مثل ش��هاب 
گردان، سید محمد حسینی و حتی ایگور کاسترو قصد ماندن 
در اصفهان را داشته باشند و ذوب آهن برای فصل آینده باید به 
فکر بازیکن سازی در بین تیم های پایه و استفاده از بازار لیگ 
یک باش��د تا ش��اید مثل صبای قم بتواند با یک سری بازیکن 
باتجربه بومی و جوانان با انگیزه، شرایط مناسب تری نسبت به 

لیگ یازدهم پیدا کند. 
بازیکن��ان مصدومی که بر اثر فش��ار بازی های لی��گ در این 

هفته های پایانی دست سرمربی تیمشان را خالی تر از همیشه 
کرده اند و به همین خاطر سرمربی تیم بیشتر به فکر استفاده 
چرخشی از بازیکنان اس��ت تا ذخیره ها، دلشان خوش باشد 
که دقایق بازیشان در لیگ یازدهم از مرز 500 دقیقه گذشته 

است. 
استفاده چرخش��ی از ش��هاب گردان و محمدباقر صادقی هم 
نمونه دیگری است که برای راضی نگه داشتن هر دو نفر، اتفاق 
افتاده و به احتم��ال زیاد در بازی آین��ده ذوب آهن و داماش، 
صادقی دوباره جای گردان را در قفس توری تیمش می گیرد.

لبت��ه ای��ن ش��رایط بالتکلیف��ی در م��ورد منص��ور   ا
ابراهی��م زاده ه��م ص��دق می کن��د و او بع��د از چهارس��ال 
حض��ور ب��ر روی نیمک��ت ذوب آه��ن، امس��ال آنق��در 
دچ��ار حاش��یه های مال��ی ش��ده ک��ه دیگ��ر خ��ودش هم 
 انگی��زه ای برای مان��دن و س��اختن تیم ن��دارد، همچنین به 
این ها اضافه کنید اختالف پنهان او را با مدیرعامل باشگاه که 
به همین خاطر در فصل آینده فقط یکی از این دو نفر در باشگاه 
ذوب آهن حضور خواهند داشت و نفر دیگر باید به فکر جدایی 

باشد که به نظر قرعه به نام ابراهیم زاده می افتد.
در طی ماه گذش��ته حتی ش��ایعاتی در مورد تی��م فصل بعد 
منصورخان هم شنیده ش��ده که خودش نه تنها آن را تکذیب 
 نکرده، بلکه همه چی��ز را به پایان فصل موکول کرده اس��ت. 
ذوب آهن در چه��ار هفته آینده لی��گ یازدهم ب��ه ترتیب با 
داماش، فجر سپاسی، سپاهان و مس کرمان روبرو خواهد شد 
که بازی های آسانی نیست و به خصوص شهرآورد اصفهان با 
توجه به ش��رایط س��پاهان در صدر جدول رده بندی، یکی از 
حس��اس ترین بازی های ذوب آهن در طی چند سال اخیر از 
آب در می آید که مانور رسانه های طرفدار قرمز و آبی در بحث 
راه دادن و تبانی در این مس��ابقه به زودی آغاز خواهد شد تا از 

این طریق، به اهداف خودشان برسند. 
باید دید عک��س العمل کادر فن��ی ذوب آهن نس��بت به این 

شایعات بی اساس چگونه خواهد بود. 
بازیکن��ان ذوب آهن به ط��ور حتم این نکت��ه را هم می دانند 
که چهارم ش��دن در لی��گ یازده��م، میراثی مان��دگار برای 
تیم فصل آینده خواهد بود تا ش��اید به خاطر انگیزه آس��یایی 
هم ک��ه ش��ده، ذوب آهن در ج��ذب بازیکن مس��یر س��اده 
تری در پیش رو داش��ته باش��د و از سوی دیگر س��هامداران 
 احتمالی باش��گاه که به دنبال خرید امتیاز این تیم هس��تند،

 به آرزویشان برس��ند و با ورزش��ی به غیر از فوتس��ال، راهی 
مسابقات بین المللی قاره کهن شوند.

ذوب آهن انگیزه ندارد

لگد زدن به بخت آسیایی

تساوی ذوب آهن در خانه نفت آبادان، باعث شد تا شاگردان منصور ابراهیم زاده با رسیدن به  گروه 
رکورد 15 تساوی در طول فصل، تیم های راه آهن و داماش را پشت سر بگذارند و الاقل اگر در ورزش

بین تیم های صدرنشین جایی ندارند، از این لحاظ رکورددار شوند.

آخرین فرصت المپیکی شدن طلوعی
 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده اموال غیر منقول
508 شماره: 465. تمامت ششدانگ اعيانی يكباب ساختمان واقع در طبقه ضلع شمال غربی 
پالك شماره 12192 فرعی واقع در اردستان يك اصلی دهستان گرمسير اردستان بخش 17 
ثبت اصفهان به مس��احت 81/67 مترمربع مورد ثبت صفحه 153 دفتر 268 امالك كه سند 
آن به نام خانم سعيده توسل هندو آبادی صادر و تسليم گرديده است با حدود اربعه بدين 
ش��رح شماالً: اول ديواريس��ت به فضای پالك 9239 به طول 3/50 متر دوم در دو قسمت 
پنجره و ديواريس��ت به فضای حياط خلوت مش��اعی به ترتيب به طول های 1/20 متر و 
3/95 متر )قس��مت اول شرقی است( شرقاً: اول ديواريست اشتراكی با پالك 12193 شمال 
شرقی به ترتيب به طول های 4/15 متر و 0/63 متر )قسمت دوم جنوبی( دوم در دو قسمت 
ديواريست به ماكت مشاعی به ترتيب به طول های 0/5 متر و 1/50 متر )قسمت اول جنوبی( 
سوم در سه قسمت ديواريست اشتراكی با پالك 12193 شمال جنوباًٌ: در دو قسمت پنجره و 
ديواريست به فضای حياط مشاعی به ترتيب به طول های 3/04 متر 1/56 متر )قسمت دوم 
به صورت پخ می باشد( غرباً: ديواريست به فضای پالك 9272 به طول 13/30 متر حقوق 
ارتفاقی و صاحبان آن: طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايی آن اس��ت و س��اير 
مشخصات عبارتند از مصالح ديوارها آجری اسكلت بتن آرمه سقف تيرچه بلوك نمای خارج 
آجر كف سراميك دربهای خارجی پروفيل درب های داخلی چوب و دارای سرويس كاشی 
و سراميك آشپزخانه اوپن و مشتركات: آب )مشترك با بقيه واحدها( برق مجزا – گاز مجزا 
می باش��د. )بدهی های مربوط به حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهی های مالياتی و 
عوارض شهرداری تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است( كه طبق سند رهنی شماره 
40728-88/11/21 دفترخانه اس��ناد رسمی 149 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه 
مهر بسيجيان می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 91/2/12 در محل اداره 
ثبت اسناد و امالك اردس��تان از طريق مزايده از مبلغ 375/000/000 ريال ارزيابی توسط 
كارشناس رسمی شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی از طرف خريدار فروخته می شود 
آدرس ملك: اردستان شهرك كاوه – كاوه12. اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. م الف: 20 فدايی – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

ابالغ وقت رسیدگي
542 در خصوص پرونده كالسه 1330/90 خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به نمايندگي 
مرادعلي نيكوپناه با وكالت نجمه محمدي دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت 1- محمد كرم زاده 
2- بهروز روان بخش��ي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 91/3/1 ساعت 
3 بعدازظهر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب 
بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. مدير دفتر شعبه 

22 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
543 در خصوص پرونده كالس��ه 975 خواهان مؤسس��ه قرض الحسنه بسيجيان به وكالت نجمه 
محمدي دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت 1- محمد نجفي 2- حسين متقي فر تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 91/3/16 ساعت 16/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه شوراي حل اختالف شماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.  شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
544 در خصوص پرونده كالس��ه 977 خواهان س��يد مهدي س��يد حسيني بوكالت نجمه محمدي 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت بهزاد افكار تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه 
مورخ 91/3/16 س��اعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه 
شوراي حل اختالف شماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقي مجتمع 

شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
545 در خصوص پرونده كالسه 34/91 ش 22 خواهان مهران بكراني دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفيت سعيد تنباكويي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 91/3/3 ساعت 
4/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقي مجتمع 

شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
546 در خصوص پرونده كالسه 32/91 خواهان كيوان بكراني با وكالت سميه مسعودي دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت فتانه دستوري تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 
91/3/22 س��اعت 11 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.  

شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
547 در خصوص پرونده كالسه 36/91 ش 22 خواهان مهران بكراني دادخواستي مبني بر مطالبه به 
طرفيت محمد راجي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 91/3/3 ساعت 5 
عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- 
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقي مجتمع 

شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
548 شماره: 305/90ش39. بموجب رای شماره 700 تاريخ 90/10/12 حوزه 39 شورای حل اختالف 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حميد ايتی تيرانی نشانی مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت مبلغ 3/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 40/000 ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 90/4/28 لغايت اجرای حكم در حق خواهان كيوان تبرانی نشانی محل اقامت آتشگاه 
– كوچه ميدان ش��هرداری – كوچه ش محمد ايفان – بن بست فروردين – پالك 33. ماده 34 قانون 
اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
549 در خصوص پرونده كالسه 23/91 خواهان كيوان بكراني دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت 
داريوش خردپژوه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 91/2/30 ساعت 4 تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني، جنب بيمه ايران مجتمع 
شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ مي گردد. شعبه 20 

حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
550 كالسه پرونده: 460/29/90ح. شماره دادنامه: 811/90-1390/11/3. مرجع رسيدگی: شعبه 29 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهرداد خوروش نشانی اصفهان خ رباط دوم – بلوار گل 
محمدی كوی دانش آموز ساختمان صدف 2 واحد4. وكال: 1- علی صادقی 2- سميه مسعودی به 
نشانی 1و2: اصفهان خ شيخ صدوق شمالی بعد از سه راه شيخ مفيد نرسيده به چهارراه نيكبخت بن 
بست بهار ساختمان 110 طبقه اول دفتر وكالت. خواندگان: 1- امير اسدی 2- مجتبی گل شيرازی به 
نشانی 1- مجهول المكان 2- اصفهان ملك شهر خ مطهری نبش كوچه بسيج طالفروشی كوه نور. 
وكيل: خوانده رديف دوم فاطمه زاده زارع به نشانی اصفهان خيابان جی نرسيده به چهارراه اديسون 
جنب تاالر آفتاب طبقه فوقانی كاش��ی سمنان. خواسته: مطالبه. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
اين ش��عبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوی آقای مهرداد خوروش با وكالت آقای 1- علی صادقی 2- خانم س��ميه مسعودی 
به طرفيت آقايان 1- امير اسدی 2- مجتبی گل شيرازی با وكالت خانم فاطمه زاده زارع به خواسته 
مطالبه وجه چك شماره 8738/94,671-12 بانك ملی ايران به مبلغ بيست ميليون ريال به انضمام 
هزينه دادرس��ی حق الوكاله وكال و خس��ارت تاخير تاديه تقديمی از ناحيه وكال خواهان شورا با 
بررس��ی اوراق و محتويات پرونده دعوت از طرفين مالحظه اظهارات وكال خواهان دفاعيات وكيل 
خوانده رديف دوم و خوانده رديف اول عليرغم آگهی وقت دادرس��ی در روزنامه )به علت مجهول 
المكان بودن( د جلس��ه حاضر نشده و اليحه دفاعيه ای نيز ارسال ننموده اند و اينكه وكيل خوانده 
ردي��ف 2 در صورتجلس��ه مورخ 90/8/18 اظهار نموده اند كه چك موض��وع دعوی امانی بوده و 
ش��هودی در اين خصوص دارند كه در مورخ 90/10/6 در جلس��ه حاضر ننموده اند فلذا با كيفيت 
منعكسه و مدارك مثبته موجود در پرونده مستنداً به مادتين 313 و 314 قانون تجارت و مادتين 519 
و 522 قانون آيين دادرسی حكم به محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال 
بابت اصل خواسته سی هزار ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله وكال طبق تعرفه و خسارت تاخير 

تاديه از مورخ 1390/3/8 تا زمان اجرای حكم در حق خواهان صادر و عالم می نمايد رای صادره 
نسبت به خوانده رديف اول غيابی و خوانده رديف دوم حضوری و به ترتيب ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل رس��يدگی واخواهی در همين شورا و تجديد نظر در محاكم عمومی اصفهان می 

باشد. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
551 در خصوص پرونده كالس��ه 1620/90 ش 33 خواهان جعفر ثنائي با وكالت محسن نساجي 
دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه يك فقره چك به شماره 516552 بانضمام 
مطلق خسارت و حق الوكاله وكيل به طرفيت مصطفي ميرزائي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي 
5شنبه مورخ 91/3/4 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

مي شود. شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
552 در خصوص پرونده كالس��ه 1618/90 ش 33 خواهان حيدر قرباني با وكالت آقاي محس��ن 
نس��اجي دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال بابت چك شماره 450030/52 مورخ 
90/9/10 بانضمام مطلق خسارات و حق الوكاله وكيل به طرفيت نقي قره كشي نيكجه تقديم نموده 
است. وقت رسيدگي براي 5 شنبه مورخ 91/3/4 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ مي شود. شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
553 شماره: 1170/90ش39. بموجب رای شماره 627 تاريخ 90/8/30 حوزه 39 شورای حل اختالف 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سعيد خالقی نام پدر وهاب نشانی مجهول المكان محكوم 
اس��ت به: حضور در دفترخانه اسناد رس��می و انتقال سند شش دانگ يكباب مغازه به پالك ثبتی 
15186/206 بخش 5 ثبت اصفهان بصورت س��ه دانگ به نام خواهان رديف اول و س��ه دانگ بنام 
خواهان رديف دوم و نيز پرداخت سی هزار ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل در حق خواهان 
1- علی جواديان 2- حاجيه رفيعی با وكالت آقای مهدی محمدی فشاركی نشانی اصفهان – خ شيخ 
صدوق ش��مالی – حدفاصل چهارراه نيكبخت و شيخ مفيد – مجتمع سرو – طبقه دوم – شماره7. 
ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 
اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود 
كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را 
معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه 
متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 

39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
554 در خصوص پرونده كالس��ه 62/91 ش ح 14 خواهان خانم نازي حاتمي دادخواستي مبني بر 
اثبات مالكيت و تنفيذ تماميت ششدانگ پالك ثبتي به طرفيت آقاي علي طاهري تقديم نموده است. وقت 
رسيدگي براي شنبه مورخ 91/2/30 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراها مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ مي شود. 

شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
555 كالسه پرونده: 1983/90ش14. مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان. شماره 
دادنامه: 27. خواهان: محمد استكی نشانی اصفهان – خمينی شهر – هفتصد دستگاه – فجر 8- پالك 
448. خوانده: 1- اميرحسين زاغيان. 2- پيمان نخوديان هر دو مجهول المكان. خواسته: الزام به انتقال 
سند ميتسوبيشی به شماره 533ل99ايران13 به شماره قديم 88386شيراز 14 مقوم به پنج ميليون 
تومان. گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی 
شورا. در خصوص دعوی آقای محمد استكی به طرفيت 1- اميرحسين زاغيان 2- پيمان نخوديان 
به خواسته الزام به انتقال سند خودروی ميتسوبيشی به شماره انتظامی 88386شيراز 14 و تعويض 

پالك به شماره 533ل99ايران13 به شرح دادخواست تقديمی است كه خواهان اعالم می دارد طبق 
مبايعه نامه مورخه 1387/6/5 خودروی مذكور را از خوانده رديف اول خريداری كرده و خودروی 
و تعويض پالك به نام وی ش��ده اس��ت و خودروی مذكور طبق سند ش��ماره 83/5/11-104979 
دفترخانه شماره 12 اصفهان به نام خوانده رديف دوم سند صادر شده است خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی از طريق نشر آگهی در جلسه رسيدگی مورخه 1390/12/23 حاضر نشده اند و اليحه 
ای نيز تقديم ننموده اند شورا نظريه تعويض پالك انجام شده به نام خواهان و سند قطعی ثبت شده 
در دفترخانه 12 اصفهان و استعالم واصله از راهور تسلسل ايادی را احراز و به استناد مواد 10 و 
219 و 220 و 225 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسی مدنی حكم به 
محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در يكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی سند پالك 
88386 شيراز 14 به نام خواهان در قبال دريافت الباقی ثمن معامله و پرداخت هزينه نشر آگهی و 
هزينه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی كه ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد شورا نسبت به خوانده رديف اول به استناد بند 
4 ماده 84 قانون آيين دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را اعالم می دارد كه قرار صادره ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي
557 در خصوص پرونده كالسه 6/91 خواهان يوسف سوادكوهي دادخواستي مبني بر انتقال سند 
به طرفيت ميثم شهاب نوكنده فرزند عقيل تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 
91/3/30 ساعت 15 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده 
به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
558 شماره: 537/90ش24. بموجب رای شماره 929 تاريخ 90/10/11 حوزه 24 شورای حل اختالف 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين كنگازيان فرزند نادعلی شغل ريخته گر نشانی 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت اجور معوقه 
و يك ميليون و هش��تصد و س��ه هزار ريال بابت قبوض مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و مبلغ 
سه ميليون و هشتصد هزار ريال بابت خسارات وارده به ساختمان به انضمام هفتصد هزار ريال 
هزينه كارشناسی جمعاً سيزده ميليون و پانصد و پنجاه و سه هزار ريال در حق خواهان محمدعلی 
صادقی فرزند علی شغل آزاد نشانی اصفهان – خ جی شير – كوچه قنبرعلی هاشمی – جنب كانال 
آب – كوچه خاطره – پ12 و همچنين پرداخت نيم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم 

