
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی با 
گروه 
ارایه آخرین دفاعیات رییس وقت بانک صادرات اقتصاد 

ش��عبه گروه ملی اهواز، رییس وقت بانک ملی 
ش��عبه کیش و معاون حقوقی و امالک شرکت توسعه س��رمایه گذاری 
امیرمنصور آریا و عضو هیأت مدیره شرکت گروه ملی ایران در حالی برگزار 
ش��د که مهم تری��ن ویژگی این جلس��ه، پرده برداش��تن از مش��کالت 
سیس��تم های نظارتی بود که هنوز هم با همان ش��یوه به کار خود ادامه 
می دهند. این مطالب، بخشی از اظهارات صورت گرفته در ششمین جلسه 

رسیدگی به پرونده فساد بانکی است:

نخستین متهم پرونده 
 متهم)»س- ک« رییس بانک صادرات ش�عبه گروه ملی اهواز(: 

تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشایی ال سی ها باخبر بودند.
قاضی: چرا بازرسان متوجه چیزی نشدند؟

متهم: تمام چیزهایی که می گویم مربوط به قبل از دستگیری است. بیش 
از ۴۰ بار از شعبه بازرسی شد، اما کسی نگاه نکرد که چرا شماره برخی از 

ال سی ها وجود ندارد. من هیچ گونه جعلی انجام ندادم.

دومین متهم پرونده 
قاضی : اهمال شما کشور را به این مشکالت انداخته است، چه پاسخی 

دارید؟
متهم )»س- م« مدیر بانک ملی ش�عبه کی�ش(: من رییس هیأت 
 مدیره شعبات بانک های کیش و رییس هیأت دوچرخه سواری کیش بودم. 
فرصت نظارت نداشتم و به همکاران زیردست خود اعتماد کرده بودم. من 
از کارهای ارزی و ال سی ها اطالع نداشتم و کارمندان خود را به آقای »الف« 
ارجاع داده بودم و اگر محکوم شوم، چوب عدم نظارت را خورده ام. برویدیقه 
آقای » الف« را بگیرید که مسئول مستقیم من در کیش بود. من مجبور 
بودم دستور باال سرم را اجرا کنم. تحت هر شرایطی به من فشار می آوردند 

که این کار باید انجام شود؛ من مجری بودم.
قاضی: حداقل به او می گفتید این خالف قانون است. مجدداً تأکید می 
کردید. باید از خود سلب مسئولیت می کردید. حتی اگر سلسله مراتب 
فش��ار می آوردند، ش��ما نباید آن را انجام می دادید. نمی ش��د؛ استعفا 
می دادید. این که می گویید مدیرعامل فرار کرده و من باید پاس��خگوی 
اعمال او باشم درست نیست. شما پاسخگوی اعمال خودت هستی. او هم 

می آید و پاسخگوی اعمال خودش خواهد بود.

سومین متهم پرونده 
قاضی: بانک ملی 11 تریلیون طلبکار اس��ت،  اما از آنج��ا که قرار نبوده 
شکایتی شود، هیچ شکایتی در پرونده نیس��ت. اینها همه با هم دوست 

بوده اند و نمی خواستند از هم شکایت کنند.
وکیل مدافع متهم »ب-ب«، معاون حقوقی شرکت امیر منصورآریا: 

بانک مرکزی هم در این پرونده متهم است
غالمعلی ریاحی، وکیل مدافع معاون حقوقی شرکت امیر منصورآریا در ادامه 
دفاع از موکل در آخرین دفاع: سیستم بانکی ما برای این که سودمحوری را 
مدنظر دارد، همیشه قربانی می گیرد. مگر نه این که در همین دادگاه مطرح 
شد یکی از شعب بانکی ۵۳۰ میلیارد تومان سود برده است. وی ادامه داد: 
معلوم است که بانک ها ش��کایت نمی کنند، چون سود برده اند و نماینده 
دادستان در کیفرخواست بارها به گزارش دیوان محاسبات اشاره کرد، در 
حالی که این گزارش می گوید مدیران بانک ها و بانک مرکزی در این مسأله 
ذی مدخل هستند. چرا ناظران بانک ها، آنهایی که در سطح اول هستند را 
گذاشتند آخر پرونده، اما اینهایی که سلول آخر چارت بانکی هستند را اتهام 
فساد بهشان زده اند؟ وکیل متهم گفت: اتهام موکل من پولشویی است که 
باید از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت اطالعات مورد نظارت قرار 
گیرد و تأیید شود، اما هنوز این مراکز و سازمان ها این نکته را تأیید نکرده اند.

وکیل مدافع متهم »ب.ب«: نویسنده کیفرخواست اصاًل حواسش به 
نحوه کارکرد مالی گروه نبوده 
اس��ت. خزان��ه داری متمرکز 
سال هاس��ت در ش��رکت های 
بزرگ دنیا در حال انجام فعالیت 
است. نویسنده، کیفرخواست 
گستردگی ش��رکت ها را نقص 
این گروه می دانسته در حالی که 
این یک روال جدید در دنیاست.
وکیل مدافع متهم »ب.ب«: 
بعضی از اف��رادی که محاکمه 
می شوند، کوچک ترین نقشی 

در انجام این جرم ندارند.

چشمانمان را نبندیم 
در این جلس��ه که به ریاس��ت 
قاضی ناصر سراج در شعبه اول 

دادگاه انقالب برگزار ش��د، قاضی فراهانی نماینده دادس��تان تهران در 
جایگاه قرار گرفت و با بیان این که فساد اقتصادی مولد بسیاری از جرایم 
و آثار آن بسیار گسترده است به همین دلیل متهمان این پرونده مستحق 
س��نگین ترین مجازات هس��تند، ادامه داد: مه آفرید، نخ تسبیحی بود تا 
دانه های تس��بیحی که قرار بود این جرایم را انج��ام دهند به هم متصل 
کند. در ای��ن میان می توان به ارتباط گس��ترده می��ان مه آفرید و برخی 
مدیران اجرایی، نمایندگان، مدیران ارشد بانک ها و تشکیل شرکت های 
خارجی اشاره کرد. فراهانی با اشاره به تعدد حساب های بانکی و استفاده از 
مدیران موجه استانی، تعداد باالی ال سی ها و رشد انفجاری 1۵۴ درصدی  
شرکت ها گفت: آمار نشان می دهد که این گروه پنج یا شش شرکت بیشتر 
نبوده است و از سال ۸۵ جهش خود را شروع کرده، اما از سال ۸۸ تا ۹۰ این 
رشد، انفجاری باال می رود که ناشی از جرم و فساد است، لذا این ادعا که ما 

سوءنیت نداشته ایم در مورد تمام متهمان قابل قبول نیست.
 به گزارش زاینده رود، گزارش قاضی فراهانی، دادستان تهران حکایت از 
 آن داشته است که گروه امیرمنصور آریا تا قبل از سال1۳۸۰، در مجموع 
دو شرکت به ثبت رسانده، اما تنها در دو سال منتهی به ۹۰ این گروه 1۳۵ 
شرکت را به ثبت رسانده که چگونگی ثبت و فعالیت این شرکت ها همواره 
از سؤاالت مطرح در جلسات دادرسی پرونده فساد عظیم بانکی بوده است. 
مهم ترین نکته ای که در روند اجرایی دادگاه مشاهده نشده، رسیدگی به 

این موضوع است که به راستی سهم این متهمان در کل این جریان چقدر 
 اس��ت؟ آیا آنها تنها ذره ای از دریای بی نظارتی ها، رش��وه خواری ها و 
رانت خواری ها نیستند؟دادستان تهران پیش از این در رابطه با این مسأله 
توضیح داده اس��ت: طبق اس��ناد و مدارک موجود و گزارش کارشناسان 
رسمی دادگستری، عالوه بر موارد موجود، حدود 6۰ شرکت دیگر توسط 
گروه امیر منصور آریا فقط کاغذی بوده و با هدف اخذ تسهیالت و اعتبارات 
بانکی و انجام معامالت صوری داخلی به ثبت رسیده است، این در حالی 
است که ریاحی، یکی از موکالن پرونده با اشاره به برخی اقدامات این گروه 
گفت: نماینده دادستان می گوید ش��رکت ها کاغذی بوده اند، حال آنکه 
دادستان های تهران و اهواز بخشنامه  سراسری به استان ها صادر کردند 

مبنی بر این که اموال این گروه را محافظت کنند. 
با این وجود آیا این محافظت برای اموال شرکت های کاغذی است؟محتوای 
این جلسه از نگاه بسیاری از کارشناسان مهم ترین دلیل ریشخند کردن 
سیستمی است که به جای ارایه نظارتی مستقل از فرد، افراد را به خاطر 
گوش سپردن به فرمان باالدستی، مستحق سنگین ترین مجازات می داند؛ 
شاید این فرصتی باش��د که چند قربانی داده ش��ود تا آنکه کالبدشکافی 
بر  نظام مدیریتی و بانکی کش��ور صورت پذیرد تا ف��ردی مثل مه آفرید 
امیرخس��روی که می گویند تحصیالت دانشگاهی نداشته است، فراتر از 

همه مدیران و کارشناسان برتر اقتصادی کشور گام بر ندارد.

طلسم طرح های  20 ساله اصفهان می  شکند

حکم دادگاه، پایانی بر دعوای 25 ساله 

 دل خون 
به بازار آمد   

+Book
با اجرای پروژه های مهر ماندگار 

به دنبال تخریب بی سابقه 9 باغ در نجف آباد 

شگفت انگیزترین 
شهاب سنگ دنیا 8

سپاهان قهرمان 
می شود 65

 مسعود پاکدل
5 در تاالر فرشچیان

برخی،  مسائل مملکتی را به شوخی می گیرند

لزوم معرفی مدیران 
ادارات اصفهان 

 با دیدن پرواز آکروجت ها شوقم برای پرواز 
چندین برابر شد

یکی از دوستان گفته که تمامی پاسخ های آقای احمدی نژاد در روز برگزاری سؤال 
از رییس جمهور از نظر وی قانع کننده بوده، در حالی که این فرد قبال خود را منتقد 
برخی مواضع دولت معرفی کرده بود. یکی دیگر از اعضای جبهه پایداری گفته 
بود که اعضای هیأت رییسه مجلس نهم باید از زنان باشند! البته ممکن است یکی 
دو نفر از خانم های مجلس نهم در هیأت رییسه نیز حضور داشته باشند، اما همه 

اعضای هیأت رییسه نمی توانند از خانم ها باشند

  روزنامه زاینده رود در گزارش »اپیدمی مدیریتی«به لزوم 
معرفی مدیران استان  پرداخت . اما ذکر این نکته ضروری 
است که با نگارش این متن این ذهنیت به وجود نیاید که 
سرپرستان ادارات اس��تان از کفایت الزم برای مدیریت 
ادارات خود برخوردار نیس��تند که بی ش��ک به واسطه 
شایستگی ها یشان به عنوان سرپرست معرفی شده اند . 
حال با توجه به اتمام فرصت برخ��ی از این ادارات برای 
معرفی مدیر ، مسئله مهم روشن شدن تکلیف مدیریت 
این ادارات است. مس��ئله ای که با  ابقای برخی ازهمین  
سرپرستان به عنوان مدیرحل می شود  . طوالنی شدن 
دوران سرپرستی برای هر دستگاهی مضرات زیادی به 
همراه دارد. نتیجه طبیعی این سرپرستی های طوالنی 
تثبیت نشدن جایگاه مدیر است .امید  است که با همت 
مسئوالن اس��تان  به ویژه شخص اس��تاندار بتوان این 

مشکل را حل کرد و برای این مسئله جوابی پیدا کرد.
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 استمرار حیات زاینده رود 
به شرط اتمام تونل کوهرنگ 
با شدت گرفتن خشکسالی در 

راضیه 
 اصفه��ان و خش��ک ش��دن دادخواه

زاینده رود، طر ح های زیادی 
برای آب رس��انی به این رودخانه مطرح ش��د. در این 
میان، مهم ترین طرحی که مدیریت ارش��د استان بر 
 انجام آن اص��رار دارد، انتق��ال آب از بهش��ت آباد به 
زاینده رود است. در رابطه با آخرین وضعیت این طرح، 

با استاندار اصفهان گفتگو کردیم.
آخرین رایزنی ها پیرامون طرح بهشت آباد 

به کجا رسیده است؟ 
دوستان و مس��ئوالن ما در چهارمحال و بختیاری و 
مسئوالن اصفهانی، هر دو به همکاری و توسعه روابط 
در خصوص این ط��رح تمایل دارن��د و تالش کردیم 
 در س��ایه رفاقت و دوس��تی، طرح های مشترک بین 

دو استان را پیش ببریم.
هفته گذش�ته معاون وزیر نیرو جلسه ای 
را با محوری�ت منابع آبی برگ�زار کرد، آیا 
مصوب�ه ای در خصوص پروژه بهش�ت آباد 

به امضا رسید؟
 بیشتر مباحثی که در آن جلسه مطرح شد در ارتباط 
با تهدیدهای ناش��ی از خشکس��الی و ن��وع مدیریت 
 منابع آب در یک سال گذشته بود که از نزدیک آقای 

عطا زاده در جریان امور قرار گرفتند.
فروش مرحله نخست اوراق مشارکت طرح 

آب رسانی بهشت آباد به کجا رسید؟
 میزان مش��ارکت در مرحله نخس��ت کم ب��ود و تنها 
۹۰ میلیارد تومان آن به فروش رسید که اصفهانی ها و 
مردم استان های ذی نفع در این پروژه بزرگ آب رسانی 
سهم کمی در خرید این اوراق داشتند، به همین دلیل 

باقیمانده اوراق در مرحله دوم به فروش می رسد.
 ام�ا گوی�ا ش�ما از ش�رکت نک�ردن و 
ظاهر نشدن قوی صنایع اصفهان در خرید 
اوراق مشارکت این طرح گالیه مند بودید، 
آیا با صنایع برخوردی در این راستا صورت 

گرفته است؟
 2۰ درصد حجم آب ورودی ب��رای صنایع را کاهش 
داده ایم و امیدواری��م در مرحله دوم فروش اوراق این 
طرح که در خردادماه برگزار می شود، وظیفه و نقش 

خود را ایفا کنند.
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خودروی در آزادی

سود 53 میلیاردی ارز  سه گانه سوز 

ذوب آهن تکلیف در جیب سوداگران

نرخ بلیت فضاپیما تیم ها را روشن كند

 روزگار قهوه تلخ برای گردشگران

شیرین مي شود
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2 رییس جمهور امروز درتلویزیون 

تخلف کمیته انضباطی از قانون محرز شد
احتمال تکرار بازی »سپاختور«6

 مق��ارن س��اعت ۸ صب��ح روز چهارش��نبه 2۳ فروردی��ن ماه 
ضربه های یک دس��تگاه لودر به دیوار باغ ی��ک منطقه اولین 
هشدارها در مورد تخریب قانونی یک ملک بود. یکی از شاهدان 
در گفتگو با زاینده رود در این باره گفت: از حدود ساعت 7 صبح 
مأموران نیروی انتظامی مسیرهای منتهی به باغ های موردنظر 
را بس��تند و حق هیچگونه ترددی را به اهال��ی و حتی مالکان 
ندادند. بدین ترتیب از س��اعت ۸ صبح با حضور یک دس��تگاه 
لودر و تراکتور درمحل، بخش زیادی از دیوارها و بناهای موجود 
 در این منطقه ویران شد و محل هایی را که خودروی سنگین 
نمی توانس��ت تخریب کند، نیروی انس��انی وارد عمل ش��د. 
براساس این گزارش، مقادیری از درختان و زمین زیر کشت در 

اثر این اقدام به طور کامل ویران شد.

مدعی: باغ 32 جریبی بی صاحب بود
یک��ی از ش��اهدان ک��ه خ��ود از مال��کان ۳2 جری��ب زمین 
موردمناقش��ه نجف آباد اس��ت در گفتگو با زاینده رود مدعی 
ش��د که این زمین ها بعد از انقالب بدون صاح��ب بودند و به 
دنبال تش��کیل هیأت هفت نفره واگذاری اراضی به کشاورزان 
در آذرماه سال 1۳۵۸ این زمین که در آن زمان به طور کامل 
بایر بود، میان تعدادی از کش��اورزان منطقه تقسیم شد. بدین 
ترتیب این زمین با همت کشاورزان به یکی از زمین های خوب 
کشاورزی منطقه تبدل شد. مرتضی ش��یرزاد که ورثه یکی از 
مالکان اس��ت در ادامه افزود: تا س��ال 7۴ کسی از داشتن یک 

مالک خبری نداشت...
3

همین فرمون رو برو

 خبر تبدیل فدراسیون 
به انجمن منتفی شد

اصفهان، میزبان مناظره 
فراستی و  زیباكالم

 هشدار رییس پلیس فتا 
به مردم اصفهان  

تحویل »پته« به جای 
سکه

مسیر انحرافی، درست می رود 

 استاندار اصفهان در گفتگو 
با زاینده رود:

گفتگو بافرمانده منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان به مناسبت روز ارتش

خبر خوش برای اهالی کونگ فو
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انگشت اتهامتان را به سوی واقعیت ها نشانه بگیرید

ریشخند سیستم های نظارت بانک ها در جلسه دادگاه

 مه آفرید، نخ 
تسبیحی بود تا 

دانه های تسبیحی 
که قرار بود این 
جرایم را انجام 

دهند به هم متصل 
کند



چهره روزیادداشت

 امتیاز  رایگان 
به ایران ندادیم

احمدی نژاد به برزیل سفر می کند
رییس جمهوری اسالمی ایران در آینده نزدیک سفری به برزیل و برخی 

دیگر از کشورهای منطقه آمریکای جنوبی خواهد داشت.
محمود احمدی نژاد در این س��فر عالوه بر دی��دار از برزیل و مالقات با 
مقامات این کش��ور، به برخی دیگر از کش��ورهای آمریکای جنوبی نیز 

خواهد رفت.

همه خود  را  برای  کار   جهادی  آماده کنند
رییس جمهور روزگذش��ته و در آغ��از عملیات اجرایی طرح ش��یرین 
 س��ازی و انتقال آب دریای مازندران به مناطق مرکزی کش��ور، ضمن

 اش��اره به اهمیت این پروژه، گفت: همه خود را برای کار جهادی آماده 
کنند.

مرتضوی به کار خود ادامه خواهد داد                                                  
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور از ادامه کار سعید 
مرتضوی در سمت ریاس��ت صندوق تأمین اجتماعی خبرداد. وی طی 
یادداشتی، از بازگشت عبدالرضا شیخ االسالم به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خبرداده و گفته است: س��عید مرتضوی نیز در سمت ریاست 

صندوق تأمین اجتماعی به کار خود ادامه خواهد داد.

استعفای غضنفری تکذیب شد
دودانگه، مشاور ارشد وزیر صنعت،  معدن و تجارت در واکنش به شایعه 
اس��تعفای غضنفری به دلیل انتقادات معاون اول رییس جمهور از وی، 
درپی تشدید گرانی ها و عدم کنترل بازار گفت: موضوع استعفای مهدی 

غضنفری مطرح نبوده و نیست.

 حسینیان سر لیست 
جبهه پایداری نیست 

عضو ش��ورای مرکزی جبهه پایداری درخصوص اظهارات بیژن نوباوه 
درباره سرلیستی روح اهلل حسینیان، با بیان این که شروع شدن فهرست 
انتخاباتی جبهه پایداری با نام حسینیان به منزله سرلیستی وی نیست، 
گفت: جبهه پایداری سرلیست ندارد و تاکنون هیچ تصمیمی در مورد 

سرلیست اتخاذ نکرده است.

نگرانی ایران از حمله به خاک سودان
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسالمی از حمله به خاک 
سودان نگران بوده و خواهان عقب نش��ینی نیروهای سودان جنوبی به 
مرزهای تعیین ش��ده است. رامین مهمانپرس��ت افزود: ایران تحوالت 
منطقه را به دقت دنبال می کند و ضمن محکوم کردن هرگونه تجاوز، 
خواستار عقب نش��ینی بدون قید و شرط و هرچه س��ریع تر نیروهای 

سودان جنوبی به مرزهای تعیین شده است.

سفر نخبگان مصری به ایران
جمعی از نخبگان کش��ور مصر با س��فر به تهران با برخ��ی از مقامات و 
شخصیت های جمهوری اسالمی ایران دیدار  می کنند. در این هیأت 
برخی چهره های فرهنگی و رسانه ای مصر حضور دارند. سال گذشته نیز 
هیأت های متعددی از کشور مصر مشتمل بر هنرمندان، روزنامه نگاران، 

چهره های فرهنگی و شاعران و... به ایران سفر کرده بودند.

رییس جمهور امروز درتلویزیون 
رییس مرکز ارتباطات، اطالعات و روابط عمومی ریاست جمهوری خبر 
داد که رییس جمهور امروز در ی��ک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص 
مهم ترین مسائل روز کشور و موضوعات منطقه ای و بین المللی با مردم 

ایران سخن خواهد گفت.

 احتمال برگزاری اجالس 
دوستان ملت  بحرین

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از آمادگی پارلمان ایران برای 
برگزاری اجالس دوستان ملت بحرین در کشورمان خبر داد.

زهره الهیان با اشاره به آمادگی مجلس برای برگزاری اجالس دوستان 
ملت بحرین در ایران، گفت: مجلس، آمادگی برگزاری چنین اجالسی 
را دارد. الهیان همچنین گفت ک��ه از وزارت امور خارجه انتظار می رود 
که اجالس های منطقه ای و بین المللی در مورد بحرین و تحوالت این 

کشور برگزار کند.

 ایران، تأمین کننده امنیت 
در تنگه هرمز

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأکید کرد: شرایط امنیتی ایجاب 
می کند که در بهترین حالت آمادگی باشیم. سردار پاسدار احمد وحیدی 
با اش��اره به موقعیت اس��تراتژیک خلیج فارس در مناسبات اقتصادی، 
امنیتی و سیاس��ی منطقه ای و جهانی، اظهار کرد: جمهوری اس��المی 
 ایران مهم ترین تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز است. وی افزود: ملت

 ایران از حقوق مس��لم خود در هیچ عرصه ای گذش��ت و چشم پوشی 
نمی کند.

اماراتی ها پس از س��فر رییس جمهور به ابوموس��ی، ابتدا سفیر 
خود را ب��رای مش��ورت ب��ه ابوظب��ی فراخوانده، س��پس بازی 
دوس��تانه تیم های فوتبال دوکش��ور را لغو کرده و در حال حاضر 
هم مش��غول تدارک نشس��ت ش��ورای همکاری خلی��ج فارس 
 در ریاض عربس��تان برای اج��رای نمایش اتحاد اع��راب جنوب 
 خلی��ج ف��ارس در براب��ر ای��ران هس��تند. سیاس��ت خصمان��ه 
ش��یخ نش��ین ها در برابر ای��ران، البته تازگ��ی ندارد ام��ا آنچه 
موجب ش��گفتی اس��ت، این اس��ت که طی ماه های اخیر رویه 
 سیاس��تمداران و دیپلم��ات های ع��رب و ب��ه ویژه ام��ارات، از 
 غرولندهای آرام و لفاظی های ش��کوه آمیز، ب��ه داد و بیدادهای

بی پروا و عربده کشی های معرکه گیرانه تبدیل شده است.

پایان صلح آمریکایی
  اگر چ��ه بعضی از ش��خصیت ها و رس��انه ه��ا به این ب��ی ادبی 
امیرنش��ین ها پاس��خی س��ریع و کوبن��ده دادند، اما نشس��ت 
اس��تانبول ب��ه کل��ی ای��ن ماج��را را تح��ت الش��عاع خ��ود 
ق��رار داد. نکت��ه اصل��ی ه��م در ای��ن جاس��ت؛ کیس��ت ک��ه 

 ندان��د کش��ورهای ع��رب حت��ی قدرتمندتری��ن هایش��ان،
 فرمانبرداران مطیع غرب و آمریکا بوده و هس��تند و اگر کش��ور 
بی ریش��ه و پیش��ینه ای مثل امارات متحده )متصالحه(، جرأت 
رودررویی با همس��ایه قدرتمند خود را پیدا کرده اس��ت، ناشی 
 از مش��غول ب��ودن ای��ران به ب��ازی بزرگ ت��ری با ق��درت های 
 بین المللی است.کشورهای عرب منطقه مدت هاست که مشغول 
مفت سواری کفتار صفتانه ای هستند که فرصتش در پرتو درگیری 
ایران و غرب مهیا ش��ده و به ش��کل نمادین، یک بار دیگر جلب 
 توجه ایران به مس��أله اصلی اش یعنی رودررویی با غرب، فرصت 
 ب��ی پروای��ی را ب��ه اماراتی ها م��ی دهد. کش��وری ک��ه بیش از 
40 س��ال از عمر تأسیس��ش نمی گذرد و وجود و ماهیتش صرفا 
نتیجه خروج یکب��اره انگلی��س از آب های خلیج ف��ارس و خأل 
 قدرت در منطقه اس��ت، طبیعتا برای ادامه حیات به مستمسک 

قدرت های بیگانه متوسل خواهد شد. 
 در ای��ن میان، اما آنچه ش��یخ نش��ین ه��ای ام��ارات متصالحه 
 نمی دانند، این ک��ه همانطور ک��ه دوران »صل��ح بریتانیایی« و 
قدرت نمایی انگلیس در خلیج فارس پس از جنگ جهانی دوم و 

در اثر ضعف بریتانیا به پایان رسید، دوران »صلح آمریکایی« نیز 
دیر یا زود به پایان خواهد رس��ید. دل بستن به قدرت های بیگانه 
 فرامنطقه ای، هی��چ گاه راه چاره کش��ورهای کوچک در عرصه 
بین المللی نبوده اس��ت. در مقابل، آنچه که پاس��خی مطمئن به 
نگرانی های امنیتی آنهاس��ت، اتحاد و ائت��الف های منطقه ای و 

همگرایی بیشتر با قدرت های منطقه است.

