
 چرا مغزمانچایخانه های اصفهان 5 ساله ده برابر شد
 هنگ می کند؟

با وجود شعارهای مسئوالن
طالخونچه، رها شده 
در انبوه آثار باستانی 5

 دانشگاه صنعتی اصفهان 
متولی فوالد کشور در دانشگاه 4
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3
آب و برق تابستان را 

12تامین می کنیم

ماهان زیردوخم کشتی 
اصفهان را می گیرد

 انتش��ار خبر تیمداری باش��گاه فوالد ماهان در کشتی آزاد و 
فرنگی برای فصل جدید لیگ برتر کشتی ایران، اتفاقی مثبت 
در ورزش اصفهان محسوب می شود که بعد از سال ها باالخره 
باشگاهی پیدا ش��د تا زیر دو خم رشته ورزشی اول کشورمان 
را در اس��تان اصفهان بگیرد.  ماهانی ها ک��ه هفته قبل هم با 
قصد خرید امتیاز ی��ک تیم فوتبال لیگ برت��ری وارد میدان 
شده بودند، عالوه بر کشتی، اعالم کرده اند که در رشته های 

دیگری مثل ورزش زورخانه ای و پهلوانی ...

آیا می دانید اولین شماره 
سوپرمن حاال چه قدر قیمت 

دارد؟

 یکی از گزینه هایم
 سپاهان است

اصفهان منزلگاه دولت تمام 
الکترونیک کشورمی شود

چه کسی به رضا داوود نژاد 
کبد داد؟ 

مرگ 13 کودک در 
آتش سوزی مرکز خرید
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 زمینه همکاری با سایر کشورها
 در حال فراهم شدن است

رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبر نگاران  در پاسخ به سؤالی 
درباره علل انفجارهای اخیر در سوریه و میزان موفقیت کوفی عنان در سفر 
اخیر به این کشور، گفت: مسائل س��وریه می تواند بر امنیت منطقه تأثیر 

بگذارد و کسانی در پی بی ثباتی و ناامنی در سوریه هستند ...

5منار جنبان را راننده تاکسی تکان می دهد 
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بازهم بگویید تورم نیست
در انتظار از راه رسیدن اسکناس های درشت

قابل توجه میراث 

هنوز هم بس��یاری از ما می بینیم  وقتی  بعضی از کسانی که سن 
و سالی از آنها گذشته اس��ت به درب مغازه ای می روند تا جنسی 
بخرند، آه از نهادش��ان بلند می ش��ود که زمانی دو قرانی در این 
مملکت ارزش داشت و با 10 تومان چه چیزهایی می شد خرید که 
شکم یک خانواده را س��یر کند. اما امروز با 10 هزار تومان به شما 
هیچ نمی دهند و با نگاه تحقیر از در مغ��ازه بدرقه تان می کنند. 
بعدها این ماجرا به 100 تومانی رس��ید و حاال دیگر هزار تومانی 
این نقش را بر عهده گرفته است. در چند سال اخیر تورم آنچنان 

افسار گسیخته در عرصه اقتصاد تاخته است که دیگر پول خورد 
معامالت پنج هزار تومان است. ادامه این روند در اقتصاد معنا ندارد 
و چاره ای جز تدبیر نیست.سرانجام تدبیر بانک مرکزی در چنین 
وضعیت اقتصادی اعالم ش��د؛ دبیرکل بانک مرکزی در روزهای 
گذش��ته با اعالم این که مجلس ادامه انتشار ایران چک به وسیله 
بانک مرکزی را پذیرفته است، از انتشار  اسکناس  20 یا 50 هزار 

تومانی خبر داد. 
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اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

91/3/1091/3/20عمليات ساختمانی و اجرايی تعميرات اساسی كوره بلند و تل سرباره17-91مناقصه1-

91/3/1891/3/3خريد 10 رديف قطعات مكانيكی نورد907416650مناقصه2-

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

سایر موارد:
1- زمان دريافت اسناد:از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد)مندرج در جدول(

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرسwww.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف:3820

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3067/ش مورخ 91/1/22 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد عمليات اجرای روشنايی بلوارهای سطح شهر 
را با اعتبار اوليه 1/000/000/000 )يک ميليارد( ريال را به پيمانكار واجد شرايط 

واگذار نمايد.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه می بايستی در 
ساعات اداری به واحد حسابداری شهرداری شاهين شهر مراجعه و پيشنهاد 
خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/3/20 به دبيرخانه 

شهرداری تحويل نمايند. 
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

ناصر نفری
شهردار شاهین شهر

نوبت دوم

الف: مزايده گذار:بانک ملت
ب: موضوع مزايده: بانک ملت منطقه اصفهان در نظر دارد از طريق برگزاری 
مزايده عمومی نسبت به فروش انواع لوازم اداری اسقاط و مازاد خود، با وضع 
 موجود در انبار اداره تداركات، با تعداد و جزئيات مندرج در اوراق مزايده

 اقدام نمايد.
بصورت  پيشنهادی  مبلغ  درصد  مبلغ5  مزايده:  در  شركت  سپرده  ج: 
به حساب جام شماره  واريز  نقدا  يا  و  بانكی  يا چک  و  بانكی  نامه  ضمانت 
72509026/32 به نام اداره تداركات منطقه اصفهان قابل پرداخت در كليه 

شعب بانک ملت سراسر كشور.
د: مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده: ارائه فيش واريزی به 
مبلغ 50/000 ريال به حساب جام شماره 72509026/32 قابل پرداخت در 

كليه شعب بانک ملت سراسر كشور.
 – )ره(  امام خمينی  خيابان   – اصفهان  مزايده:  اسناد  دريافت  ه: محل 
خيابان اميركبير- خيابان قائم مقام فراهانی – انبار و اداره تداركات بانک 

ملت.
و: زمان دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 91/03/10 لغايت 91/03/23 از 

ساعت 8 صبح لغايت 13/30.
ن: شماره تماس: 3868431 – 3870536 - 0311

مديريت شعب بانک ملت استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 
شماره 91/1

نوبت دوم



چهره روزيادداشت

شکی وجود ندارد که تحرکات 
منطقه، بیداری اسالمی است

علی اکبر والیتی، مش��اور بین الملل رهبر معظم انقالب  و دبیر کل 
مجمع جهانی بیداری اسالمی، گفت: امروز شکی وجود ندارد که این 
حرکت،  بیداری اس��المی اس��ت که انتخابات مصر این موضوع را به 
خوبی نشان داد؛ زیرا ناسیونالیست ها 20 درصد آرا را کسب کردند 
و اس��الم گرایان 75 درصد آرا را به دس��ت  آوردند. دبیر کل مجمع 
جهانی بیداری اسالمی، بیداری اس��المی را بازگشت به ارزش های 
 اسالمی و احیای اس��الم نامید و اظهار داش��ت: آنچه در کشورهای 

انقالبی می گذرد، همین موضوع را نشان می دهد. 
والیتی با بی��ان این که آنچه در کش��ورهای انقالب��ی رخ داده قابل 
بازگشت نخواهد بود، یادآور شد: بن علی ها و حسنی  مبارک ها دیگر 
در منطقه روی کار نخواهن��د آمد، اما ممکن اس��ت با دخالت های 
طرف هایی که منافع ش��ان با این انقالب ها به خطر افتاده، کارهایی 

انجام شود.  
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی با اش��اره به احتمال قدرت 
گرفتن نامزد اسالم گرایان در انتخابات ریاست جمهوری مصر گفت: 
احتمال دارد فعالیت هایی صورت بگیرد که رقیب وی پیروز شود، اما 
کسانی که در پی مهندسی انتخابات هستند، به خوبی می دانند که 
اگر برخالف اراده مردم تحرک آشکاری داشته باشند، با قیام دوباره 
مردمی روبه رو می شوند؛ لذا این تحرک احتمال کمی دارد. وی یادآور 
شد: تحوالت مصر تأثیرات اساسی، گسترده و عمیقی بر کل جهان 

اسالم خواهد داشت.

رامین مهمانپرست در نشست هفتگی خود با خبر نگاران  در پاسخ 
به سؤالی درباره علل انفجارهای اخیر در سوریه و میزان موفقیت 
 کوفی عنان در س��فر اخیر به این کش��ور، گفت: مس��ائل سوریه

 می تواند بر امنیت منطقه تأثیر بگذارد و کسانی در پی بی ثباتی و 
ناامنی در سوریه هستند که اهداف سیاسی خاصی را پیگیری می 
 کنند. وی افزود: در شرایطی که موج بیداری اسالمی شاهد ایجاد 
حکومت های مردمی است و این حرکت استقالل کشورها، قطع 
وابستگی به آمریکا و تهدید منافع رژیم صهیونیستی را در پی دارد، 
برخی جریانات از این روند راضی نیس��تند و به بی ثباتی و ناامنی 
در س��وریه دامن می زنند ت��ا راه فراری برای رژیم صهیونیس��تی 

فراهم کنند.

شکست طرح عنان، خواست حامیان صهیونیست ها
مهمانپرست گفت: بهترین راه در شرایط کنونی حمایت از کوفی 
عنان و طرح او برای برقراری آرامش در سوریه، ایجاد زمینه گفتگو 
میان دولت و مخالفان و کمک به گام برداش��تن دولت این کشور 
در مسیر اصالحات اس��ت. وی تصریح کرد: هر گاه طرح عنان به 
 سمت تحقق اهدافش نزدیک می شود، برخی جریانات سیاسی با 
این گون��ه اقدامات تروریس��تی در صدد به شکس��ت کش��اندن 
 این طرح هس��تند و شکس��ت این طرح، خواس��ت حامیان رژیم 

صهیونیستی است.

انتقاد شديد از کويت
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال مهر درباره انتشار 
خبری درخصوص صدور حکم حبس ابد برای چهار تبعه ایرانی در 
کویت گفت: ادعاهای واهی و بی اساس��ی در این باره دوباره طرح 
شده اس��ت که جای تعجب دارد.وی گفت: این گونه ادعاها از نظر 
جمهوری اسالمی ایران مردود اس��ت و احکام صادره به هیچ وجه 
قابل قبول نیس��ت و از این که این موضوع که قبال مقامات کویتی 
آن را تکذیب کرده بودند دوباره مطرح شده است، تعجب می کنیم. 
مهمانپرست با بیان این که این موضوع از مجاری رسمی پیگیری 
خواهد ش��د، ابراز امیدواری کرد که رویکرد دولت کویت رویکرد 
 قابل قبولی باشد و در نوع برخورد با این مسأله تجدید نظر کنند و 

به زودی شاهد آزادی اتباع کشورمان باشیم.

حذف پیش شرط ها گامی مثبت است
 مهمانپرس��ت بی��ان داش��ت: ای��ن ک��ه کش��ورهای 5+1 
پیش شرط های غیر منطقی خودش��ان را حذف کنند، یک قدم 
مثبت تلقی می شود و این که آنها هم به این نتیجه برسند که راه 
برخورد از موضع فشار برای مذاکره با کشور ما جواب نمی دهد نیز 
یک قدم مثبت دیگر است. وی گفت: ما امیدواریم حاال که این مسیر 
برای گفتگوهای سازنده درحال پیگیری است، در اجالس مسکو و 
یا احتماال مذاکرات بعدی بتوانیم دیدگاه های خودمان را به یکدیگر 

نزدیک کنیم و زمینه همکاری های بیشتر را در همه موضوعات بین 
کشورمان و کشورهای1+5 و سایر کشورهای مستقل دنیا بتوانیم 
فراهم کنیم. مهمانپرست گفت: بنابراین نقل قول هایی که صورت 
می گیرد یا انتقال مواضع که دقیق نیست، نباید موجب اشتباهی 

در محاسبات کشورهای دیگر شود.

تعیین زمان و مکان مذاکرات بعدی گامی مثبت است
خبرن��گاری پرس��ید: ارزیاب��ی ش��ما از مذاک��ره ای��ران و 5+1 
در بغ��داد و پیش بین��ی ش��ما از دور جدی��د مذاک��رات در 
مس��کو چیس��ت که مهمانپرس��ت در پاس��خ گفت: در خصوص 
 مذاکرات ای��ران و کش��ورهای 1+5 همان طور ک��ه قبال هم تیم 
مذاکره کننده هسته ای ما اطالع رسانی کرد، ما بحث های مختلفی 
داشتیم؛ بحث های جامعی شامل همکاری  میان کشورها در زمینه 
فعالیت های هس��ته ای و نیز موضوعاتی که مربوط به فعالیت های 
 هس��ته ای نمی ش��ود. وی افزود: در بحث هس��ته ای مج��ددا بر 
 سه هدف اصلی ان.پی.تی تأکید شد که یکی از آنها، بحث مربوط به 
خلع س��الح و ع��دم اش��اعه اس��ت ک��ه ب��ه عن��وان موضوعی 
 مش��ترک برای همکاری میان کش��ورها باید مطرح باش��د و تیم 

مذاکره کننده ایرانی قبال توضیحاتی در این زمینه داد.

فشار- مذاکره جواب نمی دهد
خبرنگاری در رابطه با اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر این که 
تحریم ها علیه ایران همچنان باقی است، سؤال کرد که سخنگوی 
وزارت خارجه گفت: همان ط��ور که آقای جلیل��ی در کنفرانس 
مطبوعاتی خود در بغ��داد اعالم ک��رد، رویکرد فش��ار و مذاکره، 
رویکردی اشتباه است و پاسخ نمی دهد و تا کنون هم جواب نداده 
است، پس بهتر است با تصورات اش��تباه وارد مذاکرات نشوند. ما 
همیشه سعی کرده ایم از فشارها به عنوان فرصت استفاده کنیم؛ 

اگر باز هم اشتباه کنند، دیرتر به نتیجه مطلوب خواهند رسید.

جزئیات طرح پیشنهادی ايران
خبرنگار دیگری در رابطه با بسته پیش��نهادی ایران در مذاکرات 
1+5 سؤال کرد که مهمانپرست گفت: طرح پیشنهادی کشور ما 
درباره موضوعات مختلف، برخی مسائل هسته ای و برخی هم جدا 
از مسائل هسته ای است که شامل مسائلی از قبیل خلع سالح، عدم 
اشاعه، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، همکاری بین کشورها 
در موضوعات مختلف، تحوالت منطقه مانند س��وریه و ... بود که 
در بحث غیر هس��ته ای مطرح شد و این مس��ائل می تواند زمینه 

همکاری ما با کشورهای منطقه و مستقل را فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

تشکر کوفی عنان از سوريهزمینه همکاری با سایر کشورها در حال فراهم شدن است
کوفي عنان که در دمشق به سر می برد، گفت: تالش هاي 
بین المللي براي پایان دادن به وضعیت موجود در سوریه 
باید به ثمر بنشیند. وي همچنین از همکاري سوریه براي 
اجازه دادن به رسانه ها و گروه هاي امدادي از جمله صلیب 
سرخ براي ورود به این کشور تش��کر کرد.کوفي عنان در 
خصوص کش��تار منطقه حوله نیز تصریح کرد: کمیته اي 
براي بررسي این مس��أله تشکیل مي ش��ود و پیرامون آن 

تحقیقات الزم انجام خواهد شد.

تعامل سران قوا از شکل 
تشريفاتی خارج شود

سرلشکر حس��ن فیروزآبادی، رییس س��تاد کل نیروهای 
مسلح اظهار داش��ت: در جمهوری اس��المی ایران امنیت 
کامل برقرار اس��ت و فعالیت های سیاس��ی و فرهنگی در 
کش��ور به خوبی و با امنیت انجام می شود. وی همچنین 
در خص��وص مذاکرات جمهوری اس��المی ای��ران و 5+1 
گفت: بنا بر تصمیم همه مقامات نظام، قرار شد تا هر گونه 
اظهارنظ��ری در این خصوص برعهده دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی و معاون ایش��ان باشد. سرلش��کر فیروزآبادی 
در پاسخ به س��ؤالی در خصوص انتظارات از مجلس نهم و 
منتخبان مردم گفت: ما از مجلس راضی هستیم؛ از مجلس 
هش��تم نیز راضی بودیم و مجالس تا به حال نگاهشان به 

امنیت ملی و مسائل دفاعی خوب بوده است.

هیچ شخصی در برابر قانون 
حاشیه امن ندارد

مع��اون اول قوه قضائیه در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که آیا 
مس��ئوالن در پرونده فس��اد اقتصادی مصونی��ت دارند، 
گفت: هیچ کس در نظام جمهوری اس��المی حاشیه امن 
ندارد و همه در مقابل قانون یکس��ان هستند و اگر اتهامی 
 متوجه کسی باشد، بعد از رسیدگی، آن را به اطالع مردم 
می رس��انیم. وی اف��زود: به م��ردم عزیز و رس��انه ها این 
اطمینان را می دهم که بنای دس��تگاه قضای��ی و اراده ما 
بر این اس��ت که افرادی که در این پرونده مطرح هستند 
برای ما فرق نمی کند چه مس��ئولیتی داشته باشند؛ چه 
در زندان باشند و یا چه در بیرون از زندان، بدون اغماض با 
 آنها برخورد و به پرونده شان رسیدگی می شود. معاون اول 
قوه قضائیه اظهار داش��ت: اگر اتهامی متوجه کسی باشد، 
پرونده اش حتما مورد بررس��ی قرار می گی��رد و مردم و 
اصحاب رسانه نیز از نتایج این رسیدگی مطلع خواهند شد.

خبر ويژه

خبر کوتاه

بعضی نمايندگان دچار
 محافظه کاری می شوند
نماینده ولی فقیه در سپاه  
حجت االسالم علی سعیدی

 یکی از مس��ائلی که به کار نماین��ده مجلس ضرب��ه وارد می کند و 
از آفت ها به ش��مار می رود، اف��راط گرایی بومی و ی��ا بومی گرایی 

افراطی است. 
 به ای��ن معن��ا ک��ه نماینده تنه��ا به مح��ل ح��وزه انتخاب��ی توجه 
کن��د و از مس��ائل اصل��ی و کل��ی کش��ور دور ش��ود، همی��ن امر 
 موج��ب م��ی ش��ود ت��ا ف��رد احساس��ات م��ردم را ب��رای مطرح 

شدن بیشتر تحریک کند و وعده های نامناسب به آنها بدهد. 
گاه��ی ش��اهدی هس��تیم 
که نماین��ده بای��د در جایی 
و  قاط��ع  گی��ری  موض��ع 
 بهنگام انجام ده��د، اما دچار 
محافظ��ه کاری می ش��ود و 
چیزهایی را در نظر می گیرد 
که وی را گرفت��ار می کند تا 

نتواند حرف حق را بزند.
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روز شنبه تعطیل نیست 

معاون جدید امور مجلس رییس جمهور اعالم کرد: براساس تصمیم هیأت وزیران، شنبه سیزدهم خرداد 
 که بین روزهای تعطیل قرار گرفته، تعطیل نیست. لطف اهلل فروزنده در مصاحبه با رادیو گفت: دستگاه ها

و ادارات دولتی موظفند با مرخصی کارمندانی که در این روز درخواست مرخصی دارند، موافقت کنند. 

جلو موازي کاری هاي اطالعاتي گرفته شود
حجت االس��الم و المس��لمین حیدر مصلحي گفت: مقوله امنیت پایدار، مقوله اي 
اس��ت که جزو نیازهاي ج��دي نظام قلمداد مي ش��ود؛ چ��را که م��ا در نظام مان 
مجموعه هاي اطالعاتي قابل توجه و س��رمایه بزرگي داریم. وي افزود: الزم است 
ثمره و خروجي این اقدام��ات و مجموعه حرکاتي که حرکات پژوهش��ي و علمي 
 اس��ت، به کار گیري دس��تگاه هاي امنیتي ب��ا تعریف موضوعات مختلف باش��د، 
یعني جلو هر نوع  م��وازي  کار کردن ها و به تیپ هم زدن ه��ا در کارهاي اطالعاتي 
گرفته ش��ود و در واقع توانمندي هاي باالیي که در مباحث اطالعاتي در نظام مان 
داریم و هیچ کشوري در مقوله اطالعاتي  داراي این توان نیست، در راستاي اهداف 

انقالب به کار گرفته شود.

جو مذاکرات بغداد مثبت بود
سفیر عراق در ایران، نفس برگزاری نشست بغداد را مثبت دانست و در مصاحبه با فارس 
اظهار داشت: این یک نشست مهم بود که به خوبی برگزار شد و در آن، زبان رایج، گفتگو و 
صحبت بود و نه زبان شروط قبلی؛ بنابراین شاهد گفتگوهای خوبی بودیم که موضوعات 
خوبی در آن ردو بدل شد. گفتگوهای سختی بود و در راستای آنچه معتقد بودیم جریان 
داشت و به این نتیجه رسیدند که در آینده این گفتگوها در مسکو ادامه یابد. مجید الشیخ 
با بیان این که پرونده ایران سیاسی است نه فنی، تصریح کرد: جو کلی گفتگوها و وضعیت 
داخلی آن را مثبت ارزیابی می کنیم. اول قرار نبود چند دور مذاکرات باشد، اما همین که 
مذاکرات به چند دور رسید، مشخص ش��د که دو طرف اصرار به گفتگو و جدیت در کار 

دارند، به همین دلیل بغداد را سرآغاز حل این مسأله می دانیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: امام)ره( خیلی 
هوش��یار بودند که هنوز زمانی که ما تازه کار خود را در ش��ورای انقالب 
آغاز کرده بودیم، اعالم کردند که رفراندوم کنیم و بیش از 98 درصد به 
جمهوری اسالمی رأی دادند. بالفاصله قانون اساسی نوشته شد و مسیر 
را حقیقتاً دموکراتیک پیش بردیم. وی تصریح کرد: در کش��ورهایی که 
انقالب کردند نیز اکثریت قاطع مردم همراه انقالب بودند، اما این اکثریت 
ریزش می کنند. امام)ره( به همراه دوس��تان خوبش��ان اجازه ندادند در 
ایران این ریزش صورت بگیرد، اما به هر حال تجزیه طلبی ها و کودتاها 
 وجود داش��ت و وقتی همه آنها شکس��ت خورد، جنگ را آغ��از کردند. 
هاشمی رفسنجانی خاطرنش��ان کرد: طبیعت جنگ این طور بود که ما 
شکست بخوریم؛ تنها بودیم و ارتش نیز در انقالب آسیب دیده بود. سپاه 
پاسداران تازه شکل گرفته و بس��یج، برای پشتیبانی مردم طراحی شده 
و ضعیف بودند. با این ش��رایط، صدام با اطمینان و غرور قرارداد الجزایر 
را پاره کرد. به گفت��ه وی، با همه این ها به دلیل اتح��اد اکثریت قاطع و 
دلبستگی مردم به دین و روحانیت و ش��خصیت فوق العاده ای که در آن 
زمان همراهمان بود و کشور را رهبری می کردند، جنگ را اداره و زمانی 
که مصلحت دیدند، آن را ختم کردند و در سازمان ملل قطعنامه را به نفع 
ما عوض کرده و ما پیروز میدان شدیم. رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح کرد: کش��ورهای عربی هم اگر اتحاد داشته باشند انحراف 

پیدا نمی کنند، اما در غیر این صورت دیکتاتوری بر آ نها حاکم می شود.

رییس دیوان عدالت اداری با توصیه به رییس جمهور برای تالش در راس��تای 
عاقبت به خیری در س��ال پایانی خدمت گذاری گفت: برای نظارت صحیح در 
راستای دسترسی به اطالعات و جریاناتی که در دستگاه هاست، باید در عرصه 
کار وارد شد تا سره را از ناسره تشخیص داد. حجت االسالم منتظری در خصوص 
مهم ترین وظایف مجلس نهم اظهار داش��ت: مجلس باید دو مس��ئولیت مهم 
نظارت بر عملکرد دولت و قانون گذاری کار آمد و کار گشا را آن گونه که شایسته 
اس��ت انجام داده و به رس��الت تاریخی خود عمل کند. وی به دولت هم توصیه 
کرد در س��ال پایانی خدمت گذاری خود به گونه ای عمل کند که این یک سال 
هم با عاقبت به خیری به پایان برس��د و حداقل یاد خوبی از خود در میان مردم 
به جا بگذارد. رییس دیوان عدال��ت در خصوص صحبت های رییس جمهور در 
جلسه افتتاحیه مجلس نهم گفت: بخشی از صحبت های رییس جمهور مبنی 
بر این که نظارت باید خارج از دخالت بوده و مرزهای نظارت و دخالت متفاوت 
است، کاماًل درست است. وی ادامه داد: باید توجه داشت نظارت بی اثر که آثار و 
تبعاتی نداشته باشد نظارت نیست؛ برای نظارت صحیح در راستای دسترسی به 
اطالعات و جریاناتی که در دستگاه هاست، باید در عرصه کار وارد شد تا سره را 
از ناسره تشخیص داد. رییس جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس نهم با یادآوری 
وظایف نظارتی و تقنینی مجلس شورای اس��المی به منتخبان مجلس نهم بر 
تصویب قوانین جامع و راهگشا تأکید کرد و گفت: نظارت مجلس باید عالمانه و 

بدون دخالت در مرزهای حقوقی و مسئولیت دیگران باشد.