نمايد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ اجرائیه
559 ش��ماره: 1284/90ش14ح. بموج��ب رای ش��ماره 1629 تاريخ 90/9/12 حوزه 14 ش��ورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم علي��ه آقای محمدرض��ا كيانی هرچگانی 
فرزند روزعلی نش��انی مجهول المكان محكوم اس��ت به: حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رس��می س��ند موتورس��يكلت به ش��ماره انتظامی 23613تهران47 در حق محكوم له آقای 
هادی راش��دی فرزند مختار نش��انی بهارس��تان – طوبی 18- پالك 635. م��اده 34 قانون اجراي 
اح��كام: همي��ن كه اجرائي��ه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظ��رف ده روز 
مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محك��وم به بدهد يا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را ق��ادر به اجراي 
مف��اد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم 
 كن��د و اگر مالي ن��دارد صريحاً اعالم نمايد. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان

ابالغ اجرائیه
560 شماره: 670/90ش24. بموجب رای شماره 927 تاريخ 90/10/11 حوزه 24 شورای حل اختالف 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه كهين بانو دفتريان نشانی مجهول المكان محكوم است به: 
الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 104/92 سهم مشاع از 798/75 سهم ششدانگ 
قطعه پالك ثبتی       قريه فرطمان بخش 14 ثبت اصفهان به نام خواهان حميد قاسمی فرزند يداله 
شغل كارمند نشانی اصفهان – خ فروغی – ك آريا – بن بست شقايق و همچنين پرداخت نيم عشر 
حق االجرا.  ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي 
معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

27
478



یادداشت

یک هنرمند فعال در زمینه تولید مصنوعات نمد، 
گروه 
حذف واس��طه ها از بازار عرضه صنایع دستی را شهرستان

خواستار شد.علی اصغر علیاری اظهارداشت: در 
حال حاض��ر تمام��ی صنعتگران 
صنایع دس��تی برای بازاریابی در 
کشور و عرضه تولیدات هنری خود 
به ب��ازار  ب��ا مش��کل مواجه اند و 
همین عامل باعث شده است نبض 
این بازار در اختیار واسطه ها قرار 
گیرد. این کارآفرین صنایع دستی 
گفت: صنعت نمدمالی در استان، 
یکی ازمهم ترین هنرهای دستی است که ساماندهی بازار عرضه تولیدات 
این صنعت، نیازمند نگاه ویژه مسئوالن، در ایجاد یک بازار با دوام و کوتاه 
کردن دست واسط گران  اس��ت. علیاری افزود: در حال حاضر یک ایرانی 
مقیم آمریکا چند سالی است که به مهم ترین واسطه عرضه تولیدات صنعت 
نمد استان تبدیل شده و بخش قابل توجهی از سود تولیدات این صنعت را 
کسب می کند. این صنعت گر نمدمالی چهارمحال وبختیاری مدعی شد: 
سال گذش��ته، حدود 105میلیارد ریال از محل فروش تولیدات نمدمالی 
استان نصیب این واسطه شده است. این در حالی است که اگر بازار عرضه و 
صادارات این هنر و دیگر هنرهای دستی به صورت صحیح مدیریت شود، 

بخش قابل توجهی از این درآمد باید به تولیدکنندگان برسد.

رشد 166 درصدی تسهیالت 
مسکن مهر

مدیرکل مسکن و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری 

              علی ابراهیمی 

تسهیالت ساخت مسکن مهر استان در سال گذشته پیشرفت 166 درصدی 
داشته است که در شهرهای باالی 25 هزار نفر بوده است. با توجه به اینکه 
 اس��تان در س��اخت مس��کن مهر رتبه نهم را دارد، تاکنون بیش از هزار و 
 400 میلیارد ریال تس��هیالت ساخت در اس��تان پرداخت شده است که 
 س��ه ه��زار و  108 واحد از طرح مس��کن مهر اس��تان، در مرحل��ه پایان 
نازک کاری قرار دارند که 360 درصد رشد را داش��ته اند. عالوه بر این، در 
شهرهای باالی جمعیت 25 هزار نفر استان، ده هزار و 608 واحد در مرحله 

اتمام اسکلت قرار دارند و ده هزار 
و 135 واح��د مرحله س��قف را 
به پایان رس��انده اند. همچنین 
 تع��داد واحدهایی که در مرحله 
 س��فت کاری ق��رار دارن��د، 
هفت هزار و 508 واحد بوده که 
نسبت به فروردین سال گذشته 

189 درصد رشد داشته است. 

خبر ویژه 

چهره روز

خبر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 761 |یکشنبه 27 فروردین 1391 | 23 جمادی االول 1433

احتمال جاری شدن سیل در استان
فرهادی، مدیرکل مدیریت بحران استان، درباره احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و جاری 
شدن سیل هشدار داد و گفت: برپایه پیش بینی هواشناسی، با ورود سامانه بارش زا به استان، احتمال 

بارش تگرگ، باران و جاری شدن سیل، همراه با رعد و برق و وزش باد وجود دارد.

7

باید واسطه های صنایع دستی 
را حذف کرد

اضفه شدن جراحی عمومی به 
رشته های دانشگاهی  

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
گروه 
ش��هرکرد گفت: رشته تخصصی شهرستان

جراحی عمومی در سال جاری به 
رشته های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزوده می شود.

رضا ایمانی اظهار داشت: حوزه درمان استان چهار محال 
و بختیاری در سال گذشته در هشت بیمارستان و چهار 
کلینیک تخصصی فعالیت داشته است. در نیمه دوم سال 
گذشته، این استان 40 نیروی متخصص و فوق تخصص 
در بیمارستان ها و کلینیک ها جذب کرد. ایمانی عنوان 
کرد: در س��ال جاری، در زمان توزی��ع، نیروی متخصص 
جایگزین نیروهایی می شوند که از استان بیرون رفته اند. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان اینکه در 
برخی از بیمارستان های این اس��تان که سطح دو است، 
بیش��تر از پنج تخصص تعریف نش��ده، بیان داش��ت: در 
بیمارستان فارسان 25 نیروی متخصص در حال خدمت 

هستند.

40 پزش�ک متخص�ص و ف�وق تخص�ص در 
کلینیک امام علی)ع( مشغول فعالیت هستند

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد یادآور ش��د: 
 کلینی��ک ام��ام عل��ی)ع( در ش��هرکرد 18 ماه اس��ت 
راه اندازی ش��ده. در این کلینیک 40 پزشک متخصص 
و فوق تخصص حضور دارند و خدماتی نظیر اکو، تس��ت 
ورزش، نوار قلب، آزمایش��گاه پیش��رفته، رادیولوژی و... 

انجام می شود. 
وی افزود: این مرکز روزانه 700 نفر مراجعه کننده دارد. 
قیمت ویزیت آن هزار و 500 اس��ت و حقوق پزشکان به 
صورت هیأت مدی��ره و خودگ��ردان، از درآمد کلینیک 
پرداخت می شود. ایمانی با اش��اره به اینکه کلینیک ها 
مشکالت خاص خود را دارد، عنوان کرد: تنها مشکلی که  

این مرکز دارد، نوبت دهی آن است.

آغاز فاز دوم بیمارس�تان کاش�انی در س�ال 
جاری 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: در فاز دوم  
بیمارستان کاشانی، کلینیکی برای ارایه خدمات به مردم 
این استان طراحی شده است. ایمانی افزود: عمل جراحی 
قلب در بیمارس��تان هاجر ش��هرکرد با هزینه 600 هزار 
تومان انجام می گیرد. س��ال گذشته 140 مورد جراحی 

قلب باز انجام شده و عوارض ناچیزی داشته است.

 فرمانده پلیس راه چهار مح��ال و بختیاری از رش��د 29 درصدی 
تصادفات منجر به ف��وت در ایام نوروز درچهار مح��ال و بختیاری 
 خبر داد. عزت اهلل اعرابی اظهار داشت: سال گذشته آمار تصادفات 
11 درصد بود و در سال جدید در ایام نوروز، تصادفات منجر به فوت 

در استان، 29 درصد رشد داشت.