آمریکا  می رود، ایران می ماند
آمریکایی ها باالخره از این منطقه خواهند رفت، ولی ایران باقی 
خواهد ماند. ایرانی که حتی پس از س��ه دهه تحریم و دشمنی و 

تالش برای منزوی کردن، آنقدر 
قدرتمند اس��ت که کش��ورهای 
غربی را به فکر مصالحه و پذیرش 
توان هس��ته ای خود در مذاکرات 
اخیر انداخته اس��ت را نمی توان 
از مع��ادالت منطق��ه ای بی��رون 
گذاشت. طنز تلخ ماجرا هم همین 
جاست که در حالی که قدرت های 
جهانی با دیدن توان بازیگری ایران 
در تح��والت منطقه، از س��وریه و 
ع��راق گرفته تا لبن��ان و حماس، 
در حال کنار آمدن با ایران بر سر 
برنامه هسته ای اش هستند، این 
نازپرورده های سازش، همچنان 

گیج بازی پیشینند.
 البته ش��یوخ عرب که بدون رعایت هیچ قاعده مردمساالرانه ای

بر چ��اه های نف��ت و ث��روت مردمش��ان چن��گ زده و مس��ت 
 خریده��ای میلی��ارد دالری تس��لیحات و هت��ل س��ازی های 
آنچنانی اند، رفاه و اس��لحه غرب��ی را پناهگاه��ی مطمئن برای 
 خود م��ی بینن��د؛ غاف��ل از این که به س��هولت مش��مول غارت 
 مجتم��ع ه��ای نظام��ی صنعت��ی غرب��ی و بح��ران ه��ای 
 دوره ای س��رمایه داری ش��ده اند. رکود ش��دید اخیر اقتصادی

امارات��ی ه��ا ک��ه افتخارش��ان پیون��د زدن اقتص��اد بوم��ی 
نحیفش��ان ب��ه بازاره��ای س��رمایه جهانی ب��ود، می توانس��ت 
هش��داری ب��ه موق��ع و راهنمای��ی ب��رای افزای��ش تعام��الت 
ب��ا  اقتص��ادی و نظام��ی   و هم��کاری ه��ای سیاس��ی، 
قدرت های منطقه از جمله ایران باشد. البته شیخ نشین ها پیشتر 
هم نشان داده اند که بیش از راهبردهای آینده نگرانه برای تأمین 

منافع واقعی و مشروع مردمشان، مفتون شعبده غرب هستند.

نقدی بر واکنش امارات به سفر استانی رییس جمهور

بندبازی با طناب دیگران

شکایت ها را با اجازه 
جاسبی  بخشیدم

 همزیستی جهانی
 با ایران هسته ای

رییس جدید دانش��گاه آزاد گفت: قس��متی از ش��کایات مطرح شده از 
دانشجویان را با اجازه جاسبی و بخشی را هم با اجازه خودم می بخشم.

فرهاد دانشجو  با اشاره به وضعیت دانشجویانی که در دوران ریاست سابق 
دانشگاه آزاد از آنها شکایت ش��ده بود، اظهار داشت: فکر می کنم بهترین 
مسیر، آن است که ما بر گذشته خطی کش��یده، یکدیگر را ببخشیم و از 
اینجا به بعد ادامه دهیم. وی افزود: اگر در اعتراضات دانشجویان اهانتی 
صورت نگرفته باشد، از این مسأله خواهیم گذشت و در حال حاضر در پی 
آن هستیم که گذشته ها را چه ما اشتباه کرده باشیم، چه دانشجویان، به 
یکدیگر ببخشیم. رییس جدید دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: من مطمئنم 

اگر جاسبی هم هنوز  بود، این مسأله را به دانشجویان می بخشید.

خبرگزاری رسمی چین در گزارشی نوشت: با رویکرد دولت باراک اوباما 
در قبال ایران و مثبت بودن نتیجه مذاکرات استانبول و احتمال موافقت 
با ادامه غنی سازی در ایران، احتمال وقوع جنگ دیگری در خلیج فارس 

وجود ندارد.
با مثبت ارزیابی شدن مذاکرات روز شنبه استانبول از سوی همه طرفین، 
همچنان دس��تیابی به یک راه ح��ل دایمی و صلح آمیز مش��کل به نظر 
می رسد، چرا که مسأله اصلی این مذاکرات یعنی ادامه غنی سازی اورانیوم 

توسط ایران، هنوز مورد موافقت طرفین قرار نگرفته است.
شینهوا در ادامه نوشت: اعتقاد عمومی کارشناسان بر این است که حمله 
نظامی اسرائیل به ایران فقط دستیابی این کشور به سالح های هسته ای را 
کمی عقب خواهد انداخت و این چیزی نیست که آمریکا خواهان آن باشد.

طی روزهای گذشته و در سیل اخبار، تحلیل ها و تفسیرهای مربوط به مذاکرات هسته ای ایران  مجید
و 1+5، یک خبر به حاشیه رانده شد. این خبر، واکنش عجیب و دور از انتظار اماراتی ها بود که کافی

نسبت به سفر رییس جمهور به جزیره ابوموسی در جریان سفر استانی به هرمزگان اتفاق افتاد.

د ر حالی که نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی گفته بود 
مذاکرات آتی ایران و ۱+۵ در بغداد هدیه  آمریکا و قدرت های 
جهان به ایران است، رییس جمهور آمریکا تأکید کرد که هیچ 
امتیاز رایگانی به ایران نداده اند و فرصت برای حل دیپلماتیک 
برنامه هسته ای ایران باقی است. اوباما تصریح کرد: این ایده 
که ما چیزی از دست داده ایم یا این که هدیه ای به ایران تقدیم 
شده، به این مفهوم است که ایران چیزی دریافت کرده است. 
در واقع چیزی که ایران دریافت می کند این است که اگر از 
مذاکرات آتی بهره نبرد، در ماه های آتی متحمل شدیدترین 

تحریم  ها می شود.

بررسی مسائل ایران و امارات 
در ریاض

 شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای اعالم کرد که 
اعضای این شورا روز سه شنبه )امروز( در نشستی که در 
ریاض برگزار می شود، درباره مسأله منازعات اخیر میان 

امارات و ایران گفتگو می کنند.

استقرار دایمی ناوهای روسیه 
در سواحل سوریه

منابع آگاه در مس��کو از تصمیم وزارت دفاع روس��یه برای 
اس��تقرار دایمی ناوهای خود در نزدیکی س��واحل س��وریه 
خبر می دهند. به گزارش مهر، ی��ک منبع آگاه در گفتگو با 
خبرگزاری روسیه اظهار داشت: روسیه تصمیم گرفته چند 
فروند از ناوهای خود را در نزدیکی س��واحل سوریه مستقر 
کند.این منبع در وزارت دفاع روس��یه تأکی��د کرد: ناوهای 
جنگی روسیه مأموریت گشت زنی مداوم در نزدیکی سواحل 
سوریه در دریای مدیترانه را دارند.بر این اساس، هم اکنون ناو 
سیمیلتوی روسیه در سواحل سوریه مستقر شده که به زودی 

جای خود را به دو ناو دیگر خواهد داد.

ایران قدرت برتر منطقه
یک روزنامه آمریکایی نوش��ت: هیچ کس   نمی تواند درباره 
نحوه سیر مذاکرات با ایران در موضوع هسته ای پیشگویی 
کند اما ی��ک گفتگوی همه جانب��ه ایران را به ق��درت برتر 
امنیتی در خاورمیانه تبدیل می کند روزنامه واشنگتن پست 
مذاکرات اخیر با ایران را به عنوان عاملی جهت افزایش این 

توان در عرصه بین المللی معرفی کرده است.

محمد جواد الریجانی، دبیر س��تاد حقوق بشر قوه قضائیه 
در ویژه برنامه سی.ان.ان با موضوع ایران هسته ای، گفت: 
خطر اصلی در منطقه، اس��رائیل اس��ت و در برابر تهدیدها 
نیز اعالم می کنیم، ایران دفاع کننده ای س��خت اس��ت.

الریجانی در این برنامه که روز دوشنبه پخش شد، همچنین 
افزود: فکر می کنم بمب واقعی، شکس��ت بزرگ اسرائیل 
در اثبات وجهه قانون��ی خویش در منطقه اس��ت. وی در 
 پاسخ به پرس��ش مجری با رد ادعاهای بنیامین نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی مبنی بر این که تهران 
س��اخت بمب اتم��ی را ب��رای هدف ق��راردادن ت��ل آویو 
می خواهد و آمادگی دفاعی ایران در برابر تهدیدها، گفت: 
برای دفاع از خود آمادگی کامل داریم و همه در منطقه از 
این موضوع آگاه هس��تند. ایران هرگز یک متجاوز نبوده، 
 اما دفاع کننده ای س��خت است. دبیر س��تاد حقوق بشر 
قوه قضائیه در باره تحریم های غرب علیه ایران نیز اینگونه 
به کریس��تین امانپور، مج��ری برنامه پاس��خ داد: آیا این 
اقدامات دور از انصاف، تأثیری بر توانایی توسعه برنامه صلح 
آمیز هسته ای گذاشته اس��ت؟ الریجانی همچنین ادامه 
همکاری ای��ران در ارتباط با برنامه هس��ته ای را منوط به 
اعتمادسازی توسط غرب با انجام اقدام موازی دانست. وی 
افزود: سالح اتمی برای ما یک دارایی به حساب نمی آید، 

بلکه مسئولیت بیشتری دارد. 

 جعف��ری، فرمانده کل س��پاه پاس��داران چن��دی پیش از 
خنثی شدن توطئه مهم دش��منان در ایام نوروز خبر داد که 
قرار بود اقداماتی تروریس��تی در داخل کش��ور انجام دهند. 
پس از انتشار این خبر، سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
س��پاه به بیان جزئیات دیگری از عملیات عناصر باقیمانده 
گروهک تروریس��تی ریگی برای عملیات تروریس��تی خبر 
داد. براساس جدیدترین اخباری که منتشر شده است، تیم 
 مذکور پس از ورود به کش��ور به طور کامل منهدم شده اند.

یگان های اطالعاتی سپاه پاسداران در آخرین روزهای سال 
90 موفق به ردیابی چهار تیم تروریستی می شوند که به قصد 
عملیات انتحاری، از مرزهای ش��رقی وارد کشور شده بودند.

پس از مشخص شدن ماهیت این تیم ها و درگیری نیروهای 
عملیاتی س��پاه با آنها که منجر به کشته ش��دن تعدادی از 
تروریست ها شد، مشخص شد اعضای هر یک از این تیم ها 
جلیقه های انفجاری حاوی  مواد منفجره به همراه داشتند 
و قرار ب��ود در تجمعات مردمی در برخی نقاط مهم کش��ور، 
سلس��له انفجارهای انتحاری انجام دهند. در ادامه اعترافات 
دستگیرشدگان این گروهک، مشخص شده که این تیم ها 
عالوه بر تالش برای اس��تفاده از این جلیقه ها، قصد داشتند 
با سرقت اتومبیل در برخی شهرها و جاسازی مواد منفجره 

در آنها، این اتومبیل ها را نیز منفجر کنند که موفق نشدند .

 طبق اخبار به دست آمده، س��هم نفت از بودجه 9۱ از آنچه 
مس��ئوالن این وزارتخانه در پیش��نهادات خود خواستار آن 
بوده اند، بس��یار پایین تر اس��ت و به گفته کارشناس��ان و 
تعدادی از نمایندگان مجلس، بودجه وزارت نفت در الیحه 9۱ 
وضعیت خوبی ندارد. به گفته یک منبع آگاه در تنظیم الیحه 
بودجه9۱ ، پیش��نهادات وزارت نفت در این الیحه گنجانده 
شد، اما پس از آنکه الیحه از چاپخانه خارج شده، از آنچه که با 
نظر وزیر نفت در الیحه دولت به تصویب دولت رسیده، خبری 
نبود. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در 
گفتگو با مهر، با تأیید این خبر اظهارداشت: وزارت نفت از نظر 
بودجه ای وضعی��ت خوبی ندارد، به خص��وص این که ما در 
شرایط بین المللی خاصی به سر می بریم و بودجه فعلی که در 
الیحه بودجه 9۱ در نظر گرفته شده است، نمی تواند صنعت 
نفت را در س��ال جاری به نقطه ای که مد نظر است برساند. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: تالش ما این است 
که پیشنهاداتی به تصویب  برسانیم که درصد قابل توجهی 
از بودجه وزارت نفت را برگردانیم. هرچند کمبود در وزارت 
نفت به لحاظ بودجه ای زیاد اس��ت، اما ما تالش خودمان را 
می کنیم. وی ادامه داد: متأسفانه بودجه ای که از سوی وزیر و 
مسئوالن وزارت نفت برای سال 9۱ پیشنهاد شده، در لحظات 

آخر دچار تحول شده است.

سپاه دولت بین الملل مجلس

خطر اصلی در منطقه 
اسرائیل است

جزئیات جدید از عملیات 
نوروزی گروهک ریگی

 حذف پیشنهادات نفتی
 برای بودجه91 در چاپخانه

استعفای مرتضوی نصف روز 
بیشتر دوام نیاورد

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل

 برخی،  مسائل مملکتی را 
به شوخی می گیرند

نایب رییس مجلس/محمدرضا باهنر
یکی از دوستان گفته که تمامی پاسخ های آقای احمدی نژاد در 
روز برگزاری سؤال از رییس جمهور از نظر وی قانع کننده بوده، در حالی که 
این فرد قبال خود را منتقد برخی مواضع دولت معرفی کرده بود. یکی دیگر از 
اعضای جبهه پایداری گفته بود که اعضای هیأت رییسه مجلس نهم باید از 
زنان باشند! البته ممکن است یکی دو نفر از خانم های مجلس نهم در هیأت 
رییسه نیز حضور داشته باش��ند، اما همه اعضای هیأت رییسه نمی توانند 
از خانم ها باشند. کسی که این حرف را زده، یا با هدف جلب آرای خانم ها 
در دور دوم انتخابات این حرف 
را زده، یا این که مس��ائل جدی 
مملکت را با طنز و شوخی دنبال 
می کند! این نوع اظهارنظر ها به 
طور قطع در آرای آنها در مرحله 
دوم مؤثر خواهند بود. مخاطبان 
توقع دارند کسانی از تهران وارد 
مجلس نهم ش��وند که به امور 
اشراف بیشتر و جدی تری دارند.
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امارات سفیر ایران را فراخواند 

با وجود این که وزارت خارجه ایران سفر رییس جمهور به جزیره ابوموسی را یک موضوع داخلی و در راستای 
سفر استانی رییس جمهور دانسته است، دولت امارات دیروز س��فیر ایران در ابوظبی را فراخواند و یادداشت 

اعتراض آمیزی در انتقاد از این سفر، به وی تقدیم کرد.

دل بستن به 
قدرت های 

 بیگانه 
فرامنطقه ای 
هیچ گاه راه 

چاره کشورهای 
 کوچک در عرصه 
بین المللی نبوده 

است

نماینده تهران با بیان این که اعتماد به مرتضوی خطا بود 
و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد، گفت: 
با وضعیت موجود، راه استیضاح باز است. حال که گفتگو  
و مالطفت نتیجه نداده است، باید اقدام عملی کرد. علی 
مطهری  درخصوص ارزیاب��ی اش از اتفاقاتی که پیرامون 
موضوع اس��تیضاح وزیر کار  افتاد، اظهارداش��ت: به نظر 
من آقای مرتضوی می خواست جلس��ه استیضاح برگزار 
 نشود و تخلفاتش از تریبون مجلس بازگو نشود و در نتیجه 
محاکمه اش تسریع نشود. وی ادامه داد: آقای مرتضوی با 
این ترفند که به کار برد، دوستان ما را خام کرد و به هدفش 
رسید. عجیب است که خود این آقایان، مرتضوی را متهم 
به دروغگویی و فریب می کنن��د و در عین حال به قول او 
مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذیرفته 
نشود، اعتماد می کنند. دیدیم که این اعتماد خطا بود و 
سر کار نرفتن ایشان هم نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد. 
نماینده تهران خاطرنش��ان کرد: دوس��تان ما باید زمانی 
استیضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش 
استعفا می داد و وزیر رسما استعفای او را می پذیرفت. در 
آنجا گفته شد آقای مرتضوی استعفای خود را نوشته و قرار 
است توسط آقای حداد اعالم شود، ولی آنچه توسط آقای 
حداد اعالم ش��د، این بود که آقای مرتضوی برای استعفا 

اعالم آمادگی کرده است.



يادداشت
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با اجرای پروژه های مهر ماندگار 

 طلسم طرح های 20 ساله اصفهان
 می شکند

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اجرای بیش از 30 طرح مهر ماندگار 
در اس��تان اصفهان گفت: اجرای طرح های بزرگ آبرسانی و تکمیل 
تونل خدنگس��تان و نیز س��الن اجالس س��ران در اصفهان از جمله 
این طرح هاس��ت. به گفته علیرض��ا ذاکر اصفهانی، بر اس��اس طرح 
مهر ماندگار، اس��تانداران موظف هس��تند اقدامات ویژه عمرانی را 
در اس��تان های خود تا پایان دولت دهم به انجام برس��انند که طی 
سال جاری این طرح با عنوان پروژه های مهر ماندگار در دستور کار 

استانداری اصفهان نیز قرار گرفته است.

تونل سوم کوهرنگ 
بهره برداری از تونل س��وم کوهرنگ که  تنها 60 مت��ر از این پروژه 
حیاتی باقی مانده اس��ت، یکی از این طرح هاس��ت ک��ه  با اتمام آن 
حدود 100 میلیون متر مکعب آب به سد زاینده رود انتقال می یابد.

راه اندازی خط شمال- جنوب مترو اصفهان
دولت یک هزار میلی��ارد تومان برای قطار ش��هری ش��هرهای قم، 
ش��یراز، تبریز و اصفهان قرار داده که این می��زان اعتبار صرف نظر 
از تخصیص های س��الیانه دولت برای مترو کالنشهرهاس��ت. س��ال 
 گذش��ته صددرصد اعتب��ار مصوب ب��رای مترو اصفه��ان که رقمی 
70 میلیارد تومانی بود، تخصیص پیدا کرد که البته اگر این میزان در 
امسال افزایش یابد، می توان سرعت بیشتر به پروژه مترو اصفهان داد.

تکمیل نقش جهان
 علی اکبر محرابیان، مشاور ویژه رییس جمهور خبر از ابالغ اعتبار این 
ورزشگاه 75 هزار نفری داده و در سفر دو روزه ای که آخر این هفته به 

اصفهان دارد، رایزنی هایی در این خصوص اتفاق می افتد.

تکمیل سالن اجالس سران 
در الیحه بودجه 90، مبلغ 100 میلیارد تومان از س��وی دولت برای 
ساخت سالن اجالس سران  در نظر گرفته شد که 20 میلیارد تومان 

آن تخصیص یافت و بقیه آن در بودجه 91 دیده شده است.

تکمیل مصلی اصفهان
تکمیل مصلی  به صورت صددرصدی نیست، اما در حدی قابل قبول 

برای استفاده نمازگزاران ساخته می شود.

 تکمیل متروی اصفهان بهارستان
تکمیل خط قطار سریع الس��یر اصفهان-تهران که س��بب تحول در 

خطوط ارتباطی می شود نیز یکی دیگر از این پروژه هاست.

 استاندار اصفهان در گفتگو 
با زاينده رود:

 استمرار حیات زاينده رود 
به شرط اتمام تونل کوهرنگ 

ادامه از صفحه يک :جنابعالی ايرادهايی در سال گذشته 
به پااليشگاه اصفهان در خصوص مباحث زيست محیطی 
وارد می کرديد،آيا پااليشگاه در خريد اين اوراق سهیم 

بود؟  
متأسفانه پاالیشگاه اصفهان هیچ مشارکتی در خرید اوراق مشارکت 
طرح آب رسانی به فالت مرکزی نداشت و امیدواریم در مرحله دوم 

همت ویژه ای را از سوی مسئوالن آن ببینیم.
در هفته های اخیر زمزمه هايی در خصوص بس�ته شدن 
دوباره رودخانه زاين�ده رود به گوش می رس�د، آيا اين 

اخبار صحت دارد؟ 
 هم��ه ت��الش م��ا ای��ن اس��ت ک��ه حی��ات در رودخان��ه 
زاینده رود اس��تمرار داشته باشد. اگر تونل س��وم کوهرنگ به پایان 
برسد، می توانیم این اطمینان را به شهروندان اصفهانی بدهیم که آب 

در زاینده رود جریان داشته باشد.
قرار بود تونل سوم کوهرنگ سال گذشته به بهره برداری 

برسد اما خبری نشد، مشکل کار کجاست؟ 
عملی��ات اجرایی این تون��ل با مش��کالت فیزیک��ی و جنس خاک 
روب��رو ش��ده و ریزش های متوال��ی که تون��ل را در زم��ان عملیات 
 اجرا داش��ته، زم��ان به��ره ب��رداری از آن  را ب��ه تعوی��ق انداخته 
اس��ت. ام��ا در ح��ال حاض��ر روزان��ه 25 س��انتیمتر از ای��ن  
 تون��ل ب��ه پی��ش م��ی رود و تنه��ا 60 مت��ر آن باق��ی مان��ده

 که پیش بینی می شود تا اواخر شهریور ماه به پایان برسد.

دستگیری سارق 
حساب های  اصفهانی 

پول بیت المال را 
فدای حفاری کرديم 

 س�رهنگ س�تار خس�روی، ريیس پلی�س فت�ای اس�تان اصفهان:
  ف��ردی ک��ه از طری��ق اینترن��ت مبل��غ 200میلی��ون توم��ان از 
حساب های بانکی دو شهروند اصفهانی سرقت کرده بود دستگیر شد. به 
گفته وی، با شکایت دو نفر از شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت اینترنتی 
مبلغ 200میلیون تومان از حساب های بانکی آنها، با پیگیری پلیس و پس 
از گذشت یک ماه انجام اقدامات ویژه و مس��تمر در فضای سایبر، سارق 
اینترنتی به نام »منصور- الف« 36 س��اله شناسایی و دستگیر شد. متهم 
پس از سرقت وجوه از حساب شاکیان، اقدام به خرید دو کیلوگرم شمش 
طال کرده بود که این مقادیر داخل گاو صندوق مغازه متهم کش��ف و به 

مالباختگان تحویل داده شد.

کريم داودی، نايب ريیس ش�ورای اس�المی ش�هر: حفاری های متعدد 
 در معابر شهر از س��وی شرکت های خدماتی، باعث می ش��ود که مردم از ظاهر

کوچه ها و معابر شهر ناراحت شوند. روزانه با این امر، شاهد به هدر رفتن پول شهر 
هستیم. هزینه های چندین میلیارد تومانی جهت ترمیم و روکش آسفالت معابر 
در ماه های آخر سال گذشته نتوانست مشکالت مردم را به دلیل نبود مدیریت 
 واحد در شرکت های تأسیساتی را رفع کند، این در حالی است که حفاری های 
شرکت هاي تأسیساتي و خدماتي روز به روز بیشتر می شود و با مرمت نامناسب 
و غیر اصولي، اش��کاالت پیش آمده را در معابر تش��دید مي کند، به طوری که 
شهروندان از این موضوع گالیه دارند. اگر مدیریت واحدی حداقل در شرکت های 

خدماتی به وجود می آمد، از دوباره کاری ها و هدر رفت پول جلوگیری می شد.