انقالب دیوان عدالت اداری

 هوشیاری امام )ره( 
در جهت دادن انقالب

توصیه ريیس ديوان عدالت
 به احمدی نژاد

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی مزایده
)مرحله دوم(

به  بیدگل  و  آران  پیرو آگهی مزایده شماره 2555 مورخ 91/2/7 شهرداری 
استناد مصوبه شماره 109 مورخ 91/01/27 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل 
 در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری یک قطعه زمین به متراژ 38/48 م.م
متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی جهت احداث یک دستگاه گاو 
وحشی با قیمت پایه کارشناسی به ازای هر ماه اجاره مبلغ 950/000 ریال برای 
مدت یک سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
به شهرداری  از شرایط شرکت در مزایده  این آگهی جهت اطالع  نوبت دوم 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( ثبت 12

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( 
دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که رأس ساعت 
10 صبح روز یکشنبه 91/3/28 که در محل شرکت کیلومتر 10 جاده اصفهان 
تهران روبروی نیروگاه فرعی شماره 36 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی

2- بررسی عملکرد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 
به 1390/12/29

3- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی 1391
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

5- سایر موارد



یادداشت
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با مسئوالن 
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 اعزام 18 هزار زائر اصفهانی
 دیگر به حج عمره 

غالمعلی زاهدی، معاون سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
اعزام زائران استان اصفهان به حج عمره تا ۲۸ تیر ماه سال جاری ادامه 
دارد. به گفته وی،  زائران اس��تان اصفهان در قال��ب ۴۱۸ کاروان به 
سرزمین وحی اعزام می شوند، کل سهمیه استان در عمره سال جاری 
را ۵۹ هزار و ۳۰۰ نفر عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش 
از ۴۱ هزار زائر در قالب ۲۷۵ کاروان از اس��تان اصفهان به سرزمین 
وحی اعزام شده اند. معاون سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
۱۴۳ کاروان با حدود ۱۸ هزار نفر زائر باقیمانده، طی روزهای آتی به 

عمره اعزام می شوند.

تبلیغات اجناس خارجی
 دارای مشابه داخلی، ممنوع شد

عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
برگزاری همایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در روز 
پنجشنبه هفته جاری اعالم کرد: دستاوردهای این همایش به مجلس 
شورای اسالمی ارایه می شود. وی تأکید کرد: برای تحقق این شعار، 
الزم است از کاالهای خارجی استفاده نشود؛ البته تولیدکنندگان باید 
کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. وی ادامه داد: در جلسه شورای 
عالی استان ها عرضه اجناس و کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی 
در فروشگاه وابس��ته به ش��هرداری ها و اجازه تبلیغات برای فروش 
اجناس، کاالها و خدم��ات خارجی دارای مش��ابه داخلی در فضای 

تبلیغات شهری ممنوع گردید.

 پلیس با نیروهای بیشتر
  به جاده ها می آید

سرهنگ علی نیکبخت، رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: با توجه به 
تعطیالت هفته آینده و افزایش حجم مسافرت ها، از بعدازظهر پنجشنبه 
هفته جاری پلیس با طرح ویژه ای، محورهای مواصالتی استان را پوشش 
خواهد داد. وی از تقویت نیروهای پلیس راهور اس��تان خبر داد وگفت: 
نیروهای پلیس راهور در این طرح تا آخرین ساعات روز ۱۵خردادماه به 
صورت ویژه در جاده ها حاضر و به هموطنان و مس��افران خدمات رسانی 
می کنند. نیکبخت با بیان این که تمام ظرفیت های موجود در این طرح 
به کار گرفته خواهند شد، از تقویت ناوگان گشت محسوس و نامحسوس 
پلیس در محورهای مواصالتی به خصوص محور اصفهان- تهران در این 
ایام خب��ر داد. وی گفت: عالوه بر تیم های پلیس که ب��ه صورت ثابت در 
جاده ها مستقر شده اند، تیم های س��یار نیز به صورت ستون در حرکت 

خواهند بود و در صورت بروز حوادث، ارایه خدمت می کنند.

در تأمین روشنایی 
کوتاهی نکردیم 

تکرار کابوس ترافیک 
آمادگاه در توحید 

گروه شهر -  در پی اعالم خبر انتقاد شهردار اصفهان به شرکت توزیع برق برای 
تأمین نبود روشنایی خیابان زاهد، این شرکت به انتقادات پاسخ داد. در این پاسخ 
آمده است: بهره برداری از فاز اول خیابان زاهد ابتدای سال گذشته آغاز شد و طرح 
روشنایی این خیابان نیز توسط شرکت برق تهیه و به شهرداری منطقه یک برای 
هماهنگی اعالم شد، اما با  درخواست اهالی این خیابان قرار شد روشنایی به وسیله 
پایه های فلزی ایجاد شود که الزمه آ ن، داشتن رفوژ بود. بعد از تهیه رفوژ فاز اول، 
خیابان در سال گذشته روشن شد. فاز دوم روشنایی نیز با احداث رفوژ وسط در 
حال اجراست؛ البته ایجاد روشنایی وشبکه جدید در هر خیابان پس از تعیین کف 
و بر خیابان و محل احداث شبکه امکان پذیر است. این شرکت همچنین اعالم 

کرده که متولی روشنایی معابر درون شهری  است، نه زیباسازی شهر!

حمید عصارزادگان، شهردار منطقه پنج اصفهان با تأکید بر این که در سال های 
اخیر استقبال پزشکان از خیابان توحید بسیار زیاد بوده است، هشدار داد: الزم 
است تدابیری اندیشیده شود که خیابان توحید، همتای خیابان آمادگاه نشود. 
وی با بیان این که بیشترین تماس های مردمی  دراین منطقه مربوط به مباحث 
ترافیکی، پارکینگ و بهداشتی بوده است، اظهار داشت: با توجه به این که در 
چند سال اخیر مناطق تجاری، دفاتر کاری و مطب پزشکان در این محدوده 
رشد قارچ گونه داشته، شهروندان با این دست مشکالت رو به رو شده اند.وی  
همچنین از احداث س��ه پارکینگ در محدوده کوه صفه در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: احداث این پارکینگ ها به منظور کاهش ترافیک در محدوده 

کوه صفه در دستور کار قرار گرفته است.

گشتی در اخبار 

گروه ش�هر: در پی اعالم خبری  از خبرگزاری فارس به نقل از  حس��ین 
 صفاری، مدیر بهداشت محیط که اعالم کرده بود قانون منع عرضه قلیان 
۱۱ خرداد در اماکن عمومی اجرایی می شود، این خبر از سوی وی تکذیب 
شد. در این خبر آمده بود: با  تشکیل کارگروه س��المت در اداره بهداشت 
محیط اس��تان، این کارگروه به منظور رس��یدگی به چایخانه های استان 
اصفهان تعبیه ش��ده و طی دو مرحله، در تمام اس��تان  جمع آوری قلیان 
اجرایی می شود. طبق این  خبر، قرار بود عرضه قلیان در تمام اماکن عمومی 
مانند قهوه  خانه ها، رستوران ها، تاالرها و میهمانپذیرها ممنوع شود.در همین 
رابطه و در تماس یا حس��ین صفاری، وی این خبر را تکذیب و تأکید کرد 

که با توجه به حساسیت های 
موجود در گذشته، قصد داریم 
با درایت برای جایگزینی قلیان 
اقدام کنیم. وی نبود آمادگی 
در اداره  بهداشت و ناهماهنگی 
دستگاه ها برای  اقدامی مؤثر 
در این زمینه را از جمله دالیلی 
دانست که س��بب شده فعال با 

عرضه قلیان برخورد نشود.
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تکذیب 
قیمت خرید گندم از کشاورزان با قیمت تضمینی 

سید قاسم زمانیان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۰ کشور گفت: تا یک 
ونیم ماه آینده در اصفهان، گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می شود. در حال 

حاضر قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سطح کشور۴۲۰ تومان است.
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به چایخانه ها س��ر زدیم؛ جایی که در اصفه��ان مردم خیلی هم 
تصورش��ان مثل ته��ران از قهوه خان��ه ها ملموس نیس��ت، چرا 
که در اینجا مث��ل تهران منطق��ه تفریحی و کوه نیس��ت که در 
 کنارش یک قلیان هم بش��ود چاق کرد و خانوادگی کشید. اینجا 
چایخانه ها بیش��تر پاتوق پسران جوان اس��ت. اگر از رهگذرانی 
که خیل��ی این جور جاه��ا نمی روند س��ؤال کنیم، م��ی گویند 
بیشتر برای آدم هایی است که کار ندارند. همین افراد خیلی هم 
قیافه روش��نفکر مآبانه به خود می گیرند که تفریح ما کوه رفتن 
 اس��ت و ورزش کردن. ولی وقتی به یکی از همین چایخانه های

مرکز شهر سری می زنیم، متعجب می شویم از انبوه رفت و آمدی 
که فقط در یک ساعت حضور ما در آنجا جریان دارد. همه وقتی 
یک دختر را در چایخانه م��ی بینند، اول با تعجب نگاه می کنند؛ 
وقتی هم که می فهمند خبرنگار است، با پوزخندی به پک زدن 
به قلیانش��ان ادامه می دهند و برایمان همه مضراتش را از حفظ 
 می گویند. پس��ر جوان که با چهار دوس��ت دیگ��رش دودهای 
حلقه ای هوا می کند، می گوید: می دان��م هر پک زدن به قلیان 
 ده، بیست برابر س��یگار کش��یدن ضرر دارد، می دانم  سرطان و 

هزار ویک بیماری دیگر هم با خودش دارد، ولی برایم مهم نیست. 
 با همین قلی��ان حال می کنم. بقی��ه هم انگار ک��ه تربیونی گیر 
 آورده اند، ب��رای اعتراض ش��روع می کنند به ح��رف زدن.یکی 
می گوید: شما بگویید اصفهان چه جای تفریحی دارد؟خرج این 
قلیان روزی دوهزار تومان اس��ت و من که سربازم می توانم یک 
جوری هزینه اش را در آورم، ولی حاال یک رس��توران عادی که 

بخواهی بروی، دست کم برای دو نفر ۰ ۵ هزار تومان خرج دارد.

نه بیکارند نه بی سواد، لیسانسه اند به باال 
جالب است که هیچ کدامشان هم نه قیافه خیلی خالفی دارند و نه 
به قول پلیس، تابلو. بر عکس، یک دور که می  زنیم در چایخانه، 
می فهمیم که بیشترشان لیسانس��ه و فوق لیساسند و شغل هم 
دارند. همه ش��ان  بر این باورند که می خواهند دوستانش��ان را 
ببینند، از فشار و خستگی زندگی فرار کنند و چایخانه می شود 
بهترین م��کان برای دور هم جمع شدنش��ان. هم کم خرج ترین 
تفریحشان است و هم کیف می کنند.سربازها هم مشتریان خوبی 
برای این چایخانه ها شده اند. با این که پادگان اجازه نمی دهد، 

منتظر فرصتند تا از پادگان بزنند بیرون و دور هم جمع شوند. 
  از هم��ه خوش��حال ت��ر، چایخان��ه داره��ا هس��تند. وقت��ی از 
چایخانه دارمی پرس��م در آمدتان چطور اس��ت، گالیه دارد که 
شغلمان س��خت اس��ت. هر چقدر هم در آمد داش��ته باشیم، به 
سختی شغلمان می توان بخشید. معترض است که صنفشان را 
یک بار برای همیش��ه قانونی اعالم نمی کنند و هر روز یک طرح 
جدید می آورند.خیلی هم تعصب دارد که قلیان اصاًل چیز  بدی 

نیست و از قدیم ایرانیان استفاده می کردند.

چه شد که به بد راضی شدیم؟
نکته ناراحت کننده این اس��ت که  وقتی  در ش��هر از بس��یاری 
 والدین هم می پرس��یم اگر بچ��ه هایتان قلیان بکش��ند نگران 
نمی ش��وید، برخی  می گویند بهتر از این است که به طرف مواد 
مخدر بروند. انگار اوضاع این قدر بد ش��ده ک��ه دیگر به انتخاب 
 ب��د از بین بد و بدت��ر راضی ش��ده اند.حتی همین ج��وان ها در 
چایخانه ه��ا ه��م نمی دانن��د که چ��را دیگ��ر مث��ل قدیم ها 
نیس��ت که اگ��ر ماه��ی ی��ک ب��ار ب��ه چایخان��ه م��ی آمدند 
عین خیالش��ان ه��م نب��ود، اما ح��اال اگ��ر ی��ک روز در هفته 
 نیاین��د، ان��گار چی��زی در درونش��ان خال��ی ش��ده اس��ت.

حسین صفاری، مدیر مرکز بهداش��ت محیط  استان اصفهان با 
صراحت می گوید که بسیار ی از این افراد به این دود اعتباد پیدا 
کرده اند. به گفته او، نه تنها این را می توان در چهره و ظاهرشان 
که روز به روز فرسوده تر می شود دید، بلکه آمارها هم می گویند 
که در این پنج سال هر چه تعداد قلیانی ها در اصفهان زیاد شده، 
به همان میزان اعتیاد به انواع مواد مخدر هم بیش��تر شده و این 
دو با هم رابطه ای مس��تقیم دارند. صفاری گالیه مند اس��ت که 
درسال ۸6 در اصفهان همه چایخانه ها تعطیل شد، ولی مجمع 
امور صنفی و اتحادیه ش��ان با نفوذی که داشتند، تحت عناوینی 
مثل س��اماندهی ش��غلی و... آن قدر مجوز گرفتند و گرفتند که 
از ۲۰ چایخانه حاال به ۲۰۰ رس��یده اند.البته صفاری می گوید 
ما هم دست روی دس��ت نگذاش��ته ایم و چون بدون اجازه اداره 
بهداشت این مجوزها صادر شده، ش��کایت کرده ایم که خدا می 
داند کی به بار بنشیند.حاال در بین همه این اظهار نظرها و تزهای 
جدیدی مثل چایخانه زنانه و...، فقط یک واقعیت وجود دارد و آن 
این که، سن مصرف قلیان در جوانان اصفهانی به ۱۳ تا ۱۵ ساله 
کاهش یافته و این جوانان بی توجه به این که مس��ئوالن دست 
روی دست می گذارند ویا دلسوزانه بستری را برای تفریحات آنها 
 فراهم می کنند یا خیر، به چایخانه می روند ودود هوا می کنند 

تا بعد چه شود... 

با وجود شعارهای مسئوالن 

چایخانه های اصفهان 5 ساله ده برابر شد

شاید بیشتر به یک خبر غیرواقعی شباهت داشته باشد، ولی عین حقیقت است.در اصفهان  سمیه 
چشم بر هر زدیم و متوجه نشدیم که  فقط  در طول پنج سال چگونه تعداد چایخانه های استان آخشی 

از 20 به 200 رس�ید.تفاوتش فقط در یک صفر اضافه اس�ت، ولی عمق تخریبش از صفر و این 
حرف ها گذشته است.

اداره کل ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
داوود
استان اصفهان به عنوان دومین اداره کل  شیخ جبلی

از این مجموعه در اس��تان های کشور در 
راستای انجام وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری و هدایتی در نظر 
گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات، در استان اصفهان کار 

خود را آغاز کرده است.
علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
اصفهان در حاش��یه مراس��م   افتتاح اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات اصفهان با اشاره به زیربناهای مورد نیاز این اداره کل، گفت: 
ش��ناخت واقعی از فضاها و نیروهای متخصص، ایجاد زیرساخت 
های ارتباطی، زیرس��اخت فناوری و اطالعات از جمله تجهیزات و 
امنیت زیربناهای مورد نیاز این نهاد در هر استان است که باید مورد 
توجه قرار گیرد.وی به شاخصه اس��تان اصفهان در بخش خدمات 
 دولت الکترونیک اش��اره کرد و افزود: اس��تان اصفهان با توجه به

 ظرفیت هایی که در خود دارد، می تواند زیرساخت های یک دولت 
کاماًل الکترونیک را در خود فراهم سازد، به طوری که منزلگاه دولت 
تمام الکترونیک در کشور باشد. به گفته وی،  الزمه این امر  همکاری 
ارگان ه��ا و نهادهای مرتبط با یکدیگر اس��ت که نمون��ه بارز آن، 
جشنواره سال گذشته در تهران بود  که اصفهان توانست در بخش 

خدمات الکترونیک جایزه اول کشور را از آن خود کند.
معاون وزیر از عملکرد اصفهان ابراز رضایت کرد

معاون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات اس��تان در بخش دیگر 
صحبت های خود دستاوردهای اس��تان اصفهان در قسمت های 
فناوری و ارتباطات م��ورد بحث قرار داد و اف��زود: ارایه قوی ترین 
 بورس کش��ور توس��ط I.C.T، ارایه خدمات اینترنت بی س��یم با 
باند پنج، بهره وری از فضای فرکانس باال از جمله دس��تاوردهای 
اصفهان در کش��ور اس��ت، همچنین از نظر تعداد دفاتر خدماتی 
I.C.T شهری و روستایی، حساب پس انداز پست بانک به ازای هر 
نفر، کارت های الکترونیکی پرداخت پول، تعداد تلفن ثابت و ضریب 

نفوذ تلفن همراه در میان دیگر استان های کشور سرآمد است.

همه دستگاه ها هماهنگ شدند 
فرزاد زیویار، معاون توس��عه مدیریت ومنابع انسانی استانداری 
اصفهان نیز با اش��اره ب��ه این که در ای��ن اداره زنجی��ره فناوری 
اطالعات و ارتباطات اس��تان اصفهان تکمیل ش��د، گفت: پیش 
از این حلقه مفقود شده ای برای اتصال دس��تگاه های اجرایی و 
بخش خصوصی در اجرای برنامه های فن��اوری اطالعات وجود 
داش��ت و با تکمیل ای��ن زنجیره، ش��تاب خوبی در توس��عه این 
بخش خواهیم داش��ت. وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه فعالیت های 
شرکت های زیرساخت، مخابرات، پس��ت، پست بانک و تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در اس��تان اصفهان، وجود این اداره 
برای پیگیری سیاس��ت های دولت و نظارت بر حسن اجرای آن 
ضروری است. تقی ش��فیعی، مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری 
اطالعات اس��تان اصفهان نیز گفت: چهار زیرمجموعه اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات در اس��تان ها ش��امل شرکت های 
زیرس��اخت، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست و پست 
بانک است و در کنار این کارها نظارت بر عملکرد بخش خصوصی 
فعال در این حوزه نیز از وظایف اداره کل ارتباطات اس��تان است. 
به گفته وی، در برنامه پنجم توس��عه کش��ور به توس��عه و رشد 
 فعالیت های فرهنگی، سیاس��ی و اقتصادی در جوامع ش��هری

 و روستایی توجه جدی شده است.

گزارش فتو کاتور 

اصفهان منزلگاه دولت تمام الکترونیک کشور می شود نشست خبری مدیرکل ورزش وجوانان

رونمایی ازکتاب اسناد بلدیه

اعالم نظر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

توضیح این عکس را به اضافه ارتباطش با نشس�ت 
مذکور، خ�ود خبرگ�زاری ایمنا در صورت ام�کان مورد 

اشاره قرار دهد.

آقا تبریک می گم... راستی چرا این قدر شما الغر 
شدین؟

چیکار کنیم؛پول یه نون و گوشت از تو عکاسی در 
نمیاد!

 به راستی این عکس تداعی کننده چیست؟
کجکی که نی�گا می کنی انگار یه مش�ت کرمن که 

می لولن تو هم!

اسناد بلدیه یعنی چه ؟
بوگم چه؟ همشم مثی همن! یکیش بس بود.

نمایشگاه کانون عکس اصفهان

بشیر 
اسماعیلی

پیگیری 

همه خسارت کشاورزان غرب استان 
پرداخت می شود

منصور شیش��ه فروش، مدیرکل مدیریت بحران اس��تان اصفهان در پی 
اعتراض کشاورزان غرب استان اعالم کرد: خس��ارات ناشی از عدم تأمین 
آب برای کشت مزارع غرب استان، از سوی کمیته  جهاد کشاورزی و بانک 

کشاورزی برآورد و پرداخت می شود.
وی به دنبال تجمع اعتراض آمیز جمعی از کشاورزان غرب استان در مقابل 
آب منطقه ای اصفهان، گفت: حجم سد زاینده رود بالغ بر ۲۹۵ متر مکعب 
 است که با توجه به تأثیر شش سال خشکس��الی در استان، میزان مذکور 
به صورت متوسط بلندمدت،۷۰ درصد کاهش یافته است. شیشه فروش با 
اشاره به این که امسال در مقایسه با ۴۲ سال گذشته، در این فصل کمترین 
 میزان آب را در س��د زاینده رود داریم، افزود: در این شرایط، قطعا یکی از 
مهم ترین اولویت های ما تأمین آب شرب در فصل تابستان است، لذا برای 
رسیدن به این هدف، اقدامات بسیاری را در این مدت انجام دادیم؛ از جمله 
این که در کنار ستاد مدیریت خشکسالی استان، قرارگاهی با عنوان قرارگاه 
آب تشکیل ش��د تا به اجرای طرح های تأمین آب سرعت بخشیده و برای 
توزیع آب در استان برنامه ریزی کند. وی ادامه داد: قرارگاه مذکور به مدیریت 
اس��تاندار اصفهان، دس��تگاه های اجرایی ذیربط از جمله آب منطقه ای، 
 جهاد کشاورزی، محیط زیست، هواشناس��ی و دستگاه های تخصصی را 
در بر می گیرد و گاهی نیز از نماینده  بهره برداران کشاورزی و نمایندگان 
مجلس برای حضور در جلس��ات متعدد قرارگاه دعوت می شود. مدیرکل 
مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: همچنین در داخل این قرارگاه، 
کمیته ای با عنوان توزیع آب متشکل از آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و 
آب و فاضالب شهری تشکیل شد تا به بررسی کارشناسانه و چگونگی توزیع 
آب اقدام کرده و با توجه به شرایط موجود، پیشنهادات خود را جهت اجرا 
و تأمین آب ش��رب به قرارگاه ارایه دهد. وی با اشاره به حضور معاون وزیر 
نیرو در جلسه  کمیته قرارگاه آب اظهار داشت: در این جلسه، آب منطقه ای 
پپیشنهاد صرفه جویی آب مصرفی صنایع و ش��رب به میزان ۲۰ درصد را 

عنوان کرد و خوشبختانه با موفقیت به مرحله  اجرا درآمد. 

ممنوعیت عرضه قلیان تکذیب شد

هشدار شهردار منطقه 5 پاسخ اداره برق به انتقادات شهردار

آغاز شمارش معکوس برای 
استخدام 1275 نفر در استان 

گروه ش�هر: نام نویس��ی اینترنتی داوطلبان اس��تخدام در 
دستگاه های اجرایی استان  آغاز شد. معاون توسعه و مدیریت 
 منابع انس��انی اس��تانداری گف��ت: داوطلبان اس��تخدام در 
دس��تگاه ه��ای اجرای��ی از هش��تم خردادم��اه  ب��ه مدت 
 ی��ک هفته فرص��ت دارند ب��ا مراجعه ب��ه پای��گاه اینترنتی

 www.esfazmoon.ir متناس��ب با رش��ته شغلی محل 
جغرافیایی دس��تگاه اجرایی مورد نظر متناس��ب با رش��ته 
و مدرک تحصیل��ی خود ثبت ن��ام کنند.در ای��ن آزمون، از 
مقطع لیس��انس ت��ا دکترا در رش��ته ه��ای مختل��ف افراد 
جذب می ش��وند. به گفته زیوی��ار، هزار و ۲۷۵ نف��ر از افراد 
 واجد ش��رایط بعد از ش��رکت در آزم��ون توانمن��دی های

عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصص��ی و گزینش به صورت 
پیمان��ی اس��تخدام می ش��وند. برای ه��ر داوطل��ب پس از 
 ثبت ن��ام، کد رهگیری به ص��ورت مکانیزه صادر می ش��ود.