بیشترین تصادفات درشب اتفاق افتاده است
 وی  با بیان اینکه بیش��ترین آمار تصادفات در ش��ب اتفاق افتاده،

 بیان داش��ت: 2 درصد تصادفات هنگام طلوع آفت��اب،16 درصد 
تصادفات هنگام غ��روب و 26 درصد تصادفات هنگام ش��ب اتفاق 

افتاده است.
 اعرابی با بیان اینک��ه 22 درصد تصادفات برون ش��هری که منجر

  به ف��وت در این اس��تان ش��ده، مربوط به شهرس��تان ش��هرکرد 
 اس��ت، اذعان داش��ت: 23 درصد تصادفات ناش��ی از فوت مربوط 
 به شهرس��تان بروج��ن، 34 درصد ل��ردگان، 7 درصد فارس��ان، 
6 درصد کوهرنگ، 4 درصد اردل و4 درصد مربوط به شهرس��تان 

کیاراست.

تصادفات در ایام نوروز 17 درصد افزایش داشته است
فرمانده پلی��س راه چهارمح��ال و بختیاری گفت: عل��ت افزایش 
تصادفات این استان، زیاد شدن وسایل نقلیه، آشنا نبودن رانندگان به 
مسیرها، ضعف آموزش رانندگان، استفاده نکردن از کاله ایمنی و... 
است. سرهنگ عزت اهلل اعرابی تصریح کرد: 4 درصد تصادفات ناشی 

از فوت  در ایام نوروز سال جاری، مربوط به موتورسیکلت ها ست.
وی ادامه داد: بیش از 70 درصد تصادفات، در محورهای فرعی این 

استان اتفاق افتاده است. 

محورهای ارتباطی استان دارای دوربین می شوند 
 مدی��رکل راه و ترابری اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از نصب 

پنج دوربین کنترل سرعت در محورهای ارتباطی استان خبر داد.
علی علیخانی گفت: برای نصب این دوربین ها، بیش از دو میلیارد 
و 500 میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته ش��ده است. وی هدف از 
نصب دوربین های مذکور را کاهش تصادفات، کنترل س��رعت و 
ترافیک، و افزایش ایمنی بیان و تأکید کرد: این دوربین ها تا پایان 
بهار در نقاط پر تردد استان نصب می شوند که عبارتند از : محورهای 

ارتباطی شهرکرد – اصفهان، بروجن - شهرکرد، سامان – شهرکرد،  
فارسان – شهرکرد و شلمزار- شهرکرد. وی همچنین تصریح کرد: 
نصب دوربین های یاد شده با همکاری اداره کل حمل و نقل و پایانه 

و پلیس راه استان انجام می شود. 

یک میلیارد ریال برای تأمین راه روستایی 
مدی��رکل راه و تراب��ری چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ب��رای 
تأمی��ن راه روس��تایی در چهارمح��ال و بختی��اری مبل��غ ی��ک 
میلی��ارد و 740 میلی��ون ری��ال مصوب ش��ده اس��ت. علیخانی 
ادام��ه داد: بیش��ترین افزای��ش تصادف��ات در چه��ار مح��ال و 
 بختی��اری در راه ه��ای روس��تایی اتف��اق افت��اده اس��ت. وی با 
اشاره به اینکه  تصادفات در راه های روستایی این استان 15 درصد 
 افزایش داش��ته، عنوان کرد: راه های روس��تایی این استان را باید 
تأمین ک��رد و درگیری های رخ داده در این مس��یرها را به حداقل 

رساند. 

محورهای فرعی بیشترین آمار تصادفات را دارد 
مدیر حمل و نقل س��وخت پایانه های چهار محال و بختیاری نیز 
 در این جلسه گفت: محورهای فرعی بیشترین آمار تصادفات را در 
چهار محال و بختیاری به خود اختصاص داده است. فریبرز کرمی 
اظهار داشت: آمار تصادفات سر صحنه در سال گذشته، 15 درصد 
کاهش نسبت به سال 89 داشته است. وی تصریح کرد: فوتی های 
سال گذش��ته 14 درصد نسبت به س��ال 89 کاهش داشته است.

کرمی با اشاره به اینکه تصادفات در محورهای فرعی بیشتر اتفاق 
افتاده اس��ت، عنوان کرد: در محورهای فرعی این استان تصادفات 
افزایش داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: تصادفت درون شهری 1/6 
درصد کاهش داشته اس��ت. مدیر حمل و نقل سوخت پایانه های 
چهار محال و بختیاری اذعان داشت: تصادفات روستایی 23 درصد 

افزایش داشته است.

الکل و مواد مخدر، عامل اصلی بروز حوادث رانندگی
مدیر کل پزشک قانونی گفت: الکل و مواد مخدر، عوامل اصلی بروز 
حوادث رانندگی هستند. وی با اشاره به اینکه بیشترین تلفات در 
وسایل نقلیه  مربوط موتور سیکلت ها بوده اس��ت، عنوان کرد: به 
خاطر رعایت نکردن  ایمنی، بیشترین تلفات در موتور سیکلت ها 
اتفاق افتاده است. فیروز بخت یادآور شد: آمار تصادفات  بین سال 85 
تا 89 در سواری ها 47 درصد و موتور سیکلت ها 32 درصد، در کل 
 کشور بوده است و این استان، در تصادفات موتور سیکلت ها در رده 

17 قرار داشته است.

فرمانده پلیس راه چهار محال و بختیاری خبر داد 

تصادفات فوتی استان رشد داشته است

گروه  چندی پیش مدیران استان در جلسه ای به مشکالت و بررسی آسیب شناسانه وقایع نوروز پرداختند.
وقایعی که مربوط به امنیت راه ها و جاده ها بود تا با شناسایی چالش ها بتوانند میزبانی مناسب تری  شهرستان

 از هموطنان داشته باش�ند. در این جلس�ه حرف ها و دیدگاه های مهمی رد و بدل شد که در ادامه 
می خوانید.

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

ابالغ وقت رسیدگي
574 در خصوص پرونده كالسه 1842/90 خواهان ناصر- محسن- منصور- زهرا- بتول- محترم 
همگي جبارزارع دادخواستي مبني بر الزام به انتقال به طرفيت محمد نيلي و مرتضي نيلي فرزند محمود 
)هردو( تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز پنج شنبه مورخ 91/3/18 ساعت 9/30 تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره 2 شوراي 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
588 ش��ماره: 931/90. بموجب رای ش��ماره 1088 تاريخ 90/10/28 حوزه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه موسسه اصحاب كهف عليرضا رجايی نشانی مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 9/600/000 هزار ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال هزينه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 90/9/3 لغايت اجرای حكم و پرداخت نيم عشر حق 
االجرا. محكوم له محمد رضا خادمی نشانی شهرك ولی عصر – خ راغب اصفهانی – فرعی چهارم – 
پE 194. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي 

ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: 899 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
589 شماره: 253 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 234/50 مترمربع بشماره پالك 
3226 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از پالك 616 فرعی از 189- اصلی واقع درخالدآباد جزء بخش 9 
حوزه ثبتی بادرود كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای علی الهی خالدی فرزند جعفر در جريان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت تحديد حدود بعمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در تاريخ 1391/03/01ساعت 10 صبح در محل شروع 
و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد موكول خواهد 
شد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در روز و ساعت مقرر در محل 
حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبقه ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس 
تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1391/01/27 م الف/110/12 طويلی – رئيس ثبت 

اسناد و امالك بادرود 

حصر وراثت
591 آقای مسلم ظهيری نژاد دارای شناسنامه شماره 652 به شرح دادخواست به كالسه 12/91ش7 
از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر ظهيری 
نژاد بشناسنامه 1920 در تاريخ 1390/5/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- شهربانو هارونی فرزند سهراب ش ش 12 )همسر(. 2- ايمان ظهيری نژاد 
فرزند صفر ش ش 7-024647-113 )فرزند(. 3- مسلم ظهيری نژاد فرزند صفر ش ش 652 )فرزند(.4- 
اميد ظهيری نژاد فرزند صفر ش ش 1-007613-113 )فرزند(.5- خديجه ظهيری نژاد فرزند صفر ش 
ش 30 وازيچه )فرزند(. 6- مرجان ظهيری نژاد فرزند صفر ش ش 225 )فرزند( والغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:12128  شعبه هفت شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر

ابالغ
592 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی. مرجع 
رسيدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمينی شهر به نشانی: بلوار اميركبير ك 109 )آدريان( خ 
امام حسين جنب قرض الحسنه مهدی موعود ابتدای كوچه گلزار خانه فرهنگ ميالد. كالسه پرونده: 
477/90حل4. وقت رس��يدگی: س��اعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 1391/2/20. مشخصات 
خواهان: عليرضا سليمانی فرزند علی نشانی: اصفهان – خ امام خمينی – دهنو – خ وليعصر جنوبی 
– كوچه ش س��ليمانی ك پ 46196-81891. مش��خصات خوانده مجهول المكان: علی خواجه فرزند 
مصطفی. خواسته و بهای آن: الزام به انتقال يك دستگاه اتومبيل شماره 13-557ق52. داليل خواهان: 
فتوكپی مصدق قولنامه – استعالم از راهنمايی و رانندگی. گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المكان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی به وی از طريق نشر آگهی در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار وفق ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. 
لذا دراجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات، يك نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با 
مراجعه به اين شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رسيدگی 

حاضر گردد. م الف: 12129 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

حصر وراثت
593 آقای احمدرضا ش��فيعی دستگردی دارای شناسنامه شماره 112 به شرح دادخواست به كالسه 
9/91ش ح7 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان 
ابراهيم شفيعی دستگردی بشناسنامه 16 در تاريخ 1387/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نبات باقری فرزند علی ش ش 16 )مادر(. 2- فاطمه 
صغری باقری دستگردی فرزند حسن ش ش 30 )همسر(. 3- ناصر شفيعی دستگردی فرزند ابراهيم 
ش ش 9-009788-113 )فرزند(.4- رضا ش��فيعی فرزند ابراهيم ش ش 1416 )فرزند(.5- احمدرضا 
شفيعی دستگردی فرزند ابراهيم ش ش 112 )فرزند(. 6- اعظم شفيعی دستگردی فرزند ابراهيم ش ش 
9 )فرزند(. 7- طاهره شفيعی دستگردی فرزند ابراهيم ش ش 922 )فرزند(. 8- بتول شفيعی دستگردی 
فرزند ابراهيم ش ش 504 )فرزند( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف:12130  شعبه هفت شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر

ابالغ نظریه کارشناسی 
594 كالسه پرونده: 900189. وقت حضور: يك هفته پس از انتشار در روزنامه. خواهان: بانك صنعت 
و معدن ش��عبه اصفهان با وكالت خانم الهام محمدی. خواندگان: محمد حسين ايزدی و سيد حسين 
رفيعی پور. خواسته: ابالغ نظريه كارشناسی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م. خواهان دادخواستی تسليم 
دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 ارجاع گرديده و نظريه كارشناسی ارائه شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 و 260 
قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم نظريه كارشناسی، نظريه و يا اعتراض خود را نسبت به نظريه كارشناسی با ذكر دالئل ارائه نمايد. 

م الف: 866 فانی – مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
611 كالسه پرونده: 1170/90. شماره دادنامه: 1318. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: آقای اكبر هفت برادران نش��انی خيابان ارديبهشت شمالی – كوچه سيد اسداله – 
پالك40. خوانده: موسسه مالی قرض الحسنه اصحاب كهف نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه 
مبلغ س��ه ميليون و يكصد و چهل هزار ريال. گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن 
كالسه فوق طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان آقای 
اكبر هفت برادران به طرفيت خوانده موسسه مالی قرض الحسنه اصحاب كهف به خواسته مطالبه مبلغ 
سه ميليون و يكصد و چهل هزار ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع 
اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر 
آگهی و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت دانس��ته مستنداً به ماده 198ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ سه ميليون و يكصد و چهل 
هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 
دادخواست 90/7/24 در حق خواهان محكوم و اعالم می دارد رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين شعبه می باشد. م الف: 928 قاضی شعبه 20 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
612 كالسه پرونده: 1168/90. شماره دادنامه: 1319. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: خانم محبوبه باطنی نشانی اصفهان – خ توحيد – كوچه شهيد كاظمی – پالك114. 
خوانده: موسسه مالی اصحاب كهف نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ دو ميليون و نهصد و 
ش��صت هزار ريال. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن كالسه فوق طی تشريفات 
قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان خانم محبوبه باطنی به طرفيت خوانده 
موسسه مالی اصحاب كهف به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و نهصد و شصت هزار ريال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به 
ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر آگهی و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی 
حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198ق.ا.د.م خوانده را 
به پرداخت مبلغ دو ميليون و نهصد و شصت هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال هزينه 
دادرس��ی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 90/7/21 در حق خواهان محكوم و اعالم می 
دارد رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين شعبه می باشد. م 

الف: 927 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
613 كالسه پرونده: 1174/90. شماره دادنامه: 1315. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: خانم مرضيه خيام باشی نشانی شاهين شهر – بانك استان – فرعی 8- پالك32. 
خوانده: موسسه اصحاب كهف نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ دو ميليون و چهارصد و 

پنجاه هزار تومان. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن كالسه فوق طی تشريفات قانونی 
و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای 
می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان خانم مرضيه خيام باشی به طرفيت خوانده 
موسسه اصحاب كهف به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به 
ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر آگهی و اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی 
حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً به ماده 198ق.ا.د.م خوانده را به 
پرداخت مبلغ دو ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ريال هزينه 
دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 90/7/23 در حق خواهان محكوم و اعالم می دارد 
رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين شعبه می باشد. م الف: 

926 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
614 كالس��ه پرونده: 1173/90. شماره دادنامه: 1321. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: مژده روزبهانی نشانی اصفهان – سه راه سيمين – كوی وليعصر – مجتمع مسكونی . 
خوانده: موسسه قرض الحسنه اصحاب كهف. خواسته: مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال. گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن كالسه فوق طی تشريفات قانونی  و اخذ نظريه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. 
در خصوص دادخواست خواهان مژده روزبهانی به طرفيت خوانده موسسه اصحاب كهف به خواسته 
مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع اوراق 
پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر آگهی و 
اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی حضور ندارد. لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته مستندا به ماده 198 ق.ا.د.م خوانده ره به پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته 
سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 90/7/24 در حق خواهان 
محكوم و اعالم می دارد. رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين 

شعبه می باشد. م الف: 925 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
615 كالس��ه پرونده: 1167/90. شماره دادنامه: 1317. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: خانم معصومه عباسی نشانی ميرزا طاهر – كوچه وحدت – كوچه شهيد ابراهيمی – 
پالك 56. خوانده: موسسه مالی اعتباری اصحاب كهف نشانی مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ چهل 
ميليون و چهل و پنج هزار ريال. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن كالسه فوق طی 
تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان خانم معصومه عباسی 
به طرفيت خوانده موسسه مالی اعتباری موسسه اصحاب كهف به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون و 
چهل و پنج هزار ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد 
دادخواست خواهان و با توجه به ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر آگهی و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً 
به ماده 198ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ چهل ميليون و چهل و پنج هزار ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 90/7/28 در حق خواهان 
محكوم و اعالم می دارد رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين 

شعبه می باشد. م الف: 924 قاضی شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
616 كالس��ه پرونده: 1166/90. شماره دادنامه: 1320. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان. خواهان: آقای مرتضی روزبهانی نشانی اصفهان – سه راه سيمين – كوی وليعصر – مجتمع 
مسكونی. خوانده: موسسه مالی اصحاب كهف نشانی مجهول المكان. گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
اين شعبه و ثبت آن كالسه فوق طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رس��يدگی را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص 
دادخواست خواهان آقای مرتضی روزبهانی به طرفيت خوانده موسسه مالی اصحاب كهف به خواسته 
مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال به انضمام خسارات دادرسی و تاخير و تاديه. با توجه به جميع اوراق 
پرونده مفاد دادخواست خواهان و با توجه به ارائه كپی دفترچه پس انداز قرض الحسنه و نشر آگهی و 
اينكه خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگی حضور ندارد لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانسته مستنداً به ماده 198ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 90/7/24 در حق خواهان 
محكوم و اعالم می دارد رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در اين 

شعبه می باشد. م الف: 923 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
160 شماره: 3/ت91/103. آگهی تغييرات شركت مهندسی بهين تجهيز آپادانا سهامی خاص به شماره 
ثبت 39878 و شناس��ه ملی 10260575543 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1390/12/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- كليه سرمايه تعهدی شركت به مبلغ 195/000/000 ريال طی 