در شهر چه می گذرد؟/ تکلیف باغداران شاکی نجف آباد چه شد؟ 

مسئوالن چه گفتند؟

پیگیری

گفتگو

 هشدار ريیس پلیس فتا 
به مردم اصفهان  

س��رهنگ س��تار خس��روی، ریی��س پلی��س فتای اس��تان ب��ه منظور 
 جلوگیری از دسترس��ی غیرمجاز به حس��اب های بانکی و سوء استفاده 
 مجرم��ان از کارت ه��ای عاب��ر بان��ک همش��هریان، توصی��ه های��ی را 

اعالم کرد:
1- از افشای رمز کارت های بانکی خود در حضور دیگران خودداری کنید.

2- مدرک شناسایی و کارت های عابر بانک خود را به هیچ وجه در اختیار 
دیگران نگذارید.

3- از اعالم موجودی حساب های بانکی خود در بین دوستان، آشنایان و 
سایرین خودداری کنید.

4- در هنگام خرید از دس��تگاه ه��ای P.O.S کارت خ��ود را خودتان در 
دستگاه کشیده و رمز را نیز خودتان وارد کنید.

5- در هنگام کار با خودپرداز در صورت گیرکردن کارت در دستگاه، فورا 
مراتب را به بانک مربوط اطالع دهید.

6- رمز اول و دوم اینترنتی خود را نیز هریک ماه یک بار تغییر دهید.
7- شهروندان از ذخیره اطالعات حساب بانکی در سیستم های رایانه ای 

جلوگیری کنند.
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هشدار
امروز معابر اصفهان  آبگرفته می شود 

میترا سیدان، کارشناس مسئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: امروز آسمان در 
اکثر نقاط استان تمام ابری، همراه با بارش های رگباری و رعد و برق خواهد بود، 

لذا آبگرفتگی معابر عمومی پیش بینی می شود.
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مقارن س��اعت 8 صبح روز چهارش��نبه،
شهرزاد 
23 فروردین ماه ضربه های یک دستگاه باباعلیپور 

لودر به دی��وار ب��اغ یک منطق��ه، اولین 
هشدارها در مورد تخریب قانونی یک ملک بود. یکی از شاهدان در 
گفتگو با زاینده رود در این باره گفت: از حدود ساعت 7 صبح مأموران 
نیروی انتظامی مسیرهای منتهی به باغ های موردنظر را بستند و 
حق هیچگونه ترددی را به اهالی و حتی مالکان ندادند. بدین ترتیب 
از ساعت 8 صبح با حضور یک دستگاه لودر و تراکتور درمحل، بخش 
 زیادی از دیواره��ا و بناهای موج��ود در این منطقه ویران ش��د و 
محل هایی را که خودروی سنگین نمی توانست تخریب کند، نیروی 
انسانی وارد عمل شد. براساس این گزارش، مقادیری از درختان و 

زمین زیر کشت در اثر این اقدام به طور کامل ویران شد.

مدعی: باغ 32 جريبی بی صاحب بود
یکی از ش��اهدان که خود از مالکان 32 جریب زمین موردمناقشه 
 نجف آب��اد اس��ت، در گفتگو ب��ا زاین��ده رود مدعی ش��د که این 
 زمین ها بعد از انقالب بدون صاحب بودند و به دنبال تشکیل هیأت 
هفت نفره واگذاری اراضی به کش��اورزان در آذرماه س��ال 1358 
این زمین ک��ه در آن زمان به طور کامل بایر ب��ود، میان تعدادی از 
کشاورزان منطقه تقس��یم ش��د. بدین ترتیب این زمین با همت 
کش��اورزان به یکی از زمین های خوب کش��اورزی منطقه تبدل 
شد. مرتضی شیرزاد که ورثه یکی از مالکان است، در ادامه افزود: تا 
سال 74 کسی از داش��تن یک مالک خبری نداشت و این در حالی 
 اس��ت که برخی از مالکان نیز مدعی بودند چندین دوره آگهی در 
روزنامه های کثیراالنتش��ار به چاپ رسیده اس��ت، ولی مدعی در 

 به گزارش 
زاينده رود، 
براساس آنچه در 
حکم دادگاه صادر 
شده، اقدامات 
متصرفان از 
سوی قوه قضائیه 
غیرقانونی 
تشخیص داده 
شده است

به دنبال تخريب بی سابقه 9 باغ در نجف آباد 

اجرای حکم از سوی مسئوالن قضايی تايید شده بود

حکم دادگاه، پایانی بر دعوای 25 ساله 

خصوص مالکیت زمین ها مراجعه نکرده است. وی گفت: همزمان 
با س��ال 74، فردی با مراجعه به دادگاه دادخواست خود را مبنی بر 
مالکیت این زمین ها مط��رح کرد که با وجود پیگی��ری ها، دادگاه 
انقالب این دادخواست را رد کرد. شیرزاد افزود: قانون احیای اراضی 
که براساس آن هیچ شخصی نباید بیش از 40 جریب زمین داشته 
باشد، یکی از موانع پیش روی شاکی پرونده بود. از این رو در همان 
س��ال ها ش��اکی دو دانگ این زمین را به نام پس��رش و یک دانگ 
را به نام دخت��رش زده بود و بدین ترتیب بار دیگر پرونده در س��ال 
 86 با دادخواس��ت ورثه به روی کار آمد که نتیج��ه آن، قلع و قمع 
ساخت و س��ازهای زمین 32 هزار متری شد. وی با اش��اره به این 
 که مالک زمین موضوع توافق با متصرف��ان را نیز پیگیری کرد، در 
این باره گفت: قیمت کارشناس��ی زمین بیش از ت��وان متصرفان 
بود و این در حالی اس��ت که س��ه تن از متصرفان اصلی فوت کرده 
بودند و وارثان آنها باید موضوع را پیگیری می کردن��د. از این رو از 
آنجایی که قیمت پیش��نهادی رقم قابل توجهی بود و ش��اکی نیز 
خواس��تار پرداخت نقدی این رق��م بود، توافقی حاصل نش��د و در 
 ادامه همزمان با 23 فروردین ماه، شاهد تخریب ساخت و سازهای 

این زمین بودیم. 

شاکی پرونده: هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است
براس��اس گزارش های موجود، به دنبال تخریب قانون��ی 9 باغ در 
منطقه نجف آباد، عالوه بر تخریب بخش��ی از درختان و زمین های 
زراعی، بیش از پنج ه��زار متر دیوار بتنی و گلی ب��ه همراه 9 ایوان 
تخریب ش��دند و با توجه به میزان تخریب ها که از 40 تا صددرصد 
بوده، بررس��ی ها حکایت از آن دارد که بیش از 100 میلیون تومان 
خسارت به دنبال اجرای حکم دادگاه قضایی وارد شده است. تدین، 
شاکی اصلی این پرونده  در گفتگو با زاینده رود درباره علت وقوع این 
حادثه گفت: این زمین به بزرگی 32 جریب متعلق به پدر و عموی 
بنده بوده، اما زمانی که پی به وجود متصرفان بردیم، در سال 65 به 
هیأت هفت نفره شکایت کردیم و پیگیری این موضوع تا سال 70 به 
طول انجامید، به طوری که رأی نهایی این هیأت به نفع ما صادر شد 
و سه دانگ از این اراضی برگردانده و سه دانگ دیگر به عنوان کشت 
موقت به متصرفان واگذار شد. پیگیری این موضوع تا سال 74 از راه 
کدخدامنشی دنبال شد، اما بی نتیجه بودن توافقات سبب شد در 
سال 74 به دادگاه شکایت کنیم. بدین ترتیب دادگاه مقرر کرد که 

با توافق طرفین سه دانگ دیگر به آنها فروخته شود، اما با وجود نظر 
کارشناس قوه قضائیه متصرفان زیر بار این هزینه نرفتند و بار دیگر 
کار به دادگاه کشید. تدین افزود: در حالی که روند پیگیری قضایی 
در دادگاه دنبال می ش��د و تم��ام تالش ما برای حرکت در مس��یر 
 قانونی بود، اما متصرفان از این فضا سوءاس��تفاده ک��رده و اقدام به 
ساخت و ساز و کاشت درخت در محل موردنظر کردند. اما سرانجام 
پس از س��ال ها پیگیری، دادگاه س��ال گذش��ته حکم قلع و قمع 
 را ص��ادر کرد و با وجود تالش��ی دوب��اره برای توافق ب��ا متصرفان، 
نتیجه ای عایدمان نشد تا این که امس��ال با حکم شعبه11دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان رأی نهایی جهت قلع و قمع صادر ش��د و بدین 
ترتیب با حضور نماینده دادگستری و نیروی انتظامی، این حکم به 

مرحله اجرا درآمد. 

قانون، حکم به تخريب ساخت و سازها داد
به گزارش زاینده رود، براس��اس آنچه در حکم دادگاه صادر ش��ده 
اقدامات متصرفان از س��وی قوه قضائیه غیرقانونی تشخیص داده 
شده است. در بخش��ی از این حکم آمده: مطابق مدارک موجود در 
پرونده، صرفاً سه دانگ مشاع از پالک موضوع دعوی از پالک ثبتی 
995 قطعه شش نجف آباد به متصرفین واگذار شده است و هیچ حق 
و حقوقی نسبت به سه دانگ مشاع دیگر این پالک که متعلق به تدین 
است ندارند، لذا تصرفات آن نسبت به کل شش دانگ پالک مذکور 
برخالف مقررات قانونی بوده است و برای احداث بنا و غرس اشجار نیز 
در آن مجوز قانونی نداشته اند، در نتیجه دادگاه تجدیدنظر اصفهان با 
صدور رأی به رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادنامه های تجدیدنظر 
خواسته را که در این راستا و مطابق با مقررات قانون صدور یافته، به 
استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و استوار می نماید.

براس��اس این گزارش، س��یر رس��یدگی به این پرونده گویای آن 
 اس��ت که مس��ئوالن مربوط در رابطه با واگذاری ای��ن زمین نیز تا 
اندازه ای مقصر هستند، چرا که براس��اس گفته های هر دو طرف، 
پایه این دعوا از زمانی بنیان گذاش��ته ش��ده که این زمین از سوی 
هیأت هفت نفره واگذاری اراضی به کش��اورزان تقسیم شده است. 
 بدین ترتیب ب��ا وجود پیگیری های صورت گرفته از س��وی حدود 
 50 تن از صاحبان و وابستگان این باغات و تجمع در مقابل فرمانداری 
نجف آباد، آنچه به صورت تخریب این باغات رخ داد، حکایت از اجرای 

حکمی قانونی دارد.

 س��ال 1362 به استخدام 
گروه
شهر

 
نیروی هوای��ی در آمد. از 
همان سال تحصیل را در 
دانش��کده خلبانی ش��روع کرد و بعد از اتمام دوران 
 تحصیل، افتخار حضور در کنار شهید عباس بابایی 
به عنوان کمک خلبان هواپیمای جنگنده »اف 14« 
را یاف��ت. او جهت تکمی��ل دوره خلبانی پ��رواز با 
هواپیمای »اف 5 « بین سال های 64 تا 71 به پایگاه 
ش��یراز  رفت و س��پس به کابین جلوی »اف 14« 
منتقل شد. سپس یک سال پس از اتمام دوره کابین 
جلوی هواپیم��ای »اف 14« افتخ��اری دیگر را در 
کارنامه خود ثبت کرد و به عنوان معلم این هواپیما 
منصوب شد. ظرفیتی که این خلبان در خود می دید، 
منجر ش��د تا در س��ال 1380برای گذراندن دوره 
کارشناسی ارشد خلبانی راهی دانشگاه شود. او پس 
از اتمام دوره تحصیل، برای گرفتن مس��ئولیتی در 

پایگاه مشهد، به این شهر رفت.
در سال 1385به عنوان جانشین معاونت عملیات 
نیروی هوایی و در سال 1387، به سمت فرماندهی 
پایگاه 14 ش��کاری منصوب ش��د و در پایان همان 
سال، یعنی اواخر بهمن ماه نیز تا کنون بنا بر دستور، 
به عنوان فرمانده منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان 

در حال خدمت است.
امیر س��رتیپ دوم خلبان علیرضا برخ��ور، فرمانده 
منطق��ه هوایی ش��هید بابایی اصفهان ک��ه تجربه 
بی��ش از 29 س��ال را در نیروی هوای��ی جمهوری 
اسالمی ایران با خود به همراه دارد، به مناسبت روز 
ارتش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما حضور 
در نی��روی هوایی را یک عش��ق دیرینه دانس��ت و 
 بیان داش��ت: زمانی که کودک بودم، همانند دیگر 
بچه های هم س��ن و س��ال خ��ود آرزوی هایی در 
 س��ر داش��تم که خلبانی جنگنده یکی از آرزوهای 
 مهم من ب��ود. درس��ت برعکس دیگر بچ��ه ها که 
شاید تنها آرزویی در س��ر دارند، خیلی راغب بودم 
 تا یک روز خلبان ش��وم. این مس��یر ادامه داش��ت،

تا ای��ن ک��ه ی��ک روز در س��ال 1354 ب��ه دیدن 
تی��م نمایش��ی آکروج��ت رفت��م و ای��ن عش��ق 
را در وج��ودم تثبی��ت ک��ردم. چن��د س��ال بع��د 
 ب��ا عالق��ه فراوان��ی ک��ه ب��ه خلبان��ی داش��تم، 

در کنکور دانشکده خلبانی شرکت کردم.
آيا موانعی هم بر سر راه شما برای ورود به 

اين عرصه وجود داشت؟
اوایل به خاطر س��ینوزیت، من را از ورود به نیروی 
هوایی منع کردند، ولی عالق��ه ای که در من وجود 
داشت یأس و نا امیدی را از من دور کرد و نگذاشت تا 

مشکالت من را از رسیدن به هدف خود دور کند. به 
همین علت برای درمان این بیماری هشت ماه زیر 

نظر پزشک به صورت خصوصی بودم. 
افتخار هم رزمی با کدام يک از شهدای خلبان 

را داشتید؟
یک��ی از افتخ��ارات م��ن، خدمتگ��ذاری ب��ه 
ش��هید بزرگ��وار عب��اس بابای��ی در هواپیم��ای

  »اف 14« بود. شهید اردس��تانی، شهید یاسینی و 
شهید صیاد ش��یرازی از جمله ش��هدایی بودند که 

توانستم در محضرشان خدمت کنم.

به عنوان يک خلبان و يک تحصیلکرده 
اي�ن رش�ته، وضعی�ت کنون�ی  نیروی 
هوايی ايران را پس از گذش�تن29 سال 
 از خدم�ت خود  چگونه م�ی بینید؟ چه 
پیشرفت هايی در اين بخش توانسته ايم 

حاصل کنیم؟
از زمان��ی که م��ن وارد نی��روی هوای��ی جمهوری 
 اس��المی ایران برای خدمت ش��دم، پیش��رفت ها

همانن��د حال نب��ود. ب��ا توجه ب��ه  تحری��م هایی 
 که هم اکنون در کش��ور م��ا حاکم اس��ت و باعث 

یک سری کاس��تی ها در صنعت ما ش��ده، جوانان 
 غیور و میهن دوست ایران با توجه به ظرفیت های

 باالی��ی ک��ه دارن��د هیچ��گاه از ش��رایط تحریم 
ناامید نشدند و توانستند که منش��أ خیر و برکت و 
نوید توسعه برای ایران باشند. پرسنل ارتش و نیروی 
هوایی و خیلی از نخبگان ایران در امر تجهیز نیروهای 
مسلح همکاری می کنند و می توانید مقایسه کنید 
که ت��وان رزمی س��ال 57 تا به حال چ��ه تغییرات 

مطلوبی در تکنولوژی پیدا  کرده است.
محیط پادگان و نظام حاکم بر آنجا باعث 

نشد تا عشق به پروازتان کم شود؟
کس��ی که فکر پرواز دارد، آزادی را دوس��ت دارد و 
 دوس��ت دارد در محیط آزاد باش��د. دقیقا می توان
 گف��ت ک��ه یک��ی از عوام��ل اثرگ��ذار ب��رای

نفس بریده ها و یا کس��انی که نتوانستند به آرزوی 
پرواز برسند، نشناختن محیط نظامی بود که مقررات 

آن باعث جدایی آنها شد.
چند درصد از کس�انی که برای پرواز به 
دانش�کده خلبانی مراجعه ک�رده اند با 
 توجه به سختی کار و ريسک باالی آن،

توانسته اند آن را ادامه دهند؟
تقریبا می توان گفت که تنها20درصد از کس��انی 
که برای ورود ب��ه دوره خلبانی آمدند، توانس��تند 
دوام بیاورند و ما بقی به دالیلی که فرمودید از ادامه 

راه بازماندند.
آي�ا توانس�ته اي�م در اي�ن صنع�ت به 

تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کنیم؟
تکنولوژی روز دنیا تنها مختص به یک کشور نیست 
و چند کشور در کنار هم دارای تکنولوژی هستند. 
من می توانم بگوییم که در حد کش��ورهای مطرح 
هستیم، ولی در این ش��رایط تحریم، ایران توانسته 
جزو نام های برتر ق��رار گیرد تا پرچم کش��ورمان 

همیشه برفراز  باشد.
تا به حال شده ترس از پرواز داشته باشید؟

ش��اید این امر برای هر خلبان یک بار اتفاق بیفتد و 
آن هم روز اول پرواز باشد. در ادامه نمی توان گفت 
ترس و بایس��تی آن را هیجان دانس��ت. اگر خلبان 
 ترس از پرواز داش��ته باش��د پرواز نمی کند، چون 
به طور قطع س��قوط خواهد کرد. روزهای اول برای 

هنرجو شاید سخت جلوه کند، ولی هرکاری با تمرین 
حل می شود.

در  زندگی مشترک مش�کلی با کارتان 
پیدا نکرديد؟

خوش��بختانه از زمانی ک��ه من متأهل ب��ودم وارد 
شغل خلبانی شدم و همسر و دو فرزندم هیچ گونه 
مش��کلی با ش��غل من ندارند، ولی گاهی برخی از 
 خلبانان را که مجرد هستند و هنوز ازدواج نکرده اند 
می بینم که مشکل دارند و شغلش��ان برای ازدواج، 

سدی را در برابر آنها ایجاد کرده است.
در محیط کار دارای چه اخالقی هستید؟

عبوس ب��ودن، فرمان��ده مقت��در نمی س��ازد. در 
صحبت هایی هم که بین پرس��نل داش��تم، به آنها 
 یادآور ش��ده ام که من ب��دون آنها هیچ هس��تم و 
هر فرمانده بدون زیر مجموعه، کاری نمی تواند بکند 
ولی با توجه به مس��ئولیت فرماندهی، در کار جدی 
هس��تم و در محیط کار هم دوس��ت دارم هیچگاه  
ناراحتی وجود نداشته و یک فضای شاد حکمفرما 

باشد.
تشويق برای يک نفر، تنبیه برای همه؛ با 

اين شعار موافقید؟
به هیچ وجه با این شعار موافق نیستم. همیشه گفته 

ام تشویق بیجا تنبیه بقیه افراد است.
در دانشگاه هم تدريس می کنید؟

به دلیل مش��غله کاری فراوان نم��ی توانم به خوبی 
به تدریس بپردازم و گاهی با دعوت دوس��تان برای 

تدریس به دانشگاه های نظامی می روم.
ناگفت�ه ها بس�یار اس�ت.  در پاي�ان به 
مناس�بت روز ارتش اگر صحبتی داريد 

بفرمايید.
از همین جا روز ارتش را تبریک می گویم به 
دالورمردان نیروی زمینی ارتش و درجه داران 
و افسران این نظام را که در طول هشت سال 
دفاع مقدس علیه باطل جنگیدند و نگذاشتند 
گوشه ای از این خاک به دست نیروهای بیگانه 
بیفتد؛ سلحش��ورانی که مردانه ایس��تادند و 
همچون لباسشان خاکی بودند و همچنان هم 
بر آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران پایبند هستند.

گفتگو با فرمانده منطقه هوايی شهید بابايی اصفهان به مناسبت روز ارتش

با دیدن پرواز آکروجت ها شوقم برای پرواز چندین برابر شد
س:  زاينده رود[

]عک



چهره روزیادداشت

دالالن، گوشت را گران کردند
مدیرعامل اتحادیه دامداران ای��ران با بیان اینکه کمب��ودی در زمینه 
تولید گوش��ت قرمز در کش��ور وجود ندارد، گفت: به طور حتم، حذف 
دالالن و واس��طه گران می تواند قیمت این محصول را در بازار مصرف 

کاهش دهد. 
سعید سلطانی سروس��تانی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم گوسفند 
زنده بین هفت هزارو 800 تا هش��ت هزارتومان و به طور متوسط، وزن 
الش��ه گوس��فندی در هر کیلوگرم، 16 هزارتومان در مقابل گاوداری 
خریداری می ش��ود. در حالی که گوش��ت گوس��فندی پ��س از ورود 
به بازار، با قیمتی بین 22 ت��ا 26 هزار تومان به دس��ت مصرف کننده 
 می رس��د.بنابراین گوش��ت قرمز برای تولید کننده فقط هفت درصد 
س��ود دارد، در حالی که دالالن و س��ودجویان بیش از 40 درصد سود 

می برند.

احتکار مواد پتروشیمی تا گرانی
در حالی که زمزمه ه��ای ورود اقتصاد ب��ه فاز دوم قان��ون هدفمندی 
یارانه ها شنیده می شود و هر روز خبرهای جدیدتری از افزایش قیمت 
حامل های انرژی به گوش می رسد، بخش پتروشیمی نیز از قافله عقب 
نمانده و خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر احتکار برخی مواد پتروشیمی 

اعالم می شود. 
در همین راس��تا برخی از خریداران مواد پتروش��یمی خبرهایی اعالم 
کرده اند که نش��ان از به هم تنیدگی افزایش قیمت حامل های انرژی، 

مانند بنزین، بر نوسان قیمت مواد پتروشیمی دارد. 

اخبار کوتاه

؟؟
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4
136 میلیون لیتر فرآورده نفتی، نوروز در اصفهان سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت:  136 میلیون لیتر فرآورده های نفتی 
 در نوروز سال جاری در اس��تان اصفهان مصرف شد. بهمن خس��روزاده افزود: بنزین سوپر و معمولی حدود 

75 میلیون لیتر در نوروز مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 42 درصد رشد داشت.
تحویل »پته« به جای سکه

مدیر عامل بانک ملی و رییس شورای 
هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی

                               فرشاد حیدری
در بررسی های انجام گرفته به این جمع بندی رسیدیم که با وجود فراهم 
بودن این امکان که تمامی سکه های پیش خرید ش��ده را به خریداران 
تحویل دهیم، باید حتی المقدور از رسوب این مقدار طال در قالب پس انداز 
سکه جلوگیری کنیم. بنابراین پیشنهاد شده به جای سکه به دارندگان 
حواله، اوراق مشارکت و »پته« تحویل داده ش��ود. به عبارت دیگر، اوراق 
بهاداری معادل مبلغ کل سکه های پیش خرید، با قابلیت خرید و فروش، 

تحویل می شود. 
این سکه ها که در قالب سکه به خریداران  تحویل می شود، در حقیقت 
بخش��ی از منابع مالی ست که 
می تواند به اش��کال بس��یار 
مولدت��ری در اختی��ار اقتصاد 
کشور قرار گیرد. ضمن اینکه 
بدون شک، تحویل و نگهداری 
این حجم از طال، ریس��ک ها 
و مخاطرات خاص خ��ود را به 

دنبال دارد.

لو رفتن اطالعات حساب ها، دارندگان 
بیش از 10 میلی��ون و 800 هزار کارت 
بانکی در استان اصفهان را به صف های 

تغییر رمز کشاند.
هنوز دردس��رهای بازار سکه و ارز تمام نش��ده، شبکه بانکی یک 
رکورد جدید به ثبت رس��اند و با اعالم خبر »هک شدن اطالعات 
حساب های عضو شبکه شتاب« ثابت کرد قصد دارد در سال 91 
نیز همچنان شگفتی ساز باشد. این جنجال باعث شد بسیاری از 
مردم، هش��دار بانک مرکزی را جدی بگیرند و صف های طوالنی 
برای تغییر رمز 160میلیون کارت بانکی تشکیل شود. خودپرداز 
برخی بانک ها هم برای احتیاط بیشتر، همه خدمات را از مدار خارج 
کردند و تنها گزینه تغییر رمز را برای مش��تریان فعال گذاشتند. 
با این ابتکار عجیب، آنها، هم مش��تریان خ��ود را غافلگیر کردند 
 و امور بانکی ش��ان را لنگ گذاش��تند و هم به نگرانی های مردم 

دامن زدند.

حساب های هک شده بسته اند
موضوعی که رییس اداره امور شعب بانک اصفهان آن را تأیید نکرد 
و گفت: برداشت پول از خودپردازهای بانک ملی در این استان بدون 
مشکل در جریان است و انجام امور بانکی، با استفاده از خودپردازها 
روال عادی خود را دارد. مجتبی دهاقین اطمینان داد بانک مرکزی 
تمام حساب های خاصی را که مورد حمله هکر قرار گرفته، بسته 
است. وی افزود: رمز اول و دوم این حساب ها باید به وسیله صاحبان 

آنها تغییر کند تا حسابشان باز شود.