زیوی��ار گف��ت: کارت ورود ب��ه جلس��ه آزم��ون بر اس��اس 
همی��ن ک��د، روزه��ای۲۲ ت��ا ۲۴خ��رداد ب��ه ص��ورت 
اینترنت��ی ص��ادر می ش��ود و داوطلب��ان ب��ا مراجع��ه به 
 دفاتر پیش��خوان دول��ت برای ن��ام نویس��ی اق��دام کنند.

داوطلبان می توانند برای کس��ب اطالعات بیشتر  با شماره 
تلفن های مرکز آزمون استانداری66۴۲۴۴۰ و 66۴۲۴۴۲  

تماس بگیرند.

خبر خوب وزیر نیرو به اصفهانی ها

آب و برق تابستان را
 تأمین می کنیم  

وزیر نیرو درباره آخرین وضعیت تأمین آب  و برق در تابستان 
امسال در اس��تان اصفهان،گفت: وزارت نیرو در تابستان ها 
همواره در حالت آماده باش اس��ت و اگر م��ردم در روزهای 
اوج مصرف بیش��تر رعایت کنند، از بابت تأمی��ن آب و برق 
 نگران نیس��تیم. وی با بیان ای��ن که در تأمی��ن آب در یکی 
 دو منطقه از کشور مش��کالتی داریم، گفت: به طور مثال در 
س��د زاینده رود منابع آبی کم است که باید وضعیت در اینجا 
به خوبی و دقت مدیریت شود. استاندار و آب منطقه ای نیز به 
خوبی این موضوع را مدیریت می کنند و با این شرایط، نگرانی 
از بابت سهمیه بندی آب وجود ندارد؛ البته این اظهارات وزیر 
نیرو در حالی است که هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در این رابطه ابراز نگرانی کرده که با 
توجه به خشکسالی چند س��ال اخیر، میزان ذخایز برف در 
اس��تان اصفهان به حداقل میزان خود در ۴۱ س��ال گذشته 

رسیده است.
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 بازسازی چهار ديگ بخار 
شرکت پااليش نفت 

با همکاری شرکت های توانمند داخلی و با نظارت متخصصان ایرانی، 
چهار دیگ بخار شرکت پاالیش نفت اصفهان به طور کامل بازسازی 
می شود. مراحل بازسازی این دیگ ها، شامل خرید و ساخت تیوپ، 

دمونتاژ و مونتاژ کردن است.

 سرآمدی ايران در صنايع 
ريلی منطقه

دبیر علمی دومین همایش صنعت ریلی کشور گفت: امروزه صنعت 
ریلی ایران یکی از س��رآمدترین صنایع ریلی منطقه است و در اکثر 
ش��اخص های رش��د مقام اول منطقه را داریم. محمد س��اطعی در 
دومین همایش و نمایشگاه صنعت ریلی کشور اظهار داشت: بیداری 
اسامی زمینه تحقق خاورمیانه اس��امی را نوید می دهد و این امر 
وظیفه س��نگینی را برعهده صنعت گران کش��ور نهاده که ضرورت 
تاش مضاعف در دهه پیش��رفت و عدالت و در س��ال تولید ملی را 

الزام می کند.

 استقرار GIS در شرکت 
آب و فاضالب روستايی

برای نخستین بار در بین ش��رکت های آب و فاضاب، GIS در تمام 
بخش ها به مرحله اجرا و بهره برداری رسید. مهم ترین هدف از استقرار 
این دس��تگاه، افزایش دقت و عملکرد بخش های اجرایی شرکت، به 

ویژه معاونت بهره برداری است.

پلمب تعدادی از وسايل 
شهربازی های اصفهان

مدیر کل اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی اصفهان گف��ت: تعدادی 
از وس��ایل بازی در پنج ش��هربازی شهرستان های اس��تان به دلیل 
منطبق نبودن با استانداردهای الزم پلمب شد. اصغر صالح زاده اظهار 
داشت:پس از بازرسی فنی وس��ایل مذکور و نداشتن استانداردهای 
 الزم، عاوه ب��ر پلمب آنها، مرات��ب امر در اخطاریه ای ب��ه مالکان و 

بهره برداران گزارش شده است. 
وی اف��زود: با توج��ه به نزدیك ش��دن به فص��ل تابس��تان و ازدیاد 
متقاضیان اس��تفاده از ای��ن مجموعه های تفریحی، بازرس��ی های 
فنی و تخصصی از ش��هربازی های استان در دس��تور کار این اداره 
کل قرار گرفته است. وی تأکید کرد: برای وس��ایل بازی و تفریحی 
شهربازی ها، زمین های بازی و پارك های بادی استان اصفهان که 
با استانداردهای ملی و اصول ایمنی مغایرت دارند، در صورت انجام 

نشدن تعمیرات و اصاحات، اقدامات قانونی الزم به عمل می آید.

مطالبات معوق بانکی، 54 هزار 
میلیارد تومان

رئیس ات��اق بازرگانی تهران با تأکید بر تجدید س��اختار نظام بانکی 
کشور، اجرای طرح هایی نظیر طرح شبنم و برنامه های تعزیراتی را 
مناسب شرایط فعلی کشور ندانست. یحیی آل اسحاق در پانزدهمین 
نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: در همایش هایی 
که هفته گذشته برگزار شد، اعام شد مطالبات معوقه بانکی به مرز 
54 هزار میلیارد تومان رس��یده است و این در حالی است که نسبت 
تسهیات داده شده به منابع بانك ها رشد 109 درصدی داشته است. 
وی افزود: میزان تسهیات پرداخت ش��ده به 9 برابر حجم سرمایه 
بانك ها بالغ شده است و باید نسبت به فاصله ایجادشده میان نسبت 

منابع به مصارف بانك ها که به حد بغرنجی رسیده است، نگران بود.

 گشايش نمايشگاه تخصصی
 کامپیوتر در کاشان 

نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، سیس��تم های الکترونیکی و صندوق 
های مکانیزه فروش)POS( رایانه و ترازوهای دیجیتالی، دوش��نبه 
در کاشان گشایش یافت. سرپرست حوزه تجارت اداره صنعت، معدن 
و تجارت کاشان در حاشیه گش��ایش این نمایشگاه در گفتگو با ایرنا 
اظهار داش��ت: این نمایش��گاه در 80 غرفه با حضور 30 ش��رکت از 

شهرهای تهران، اصفهان، کاشان و قم دایر شده است. 
علی نطاقی افزود: تجهیزات جانبی مانند سیس��تم های نرم افزار و 
سخت افزار، ماش��ین های اتوماس��یون اداری و مراکز ارایه خدمات 
اینترتی در این نمایشگاه عرضه شده اس��ت. وی، ارایه محصوالت با 
کیفیت و با قیمت های مناس��ب، حمایت از تولید داخلی و افزایش 
س��رمایه گذاری برای ش��رکت های تولیدکننده را از جمله اهداف 

برگزاری این نمایشگاه برشمرد. 
وی تأکید ک��رد: نمایش��گاه تخصص��ی کامپیوتر و سیس��تم های 
الکترونیکی و صندوق مکانیزه فروش با همکاری مجامع امور صنفی 

و اتحادیه خدمات رایانه ای کاشان به مدت پنج روز دایر است.

دستگاه قضا»خط قرمز«های 
مجازی را درهم می شکند؟

گروه اقتصاد- دادگاه فس��اد س��ه ه��زار میلیاردی و 
اختاس بیمه ایران در روزه��ای اخیر با اعترافات برخی 
متهمان و ذکر نام برخی افراد مش��هور و صاحب منصب 
وارد مرحله تازه ای شده است. اینك افکار عمومی منتظر 
گام دوم و اصلی دس��تگاه قضایی در رسیدگی به پرونده 
مفاسد کان است؛ س��ؤاالتی که از مدت ها پیش ذهن 
مردم را اشغال کرده بود و جوابی برایشان پیدا نمی شد، 
این بار ب��ا اعتراف متهم��ان پرونده، تکه ه��ای پازل آن 
کنار هم ق��رار می گیرند و در ذهن مردم منتظر، ش��کل 
و ش��مایل پیدا می کنن��د. اعترافات خواه��رزاده یکی از 
مقامات مشهور دولتی در پرونده فساد سه هزار میلیارد 
تومانی و اعتراف متهمان پرونده اختاس بیمه ایران که 
در آن به صراحت از یکی از عالی ترین مس��ئوالن دولتی 
 کش��ور نام برده ش��ده اس��ت، گویی بازخوان��ی حرف و 
حدیث هایی است که از ماه های گذش��ته در بین افکار 
عموم��ی و محافل سیاس��ی ش��نیده می ش��د. به علت 
محدودیت و محذوریت های اخاقی و قانونی، رسانه ها 
از درج نام این افراد که به صراحت در صحن دادگاه تکرار 
می شود، خودداری می کنند، اما دیگر کمتر کسی است 
که نداند آقای »...« یا آقای »...« چه کس��انی هس��تند. 
 دستگاه قضایی کشور  گام اول برخورد با فسادهای کان 
سال های اخیر  را محکم و اس��توار برداشت، اما  اکنون 
در برابر ی��ك آزمون بزرگ تر قرار گرفته اس��ت. آزمونی 
که یك بار برای همیش��ه  ش��ائبه جدی نبودن دستگاه 
قض��ا در برخ��ورد با دان��ه درش��ت ها را  باط��ل خواهد 
 س��اخت. افکارعموم��ی انتظ��ار دارد دس��تگاه قضایی، 
صاحب منصبانی را که در روزهای اخیر نامشان در دادگاه 
رسیدگی به مفاسد کان اقتصادی به میان آمد، پای میز 
محاکمه بکشاند و با رعایت همه موازین قانونی و اخاقی 
به اتهامات آنها رسیدگی کند تا کار بزرگی که به نام نظام 
اسامی برای مقابله با مفاس��د آغاز شده است، به فرجام 
مطلوب برس��د و رویه ای بنیان نهاده شود تا از این پس، 
هر مقام مسئولی بداند در برخورد با مفاسد در جمهوری 

اسامی چیزی به نام »خط قرمز« وجود ندارد.
این��ك موج س��نگین »س��ؤاالت« اس��ت که بر پش��ت 
س��کانداران دس��تگاه قضا، اجرا و قانونگذاران سنگینی 
می کند، ن��ام های آش��نایی به میان آمده اس��ت که اگر 
همچنان لکه دار بمانند، دامن نظ��ام را آلوده کرده و بار 
آن بر دوش ترازو داران تا همیشه سنگینی خواهد کرد و 
داغی خواهد ماند که پاك کردن آن سخت تر خواهد بود.

تحويل سه میلیون و 
250 هزار قطعه سکه

زيرمیزی برای دريافت 
ارز 1226 تومانی

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانك مرکزی با اعام این که 
در مدت اجرای طرح پیش فروش س��که تا امروز به میزان کل سکه هایی 
که سال گذشته وارد بازار کردیم، سکه عرضه شده است، تعداد سکه های 
تحویل ش��ده را تا این لحظه س��ه میلیون و 250 هزار قطعه اعام کرد. 
پیمان قربانی در گفتگو با مهر، در مورد آخرین اطاعات مربوط به تحویل 
سکه های پیش فروش بانك مرکزی گفت: آخرین مهلت باقیمانده تا روز 
13 خرداد جاری برای دریافت اوراق گواهی سپرده جایگزین تحویل سکه 
پیش فروشی با نرخ سود 24 درصد است. وی افزود: پیش از این، آخرین 
زمان اعام شده از سوی بانك مرکزی برای دریافت اوراق گواهی سپرده 
با نرخ 24 درصد روز پنجم خرداد بود، اما با توجه به این که تاریخ مذکور 

جمعه بود، بانك مرکزی تا 13 خرداد تمدید کرد.

یکی از تولیدکنندگان در گفتگو ب��ا مهر گفت: دریافت ارز 1226 تومانی 
افسانه ای بیش نیس��ت و تاکنون هیچ یك از تولیدکنندگان نتوانسته اند 
بدون این که رئیس شعبه بانك یا برخی معاونان را راضی کنند، در اولویت 
برای دریافت ارز دولتی قرار گیرند. وی اف��زود: صحت این مطلب را هم 
تولیدکنندگان می دانند و هم مدیران بانکی به خوبی به آن واقفند، چراکه 
به ویژه در پایتخت که حجم عمده ای تجارت کشور را با داشتن بیشترین 
کارت بازرگانی صادره در خود جای داده است، بیش��ترین مراجعه را به 
ش��عبات بانکی برای دریافت ارز 1226 تومانی دارد. این تولیدکننده که 
خود واردکننده مواد اولیه هم هست، گفت: در واقع، دست تولیدکنندگان 
تا به حال به ارز 1226 تومانی نرس��یده اس��ت و اگر هم این اتفاق افتاده 

باشد، حتما ارز را کمتر از 1230 تومان نخریده اند.

دانشگاهتخم مرغ

اخبار کوتاه

يادداشت
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عراقسهميليونتنگندمميخرد

عراق با پیش بیني کاهش تولید گندم در سال جاري، واردات این غله را به سه میلیون تن افزایش مي دهد. تولید 
گندم عراق به دلیل خشکسالي در استان هاي شمالي این کشور، حداکثر 16 درصد کاهش یافته و به 1/5 تا 1/6 

میلیون تن مي رسد. تولید سال گذشته این کشور حدود 1/78 میلیون تن بود.
وظیفه قانونی در تنظیم بازار 

نداريم
وزیر جهاد کشاورزی

صادق خلیلیان
با مدیریت واردات از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی، واردات میوه 22 
درصد کاهش یافت. البته وزارت جهاد کشاورزی از نظر قانونی وظیفه ای 

در تنظیم بازار ندارد. 
بعد از اب��اغ قانون بهره وری کش��اورزی که مج��وز واردات محصوالت 
کشاورزی را به وزارت جهاد کش��اورزی محول کرد، همچنان برخی با 

تردید به این موضوع نگاه می کنند.
 ولی باید گفت براساس ماده 16 قانون بهره وری و  ماده 145 قانون برنامه 
پنجم، تعیین س��طح تعرفه و 
زمان ورود کااله��ای مرتبط 
با کش��اورزی، م��واد غذایی و 
نهاده ها بر عهده وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفت. از سال 
88 در بح��ث تنظی��م ب��ازار، 
وزارت جهاد کشاورزی از نظر 

قانونی هیچ وظیفه ای ندارد.

سرانجام تدبیر بانك مرکزی در چنین وضعیت اقتصادی اعام شد؛ 
دبیرکل بانك مرکزی در روزهای گذشته با اعام این که مجلس 
ادامه انتشار ایران چك به وسیله بانك مرکزی را پذیرفته است، از 
انتشار  اسکناس  20 یا 50 هزار تومانی خبر داد. محمود احمدی 
در گفتگو با مهر اعام کرده است تا زمانی که بتوانیم مجوز انتشار 
اسکناس درشت تر را از مجلس بگیریم، چاره ای جز انتشار چك 
پول های بانك مرکزی نیست. دبیرکل بانك مرکزی تأکید دارد: 
بانك مرکزی با ارایه اعداد و ارقام به مجلس و س��ایر مراجع، نیاز 
به اسکناس درشت تر را مطرح کرده اس��ت و آنها نیز مخالف این 
موضوع نیس��تند. احمدی گفت: با توجه به این که سیستم پولی 
 ایران ده دهی است، احتماال اس��کناس درشت بعدی که منتشر 
 می ش��ود، 20 هزار تومانی یا 50 ه��زار تومانی اس��ت، اما هنوز 
برنامه ای در این زمینه نداریم. دبیرکل بانك مرکزی هزینه چاپ 

هر قطعه اسکناس را 50 تومان عنوان و بیان کرد: در حال حاضر به 
سمت بانکداری الکترونیك پیش می رویم و از سوی دیگر با انتشار 

اسکناس های درشت تر هزینه را کاهش می دهیم.

چرا اسکناس ها  درشت تر می شوند؟ 
دکتر نعمت اهلل اکبری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ساده ترین 
جواب این پرس��ش را کاهش ارزش پول در اقتص��اد عنوان کرد. 
اکبری در گفتگو با زاینده رود با اش��اره به مشکات موجود تورم 
در بازار گفت: اقتصاد نیازمند تسهیل مبادالت مالی است و در این 
شرایط دولت برای کمك به این روند سراغ سیاست چاپ اسکناس 
درشت می رود. این استاد اقتصاد دانش��گاه اصفهان این اتفاق را 
منحصر به ایران ندانست و افزود: اسکناس، نماد اقتصاد یك جامعه 
است. در یك اقتصاد با ثبات س��ال های طوالنی یك اسکناس به 

چاپ می رسد اما خروجی اقتصادی همانند کشور ما که مبتا به 
شوك های اقتصادی است، تورم و کاهش ارزش پولی است. دکتر 
اکبری ، شرایط کنونی اس��کناس در بازار را سبب بروز مشکات 
عنوان کرد و گفت: برای معامات و تأمین مایحتاج مردم باید این 

اتفاق بیفتد و اسکناس های درشت تر چاپ شود.

از اسکناس های درشت تر نترسید
دکتر مرتضی کاظمی، کارشناس مس��ائل اقتصادی در گفتگو با 
زاینده رود، وقوع پدیده چاپ اسکناس های درشت تر از سوی بانك 
مرکزی را پیامدی دانست که سیاس��ت گذاران پولی و اقتصادی 
ناگزیر از آن هس��تند. وی بهتری��ن مثال مقایس��ه ای را تصمیم 
سیاستمداران ترکیه عنوان کرد و گفت: دولت ترکیه نیز به جایی 
رسید که دیگر پول هایی که در دست مردم بود، کارایی گذشته را 
نداشتند و تبدیل به پول خوردهایی شده بودند که کاربرد نداشتند. 
در همین راستا، در شرایطی که تجدید ساختار اقتصادی در ترکیه 
در حال وقوع بود و اصاحات اقتصادی در راه بود، دولتمردان اقدام 
به حذف ش��ش صفر از پول ملی کردند.  دکت��ر کاظمی تصریح 
کرد: حتی اگر در ای��ران نیز مجلس حذف چهار صف��ر از  پول را 
در دستور کار قرار می داد، باز هم اقدامات دیگری همچون چاپ 
اسکناس درشت تر الزم بود تا دولت امکان پاسخگویی به نیازهای 
 پولی را داشته باشد. وی با تأکید بر این که نباید به چاپ اسکناس 
درش��ت تر نگاه منفی و بدبینانه داش��ت، افزود: ت��ورم، محصول 
شرایط بد اقتصادی است و در چنین اوضاعی تدبیر، بهترین راهکار 
است. چاپ اسکناس درش��ت نیز به عنوان یك راهکار باید مثبت 
تلقی شود چرا که این موضوع بر تورم اثری ندارد. این کارشناس 
مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا این اتفاق در سایر 
کشورها نمی افتد، پاسخ داد: باید مثالی از اقتصاد کشوری همانند 
 مالزی را به میان آورد؛ کشوری که تورمش در سال 2008 حدود 
شش درصد بوده است و رش��د تورم بین یك تا سه درصد. به طور 
حتم  اسکناس این کشور در جریان تورم با مشکل مواجه نمی شود 

و از ارزش الزم برخوردار است. 
تاش بانك مرک��زی در جلب رضایت نماین��دگان مجلس برای 
چاپ اسکناس های درشت 20 و 50 هزار تومانی ادامه دارد. همه 
شواهد و قرائن حاکی از گرفتن این تصمیم در شرایط افزایش تورم 
است، با این حال هنوز هم برخی مسئوالن چهره ای حق به جانب 
می گیرند که  تورمی در کار نیست. اما بحث انتشار اسکناس های 
 درش��ت تر در سیاست های پولی و بانکی کش��ور گویای واقعیت 

انکار ناپذیر افزایش تورم است.

در انتظار از راه رسیدن اسکناس های درشت 

بازهمبگویيدتورمنيست

هنوز هم بسیاری از ما می بینیم  وقتی  بعضی از کسانی که سن و سالی از آنها گذشته است به  شهرزاد 
درب مغازه ای می روند تا جنس�ی بخرند، آه از نهادشان بلند می شود که زمانی دو قرانی در باباعلی پور

اين مملکت ارزش داشت و با 10 تومان چه چیزهايی می ش�د خريد که شکم يک خانواده را 
سیر کند. اما امروز با 10 هزار تومان به شما هیچ نمی دهند و با نگاه تحقیرآمیز از در مغازه بدرقه تان می کنند. بعدها 
اين ماجرا به 100 تومانی رسید و حاال ديگر هزار تومانی اين نقش را بر عهده گرفته است. در چند سال اخیر تورم 
آنچنان افسار گسیخته در عرصه اقتصاد تاخته است که ديگر پول خورد معامالت پنج هزار تومان است. ادامه اين 

روند در اقتصاد معنا ندارد و چاره ای جز تدبیر نیست.

تعلل دول��ت در حمای��ت از ص��ادرات تخم م��رغ و بی ثباتی 
 درسیاس��ت های حمایت��ی از تولی��د و ص��ادرات، ام��روزه به 
یکی از چالش های پیش روی تولید کنندگان تخم مرغ تبدیل 
شده اس��ت؛ تولیدکنندگانی که از اجرای سیاست های باثبات 
و صادراتی ناامید ش��ده اند، به انهدام گله ه��ای مرغ تخم گذار 

راضی شدند.
 یك عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
هشتم شورای اس��امی در این باره گفت: متأس��فانه زنجیره 
تولیددر کش��ور ایراد دارد و مسیر مناسبی برای عرضه و تولید 
وجود ندارد. یونس اس��دی درگفتگو با سایت خانه ملت اظهار 
داشت: اگر زنجیره تولید در کشور ایرادنداشته باشد و تولید به 
میزان کافی باش��د، قیمت کاالها با یك اظهار نظر باال و پایین 
نمی رود. وی افزود: در بازار تخم م��رغ، هم تولید کننده و هم 
مصرف کننده ضرر می کند و تنها دالالن سود می برند. وی با 
تأکید بر اصاح چرخه تولید و مصرف گفت: قیمت نهاده های 
تولید باالس��ت و در راس��تای حمایت از تولید، بسته مناسبی 

تدوین نشده است.

تخم مرغ به شانه ای 10 هزار تومان هم می رسد
 مدیرعامل اتحادی��ه مرکزی مرغداران م��رغ تخم گذار میهن

 با انتقاد نسبت به تعلل در اباغ سیاست های صادراتی تصریح 
کرد: مرزها برای صادرات همیش��ه باید باز باش��د و دولت باید 
سیاس��تش را در این باره تغییر دهد و سیاس��ت های با ثباتی 
اتخاذکند. هدایت اهلل اصغری با اشاره به مصوبه حذف عوارض 
70 درصدی صادرات تخم مرغ در بهمن س��ال قبل و اباغ آن 
 در اردیبهش��ت س��ال جاری گفت: با توجه به این که عوارض

 70 درصدی صادرات تخم مرغ بس��یار دیر لغو شد، صادرات 
معنی داری انجام نشده است که بتوان میزان آن را اعام کرد. 

به گفت��ه وی، زمان��ی ک��ه ع��وارض 70 درصدی ص��ادرات 
 تخم مرغ در کش��ور لغو ش��د، ترکیه ظرف کمت��ر از یك روز 
13 دالر قیمت تخم مرغ را در بازار کاهش داد تا بتواند به این 
وسیله بازار صادرات این محصول را قبضه کند و تا حدودی هم 
موفق شده اس��ت. مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ 
تخم گذارمیهن با انتق��اد از بی ثباتی در اعمال سیاس��ت های 
حمایت از صادرات تصریح کرد: هی��چ مصرف کننده خارجی 
کمتر از ش��ش ماه ق��رارداد واردات تخم مرغ به کش��ورش را 

نمی بندد. 
از ای��ن رو رون��د ص��ادرات بای��د دایم��ی باش��د. اصغ��ری با 
 تأکید بر ای��ن که دول��ت تنظی��م ب��ازار را از صفر ت��ا صد به 
تشکل ها واگذار کند، اظهارداش��ت: تولیدکنندگان هم تعهد 
خواهند داد که قیمت کف و س��قف را به نح��وی تنظیم کنند 
که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده سود ببرد. وی با تأکید 
بر این که تخم مرغ را بیش از یك سال نمی توان در سردخانه 
 ذخیره کرد گفت: در ح��ال حاضر30 تا 40 ه��زار تن ذخیره 

تخم مرغ داریم.
وی با بی��ان این که ه��م اکنون تخم م��رغ در ب��ازار وضعیت 
خوبی ن��دارد، درباره قیمت تخم مرغ گف��ت: قیمت تخم مرغ 
در مرغداری کیلویی 1300 تومان اس��ت، درحالی که قیمت 
تمام ش��ده هرکیلوگرم تخم مرغ از نظر کارشناس��ان وزارت 

جهادکشاورزی 2750 تومان است.