گواهی شماره 92338/778 مورخ 1390/12/13 بانك ملت شعبه مرداويج اصفهان توسط صاحبان سهام 
پرداخت گرديده است. در تاريخ 1391/01/07 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد 
تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 341 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
170 شماره: 3402/ت90/103. آگهی تغييرات شركت مهندسی مهر و نيك توان تبديل سهامی خاص به 
شماره ثبت 40796 و شناسه ملی 10260584912 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه 
مورخ 1390/12/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقای فريد رضا جعفرپور به عنوان بازرس اصلی، آقای 
امير ايوب تفنگ چی مهياری به عنوان بازرس علی البدل برای يك سال مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه 
كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهی های شركت انتخاب شد. در تاريخ 1390/12/24 ذيل دفتر ثبت 
شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 72 آذری – رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
173 شماره: 3394/ت90/103. آگهی تغييرات شركت شبكه گستر زاينده رود سهامی خاص به شماره 
ثبت 44801 و شناس��ه ملی 10260627247 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1390/12/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گرديد. در تاريخ 
1390/12/23 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 

21 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
174 شماره: 3383/ت90/103. آگهی تغييرات شركت مهندسی معماری پارس خشت اول آريانا سهامی 
خاص به شماره ثبت 46463 و شناسه ملی 10260645206 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1390/12/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر 
اصفهان – خيابان سروش آذر – خيابان صغير اصفهانی – كوی شهيد گالن – بن بست آقادادی – پالك 
12 – كدپستی 8155945871 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 
1390/12/23 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 

12 آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
175 شماره: 3370/ت90/103. آگهی تغييرات شركت پارسا ارگ جلفا سهامی خاص به شماره ثبت 41686 
و شناس��ه ملی 10260594180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/12/16 
تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل شركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – سپاهان 
شهر – بلوار غدير – مجتمع دژ – بلوك 30- واحد 7- كدپستی 8179936539- تلفن 09133005084 تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 2- موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: امور پيمانكاری در رشته های عمران، ابنيه، ساختمان، انجام 
خدمات وابسته از قبيل اجراء، طراحی، محاسبه، نظارت، نقشه كشی و نقشه برداری و ... و رشته های آب، 
راه و ترابری، تاسيسات و تجهيزات، تعميرات و نگهداری، تاسيسات شهری و طراحی و اجرای فضای 
سبز، جدول بندی و آذين بندی ميادين و خيابانها و ... توليد و توزيع، واردات و صادرات انواع كاالهای 
مجاز بازرگانی – شركت در مناقصات و مزايدات ارگانهای دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی و تامين 
نيروی انسانی موقت متخصص و غير متخصص و اخذ تسهيالت از بانكهای دولتی و خصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف شركت و انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور و اخذ و اعطای 
نمايندگی از شركتهای دولتی و خصوصی و هرگونه اموری كه به نحوی با موضوع شركت مرتبط می 
باشد – ارائه خدمات آزمايشگاهی اعم از آزماشگاه مصالح ساختمانی و بتون و فوالد و مكانيكی خاك و 
توليد بتن و قطعات پيش ساخته و مصنوعی ساختمان و اجرای موج شكن و سازه های بنادر – تامين و 
تجهيز و نصب و راه اندازی قطعات پتروشيمی و پااليشگاهی و تجهيزات هواساز. در تاريخ 1390/12/22 
ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. م الف: 4 آذری – 

رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
176 شماره: 4430/ث90/103. آگهی تاسيس شركت رهروان خدمات داود با مسئوليت محدود. شركت 
فوق در تاريخ 1390/12/21 تحت ش��ماره 46678 و شناس��ه ملی 10260647358 در اين اداره به ثبت 
رسيده و در تاريخ 1390/12/21 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركت نامه آن به 
ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شركت: برق كشی 
ساختمان – نصب و فروش ايزوگام – لوله كشی و لوله بازكنی – تميز كاری اماكن عمومی و كليه اموری 
كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی 
شركت: 1-3- استان اصفهان –شهر اصفهان - سه راه سيمين – كوچه امام – پالك6. 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای مرتضی آقاداود مارنانی به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای مصطفی آقا داود مارنانی به سمت عضو هيئت مديره. 3-5- آقای مصطفی 
آقا داود مارنانی به سمت مدير عامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اسناد مالی تعهدات مالی با امضای مديرعامل و با مهر شركت معتبر می باشد. 7- اختيارات مديرعامل: 

طبق اساسنامه. آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان



 بعضی عادت دارند با فش��ار به انگش��تان دست، 
حرکات سریع گردن یا فشار پا روی ستون فقرات 
کمری،خس��تگی ش��ان را برطرف کنند. در یک 
تقسیم بندی س��اده می توان این صداها را به دو 
دسته تقس��یم کرد؛ یک دسته، صداهای حاصل 
از حرکات مفصلی و دس��ته دیگر، صدای حاصل 
از قولنج کردن مفاصل اس��ت که طی یک فشار 

شدید در انتهای دامنه حرکتی ایجاد می شود.
 تا زمانی که ای��ن صداها ب��ا درد و التهاب همراه 
نباشد، نگرانی زیادی وجود ندارد، اما در صورتی 
که تولید این صداها، همراه با درد و التهاب باشد، 
باید برای درمان مشکل موجود، به پزشک مراجعه 
کرد. مه��م ترین عارضه ای��ن کار، تضعیف مکرر 
عضالت حمای��ت کننده مفاصل اس��ت، چرا که 
اختالل در سیستم هوش��مند حمایتی مفاصل، 

اشکال در ارسال پیام ها و پاسخ ندادن به موقع و 
قوی عضالت را در بردارد و مفاصل مربوطه را دو 

چندان در معرض صدمه قرار می دهد.
 از دیگر مض��رات این کار، آن اس��ت که فش��ار 
زیادی به تمام بافت های اطراف مفصل، از جمله 
عضالت، رباط ها و کپسول مفصلی وارد می کند. 
عناصر غیرفعال اطراف مفص��ل که در طول بلند 
خود ق��رار می گیرند، ب��ه م��رور افزایش طول 
می دهند و امکان انجام ح��رکات دقیق را از فرد 
سلب می کنند. با این کار باید در سن باال منتظر 
آرتروز و لرزش دست و پا باشید. احتمال لرزش در 
سنین باالتر، به علت اختالل در ارتباط گیرنده ها 
و عضالت، کاهش تمرکز و کنترل حرکت دقیق و 
کاهش ثبات مفصلی نیز وجود دارد و بروز آرتروز 

با کاهش فشار عضالنی حتمی است. 
منشأ بسیاری از سردردهای نامعلوم و حتی تاری 
دید، همین عادت نابجا و خطرناک و فش��ارهای 
غیرمعمول به ستون فقرات و گردن است؛ عروق 
تغذیه کنن��ده مغز از گ��ردن عب��ور می کنند و 
هرگونه فشار به آنها، که بیشتر به واسطه اسپاسم 
عضالت گردن ایجاد می ش��ود، مشکالت مغز و 

اعصاب را در سطوح مختلف ایجاد می کند.
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پيامبر اکرم)ص( :
غضب، ايمان انسان را فاسد مي کند؛ چنان که سرکه، عسل 

را.

 چه کسی
 غذای من را خورد؟

یک دانشجوی دختر با موهای قرمز که از چهره اش پیداست آلمانی است، 
سینی غذایش را تحویل می گیرد و سر میز می نشیند. 

 دختریادش می افت��د کارد و چنگال برنداش��ته و بلند می ش��ود تا آنها را 
بیاورد. وقتی برمی گردد، با ش��گفتی می بیند که یک مرد سیاه پوس��ت، 
 احتماال اهل ناف آفریقا، آنجا نشس��ته و مش��غول خوردن از ظرف غذای 

اوست!
 بالفاصله پس از دیدن این صحنه، زن جوان عصبانیت را در وجود خودش 
احساس می کند. اما به س��رعت افکارش را تغییر می دهد و فرض را بر این 
می گیرد که مرد آفریقایی، با آداب اروپا در زمینه اموال ش��خصی و حریم 

خصوصی آشنا نیست. 
او حتی این را هم در نظر می گیرد که ش��اید مرد ج��وان پول کافی برای 
خریدن غذا ندارد. در هر حال، تصمیم می گیرد جلوی مرد جوان بنشیند و 
با حالتی دوستانه به او لبخند بزند. جوان آفریقایی نیز با لبخندی شادمانه به 
او پاسخ می دهد.دختر آلمانی سعی می کند کاری کند؛ این که غذایش را با 

نهایت لذت و ادب، با مرد سیاه سهیم شود. 
 به این ترتیب، مرد س��االد را می خورد، زن س��وپ را، هر کدام بخش��ی از 
تاس کباب را برمی دارند، و یکی از آنها ماست را می خورد و دیگری پای میوه 
را. همه این کارها همراه با لبخندهای دوستانه است؛ مرد با کم رویی و زن 

راحت، دلگرم کننده و با مهربانی لبخند می زنند.
آنها ناهارشان را تمام می کنند. زن آلمانی بلند می ش��ود تا قهوه بیاورد و 
اینجاست که پشت سر مرد سیاه پوست، کاپش��ن خودش را آویزان روی 
پش��تی صندلی می بیند، و ظرف غذایش را که دس��ت نخورده روی میز 

مانده است!