بیشتر خودپردازها فعالند
رضا حواس بیگی، ناظر پولی بانک مرکزی در بانک های اس��تان 
اصفهان نیز قطع عملی��ات بانک��ی در خودپردازه��ا را رد کرد و 
گفت:تعطیلی دس��تگاه های ATM به صورت گس��ترده و صد 

در صد نبوده و بیشترشان فعالیت عادی خود را ادامه می دهند.
وی اطالعات حس��اب هایی که در وبالگ هکر اعالم شده را برای 
برداشت پول از حساب مشتریان بانک ها ناکافی دانست و گفت: 
این اطالعات شامل رمز اول کارت و موجودی آن بوده، در حالی که 
برای برداشت اینترنتی وجه از حس��اب، رمز دوم نیاز است و برای 
استفاده از خودپرداز باید کارت همراه فرد باشد. حواس بیگی تغییر 
رمز کارت های بانکی را توصیه همیشگی بانک مرکزی به مشتریان 
خود عنوان کرد و گفت: متأس��فانه این کار که باید هر دو سه ماه 
 یک بار انجام شود، معموال جدی گرفته نمی شود که خود زمینه

 سوء استفاده و تخلفات را فراهم می آورد.

 10 میلیون و 800 هزار کارت در دست اصفهانی ها
ناظر پولی بانک مرکزی در بانک های اس��تان تعداد کارت های 
بانکی صادر شده در اصفهان را بیش از 10 میلیون و 800 هزار مورد 
اعالم کرد و گفت: این تعداد حدود 9 درصد کارت های بانکی صادر 
شده در کل کشور است که امکان دارد تعداد زیادی از آنها غیر فعال 
باشند. وی همچنین با اشاره به وجود بیش از هزار و 860 دستگاه 
خودپرداز برای ارایه خدمات شبکه شتاب در استان اصفهان گفت: 
بخشی از اطالعات لو رفته، مربوط به حساب های اصفهانی هاست 

و بهتر است مشتریان برای تغییر رمز از این فرصت استفاده کنند.

اختالف 53 میلی��اردی نرخ مرجع 
ارز  و بازار آزاد در سال 90، نه نصیب 
مردم ش��ده و نه نصیب دولت و این، 

به مدیریت بانک مرکزی مربوط است.
به گفته محمدحس��ین ادیب، عضو گروه اقتصاد دانش��گاه 
اصفهان، فروش ارز به وسیله بانک مرکزی در بازار داخلی در 
سال 1387، 88، 89 و 9 ماهه اول 90، به ترتیب 52، 45، 64 

و 64 میلیارد دالر بوده است. 

 اختالف بی نظیر در تاریخ بانک مرکزی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: مقایسه آمار فوق نشان 
می دهد در سال 89 حدود 64 میلیارد دالر ارز فروخته شده 
و واردات کاال نیز حدود 64 میلیارد دالر بوده است. به عبارت 
دیگر، هم��ه ارز فروخته ش��ده تبدیل به واردات کاال ش��ده 
است، اما در 9 ماهه اول سال 90، حدود 64 میلیارد دالر ارز 
فروخته شده و واردات کاال فقط 44 میلیارد دالر بوده است. 
معادل 20 میلیارد دالر از ارز فروخته ش��ده منجر به واردات 
کاال نشده است و این میزان اختالف، در تاریخ بانک مرکزی 

بی مانند بوده است.
ادیب افزود: قسمت عمده واردات در سال 90 با ارز آزاد انجام 
ش��د و هرچند آماری در دست نیس��ت، ولی اگر 50 درصد 
واردات با ارز آزاد انجام ش��ده باش��د، 42 میلیارد دالر از ارز 
فروخته شده به وس��یله بانک مرکزی با نرخ مرجع، منجر به 

واردات با نرخ ارز مرجع نشده است.

 واردات با ارز مرجع، فروش با نرخ آزاد
اس��تاد درس اقتصاد ایران گفت: بی��ش از 90 درصد کاالی 
موجود در بازار با نرخ دالر آزاد فروخته می شود، اما فقط در 
9 ماهه اول سال 90 حدود 64 میلیارد دالر ارز با نرخ مرجع 
فروخته شده است که منجر به واردات و فروش با نرخ مرجع 
نشده اس��ت. عده ای ارز با نرخ مرجع را دریافت کرده، آن را 
 به واردات تبدیل کرده و سپس در بازار داخلی به نرخ ارز آزاد 

فروخته اند.
وی درباره درخواس��ت دولت از بانک مرک��زی جهت واریز 
معادل 53 میلیارد دالر ارز در سال 90 به حساب دولت با نرخ 
آزاد اظهارداشت: دولت خواستار محاسبه ارز فروخته شده در 
سال 90 با نرخ بازار آزاد و واریز آن به حساب خود شده است. 
البته اختالف ارز به نرخ مرجع و ن��رخ آزاد فقط نصیب عده 
بسیار محدودی شده است و حال دولت هم خواستار سهمی 

از آن است که البته قابل بررسی است.

 سود 20هزار میلیاردی معامالت سوداگران
عضو گروه اقتصاد دانش��گاه اصفهان بیان کرد: س��ود ایجاد 
شده که بیش از 20 هزار میلیارد تومان است، وارد معامالت 
سوداگرایانه شده است. تمرکز عظیمی از ثروت در شش ماه، 
در حوزه محدودی صورت می گیرد و سپس این تمرکز ثروت 
برای تکثیر بیشتر به التهابات تورمی دامن می زند. در واقع 
کمتر از 50 نفر با کسب ثروت 20هزار میلیارد تومانی، برای 
افزایش بیشتر آن، به ایجاد حباب های قیمتی اقدام کرده اند.

اختالف 53 
میلیاردی نرخ 
مرجع ارز  و بازار 
آزاد در سال 90، نه 
نصیب مردم شده 
و نه نصیب دولت 
و این، به مدیریت 
بانک مرکزی 
مربوط است

بخشی از اطالعات 
لو رفته، مربوط 
به حساب های 
اصفهانی هاست 
و بهتر است 
مشتریان برای 
تغییر رمز از این 
فرصت استفاده 
کنند

عضو گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:مشتریان بانک های اصفهان  برای تغییر رمز صف کشیدند

سود 53 میلیاردی ارز  در جیب سوداگرانهجوم 10 میلیون کارت به خودپردازها

ناهید 
شفیعی

گروه 
اقتصاد
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تصمیمات
383 شماره: 24184/ث-1390/12/27 آگهي تصمیمات در شرکت خدماتي زاینده رود رهسپار 
با مس��ئولیت محدود، ثبت ش��ده بش��ماره 16884 و شناس��ه ملي 10260378110. به استناد 
صورتجلس��ات مجمع فوق العاده شرکاء و هیأت مدیره مورخ 1390/12/24 تصمیمات زیر در 
ش��رکت نامبرده اتخاذ گردید: 1( احمد خوروش ب��ا دریافت مبلغ پنج میلیون ریال- حمیدرضا 
خ��وروش با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال- جواد خوروش با دریافت مبلغ پنج میلیون ریال از 
صندوق شرکت از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ پانزده میلیارد و پانزده 
میلیون ریال به مبلغ پانزده میلیارد ریال کاهش یافت و ماده چهار اساسنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد ریال نقدي است که تمامًا به صورت نقد پرداخت و در 
اختیار  مدیران شرکت قرار گرفت. 2( نام و نوع شرکت به شرکت خدماتي زاینده رود رهسپار 
)س��هامي خاص( تبدیل ش��د و اساس��نامه جدید مش��تمل بر 63 ماده و 11 تبصره تصویب و 
جایگزین اساسنامه قبلي شد و سهم الشرکه به سهام تبدیل گردید. سرمایه شرکت مبلغ پانزده 
میلیارد ریال مي باش��د که به سیصد هزار سهم پنجاه هزار ریالي با نام عادي تقسیم گردیده و 
به صورت نقد پرداخت ش��ده است. 3( آقاي محسن خطیبي اصفهاني به کدملي 1285021614 
و کدپستي 8173875373 به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم نسیم السادات احمدي به کدملي 
1284930270 و کدپستي 8173875373 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا خطیبي 
اصفهاني به کدملي 1285747763 و کدپس��تي 8173875373  به سمت مدیرعامل شرکت براي 
مدت دو س��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل 
و یكي از اعضاي هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 4( آقایان سیامك فتحي دهكردي به 
کدملي 5279442879 و کدپستي 8173875373 و سید مجتبي فقري به کدملي 12806975530 
و کدپس��تي 8173875373 به ترتیب به سمت بازرس��ان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت 
یكس��ال انتخاب و روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهي هاي ش��رکت تعیین شده است؛ 
امض��اي ذیل ثبت در تاریخ 1390/12/27 تكمیل گردید. م ال��ف/ 276 آذري- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان

ابالغ اجرائیه
386 شماره اجرائیه: 9110420351500006، ش��ماره پرونده: 9009980351500592، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900598، بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9009970351501216 محكوم علیه عباسعلي اکبرزاده نام پدر: غالمعلي مجهول المكان 
محكوم است به: 1- پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده میلیون 
ریال بابت هزینه دادرس��ي در حق محكوم له پیام اس��ماعیلي نام پدر: مرتضي نشاني: شهرك 
صنعتي اش��ترجان خیابان 5 فرعي 2/1 پالك 114 ش��رکت نیما فوالد کدپستي 8491833357. 
2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته از تاریخ مطالبه )تقدیم دادخواست- شهریور 
90( لغایت زمان اجري حكم وفق جدول ش��اخص اع��داد تورمي بانك مرکزي 3- پرداخت نیم 
عشر دولتي )اجراي رأي منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون مي باشد.( محكوم علیه مكلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حكم و استیفاء محكوم 
به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که  قادر به اجرای 
حك��م و پرداخت محكوم به ب��وده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید یا 
ص��ورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 
مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 

م الف/ 463 رحیمي- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار متهم
390 در پرونده کالسه 891254 آقاي محمد صفدري فرزند عبدالعلي به اتهام بي احتیاطي در امر 
رانندگي که منجر به ایراد صدمه بدني غیرعمدي تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي تا ظرف یكماه از تاریخ نشر آگهي در شعبه 34 دادیاري 
دادسراي عمومي و انقالب اصفهان واقع در ابتداي خ آتشگاه مجتمع شماره 2 ساختماني برلیان 
حاضر و از اتهام انتسابي دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگي و اظهار عقیده 
 مي نماید. م الف/ 477 شعبه 34 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
393 بدینوس��یله اعالم مي گردد خانم فاطمه بهزاد فر با وکالت خانم طاهره علیرضایي شكایتي 
علیه آقاي عبداله رمضاني فرزند محمد دایر بر انتشار عكس و فیلم بوسیله سي دي و تصاویر 
شخصي هتك حرمت و فریب در امر ازدواج مجهول المكان به این بازپرسي تسلیم و به شماره 
901520 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تكي عنه ظرف یك ماه از تاریخ نشر آ گهي جهت 

رس��یدگي دعوت به حضور مي ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آئین دادرس��ي کیفري این 
آگه��ي به منزله ابالغ در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محل��ي براي یك نوبت درج و در 
صورت عدم حضور این بازپرس��ي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 468 دفتر ش��عبه 16 

بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
394 بدینوس��یله اعالم مي گردد خانم گالبتون اسكندري فرزند حسن شكایتي علیه آقاي رضا 
حاجت پور دایر بر کالهبرداري و خیانت در امانت مجهول المكان به این بازپرسي تسلیم و به 
شماره 901532 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتكي عنه ظرف یك ماه از تاریخ نشر آ گهي 
جهت رس��یدگي دعوت به حضور مي ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آئین دادرسي کیفري 
این آگهي به منزله ابالغ در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یك نوبت درج و در 
صورت عدم حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 469 شریفي- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسي  مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
395 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقاي منصور خیرالهي فرزند غالمحس��ین شكایتي علیه آقاي 
عباس عندلیب فرزند حسن دایر بر تهدید و ارعاب با سالح سرد و لواط مجهول المكان به این 
بازپرسي تسلیم و به شماره 901094ب16 ثبت گردیده است که از مشتكي عنه ظرف یك ماه 
از تاریخ نشر آ گهي جهت رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 159 قانون آئین 
دادرسي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یك 
نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 470 
شریفي- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسي  مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
396 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقاي نصیر حق ش��ناس فرزند اکبر شكایتي علیه آقاي ایمان 
س��لكي فرزند غالم عباس دایر بر ایراد ضرب و جرح منجر ب��ه ایراد صدمه بدني- مزاحمت 
و فحاش��ي مجهول المكان به این بازپرس��ي تسلیم و به ش��ماره 900649 ب 16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تكي عنه ظرف یك ماه از تاریخ نشر آ گهي جهت رسیدگي دعوت به حضور 
مي شود و با تجویز ماده 159 قانون آئین دادرسي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یكي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یك نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسي 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 471 شریفي- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسي  مجتمع شماره 

دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
397 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقاي محمدرضا عابدي فرزند علي ش��كایتي علیه آقاي محمد 
دوس��تي فر  فرزند عباس دایر بر صدور چك بالمحل مجهول المكان به این بازپرسي تسلیم 
و به ش��ماره 901528 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تكي عنه ظرف ی��ك ماه از تاریخ 
نش��ر آ گهي جهت رس��یدگي دع��وت به حضور مي ش��ود و با تجویز م��اده 159 قانون آئین 
دادرسي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یكي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي براي یك 
نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 472 
 شریفي- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسي  مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
398 نظر به اینكه آقاي محس��ن احمدي بني فرزند قربانعلي به اتهام خیانت در امانت حس��ب 
ش��كایت آقاي مجید موس��ویان فرزند علي از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 902043 د 
27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگردیده 
بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون  آئین دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور 
کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 دادیاري 
دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یكماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 473  شعبه 

27 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
399 نظر به اینكه آقاي مس��لم ش��ب بیدار به اتهام فحاش��ي، تهدید با چاقو و تخریب حسب 
ش��كایت آقاي ایرج بلوچس��تاني فرزند اصغر و خانم لیال جوادي فرزند ماشااله از طرف این 
دادسرا در پرونده کالس��ه 910042 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممكن نگردیده بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون  آئین دادرس��ي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور کیف��ري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یكماه از تاریخ 
انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاس��خگویي به اتهام 
خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 474  ش��عبه 27 دادیاري مجتمع ش��ماره دو دادسراي عمومي و 

انقالب اصفهان

احضار
401 نظر به اینكه آقاي فرید اش��تیاق ش��كایتي علیه ش��هرزاد باقري فرزند محمدعلي مبني بر 
تحصیل نامش��روع وجه مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901672 ب 2 ثبت این ش��عبه 
و وقت حضور ظرف یك ماه پس از انتش��ار آگهي مي باش��د با توجه به مجهول المكان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یك نوب��ت در یكي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ 
 خواهد ش��د. م الف/ 476 دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 4 اصفهان

ابالغ اجرائیه
548 ش��ماره: 305/90ش39. بموجب رای شماره 700 تاریخ 90/10/12 حوزه 39 شورای حل 
اختالف اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محكوم علیه حمید امینی تیرانی نش��انی مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 40/000 ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/4/28 لغایت اجرای حكم در حق خواهان کیوان بكرانی نشانی 
محل اقامت آتشگاه – کوچه میدان شهرداری – کوچه ش محمد ایفان – بن بست فروردین – پالك 
33. ماده 34 قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
599 ش��ماره: 90-874. بموجب رای ش��ماره 1000 تاریخ 90/10/17 حوزه 20 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه علیرضا رجایی قرض الحسنه 
اصحاب کهف مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ )15/000/000 ریال( بابت اصل 
خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/9/28 لغایت 
اجرای حكم و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا. مشخصات خواهان پروین گودرزی نشانی خ باغ 
دریاچه – ك باغ برج – بن بست توکلی – پ118. ماده 34 قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه 
به محكوم علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حكم و استیفاء محكوم به 
از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
600 در خصوص پرونده کالس��ه 81/91 خواهان آقای مجتبی هنری فرد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال وجه چهار فقره چك عهده بانك ملی شعبه امام حسین شهرستان 
یزد به طرفیت  محمد ابراهیمی فرزند اکبر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/3/22 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
601 ش��ماره: 90-1558ش/7. بموج��ب رای ش��ماره 1884/90 تاری��خ 90/10/20 حوزه هفت 
ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محكوم علی��ه رضا گل 
رس��ان ش��غل آزاد مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواس��ته و نود هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی و خس��ارت تاخیر تادیه 
از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت 90/8/19 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق خواهان بهنام س��رباز 
حس��ین آبادی فرزند حس��ن ش��غل آزاد نش��انی اصفهان میدان احمدآباد ابت��دای بزرگمهر 
مجتم��ع تجاری برلیان موبای��ل قائم صادر و اعالم م��ی دارد. ماده 34 قان��ون اجراي احكام: 
همی��ن که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش��د محكوم علیه مكلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
 کن��د و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه هفت حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
602 شماره: 90-1557ش/7. بموجب رای شماره 1883/90 تاریخ 90/10/20 حوزه هفت شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه رضا گل رسان شغل آزاد 
مجهول المكان محكوم است به پرداخت اصل خواسته به مبلغ پانزده میلیون ریال و سی و چهار 

هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/8/19 تقدیم دادخواست 
لغایت تاریخ اجرای حكم در حق خواهان بهنام سرباز حسین آبادی فرزند حسن شغل آزاد نشانی 
اصفه��ان میدان احمدآباد ابتدای بزرگمهر مجتمع تجاری برلیان موبایل قائم صادر و اعالم می 
دارد. ماده 34 قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه هفت حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطاريه 
603 ش��ماره:534. اخطاریه ماده 102- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مربوط 
به پرونده اجرایی کالسه 52-712/89. آقای عباس کبیری طرقی و خانم فرخنده جاللی سرکپه 
راجع به پرونده اجرایی کالسه 52-712/89 این اداره له بانك ملت شعبه کمال الملك کاشان علیه 
شما در خصوص اعتراض بستانكار به نتیجه ارزیابی مورد وثیقه کالسه فوق )ششدانگ یكباب 
سالن مرغداری و ساختمانهای احداثی در یك قطعه زمین به مساحت 1400 مترمربع به شماره 
پالك ثبتی 1543 فرعی از 141- اصلی جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز( برابر ماده 
102- آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی الزم االجرا آقای محمود ریایحی دهكردی به عنوان 
کارشناس منتخب جهت ارزیابی مجدد انتخاب گردیده اند شایسته است در مورخ )1391/02/19 
روز س��ه شنبه( راس س��اعت 9 صبح جهت ارزیابی در محل حاضر ش��وید در صورت عدم 
 حضور شما وفق مقررات اقدام می گردد. م الف: 1058 شادمان – کفیل ثبت اسناد امالك نطنز

مزايده 
اجرای احكام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
اجرایی 334/90ج ح4 دعوی خواهان آقای اصغر گلزار مش��كی اصالتا و با قیمومیت خانم آذر 
گلزار مشكی با وکالت آقای امیر بهار و خوانده بهروز گلزار مشكی به نشانی اصفهان، سه پله، 
خ میرزا طاهر، کوچه ش��هید دهقانی، کوچه شهید رجایی، سمت راست، جنب پالك 98 مبنی بر 
دستور فروش به منظور فروش شش دانگ پالك ثبتی 4/4580 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی 
خ میرزا طاهر، کوچه ش��هید دهقانی، پالك 98 با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده در روز یكش��نبه مورخ 91/2/10 از ساعت 9:30 تا 10:30 در محل 
این اجرا )خ ش��هید نیكبخت، دادگستری کل اس��تان اصفهان، طبقه3، اتاق 306(برگزار نماید. در 
خصوص ملك م��ورد نظر اعمال 111 قانون اجرای احكام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده به نش��انی ملك از آن دیدن نموده و با تودیع نقدی 10 
درصد قیمت پایه کارشناس��ی به حساب سپرده دادگس��تری با شماره 2171290210008 نزد 
بانك ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش آن در زمان مزایده به این اجرا در جلس��ه مزایده 
ش��رکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف ملك براس��اس نظریه کارشناس��ان. ملك مورد بازدید به مساحت عرصه 
حدود 244 مترمربع به صورت یك باب خانه قدیمی دو طبقه متروکه به مس��احت اعیانی جمعا 
حدود 380 مترمربع با اسكلت دیوار باربر و ستون فلزی، سقفهای تیرآهن و آجر، پوشش بدنه 
گ��چ و رنگ، در و پنجره پروفیل فلزی، دربهای داخلی چوبی، فرش موزاییك و س��یمان، طبقه 
همكف یك خوابه با پوشش بدنه کاغذ دیواری و طبقه فوقانی دو خوابه با نمای بیرونی پالستر 
س��یمانی دارای اشتراکات آب و برق و گاز و با قدمت ساختمانی باالی 30 سال با مالكیت 4/5 
دانگ مشاع از شش دانگ به نام آقای اصغر گلزار مشكی، نیم دانگ مشاع از شش دانگ به نام 
خانم آذر گلزار مش��كی )خواهان ها( و یك دانگ مش��اع از شش دانگ به نام آقای بهروز گلزار 
مش��كی اعالم گردیده که در زمان بازدید به صورت متروکه رها ش��ده است. علیهذا با عنایت 
به ش��رح فوق الذکر و با توجه به موقعیت محل، مس��احت، چگونگی و قدمت بنا شرایط عرضه 
و تقاضا و نیز با در نظر گرفتن س��ایر عوامل موثر در موضوع، کل ارزش ش��ش دانگ پالك 
ثبتی فوق االشاره ش��امل عرصه و اعیان و اش��تراکات مربوطه جمعا برابر 2/269/200/000 
 )دو میلی��ارد و دویس��ت و ش��صت و ن��ه میلیون و دویس��ت ه��زار ریال( ارزیاب��ی و اعالم

می گردد. م الف: 1054 مدیر اجرای احكام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرائی
ش��ماره: 90-804. بموجب رای ش��ماره 934 تاریخ 90/9/28 حوزه 20 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه موسسه اصحاب کهف رجایی فر مجهول 
المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 8/930/000 هزار ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/8/9 لغایت اجرای حكم و پرداخت نیم 
عش��ر حق االجرا. مشخصات محكوم له فرهاد کیانی فالورجانی نشانی دروازه تهران – خ امام 
خمینی – ك مس��جداالقصی – پ50. ماده 34 قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
ب��راي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. 

شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



موسیقی فیلم 
پیشرفت کرده است

آرنولد شوارتزنیگر 
بازگشت  

آهنگساز فیلم سینمایی »قصه پریا« پیشرفت موسیقی فیلم در سال های اخیر 
را غیرقابل انکار دانست. 

كارن همایونفر درباره ارتباط فیلمنامه و موسیقي متن گفت: ساخت موسیقي 
وابس��ته به متن ادبي، قدمتي 500، 600 س��اله دارد، اما در حوزه سینما هیچ 
ارتباطي بین فیلمنامه و موسیقي متن نیست. به این معني كه لزوما ساخت یك 

موسیقي متن خوب، از یك فیلمنامه خوب نشأت نمي گیرد. 
وي اضافه كرد: وقتي فیلم به دس��ت آهنگس��از مي رس��د، ارتباط ادبي اش با 
آهنگساز قطع شده است. آهنگساز در ش��رایط پس از تولید قرار دارد و كارش 
متأثر از مراحل پیش تولید نیست. مراحل پیش تولید، بازیگري و كارگرداني 

ربطي به آهنگساز ندارد.

آرنولد شوارتزنگر، بازیگر و سیاستمدار شکست خورده ایالت كالیفرنیا، به زودی 
با فیلمی از یك كارگردان كره ای در سینماهای جهان حاضر می شود.

این فیلم را كیم وی جون، كارگردانی كرده و فیلمنامه آن را جفری نچمانوف به 
رشته تحریر درآورده است. این فیلم درباره فرار یك رییس كارتل بزرگ مواد 

مخدر است كه از دادگاه فرار كرده و به مرزهای مکزیك می رود و ... .
در این فیلم ع��اوه بر آرنولد ش��وارتزنگر بازیگرانی چون جیمی الکس��اندر، 

جنسیس رودریگز و فارست ویتاكر به ایفای نقش پرداخته اند.
آرنولد پس از سال 2004 و فیلم دور دنیا در هشتاد روز، تنها در یك سکانس از 
فیلم استالونه یعنی »به درد نخورها« حاضر شده بود و پس از اینکه مطمئن شد 
در سیاست نمی تواند موفق باشد، بازی در فیلم های زیادی را آغاز كرده است. 