رییس دانشکده مهندسی مواد دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
اشاره به تفاهم نامه دانش��کده مهندس مواد با معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان 
به عنوان متولی فوالد کشور در بخش دانشگاهی و مطالعاتی 

معرفی شد. 
محمود مرآتیان در نشس��تی با حضور کارشناسان نمایشگاه 
فوالد و متالورژی اصفهان که در محل دانشکده مهندسی مواد 
دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های 
فراوان این دانش��گاه در بخش فوالد کش��ور اظهار داشت: در 
حال حاضر پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، کانون 
هماهنگی دانش و صنعت فوالد کش��ور، پژوهش��کده فوالد 
کشور و دانشکده مهندسی مواد دانش��گاه صنعتی به عنوان 
حامیان این نمایش��گاه می توانند نق��ش پررنگی را در تحقق 
شعار این نمایشگاه در راس��تای ارتقای جایگاه صنعت فوالد 

کشور ایفا کنند. 
 وی با اشاره به ارتباط قوی این دانشگاه با مجتمع ذوب آهن 
اصفهان، فوالد مبارک��ه، فوالد ماهان، صنایع گیتی پس��ند، 

ش��رکت احیا س��پاهان، انجمن همگن ریخته گری اس��تان 
اصفهان، صنایع چدن ایران و بسیاری از صنایع بزرگ صنعتی 
اصفهان گف��ت: اعتماد باالی��ی بین صنعت فوالد کش��ور به 
دانش��گاه صنعتی اصفهان به عنوان نقطه اتکای وجود دارد. 
رییس دانشکده مهندسی مواد دانش��گاه صنعتی اصفهان از 
مذاکرات و تفاهم نامه های منعقد ش��ده دانشکده مهندسی 
مواد دانش��گاه صنعتی اصفهان ب��ا معاون علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری خبر داد و بیان داشت: به واسطه این تفاهم 
نامه، دانش��گاه صنعتی اصفهان به عنوان متولی فوالد کشور 
در بخش دانش��گاهی و مطالعاتی معرفی و به عنوان هس��ته 
علمی فوالد کشور اختیارات ویژه ای در حوزه های مطالعاتی و 
تحقیقاتی دارد. وی با اشاره به ایجاد کانون هماهنگی دانش 
و صنعت فوالد افزود: حکم ریاست این کانون از طرف معاون 
ریاست جمهوری به ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار 
شده است تا نهضت ترکیبی ارتباط دانش��گاه و صنعت را در 
پرتو آن تقویت سازد. مرآتیان یادآور شد: هفتمین نمایشگاه 
بین المللی فوالد، متالورژی و ریخته گری ب��ه عنوان یکی از 
مهم ترین رخدادهای ملی این صنعت مورد بحث و بررس��ی 

قرار گرفت. 
در ادامه معاون امور صنایع س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: در س��ال های گذشته بخش خصوصی 
صنعت فوالد، کمتر در نمایش��گاه بین المللی فوالد اس��تان 
مشارکت می کرد، اما امسال این نمایشگاه با حضور و همراهی 
قوی انجمن ها، خان��ه صنعت و مع��دن، مراک��ز و نهادهای 
تخصصی و مجتمع های فوالدی کشور برپا می شود. قباد نوری 
با اشاره به تعدد و قدرت حامیان معنوی این نمایشگاه فوالد 
اظهار داشت: واحدهای خصوصی استان به ویژه فوالد مبارکه، 
ذوب آهن و فوالد نطنز بای��د با تمام توان در این نمایش��گاه 
 حضور یابند. وی با اش��اره به این که اس��تان اصفهان بیش از 
70 درصد فوالد خام کشور را تولید کرده و عاوه بر تأمین نیاز 
استان، صادرات زیادی نیز انجام می دهد، تأکید کرد: بخش 

ریخته گری استان نیز از توان بسیار باالیی برخوردار است.

دانشگاه صنعتی اصفهان، متولی فوالد کشور در دانشگاه آينده تاريک پیش روی بازار تخم مرغ



کافه کتابیادداشت
سر و صدای رسانه ها خالف واقع است

خطاط، رییس مدرسه چهارباغ در واکنش به خبر آتش سوزی در این مدرسه پس از مدت ها لب 
به سخن گشود و گفت: سر و صداهایی که در رس��انه ها و مطبوعات در مورد این آتش سوزی راه 

افتاده است مطابق واقع نیست و کسانی که تردید دارند می توانند از این دو حجره عکس بگیرند.
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 کاروانسرای تحدید، میراثی
 که بر باد رفت

کاروان س��رای تحدید همان طور که از نامش 
پیدا بود، محدود کننده ح��دود حریم دروازه 
دولت صف��وی و چهارباغ عباس��ی ب��ود. این 
کاروانس��را به ثبت در فهرست آثار تاریخی نرس��یده بود، اما خیابان 
چهارباغ در سال 1310 به شماره 109 در فهرست آثار ملی ثبت شده 
بود و هرگونه تصرف در این خیابان باید به صورت قانونی انجام می شد. 
نظام صنفی متشکل در این کاروانسرا، از نقره کار تا خاتم ساز گرفته تا 
قلمزن و دواتگر و غیره، ارزش های خاص تجمع صنفی- هنری را در 
یک محل دارا بود و در صورت حفظ آن، عالوه بر جنبه های تجاری، 
این امکان وجود داش��ت که از آن محل برای بازدید گردش��گران و 
آش��نایی با مراحل تولید هنرهای دس��تی اصفهان استفاده شود. اما 
این کاروانسرا هم به دست سوداگران رخنه کرده در نهادهای شهری 

تخریب شد و هریک از هنرمندان به گوشه ای پرتاب شدند.  
در سال های نخست پس از انقالب در طرح های جامع اصفهان مقرر 
ش��ده بود هفده هزار متر مربع در ضلع غربی میدان دروازه دولت به 

فضای سبز تبدیل شود. 
اما چون تبدیل یک محوطه گس��ترده به فضای س��بز هزینه بسیار 
زیادی داشت، ش��هرداری اصفهان به کمیس��یون ماده پنج شورای 
عالی معماری و شهرس��ازی استان اصفهان پیش��نهاد کرد کاربری 
این مکان از فضای سبز به محیط تجاری و فرهنگی تغییر پیدا کند. 
این پیشنهاد از سوی اعضای کمیس��یون پذیرفته شد و برای تغییر 
کاربری این فضا در نظر گرفتند یک ساختمان بزرگ در بافت تاریخی 
اصفهان احداث شود. پس ش��هرداری اصفهان بدون توجه به توصیه 
های س��ازمان میراث فرهنگی  اصفهان و بدون ارائه طرح س��اخت 
»جهان نما« به کمیسیون ماده پنج کلنگ احداث جهان نما با تخریب 
کاروانس��رای قدیمی »تحدید« بر زمین خورد. تخریب کاروانسرای 
 »تحدی��د« آغاز اعت��راض های می��راث فرهنگ��ی و به دنب��ال آن،

 اعتراض های غرفه دارانی را برانگیخت که عقیده داشتند شهرداری با 
تخریب این کاروانسرای تاریخی، نظام صنفی صنایع دستی اصفهان 

را دچار اختالل کرده است. 
اعتراض به ارتفاع برج جهان نما سرانجام از سازمان میراث فرهنگی 
کشور به سازمان یونس��کو کشیده شد و ش��رایطی را فراهم کرد که 
کارشناسان یونس��کو مجبور به بازدید از میدان نقش جهان اصفهان 
ش��دند. کارشناس��ان یونس��کو پس از دیدار از میدان نقش جهان و 
بررسی روند ساخت و ساز برج جهان نما شهرداری اصفهان را ملزم به 

همکاری با یونسکو کردند. 
در واق��ع پ��س از تخری��ب بن��ای تاریخ��ی کاروانس��رای تحدید و 
س��اخت و س��از غیرقانونی به وس��یله ش��هرداری اصفهان در سال 
۷۵ و باوج��ود اعت��راض ها و هش��دارهای مک��رر س��ازمان میراث 
فرهنگی و یونسکو، روند س��اخت و س��از برج جهان نما ادامه یافت 
تا جایی که باال رفتن ارتفاع این برج بیش��تر از هش��ت طبقه، خطر 
حذف نقش جه��ان را از فهرس��ت می��راث جهانی به وج��ود آورد. 
کارشناس��ان یونس��کو در بازدید از منطقه اعالم کردن��د در صورت 
 تعدیل نش��دن ارتفاع جهان نما، به دلیل شکسته شدن خط آسمان 
چش��م انداز به واس��طه این برج، میدان نقش جهان از فهرست آثار 

میراث جهانی خارج می شود. 
در گزارش هیأت اعزامی یونس��کو تأکید ش��د توس��عه و گس��ترش 
مرک��ز اصفهان بای��د با توجه ب��ه اص��ول شهرس��ازی و ارزش های 
تاریخی، برنامه ری��زی و طراحی ش��ود و فعالیت ه��ای اجرایی آن 
پی��ش رود؛ در حالی که س��اخت جهان نم��ا نه تنها س��اختارهای 
موج��ود معم��اری را درنظ��ر نگرفت��ه بلک��ه نمای��ی یکنواخ��ت و 
فاق��د مش��خصه ای ب��ارز از نظ��ر معم��اری را پدید آورده اس��ت.

 کارشناس��ان یونس��کو در گزارش خود تأکید کرده بودن��د، ارتفاع 
جهان نما نسبت به بناهای اطراف آن بسیار زیاد است.

 به آسمان برخاستن این مجتمع هش��ت طبقه، منظره شهر را دچار 
سکته کرده است و تصاویر تهیه شده از البه الی طاق نماهای میدان 
نقش جهان یا طبقه های مختلف »عالی قاپو« نشان دهنده گسست 
جبران ناپذیری است که در خط افق اصفهان کهن پدید آمده است. 
بنابراین الزم است هرچه سریع تر، طرح حفاظت و به سازی شهر کهن 

اصفهان تهیه شود تا ارتفاع بناهای جدید را کنترل کند. 
باالخره بعد از پافشاری های فراوان جهان نما چهار طبقه کوتاه آمد، 
اما همچنان بلندمرتبه سازی، بدون هیچ معیار قاونی در کنار پل های 
تاریخی اصفهان ادامه دارد که به ش��دت موجب تخریب چشم انداز 

آنها شده است.  
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عکس یادگاری

باز باران با ترانه 
باران برای شمالی ها بیش از یک مائده آسمانی 
یا به قول هواشناس ها نزوالت آسمانی است؛ 
باران برای آنها رسم دیرینه زندگی و ریختن به 
پای دوست است. شاید به همین دلیل است که 
شمالی ها بهترین مراسم زندگی شان را هم با 
ترانه باران جشن می گیرند تا باز باران با ترانه .... 

کتیبه داریوش اسکن سه بعدی می شود
پروژه مانیتورینگ بیستون با حضور کارشناسان آلمانی اجرا شد. 
گفته می شود درحال حاضر این پروژه در مرحله برداشت اسکن 

لیزر و تهیه مدل سه بعدی از کتیبه داریوش است.
حسین راعی، مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون در این باره به 
CHN گفت: در حال حاضر درمرحله برداشت اسکن لیزر و تهیه 
مدل سه بعدی از کتیبه داریوش هستیم. این درحالی است که 
پروژه پایش )مونیتورینگ( کتیبه و نقش برجسته داریوش اول، 
از دی ماه سال گذش��ته با همکاری کارشناسان آلمانی و ایرانی 
 در محوطه جهانی بیس��تون آغاز شده اس��ت. وی افزود: بعد از 
دس��ته بندی عکس ها، فایل ه��ا و اطالعات موج��ود و ترجمه 
گزارش های موجود در آرش��یو برای دسترس��ی کارشناس��ان 
آلمانی، ه��م اکنون در مرحله برداش��ت اس��کن لی��زر و تهیه 
مدل س��ه بعدی اثر ب��ه جهت بررس��ی دقیق تر و تهیه نقش��ه 
آسیب شناسی این کتیبه و نقش برجسته هستیم. مدیر پایگاه 
میراث جهانی بیس��تون در ادامه گفت: امید اس��ت در مراحل 
بعدی به نتای��ج مثبتی جه��ت یافتن راهکاره��ای حفاظتی و 

نجات بخش��ی و عملیات رفع خطر و همچنین مرم��ت این اثر 
ارزش��مند و جهانی دس��ت پیدا کنیم. راع��ی همچنین درباره 
مهم ترین برنامه های این پایگاه میراث جهانی در س��ال جاری 
بیان کرد: مهم ترین فعالیت های پایگاه میراث جهانی بیستون 
در س��ال جاری مانیتورینگ کتیبه، تکمیل طرح س��اماندهی 
و نظارت بر اجرای آن، تهیه نقش��ه باستان شناس��ی محدوده، 
آماده سازی بانک سفال، انجام عملیات الیه نگاری تپه نازلیان، 
تهیه الگو و ضوابط و مقررات س��اخت و س��از در شهر بیستون 
و چند روس��تای واقع در محوطه حریم، اس��تحکام بخشی پل 
 صف��وی، اجرای مبلم��ان محیط��ی در محوطه و آناس��تیلوز و 
خوانا سازی بنای ناتمام ایلخانی است.  وی یادآور شد: محدوده 
میراثی بیستون به علت برخورداری از آثار فراوان و توزیع آنها از 
وسعت بسیاری برخوردار است. در نخستین گام، پایگاه میراث 
فرهنگی در نظر دارد با تهیه یک نقش��ه جامع باستان شناسی 
وضعیت این آثار را مستند ساخته و با بررسی نیازها و ضرورت ها، 

فعالیت های آتی خود را اولویت بندی کند. 

میراث نامه

جشن های ایرانی
کتاب جشن های ایرانی به توصیه ش��ادروان ایرج افشار برای چاپ 
پذیرفته شد و بنا بر نظر ایش��ان، بررسی جشن های ایران از دیدگاه 
یکی از هموطنان ارمنی به نام آندرانیک هوانیان ، با سابقه تحقیق در 

این زمینه، ارزشی خاص دارد.
مؤلف در این کتاب جش��ن های ن��وروز را به دق��ت توصیف کرده و 
در ش��رح هر کدام نحوه اجرا، زمان اجرا و اش��اره های منابع کهن را 
به برگزاری آنها آورده اس��ت. از دیگر بخش ه��ای جذاب این کتاب 
انواع اشعار و ترانه هایی  است که در گذشته و اکنون در گوشه  و کنار 
ایران زمین، هنگام برگزاری جش��ن ها خوانده می شده و با شادی و 
سرور و پایکوبی همراه بوده است. این کتاب کوچک و کم حجم گرچه 

کتاب درس��ی نیست، 
برای همه ایرانیانی که 
به شناخت سنت های 
پیشینیان عالقه مندند 
خواندنی اس��ت که در 
آن فضای��ی سرش��ار 
از رن��گ و نش��اط از 
س��رزمینمان ترسیم 

شده است.
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شاهین 
سپنتا

 وقتی یک راننده تاکس��ی م��ی تواند وارد منارجنبان ش��ده 
 و مناره ها را برای گردش��گران ت��کان دهد، این امر نش��ان 
می دهد میراث فرهنگی نسبت به حفاظت و نگهداری از آثار 

تاریخی و میراثی باید دقت و نظارت بیشتری داشته باشد.
به گزارش مهر، در حالی که همواره برای حراس��ت از بناهای 
تاریخی بای��د مأموران و حافظان مخصوص س��ازمان میراث 
فرهنگی در میدان باش��ند ک��ه البته از تخص��ص زیادی هم 
برخوردار هس��تند، اما مش��اهده می ش��ود که ی��ک راننده 
)مسافرکش شخصی( که مقابل بنای تاریخی »منارجنبان«  

امرار معاش می کند، این رسالت را بر عهده دارد.
 وقتی عکاس خب��ری مهر برای تهیه یک مس��تند تصویری 
به این بن��ای تاریخی مراجعه ک��رد تا بتواند ای��ن بنای زیبا 
 را به روای��ت تصویر به م��ردم ایران و جهان معرف��ی کند، از 
جانب متولیان امر در این بنا برخی س��خت گیری ها به عمل 

آمد.
 هر چند ک��ه این دقت و حساس��یت می��راث فرهنگی برای 
حراست از بناهای تاریخی امری بسیار در خور است تا بتوان 
از بناهای تاریخ��ی که دارای ثبت ملی اس��ت، بیش از پیش 
حراست کرد اما این موضوع می طلبد تا این حراست در ابعاد 

بیشتری تعمیم یابد.
 پرویز، راننده تاکس��ی ک��ه گوی��ی دوران کودک��ی خود را 
 نیز در نزدیکی منارجنبان بزرگ ش��ده اس��ت، می گوید در 
تکان دادن این مناره ها تبحر دارد ول��ی از کارمندان میراث 

نیست.
 جالب این جاست که حافظان منارجنبان حضور هر شخصی 
بر باالی مناره ها را منوط به داش��تن مجوز رسمی از سازمان 
میراث فرهنگی م��ی دانند که به حق حرف به جایی اس��ت 
 اما وقت��ی پرویز رانن��ده مقاب��ل منارجنبان کلی��د ورود به 
 بنا را می خواه��د، نه تنه��ا مخالفتی با او نمی ش��ود بلکه او 
می تواند همراه خود گردش��گران را نیز به باالی منارجنبان 

ببرد.
 یکی از گردشگران حاضر در منارجنبان که گویی در شناخت 
بناهای تاریخی نیز تبحر داشت، گفت: واقعا این موضوع جای 
 تعجب دارد که چگونه این ش��خص به خود اج��ازه می دهد 
با در دست داش��تن کلید داخل مناره ها ش��ود و ضمن تکان 
دادن مناره منارجنبان، ش��خص دیگری را نیز با خود همراه 

کند.
 وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی باید دقت بیشتری در 
این خصوص داشته باشد تا در نهایت شاهد ماندگاری بناهای 

تاریخی باشیم. 
 نبای��د ای��ن گونه باش��د ک��ه هر ش��خصی ک��ه از گ��رد راه 
می رس��د بتواند این من��اره را ت��کان دهد، زیرا ی��ک اهمال 
 کوچک می تواند در نهایت سبب شود تا این مناره باقی مانده

  نی��ز همانن��د من��اره کن��اری خ��ود که س��ال هاس��ت به 
نش��انه اعتراض به بی توجهی ها میخ کوب ش��ده، از حرکت 

بازماند.

از قدیم اصفهان به »نصف جهان« مش��هور بوده است. دلیل 
این لقب برای اصفهان حضور شش هزار اثر تاریخی قدیمی 
در شهر و استان اصفهان است. اما در گوشه  و کنار این استان، 
بناهای تاریخی هس��ت که به دلیل توجه نکردن مس��ئوالن 
س��ازمان میراث فرهنگی، مورد کندوکاو حفاران غیرمجاز 

قرار گرفته است.
به گ��زارش همش��هری آنالین، یک��ی از این مکان ها ش��هر 
تاریخی طالخونچه در 1۲0کیلومتری مرکز استان اصفهان 
و در منطقه مبارکه است. این ش��هر با قدمتی هزارساله آثار 
تاریخی دوره های گوناگونی را در خود جای داده که ش��امل 
مس��اجدی با معماری دوره صفویه، قلعه سردار یاوری، قلعه 
ابراهیم خان، مسجد خیبر و اماکن تاریخی دیگری است که 
به دلیل رسیدگی نکردن از سوی سازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری، به وسیله افراد ناش��ناس برای به دست آوردن 
اش��یای قدیمی، دیوار ها، چهارچ��وب در ه��ا، تاقچه ها و... 

واحد های مسکونی با تاریخچه کهن تخریب شده اند.
محمود غف��وری، یکی از جوانان ش��هر طالخونچه می گوید: 
به تازگی چند دیگ، سینی و لوازم خانگی تاریخی از یکی از 

قلعه های این شهر به سرقت رفته است.
وی می افزای��د: به عن��وان ی��ک ش��هروند طالخونچه ای که 
دوستدار میراث فرهنگی هس��تم، برای احداث مکانی برای 
موزه شهرمان تالش های بسیاری انجام داده ام، اما متأسفانه 
مس��ئوالن آن طور که باید همکاری نمی کنند و مکان های 

تاریخی این شهر هم روزبه روز در حال از بین رفتن هستند. 
وی درباره این که چرا در بیشتر منازل مسکونی که تاریخچه 
زی��ادی دارد حفاری هایی ص��ورت گرفته اس��ت، می گوید: 
افرادی با دس��تگاه گنج یاب به این خانه های خالی از سکنه 
که قدمت تاریخی زیادی دارند، مراجعه و اقدام به پیداکردن 
اشیای تاریخی می کنند. او در پاس��خ به این سؤال که دلیل 
بی توجهی مسئوالن میراث فرهنگی استان به بناهای تاریخی 
این شهر چیس��ت، می گوید: فکر می کنم آن قدر مکان های 
تاریخی در این اس��تان زیاد اس��ت که میراث فرهنگی توان 

رسیدگی به همه آنها را ندارد.
اکبر رحیمیان، یک��ی دیگر از دوس��تداران میراث فرهنگی 
اس��تان اصفهان کمبود نیروی انس��انی برای نظ��ارت، نبود 
بودجه مناسب برای بازس��ازی و نگهداری بناهای تاریخی و 
پیچ و خم های اداری را مهم ترین دالیل بی توجهی به بناهای 
تاریخی می داند و می گوید: کاخ چهلس��تون و عالی قاپو در 
استان اصفهان ش��اید مورد حفاری از س��وی متخلفان قرار 
نگیرند، اما افرادی اقدام به نوشتن یادگاری روی این مکان ها 
می کنند. مکان های تاریخی گوناگونی در سطح استان وجود 
دارد اما رهاشدن آنها، فرصت را برای متخلفان به وجود آورده 

است تا اقدام به حفاری کنند.
این دوستدار میراث فرهنگی یادآور می شود: نصب دوربین 
مداربسته و گماردن نگهبان در این بناها که ثبت میراث نیز 

شده اند، باعث کاهش تخلف ها می شود.

 این شهر با قدمتی 
هزارساله آثار 
تاریخی دوره های 
گوناگونی را در 
خود جای داده که 
شامل مساجدی 
با معماری دوره 
صفویه، قلعه 
سردار یاوری، 
قلعه ابراهیم خان، 
مسجد خیبر و 
اماکن تاریخی 
دیگری است

پرویز، راننده 
تاکسی که گویی 
دوران کودکی 
 خود را 
نیز در نزدیکی 
منارجنبان بزرگ 
 شده است، 
 می گوید در 
 تکان دادن 
این مناره ها 
تبحر دارد ولی از 
کارمندان میراث 
نیست

برگی دیگر از بر باد رفته هاقابل توجه میراث 

طالخونچه، رها شده در انبوه آثار باستانیمنار جنبان را راننده تاکسی تکان می دهد 



چهره روزیادداشت

نشریات درباره نزاع دسته جمعی 
آگاهی بدهند 

 معللاون فرهنگللی هنللری اداره کل فرهنللگ و ارشللاد اسللامی 
چهارمحال و بختیاری بر آگاهی سازی نشریات محلی درباره تبعات منفی 

نزاع دسته جمعی تأکید کرد. 
بهمن اکبریان در نشست با مطبوعات و رسانه ها یادآور شد: در راستای 
رسالت آگاهی بخشی رسانه ها، جلسه هم اندیشللی و تعیین مسیر راه، 
جهت تهیه منابع آگاهی بخش و مقاالت علمی جهت چاپ در مطبوعات 

با حضور خبرنگاران مطبوعات محلی برگزار شد. 
وی افزود: چگونگی درج مقاله و گزارش در نشریات محلی استان با موضوع 
تبعات منفی خشونت و تعصبات نامشروع، در مقایسه با غیرت مشروع و 

نیز تبعات نزاع دسته جمعی مورد واکاوی قرار گرفت. 
اکبریان افزود: راهکارهای پیشللگیرانه با رویکللرد فرهنگی و اجتماعی 
بر محور آگاهی بخشی با حضور نمایندگان سللازمان تبلیغات اسامی، 
معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری اسللتان، دانشگاه شهرکرد و 

مدیریت حوزه علمیه و مطبوعات محلی تبیین شد. 
وی اظهار داشللت: نهادهای حکومتی همکار در ارایه محتویات و تهیه 

گزارش متناسب به مطبوعات اعمال نظر و همکاری می کنند. 
 اکبریللان اسللتفاده از ظرفیللت نشللریات اسللتانی و مطبوعللات 
 محلللی در آگاه سللازی عمومللی نسللبت بلله تبعللات منفللی نللزاع 
 دسللته جمعللی و برگللزاری مسللابقه کتابخوانللی و فراخللوان مقاللله 
 را از برنامه هللای اداره کل فرهنللگ و ارشللاد اسللامی اسللتان 
چهارمحال و بختیاری در برنامه های اجرایی مدیریت پیشگیری از وقع 

جرم دانست. 