اینترنت به یکی از مهم ترین ابزار روز تبدیل شده است 
و به شما این اجازه را می دهد تا در دنیای بسیار بزرگ 
آن قدم بزنید و به نقاط مختلف دنیا س��ر کش��ی کنید. 
ش��اید پس از خواندن این مطلب، س��عی کنید کمتر از 
اینترنت اس��تفاده کنید، اما بهتر است ابتدا تا به انتهای 

آن را بخوانید. 
این روزها در بیش��تر جوامع پیش��رفته، مشکل اعتیاد 
به اینترنت در حال رشد و گس��ترش است و باعث شده 
کشورهای مختلف در پی حل این مشکل باشند و از آن به 
عنوان یکی از بزرگ ترین معضالت جامعه صحبت کنند.

بن��ا ب��ه تحقیق��ات انج��ام ش��ده ک��ه در س��ایت 
ForensicPsychology منتشر شد، مردم دنیا بیش 
از 35 بیلیون س��اعت در ماه را صرف گشتن در اینترنت 
می کنند. مهم ترین مش��کل در اینجا این است که این 

افراد، تنها برای یک کار ساده وارد اینترنت نمی شوند.
بیشتر افراد بعد از وارد شدن به اینترنت به انجام کارهای 
مختلف می پردازند و چندین سربرگ باز می کنند و در 
یک لحظه، هم خبرها را چ��ک می کنند، هم به ایمیل 
خود س��ر می زنند و در حال انجام کارهای دیگری هم 
هستند. این کار باعث می شود میزان استرس افراد باال 
برود و خالقیت های ذهن را به اندازه بسیار زیادی پایین 
بیاورد. در اینجا این مسأله مهم است که چگونه اینترنت 

می تواند مغز ما را نابود کند؟
جمعیت اف��رادی که از اینترنت اس��تفاده می کنند در 
سراسر دنیا بسیار متفاوت اس��ت و تقریبا می توان آن 
را به بخش ه��ای مختف تقس��یم کرد. در ای��ن میان، 
مردمی ک��ه در آمریکای ش��مالی زندگ��ی می کنند، 
بیش از 80 درصد استفاده کنندگان اینترنت را تشکیل 
می دهند و بعد از آنها، کاربران اروپا و آس��یای مرکزی، 
آمریکای التین، شرق آس��یا، خاورمیانه و شمال آفریقا 
و جنوب آس��یا، اس��تفاده کنندگان اینترنت را تشکیل 
می دهند. با توج��ه به این جمعیت اس��تفاده کننده از 
اینترن��ت، مردم در طول ی��ک ماه بی��ش از 35 بیلیون 
ساعت را صرف گردش در اینترنت می کنند. بر حسب 
تحقیقات انجام شده، این عدد نشان می دهد که حدود 
61 درصد از کاربران اینترنت به آن معتاد ش��ده اند. در 
این مدتی که شما از اینترنت استفاده می کنید، ممکن 
اس��ت س��ربرگ های متفاوتی را باز کنید. آمار نش��ان 
می دهد نزدیک به پنج درصد کارب��ران اینترنت، یک 
یا دو سربرگ باز می کنند و بیش از 30 درصد کاربران 
بین سه تا چهار سربرگ باز می کردند. این آمار به مرور 
کاهش پیدا می کند، اما بازهم تقریبا 2 درصد کاربران 
اینترنت بیش از 10 سربرگ باز می کنند. در این زمان 
ش��ما به طور نامنظم از مغز خودتان کار می کشید و به 
آن در نابود ش��دن کمک می کنید. این باعث می شود 
میزان اس��ترس ش��ما باال رفته و قدرت تصمیم گیری 
 ش��ما به مقدار زی��ادی پایی��ن بیای��د، در نتیجه دیگر 
نمی توانید به طور دقیق تصمیم گیری کنید و خالقیت 

شما بسیار کاهش پیدا می کند.

گوگل یکی از عوامل نابودی
به ط��ور روزانه بی��ش از 7/2 بیلیون نف��ر، روزانه از این 
س��ایت بازدید می کنند و بی��ش از 3 بیلیون جمله نیز 
در این سایت جستجو می شود. به نوعی گوگل درحال 
جایگزین کردن مغز م��ا با موتور جس��تجوی خودش 
است؛ این روزها، با استفاده از گوگل شما تنها به راحتی 
 در این سایت جس��تجو می کنید و دیگر خود را مجبور 
نمی کنید تا آن را به حافظه بسپارید، چرا که می دانید 
اگر بار دیگر به آن نیاز داشته باشید، می توانید به راحتی 

آن را به دست آورید. 
بر حس��ب آخرین تحقیقات انجام ش��ده، معت��ادان به 
اینترنت بس��یار زیاد هس��تند و بیش از 2/5 درصد آنها 
افس��رده می ش��وند. مهم ترین نکته در این مورد این 
اس��ت که اینترنت می تواند تا 20 درصد از سلول های 

خاکستری مغز شما را از بین ببرد.
 آیا هن��وز ه��م دنبال آن هس��تید ک��ه روزانه بیش��تر 
زمان خودتان را پای اینترنت بگذارید و از آن اس��تفاده 

کنید؟
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خواندنی

داستان

اخبار ویژه

مورچه ها نیز با خطر ش��یوع بیماری های مختلف 
روبه رو هس��تند. این حش��رات برای پیشگیری از 
همه گیر شدن عفونت، از شیوه »لیس زدن« بدن 
مورچه بیمار ب��رای حذف عامل عفونی اس��تفاده 
می کنند. حشرات مانند پستانداران دارای سیستم 
ایمنی نیستند، اما از یک سیستم دفاعی خاص برای 
مقابله با عفونت ها استفاده می کنند که این شیوه 
بین مورچه ها »لیس زدن« بدن مورچه بیمار است.

یکی از محققان مؤسسه علوم و تکنولوژی اتریش 
تأکید می کند: 

مورچه های کارگر سالم با لیس زدن بدن مورچه آلوده، عفونت قارچی را از بین می برند و از شیوع 
عفونت در کلونی پیشگیری می کنند. محققان برای بررسی این شیوه دفاعی، کلونی مورچه های 
»Lasius neglectus« را مورد بررس��ی قرار دادند و یک مورچه را با اس��پور قارچ آلوده کردند. 
زمانی که مورچه بیمار به کلونی باز می گردد، سایر اعضا مانع از ورود مورچه بیمار نشده و به جای 
فرار از مورچه آلوده، به وی نزدیک شده و شروع به لیس زدن بدن مورچه، برای حذف عامل پاتوژنی 
می کنند که یک رفتار نظافتی عمومی محسوب می شود. در این حالت، احتمال مردن مورچه بیمار 

در اثر عفونت قارچی کاهش می یابد.
 این لیس زدن باعث ورود مقدار بس��یار کمی عفونت قارچی به بدن مورچه های سالم می شود که 
 البته موجب بیماری آنها نمی شود. رفتار »لیس زدن« مورچه ها چیزی شبیه واکسیناسیون در 

انسان ها ست که ویروس ضعیف یا کشته شده بیماری وارد بدن فرد می شود.

محقق��ان ارت��ش روس��یه نمونه اولی��ه تفنگ 
الکترومغناطیسی روانگردانی را مورد آزمایش 
قرار داده اند که می تواند بر مغز افراد اثر بگذارد.

در ای��ن تفن��گ، از ان��رژی متمرک��ز پرتوهای 
الکترومغناطیسی استفاده می شود که سیستم 
اعصاب مرکزی را هدف ق��رار داده و با افزایش 
دمای بدن باعث ایجاد س��طوح مختلفی از درد 

می شود.
وزیر دفاع روسیه با اعالم خبر طراحی و آزمایش 
نمونه اولی��ه تفنگ روانگ��ردان تأکید کرد این 

تفنگ یک سالح غیرکشنده است و جزئی از برنامه 9 ساله )2020-2011 میالدی( ارتقای 
تجهیزات نظامی ارتش محسوب می شود.

 س��الح های غیرکش��نده با قابلی��ت اثرگ��ذاری روی مغز، فن��اوری جدیدی محس��وب 
نمی شود؛ آمریکا و روسیه از دهه 50 میالدی انواع مختلفی از این سالح ها طراحی و تولید 

کرده اند.
مقامات ارتش آمریکا  اخیرا سالح غیرکشنده مشابهی موسوم به ADS  را رونمایی کردند 
که قادر است پرتوهای متمرکز شده الکترومغناطیسی را به سمت هدف شلیک کرده و باعث 

ایجاد گرمای بسیار شدید و غیر قابل تحملی در منطقه هدف  شود. 
 روسیه  س��ال های زیادی اس��ت بس��یاری از امکانات و توان  نظامی خود را روی تحقیق 

سالح های غیر متعارف گذاشته است.