در ادامه نشست های تخصصی عکاس��ی، این هفته  مسعود 
پاكدل میهم��ان كانون عکس اصفهان اس��ت ت��ا در زمینه 
تخصصی خود یعنی عکاس��ی فیلم و تئاتر، تجارب خود را با 

عاقه مندان درمیان گذارد. 
عکاسی فیلم و تئاتر در عمر نه چندان بلند خود توانسته است 
خود را به عنوان یکی از شاخه های مهم عکاسی معرفی كند 
و مخاطبان جدی خود را نیز پیدا كرده است. مسعود پاكدل 
از عکاسانی است كه به طور تخصصی در این شاخه از عکاسی 
فعالیت مستمر داشته و تجارب ارزنده ای را نیز كسب كرده 

است. 
از جمل��ه س��وابق كاری وی می توان به عکاس��ی بالغ بر ۳0 
مجموعه تلویزیونی از جمله، همکاری در مجموعه تلویزیونی 
مختارنامه و عکاسی بیش از 600 تئاتر صحنه ای در داخل و 
خارج از كشور، آموزش عکاس��ی به ده ها داوطلب این رشته 
به صورت گروهی و فردی، ریاس��ت انجمن عکاس��ان خانه 
تئاتر، فعالیت در زمینه س��اخت برنامه های تلویزیونی، تیزر 
و آنون��س تبلیغاتی، عکاس��ی هنری و صنعتی اش��اره كرد. 
پاكدل در جشنواره بین المللی تئاتر فجر سال های ۸۱ و ۸2 

تندیس عکاس برگزیده این جش��نواره را از آن خود كرد. در 
این جلسه كه س��اعت ۱6:۳0 روز سه شنبه 2۹ فروردین در 
سالن سینمای مجتمع فرهنگی- هنری فرشچیان واقع در 
ابتدای خیابان توحید برگزار می شود، چیستی و پیداییش 
عکاسی تئاتر، تفاوت این شاخه از عکاسی با دیگر شاخه های 
عکاسی، ویژگی های عکاس حرفه ای فیلم و تئاتر و تکنیك 
های ویژه آن و وضعیت فعلی عکاس��ی فیلم و تئاتر در ایران 
و جهان، از جمله مباحثی اس��ت كه با حضور مسعود پاكدل 

بررسی می شود. 

بهزاد فراهاني درباره  علت پذیرش بازي در سریال »دختري 
به نام آهو« اظهار كرد: علت این كه پذیرفتم در این س��ریال 
حضور داشته باشم، یکي سیروس الوند و بعد، قصه  خوبي بود 

كه سریال داشت. 
این بازیگر تئاتر، س��ینما و تلویزیون با بی��ان اینکه از طرف 
سیروس الوند به س��ریال »دختري به نام آهو« دعوت شده 
است، خاطرنش��ان كرد: پس از مدتي دیدیم كارگرداني این 
سریال را از سیروس الوند گرفتند و شخص دیگري جایگزین 
او ش��د، اما من علت اینک��ه پذیرفتم به این س��ریال بیایم، 

سیروس الوند بود. 
فراهاني درباره  نق��ش پررنگ خود در س��ریال »دختري به 
نام آه��و« توضیح داد: من خود یك پدر هس��تم و نقش��م را 
دوس��ت دارم، به این دلیل كه اوال این پدر، یك فرد متعهد و 
با ایماني س��ت كه بر اعتقاداتش احترام مي گذارد و درست 
 عمل مي كن��د، دروغ نمي گوی��د و مث��ل فرصت طلب هاي 
این روزگار كه هم از كاهدان مي خورند و هم از آخور، نیست. 
دلیل دیگ��ر خود قصه بود ك��ه از جهت ش��خصیت پردازي 

خوب بود. 
وي در ادامه درباره  فیلمنامه س��ریال »دختري به نام آهو« 
اظهار كرد: من با ی��ك فیلمنامه  خاصه قرارداد بس��تم كه 
اشتباه من بود و فیلمنامه، آن چیزي كه فکر مي كردم نبود، 
اما دركاري كه پذیرفتم، آن قدر متعهدانه برخورد كردم كه 
حتي زماني كه كارگردان آن تغییر كرد، باز هم پذیرفتم كه 

بازي كنم.
بهزاد فراهاني خاطرنش��ان كرد: س��ریال »دخت��ري به نام 
 آهو« اگر كار خوبي باش��د، م��ردم آن را مي بینند و قضاوت

 مي كنند.

کارگاه قاب کوچک

مسعود پاکدل در تاالر فرشچیان آهو را به خاطر الوند پذیرفتم 
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مستر تخفیف موفق شد
فکرش را بکنید،چه اتفاقی می افتاد اگر مي توانس��تید 
بفهمید در ش��هري به این بزرگي، هر چیزي كجا، چه 
قیمت و تخفیفي دارد، حتی بدون اینکه نیازی باشد با 
این هزینه های سرس��ام آور بنزین، تاكسی و خستگی 

ماندن در اتوبوس ها به آنجا سری بزنید.
اگر این خبر را به بعضی ها بگویید، قیافه حق به جانبی 
 به خود م��ی گیرند كه م��ا از جای تخفی��ف دار خرید 
نمی كنیم. این خبر ش��اید نظر آنها را جل��ب نکند، اما 
 حتما ب��ه درد همه كس��انی می خورد ك��ه همچون ما 
سه شنبه ها برای دیدن فیلم به سینما سری می زنیم و 
با همه وجود، از داشتن بلیط تخفیف دار لذت می بریم 

و دیدن فیلم بیشتر به دلمان می چسبد. 
»مستر تخفیف«، تنها سایت تخفیف كاال و خدمات در 
استان اصفهان اس��ت كه این امکان را به شما مي دهد 
كه در هر لحظه از شبانه روز، در منزل یا محل كار و به 
صورت رایگان، بدون نیاز به خرید بن كارت تخفیف، از 
كافي شاپ ها، هتل ها، رس��توران ها، تاالر، سالن هاي 
كنفرانس، س��الن هاي آرایش و پیرای��ش، كلیه مراكز 
فرهنگي و تفریحي و ورزش��ي و مراك��ز خریدي مثل 
پوش��اك، اغذیه، وس��ایل تزئیني و ... با تخفیف خرید 
كنی��د؛ البته ای��ن ادعایی اس��ت كه این س��ایت دارد، 
اما واقعیت آن اس��ت ك��ه در حال حاض��ر، فعال ترین 
بخش این س��ایت، فروش بلیت سینماس��ت؛ یعنی به 
جای پرداخت س��ه هزار تومان، از ۹00 تومان تخفیف 
برخوردار می شوید و با 2۱00 تومان هزینه فیلم روز را 

در سینما می بینید.
ثبت نام در این سایت بسیار ساده و س��ریع است؛ نام،  
ش��ماره همراه، آدرس ایمیل و رمز عبور خ��ود را وارد 
كرده و دكمه ثبت را فشار دهید. ایمیلی مبتنی بر تأیید 
ثبت نام ش��ما برایتان ارسال می ش��ود. اما همه مسأله 
این نیست؛ خیلی ها از این فرصت استقبال می كنند و 
 به دلیل ابتا به جو تخفیف گرفتن، جو گیر می شوند؛ 
 عده ای هم ممکن اس��ت ب��ه این بیندیش��ند كه نکند 
ثبت نام ك��ردن همانا و رس��یدن م��داوم ایمیل های 
تبلیغاتی و بی فایده همان؟ اگر س��ری به سایت بزنید، 
بسیاری از سؤال هایتان را جواب می دهد و حتی حاضر 
است در صورت پشیمان شدن از خرید، پولتان را به شما 
برگرداند، اما تنها آینده نشان می دهد كه ادعاها چقدر 
به واقعیت نزدیك اس��ت. فقط می توان به این بسنده 
كرد كه مستر تخفیف از خوب جایی شروع كرده است، 
چرا كه توانسته در عرصه فرهنگی به نیاز مشتری های 

اصفهانی پاسخ دهد.

کافه کتابیادداشت

SMS 300006255

روبان سفید

خبر ویژه

 روزگار قهوه تلخ 
شیرین مي شود

امیر مهدي ژوله با اعام خبر 
توزیع س��ه مجموعه  جدید 
»قهوه تلخ« از اردیبهش��ت 
گفت: قسمت هاي جدید این 
س��ریال نیز در حال نگارش 
اس��ت. نویس��نده مجموعه  
»قه��وه تل��خ« درباره  س��ه 
مجموعه آماده  توزیع »قهوه 
تلخ« خاطرنشان كرد: مجوز 
این سه مجموعه كه شامل ۹ قسمت اس��ت و قصه  آن در زمان حال 
مي گذرد، از وزارت ارشاد گرفته شده اس��ت و در اردیبهشت عرضه 
مي شود. وي با بیان اینکه در حال حاضر مشغول نگارش قسمت هاي 
جدید »قهوه تلخ« اس��ت، اف��زود: وقف��ه اي كه پیش آم��د و اینکه 
نمي دانستیم در آینده چه اتفاقاتي پیش مي آید، منجر به این شد كه 
لوكیشن زمان حال این مجموعه را به دلیل تخریب و بازسازي تحویل 
بدهیم. در نتیجه، هم به دلیل حساسیت هایي كه ایجاد شد و هم نبود 
لوكیشن ، به زمان گذش��ته برمي گردیم تا هم حساسیت ها كم شوند 
و هم مشکل لوكیشن نداشته باشیم. وي درباره بازیگران گفت: قرار 
اس��ت تعدادي از بازیگران را كه در زمان حال ایفاي نقش كردند، به 

زمان گذشته بیاوریم. 

اصفهان، میزبان مناظره 
فراستی و  زیباکالم

مناظره بین مسعود فراستی، منتقد سینما و استاد دانشگاه هنر تهران 
و صادق زیباكام، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار می شود.

به نقل از س��ایت روابط عمومی دانش��گاه هنر اصفهان، مناظره بین 
مسعود فراستی و صادق زیباكام، بعدازظهر سه  شنبه )امروز( برگزار 
 خواهد ش��د.گفتنی اس��ت این مناظره پیرامون »تعهد در هنر، هنر 
سید مرتضی آوینی« است و در  سالن آمفی تئاتر توحیدخانه دانشگاه 

هنر اصفهان واقع در خیابان استانداری برگزار می گردد.

 خاطره نویسی شهدا 
در فرهنگسرای پایداری 

فرهنگسرای پایداری، وابسته به سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان مسابقه خاطره نویس��ی شهدا را به مناس��بت هفته اصفهان 
برگزار می كند. شركت كنندگان باید خاطرات خود را روی یك برگ 
 كاغذ نوش��ته و همراه با فرم از پیش آماده ای كه در اختیارش��ان قرار 
می گیرد، به دبیرخانه مسابقه واقع در فرهنگس��رای پایداری تحویل 
دهند.عاقه مندان به شركت در این مس��ابقه می توانند جهت كسب 
 اطاعات بیش تر به فرهنگس��رای پای��داری واقع در خیابان س��جاد، 
 خیابان ش��هید خلیلی مراجعه كرده یا با ش��ماره تلف��ن 660۳0۱2 

تماس بگیرند. 

سفر در زمان حادثه آفرید
دولت چین به كودكان هشدار داد تاش نامعقول برای سفر در زمان 
نداشته باش��ند. دلیل این هشدار، مرگ دس��ت كم یك دختر است 
كه به خاطر یك س��ریال تلویزیون��ی، ظاهرا با انگیزه  س��فر در زمان 
خودكشی كرده است. س��فر در زمان، یکی از محبوب ترین ژانرهای 
تلویزیونی در چین شده، به طوری كه براساس یك نظرسنجی، بخش 
 عمده بچه مدرسه ای ها باور دارند سفر در زمان یك امکان حقیقی و 

واقعی است. 

دل خون به بازار آمد   
فیلمنامه »دل خون« كه محمد رضا رحمانی و علی محمودی ایرانهر 

به نگارش در آورده بودند، روانه بازار شد. 
این فیلمنامه كه با قطع رقعی منتشر شده است، ماجرایی اجتماعی 

و به روز را روایت می كند. 
داستان از اینجا شروع می شود كه عماد به علت شکی كه به همسرش 
داشته او را به قتل رسانده است و اكنون منتظر صدور و اجرای حکم 
اعدام اس��ت كه با ورود دالرام به عنوان وكیل تسخیری ماجرا عوض 

می شود.
در واقع بیشتر ماجراهای كتاب 
به دالرام برمی گ��ردد،  چرا كه 
اولین بار اس��ت كه او با پرونده 
قتل درگیرمی ش��ود و در گیرو 
دار ماج��رای عم��اد اس��ت كه 

متوجه می شود باردار است.
فیلمنام��ه دلخ��ون ب��ه قیمت 
۱۹00 تومان در ۹0 صفحه در 

كتابفروشی هاست. 
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دو فیلم ایرانی در جشنواره سیاه و سفید پرتغال 
نهمین جشنواره بین المللی فیلم »سیاه و سفید« پرتغال میزبان دو فیلم كوتاه تجربی ایرانی 
است. »نیوزیف«، ساخته محمد اس��ماعیلی و»نوازش«، س��اخته میثاق بحرالعلومیان به 

نمایندگی از ایران در این جشنواره شركت می كنند. 

بد نیست بدانید این سریال قرار بود در ایام نوروز از شبکه سه سیما 
نمایش داده شود، اما س��ریال »دست باالي دست«روانه آنتن شد؛ 
سریالي ضعیف و كم مایه كه از همان ابتدا هم مشخص بود توفیق 
چنداني در نمایش نوروزي نخواهد داشت. ولی در سوی دیگر سریال 
»مسیر انحرافي« درهمان قس��مت اول كه شنبه شب پخش شد، 

نشان داد سریالي باكیفیت است. 
درمسیر انحرافی كه بهرنگ توفیقی ساخته است، پوریا پورسرخ، 
اكبر عبدي، ش��قایق دهق��ان، بهنوش بختیاري، نادر س��لیماني، 
محمد شیري، علي كاظمي، ساعد هدایتي، اكرم محمدي، عزت اهلل 
مهرآوران، پرستو گلستاني و... ایفای نقش می كنند و همه تاش 
دارند داستانی غیر واقعی را با مؤلفه هایی به روز، در قاب نقره ای به 

باور مخاطب برسانند. 
ماجرا از این قرار اس��ت كه یك هواپیماي مسافربري از تهران عازم 
آفریقاي جنوبي است. در این هواپیما افراد و شخصیت هاي مختلفي 
حضور دارند كه قرار است با یکدیگر همسفر شوند. در میان مسافران 
مرد جواني )با بازي پوریا پورس��رخ( حضور دارد كه در رؤیاي خود، 

سقوط هواپیما را دیده است و حاال با حضور در فرودگاه، افرادي را 
مي بیند كه شبیه شخصیت هاي رؤیاي او هستند. او قصد دارد به این 
سفر نرود، اما همراهي همسر و برادر همسرش، او را وادار به حضور 

در این مسافرت مي كند.
در خبرهایي كه تاكنون خوانده ایم، مسیر انحرافي به عنوان نسخه 
ایراني سریال »Lost« معرفي شده است، اما سازندگان این سریال 
مي گویند مس��یر انحرافي ارتباطي به این س��ریال ندارد و البته تا 
اینجاي كار هم چیزي از س��ریال پخش نش��ده كه بت��وان در این 
 مورد قضاوت كرد، حتی كاراكتر پوریا پورس��رخ ب��ه نوعی یادآور 

مجموعه های مقصد نهایی است.
جالب اینکه مسیر انحرافي نخستین تجربه بهرنگ توفیقي در ساخت 
یك سریال بلند است؛ سریالی كه عنوان بندي خوب و جذابي دارد. 
جلوه هاي ویژه آن در به تصویر كشیدن پرواز یك هواپیما و مراحل 
پیش از س��قوط آن خوب و طبیعي از كار درآمده و تنوع بازیگران 
آن هم عنصر مهمي اس��ت كه مي تواند باع��ث ترغیب مخاطب به 

تماشاي آن شود.

زوج های جذاب 
 اما نکت��ه جالب دیگ��ر، حضورچه��ره ه��ا و بازیگرانی اس��ت كه 
جذابیت های فرامتنی دارند و فرزاد حس��نی مهم ترین آنهاست؛ 
مجری جنجالی تلویزیون و رادیو كه شخصیتي كاهبردار و دالل 
دارد كه گاه خودش را پزشك معرفي مي كند و گاهي مهندس. او با 
زني بیوه ارتباط دارد و در این س��فر با او همراه است و قصد دارد با 
پول هاي باقیمانده از همسر متوفي این زن، هتلي در آفریقا بسازد. 
بازیگرمطرح دیگر پوریا پورس��رخ، محبوب بس��یاری ازجوانان و 
نوجوانان است كه حاال بیشتر روی خوش به تلویزیون نشان می دهد. 
او در این سریال به نقش همان جواني ظاهر شده كه سقوط هواپیما 
را در رؤیاي خود دیده است.  او و شقایق دهقان در این سریال زن و 
شوهر هستند. شقایق دهقان هم كه سال گذشته حضور موفقي در 
سریال »ساختمان پزشکان« داشت، در این سریال نقشي پرتحرك 

ایفا مي كند و دائم همسرش را به شوخي تهدید مي كند.
نقش بهنوش بختی��اري هم در این س��ریال ش��باهت فراواني به 
نقش هاي دیگر او دارد؛ زني س��اده، خاله زنك و عاشق پیشه كه به 
دنبال موقعیتي براي یافتن شوهر دلخواهش است و در این زمینه به 

رمالي و فالگیري هم متوسل مي شود.
نیما فاح و سحر ولدبیگي هم در این فیلم در نقش یك زن و شوهر 
ایفاي نقش مي كنند كه به تازگي ازدواج كرده اند و حاال با خانواده 
عازم ماه عسل هس��تند. زوج دیگراین سریال ساعد هدایتي و علي 
كاظمي هس��تند؛ هدایتي در نقش یك ش��خصیت سیاسي كه به 
تازگي از كار بركنار ش��ده و علي كاظمي در نقش محافظ او در این 
سریال حضور دارند. محمد ش��یري و سپند امیرسلیماني هم زوج 
دیگر این داستان هس��تند؛ اولي خلباني حرفه اي و دومي خلباني 
آماتور اس��ت كه از ذوق قرار گرفتن در كنار خلبان��ي حرفه اي در 

نخستین پروازش به شدت دچار تکرر ادرار شده است.

کمی فراتر از قالب روتین های شبانه 
ایده اولیه سریال ایده جالبی است و در این نکته نمی توان تردید كرد، 
به ویژه اینکه در مسیر انحرافی، از فضای آپارتمانی دور شده ایم و حد 

متعادلی بین فضای داخلی و خارجی هست.
نکته قابل توجه درباره مس��یر انحرافي این است كه سریال تاش 
كرده سبك تازه اي در زمینه یك اثر فانتزي ایجاد كند. البته باید دید 
با س��قوط این هواپیما در جزیره، كارگردان تا چه اندازه مي تواند با 

داستان هایي فرعي و جذاب مخاطبش را سرگرم كند؟ 
اتفاقا این هم، نوید كاری را می دهد كه امید است در آینده به ورطه 
تکرار نیفتد و با برخی شیوه های تکنیکال، محور تعلیق و تنش را در 

همین مرز نگاه دارد. 

مسیر انحرافی، درست می رود 

همین فرمون رو برو

محمد  پس از پایان س�ریال س�اختمان پزش�کان که مجموعه موفقی بود، ش�بکه س�ه دیگر برگ 
برنده ای نداشت تا برای شب های بهاری رو کند. تا اینکه مسیر انحرافی پیدا شد؛ مجموعه ای که بندرعباسي

با یک دوجین بازیگر چهره، از همان ابتدا جای خود را بی�ن مخاطبان باز کرد و االن با فاصله 
زیادی از بقیه سریال ها، مخاطب هر شب دارد.

هفت

دنیای انیمیشن امروزه، همه قالب های تصویری را درنوردیده، تا جایی که در همین ماه های نخست سال میالدی، قله فروش تحت سیطره انیمیشن هاست. به همین دلیل مروری تصویری برخی فیلم های موفق، شاید خالی از لطف نباشد. 

حیات وحشپیانوی جادوییتیله بازی کردن من و پودی تاتکتابهای پرنده آقای موریس لس مور



یادداشت
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لباس آبی
 در ساک عنایتی

بحران
 در نصف جهان

در حالی که فصل یازدهم هنوز به پایان نرسیده و سه تیم سپاهان، استقالل و 
تراکتورسازی به یک اندازه شانس قهرمانی دارند، زمزمه هایی مبنی بر جذب 
بازیکنان خوب این فصل توس��ط تیم های بزرگ شنیده می شود. برای مثال 
چند وقت پیش صحبت از جذب سید جالل حسینی بود و بعد از آن، ماجرای 
 فابیو جانواریو مطرح ش��د. پیرو این اخبار، روز گذشته ش��نیده شد که علی 
فتح اهلل زاده طی تماس��ی با عنایتی، به وی گفته به محض بازگش��ت از سفر 
امارات، زمینه حضور او در اس��تقالل فصل بعد را فراهم خواهد کرد. عنایتی 
هم بالفاصله پس از صحبت با علی فتح اهلل زاده در مصاحبه ای اعالم کرد: »به 
استقالل می آیم تا چشم بعضی ها در بیاید!« احتماال منظور، غالمرضا واعظ 
آشتیانی و مشاورانش بودند، چرا که این ها در فصل نهم آبرویی برای عنایتی 

نگذاشتند تا مجبور بشود استقالل را به مقصد امارات ترک کند. 

تحصن کارمندان باشگاه ذوب آهن که از دو روز پیش  آغاز شده، روز گذشته 
با تجمع در رستوران باشگاه ادامه یافت. روز یکش��نبه تعدادی از کارمندان 
باشگاه ذوب آهن در واکنش به دریافت نکردن مطالبات و حقوق معوقه خود، 
با هماهنگی یکدیگر دست از کار کشیدند و در پارکینگ باشگاه تحصن کردند. 
این افراد صبح دیروز هم در رستوران باشگاه جمع شدند تا به تحصن خود برای 
رسیدن به خواسته هایشان ادامه بدهند. این افراد که حدودا 40 نفر می شوند، 
معتقدند از دی ماه سال گذشته حقوقی دریافت نکرده اند. آنها همچنین نسبت 
به عدم دریافت سنوات خود در دو سال گذشته، عدم دریافت پاداش قهرمانی 
تیم ذوب آهن و نایب قهرمانی این تیم در آسیا معترض هستند.  طبق قوانین، 
15 درصد پاداش هایی که کنفدراسیون به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان 

می دهد، باید به کارمندان باشگاه تعلق بگیرد. 

جنگ ستارگان در آلیانس
 دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امش��ب میان 
دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید در آلیانس آره نا برگزار می شود؛ 
جدالی حیثیتی که پیروزی در آن خیلی دلچسب خواهد بود. این 

پیکار ساعت 23:15 به وقت تهران انجام خواهد شد.

بیمه ۱۰۰ میلیون یورویی  رونالدو
پاهای  رونالدو، ستاره پرتغالی رئال 100 میلیون 
یورو بیمه ش��ده و اگر این س��تاره مصدوم شود، 
باشگاه این رقم را دریافت می کند؛ چهار میلیون 
بیش از رقمی که رئال برای خریدنش پرداخت. 

شرط قیصر برای پیروزی بایرن
فرانتس بکن باوئر می گوید: اگر بایرن بتواند مقابل رئال  
مثل بازی با بورس��یا باش��د، آن وقت به موفقیت بایرن 
احتمال می دهم. به نظرمن رئال مادرید فاقد انعطاف و 

کالس بازی بارساست.
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خبر

یورش ذوب آهن در آزادی

دومین بازی مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر بسکتبال با مصاف 
تیم های ماهان و حفاری و دانشگاه آزاد با ذوب آهن برگزار می شود.

تیم بسکتبال که در بازی نخس��ت با غلبه بر حفاری خیال خود را تا 
حد زیادی راحت کرده اس��ت، امروز میزبان تیم حفاری است. گویا 
مشکالت ترنس لیدر، بازیکن آمریکایی این تیم نیز حل شده وشاید 
از او در این بازی رونمایی شود. تیم ذوب آهن، دیگر نماینده راه یافته 
به این مرحله، با داشتن یک شکس��ت در کارنامه خود راهی تهران 
ش��ده و امیدوار اس��ت با برطرف شدن مش��کالت لورن، حداقل در 
 بازی دوم به توفیقی دست پیدا کند. ش��اگردان فرزاد کوهیان برای 
این که از این مرحله حذف نشوند، باید در این بازی به برتری برسند 
تا سرنوشت صعود، به بازی سوم کشیده شود. مسابقات این مرحله به 

صورت دو  از سه برگزار می شود.