 دانشگاه علوم پزشکی 
دستگاه برتر آبادانی 

در جشنواره صدمین سفر اسللتانی هیأت دولت که از سوی 
اسللتانداری چهارمحال و بختیاری برگزار شللد، دانشللگاه 
علوم پزشکی شهرکرد عنوان دستگاه برتر آبادانی را به خود 
اختصاص داد و لوح تقدیللر و تندیس جشللنواره به رییس 
دانشگاه اهدا شد. در این جشنواره همچنین از کیانی، مدیر 
سابق دستگاه های استان که در سفرهای دولت مسئولیت 
برعهده داشللتند، دکتر رئیسی، معاون توسللعه دانشگاه به 
عنوان کارشناس برتر دسللتگاه های اجرایی و مدیر روابط 
عمومی دانشللگاه، به عنوان دارنده برترین غرفه نمایشللگاه 
دستاوردهای صدمین سفر استانی دولت عدالت تجلیل شد.  

 تصویب کلیات طرح
 جامع تفصیلی شهر نقنه 

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کلیات 
طرح جامع تفصیلی شللهر نقنه از توابع شهرسللتان بروجن 
تصویب شللد. محمود عیدی در کارگروه امللور زیربنایی و 
شهرسازی این استان اظهار داشت: طرح جامع تفصیلی شهر 
نقنه با اعتباری افزون بر 510 میلیون ریال تهیه شده است. 
وی افزود: نحوه اسللتفاده از اراضی و منطقه  بندی مربوط به 
حوزه های مسللکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی 
و تأسیسات و تجهیزات و تسهیات شهری و نیازمندی های 

عمومی شهری در این طرح بررسی و پیش بینی شده است.
عیدی جمعیت شهر نقنه را براسللاس سرشماری سال 90، 
هشت هزار و 734 نفر اعام کرد و گفت: با توجه به جمعیت 
شهرستان نقنه و مهاجرپذیری این شهر، طرح های هادی این 

شهر نیز باید اجرا شود.

افزایش آب کارون 4
مجری طرح سد و نیروگاه کارون 4 گفت: حجم آب موجود 
در مخزن سللد کارون 4 به دو میلیارد و 133 میلیون متر 
مکعب رسید. حسن اطاعتی اظهار داشت: سد 230 متری 
کارون 4 با هدف تنظیم آب رودخانه کارون به میزان 3/7 
میلیللارد متر مکعب در سللال و نیروگاه هللزار مگاواتی آن 
با ظرفیت تولیللد انرژی برق آبی به میللزان دو هزار و 107 
گیگاوات سللاعت در اسللتان چهارمحال و بختیاری روی 
رودخانه کارون ساخته شللده است. هر چهار واحد نیروگاه 
این سد که بلندترین سللد بتنی دو قوسی کشور محسوب 
می شود، براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان امسال 

به شبکه برق سراسری متصل می شود.

خبر ویژه

خبر کوتاه

6
صادرات مغز بادام 50 درصد افزایش یافته است

حمیدرضا منصوری، مدیر باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون، بیش از 50 تن مغز بادام مامایی به خارج از کشور، به ویژه کشورهای هند و امارات صادر 
شده است که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته است.

تمام مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت به این استان در بخش 
آبفار به طور کامل اجرا شللده و مجموعه اقدامات صورت گرفته در 
دولت نهم و دهم در راسللتای آبرسانی به روستاها بسیار چشمگیر 
اسللت. خوشللبختانه با توجه به آمار موجود در سللال 84، تنها یک 
میلیللارد و 800 میلیون تومان اعتبارات به این شللرکت تخصیص 
 داده شللد، امللا با روی کار آمللدن دولت نهم این اعتبللارات به مرز 
9 میلیللارد تومان افزایش یافت. با تخصیص ایللن میزان اعتبارات، 
احداث مجتمع های آبرسللانی روسللتایی در سللطح روستاهای این 
اسللتان در دسللتور کار قرار گرفت، به طوری که تنها احداث یکی 
از ایللن مجتمع هللای روسللتایی دو میلیللارد و 500 میلیون ریال 
هزینه داشت. تمام مصوبات 
سفرهای استانی هیأت دولت 
به این اسللتان اجرایی شده 
اسللت. در دور نخست سفر 
هیأت دولت به این اسللتان 
بللا تخصیللص دو میلیارد و 
500 میلیللون تومان، چهار 
روستایی  آبرسللانی  مجتمع 

احداث شد.
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از شللهر »چلگرد«، مرکز شهرسللتان کوهرنگ که به سمت غرب 
حرکت کنید، اولین جاذبه گردشگری این شهرستان اکوتوریستی، 
روستای »شیخ علیخان« با بافت سللاختمانی سنگی و آبشار روح 
نوازش رخ می نمایاند.  پس از عبور ازاین روستا در نزدیکی مرغزاری 
زیبا، جاده با آسفالت خداحافظی می کند. برای دیدن جاذبه بعدی 
که غار یخی »چما« است، چند بار ناگزیر باید به آب رودخانه و دیگر 
آبراهه های زالل، که سرمایشللان تا مغز استخوان پیش می رود، 

زد و پس از یک کیلومتر، دهانه غار یخی به بیننده لبخند می زند. 
برای دیدن جاذبه های متعدد شهرسللتان کوهرنگ باید از جاده 
خاکی، پیچ در پیچ، باریللک و ناهموار عبور کرد. اگللر این گذر در 
اردیبهشللت و خرداد باشد، کوچ عشللایری که از مناطق گرمسیر 
خوزستان به چهارمحال و بختیاری وارد می شوند، دیگر جاذبه ای 
اسللت که چشللم گردشللگران را محصور می کند.  در شهرستان 
کوهرنگ سه گونه زیست کوچ روی، روستایی و شهری در کنار هم 
قرار گرفته اند. در این شهرستان می توان مجموعه ای از گونه های 
زیست انسانی از دیرباز تاکنون را در کنار یکدیگر مشاهده کرد. کمتر 
منطقه ای را در ایران و جهان می توان یافت که سلله گونه زندگی 

شهری، روستایی و عشایری را در کنار هم داشته باشد، اما شهرستان 
کوهرنگ به عنوان یک موزه انسان شناسی هنوز هم بستر این سه 
گونه زیست بشری است.  جاذبه های طبیعی شهرستان کوهرنگ 
که بر دامللن زردکوه بختیاری خفته، بی شللمار اسللت. در یکی از 
دورترین نقاط این شهرسللتان، در ارتفاعات زاگرس مرکزی، پس 
از عبور از مسیر پر پیچ و خم کوهسللتانی، روستای پلکانی »سرآقا 
سید« یا همان »ماسوله زاگرس« بر دامنه کوه خودنمایی می کند.  
روستای سرآقا سید، روستایی با بافت سنتی و معماری قدیمی است 
که درحدود 45 کیلومتری شمال غرب شهر چلگرد، مرکز شهرستان 
کوهرنگ، در دره شمالی بخش شمال غرب زردکوه و در مرز استان 
لرستان در سراب رودخانه »زرک«، یکی از شاخه های رودخانه »آب 
زالکی« از زیرحوضه های رودخانه »دز« واقع شده است.  در پایین 
دست روستای سرآقا سید، امامزاده ای با همین نام وجود دارد که 
وجه تسمیه نام این روستا همین امامزاده است. اطراف این روستا 
چند درخت گردو با قدمتی نزدیک به سیصد سال مشاهده می شود. 
این روستا از شمال به کوه »کنگله« و از جنوب به کوه »وند و خیمه« 
با شیب نسبتا تندی منتهی می شود. در فصل بهار از زاویه باال که به 

این روستا می نگرید، روی بام هر خانه پشته های علوفه تازه برای 
آذوقه زمستانی دام ها پهن شده است.  انگار زمان در ماسوله زاگرس 
متوقف شده، چراکه روستا به شللدت به اصل خود نزدیک است و 
معماری آن بکر مانده و ساختار پاکانی بناهای این روستا معماری 
آن را از دیگر زیست بوم های بختیاری متمایز کرده است.  خانه های 
ساده و گلی این روستا به صورت پلکانی متراکم و از مصالح خشت 
خام و چوب ساخته شده اند. اتاق های این خانه ها کوچک و تودرتو با 
دیوارهای پهن و درب های کوچک است. در بسیاری از قسمت های 
این روسللتا پشللت بام خانه ای، حیاط خانه باالیی و یا محل گذر 
 ساکنان قدیمی روستای سرآقاسید اسللت که از تبار هفت لنگ و

 چهار لنگ بختیاری اند؛ مردمانی با گویشی ناب و پوشاکی اصیل و 
دست نخورده. مردمانی که صدها سال دور از دغدغه های زندگی 
شهری در این روستا زندگی می کنند. مردم ماسوله زاگرس تنها 
شش ماه از سال می توانند با دیگر روستاها و شهرهای اطراف ارتباط 
داشته باشللند و بقیه سال در پشللت حصار بزرگی از برف که تمام 
راه های ارتباطی این روسللتا را قطع می کند، در انتظار می مانند 
تا بهار شود و دستان طبیعت و راهداران، با یکدیگر راه بر روستای 
سرآقاسید بگشاید. ساکنان این روسللتا از این که نیمی از سال در 
محاصره برف می مانند و با جایی ارتباط ندارند، گایه ای ندارند، 
اما در همین این زمان اگر کسی در روستا بیمار شود، رساندنش به 
درمانگاه کاری است غیر ممکن.  روستای سرآقاسید تا چند سال 
پیش از نعمت برق برخوردار نبود و اکنون نیز از محرومیت زیادی 
رنج می برد. در این روسللتای زیبا که می توانللد یکی از قطب های 
جذب توریست استان باشد، خانوارهای ساکن از وضعیت اقتصادی 
مناسبی برخوردار نیسللتند. امکانات رفاهی در روستا اندک بوده و 
وضعیت بهداشتی نیز مطلوب نیست، به طوری که برخی از خانه ها 
فاقد حمام و توالت است.  چشم انداز روستا بهشت گونه است اما در 
کوچه های باریک  و گلین این بهشت دور افتاده در زاگرس میانی، آثار 
فقر و محرومیت را می توان دید.  امکان تحصیل برای نوجوانان در 
مقطع دبیرستان وجود ندارد، این امر و دیگر مشکات و نبود امکانات 

باعث مهاجرت نوجوانان و جوانان این روستا شده است. 
معاون عمرانی اسللتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: روستای 
سرآقا سید که از روسللتاهای دارای جاذبه گردشللگری استان در 
شهرستان کوهرنگ است، مانند روستای ماسوله مرمت و بازسازی 
می شللود. محمود عیدی اظهار داشللت: روسللتای سرآقاسللید از 
روستاهای هدف گردشگری استان اسللت که حفظ بافت با ارزش 
روستایی و فرهنگ بومی بهسازی این روستا در دستور کار قرار دارد.  
 اعتبارات اولیه طرح بهسازی روستای سرآقاسید تخصیص یافته و 

به زودی عملیاتی می شود. 

روستای سرآقاسید کوهرنگ

 ماسوله ای خفته بر دامان زاگرس مرکزی 

شهرت شهرستان کوهرنگ بیشتر به سرما، بارش برف و دشت الله های واژگون آن است، اما  گروه 
این شهرستان جاذبه های دیگری نیز دارد که کمتر شناخته شده. روستای »سرآقاسید« از شهرستان

روستاهای گردشگری استان در مناطق مرتفع زاگرس میانی در شهرستان کوهرنگ است که 
ساختاری مشابه روستای ماسوله دارد. 

تحقق 100 درصدی مصوبات سفر دولت 
مدیرعامل شرکت آبفار استان  

قاسمعلی خدابخشی 

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

ابالغ 
337 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204414. شماره پرونده: 9009980351200200. شماره 
بایگانی شعبه: 900200. خواهان مدیریت درمان تامین اجتماعی دادخواستی به طرفیت خوانده 
فرزانه بلندی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200200 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/18 و ساعت 10:00 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 3952 رشیدی – مدیر دفتر 

شعبه دوازده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
338 چون ش��کات پرونده شکایتی علیه آقای احس��ان خدادادی مبنی بر سرقت مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 880094 ک 104 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 91/4/17 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 3962 دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
345 چون آقای عبدالهادی نبی زاده فرزند غالم نبی ش��کایتی علیه آقای محمد گالبدار مبنی بر 
ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901411ک121 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 91/4/17 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3961 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده 
459 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
203/90ج/10 ل��ه اکب��ر طالبیان و علیه مجی��د مهدی به آدرس خ ج��ی، خ خواجه عمید، کوی 
گلستان9، پالک 8 موضوع فروش اقالم زیر 1- کیس 1 عدد 2- کیس 4 عدد. 3- ریبون پرینتر 
ال کیو 300-700 عدد. 4- کیف سی دی 136 عددی آکائو 460 عدد. 5- زونکن پهن آنجل 300 

عدد. 6- ماژیک سی دی زبرا 1090 عدد. 7- خودکار جادویی شیما 660 عدد. 8- چرخ زیر 
کیس 12 عدد. 9- پوش��ه پالس��تیک با مارک آنجل 240 عدد. 10- آلبوم و کارت ویزیت 160 
عددی 45 عدد. 11- کیف س��ی دی 24 عددی KINRA درجه یک. 12- کیف سی دی 48 عدد 
با مارک KINRA 58 عدد. 13- کیف سی دی 96 عددی با مارک KINRA 40 عدد. 14- پاکن 
اتودی فشاری 277 عدد. 15- بانک سی دی 60 عددی طرح تاس با مارک AKO 20 عدد. 16- 
ف��ن آنتی هنگ 240 عدد. DVD light soribe -17 240 عدد. 18- چراغ جادویی مدل باتومی 
200 عدد. 19- چراغ جادویی مدل ش��خصی 100 عدد. 20- گل نوری بزرگ 64 عدد. 21- گل 
ن��وری کوچک 100 عدد. 22- مجموعه نرم افزاری افزایش قدرت دارای 4 س��ی دی 80 عدد. 
23- مداد مکانیکی کالچ دار 180 عدد. 24- میز اداری 160×80 مس��تعمل 1 عدد. 25- مانتیور 
دس��ت دوم TVM 1 عدد. 26- مانتیور الی جی دس��ت دوم 1 عدد که میزان ارزیابی توس��ط 
کارشناس دادگستری به مبلغ 66/661/900 ریال می باشد که مصون از اعتراض طرفین قرار 
گرفته. مزایده برای روز پنج ش��نبه 91/3/25 س��اعت 9 تا 10 صبح در ساختمان دادگستری 
اس��تان اصفهان، طبقه3، اتاق 317 برگزار نماید. طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده از اموال بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد بها 
را بهمراه داش��ته باش��ند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده 
کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. م الف/ 3959 مدیر اجرای احکام شعبه 10 

دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1039 خواه��ان فاطم��ه منتظری ش��اتوری دادخواس��تی به ش��ماره پرون��ده 910174ح25 
ب��ه طرفی��ت خوان��ده صفرعل��ی رفیع��ی به خواس��ته گواه��ی ع��دم امکان س��ازش طالق 

 تقدی��م ش��عبه 25 دادگاه حقوق��ی اصفه��ان واق��ع در خیاب��ان ش��هید نیکبخت س��اختمان 
 91/4/17 آن  رس��یدگی  وق��ت  و  اس��ت  نم��وده   269 اط��اق  دوم  طبق��ه  دادگس��تری 

و س��اعت 11 صب��ح تعیی��ن گردی��ده اس��ت. ب��ه عل��ت مجه��ول الم��کان ب��ودن خوان��ده 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
 ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. ضمنًا به خوانده ابالغ می گردد داور واجد شرایط خود را ظرف مدت 
یک ماه به این ش��عبه معرفی نماید. م الف/ 3945 ش��یرین کام – مدیر دفتر ش��عبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده
1043 شعبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
900328 له خانم انسیه ایزدپور فرزند محمدحسن علیه ورثه مرحوم حسین کشانی به اسامی 
1- امیرحس��ین کشانی فرزند حسین 2- مریم کش��انی فرزند حسین 3- حسن کشانی فرزند 
حس��ین 4- عزت زاغیان فرزند رمضان بخواس��ته مطالبه بخش��ی از مهریه شامل سیصد و 

بیس��ت و پنج عدد س��که تمام به��ار آزادی )معادل 325 عدد س��که به��ار آزادی( و مبلغ یک 
میلیون و هش��تاد و نه هزار ریال بابت خس��ارت دادرس��ی در حق محکوم لها برحسب سهم 
االرث و پرداخ��ت مبل��غ دو میلی��ون و پانصد و پنج ه��زار ریال )مع��ادل 2/505/000 ریال( 
باب��ت حق االج��را در حق صندوق دولت در نظر دارد جلس��ه مزایده ای م��ورخ 1391/3/22 
از س��اعت 9 ال��ی 10 صب��ح به منظ��ور فروش یکدس��تگاه اتومبی��ل پژو پارس به ش��ماره 
 انتظامی 13-184 و 99 س��فیدرنگ مدل 1389 دو گانه س��وز بشماره موتور 12488355290 
و شاس��ی 374238 )که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری در نظریه ای که مصون 
از ه��ر گون��ه اعتراض باق��ی مانده( حس��ب نظریه کارش��ناس محترم دادگس��تری اتومبیل 
مذک��ور فاقد باطری بوده که موتور روش��ن گردد، اطاق س��الم می باش��د ح��دود 25 هزار 
کیلومت��ر کار کرده اس��ت فاق��د بیمه بوده و با ای��ن وضعیت میزان قیمت پای��ه آن در حدود 
 یکص��د و هفتاد میلیون ریال )مع��ادل 17/000/000 تومان( تعیین و برآورد گردیده اس��ت و 
طب��ق گ��زارش راهور ب��ه تاری��خ 1390/11/15 و ب��ه ش��ماره 4273 37333/1565 مالکیت 
خودروی مذکور متعلق به مرحوم حس��ین کشانی می باش��د در اتاق 252 واقع در طبقه دوم 
 دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخ��ت برگزار نماید ضمن��ًا متذکر می گردد 
طالبی��ن خری��د می توانن��د حداق��ل 5 روز قب��ل از مزای��ده از اتومبیل مذک��ور بازدید بعمل 
آورده و کس��انی م��ی توانن��د در مزای��ده ش��رکت ک��ه حداق��ل ده درص��د مبل��غ موضوع 
ف��روش را نق��داً به همراه داش��ته و برن��ده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیم��ت از نظریه 
 کارش��ناس را پیش��نهاد نمای��د. م الف/ 3960 مدیر اج��رای احکام ش��عبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1049 آگه��ی اب��الغ وق��ت دادرس��ی به محم��د عل��ی نوربخش فرزن��د عباس��علی موضوع 
دادخواس��ت حس��ن کریم��ی علویجه مبنی ب��ر مطالبه وجه ی��ک فقره چک که تحت کالس��ه 
901167 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��یله نش��ر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 
73 ب��رای یک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد 
بدینوس��یله به نامب��رده ابالغ می ش��ود که در تاری��خ 91/4/18 س��اعت 10/30 صبح جهت 
رس��یدگی در ش��عبه نهم دادگاه عموم��ی حقوقی اصفه��ان حاضر ش��وید. در صورت عدم 
حضور و یا عدم ارس��ال الیح��ه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رای 
 مقتض��ی ص��ادر خواهد نمود. م ال��ف/ 3950 مدیر دفتر ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1050 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به حسین هیبت الهی و حسن هیبت الهی موضوع دادخواست 
محمدعلی دلفروزی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک که تحت کالسه 910056 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست 
ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در 
تاریخ 91/4/18 س��اعت 11 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 
دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 3947 مدیر دفتر شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1078 کالس��ه پرونده: 15/910016، وقت رسیدگی: 91/4/18 ساعت 11/30، خواهان: تعاونی 
ثام��ن االئم��ه، خواندگان: 1- ماه مل��ک زاده، 2- محمد محمد نظر، خواس��ته: مطالبه، خواهان 
دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف/ 3951 رحیمی- 

مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
1095 شماره ابالغیه: 9010100351005243، شماره پرونده: 9009980351001239، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901239، خواهان محس��ن صادقیان دادخواستی به طرفیت خواندگان افشین 
اجتهادی و شرکت زرینهای مهندسی برتر تهران تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 316 ارجاع و به کالس��ه 9009980351001239 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/04/18 و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف/ 3955 اطهری بروجنی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
1103 شماره ابالغیه: 9110100351400616، شماره پرونده: 9109980351400081، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910081، خواهان، درویشی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ناصر عباسی 
و صادق احمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
322 ارجاع و به کالسه 9109980351400081 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/17 
و س��اعت 9 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 

3946 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1172 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی ب��ه علی رضوانی فرزند قاس��معلی موضوع دادخواس��ت 
احمدرض��ا مهربان خان��ی مبنی بر ابطال دو فقره ضمانت نامه اخذ وام و مطالبه مبالغ کس��ر 
شده که تحت کالسه 910054 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می 
گردد. بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/4/18 ساعت 8/30 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و 
یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد نمود. م الف/ 3953 مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجراییه 
1173 ابالغ مفاد اجراییه در کالس��ه پرونده 900509 محکوم له بانک صنعت و معدن ش��عبه 
اصفهان به نش��انی اصفهان خیابان ش��یخ بهایی جنب مس��جد ش��مس آبادی محکوم علیها 
1- س��یف اله خرس��ندی 2- محمد تقی مهدی نی��ا 3- علی جوانی هر س��ه مجهول المکان به 
موجب دادنامه غیابی شماره 9009970350901636 مورخ 90/11/15 محکوم علیهم محکومند 
متضامنًا به پرداخت مبلغ ش��صت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون 
و دویست و بیس��ت و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ هفتصد و بیست 
هزار ریال بابت هزینه واخواس��ت و پرداخت ح��ق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و پرداخت 

خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رس��ید 90/4/18 تا زمان اجرا در حق محکوم له به عالوه 
پرداخت مبلغ س��ه میلیون ریال بابت حق االجراء مفاد اجراییه مستنداً به ماده 9 قانون اچرای 
احکام برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد تا 
محکوم علیهم در فرجه قانونی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی خود اس��تفاده نماید. م الف/ 

3954 رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1188 کالس��ه پرونده: 1186/90، ح/1، وقت رس��یدگی: یکش��نبه 91/4/18 س��اعت 11 صبح، 
خواهان: س��ید جالل سنایی، ف مهدی، آدرس تهران، 17 شهریور، نرسیده به میدان خراسان، 
پ 680، خوان��ده: آقای��ان ف��رج و وحید صی��ام فرزندان مجید. خواس��ته: مطالب��ه، خواهان 
دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و 
دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رس��اند. م الف/ 3949 مدیر 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1194 خان��م حوا وطنخواه فرزند غالم محمد دادخواس��تی به طرفیت آق��ای عزیزاله صداقت 
فرزند عبدالعلی به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش به این دادگاه تقدیم نموده است 
که به کالس��ه9109980351700080-910082 ح 17و به ش��ماره ردی��ف بایگانی 910082 / 
ح 17 در دفتر ش��عبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رس��یدگی 
روز ش��نبه مورخه 91/4/17 س��اعت 9/30 تعیین ش��ده اس��ت. از آنجا ک��ه خوانده مجهول 
المکان می باش��د با دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب 
در یک��ی از روزنام��ه ه��ا درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی ف��وق حاضر و در این 
مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه 
 نمای��د. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی اس��ت. م الف/ 3944 دفتر ش��عبه 17 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اخطاریه ماده 102
1701 ش��ماره: 2612 اخطاریه ماده 102- آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا 
مربوط به پرونده اجرایی کالسه 52-712/89 آقای عباس کبیری طرقی و خانم فرخنده جاللی 
س��رکپه راجع به پرونده اجرائی کالسه 52-712/89 این اداره له بانک ملت شعبه کمال الملک 
کاش��ان علیه شما در خصوص اعتراض بس��تانکار به نتیجه ارزیابی مورد وثیقه کالسه فوق 
)شش��دانگ یکباب س��الن مرغداری و س��اختمان های احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 
1400 مترمربع به ش��ماره پالک ثبتی 1543 فرع��ی از 141- اصلی جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
شهرس��تان نطن��ز( برابر ماده 102- آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آقای 
محم��ود ریاحی دهکردی به عنوان کارش��ناس منتخب جهت ارزیابی مجدد انتخاب گردیده اند 
شایس��ته اس��ت در مورخ )91/03/28 روز یکش��نبه( رأس س��اعت 9 صبح جهت ارزیابی در 
محل حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور ش��ما وفق مقررات اقدام می گردد. م الف/ 3966 

شادمان- کفیل ثبت اسناد امالک نطنز

فقدان سند مالكیت 
1738 ش��ماره: 1410 آقاي عباس رحمتي فرزند حسین احدي از ورثه مع الواسطه رضا علي 
سقائي باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلي که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهي شده و 
مدعي اس��ت که سند مالکیت هشت س��هم مشاع از 288 سهم شش��دانگ مزرعه عشرت آباد 
پالک 21 اصلي دهس��تان س��فلي بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 149 دفتر 117 امالک 
به نام آقاي رضا علي س��قائي فرزند عباس ثبت و س��ند صادر و تس��لیم گردیده و به حکایت 
دفتر امالک معامله اي انجام نگردیده و در اثر س��هل انگاري مفقود ش��ده اس��ت نظر به اینکه 
درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثني نموده، طبق ماده 120 اصالحي آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنجه در این آگهي ذکر ش��ده( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود، 
المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف/ 76 عصاري- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره 
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خودکشی پس از دریافت پیامک اخراج از کار
کارمند انگلیسی پس از دریافت پیامک اخراج، دست به خودکشی زد. در متن این 
پیغام آمده است »جایگزینی برای شما انتخاب شده است و نیازی به حضور شما 

نیست«. این مرد،  با مصرف زیاد مواد الکلی به زندگی خود پایان داد.