تفنگ  روانگردان هم به بازار آمد وقتی مورچه ها بيمار می شوند
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انس��ان نما  روب��ات  ژاپن��ی،  طراح��ان 
Geminoid F را عرض��ه کرده ان��د ک��ه 
می توان��د 65 حال��ت مختلف انس��انی را در 

چهره اش نمایش دهد.
 روبات Geminoid F به وس��یله پروفسور 
هیروشی ایشیگورو، طراح سرشناس روبات 
در دانشگاه اوزاکای ژاپن س��اخته شده و در 
حال حاضر در یک مرکز خرید در هنگ کنگ 

به نمایش گذاشته شده است.
این روبات قادر است 65 حالت چهره انسانی 
از جمله خندیدن، اخم کردن و حرکت دادن 

دهان، صحبت کردن و آواز خواندن را به نمایش بگذارد.
برای انجام این حرکات، 12 محرک موتوری در زیر پوست روبات تعبیه شده است که با 

فشار هوا کار می کند. قیمت روبات نیز 110 هزار دالر اعالم شده است.
پروفسور ایشیگورو روبات های انس��ان نمای متعددی، از جمله روباتی به شکل خود 

طراحی کرده است.

ش��رکت نوکیا به صورت رس��می تلفن همراه 
نوکیا 103، مق��رون به صرفه ترین تلفن همراه 
را ب��ا قیمتی ح��دود 30 ه��زار توم��ان معرفی 
ک��رد. نوکی��ا 103 دارای س��ری 3 سیس��تم 
عامل معروف نوکیا، یعنی س��یمبیان و صفحه 
نمای��ش 1.36 اینچی س��یاه و س��فید اس��ت 
 و ق��اب ضد خش و مق��اوم در برابر گ��رد و غبار 

نیز دارد. 
جال��ب اس��ت بدانی��د طب��ق ادع��ای نوکیا، 
ای��ن تلف��ن هم��راه ب��ه س��ختی شکس��ته 
می ش��ود. از نظ��ر ان��دازه، ای��ن تلف��ن همراه 
دارای ابع��اد  15.3mm 107.2mm X۴5.1mm X اس��ت و تنها 77 گ��رم وزن دارد. 
 مدت زمان آم��اده به کار ای��ن تلفن هم��راه 27 روز و زمان مکالمه آن 11 س��اعت اس��ت 
که به لطف باتری 800mAh امکان پذیر شده است. از سایر امکانات 103 نوکیا می توان به 
تعدادی بازی از پیش نصب ش��ده، چراغ قوه و رادیو اف ام اشاره کرد.این تلفن همراه ابتدا در 

کشور نیجریه عرضه می شود و بعد از چند روز در بازارهای جهانی در دسترس است.

 روبات انسان نما 
با65حالت مختلف انسانی

 گوشی زیر 30 هزار تومانی
 نوکيا

فناوری

سالمت

عادتی خطرناک به نام شکستن  قولنج
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قابل توجه صنايع محترم شهرستان اصفهان
فراخوان همكاري و مشاركت صنايع در طرح )تطبيق برنامه تعطيالت و تعميرات ساالنه يا 

دوره اوج بار در تابستان 91(

براساس آيين نامه اجرايي مصوب هيأت محترم وزيران به شماره 1912/ت 23877 مورخ 1380/01/26 در 
ارتباط با بند )ج( ماده 121 قانون برنامه سوم كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ گرديده است،  تمام مشتركين 
صنعتي با ديماند قراردادي يك يا بيش از يك مگاوات موظف مي باشند تا هر ساله با برنامه ريزي قبلي، 
تعطيالت ساالنه )غيررسمي( و نيز تعميرات دوره اي موردنياز واحدهاي صنعتي خود را در فاصله زماني 1 
خرداد ماه لغايت 31 مرداد ماه )دوره اوج مصرف برق( تنظيم و اعالم نموده و به اجرا گذارند و از تخفيف 
در بهاي انرژي و ديماند مصرفي برخوردار گردند. )مشتركين با ديمان قراردادي كمتر از يك مگاوات نيز 

مي توانند از مزاياي برنامه فوق بهره مند گردند.(

به منظور كنترل و حداقل رساندن خاموشي هاي احتمالي برنامه اي تدوين شده است كه به موجب آن 
تمامي مشتركين صنعتي با ديماند قراردادي بيش از 500 كيلو وات تحت پوشش شركت توزيع نيروي 
برق شهرستان اصفهان،  ملزم به مشاركت در طرح تطبيق برنامه تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع با 
دوره اوج بار تابستان 91 مي باشند. طول دوره همكاري الزامي هر مشترك پانزده روز است. تاريخ شروع 
دوره و نيز ميزان سهم كاهش مصرف متناسب با مصارف سال گذشته مشترك پيش بيني و به وي اعالم 

خواهد شد.

با اجراي برنامه فوق، ضمن تخصيص مبالغ تخفيف آيين نامه اي مشاركت در طرح به مشتركين صنعتي، 
اين اطمينان نيز حاصل خواهد شد كه ميزان خاموشي هاي احتمالي كمبود نيرو به بخش صنعت به حداقل 
ممكن كاهش يابد. همچنين به اطالع مي رساند امكان همكاري و مشاركت ديگر صنايع و نيز اين گروه 
از صنايع در بازه ديگري عالوه بر بازه زماني همكاري الزامي، نيز وجود دارد. بدين منظور ضروري است 
مشترك گرامي نسبت به تكميل و ارسال فرم پيش بيني برنامه تطبيق تعطيالت و تعميرات ساالنه خود و 
مشخص نمودن تعداد روز همكاري )بيش از هفت روز( فاصله زماني برنامه و نيز اعالم مقدار كاهش مصرف 
طي دوره همكاري در مقايسه با ميانگين مصرف سه ماهه قبل از شروع برنامه، اقدام نمايد تا متعاقب 

اجراي برنامه از مزاياي تخفيف متناسب در بهاي انرژي و ديماند مصرفي طرح برخوردار گردد. 

همچنين با توجه به افزايش 20 درصدي بهاي برق در طول تابستان، صنايع همكار با اجراي اين طرح و 
كاهش مصرف خود در اين دوره، ضمن برخورداري از تخفيف ياد شده در هزينه هاي برق مصرفي خويش 
نيز كاهش قابل مالحظه اي خواهند داشت. مشتركين گرامي الزم است فرم هاي تكميلي را حداكثر تا 
پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1391 به دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق شهرستان اصفهان ارسال 
نمايند. متن كامل بخشنامه هيأت محترم وزيران و نيز فرم ارسال اطالعات صنايع در صفحه مديريت بار 
و مصرف از سايت شركت به آدرس www.eepdc.ir قابل دسترسي است. جهت كسب هرگونه اطالعات 
بيشتر و يا ارسال فرم هاي تكميل شده مي توانيد با دفتر مديريت بار و مصرف اين شركت در تماس باشيد.

آدرس: اصفهان، چهارراه شكرشكن، ابتداي خيابان نشاط، خانه فرهنگ مديريت مصرف برق

تلفكس: 2214452

دومين دوره مسابقات رسمی مکعب روبيک 
گروه فرهنگ و هنر: دومین دوره مس��ابقات رس��می مکعب 
روبیک با نمایندگان فدراسیون جهانی به وسیله خانه خالقیت و 
بازی های فکری، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می ش��ود. این دوره مس��ابقات که شامل 8 آیتم 
مکعب 2/2، 3/3، ۴/۴ و 5/5  اس��ت که 3/3 با چشم بسته و 3/3 
با یک دست انجام می ش��ود.  بنا بر اعالم برگزارکنندگان، زمان 
برگزاری مسابقات پنج شنبه 31 فروردین و جمعه 1 اردیبهشت 
اس��ت. عالقه مندان می توانند تا 28 فرردین به محل برگزاری 

مسابقات فکری، واقع در اتوبان چمران، جنب شهرداری منطقه 
7، هنرس��رای خورش��ید مراجعه کنند یا با ش��ماره تلفن های  
03112683۴8۴و 0913170۴66 تماس  بگیرند و یا از سایت 

www.rubikup.ir  دیدن کنند.  
خانه خالقیت و بازی های فکری از مراکز جدید التأسیس سازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هردای اس��ت که در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی، حدفاصل چهارراه حمزه و پی��روزی )در محل کتابخانه 

نوجوان ( واقع شده است.  
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