تبدیل فدراسیون به انجمن منتفی شد

سرپرس��ت هیأت کونگ فو اس��تان اصفه��ان اظهار داش��ت: بعد از 
اعتراض های گس��ترده ای که نس��بت به انجمن ش��دن فدراسیون 
کونگ فو صورت گرفت، بحث تبدیل فدراسیون به انجمن منتفی شد.

رمضان علی احمدی گفت: معاون ورزش��ی وزیر ورزش و جوانان به 
دلیل اختالف نظرهایی که با چند نفر از مسئوالن فدراسیون کونگ فو 
پیدا کرده بود، اقدام به تبدیل این فدراسیون به یک انجمن کرد که 
زیر مجموعه فدراسیون های انجمن های ورزشی  می شد. این تصمیم 
با اعتراض گسترده ای از سوی مربیان، داوران و ورزشکاران این رشته 
مواجه شد. وی افزود: پس از این اقدامات و رایزنی هایی که انجام شد، 
وزارت ورزش از تصمیم قبلی منصرف شده و رأی به ادامه فعالیت این 
فدراسیون داد. وی تصریح کرد: بسیاری از رشته های رزمی از صدقه 

سر این فدراسیون، توانستند مستقل عمل کنند. 

ذوب آهن تكلیف تیم ها را روشن كند

کارشناس فوتبال کش��ورمان گفت: ما مربي و تیم ملي خوبي داریم و 
کي روش نیز باید با تیم هاي مختلف، تیم ملي را محک بزند و بازیکنان 
را آزمایش کن��د که به طور حتم تأثیر خوبي بر تیم خواهد گذاش��ت. 
رس��ول کربکندي در پاسخ به این سؤال که س��پاهان را از لحاظ فني 
شایس��ته قهرماني مي دانید یا اس��تقالل را، تصریح ک��رد: هردوتیم 
 شاکله خوبي دارند و سرمایه گذاري خوبي انجام دادند، ولي سپاهان 
باتوجه به دو دوره قهرماني پي درپي، تیم با تجربه تر و بهتري اس��ت، 
علیرغم این که بازیکنان ارزشمندي را از دست داد. کربکندي در رابطه 
با وضعیت ذوب آهن نیز تصریح کرد: این تیم نسبت به اوایل فصل بهتر 
شده اس��ت، البته این فصل که رو به پایان است و مسئوالن باید براي 
فصل بعد تأثیرات منفي را از بین ببرند و تکلیفشان را براي تیمداري 

روشن کنند. نمي شود که پول نباشد، ولي همه چیز را بخواهي!

رسول کربکندی:خبر خوش برای اهالی کونگ فومرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال

تیمداری گیتی پسند 
در والیبال قطعی شد

باشگاه گیتی پسند برخالف برخی اخبار منتشر شده، قصد دارد در 
فصل آینده لیگ برتر والیبال هم تیمداری کند.

 تی��م والیب��ال گیتی پس��ند در اولین فص��ل حضور در لی��گ برتر 
باش��گاه های ایران حضور موفقی نداش��ت و با جمعی از ملی پوشان 
والیب��ال و به رغم هزین��ه بس��یار، در رده پنجم لیگ برتر ایس��تاد. 
در جری��ان برگزاری لی��گ و درس��ت زمانی که باخت ه��ای پیاپی 
حاش��یه هایی حول این تیم اصفهان��ی ایجاد کرده بود، از گوش��ه و 
کنار خبرهایی مبنی بر انحالل این تیم به گوش رس��ید، اما این تیم 
در نهایت لیگ برتر را به پایان رس��اند. مسئوالن باشگاه گیتی پسند 
س��رانجام تصمیم خود را برای فصل آینده گرفتند و قرار شد تا این 
نماینده اصفهان برای فصل آینده هم در لیگ برتر والیبال تیمداری 
کند، اما به گفته مس��ئوالن گیتی پس��ند، س��ال آین��ده خبری از 

هزینه های چشمگیر و جذب ستاره ها نخواهد بود. 

درگیري خونین پیرمردهاي سرخابی
 فرمانده انتظامي شهرس��تان کهگیلویه از زخمي ش��دن دو پیرمرد 
65 و 70 ساله دهدش��تي بر اثر درگیري بر س��ر اختالف نظر بر سر 
تیم هاي پیروزي و اس��تقالل خبرداد.  س��رهنگ جه��ان دیماز در 
این باره گفت : روز گذش��ته مأموران کالنتري12 دهدش��ت از یک 
فقره درگیري خونین در محله هاي ش��هر دهدشت مطلع و در محل 

حاضر شدند. 
دیماز افزود: پس از حضور پلیس در محل، مش��خص شد دو پیرمرد 
با هم درگیر ش��ده اند و با ضربات س��نگ و چوب یکدیگر را مجروح 
کرده اند. وي با بیان ای��ن که هر دو نفر از ناحیه س��ر و صورت دچار 
مصدومیت ش��ده و راهي بیمارس��تان ش��دند، گفت: پس از انتقال 
متهمان به مرکز و انجام تحقیقات به عمل آمده از آنان، مشخص شد 
که علت درگیري، تعصب این دو پیرمرد بر س��ر تیم هاي پیروزي و 

استقالل بوده که پرونده تشکیل و تحت رسیدگي است.  

یک دقیقه سكوت در ورزشگاه آزادی
نماینده AFC از پیشنهاد پرسپولیس��ی ها در خصوص یک دقیقه 
س��کوت در بازی پرس��پولیس و الغرافه قطر برای گرامیداش��ت یاد 

مدافع لیورنو موافقت کرد. 

پارک مصدوم شد
پارک یانگ لی، بازیک��ن کره ای تیم هندب��ال ذوب آهن در جریان 
دیدار این تیم و ش��هرداری زرند به شدت مصدوم ش��د. در جریان 
برگزاری رقابت ه��ای هفته دهم لی��گ برتر هندب��ال ذوب آهن  و 
ش��هرداری زرند پارک یانگ لی در برخورد ش��دیدی که با بازیکن 
حریف داش��ت، بر روی مچ دس��ت خود به زمین افتاد و از ناحیه مچ 
دست به شدت مصدوم شد.  وضعیت مچ دست پارک مشخص نیست 

و باید تا زمان عکسبرداری از دست او منتظر ماند. 

تداوم صدرنشینی سپاهان درهندبال 
با برگزاری دیدارهای هفته دهم لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور، 

تیم هندبال سپاهان صدر جدول را حفظ کرد.
نیم فصل دوم لیگ برتر هندبال باشگاه های کش��ور روز یکشنبه با 
برگزاری چهار دیدار در ش��هرهای مختلف پیگیری شد. به گزارش 
ایمنا، داربی هندبال خانواده س��پاهان را بار دیگر س��پاهان برد تا با 
دو امتیاز این دیدار، ص��در جدول رقابت ها را حفظ کند. س��پاهان 
و ثامن الحجج س��بزوار هر دو 1۸ امتیازی هس��تند، اما سپاهان به 
 لطف تفاضل گل بهتر، در صدر جدول رقاب��ت ها قرار دارد. پیروزی 
ذوب آه��ن براب��ر ش��هرداری زرند نی��ز این تی��م را در رده س��وم 
جدول حف��ظ کرد، اما بدترین ش��رایط میان تیم ه��ای اصفهانی را 
 فوالد نوی��ن دارد که عصر دیروز با ثبت هش��تمین باخ��ت، در قعر 

جدول رقابت ها باقی ماند. 

بازگشت فرهاد به خانه!
چهارهمین هفته از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان 
باشگاه های آس��یا درحالی امروز آغاز می ش��ود که تیم پرسپولیس 
در دیداری خانگی مقابل الغرافه قطر به دنبال کس��ب یک پیروزی 
 دیگر و قطعی کردن صعود خ��ود به مرحله یک هش��تم نهایی این 

رقابت هاست. 
یک تساوی خارج از خانه مقابل الهالل و برتری مقابل الشباب امارات 
و الغرافه قطر، پرسپولیس را با هفت امتیاز، صدرنشین مطلق جدول 
رده بندی گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
کرده است، به گونه ای که حتی اگر پرس��پولیس در دیدار این هفته 

مغلوب الغرافه شود نیز تغییری در جایگاهش به وجود نمی آید. 
حضور فره��اد مجیدی در ترکیب تی��م الغرافه قط��ر، یکی از نکات 
جالب توجه دیدار این تیم مقابل پرس��پولیس است. مجیدی که در 
زمان حضور در ترکیب استقالل بارها دروازه سرخپوشان را گشوده 
و از س��تاره های تیمش بوده اس��ت، در بازی رفت دو تیم نتوانست 
توفیقی داش��ته باش��د و همچون دیگر مهاجمان الغرافه، در س��د 
دفاعی پرسپولیس گرفتار آمد. در بازی برگشت بازهم امید قطری ها 
 به مجیدی اس��ت تا ش��اید با مهارت خود، خط دفاع پرس��پولیس

 را تسلیم کند.

سپاهان قهرمان می شود
ایمون زاید، مهاجم تیم پرسپولیس

 فکر می کنم به غیر از نتیجه بازی که دو تیم به تساوی رضایت دادند، 
همه چیز در آن مسابقه وجود داشت و عالقه مندان به فوتبال شاهد 

یک بازی تماشایی و جذاب بودند. انگیزه، میل جنگندگی، بازی 
تاکتیکی کامال در بازی دیده شد، چون هر دو تیم برای برد به 

میدان آمده بودند و همین موضوع بازی را زیباتر کرده بود.
اس��ت. ب��ه نظرم  این تیم اصفهانی بس��یار قدرتمند 

تیم صدرنش��ین بازی خوب و منطقی ای را مقابل 
انجام دادیم. در چهار هفته پایانی به 

نظرم سپاهان و استقالل شانس های 
اصلی قهرمانی هستند، اما آنچه در 

بازی مقابل سپاهان دیدم، به نظرم 
س��پاهان قهرمان لیگ برتر ایران 
خواهد شد. دوست دارم فصل بعد 
در پرس��پولیس بمانم. به هر حال 

مذاکرات ادامه دارد.

درصدو روكن، بده بیاد
م��ا موندیم که ای��ن برو ب��چ تلویزیون که آخ��ر نیمه اول 
و آخ��ر بازی درص��د مالکیت ت��وپ می زنن، خودش��ون 
خندش��ون نمی گیره؟خب داداش ش��ما که نرم افزارش 
 رو نداری وقتی همین جوری کتره ای آخر نیمه اول بازی 
بینن��ده  میزن��ی50-50،  سپاهان-پرس��پولیس 
تلویزیون��ی بیچ��اره که از کلک ش��ما خبر ن��داره، میگه: 
ایول! چق��در بازی مس��اوی ب��وده. هیچ تیم��ی حتی یه 
درصد هم بیش��تر توپ دس��تش نب��وده. آخر ب��ازی یهو 
می زنید 4۸-52 که یعنی توپ بیش��تر دس��ت سپاهان 
 بود.همی��ن جوری ش��کمی؛ یعنی ن��ه محاس��به ای، نه 
نرم اف��زاری، نه چیزی! مث��ل تعداد تماش��اگرها که یکی 
اونجا نشسته و واسه خودش الکی می نویسه 42529 نفر 
تماشاگر. هیچ کس هم ازش نمی پرسه که خب چطوری 
شمردی داداش؟ همه کارامون همین جوریه دیگه. وقتی 
آمارهای مهم تر یهو چند درصد باال و پایین می ش��ه، اون 
آقای اس��تادیومی و اون آقای صدا و س��یمایی هم واس��ه 
خودش��ون درصدها رو می زنن. دمتون گ��رم به خدا، چه 

اعتماد به نفسی دارین!

گزارشگر ذوب در سزار
در بازی سپاهان- پرسپولیس گزارشگر بازی ظاهرا عالقه 
زیادی به بازی برونو س��زار داش��ت و در طول 90دقیقه 
مدام از او تعریف می کرد.  سزار در یک صحنه در دقیقه 
26 از دو قدمی دروازه توپ را به آس��مان فرس��تاد، ولی 
گزارشگر بازی گفت: »برونو ضربه ای زیبا و فراتر از سطح 

فوتبال ایران زد که متأسفانه وارد دروازه نشد.«
یا در صحن��ه ای دیگر، او پ��س از ی��ک چرخش، توپ 
را ب��ی ه��دف به جل��و انداخ��ت ک��ه گزارش��گر گفت: 
 »پ��اس عال��ی از برونو س��زار؛ عج��ب پاس��ی میده!«

اما در نهایت توپ به بازیکن خودی نرس��ید و به بیرون 
رفت. در یک صحنه، حسین بادامکی پس از یک چرخش 
 به س��مت دروازه ش��وت زد که گزارش��گر بازی گفت: 
»ضربه ای مثل س��زار می زنه.« همچنین در صحنه ای 
که جواهیر سوکای پا به توپ به سمت دروازه پرسپولیس 
می رفت، او به جای س��وکای از س��زار به عنوان بازیکن 
پا به توپ نام ب��رد و جالب اینجاس��ت که ت��ا زمان گل 
 سوکای، گزارشگر بازی این بازیکن را در سطح سپاهان 
نمی دانست و عقیده داش��ت که او برخالف سزار، خرید 
خارجی خوبی برای سپاهان نبوده است. حکایت این بنده 
خدا حکایت همان عکاس باش��گاه پرسپولیس  است که 
بعد از گلزنی نوری نتوانست جلو خوشحالی خود را بگیرد 

و نوری را در آغوش کشید.عالقه است دیگه....

روبرو، آماده باش
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6
خودکشی بازیکن تیم فوتبال کره جنوبی

خبرگزاری کره جنوبی روز گذشته  از خودکشی بازیکن سابق تیم فوتبال سووان سامسونگ پوولوینگز  این کشور 
پس از متهم شدن به تبانی خبرداد. لی کیونگ هوان، بازیکن 24 ساله  به تبانی در لیگ فوتبال کره جنوبی متهم 

و به محرومیت از فوتبال تا پایان عمر محکوم شده بود.

 وکیل باشگاه س��پاهان اصفهان در خصوص جزئیات این نشست 
می گوید: من و همکارم با آقایان حس��ن زاده و دهمیانی نشستی 
داش��تیم تا م��روری بر م��واد اس��تنادی تعلیق، تخفی��ف و عفو 
محرومیت ها و قوانین و مقررات فیفا داشته باشیم. امیدوار هستیم 
که کمیته انضباطی شجاعت پذیرش اشتباه خود را داشته باشد و 

رأی به تکرار بازی تراکتورسازی - سپاهان بدهد.
غالمرضا رفیعی در این باره در گفتگو با مه��ر اعالم می کند: لغو 
 این محرومیت یک جلسه ای اساس��ا قابل تعلیق نیست و ابهامی 
دراین باره وجود ندارد. لغو محرومیت بازیکن تراکتورس��ازی به 
اس��تناد تبصره یک ماده 29 صورت گرفته که اس��تنادی کامال 
غیرمرتبط است، زیرا در بند »ب« ماده 33 کمیته انضباطی ایران 
که با بند 3 ماده 33 آیین نامه انضباطی فیفا یکی است، محرومیت 
یک جلس��ه، قابل بخشش نیس��ت. در این رابطه نسخه فارسی و 
انگلیسی آیین نامه انضباطی فیفا را هم که حکایت از اشتباه کمیته 

انضباطی در صدور این رأی بود را به آقای حسن زاده ارائه و آن را 
کامال تشریح کردیم. وی مهم ترین نگرانی باشگاه سپاهان را عدم 
صدور رأی در روزهای پایانی مسابقات لیگ برتر عنوان می کند: 
به علت این که کمیته انضباطی در صدور رأی اشتباه کرده است، 
باید این بازی تکرار شود و به همین دلیل نباید زمان را از دست داد. 
رفیعی می گوید: تبصره هفت از ماده یک ماده آیین نامه انضباطی 
فدراسیون فوتبال ایران می گوید که اعضای کمیته انضباطی مقام 
رسمی رسیدگی هستند و از طرف دیگر در تبصره هفت از ماده 22 
به صراحت اعالم شده است درصورتی که مرجع صادرکننده حکم 
قطعی که کمیته انضباطی است، به اشتباه خود در صدور رأی پی 
ببرد، یکی از موارد اعاده دادرسی خواهد بود و باید از اول به موضوع 

رسیدگی کرده و حکم درست را صادر کند.
وکیل باشگاه سپاهان اصفهان می گوید: چه در قوانین فیفا و چه 
در قوانین فدراس��یون فوتبال ایران، پیش بینی  شده است پس از 

اشتباه چه اتفاقی رخ می دهد. ما عین ماده 104 و 142 آیین نامه 
انضباطی فیفا را روی میز رییس کمیته انضباطی قرار دادیم و اعالم 
کردیم، آقای حسن زاده! اشتباه کردن جزو فعالیت هر انسانی است 
و فیفا نیز پیش بینی کرده ممکن اس��ت گاه��ی اوقات در صدور 
رأی اشتباه شود. فیفا براین اساس اعالم کرده مرجع صادرکننده 
رأی اش��تباه، می تواند اش��تباهش را اصالح کند. عالوه بر قوانین 
فیفا، تبصره هفت از ماده 29 آیین نام��ه انضباطی ایران هم این 
 موضوع را پیش بینی کرده که در صورت اش��تباه ، می توان آن را 
اص��الح کرد.رفیعی ادام��ه می دهد: باش��گاه س��پاهان عالوه بر 
این که اش��تباه را اعالم ک��رده و خواهان آن ش��ده ک��ه کمیته 
 انضباطی اش��تباهش را تصحیح کند، به عن��وان معترض ثالث و 
کس��ی که از حکم تعلیق محرومیت رودریگو متضرر شده است، 
اعتراض کرده تا به حقش برس��د. تا به ح��ال دو مرتبه در کمیته 
انضباطی حض��ور یافت��ه و امیدواریم در اولی��ن فرصت ممکن و 
 پیش از پایان لیگ برت��ر، حکم کمیته انضباط��ی مبنی بر تکرار 
 ب��ازی تراکتورس��ازی و س��پاهان ص��ادر و جل��وی ام��ا و اگرها 

گرفته شود.
وکیل مدافع باشگاه سپاهان معتقد است بایدهرچه زودتر تکلیف 
 بازی تراکتورسازی - سپاهان مشخص ش��ود: باشگاه سپاهان از 
24 س��اعت پس از آن بازی و پی��ش از آنکه زمان مق��رر به پایان 
برس��د،  همچنین اختالف امتیازی اش با تیم ه��ای دیگر زیاد و 
 صدرنش��ین لیگ ایران بود، به حکم کمیت��ه انضباطی اعتراض 
کرده است. باشگاه سپاهان قصد بهانه جویی ندارد؛ زیرا زمانی که 
در صدر بوده، اعالم کرد کمیته انضباطی اشتباه کرده است و هر 

انسانی اشتباه می کند. 
 وی می گوید: اش��تباه ک��ردن و تصحی��ح آن در قوانی��ن فیفا و 
آیین نامه انضباطی ایران وجود دارد. کمیته انضباطی معصوم نبوده 
و نباید اعضای این کمیته خودشان را مصون از اشتباه بدانند. امروز 
تمام نگرانی ما این است و دوست نداریم برنامه های مسابقات لیگ 
خراب ش��ود، اما معتقدیم این بازی باید تکرار شود و راهی به جز 
تکرار این مسابقه وجود ندارد.رفیعی با اعالم این که اگر بازی تکرار 
نشود به فیفا ش��کایت می کنند، ادامه می دهد: وقتی فدراسیون 
فوتبال ایران به ما تکلیف کرده و به فیفا هم تعهد داده اس��ت که 
باشگاه های ایرانی فقط برای اعتراض به آرای کمیته انضباطی به 
فیفا و دادگاه عالی ورزش شکایت کنند، ما کجا برویم؟ به طور قطع 
به موجب قانون فدراسیون فوتبال ایران و تعهدی که به فیفا داده 
و تعهدی که از خود باشگاه گرفته است، مجبوریم به فیفا شکایت 
کنیم. این اختیار نیست، اجبار است؛ زیرا دادگاه عادی و دستگاه 

قضایی برای رسیدن به این مسأله صالحیت ندارد.

تخلف كمیته انضباطی از قانون محرز شد

احتمال تکرار بازی »سپاختور«

داستان تخلف كمیته انضباطی در بخشیدن محرومیت رودریگو توز،  بازیكن خارجی تیم تراكتورسازی  گروه 
تبریز در روز بازی این تیم با سپاهان به پایان خود نزدیک می شود. به گفته وكیل باشگاه سپاهان ورزش

كه این روزها سخت پیگیر این مسأله است و به استناد تبصره یک از ماده 29 و بند»ب« ماده 33 از 
آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال، تخلف این كمیته در صدور لغو محرومیت بازیكن مزبور محرز شده است. غالمرضا 
رفیعی عصر یكشنبه در نشست با مسئوالن كمیته انضباطی و تشریح استدالت منطقی موكلش)باشگاه سپاهان( امیدوار 

است مسئوالن امر هر چه زودتر اشتباه غیرعمدی خود را بپذیرند و رأی به تكرار بازی دهند. 
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یادداشت

 بیش از دو میلیون رأس دام
 واکسینه شدند

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
گروه 
در سال گذشته افزون بر دو  میلیون و 156 هزار و شهرستان 

790 رأس گوس��فند و بز علیه بیماری ش��اربن 
واکسینه شد.

حمید مه��ری اظهار داش��ت:.
بیماری شاربن یا سیاه  زخم،  یک 
بیماری عفونی و قابل  انتقال  بین 

 انسان  و حیوان  است. 
مخزن  این  بیماری در دام، عمدتا 
گوسفند، بز و گاو بوده  که با مرگ  
و میر باال و س��ریعی نی��ز همراه  

است .
وی با بیان اینکه این بیماری می تواند به انسان هایی که با حیوانات آلوده و یا 
بافت آلوده حیوانی سروکار دارند، سرایت کند، گفت: میکروب این بیماری 
می تواند به عنوان سالح بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد که تولید آن نیز 

نسبتا آسان است.
 مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: واکسیناس��یون 
45 هزار و 648 هزار رأس دام علیه بیماری شاربن گاوی، 9 هزار و 494 رأس 
دام علیه بیماری شاربن عالمتی، چهار هزار و 788 رأس دام علیه بیماری 
شاربن تک سمی، از دیگر اقدامات صورت گرفته این اداره کل در راستای 

مبارزه با بیماری های دامی است.

آمریکا دشمن آشتی ناپذیر ملت 
ایران است 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان
حجت االسالم محمد علی نکونام 

آمریکا دشمن آش��تی ناپذیر ملت ایران و دشمن شماره یک مستضعفان 
است که در توطئه علیه ملت های مس��تضعف از هیچ خیانتی خودداری 
 نمی کن��د و این، خ��وی اس��تعمارگری آمریکاس��ت.یادمان ن��رود امام 
راحل )ره(  بر این عقیده بودند که باید همه وابس��تگی های ملت ایران به 
آمریکا قطع شود، چرا که آمریکا قابل اعتماد نیست. اکنون نیز مقام معظم 
رهبری ادامه دهنده راه و آرمان امام راحل )ره( هستند. آنچه اکنون آمریکا 
در بحرین و سوریه علیه مردم بی دفاع انجام می دهد، ماهیت این شیطان 

بزرگ را بیشتر آشکار می کند.  
آمریکا برای سیطره سیاسی خود 
در دنیا از هی��چ توطئه ای علیه 
کشورهای آزاده جهان کوتاهی 
نمی کند. ]اما[ ایران اس��المی 
به واسطه داشتن نیروی نظامی 
مقتدر در حال حاضر در اقتدار 

کامل قرار دارد.

خبرکوتاه

چهره روز

خبر ویژه
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مربی هندبال استان به ملی جوانان رفت 
گروه شهرستان - غالمعلی پایدار از مربیان باسابقه اس��تان، در حکمی از سوی رییس فدراسیون 
هندبال جمهوری اسالمی ایران به سمت مربی تیم ملی جوانان و همچنین به مدت یک سال،  به 

عضویت کمیته مربیان فدراسیون انتخاب شد.

7

 تولید سیمان
 چند برابر شده است 

گروه شهرستان - معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: تولید س��یمان، آه��ن، آلمینی��وم و ... در 
چهارمحال و بختیاری در دولت دهم به چند برابر رسیده است.

حمیدرضا فروزنده اظهار داشت: سال 84 تولید سیمان دراین 
استان 32 تن بوده است، در حالی که در سال 90 تولید سیمان 

به 72 تن رسیده است.

  عمان، مشتری همیشگی آب 
گروه شهرستان -رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: این اس��تان آم��اده همکاری 
اقتصادی با کش��ور عمان اس��ت. رحمان کرمی در بازدید از 
کارخانه سیرنگ کوهرنگ، پس از معرفی پتانسیل آب معدنی 
استان به تجار عمانی افزود: استان در برخی از محصوالت، از 
جمله ش��یالت و آب معدنی در ایران جایگاه نخست را دارد 
و این ظرفیت مناس��بی ب��رای جذب س��رمایه گذاری های 

خارجی است. 
وی ادامه داد: وجود نخستین شهرک بسته بندی آب معدنی 
در چهارمحال و بختیاری، این استان را قطب تولید آب معدنی 
ایران کرده  اس��ت، به طوری که بیش��تر تولیدات آب معدنی 
استان به کشورهای مختلف، از جمله کشورهای حوزه خلیج 

فارس صادر می شود.