7

مرگ 13 کودک در آتش سوزی 
مرکز خرید

وق��وع آتش س��وزی در مرکز 
خریدی در قطر دست کم 19 
تبعه خارج��ی را به کام مرگ 
کش��اند. در این آتش سوزی 
که روز گذش��ته در فروشگاه 
»ویالگیو« در »دوحه« قطر 
اتفاق افت��اد، 19 نفر از جمله 
13 کودک در آتش سوختند.

بنابر اعالم رس��انه های محل��ی »دوح��ه«، این ک��ودکان متعلق به 
کش��ورهایی از جمله نیوزیلند، اس��پانیا، ژاپن و فیلیپی��ن بوده اند. 
علت وقوع این آتش سوزی مشخص نشده اما گزارش ها حاکی از آن 
است که آتش از مرکز تعبیه ش��ده برای نگهداری کودکان آغاز و به 
قسمت های دیگر کشیده شده است. بس��تگان یکی از قربانیان این 
حادثه گفت: هیچ گونه وسیله اطفای حریق در زمان حادثه در محل 
وجود نداشت. یکی از نیروهای آتش نشانی گفت: تمام تالشمان این 
بود که هرچه س��ریع تر به محل نگهداری کودکان برسیم، اما شدت 
حرارت مانعی برای ادامه مسیر بود. در این حادثه آتش سوزی 17 نفر 
دیگر نیز مجروح شدند که چهار نفر از آنان کودک بوده اند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، ای��ن مرکز خرید در س��ال 2006 میالدی برای 

فروش اجناس ایتالیایی افتتاح شده بود.

 دستگیری سوداگر شیشه
 در اصفهان 

شناس��ایی و دس��تگیری س��وداگر شیش��ه در اصفهان 
 منجر به کش��ف 400 گرم مخدر صنعتی شد. به گزارش 
زاینده رود، س��رهنگ محم��د علی بختی��اری، فرمانده 
انتظام��ی اصفه��ان ب��ا اعالم ای��ن که ای��ن پرون��ده با 
ش��کایت های مردمی مبنی بر فعالیت گس��ترده فردی 
در خرید و فروش شیشه در محالت به جوانان، در دستور 
کار پلیس قرار گرفت، افزود: به دنبال کس��ب اطالعات و 
شناس��ایی متهم، ردپای وی هنگامی ک��ه با یک خودرو 
پراید برای توزیع شیش��ه به منطقه آمده بود، شناسایی 
ش��د و به این ترتیب متهم همراه یک زن بازداشت شد. 
در این عملیات که از سوی مأموران کالنتری 13 صورت 
گرفت، نادر و بهاره بازداش��ت ش��دند و پلیس توانس��ت 
وسایل مخصوص توزین مواد مخدر را از خودروی متهمان 

کشف کند.  

ورود پلیس فتا به پرونده 
سایت صیغه

سایت »صیغه« که با درج لوگوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در س��ایت خود اقدام به جذب زن��ان و مردان 
می کرد، مدعی شده بود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مجوز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که 
وزارت ارشاد در نامه ای به مسئوالن پلیس فتا این ادعا را 
رد کرد.کارآگاهان پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
)فتا( رسیدگی به پرونده گردانندگان سایت »صیغه« را 
آغاز کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صبح امروز در 
شکواییه ای نس��بت به عملکرد گردانندگان سایت تحت 
عنوان »صیغه« اعالم ش��کایت کرد. گفتنی است وزارت 
ورزش و جوانان تنها سازمانی است که می تواند نسبت به 
اعطای مجوز فعالیت سایت های »همس��ریابی« و غیره 

اقدام کند.

دستگیری جاعل امضای 
دادستان کل کشور 

دادستان کل کش��ور گفت: فردی که امضای من را جعل 
کرده بود، چندی پیش در دادگاه شیراز محکوم شد.

به گزارش مهر، بهمن س��ال 89 بود که حجت االس��الم 
غالمحسین محس��نی اژه ای در نشس��ت خبری عنوان 
کرد دس��ت خط خود من را هم جعل کرده اند. وی گفت: 
فهمیدم که شخصی با جعل دست خط خودم در اصفهان 
درخواس��ت انتقال یک پرونده قضایی از شهر دیگری را 
کرده بود که با آگاهی و هوشیاری مسئوالن مربوطه این 
شخص شناسایی و دستگیر ش��د. بعد هم مورد دیگری 
در ش��یراز رخ داد که این بار یک کالهبردار دیگر امضای 
سخنگوی دستگاه قضا را جعل کرده بود. وقتی عاقبت این 
فرد را جویا شدیم، دادستان کل کشور گفت: آن فردی که 
در ش��یراز اقدام به جعل امضای من کرده بود، دستگیر و 
محکوم شد. البته من از ایشان شکایتی نکردم و براساس 
قانون، دادستانی وارد ش��د که با حکم دادگاه این متهم 

محکوم به زندان شده است.

 مأمور پلیس باالی
 تیرچراغ برق

 روز گذش��ته پیرمردی شهرس��تانی، حدود 65 ساله در 
مقابل مدرسه شهید مطهری در میدان بهارستان تهران 
باالی تیر چراغ برق رفت و فریاد زد: می خواهم خودم را 
پرت کنم. به گزارش مهر، ع��ده زیادی از مردم در میدان 
بهارستان تجمع کردند که باعث ترافیک در میدان شد. 
یک مأمور پلیس هم خودش را باالی تیر چراغ برق رساند 

تا پیرمرد کاله به سر را نجات دهد.

سکته برق، برای مردم گرگان 
حادثه ساز شد

نوسانات برق صبح روز گذشته در گرگان مردم را شوکه 
کرد، به طوری که بسیاری از وسایل برقی آنان سوخت و 

خسارت هایی برجای گذاشت.
نوس��انات ب��رق ب��رای ش��هروندان منطق��ه ایرانمهر با 
ایجاد خس��ارت هایی به مردم این منطقه خبرس��از شد 
و آن��ان را به کوچه ه��ا فراخواند تا دنبال مس��ئولی برای 
حل مشکالتش��ان باش��ند. یکی از س��اکنان این منطقه 
که نوس��انات برق س��بب خسارت به وس��ایل برقی شان 
ش��ده بود، گف��ت: در حالت خ��واب و بی��داری بودم که 
ناگهان صدایی مرا به وحش��ت انداخت و دیدم دودی از 
وسایل برقی منزلمان بلند شده اس��ت. به سرعت کنتور 
 برق را زدم، با این ح��ال تلویزیون، یخچ��ال و کامپیوتر

 خانه مان سوخت.
این خانم که یک فرهنگی است در ادامه افزود: مسئوالن 
اداره برق باید پاسخگو باشند. با وجودی که وسایلمان از 
محافظ برق برخوردار است اما باز هم نتوانست جلوی این 
خسارت ها را بگیرد. امیدواریم هر چه زودتر این مسئله از 

سوی مسئوالن پیگیری شود.
خانمی دیگر که وسایلش از نوس��انات برقی آسیب دیده 
بود، گفت: ما که تازه اول زندگی مان است و تعداد زیادی 
از وس��ایل برقی منزل م��ان را با قس��ط و وام خریده ایم، 
شما بگویید با این وضعیت اقتصادی چگونه از عهده این 
همه خس��ارت برآئیم. واقعا سخت اس��ت بخواهیم پول 
وسایلی که دچار خسارت شده اند را بپردازیم، از مسئوالن 
می خواهم به جای این که صورت مسأله را پاک کنند، به 
درد دل ما برسند و خسارت هایی که ناشی از این حوادث 

بوده را بپردازند.

به گزارش ایس��نا، مأموران معاونت نظارت ب��ر اماکن عمومی 
تهران ب��زرگ 80 غرفه این نمایش��گاه را به دلی��ل بدحجابی 
غرفه داران و فروشندگان آنها پلمپ کردند. مسئول نمایشگاه 
نیز برای ارای��ه توضیحات به معاونت نظ��ارت بر اماکن پلیس 

امنیت عمومی تهران بزرگ فراخوانده شد.
برخورد با مصادیق بدحجابی در این نمایشگاه که از دو روز قبل 
آغاز شده اس��ت همچنان ادامه دارد و مأموران پلیس امنیت 
اخالقی تهران بزرگ نیز هم اکنون نی��ز در محل برگزاری این 
نمایشگاه مستقر هستند و با مراجعه کنندگان و فروشندگان 

متخلف برخورد می کنند.
پلیس پایتخت از چند هفته گذشته تاکنون طرح های تشدید 
برخورد با بدحجابی و بدپوشش��ی در میادی��ن، مراکز خرید و 
پارک ها، اماکن تفریحی و کوهستان ها، رانندگان و سرنشینان 

بدحجاب در بزرگراه ها و معابر درونشهری، سگ گردانی و ایجاد 
آلودگی صوتی را به مرحله اجرا گذاش��ته است که اجرای آنها 

همچنان ادامه دارد.

پلیس در مورد نوع پوشش تذکر داده بود
فرمانده نی��روی انتظام��ی درباره پلم��پ 80 غرف��ه یکی از 
نمایشگاه های تهران گفت: پلیس پیش از این نیز به غرفه داران 

نمایشگاه غذا در مورد نوع پوششان تذکر داده بود.
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم گفت: این گونه نمی شود که 

غرفه داران اصول ابتدایی را رعایت نکنند.
وی با بیان این که هنگامی که دیپلمات های خارجی وارد کشور 
می شوند، پوش��ش را رعایت می کنند، اما فروش��نده داخلی 
نمی تواند آن را رعایت کند، گفت:  پیش از این نیز مس��ئوالن 

انتظامی تهران بزرگ نسبت به پوشش غرفه داران تذکرات الزم 
را داده بودند، اما گویا تا برخوردی صورت نگیرد، تذکر جدی 

گرفته نمی شود که این اقدام انجام شد.
احمدی مقدم درباره چرایی افزایش میزان گشت های امنیت 
اخالقی در س��طح تهران گفت: اجرای این طرح شدت نیافته 
است و این، به دلیل رکود چند ماهه در این حوزه است. فرمانده 
ناجا افزود: اجرای طرح های متعدد از جمله طرح های نوروزی 
و غیره باعث ش��ده بود اولویت پلیس در این زمینه کمرنگ تر 
شود و این سبب شد هنگامی که دوباره نس��بت به انجام این 
طرح اقدام شد، احساس ش��ود که این طرح با قدرت و شدت 
بیشتری انجام می شود، اما آمارها نشان می دهد شدتی در این 

زمینه نداشته ایم. 
وی در مورد مکان اس��تقرار این گشت های امنیت اخالقی نیز 
گفت: استقرار گشت ها براساس تدبیر، تحلیل و تجزیه میدانی 

و تدبیر مدیران است.

اگر رعایت نکنند، پلیس اجازه برپایی نمایشگاه را 
نمی دهد

جانش��ین فرمانده نی��روی انتظام��ی اعالم کرد: مس��ئوالن 
نمایشگاه ها اگر نتوانند مسائل مربوط به عفاف و حجاب را در 
نمایشگاه هایشان رعایت کنند، پلیس اجازه برپایی نمایشگاه 
را نمی دهد. سردار احمدرضا رادان در تشریح خبر فوق افزود: 
مسئوالن و سازما ن هایی که اقدام به برپایی نمایشگاه می کنند 
باید مس��ائل مربوط به عفاف و حجاب را در نمایشگاه هایشان 

رعایت کنند. 
وی افزود: در صورت رعایت نکردن عفاف و حجاب و تعهدات 
مسئوالن نمایش��گاه در این رابطه، پلیس از برپایی نمایشگاه 

جلوگیری می کند. 
جانشین فرمانده ناجا، در مورد چرایی پلمپ 80 غرفه نمایشگاه 
مواد غذایی در تهران بزرگ نیز اظهارکرد: متصدیان غرفه های 

یاد شده از حجاب مناسبی برخوردار نبودند. 
به گفت��ه رادان، س��ازمان هایی که اقدام به برپایی نمایش��گاه 
می کنند، متعهد هستند تمام مسائل مربوط به عفاف و حجاب 

را رعایت کنند.
 وی با بیان این که طرح امنیت اخالقی به زودی در تمام نقاط 
کش��ور اجرایی می ش��ود، گفت: پلیس در این طرح با هرگونه 

مظاهر بدحجابی و یا بدپوششی برخورد می کند. 
جانشین فرمانده ناجا در پایان از همکاری مردم در اجرای مؤثر 

طرح امنیت اخالقی تشکر کرد. 

جلوگیری پلیس از برپایی نمایشگاه هایی که حجاب را رعایت نمی کنند 

پلمپ 80 غرفه جشنواره غذاهای سنتی به دلیل بدحجابی 

پلیس تهران به دلیل بدحجابی، 80 غرفه اولین جشنواره غذاهای سنتی ایران را در نمایشگاه  گروه
بین المللی تهران پلمپ کرد. مأموران پلیس پایتخت در ادامه طرح تشدید امنیت اخالقی و حوادث

برخورد با بدپوششی، بدحجابی و مانکن ها، بعدازظهر یکشنبه به نخستین جشنواره غذاهای 
سنتی ایران در نمایش�گاه بین المللی تهران مراجعه کردند. براساس گزارش�ات دریافتی، مأموران گشت امنیت 
اخالقی که به همراه معاونت نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در محل این نمایشگاه حضور 
داشتند، پس از بررسی وضعیت نس�بت به تذکر به غرفه داران بدحجاب و بدپوشش اقدام و تعدادی از آنها را نیز 

دستگیر کرد.

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 798   | May 30  ,2012  | 12 Pages 

اگر خبر های سینمایی را در س��ال جدید دنبال کرده باشید، قطعا در جریان اتفاقاتی که 
برای رضا داوود  نژاد رخ داده، قرار گرفته اید. این بازیگر که با مشکل کبد روبه رو شده بود، 
با انتقال به بیمارستان الله و بعد از آن بیمارس��تان نمازی شیراز در نوبت پیوند کبد قرار 
گرفت و باالخره در بیست وچهارم اردیبهش��ت این پیوند انجام شد. پیوندی که در طرف 
دیگر آن اسم »سید محمد رضا کاکاوند« به چشم می خورد؛ مردی که به علت ایست قلبی 
از مدتی قبل در بیمارستان نمازی بستری شده بود و بعد از این که دچار مرگ مغزی شد، 

اعضای بدنش به سه نفر، از جمله رضا داوود نژاد اهدا شد. 
به همین بهانه سراغ خانم مظفری، همس��ر محمد رضا کاکاوند رفتیم و از اتفاق های روز 
پیوند پرسیدیم. خانم مظفری در این باره گفت: شش سال پیش بود که به خاطر تومور در 
بیمارستان بستری شد و بعد از عمل جراحی مشکلش کامال حل شد، اما نمی دانم دوباره 
چرا این سردرد ها شروع شد و کار به این جا رسید. در بیمارستان شهید چمران، همسرم 
دچار ایست قلبی ش��د. وی در ادامه افزود:  مس��ئوالن بخش گفتند ما این جا تجهیزات 
کامل نداریم و تا رسیدن متخصصان قلب باید صبر کنید، اما بهتر است او را به بیمارستان 

دیگری منتقل کنید. 
ما هم تصمیم گرفتیم همس��رم را به بیمارس��تان نمازی انتقال بدهیم و بعد از دو شب، 
پزش��کان مرگ مغزی همس��رم را اعالم کردند. مظفری افزود: روز اول مداوم به این فکر 
می کردم که همسرم برمی گردد.امیدوار بودم، اما متأس��فانه حقیقت این بود که او دچار 

مرگ مغزی شده بود.
 در همان روز ها بود که یاد صحبتی که در تعطیالت عید با همسرم داشتم افتادم. آن موقع 
محمد رضا به من گفت: »بهتر است برویم کارت اهدای عضو بگیریم.« یعنی تصمیم مان 
 بر این بود اما خب بیماری محمد اجازه این کار را به ما نداد. به خاطر همین احساس کردم 
اگر اعضای بدنش را اهدا کنیم، خوشحال می شود. با این حال تصمیم گیری برایم سخت 

بود. 
مظفری در ادامه گفت: با خودم می گفت��م اگر دو درصد هم امکان بازگش��ت دارد، باید 

منتظرش بمانیم. فکر کردم باالخره باید یک تصمیم ج��دی بگیریم. همین جا بود که با 
خانواده همسرم مشورت کردم و به این نتیجه رسیدیم. 

خانم مظفری گفت: آقای داوود نژاد را می ش��ناختیم. بازی ها و خنده های ایشان همیشه 
در نظرم بود به ویژه که امس��ال عید هم سریالش��ان را با خانواده می دیدیم. در س��ریال 
»فراموشی« یک شکل دیگری شده بودند، مثل گل پژمرده بودند و به نظر خیلی شکسته 
می آمدند. در نگاه اول اصال نشناختمشان، بعدا گفتند او همان بازیگر طنز است.وقتی به ما 
اعالم کردند شوهرم مرگ مغزی شده است، با برادر محمد رضا راهی بیمارستان شدیم، او 

گفت: می دانی داوود نژاد در بیمارستان نمازی بستری است؟ 
همان موقع یک چیزی از ذهنم گذشت، با این که نمی دانستم کبد می خواهد یا این که 

اصال همسرم می تواند کبدش را به او بدهد یا نه، حس عجیبی به من دست داد. 
به هر س��ختی که بود با پیوند موافقت کردیم و بعد متوجه ش��دم کبد همس��رم به آقای 
داوود نژاد پیوند زده شده است. حس خیلی خوبی به من دست داد، همسرم یک هنرمند 

خطاط بود و توانست به یک هنرمند دیگر کمک کند. 

گفتگو با علیرضا داود نژاد درباره پیوند کبد و وضعیت پسرش
» بیشتر شبیه معجزه بود.« روز های زیادی است که تلفنی پیگیر وضعیت رضا داوود نژاد 
از پدرش هستیم. آنها با انتقال پسرشان به شهر شیراز منتظر بودند، کبدی اهدا شود که 
با شرایط بیمار همخوانی داشته باشد و عمل پیوند انجام شود و 25 اردیبهشت این اتفاق 
افتاد: واقعا روزنه امید به سوی ما باز شد تا این که بعد از چند روز با یک عمل 10 ساعته، 

رضا دوباره به زندگی برگشت.
 علیرضا داوود ن��ژاد درباره پیوند پس��رش گفت: در ای��ن مدتی که در ش��یراز در انتظار 
 پیوند بودی��م، وضعیت بغرنجی داش��تیم، واقعا نمی دانس��تیم باید چ��ه آرزویی کنیم؛ 
این که کسی مرگ مغزی شود و کبدش به پسر ما برسد؛ این چیزی نبود که ما توانیم آرزو 

کنیم. وضعیتی که ما در آن قرار داشتیم بیشتر شبیه معجزه بود.

 انگلستان؛ ساخت 300 قطعه 60 کیلویی پنیر 
با تصویر ملکه در شصتمین سالگرد سلطنت 

چین؛ برگزاری  فستیوال هندوانه در پکن برای 
کشاورزان 

 هند؛ وقوع آتش سوزی مهیب در منطقه 
جندی نگار در حومه دهلی

چه خبر، از کجا؟

چهره روز

چه کسی به رضا داوود نژاد کبد داد؟ 

SMS

استقرارمأموران نامحسوس 
درمراسم سالگرد ارتحال امام)ره(

فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار حسین ساجدی نیا

مجموعه پلیس تهران بزرگ از 24 س��اعت پیش از آغاز مراسم در 
آماده باش کامل هستند. 

هماهنگی ه��ای الزم جه��ت برق��راری امنی��ت در ته��ران صورت 
گرفته اس��ت. در ای��ن روز بالگرده��ای هواناجا در اختی��ار قرارگاه 
روح اهلل ق��رار دارند که ای��ن تعداد ب��رای کنترل معاب��ر، جاده ها و 
همچنین کنترل انتظام��ی و امنیتی کافی اس��ت. مأموران پلیس 
پیش��گیری و آگاهی تهران بزرگ برای کنترل نامحسوس افراد در 
 راستای جلوگیری از فعالیت 
افراد سودجو و س��ارقان به 
صورت نامحسوس در میان 

جمعیت حضور دارند.
کلیه مجموعه پلیس آگاهی 
از 24 س��اعت پیش از آغاز 
مراس��م در حالت آماده باش 

کامل قرار دارند.



یادداشت

 در کمتر از 14 روز 
باقیمانده تا برگزاری 

رقابت های یورو 2012، 
بچه فیل انگلیسی با انجام 

حرکات نمایشی بازی با 
توپ همه را متحیر کرد. 
این بچه فیل دوساله که 

»دنا« نام دارد، همانند یک 
بازیکن فوتبال می تواند 

حرکات خاصی را همچون 
هد زدن انجام دهد و 

عالقه دارد با توپ های 
کوچک و بزرگ بازی کند.

اکثر بازیکنان پرسپولیس 
خودروهای گران قیمتی 

 دارند؛از بی ام دبلیو و 
 بنز گرفته، تا آئودی و 

پرادو و لکسوس. 
در این میان 

  اما گران ترین
  خودرو متعلق به

 مهدی مهدوی کیاست. او  
 با یک دستگاه پورشه کاین 

 )شاسی بلند( 
به تمرین می آید.

 بازیکنان بارسلونا در یک 
مسابقه فوتسال خیریه 

به مصاف یکدیگر رفتند 
که این بازی با برتری 11 بر 

9 تیم گواردیوال مقابل تیم 
ویالنووا به پایان رسید. در 

این مسابقه خیریه، بازیکنان 
بارسا در قالب دو تیم فوتسال 
با یکدیگر به رقابت پرداختند 

که هدایت یک تیم بر عهده 
پپ گواردیوال سرمربی سابق 

آبیـ  اناری ها بود

گواردیوال مقابل ویالنووا به پیروزی رسید! 

گران ترین خودرو متعلق به کیست؟ فیل فوتبالیست راهی یورو 2012 شد 

عکس نوشت

 گفتگو 

خبر کوتاه

AFC به نویدکیا تذکر داد
دبیرکل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در نامه ای به مهدی محمدنبی، 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال ای��ران، به محرم نویدکی��ا، بازیکن فوالد 

سپاهان ایران، تذکر داد. 

کاظمی در  گیتی پسند ماندنی شد
 افشین کاظمی، بازیکن فصل گذش��ته تیم فوتسال گیتی پسند برای 
س��ه فصل دیگر قرارداد خود را با تیم قهرمان ایران تمدید کرد. به این 
ترتیب در تمرینات تیم گیتی پس��ند شاپا، حس��ین حسینی، سعید 
تقی زاده، افشین کاظمی، محمدرضا یوس��فی و سجاد بندی سعدی 

حضور دارند. 

ابراهیم توره به تیم ملی رسید
ابراهیم توره، مهاجم سابق س��پاهان جمعه شب اولین دیدار خود را با 
پیراهن تیم ملی سنگال انجام داد. مهاجم ۲۶ ساله تیم موناکو فرانسه 
و بازیکن سابق سپاهان، اولین بازی اش را برای سنگال مقابل مراکش 

انجام داد. 

اعتماد به نفس بازیکن جدید سپاهان
سپاهان در حالی روز دوشنبه با ایران نژاد بازیکن فصل پیش تیم شاهین 
به توافق رسید، که به نظر می رسد با حضور این مدافع در تیم اصفهانی، 
تمدید قرارداد با اش��جاری در هاله ای از ابهام قرار گرفته باشد. محسن 
ایران نژاد در گفتگو با ایمنا پیرامون توافق با تیم سپاهان می گوید: برای 
فصل آینده پیشنهاد خوب زیاد داشتم، اما به سبب این که سپاهان یک 
باشگاه بزرگ است و افتخارات بسیاری را ازآن خود کرده، با این تیم به 
توافق رسیدم؛ افتخار هر کسی است که در تیم سپاهان بازی کند و من 

هم از این مسأله مستثنی نیستم.  
مدافع چپ تیم ش��اهین در م��ورد پرسپولیس��ی نش��دنش در فصل 
گذشته با حمید اس��تیلی، تصریح می کند: پارس��ال با حمید استیلی 
به توافق رس��یدم و همه چیز برای پیوس��تن من به پرس��پولیس تمام 
ش��ده بود، اما به هر حال وقتی اسپانس��ر تیم ش��اهین عوض ش��د، به 
من رضایتنام��ه ندادند. واقعاً نمی دانم نرفتن به پرس��پولیس امس��ال 
را به حس��اب خوش شانس��ی بگ��ذارم یا بدشانس��ی. گفته می ش��ود 
س��پاهان با پوالدی برای فصل آینده به توافق رس��یده اس��ت؛ حسن 
 اشجاری هم یکی از گزینه های سپاهان برای پست دفاع چپ به شمار 
می رود. ایران نژاد در م��ورد رقابت با این دو بازیک��ن، اضافه می کند:  
پوالدی و اشجاری بازیکنان بزرگی هستند، اما مطمئن باشید حتی اگر 
این بازیکنان در سپاهان حضور داشته باشند، این من هستم که درون 

زمین قرار می گیرم.

لیست قطعی  اخراجی های 
پرسپولیس

لیست10 بازیکن پرسپولیس که مورد تأیید سرمربی تیم قرار گرفته 
و فصل بعد در پرس��پولیس ماندنی هستند، مش��خص شد. به جز این 
لیس��ت10 نفره، بقیه بازیکنان فصل قبل پرسپولیس در لیست مازاد 
قرار گرفته اند و باید دنبال باش��گاه جدیدی باش��ند. مهدی مهدوی 
کیا، علی کریمی، محمد نوری، غالمرضا رضایی، حمید علی عسگری، 
امیرحسین فش��نگچی، علیرضا نورمحمدی، هادی نوروزی، مهرداد 
پوالدی و ایمون زاید10 بازیکنی هستند که برای فصل بعد مورد تأیید 
دنیزلی قرار گرفته اند. این بازیکنان هم لیس��ت مازاد پرس��پولیس را 
تش��کیل می دهند که برای فصل آینده جایی در برنامه های دنیزلی 
نخواهند داشت: میثاق معمارزاده، حسین هوش��یار، علیرضا محمد، 
ش��یث رضایی، حس��ین بادامکی، محم��د نصرتی، مه��رداد اوالدی، 
ج��واد کاظمی��ان، مجتبی ش��یری، مازی��ار زارع، ابراهیم ش��کوری، 
وحید هاش��میان، مامادو تال، س��امان آقازمانی، روح اهلل سیف الهی و 

محمدحسین کنعانی. 

آزارد به چلسی پیوست
ادن آزارد، س��تاره بلژیک��ی لیل تأیید کرد در تابس��تان 
راهی چلس��ی خواهد ش��د، این در حالی اس��ت که روز 
گذشته اعالم شد باشگاه چلس��ی با پشت سر گذاشتن 
منچسترسیتی و منچستریونایتد، در آستانه به خدمت 
گرفتن این بازیکن قرار دارد. این س��تاره ۲1 س��اله در 
صفحه توئیترش نوش��ت:» من با قهرمان چمپیونزلیگ 

قرارداد می بندم.« 

 کاکا به پاریسن ژرمن
 می رود؟

بنابه گفته مدیر ورزش��ی پاریسن ژرمن، هافبک برزیلی 
رئال مادرید یکی از هدف ه��ای تیمش جهت خرید در 

تابستان سال جاری است. 
 لئون��اردو گف��ت: کاکا بازیکن��ی بزرگ و خ��ارق العاده 
 است که توان فنی بس��یار زیادی دارد، اما متحمل چند 
آس��یب دیدگی ش��ده که بر عملکردش تأثیر گذاش��ته 
 اس��ت. او بازیکنی اس��ت که از رقابت در تیم اس��تقبال 
می کند. کاکا بس��یار با انگیزه اس��ت و ما مایلیم او را در 
پاریس در اختیار داشته باش��یم، اما هنوز رایزنی با او را 
 شروع نکرده ایم. گفته می شود کاکا که در دوران حضور 
دو ساله خوزه مورینیو نزد کهشکانی ها به بازیکنی ذخیره 
تبدیل ش��ده، با حضور در تیمی همچون س��ن ژرمن به 
عنوان گزینه اول جهت حضور در ترکیب تیم مطرح شود. 

بارسلونا هم برای ایوانوویچ 
وارد گود شد

بارسلونا با پیشنهاد ۲۳ میلیون پوندی به مدافع چلسی، 
با رئ��ال مادرید رقابت می کن��د. بارس��لونا در نظر دارد 
برای خرید برانیس��الو ایوانوویچ با رئال مادرید، حریف 
 دیرینه خود رقابت کند. رئ��ال مادرید در نظر دارد مبلغ 
15 میلیون پوند برای خرید بازیکن صرب بپردازد. به هر 
حال حریف اصلی رئال در اللیگا، برای تقویت خط دفاع 
خود تالش می کند و در گام اول تیاگو س��یلوا را مد نظر 
قرار داده است؛ هر چند به نظر می رسد این بازیکن تمایل 
دارد در چلسی بماند. بارسلونا ایوانوویچ را برای پوشش 
دفاع راست و میانی و افزایش حضور فیزیکی تیم در زمین 

مناسب می داند.

پلیس به سراغ مدافع 
یوونتوس رفت

در ادامه جس��تجو برای ب��ه دس��ت آوردن اطالعات در 
خصوص تبانی و ش��رط بندی در لیگ ایتالیا، پلیس به 
سراغ مدافع باش��گاه یوونتوس رفت. در ادامه تحقیقاتی 
 که پلی��س ایتالیا برای رس��یدن ب��ه احتم��ال تبانی و 
شرط بندی در فوتبال این کشور انجام می دهد، لئوناردو 
بونوچی، مدافع یوونتوس نیز مورد بازپرسی پلیس قرار 

خواهد گرفت.

فوتبال جهان
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خط خوردن ستاره صرب از تیم ملی به دلیل نخواندن سرود ملی

میهایلوویچ، سرمربی تیم ملی صربستان، آدام لیائیچ را به دلیل نخواندن سرود ملی در دیدار مقابل اسپانیا 
از اردوی تیم کنار گذاشت. این مهاجم جوان در هنگام پخش سرود ملی، سکوت کرد و همین مسأله موجب 

کنار گذاشتن او از تیم ملی صربستان شد. 
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 سرمربی زنیت سن پترزبورگ: 

     حاضرم به خاطر کریسیتو گردنم را گرو بگذارم
یک داور پیشکسوت اصفهانی در اعتراض به عملکرد هیأت فوتبال استان:

آقایان! سخت در اشتباهید
برای رسیدن به قهرمانی اروپا؛

رئال مادرید به دنبال عقد قرارداد با دروگبا
زنی��ت  س��رمربی  اس��پالتی،   لوچان��و 
 س��ن پترزب��ورگ، از دومینیک��و کریس��یتو، 
مدافع تیم��ش در مقابل اتهام نقش داش��تن 
 در رس��وایی تبان��ی اس��کومس پول��ی دفاع

 کرد.
پلیس ایتالیا روز دوش��نبه به اردوی تیم ملی 
این کشور رفت و این بازیکن ۲5 ساله را مورد 
بازجویی قرار داد و چند ساعت بعد، فدراسیون 
فوتب��ال ایتالیا اعالم کرد تا مش��خص ش��دن 
وضعیت کریسیتو، او از تیم ملی کنار گذاشته 

خواهد شد.
 کریس��یتو هرگون��ه دخالت در این رس��وایی 
را به شدت تکذیب و اس��پالتی نیز به شدت از 

شاگردش دفاع کرد. 
او گفت:  واضح است که پلیس کارش را انجام 
داده، اما من کریس��یتو را می شناسم. او یک 
بازیکن و یک انسان فوق العاده است. تردیدی 
در مورد او وجود ندارد. م��ن حاضرم به خاطر 
 او گردن��م را گرو بگ��ذارم. جان کارل��و آباته، 
 ریی��س فدراس��یون فوتب��ال ایتالی��ا نیز در 
این مورد گفت: صادقانه بگویم به خاطر اتفاقی 
 که برای کریس��یتو رخ داد، ناراحت هس��تم. 
باید به او فرصت داد تا از خودش دفاع کند، اما 
در هر صورت این ی��ک روز ناراحت کننده در 

فوتبال ایتالیا بود. 

غالمرضا محرابی معتقد است که نقطه ضعف 
اصفهان، نداش��تن داوری بین المللی اس��ت و 
بسیاری از پیشکس��وتان داوری از این اوضاع 

شکایت دارند.
این داور پیشکس��وت اصفهان��ی در گفتگو با 
ایس��نا در خص��وص انتخابات هی��أت فوتبال 
اصفهان اظهارکرد: باید انتخابی آگاهانه صورت 
گیرد. م��ا در این چند س��اله چه چی��زی را از 
هیأت فوتبال دیدیم؟ برخی دوستان فکر می 
کنند موفقیت ه��ای س��پاهان و ذوب آهن به 
خاطر این است که هیأت فوتبال خوبی داریم! 
 باید بگوی��م که این افراد س��خت در اش��تباه 
هس��تند. محرابی ب��ا بیان این که دو باش��گاه 
س��پاهان و ذوب آهن نیز دور قبل از نتیجه به 
دست آمده شوکه شدند، ادامه داد: آقایانی که 
می توانند رأی دهند، نبای��د فکر کنند که این 
 رأی فقط متعلق به خودشان است و می توانند 
خری��د و فروش کنن��د! ای��ن رأی از آن مردم 
شهرش��ان و هزاران جوان اس��ت؛ م��ا باید راه 
شهدا را برویم و جز صراط مستقیم راه دیگری 
را انتخاب نکنیم  و به خاطر خدا هم که ش��ده 

ببینید چه کسی بهترین عملکرد  و کارکرد را 
خواهد داشت. داور پیشکسوت اصفهان با بیان 
 این که اگر ای��ن دوره هم البی ص��ورت گیرد 
چهار سالی بدتر از این هش��ت سال در انتظار 
خواهیم داش��ت، یادآور ش��د: نظر ش��خصی 
من این اس��ت که  شاهس��وندی و یزدی زاده 
شایستگی های بهتری دارند و اگر شاهسوندی 
در دور قب��ل دقیق��ه90 زمی��ن را ت��رک 
 نمی کرد، ام��روز فوتبال اصفه��ان نجات پیدا  

کرده بود. 
محرابی در پاس��خ به این س��ؤال که وضعیت 
داوری اصفه��ان را چگونه ارزیاب��ی می کنید، 
عنوان  کرد: اصفهان همیش��ه قط��ب داوری 
کش��ور ب��ود و داوران ق��وی و قض��اوت های 
خوبی را داش��تیم، ولی برخی ها نگذاشتند که 
داوران رش��د کنند و باعث ش��دند بسیاری از 
پیشکسوت های داوری خود را کناربکشند. وی 
تصریح کرد: اگر می بینید من با هیأت فوتبال 
همکاری دارم، تنها به خاطر این است که اگر 
می��دان را ترک کنم،  عده ای ب��ه نحو دیگری 

رشد کاذب خواهند کرد. 

قهرمان اللیگا اسپانیا به منظور انعقاد قراردادی دو 
ساله با اسطوره چلس��ی وارد مذاکره شد. قهرمان 
اللیگا خواهان جذب بازیکن ۳4 س��اله چلس��ی 
 است و مذاکرات میان دو طرف برای انعقاد قرارداد

 دو ساله انجام شده است. اسطوره چلسی در فینال 
لیگ قهرمانان اروپا در س��ال ۲004 با درخواست 
مورینیو به اس��تمفورد بریج رفت و سال گذشته 
در فهرست خرید س��رمربی پرتغالی مادرید قرار 
گرفت ت��ا انتقال این بازیکن به س��انتیاگو برنابئو 
مورد ارزیابی قرار گیرد. به هر حال اکنون مورینیو 
کنترل کاملی بر نقل و انتق��االت در برنابئو دارد و 

دروگبا یک بازیکن آزاد اس��ت تا همه ش��رایط 
 برای انعقاد این قرارداد مهیا باشد. مهاجم 
س��احل عاجی توجه باش��گاه هایی از 

ایتالیا، اسپانیا، آلمان و روسیه را برانگیخته 
است، در حالی که یک پیشنهاد هنگفت نیز از سوی 
شانگهای شنهووای چین به این بازیکن رسیده و به 
نظر می رسید که وی تقریباً آماده قبول درخواست 
چینی هاست، اما وی که برای رفتن به شانگهای 
تردید داشت، با پیشنهاد خوزه مورینیو بار دیگر در 
تصمیم خود تجدید نظر خواهد کرد تا مقصد نهایی 

خود را انتخاب کند. مورینیو می خواهد قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا را به کلکسیون افتخاراتش 
در رئ��ال مادری��د اضافه کن��د و برای رس��یدن 
 به این افتخار، خرید دروگبا ش��اید کافی باش��د.

 در همین حال پیتر چک، دیگر اس��طوره چلسی 
یک قرارداد چهار ساله جدید در استمفورد بریج 

امضا کرد. 

فامیلش نا خودآگاه شمارا تا اسکار 
سمیه 
مسرور

 
می بـرد و به یـاد اصغـر فرهادی 
می انـدازد؛ این قدر کـه در تایپ 
اسمش اشتباه می کنید.اما او اصغر فرهادی نیست، بلکه 
اسماعیل است. موهای کج که بخشی از صورتش را استتار 
می کند و لهجه غلیظ اصفهانـی اش، وجه تمایز مهمی 
است که با سرکم موو لهجه اصغر فرهادی دارد؛جدای از 
این که دیگری در عرصه سینما افتخار آفرینی می کند 

و او مستطیل سبز را در می نوردد.
اسـماعیل فرهادی، هافبک سال های اخیر تیم فوتبال 
ذوب آهن است که فوتبالش را با رسول کربکندی شروع 
کرد و حـاال بعد از چندسـال دوباره این مربـی را باالی 
سرخودمی بیند. نظرش راجع به رسول کربکندی مثبت 
است و از او به نیکی یاد می کند، اما حضور وی را عیاری 
برای ماندن در ذوب آهن نمی داند و ادامه همکاری با این 

تیم را به شرایط مالی باشگاه منوط می کند.

قصد ماندن در ذوب آهن را دارید؟
دوس��ت دارم در ذوب آهن بمانم، اما هنوز که وضعیت باشگاه 
مش��خص نیس��ت و باید ببینیم اوضاع مالی ذوب آهن چگونه 
خواهد بود.البته با آقارس��ول چند جلس��ه ای صحبت کردم.

ایش��ان قباًل مربی من بودند و فوتبال را به من یاد دادند. از این 
بابت مشکلی ندارم، ولی ماندن یا رفتنم به شرایط مالی باشگاه 

بستگی دارد.
 فکر نمی کنیـد با وجـود فرصت کم فصـل نقل و 

انتقـاالت منتظـر مانـدن برای 
این که باشـگاه تمام امور مالی 
و برنامه ریزی برای فصل بعد را 
بررسی کندو با اعالم این مسائل 
شـما بخواهید به نتیجه برسید 
وقت هدر می رود؟ ممکن است 
خیلـی از فرصت ها را از دسـت 

بدهید.
بله، این باشگاه ذوب آهن اس��ت که باید زودتر وارد عمل شود 
و به ما اعالم کند برای فصل بعد چه برنام��ه و بودجه ای دارد 
تا ما که بازیکن آزاد هس��تیم، زودتر و راحت تر برای فصل بعد 

تصمیم گیری کنیم.
ادامه کار با باشـگاه بحران زده ذوب آهن سـخت 

نیست؟
بدون شک چرا. ش��رایط خیلی سخت اس��ت واصاًل نمی دانم 
 چه خواهد ش��د. ولی من برای ماندن ش��رط هایی دارم، مثل 
تسویه قرارداد فصل قبل و رفع مشکالت مالی و قرارداد خوب 

برای فصل آینده؛ همین طوری درذوب آهن نمی مانم.
چقدر از فصل قبل طلب دارید؟

۶0 درصد قرارداد فصل قبل مانده که هنوز تسویه نکرده اند.
درمورد این که قانون سـقف قـرارداد پابرجاماند 
و تنها 50 میلیـون تومان به آن اضافـه کردند، چه 

نظری دارید؟
 اگر م��ا لیگ حرف��ه ای داری��م و م��ی خواهیم ب��ا لیگ های 
حرفه ای دنیا رقابت کنیم و مثل آنها باشیم، باید همه چیزمان 
مثل آنها باش��د. کجای دنیای حرفه ای فوتبال برای بازیکنان 
س��قف و کف تعیین می کنند؟! ب��ه نظر من ای��ن مقوله باید 
به مدیریت باش��گاه ها س��پرده ش��ود تا آنها تصمی��م بگیرند 
که به یک بازیکن چقدر پ��ول بدهند. اج��ازه بدهند بازیکنی 
که لیاقتش این اس��ت که۶00-500 میلیون پ��ول بگیرد، به 
 حقش برس��د و بازیکنی هم که باید کمتر از این دریافت کند، 

آنچه باشگاه مدنظر دارد به آن پرداخت شود.
از باشگاه های دیگر پیشنهاد دارید؟

فعال بحث سپاهان است که تیم بزرگی است و سه دوره قهرمانی 
متوالی لی��گ را دارد. هر بازیکنی دوس��ت دارد در تیمی مثل 
سپاهان که کاماًل حرفه ای است و مدیریت قوی دارد  بازی کند. 
من هم به حضور در این تیم فکر می کنم و اگر با ذوب آهن به 

توافق نرسم، حتما یکی از گزینه هایم سپاهان است.
از مدیریت گفتید؛ به سراغ باشگاه ذوب آهن برویم. 
چقدر مدیریت باشگاه را در نتایج و عملکرد فصل 

قبل تیم فوتبال ذوب آهن تأثیر گذار می دانید؟
مدیریت نقش بس��زایی در موفقیت یک تیم دارد. شما باشگاه 
سپاهان را ببینید. بعد از رفتن س��اکت از سپاهان، خیلی ها بر 
این باور بودند که سپاهان به نابودی کشیده می شود، اما علیرضا 
رحیمی آمد و با مدیریت مالی و فکری و تسلط بر امور، قهرمانی 
دیگری برای این تیم رق��م زد، در حالی که مدیریت ذوب آهن 
در هیچ بعدی خوب نبود. ما فصل قبل در تمام پست ها بازیکن 
خوب داش��تیم، اما نبود مدیریت و مش��کالت مالی، باعث شد 
تیمی که در چندس��ال اخیر همیش��ه مدعی ب��وده و در جام 
 باش��گاه ها نایب قهرمان ش��ده، به رتبه شش��می بسنده کند.

  ای��ن اتف��اق تنه��ا حاص��ل س��وء مدیری��ت ب��ود. اگ��ر در 
ذوب آهن از هم��ه لحاظ مدیری��ت خوبی داش��تیم، با وجود 
تمام مش��کالت می توانس��تیم جایگاه بهتری در لیگ کسب 
 کنیم.حتی می توانم بگویم اگر قرار باش��د همین مدیریت در

 ذوب آهن ادامه داشته باشد، فصل آینده هم نباید منتظر اتفاق 
خاصی باشیم.

از رفتن منصور ابراهیم زاده ناراحت شدید؟
به هرحال ایشان برای ذوب آهن خیلی زحمت کشیدند و یک 
قهرمانی در ج��ام حذفی و چند نایب قهرمان��ی در لیگ و جام 
باشگاه های آسیا را به ویترین افتخارات ذوب آهن اضافه کردند. 
اما ما بازیکن هستیم و تابع نظر باش��گاه و نمی توانیم بگوییم 

کدام مربی باشد بهتر است و با فالن مربی کار نمی کنیم.
اگر ابراهیم زاده به شـما پیشنهاد بدهد که به نفت 

بروید، چه می کنید؟
من شناخت کاملی از اخالق و رفتار او دارم وسال ها زیر نظرش 
فوتبال بازی کردم. اگر با ذوب آهن به نتیجه نرسم، چراکه نه. 
تیم فوتبال نفت تهران هم تیم خوب و بدون حاشیه ای است که 

بازیکنان خوبی هم دارد.
از باشگاه های خارجی هم پیشنهاد داشتید؟

 خیر، من آدمی نیس��تم که الکی بازار گرمی کن��م. با صداقت 
می گویم که تاحاال از هیچ تیم خارجی پیشنهاد نداشته ام.

آمدن رسول کربکندی، مهدی رجب زاده، محسن 
مسلمان و قاسـم حدادی فر به ذوب آهن راچگونه 

ارزیابی می کنید؟
این ها همگی برای ذوب آهن خیلی زحمت کش��یدند و 
 در زمانی ک��ه در خدمت این تیم بودند، از هیچ تالش��ی 
فرو گذار نکردند. قطعاً آمدنشان به ذوب آهن تأثیرگذار 
است، ولی باید دید وضعیت باشگاه برای فصل بعد چگونه 
است. شرایط در میزان تأثیرگذاری افراد بسیار مؤثر است.

اسماعیل فرهادی: 

یکی از گزینه هایم سپاهان است

هر بازیکنی دوست 
دارد در تیمی مثل 
سپاهان که کاماًل 
حرفه ای است و 

مدیریت قوی دارد  
بازی کند. من هم 
به حضور در این 

تیم فکر می کنم و 
اگر با ذوب آهن به 
توافق نرسم، حتما 
یکی از گزینه هایم 

سپاهان است



چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

برگزاری کالس مربیگری درجه 3 
وزنه برداری

خوشحالم که الگوی بانوان 
ورزشکار مسلمان جهان شده ام

مهسا مردانی، نایب قهرمان پومسه جهان 

  مردان��ی در حال��ی که ب��ه دلیل مش��کالت ش��خصی از حض��ور در 
رقابت های قهرمانی آسیا بازمانده بود، در رقابت های اخیر دانشجویان 
جهان شرکت کرد و به مدال نقره رسید.  وی سال پیش نیز مدال نقره 
مسابقات یونیورسیاد جهانی در چین را کسب کرد و مورد توجه بسیاری 
از رسانه های جهان قرار گرفت. رس��انه های مختلف جهان همگی با 

تیتر » اعتق��اد به حجاب، این 
دختر را قهرمان کرد« عکس 
این بانوی ورزش��کار ایرانی را 
در صدر اخبار خود قرار دادند. 
مردانی در ای��ن رابطه گفت: 
خوش��حالم ک��ه الگویی برای 
بانوان ورزش��کار مسلمان در 

جهان شده ام. 