دفترچه های بیمه از اعتبارافتاد
گروه شهرس�تان - معاون بیمه اداره کل تأمین اجتماعی 
چهارمحال وبختیاری گفت: درج کد ملی در تمام دفترچه های 
تأمین اجتماعی براساس ابالغ سازمان تأمین اجتماعی، الزامی 
است و از اول اردیبهش��ت، دفترچه های فاقد کدملی، بدون 

اعتبار است.
تورج یعقوبی اظهار داش��ت: با توجه به تمهیدات الزم درباره 
حفظ سوابق درمانی بیمه شدگان و تسهیل در ارایه خدمات، 
س��ریال تمام دفترچه های بیمه درمانی تأمی��ن اجتماعی، 

ترکیبی از کد ملی و کد شعبه صادر کننده بیمه می شود. 
به گفته وی،  درج کد ملی روی دفترچه های بیمه، حرکت به 
سوی ارایه الکترونیک خدمات به بیمه شدگان است و با اجرای 
آن، در هزینه ها و وقت مش��تریان صرفه جویی می ش��ود.

یعقوبی افزود: این طرح شامل افرادی است که دفترچه بیمه 
آنان فاقد کد ملی است. بیمه  شدگان می توانند با مراجعه به 
شعبه های تأمین اجتماعی نسبت به تعویض و چاپ مجدد 
دفترچه خود اقدام کنند. یعقوبی،  تعداد کل بیمه ش��دگان 
تأمین اجتماعی در چهارمحال و بختی��اری را 126 هزار نفر 

عنوان کرد. 

 در جه��ان معاص��ر، قایقرانی نوعی ورزش و س��رگرمی اس��ت که 
گونه های مختلفی دارد. اکنون رشته های قایقرانی آب های آرام، 
کانوپولو، قایق اژدها، قایق بادبانی، قایقرانی آب های خروش��ان و 

روئینگ و رفتینگ ظهور کرده اند.
 قایقرانی در ایران س��ابقه هفتاد س��اله دارد؛ هفتاد س��ال پیش با 
 حضور انگلیس��ی ها در جنوب ایران، نخستین باش��گاه قایقرانی

در مسجد سلیمان به وجود آمد. 
برخی از این قایقرانان در تابس��تان های گرم خوزستان، برای فرار 
از گرمای طاقت فرس��ا، به رودخان��ه کارون در باال دس��ت، یعنی 

چهارمحال و بختیاری سفر می کردند.
جنس قایق های نخس��تین که به این س��رزمین وارد شد، چوب 
 با پوش��ش برزنتی و وزن آنها باالی 20 کیلوگرم ب��رای یک نفر و 
24 کیلوگرم برای دونفره بود. اکنون تنها پیرمردی روس��تایی در 
چهارمحال وبختیاری، یکی از این قای��ق های عصر چوبی را در باغ 

خود نگهداری می کند.

رودخانه های چهارمحال وبختیاری تا چندین سال برای ورزشکاران 
رشته قایقرانی ناشناخته ماند، اما اکنون این استان به بستری برای 

قایقرانی تفریحی و قایقرانی حرفه ای مبدل شده است.
 بی ش��ک وجود 10 درصد آب های ایران در این اس��تان می تواند 
زمینه ای باشد تا رشته قایقرانی در منطقه توسعه یابد. راه اندازی 
رش��ته های جدید قایقرانی نظیر کاناپلو، کایاک، اساللوم آب های 
خروشان و آب های آرام، رولینگ و دراگن اپلو، این استان را سرزمین 

قایقرانی ایران می کند.
  چهارمح��ال وبختیاری با توجه به داش��تن رودخان��ه های بزرگ 
 می تواند نقش مهمی در توس��عه این رش��ته و پ��رورش و معرفی

 ملی پوشان رشته قایقرانی داشته باشد.
 مربی وقت تیم ملی کانوپولوی جمهوری اس��المی ایران در س��فر 
 به این اس��تان تأکید داش��ت که چهارمحال وبختیاری از بهترین 
 نقاط ایرانی برای تمرینات تیم ملی و مس��ابقات اساللوم آب های 
 آرام و خروش��ان اس��ت. ابوالفض��ل قاضی عس��گری گف��ت: این 

پتانسیل می تواند ظرفیت مطلوبی در رشته قایقرانی ایران فراهم 
کند.

نایب رییس وقت فدراس��یون قایقرانی و اسکی روی آب جمهوری 
اسالمی ایران نیز بر این اعتقاد بود که این استان شرایط الزم برای 
تبدیل شدن به پایگاه قهرمانی در برخی از ماده های رشته قایقرانی 

را دارد.
غالمرضا امینی افزود: قایقرانی در ایران رشد بسیار مطلوبی داشته 
است و این اس��تان می تواند یکی از اس��تان های قهرمان پرور در 

کشور باشد.
 نایب رییس فدراس��یون قایقران��ی ایران گفت: ت��االب چغاخور و 
گرداب بن و رودخانه های این استان، بهترین میادین برای توسعه 
قایقرانی هستند و این موضوع، نیازمند حمایت مسئوالن چهارمحال 

و بختیاری است.
به گفته وی، اگر مس��ئوالن چهارمحال وبختیاری حمایت کنند، 
 این فدراسیون بخشی از تجهیزات قایقرانی را در اختیار استان قرار

می دهد تا بخش دیگر را مسئوالن اس��تان برای توسعه این رشته 
فراهم کنند.

امین��ی چهارمحال و بختیاری را یکی از اس��تان های مس��تعد در 
 توسعه این رشته ورزشی دانست و افزود این استان، با توجه به وجود 
رودخانه های بزرگ، می تواند نقش مهمی در توس��عه این رشته و 

پرورش و معرفی ملی پوشان داشته باشد.
 به گفت��ه وی، رش��ته قایقرانی، ب��ا توجه ب��ه توس��عه آن، یکی از 
 رشته های مدال آور است و در این زمینه، چهارمحال و بختیاری باید 
گام های بلندی بردارد تا در پرورش ملی پوش��ان نقش اساس��ی 

داشته باشد.
مسئول انجمن رفتنیگ ایران نیز معتقد است چهارمحال وبختیاری 
به دلیل داشتن رودخانه های خروشان، ظرفیت باالیی برای برگزاری 

ورزش رفتینگ دارد.
کیانوش محرابی افزود: این استان دارای رودهای خروشانی مانند 
 سرچش��مه های کارون اس��ت که می توان در آن رشته، قایقرانی 

آب های خروشان را به صورت حرفه ای دنبال کرد.
به گزارش ایرنا،توسعه رشته قایقرانی بهترین فرصت برای معرفی 
قابلیت های گردشگری رودخانه و توسعه درآمدزایی و اشتغال در 

حوزه ورزش و گردشگری است.
معرفی این اس��تان در س��طح ملی و بین المللی به عنوان منطقه 
اکوتوریسم رودخانه ای و افزایش سطح مش��ارکت روستاییان در 
اکوتوریسم و توریسم رودخانه ای و معرفی قایقرانی در جامعه محلی 
و افزایش اشتغالزایی، از تأثیرات توسعه رشته قایقرانی در چهارمحال 

و بختیاری خواهد بود.

تن رودخانه ها در انتظار پاروها 

قایقرانی، حلقه ای از زنجیره گمشده گردشگری استان چهارمحال

 رود ب�ا همهم�ه، آم�اده دری�ا ش�دن اس�ت و ب�ا غوغ�ا ب�ه دش�ت م�ی زن�د و پی�ام ایس�تادن ک�وه را 
 ب�ی دری�غ در تمام ف�ات ج�اری م�ی کن�د. روده�ای س�رکش، چون�ان اس�بی ل�گام گس�یخته، از دره ها و 
صخره های سنگاخی می تازند و در هنگامه ورود به دشت، ردپایی از شن و ماسه از خود بر جا می گذارند. چهارمحال 
 و بختیاری بیش از دو هزار کیلومتر رودخانه دارد و سرچشمه دو رودخانه بزرگ کارون و زاینده رود است. وجود 

تپه ماهورها و سنگاخ ها باعث شده است این رودخانه های به بستری مناسب برای رشته قایقرانی شود.

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

تغییرات 
195 شماره: 3354/ت90/103. آگهی تغییرات شرکت آذر سازه جهان نما با مسئولیت محدود به 
ش��ماره ثبت 40763 و شناسه ملی 10260584590. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا 
مورخ 1390/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس 
شهر اصفهان – سپاهان شهر – بلوار غدیر- خیابان فارابی 2 – مجتمع اداری نگین 2- واحد ای 
12- کدپستی 8179945958 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاریخ 1390/12/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء 

قرار گرفت. م الف: 20940 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ نظريه كارشناسي
196 کالسه پرونده: 900/89 ح 6، وقت حضور: یك هفته پس از انتشار در روزنامه، خواهان: بانك 
صنعت و معدن شعبه اصفهان با وکالت خانم الهام محمدي، خواندگان: محمد حسین ایزدي و سید 
حس��ین رفیعي پور، خواسته: ابالغ نظریه کارشناسي وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م. خواهان 
دادخواستي تسلیم دادگاه هاي عمومي نموده که جهت رسیدگي به شعبه 6 ارجاع گردیده و نظریه 
کارشناسي ارائه شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 و 260 قانون آئین دادرسي مدني مراتب یك نوبت در یكي از جراید کثیراالنتشار 
محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آ خرین آگهي ظرف یك هفته بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم نظریه کارشناسي، نظریه و یا اعتراض خود را نسبت به 
 نظریه کارشناسي با ذکر دالیل ارائه نماید. فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
197 شماره درخواست: 9010460350200114، شماره پرونده: 9009980350200023، شماره 
بایگاني شعبه: 900023، در خصوص تجدیدنظرخواهي شرکت گروه صنایع دارویي و شیمیایي 
و غذایي ش��هید مدرس به طرفیت پرویز هادي نسبت به دادنامه 9009970350201146 مورخه 
90/8/15 ش��عبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیكبخت س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به علت 
مجهول المكان بودن تجدیدنظرخوانده و درخواس��ت تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاه هاي عموم��ي و انقالب در امور مدني مراتب یك نوب��ت در یكي از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن ظرف ده 
روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود چنانچه پاسخي دارند به دادگاه تحویل 
نمایند در غیر اینصورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال مي گردد. قرباني- 

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
199 ش��ماره دادنامه: 9009970350600990، ش��ماره پرونده: 9009980350600166، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900167، خواهان: آقاي س��ید احمد اطهري مریان به نشاني تالش خ ش بهشتي 
روبروي پارك قدس منزل شخصي، خواندگان: 1. آقاي علي اکبر نجفي 2. شرکت بازرگاني پلي 
اکریل اصفهان همگي به نش��اني اصفهان خ آبشار پ 1، خواس��ته: مطالبه خسارت، گردشكار: 
دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و بش��رح زیر مب��ادرت بصدور رأي مي نمای��د. رأي دادگاه: در 
خصوص دعواي آقاي احمد اطهریان مریان به طرفیت 1- شرکت بازرگاني پلي اکریل 2- آقاي 
عل��ي اکبر نجفي به خواس��ته مطالبه مبلغ 93/000/000 ریال باب��ت حق الزحمه نمایندگي جهت 
وصول وجه چك هاي ش��ماره 913579 الي 913584 برمبناي ده درصد محكوم به با احتس��اب 
هزینه دادرس��ي، با توجه به دادخواست تقدیمي خواهان و با توجه به معرفي نامه هاي استنادي 
مشارالیه از ناحیه شرکت جهت پیگیري پرونده هاي مطروحه و از جهت مطالبه وجه چك هاي یاد 
شده و با التفات به اینكه شرکت خوانده با قبول ضمني اعطاء نمایندگي به خواهان، منكر وجود 
توافق جهت پرداخت ده درصد محكوم به مورد درخواست خواهان مي باشد و با التفات به اینكه 
خواهان در جهت اثبات توافق به میزان ده درصد دلیل یا مدرکي ارائه ننموده است دادگاه با احراز 
نمایندگي خواهان جهت وصول مبلغ صدرالذکر، علیرغم تخلف قانوني شرکت خوانده در معرفي 
نمایندگي افراد غیرکارمند خواهان را مستحق دریافت حق الزحمه به میزان حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه قانوني تش��خیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسي مدني رأي بر 
محكومیت ش��رکت خوانده به پرداخت مبلغ 13/974/000 ریال در حق خواهان و پرداخت هزینه 
دادرسي برابر تعرفه و نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا مستنداً به بند 4 از 
ماده 84 و ماده 89 قانون یاد شده قرار رد دعوا صادر و اعالم مي نماید. دعوا نسبت به بیش از 
مبلغ یاد شده به لحاظ فقد دلیل کافي مستنداً به ماده 197 قانون یاد شده محكوم به بطالن است. 
رأي صادره حضوري و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه 

تجدیدنظر استان است. محمدي- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
236 ش��ماره دادنامه: 9009970354401316، ش��ماره پرونده: 9009980365600093، شماره 
بایگاني ش��عبه: 900417، شاکي: خانم فاطمه کدخدایي الیادراني به نشاني اصفهان ملك شهر خ 
شهید صادقیان ك ارغوان روبروي مجتمع ارغوان پ 17 طبقه سوم، متهم: آقاي سعید مكتوبیان 
بهارانچي به نش��اني مجهول المكان، اتهام: ترك انفاق، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتویات 

پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید. رأي دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاي سعید مكتوبیان فرزند حسین دائر بر ترك انفاق زن و فرزندان خود دادگاه 
نظر به شكایت خانم فاطمه کدخدائي فرزند غالمحسین متولد 1350 و تحقیقات صورت گرفته و 
شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود بزهكاري وي را محرز دانسته مستنداً به ماده 642 
از قانون مجازات اسالمي حكم به محكومیت وي به تحمل چهار ماه حبس تعزیري صادر و اعالم 
مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهي در این شعبه است. محمدي کمال 

آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
240 ش��ماره دادنامه: 9009970350601323، ش��ماره پرونده: 9009980350600431، ش��ماره 
بایگاني ش��عبه: 900436، خواهان: آقاي علي الیقي قلعه س��وخته به نش��اني خ هزارجریب کوي 
آزادگان پ 10، خوانده: آقاي هادي اس��تحمامي به نش��اني مجهول المكان، خواسته ها: 1. مطالبه 
وجه سفته، 2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسي، گردشكار: دادگاه با استعانت از ذات اقدس الهي و 
اعالم ختم دادرسي رأي مقتضي صادر مي نماید. رأي دادگاه: در خصوص دعواي آقاي علي الیقي 
قلعه سوخته فرزند اله بخش به طرفیت آقاي هادي استحمامي فرزند غالمحسین به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسي دعواي مطالبه مبلغ 3/000/000/000 ریال با توجه به اینكه خواهان در 
جهت اثبات ادعاي اعسار به استشهادیه محلي استناد نموده است و با عنایت به اینكه استشهادیه 
محلي دلیل محسوب نمي گردد و با التفات به اینكه مدعي اعسار از شرکت در دادرسي و ارائه دلیل 
اثباتي دیگر خودداري نموده است دادگاه دعواي مطروحه را به لحاظ فقد دلیل کافي اثباتي محرز 
نداش��ته و مس��تنداً به ماده 1257 قانون مدني رأي بر بطالن دعوا صادر و اعالم مي نماید. رأي 
صادره از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر استان 

است. محمدي- رئیس شعبه شش دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

قرار تأمین خواسته
241 ش��ماره: 539/90 ج ح/ 6، کالس��ه پرونده: 1183/90 ح/ 6، مرجع رس��یدگي: ش��عبه ششم 
حقوقي اصفهان، خواهان: خانم رضوان ریحاني فرزند قنبرعلي به نشاني اصفهان خ خاقاني کوي 
اسفندیاري بن بس��ت شهید حس��یني پ 78، خوانده: آقاي محمدرضا آقایي میبدي فرزند رضا 
مجهول المكان،  خواسته: صدور قرار تأمین خواسته، گردشكار: خواهان به شرح باال و به طرفیت 
خوانده، درخواس��ت صدور قرار تأمین خواسته را به اس��تناد مدارك موجود در پرونده نموده 
است که پس از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق، دادگاه در وقت فوق العاده در حضور 
خواهان تشكیل است و با بررسي اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مي شود: نظر 
به اینكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و 
شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 آیین دادرسی مدنی قرار تامین 
خواسته معادل مبلغ یك میلیارد ریال از اموال خوانده بالمناصفه آقاي محمدرضا آقایي میبدي تا 
پایان رسیدگي صادر و اعالم مي دارد هزینه اجراي قرار به عهده خواهان است. قرار بهمراه ابالغ 
قابل اجراء و ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در این دادگاه مي باشد. شعبه ششم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
242 ش��ماره دادنامه: 9009970350901721، ش��ماره پرونده: 9009980350901027، شماره 
بایگاني شعبه: 901077، خواهان: شرکت چشمه خورشید با مدیریت جمشید عابدي با وکالت آقاي 
تیمور بابااحمدي و آقاي سید محمد هاشم زاده همگي به نشاني اصفهان خ وحید نبش حسین آباد 
ساختمان عسگري طبقه اول واحد 8، خواندگان: 1. دادستان محترم دادگستري اصفهان به نشاني 
اصفهان خ نیكبخت دادگستري اصفهان، 2. آقاي حمید عادل به نشاني شیراز خ 30 متري سینما 
سعدي بعد از ذواالنوار ساختمان آناهیتا طبقه دوم، خواسته: اعالم ورشكستگي، گردشكار: دادگاه 
با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأي مي نماید. رأي دادگاه: دعوي خواهان شرکت چشمه خورشید 
با وکالت آقاي تیمور بابااحمدي و سید محمد هاشم زاده به طرفیت 1- دادستان محترم دادسراي 
عمومي وانقالب اسالمي ایران 2- آقاي حمید عادل به خواسته اعالم ورشكستگي مي باشد با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمي و نظر به اینكه شرکت خواهان از نوع سهامي خاص بوده که حسب ماده 
2 قانون اصالحي قانون تجارت شرکت تجاري محسوب مي گردد و با توجه به صورت هاي مالي 
ارائه شده و لیست بدهي هاي شرکت و لیست اموال تعرفه شده و نظر به توقف شرکت از پرداخت 
بدهي ها از تاریخ 88/6/27 و با توجه به دالیل موجه ارائه شده جهت توقف شرکت دادگاه دعوي را 
وارد دانسته و به استناد مواد 412 و 413 و 416 و 417 و 433 قانون تجارت حكم بر ورشكستگي 
شرکت چشمه خورشید )سهامي خاص( صادر و اعالم مي کند و تاریخ توقف شرکت را 88/6/27 
تاریخ اولین چكي که پرداخت نشده تعیین و اعالم مي کند حكم صادر شده موقتاً قابل اجرا بوده و 
اداره تصفیه امور ورشكستگي اصفهان باید سریعاً نسبت به مهر و موم اموال ورشكسته اقدام و 
پس از قطعیت حكم اقدامات تصفیه را انجام دهد تاجر از تاریخ صدور این حكم از هرگونه مداخله 
در اموال خود ممنوع مي باش��د رأي صادر شده نس��بت به خوانده ردیف اول حضوري و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي است و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابي و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي است و نس��بت به سایر اشخاص ذینفع ظرف یك ماه از 

تاریخ اعالن قابل اعتراض مي باشد. اصالني- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تاسیس 
378 ش��ماره: 4/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت پالستیك امیر اصفهان با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/06 تحت شماره 46739 و شناسه ملی 10260648061 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/06 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه 
ش��رکت نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: تولید و خرید و فروش مواد اولیه و انواع مصنوعات پالس��تیكی – صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهای مجاز بازرگان��ی و اخذ وام و اعتبار از کلیه بانكه��ای دولتی و خصوصی صرفا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت – ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولت��ی و خصوصی. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفه��ان – بلوار کش��اورزی – خیابان باغ ف��ردوس – کوچه والفجر – کوچه فردوس��ی. 4- 
س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سعادت 
کاظمی زرد خش��وئی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم سمیرا کاظمی زرد خشویی به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای س��عادت کاظمی زرد خشویی به سمت مدیر عامل 
ب��ه مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات 
ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 
 اساس��نامه. م ال��ف: 157 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسس��ات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
379 ش��ماره: 4515/ث90/103. آگهی تاس��یس شرکت خانه طالیی پاس��ارگاد سهامی خاص. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/12/28 تحت شماره 46735 و شناسه ملی 10260648023 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/12/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده و خالصه 
اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات 
– خرید و فروش – تهیه و توزیع – خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – فعالیت 
در زمینه های استخراج و اکتشاف و بهره برداری معادن و امور عمرانی و ساخت و ساز ابنیه 
و س��اختمان و انجام امور خدماتی از قبیل طراحی و نظارت در اجرا در زمینه امور س��اختمانی 
– راهسازی و طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درختكاری و طرح های فضای 
سبز – جدول بندی – آذین بندی میادین و خیابان ها – تهیه و طبخ و توزیع غذا – اخذ تسهیالت 
از بانكهای خصوصی و دولتی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام کلیه امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت 
و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی 
و خصوصی داخلی و خارجی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان گلزار ش��مالی – جنب کوچه کهران – پالك 163- طبقه سوم – تلفن 
03112316863. 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 100/000 
ریالی که تعداد یكصد سهم با نام می باشد که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانكی ش��ماره 964 مورخ 1390/12/21 نزد بانك س��په شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای ایمان 
امامی خونساری به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم شبنم امامی خونساری به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم سهیال رئیسی دهكردی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
ایمان امامی خونساری به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری ب��ا امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای پژمان شیروانی دستگردی به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- خانم نس��یم امساکی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 196 آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات
380 شماره: 21/ث-1391/1/6 آگهي تغییرات و کاهش سرمایه شرکت نیروکار پارس با مسئولیت 
محدود، ثبت شده بشماره 8618 و شناسه ملي 10260297108. برابر صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1391/1/5 تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است: 1( آقاي علي کرباسیون 
با دریافت مبلغ یكصد هزار ریال س��هم الش��رکه خود را از صندوق شرکت دریافت و از شرکت 
خارج و هیچگونه حقي و سمتي در شرکت ندارد. 2( سرمایه شرکت از مبلغ یك میلیون و دویست 
هزار ریال به مبلغ یك میلیون و صد هزار ریال کاهش یافت و ماده س��ه اساس��نامه بدین شرح 
اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یك میلیون و یكصد هزار ریال نقدي است که تمامًا نقداً پرداخت 
ش��ده و در اختیار مدیران ش��رکت قرار گرفت. 3( اسامي شرکاء فعلي و میزان سهم الشرکه هر 
یك بدین شرح مي باشد: آقاي محسن آرضي داراي هفتصد هزار ریال سهم الشرکه و خانم الهه 
کرباس��یون دارای سیصد هزار ریال سهم الشرکه و آقای حمید آرضی دارای یكصد هزار ریال 
سهم الش��رکه مي باشند. 4( آقاي محسن آرضي بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و 
آقاي حمید آرضي به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم الهه کرباسیون بسمت عضو هیأت مدیره 
براي مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء نایب 

رئیس هیأت مدیره منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر مي باشد. امضاي ذیل ثبت در تاریخ 1391/1/6 
 تكمیل گردید. م الف/ 158 آذري- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري اصفهان

احضار
400 نظ��ر ب��ه اینكه آقاي احمد جدیدیان ش��كایتي علیه بهزاد ابوطالبي مبني ب��ر فروش مال غیر 
مط��رح نم��وده که پرونده آن به کالس��ه 900578 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یك 
م��اه پس از انتش��ار آگهي مي باش��د با توج��ه به مجهول الم��كان بودن متهم حس��ب ماده 115 
قان��ون آئین دادرس��ي کیفري مرات��ب یك نوب��ت در یك��ي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع 
و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در ص��ورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتض��ي اتخاذ خواهد 
 ش��د. م الف/ 475 دفتر ش��عبه دوم بازپرس��ي دادس��راي عموم��ي و انقالب ناحی��ه 4 اصفهان

اخطار اجرائی
578 ش��ماره: 90-1392ش/11. بموجب رای شماره 1826 تاریخ 90/10/26 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه پنجعلی و پژمان ظاهری عبده وند 
مجهول المكان محكومند به پرداخت تضامنی مبلغ یك میلیون و هفتاد هزار تومان به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت سه هزار و چهارصد تومان به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات 
تاخی��ر و تادی��ه از تاریخ 90/6/1 لغایت زمان وصول و ایصال طبق نرخ ش��اخص بانك مرکزی. 
مش��خصات محكوم له جواد الماسی فرزند حسن نش��انی پروین دوم – جنب بانك انصار. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 
اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تاسیس 
381 ش��ماره: 4496/ث90/103. آگهی تاسیس شرکت فني مهندسي ژیزمان سازه راه پي سهامي 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1390/12/25 تحت ش��ماره 46727 و شناسه ملی 10260647873 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/12/25 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تكمیل گردیده 
و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام خدمات فني و مهندسي در کلیه فعالیت هاي 
عمراني از قبیل طراحي، محاسبه، نظارت و اجراي خدمات ساختماني و پروژه هاي راه سازي- انجام 
خدمات نقشه برداري- تهیه و تولید تجهیزات و تأسیسات الكتریكي و مكانیكي در صنایع مختلف 
راه و س��اختمان- راه اندازي و اتوماسیون خطوط تولید کارخانجات صنعتي. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان ملك 
شهر- شهرك نگین- خیابان عقیق 5- بن بست عقیق 6- کدپستي 8195711111- تلفن: 4437921. 
4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یكصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یكصد 
سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانكی شماره 3772/1-2 
مورخ 1390/12/21 نزد بانك صادرات ش��عبه مطهري پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عرفان نجفي به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای وحید سعیدي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای ایمان نجفي 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای ایمان نجفي به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعه��دآور و اوراق عادي و اداري با 
امض��اي مدیرعامل یا به اتفاق دو تن از اعضاي هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر مي باش��د. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقاي محمود س��لطانیان به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محمد غفاري به عنوان 
 بازرس علی البدل. م الف: 220 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
382 شماره: 3434/ت 90/103. آگهي تغییرات شرکت ریوا تك البرز سهامي خاص به شماره ثبت 
38776 و شناسه ملي 10260564094. به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
و هیئت مدیره مورخ 1390/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي مسعود امیري به عنوان بازرس 
اصلي، آقاي سید مهدي محمدي به عنوان بازرس علي البدل براي یك سال مالي انتخاب گردیدند. 2- 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل مي باشند: آقاي مرتضي لوائیان و آقاي محمد جعفري خوزاني و آقاي سهیل سلطاني تا 
تاریخ 1392/12/01. 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي مرتضي لوائیان 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي محمد جعفري خوزاني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي 
سهیل سلطاني به سمت عضو هیئت مدیره و آقاي مرتضي لوائیان به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. در تاریخ 
 1390/12/27 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

م الف/ 263 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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 پیامبر اکرم )ص(:
 سفر، وسیله سنجش اخالق مردم است.

 برای تقویت استخوان
 چه بخوریم؟

آناناس پس از موز، دومین میوه استوایی  
پرطرفدار اس��ت. آناناس ک��ه امروزه تنها 
گیاه  قابل خوردن از خانواده »برومیلیاد« 
است، میوه ای چندگانه به حساب می آید، 
زیرا از تعداد زیادی شکوفه های جداگانه 
تشکیل می ش��ود تا به صورت یک میوه 

کامل در بیاید. 
مصرف منظم این میوه فواید زیادی به بدن 

می رساند که در این مطلب، به نقل از »ehow« به آنها اشاره شده است.
منگنز موجود در این میوه اس��توایی برای ش��کل گیری، حفظ و تقویت 
استخوان و بافت های پیوندی مفید است. خاصیت ضدالتهابی دارد و درد 
آرتریت را تسکین می دهد. عالوه بر آن، از ناراحتی های سندروم کارپل و 

نقرس می کاهد. 
»برومیلین« در این میوه، میزان اسید در بدن را خنثی می کند، با تنظیم 
کردن میزان ترشح پانکراس به سیستم هاضمه کمک می کند، منبع غنی 
ویتامین C است و با ویروس هایی که سرماخوردگی و سرفه ایجاد می کند، 

مقابله می کند.
 این میوه برای افراد مبتال به سرماخوردگی مفید است. خوردن آناناس لثه ها 
را تقویت می کند. بتاکاروتن در این میوه استوایی، مانع از بروز بیماری پیری 

چشم بر اثر باال رفتن سن می شود. 
آناناس برای قلب مفید اس��ت و مانع از بروز بیماری های قلبی می ش��ود. 
»برومیلین« التهاب مجرای تنفسی را کاهش می دهد. فیبر موجود در آن، 

به طور مؤثر یبوست را درمان می کند.
آناناس فاقد چربی و کلسترول و سرشار از ماده مغذی الزم و ویتامین های 
مفید برای رشد بدن است، همچنین این میوه کرم های روده ای را از بین 

می برد.

ایده های ارزان قیمت برای 
دکوراسیونی بهاری

اگ��ر می خواهید به آس��انی و با قیمت��ی ارزان دکوراس��یون منزل 
 خ��ود را تغیی��ر داده و آن را به��اری کنید، ای��ن مطلب را ت��ا انتها

بخوانید.
فصل بهار زمانی برای نو شدن و تازه ش��دن است و بسیاری از مردم 
سعی می کنند با ایجاد تغییراتی در منزل، فضایی نو و تازه را به خانه 

خود ببخشند.
 در این مطلب قصد داریم ش��ما را با روش هایی ساده و ارزان قیمت 

برای تغییر دکوراسیون بهاری خانه آشنا کنیم.
      یک قلم و کاغذ برداشته و به درون هر یک از اتاق های خانه خود 
وارد شوید. چشمان خود را ببندید و س��پس باز کنید و برای 3 ثانیه 

به اطراف نگاه کنید.
       سپس اسم سه وسیله ای را که حضورشان در اتاق، دید شما را 
آزار می دهد، یادداشت کرده و سعی کنید یا جای آنها را تغییر داده و 

یا آنها را از اتاق خارج کنید.
       س��عی کنید در دکوراس��یون جدید از وس��ایلی با رنگ سفید 
استفاده کنید. فراموش نکنید استفاده از این رنگ در محیط می تواند 

به سرعت باعث افزایش نور و روشنایی موجود در محیط شود.
       معموالً کمدها و طبقه بندی ه��ای موجود در اتاق ها به دیوار 

تکیه داده می شوند و در پشت آنها فضایی خالی وجود دارد.
 سعی کنید با اس��تفاده از کاغذ دیواری، پشت این طبقه بندی ها را 
کاغذ کنید تا به این صورت، تغییری در طبقه بندی ها و رنگ دیوار 

داده باشید.
       استفاده از رنگ زرد در دکوراسیون بهاری یکی از مناسب ترین 

اقدامات است.
 برای مثال می توانید یک ظرف سفید یا شیشه ای را، پر از لیموهای 
تازه و زرد رنگ بکنید و در آش��پزخانه خود قرار دهید. ترکیب رنگ 

سفید و زرد بسیار چشم نواز خواهد بود.
     روی تخت ها و مبلمان من��ازل بالش هایی وجود دارد. در فصل 
بهار س��عی کنید روکش این بالش ها را با پارچه هایی با رنگ روشن 

تعویض کنید.
استفاده از این رنگ ها می تواند در نورپردازی و تغییر فضای محیط 

بسیار مؤثر باشد.
      استفاده از مجسمه ها نیز یک ایده مناس��ب دیگر برای تغییر 
دکوراسیون در منزل است. اس��تفاده از مجسمه های زیبا می تواند 

فضایی شادتر و پر روح تر را به اتاق شما ببخشد.
      ش��ما می توانید مبلمان و اشیای بزرگ و س��نگین موجود در 

اتاق ها را با سرویس های سبک تر تعویض کنید.
 سعی کنید مبلمانی راحت تر و سبک تر در فصول گرم سال استفاده 
کنید. وس��ایلی از جنس پارچه های نازک، برای این منظور مناسب 

هستند.

هر انس��انی به ط��ور طبیع��ی دوس��ت دارد م��ورد محبت، 
عالق��ه و احترام دیگ��ران ق��رار بگیرد، ام��ا گاه��ی از راه ها 
 و روش ه��ای نامطل��وب اس��تفاده می کن��د. در اینج��ا 
اصلی ترین راه های رسیدن به دوست داشتن را مرور می کنیم:
1  اولی��ن گام این اس��ت ک��ه همان ط��ور ک��ه مایلید و

 می پسندید با ش��ما رفتار ش��ود، با دیگران برخورد کنید و 
از آنچه در دیگران می بینید و نمی پسندید، دوری کنید.

 بدون ش��ک هرگز مایل نیس��تید دیگ��ران در غیاب ش��ما 
بدی هایتان را افشا کنند یا به شما کم اعتنایی و بی اعتنایی 
کنند. پیشی گرفتن در سالم، احترام و محبت کردن، هدیه 
دادن، تواضع بی ریایی و خوش��رویی  از جمله مهارت های 
ارتباطی ست که همگان طالب آنند. ش��ما هم در برخورد با 
دیگران به این مهارت ها مجهز شوید تا مورد عالقه و محبت 

دیگران قرار بگیرید.
2  ذهن زیب��ا، زبان را زیب��ا می کند؛ پس اوال نس��بت به 
دیگران ذهنیت منفی نداش��ته باش��ید که اگر ذهن منفی 
داشته باشید، قطعا در نگاه و زبان شما نیز بروز یافته و باعث 
رنجش دیگران می شود. ثانیا با مطالعه کتب اخالقی، عرفانی 
و کسب مهارت های ارتباط مؤثر و مفید با دیگران، ذهن خود 
را با زیبایی های اخالقی مدیریت کنید تا براساس »از کوزه 
همان برون تراود که در اوست«، گفتار و رفتار شما نوازشگر، 
آرامشگر و آموزشگر مخاطبان شما شده و نحوه گفتار و رفتار 

آنان نیز با شما محترمانه و دوستانه باشد.
3  با رعایت اصل ساده پوشی و ساده زیستی، مرتب بودن 
و آراستگی را نادیده نگیرید. ظاهر ش��ما باید نمایانگر باطن 
شما باشد. پوشش و آراستگی باید براساس آموزه های دینی 
طراحی و انتخاب ش��ود. اصل مهم در این مورد، پوش��اندن 

ویژگی ها و خصوصیات بدن از نامحرم است.
4   در مجالس و محافل ش��ادی و عزای دیگران مشارکت 
داشته و با آنان )البته در چارچوب شرع( همدلی و همنوایی 

داشته باشید.
5  از مجادالت و مباحث تلخ و آزار دهنده به شدت پرهیز 

کنید.
6   نه قهر کنید، نه قاطی شوید: مراودات و آمد و شدهای 
خود را با خویش��ان و دوس��تان در حد اعتدال )نه افراط و نه 
تفریط( حفظ کنید. رفت و آمده��ای زیاد موجب دلزدگی و 
آزردگی ش��ده و باعث تنش ها و چالش های فرساینده می 
شود. همانطور که معاشرت و مراوده حداقلی نیز مهر و محبت 

و عالقه را کم می کند.
7  اگر قهر و قطع رحمی بین دوس��تان و خویش��ان ایجاد 

شده است، در جهت اصالح و دوستی بین آنان تالش کنید.
8  گاهی به مناس��بت های مختلف با دادن هدیه، تماس 
تلفنی، دیدار و مالقات حض��وری و همدردی و ارتباط را پراز 

مهر و محبت کنید.
9  توقع خود را از دیگران کاهش دهید، یا اصال توقع نداشته 
باش��ید. آدم متوقع منزوی و تنها می ماند. اگر محبتی ابراز 
می دارید و یا هدیه ای به کسی می دهید، توقع تالفی کردن، 
رابطه شما را مخدوش و محبت شما را در دل و دیده اطرافیان 

به شدت کاهش می دهد.
 10   کمتر صحبت کنید، بیشتر گوش دهید. فراموش نکنید 

دو گوش دارید و یک زبان.
11   خوبی های خود را پنه��ان و خوبی ه��ای دیگران را 
افش��ا کنید و همانطور که گناهان و خطاهای خود را پنهان 
می کنید، کاستی ها و ناراس��تی های دیگران را نیز پنهان 

کنید.
12  در میهمانی ها و مس��افرت ها، مسئولیت پذیر و فعال 

باشید.
13  منظم باش��ید: آدم بی نظ��م هم��واره از کمبود وقت 
می نالد. مضطرب است و دائم دیگران را می رنجاند. فراموش 
نکنید هر پدیده موزون و نظم پذیر، چش��م نواز است. منظم 

باشید تا در دل و دیده دیگران وارد شوید.
14  سعی نکنید در پوش��ش و رفتار و گفتار، ادای کسی را 

در آورید.
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وقتی ش��هاب سنگ اس��رارآمیز با زمین ش��هر فوکانگ 
در چین برخ��ورد کرد، زیبای��ی اندکی داش��ت، اما تکه 
کردن این ش��هاب س��نگ نور خیره کننده و جذابی را از 
آن منعکس می کند. درون ش��هاب س��نگ فوکانگ که 
در سال 2000 کشف شد، کریس��تال های طالیی نیمه 
شفافی از یک ماده معدنی به نام الیوین است که درمیان 
سنگ النه زنبوری شکل آهن- نیکل می درخشد. ماروین 
کیلگور، از آزمایش��گاه شهاب س��نگ آریزونا، بخش��ی از 
این س��نگ صیقل داده ش��ده را در دس��تان خود گرفته 
و تابش نور خورش��ید از درون آن نمایان اس��ت. این ش��هاب س��نگ نادر وقتی در سال 2000 
در صحرای گابی در اس��تان س��ین کیانگ کش��ف ش��د، هم وزن یک خودرو هاچ ب��ک بود. از 
آن زمان این س��نگ به چندین قس��مت تقس��یم ش��ده که این امر، بر انعکاس مواد داخلی آن، 
 به ویژه وقتی خورش��ید ب��ه آن می تابد، تأثیرگذار بوده اس��ت. ی��ک مجموعه دار ناش��ناس، 
بزرگ ترین بخش این شهاب سنگ را به وزن بیش از 400 کیلوگرم در اختیار دارد. در سال 2008 
این قطعه با قیمت دو میلیون دالر در یک مزایده در نیویورک به فروش گذاشته شد، اما کسی آن را 
خریداری نکرد. آزمایشگاه شهاب سنگ آریزونا که 31 کیلوگرم از این سنگ را در اختیار دارد، اعالم 
کرده است که یافته های شگفت انگیز درباره این شهاب سنگ، یکی از بزرگ ترین اکتشافات شهاب 
سنگی در قرن بیست و یکم است. محققان این آزمایشگاه اعالم کرده اند این سنگ که یک درصد 
از تمام شهاب سنگ ها را تش��کیل می دهد، از تمام نمونه های کشف شده بیشتر می درخشد، 
اما از سایرین بزرگ تر نیست. در سال 2005 یک سنگ فضایی به وزن بیش از 600 کیلوگرم در 

کانزاس کشف شد.

درشرایطی که شرکت های تجاری برای انجام سفرهای 
فضایی و توسعه صنعت توریس��م فضایی با ناسا رایزنی 
می کنند و فضاپیماهای خود را آزمایش می کنند، امنیت 
این سفرها که می تواند رشد بازار این صنعت یک میلیارد 
دالری را تضمین کند نیز، مورد تأکید قرار گرفت. براساس 
 )SpaceX( گزارش اس��پیس، شرکت اس��پیس اکس
نخستین شرکتی است که قرار اس��ت فضاپیمای بدون 
سرنشین خود را تحت نظارت سازمان خدمات حمل و نقل 

مداری ناسا به ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب کند. این برنامه با هدف توسعه پرواز فضاپیماهای 
خصوصی و به عهده گرفتن مسئولیت شاتل های فضایی بازنشسته صورت می گیرد. پیش از این 
شرکت ویرجین گلکتیک، ترمینال مجلل و 209 میلیون دالری و اولین پایگاه فضایی توریستی 
جهان در صحرای مکزیک افتتاح کرد تا توریس��ت های ثروتمند بتوانند با با پرداخت هزینه ای 
معادل 200 هزار دالر، سفری کوتاه به مدار زمین انجام دهند. این شرکت قرار است این پروازهای 
توریستی خود را تا ابتدای سال 2013 ارایه کند. رویترز نیز پیشتر در گزارشی نوشت: این سازمان 
پیش بینی کرده است ظرف یک دهه، هزینه سفرهای گردشگری فضایی به یک صنعت یک میلیارد 
دالری تبدیل شود. ریچارد برانسون چندی پیش اعالم کرد تاکنون 500 نفر برای این سفر 200 
هزار دالری ثبت نام کرده اند. ش��رکت XCOR ، به عنوان شرکت کوچکی در کالیفرنیا درحال 
فروش صندلی های فضا پیمای لینکس است. این شرکت انتظار دارد پروازهای آزمایشی خود را 
اواخر سال جاری میالدی یا اوایل سال 2013 انجام دهد تا بتوان این پروازهای تجاری را در سال 

2014، با بهای بلیط 95 هزار دالر برای هر پرواز انجام داد.

پنج راهکار مناسب برای خشک کردن گوشی های خیس وجود دارد که در ادامه می خوانید:
1- گوشی را به سرعت از آب خرج کنید. ممکن است این کارکامال بدیهی باشد، اما هر قدر 
سریع تر بتوانید گوش��ی خود را از منبع رطوبت دور کنید، احتمال خراب شدن آن کمتر 

می شود.
2- وقتی گوشی شما از خطر دور شد، اولین کاری که باید انجام دهید این است که سیم کارت 
و هر تجهیزات دیگری که قابل برداشتن است، از گوشی جدا کنید. اگر باتری گوشی شما جدا 

می شود، آن را هم درآورید. با این کار از شوک الکتریکی جلوگیری می کنید.
3- گوشی و همه قطعات آن را با پارچه یا حوله تمیز خشک کنید. تا جایی که ممکن است 
از دستمال کاغذی استفاده نکنید، زیرا ممکن است در شکاف های گوشی گیر کند و جلوی 
کار کردن آن را بگیرد. از سشوار اس��تفاده نکنید، چون ممکن است آب را بیشتر به داخل 

گوشی فرو ببرد.
4- گوشی را یک شبانه روز در جایی گرم و خشک قرار دهید )مثال نزدیک رادیاتور یا بخاری( 
یا آن را در یک کیسه برنج بگذارید یا دور آن حوله ای بپیچید تا رطوبت اضافی آن جذب شود.

5- وقتی همه این کارها را انجام دادید و گوشی شما خشک شد، اجزای گوشی را داخل آن 
قرار داده و امتحان کنید. اگر روشن شد، می توانید با آن کار کنید. 

 یادت��ان باش��د اگ��ر گوش��ی ش��ما دوب��اره کار ک��رد، از تم��ام اطالعات��ی ک��ه 
نیاز دارید و می خواهید نگه دارید، نسخه پشتیبان یا بک آپ تهیه کنید.

شب های سفید شهر سن پترزبورگ یکی از مهم ترین دیدنی ها و 
جاذبه های گردشگری در پایتخت شمالی روسیه هستند.

شب های سفید سن پترزبورگ که هر س��اله از اوایل خرداد آغاز 
می ش��ود، در حقیقت یک پدیده طبیعی است و به علت طوالنی 
بودن روزها در مناطق نزدیک به قطب شمال کره زمین به وجود 

می آید.
شهر سن پترزبورگ که از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار 
است، شمالی ترین شهر پرجمعیت جهان به شمار می رود و هر سال 
در اوایل تابستان، به علت بسیار طوالنی شدن زمان تابش آفتاب، در 
تاریکی شب فرو نمی رود و همه مدت شبانه روز یا هوا روشن است یا 
گرگ و میش صبحگاهی دارد. به همین علت شب های اوایل فصل 

تابستان در این شهر، شب های سفید نام گرفته است.

سن پترزپورگ که پرجمعیت ترین شهر اروپا پس از لندن پاریس و 
مسکو است، هر ساله حدود هشت میلیون نفر گردشگر و جهانگرد 
را به خود جذب می کند که بیشتر این گردشگران در فصل تابستان 
و برای دیدن همین پدیده نادر یعنی شب های سفید به این شهر 

سفر می کنند.
تراکم بیش از حد میهمانان غیر محلی و کمبود و گرانی هتل ها 
و استراحتگاه های مناسب یکی از مهم ترین مشکالتی است که 
گردشگران و عالقه مندان این شهر در فصل تابستان با آن دست 

به گریبان می شوند.
طوالنی شدن بیش از حد روش��نایی روز و وجود نداشتن تاریکی 
شب بر ساکنان بومی این شهر تأثیر منفی گذاشته است و سبب 

بروز پدیده کم خوابی می شود.

با وجود این مشکالت، ساکنان بومی شهر سن پترزبورگ از فصل 
شب های س��فید به عنوان بهترین زمان برای پیاده روی طوالنی 

مدت و آشنایی با زیبایی های شهرشان استفاده می کنند.

شاید بسیاری از ما با ش��نیدن نام خودروهای نمونه خورشیدی 
 یا برق��ی تصور کنی��م تنه��ا تع��دادی از کمپانی ه��ای معتبر 
 اتومبیل س��ازی در کش��ورهای غربی این گون��ه از خودروها را 

ساخته اند یا  می توانند تولید کنند. 
در این میان، شرکت  صنایع اتومبیل سازی شانگهای  در کشور 
چین اقدام به طراحی یک خودروی نمونه با عنوان »برگ« کرده 
است. خودروی مذکور یک سقف سبز رنگ و شبیه به برگ دارد. 
اما برگ مذکور تنها یک سقف برای این خودرو نیست. این سقف 
در حقیقت یک صفحه باطری های خورشیدی است که انرژی 

الکتریکی الزم برای حرکت این این خودرو را فراهم می کند.

نکته جالب در مورد صفحه خورشیدی این خودرو این است که این 
صفحه خورشیدی- به صورت هوشمند -  در زمان تابش آفتاب به 
سمتی که بیشترین تابش را دارد، می چرخد و شروع به جذب نور 
می کند. در حرکتی جالب تر که به منظور مبارزه با آلودگی هوا 
انجام شده است، سقف خورشیدی مورد نظر به گونه ای طراحی 
 شده است که می تواند عملیات فتوسنتز را که در گیاهان صورت 
می گیرد، انجام دهد. این پره ها ب��رای زیبایی روی این چرخ ها 
نصب نشده اند، بلکه به عنوان پره هایی برای جذب انرژی بادی و 

تبدیل به انرژی الکتریکی استفاده می شود.
سال 2030 در نظر گرفته شده است.شرکت سازنده اعالم کرده است این خودرو برای ورود به بازار در 

نرخ بلیط فضاپیما برای گردشگرانشگفت انگیزترین شهاب سنگ دنیا

راه هایی برای خشک کردن 
گوشی های خیس

شب های سفید ؛ جاذبه نادر سن پترزبورگ 

خودروی سه گانه سوز 
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»جرج گرین«، خواننده رپ آمریکا که سال ها در گروه های 
موسیقی فعالیت می کرد، با تأثیرپذیری از آموزه های اسالم 

به دین اسالم مشرف شد و نام خود را به ابراهیم تغییر داد.
این تازه مس��لمان آمریکایی پس از پذیرش اسالم بالفاصله 

برای ادای عمره به عربستان سفر کرد.»شازاد محمد«، رییس 
یکی از جمعیت های تبلیغی اسالم در کانادا ،که در مناسک 
عمره جرج گری��ن را همراهی می کند، گفت: مدتی اس��ت 
تالش دارم مشاهیر را با دین اسالم آشنا کنم، زیرا معتقدم اگر 

آنان اسالم را بشناس��ند، به آن گرایش پیدا می کنند. من در 
این زمینه تاکنون دستاوردهای خوبی داشتم. در سفر زیارتی 
گرین به عربس��تان، برنامه های مختلف��ی از جمله در مکه 

مکرمه و مدینه منوره گنجانده شده است.

خواننده آمریکایی  مسلمان شد

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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شركت عمران شهر جديد مجلسي وابس�ته به وزارت راه وشهرس�ازي در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات، نگهداري فضاي سبز شهر جديد مجلسي را به شركت هاي تشخيص صالحيت شده و يا 

پيمانكاران داراي تأييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي استان اصفهان واگذار نمايد.
- مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابي: واجدين شرايط مي توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم 
آگهي، جهت دريافت اسناد ارزيابي به امور قراردادهاي اين شركت مراجعه نمايند. اسناد ارزيابي به نماينده 

مناقصه گر با ارائه گواهينامه و معرفي نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحويل اسناد ارزيابي: مناقصه گران پس از تكميل اسناد حداكثر چهارده روز مهلت دارند 
تا اسناد مربوطه را در پاكت هاي الك و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.

- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن- شهر جديد مجلسي- بلوار 
ارم- شركت عمران مجلسي

تلفن: 5452286-0335                        دورنگار: 0335-5452214
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir صندوق پستي 11178-86316   سايت اينترنتي
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