والیبال در راه المپیك 
رقابت ه��اي انتخابي المپی��ك ژاپ��ن از روز 12 خرداد 
1391 با شرکت هش��ت تیم آغاز مي شود و ملي پوشان 
والیبال ایران براي کسب سهمیه باید هفت خان را پشت 

سر بگذارند. 
 تی��م مل��ي نس��بت ب��ه گذش��ته ب��ا تغیی��رات زیادي 
روبه رو ش��ده اس��ت. حال باید دی��د که آیا ش��اگردان 
والس��کو همچ��ون رقاب��ت ه��اي قهرمان��ي آس��یا و 
جام جهان��ي م��ي توانن��د افتخارآفری��ن باش��ند و در 
مص��اف ب��ا س��ایر حریفان ب��ه وع��ده س��رمربي خود، 
 یعن��ي قهرمان��ي رقابت ه��اي انتخابي المپی��ك جامه

 عمل بپوشانند؟ 
تیم ملي ایران با قهرماني در رقابت هاي مردان آس��یا و 
همچنین کسب نتایج درخشان در جام جهاني، به همه 
ثابت کرد که توانایي کسب سهمیه المپیك 2012 لندن 
را دارد. پس از حضور خولیو والس��کو در رأس هرم کادر 
فني تیم، ملي پوشان نتایج جالب توجهي کسب کردند، 
تا جایي که بسیاري از کارشناسان از ارتقاي سطح والیبال 
ایران و فاصله گرفتن از سایر حریفان آسیایي خبر دادند، 
اما بدون تردید مهم ترین هدف والیبال کسب سهمیه در 
المپیك و حضور در لیگ جهاني به شمار مي رفت؛ هدفي 
که نیاز به برنامه هاي چهار س��اله دارد، اما فدراس��یون 
 والیب��ال خیلي دیر ب��ه فکر آنه��ا افتاد و تنه��ا از حدود 

یك سال قبل براي نیل به آن برنامه ریزي کرد. 
 همین موضوع فرصتي را پدید مي آورد تا والیبال ایران 
در سطح آسیا و جهان به عنوان یکي از قدرت هاي برتر 
خودنمای��ي کند. بدی��ن ترتیب حض��ور در رقابت هاي 
المپیك براي والیبال ایران دیگر نه ش��گفتي، بلکه حق 
مسلم به ش��مار مي رود؛ حقي که ملي پوشان ایران باید 

براي دستیابي به آن بجنگند. 

بازگشت آرامش به قایقراني 
پس از هفته اي پر تنش 

پس از هفت��ه اي پرتنش در خانواده قایقراني و منتش��ر 
ش��دن اخباري متفاوت مبني بر انصراف ملي پوشان از 
رقابت هاي المپیك، امروز چهار قایقران المپیکي ایران  
به تمرین هاي خود برگش��تند تا براي کس��ب آمادگي 
بیشتر جهت حضور در المپیك لندن گام بردارند. محسن 
ش��ادي، آرزو حکیم��ی، احمدرضا طالبیان و س��ولماز 
عباسی به عنوان چهار نماینده قایقرانی ایران روز گذشته 
 با بازگش��ت به تمرین ها در س��د ش��هر چاي ارومیه به 

حاشیه ها پایان دادند.

کالس مربیگری درجه 3 وزنه برداری اس��تان اصفه��ان که در خانه 
وزنه برداری اس��تان در حال برگزاری اس��ت، از شش��م خردادماه با 
حضور 32 نفر از مربیان سراس��ر اس��تان اصفهان آغاز و روز یازدهم 
خردادماه به پایان می رسد. کالس مربیگری درجه 3 وزنه برداری با 
حضور دکترمصطفی حکمت پور به عنوان مدرس در دو بخش عملی 
و تئوری برگزار می ش��ود که مباحث فیزیولوژی،روانشناسی و علم 

تمرین را به شرکت کنندگان آموزش می دهد. 

آپارتمان بنگر در تهران آماده است
از بی��ن بازیکنان فراوان��ي که این روزها نامش��ان در لیس��ت خرید 
پرسپولیس باال و پایین مي شود، محسن بنگر تنها بازیکني است که 

حضورش در پرسپولیس کامال قطعي شده است.
 بنگ��ر در مصاحبه ه��اي مختلف همش��هري ب��ودن ب��ا رویانیان را 
مهم ترین عامل پرسپولیس��ي ش��دن خود عنوان کرده، اما او دالیل 
دیگري هم براي این انتخاب دارد. شنیده مي شود مبلغي که قرار است 
مدافع سپاهان با دریافت آن پاي قرارداد با پرسپولیس را امضا کند، 
یك رکورد در بازار فوتبال ایران به حس��اب مي آی��د و تازه این مبلغ 
جدا از امکانات و تسهیالتي است که از سوي باشگاه در اختیار او قرار 
خواهد گرفت. قرار است به محض ورود بنگر به تهران، یك آپارتمان 
مبله با تجهیزات و امکانات کامل در اختیار او قرار بگیرد تا این مدافع 
بلندقامت، بدون دغدغه و نگراني در لی��گ دوازدهم در خط دفاعي 

سرخپوشان قرار بگیرد.

منهای فوتبال
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داماش- هدايتي؛ توافق در يك قدمي است

 هدایتی  مدت هاس��ت براي خرید امتیاز داماش در حال مذاکره با مس��ئوالن است و به 
نظر مي رس��د رضایت طرفین در این زمینه باالخره حاصل شده است. در صورت نهایي 
شدن این معامله، انتخاب امید هرندي به عنوان سرمربي فصل آینده داماش ملغي است.

 انتشار خبر تیمداری باشگاه فوالد ماهان 
مسعود
افشاری

در کشتی آزاد و فرنگی برای فصل جدید 
لیگ برتر کش��تی ایران، اتفاقی مثبت در 
ورزش اصفهان محسوب می شود که بعد 
از سال ها باالخره باشگاهی پیدا شد تا زیر دو خم رشته ورزشی اول 
کشورمان را در استان اصفهان بگیرد.  ماهانی ها که هفته قبل هم با 
قصد خرید امتیاز یك تیم فوتبال لیگ برتری وارد میدان شده بودند، 
عالوه بر کشتی، اعالم کرده اند که در رشته های دیگری مثل ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی و در کنارآن کبدی  هم وارد عرصه مسابقات 
کشوری خواهند شد. ماهان س��ال های قبل هم با سرمایه گذاری 
مناسب در رشته هایی مثل واترپلو و بسکتبال، نشان داده که توانایی 
استفاده از پتانس��یل ورزش اصفهان را دارد و خصوصی بودن این 
باش��گاه کمك می کند تا بدون واهمه از بن��د و تبصره مجلس که 
شرایط باشگاهی مثل ذوب آهن را به مرز نابودی کشانده، با خیالی 
راحت در ورزش هزینه کنند. به هر حال خرید امتیاز یك تیم فوتبال 
به خودی خود آن قدر س��روصدا ب��ه همراه دارد ک��ه احتیاجی به 
هزینه های این چنینی برای حضور در عرصه ورزش نباش��د، ولی 

همان طور که مدیرکل ورزش و جوانان 
استان هم در کنفرانس مطبوعاتی اش 
 اع��الم کرد، ب��ه خاطر تعام��ل مثبت 
باشگاه های خصوصی با این اداره، قرار 
شده که رش��ته های مستعد و مظلوم 
هم در کنار فوتبال مورد توجه قرار داده 
شود تا کفه ترازو در قسمت رشته های 
غیر توپی هم کمی سنگین شود و الاقل 
بتوان اظهار داشت که ورزش اصفهان 
به ط��ور کام��ل مختص ب��ه فوتبال و 
فوتس��ال نیس��ت. بع��د از افتخارات 
اصفهان در رشته های ورزشی فوتبال، 
فوتسال، فوتبال س��احلی، بسکتبال، 
والیبال، وزنه برداری و...، اصفهانی ها 
امیدوارند که با وارد ش��دن تیم های 
جدید در  رشته های ورزشی صاحب 
سبك، ویترین افتخارات ورزش اصفهان 
در تمامی رشته های ورزشی موجود در 

ایران صاحب کاپ قهرمانی شود.

کشتی و کشف استعدادهای 
پنهان

کش��تی اصفه��ان هرچن��د ک��ه در 
طی سال های گذش��ته در س��طح اول ایران حضور نداشته، ولی 
حضور ستاره هایی مثل مراد علی ش��یرانی، هاشم قنبری، محمد 
طالیی، س��عید اک��رم خانی، رس��ول جزینی، س��یاوش گودرزی 
و ی��داهلل عرب جعف��ری در کش��تی اصفهان نش��ان از اس��تعداد 
باالی ورزش��کاران این استان برای رسیدن به س��طوح باالتر دارد. 
کش��تی فرنگی اصفهان با حضور جزین��ی در کادر فنی تیم ملی 
 کش��تی فرنگی و تجربه ای که در کنار محمد بنا به دس��ت آورده،

می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد، همان طور که 
دو سال قبل هم که تیم فوالد کویر با همکاری هیأت کشتی اصفهان 
 در مسابقات لیگ برتر فرنگی ش��رکت کرده بود، اگر کمی شانس 
می آورد و بی تجربگی بالی جان این تیم نمی ش��د، شاید کشتی 
فرنگی اصفهان می توانست به س��کوهای سه گانه لیگ هم برسد. 
ولی به هرحال با ش��رایطی که امس��ال فوالد ماهان ایجاد کرده و 
تیمداری در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن این فرصت را 
ایجاد می کند که در کشتی فرنگی استعدادهای پنهان کشف شوند. 
ولی در کشتی آزاد شرایط اصفهان کمی متفاوت تر از فرنگی است 
و به گفته شیران، رییس هیأت کشتی استان قرار است که در لیگ 

برتر از ستاره های غیر بومی اس��تفاده شود تا کشتی ماهان قدرت 
مقابله با تیم های قدرتمند مازندرانی، خراسانی و همدانی را داشته 
باشد. رقابت مدعیان کش��تی ایران در اصفهان بدون شك دوباره 
می تواند پای تماشاگران عالقه مند را به س��الن پیروزی باز کند و 
همین استقبال در آینده نگاه ها را به کشتی اصفهان تغییر خواهد 
داد. مس��أله مهم در این راه، حضور کشتی گیران بومی اصفهان در 
قالب تیم ذخیره ماهان اصفهان خواه��د بود که با تمرین کردن در 
کنار ستاره های کش��تی ایران فرصت مناسبی برای به روز شدن و 
اس��تفاده از تجربه دیگران خواهند داشت. حضور احتمالی محمد 
طالیی در رأس کادر فنی این تیم و استفاده از تجربه او هم، از نکات 
مثبتی خواهد بود که می تواند نام کشتی اصفهان را بیشتر از قبل 

در کشور مطرح کند.

حضور گرمابخش ماهان در ورزش پهلوانی 
اما این پایان کار نیس��ت و ماهان عالوه بر کش��تی، قرار اس��ت که 
ورزش باس��تانی و کبدی را هم تحت پوش��ش قرار دهد. در بحث 
ورزش باستانی به عنوان یك ورزش س��نتی برای مردم اصفهان و 
توجه به اخالق در بین ورزش��کاران این رش��ته، هیچ بحثی وجود 
ندارد و بدون تردید حضور ماهان گرمابخش مسابقات لیگ خواهد 
بود، اما به نظر می رسد که مدیران باش��گاه در مورد رشته کبدی 
 باید کمی با تفکر و آینده نگری بیش��تری وارد ش��وند. هرچند که 
راه و ترابری اصفهان در طی دو س��ال گذشته عنوان قهرمانی لیگ 
برتر کبدی را به دست آورده، ولی هنوز ماهانی ها به بخش تیمداری 
وارد نشده اند که سنگ اندازی فدراسیون کبدی در مقابل آنها آغاز 
شده است. فدراسیون به نوعی با گرو کشی حضور ماهان، سعی در 
تسویه حساب بازیکنان راه و ترابری را دارد تا از این طریق مشکالت 
باشگاه های قبلی را حل کند. ماهانی ها اگر قصد تیمداری در این 
رشته را دارند، باید توجه کامل خودشان را بر روی ورزشکاران بومی 
 اصفهان قرار دهند؛ همان ورزش��کارانی که در س��ال اول قهرمانی 
راه و ترابری نش��ان دادند که اصفهان پر از اس��تعداد کبدی است و 
حتی اگر ماهانی ها با استفاده از بازیکنان بومی برای یك سال هم 
 قهرمان نشوند، کسی به آنها ایراد نخواهد گرفت؛ چون به طور حتم 

بومی گرایی هزینه هایی را هم به همراه خواهد داشت.

کسی به فکر رشته المپیکی نیست
در این بین تنها سر رشته وزنه برداری بی کاله مانده که شانس اول 
مدال المپیکی اصفهان، مجبور می شود برای تیم های خوزستانی 
وزنه بزند که امیدواریم یکی از دوباشگاه ماهان و یا گیتی پسند-که 
این دومی محتمل تر است- نگاه ویژه ای هم به این رشته در استان 

اصفهان داشته باشند. 

موفقیت در کنار بومی گرایی

ماهان زيردوخم کشتی اصفهان را می گیرد

 یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهي ابالغ دادنامه 
1737 شماره دادنامه: 9109970361500245، شماره پرونده: 9009980361501349، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901398، خواهان: خانم پروین افشاري به نشاني سه راه حکیم نظامي کوچه 
مدرس��ه سعدي ک ش ابرقوئي نرس��یده به سیم خاردار پ 1 ، خوانده: آقاي احمدرضا یزدان 
مهر به نش��اني مجهول المکان، خواس��ته:صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 
صدور راي مي نماید. راي دادگاه در خصوص دعوي خانم پروین افش��اري فرزند عبدالمحمد 
ب��ه طرفیت آق��اي احمد رضا یزدان مهر فرزند رضا به خواس��ته ص��دور گواهي عدم امکان 
س��ازش، در این پرونده مالحظه مي شود خواهان در جلسه دادرسي بیان نمود که )ما حدوداً 
25 س��ال اس��ت که ازدواج کردیم و داراي چهار فرزند مي باش��یم، اینجانب حدوداً ده س��ال 
اس��ت که متوجه ش��دم همسرم اعتیاد به مواد مخدر دارد ، همس��رم حدوداً از سه سال پیش 
هیچ نفقه اي به ما پرداخت نکرده اس��ت. البت��ه مقدار مختصري بابت اجاره منزل پرداخت مي 
کرد همسرم حدوداً 20 ماه است که منزل را ترک کرده است و هیچ خبري از وي ندارم و در 
این مدت نیز هیچ نفقه اي پرداخت نکرده اس��ت. لذا تقاضاي صدور حکم طالق دارم ( گواهي 
گواه��ان و گزارش مرجع انتظامي صحت ادعاي خواهان را تایید نموده اند، علي هذا دادگاه با 
توجه به مفاد دادخواس��ت و اظهارات خواهان و گواهي گواهان در جلسه دادرسي و با توجه 
ب��ه گزارش مرج��ع انتظامي و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاع موثر جهت رد 
ادعاي خواهان، و با توجه به احراز تخلف زوج از بندهاي ش��روط ضمن العقد )در خصوص 
اعتیاد، س��وء رفتار، ترک منزل و عدم پرداخت نفقه( مستنداً به ماده 1119 قانون مدني و ماده 
9 قان��ون حمایت از خانواده و ماده 4 قانون راجع ب��ه ازدواج دعوي خواهان محرز و گواهي 
عدم امکان س��ازش طرفین صادر و اعالم مي گردد رعای��ت مفاد 1134، 1135، 1140، 1141 
حس��ب مورد بر عهده مجري صیغه طالق مي باشد، عده طالق مس��تنداً به ماده 1156 قانون 
مدن��ي چهار ماه و ده روز مي باش��د، نظر به اینکه خواهان مبلغ ه��زار تومان از مهریه خود 
را در قبال طالق بذل نمود مس��تنداً به ماده 1145 قانون مدني نوع طالق بائن مي باش��د. مدت 
اعتبار گواهي صادره ظرف س��ه ماه از تاریخ ابالغ راي قطعي مي باشد. راي صادره غیابي و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهي در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان مي باش��د. شفیع زاده - رئیس شعبه 
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فقدان سند مالكیت 
1739 ش��ماره: 1461 آقاي علیرض��ا عامري فرد فرزند محمد اح��دي از ورثه مرحوم محمد 
عامري فرد باستناد دو برگ استشهادیه محلي که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهي شده و 
مدعي اس��ت که سند مالکیت 20 شهم مشاع از 1440 سهم ششدانگ مزرعه نصرند پالک 108 
اصلي دهس��تان س��فلي بخش هفده ثبت اصفهان در صفحه 149 دفتر 142 امالک به نام محمد 
عامري فرد فرزند عباس��قلي سابقه ثبت و سند مالکیت داشته و به حکایت دفتر امالک معامله 
اي انجام نگردیده و در اثر سهل انگاري مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور سند 
مالکیت المثني نموده، طبق ماده 120 اصالحي آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که 

ه��ر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود 
س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهي تا مدت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالکیت 
 مرقوم صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 79 عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره 
 

ابالغ رأی
1741 شماره دادنامه: 9009970351401718، شماره پرونده: 9009980351400618، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900618، خواهان: آقاي علي اکبر جباران با وکالت آقاي عزت اله محس��ني به 
نشاني اصفهان خ بزرگمهر خ 22 بهمن پ 24 دفتر وکالت ، خوانده: آقاي ایرج ذاکري به نشاني 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم 
رس��یدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید: راي دادگاه: در خصوص 
دعوي آقاي علي اکبر جباران فرزند رضا با وکالت آقاي عزت اهلل محسني به طرفیت آقاي ایرج 
ذاکري فرزند سید احمد به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بانضمام خسارات دادرسي 
و تاخیر تادیه و بابت یک فقره چک به ش��ماره 425481 مورخ 90/1/31 عهده بانک ملي ایران 
شعبه نورباران اصفهان نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوي مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعي به 
عمل نیاورده و دلیلي بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوي خواهان 

محمول بر صحت تلقي دادگاه خواهان را در دعوي اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عموم��ي و انقالب در امور مدني و مواد 

و 310 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/205/000 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ي و همچنی��ن ح��ق الوکال��ه وکیل طب��ق تعرفه 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعالمي از ناحیه بانک مرکزي از تاریخ 
س��ر رس��ید 90/1/31 تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مي نماید. راي صادره غیابي و 
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مي باشد.محمدي جرقویه اي - رئیس شعبه 
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ابالغ رأی
1749 شماره دادنامه: 9009970350300693، شماره پرونده: 9009980350300300، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900300، خواهان: 1- آقاي مهدي دوست نژاد، 2- آقاي غالمحسین جواني با 
وکالت آقاي محسن نساجي به نشاني خ وحید نبش خ حسین آباد، مجتمع عسگري ط 2 واحد 
5، خواندگان: 1- آقاي غالمرضا خدادادي به نشاني مجهول المکان، 2- آقاي اسحق رسولي به 
نش��اني تبریز خ محققي روبروي ترمینال قدیم کوچه مهران پ 10/91، خواسته: مطالبه وجه 

چک، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگي را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء راي مي نماید. راي دادگاه: نظر به 
اینکه وکیل خواهان ها باس��تناد دو فقره چک به شماره هاي 90/3/17-061955، 061956-2-
90/2/17 عه��ده بانک س��په جمعًا به مبلغ 160/000/000 ریال ط��رح دعوي نموده با توجه به 
اینکه صحت و اصالت مس��تندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خواندگان 
قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها به خوانده ردیف اول آقاي غالمرضا خدادادي به 
عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم آقاي اس��حاق رس��ولي به عنوان ضامن نیز مسلم و 
وجود اصول چک ها در ید خواهان استقرار دین بر عهده خواندگان را تحقق بخشیده و ظهور 
در اش��تغال ذمه مشارالیها و طلب خواهان دارد و با توجه به اینکه نامبردگان هیچگونه دلیلي 
بر بري الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلي بر پرداخت دین خود در تاریخ سر رسید ارائه 
ننموده و با وصف ابالغ در جلسه ي دادرسي مورخ 90/5/22 حضور نیافته و در قبال خواسته 
ي خواهان ها دفاعي به عمل نیاورده و مس��تندات اب��رازي را مورد تکذیب قرار نداده اند لهذا 
ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوي مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسي مدني و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدني و تبصره الحاقي 
به ماده ي 2 قانون چک و مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق 
الوکاله و هزینه س��فر وکالي دادگستري حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامني به 
پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 3/255/000 ریال بابت 
هزینه دادرسي و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سر رسید دین لغایت زمان پرداخت بر 
اس��اس ش��اخص اعالمي و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانوني در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم مي دارد راي صادره غیابي و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي 
در این مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگي در محاکم تجدید نظر 

 اس��تان اصفهان مي باش��د. رئیس ش��عبه س��وم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان – اسماعیلي 
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مزایده

1753 اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجراییه پرونده 644/89 
ج/13 له صندوق قرض الحس��نه انصار المجاهدین با نمایندگی آقای رس��ول پرنده علیه آقای 
حسین سلطانی فرزند علی بخش ساکن اصفهان، خ آتشگاه، منارجنبان، نبش ک یخچال، کوچه 
مه��رگان، پ 137 مبنی بر مطالبه 41/134/760 ریال اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه 

و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی و مبل��غ 80/000 ریال بابت حق الدرج در 
روزنامه جمعًا به مبلغ 42/714/760 ریال و مبلغ 1/250/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در 
نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز پنج شنبه تاریخ 91/3/25 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در 
اصفهان، خیابان نیکبخت، دادگستری کل، طبقه سوم، اتاق 358 به منظور فروش 2/110 حبه از 
شش دانگ پالک ثبتی 1/1195 فرعی مجزا شده از 112 بخش 9 ثبت اصفهان مالک خانم روح 
انگیز ایاز زاده واقع در خیابان آتش��گاه، جن��ب منارجنبان، کوچه مهرگان، نبش کوچه یخچال 
پ 137 )مع��ادل مبلغ 43/964/760 ریال( این ملک دارای 318/9 مترمربع عرصه و حدود 650 
مترمربع اعیانی در س��ه س��قف و شامل 5 واحد مسکونی اس��ت که یک واحد در زیرزمین و 
طبقات همکف و اول هر کدام ش��امل دو واحد می باش��د. طبقه زیرزمین و واحدهای غربی در 
دیگر طبقات در حال بهره برداری اس��ت. لکن س��ایر طبقات در حد س��فت کاری ساخته شده 
است. کف حیاط موزاییکی و نمای ساختمانی آجر زبره است. درب های آن آهنی و آلومینیوم 
اس��ت. اسکلت ساختمان بتنی س��قفی تیرچه بلوک می باشد. دیوارهای داخلی ساختمان هایی 

که بهره برداری می شود اندود گچ و قسمت پایین آن سرامیکی است. درب های داخلی چوبی 
و س��رویس کاشیکاری شده اس��ت. سیس��تم حرارتی بخاری گازی و آبگرمکن است. دارای 
انشعابات آب و برق و گاز می باشد. با توجه به توضیحات و بررسی های به عمل آمده ارزش 
روز ملک فوق در ش��رایط موجود برای ش��ش دانگ زمین و ساختمان مبلغ 1/500/000/000 
ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان تعیین و ارزیابی می گردد. با وصف اینکه به نظریه 
کارشناس اعتراض نشده است لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید 
نمایند. و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیم��ت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. 

مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1756 اجرای احکام حقوقی ش��عبه 8 دادگاه اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
88/166 اجرای ح/ 8 روز س��ه ش��نبه مورخ 1391/3/23 س��اعت 8 الی 9 جلس��ه مزایده ای 
برگزار نماید. موضوع مزایده در راس��تای دس��تور فروش می باش��د. خواهان آقای حسین 
عباس��ی بنش��انی چمگردان خ آزادی ک اش��رفی بن بست ش��اهد پ 6 و خوانده خانم اعظم 
رضایت بنشانی فوالد شهر پ 1 مجتمع مسکونی اندیشه طبقه 6 چهارخوابه منزل شخصی می 
باش��د موضوع مزایده عبارتست از دستور فروش پالک ثبتی به شماره 1480/9 بخش 5 ثبتی 
اصفهان می باش��د. مزایده از قیمت کارشناسی ش��روع گردیده و فرد یا افرادی برنده مزایده 
می باش��ند که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناس��ی را نقداً همراه 
داش��ته باشند. مزایده در س��اختمان کل دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 
طبقه س��وم اتاق 315 دفتر شعبه هش��تم برگزار می گردد. محل مزایده طبق گزارش کالنتری 
چهارس��ال است که مغازه خالی می باش��د و لیکن کلید آن در دست خواهان می باشد شایان 
ذکر اس��ت هزینه های اجرایی براس��اس مالکیت طرفین پرونده می باشد ضمنًا خریداران می 
توانن��د پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند. مش��خصات 
محل طبق نظریه کارشناس به این شرح می باشد: اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: 1- 
محل مذکور در اصفهان خ محتشم کاشانی جنب رستوران ابوالفضل مغازه فوقانی آکواریوم 
دریاچه )محل س��ابق خشکشویی دقیقی اکس��پرس 2- مکان مورد ارزیابی تمامیت ششدانگ 
اعیانی یک باب مغازه به ش��ماره پ 1480/9 اس��ت که مالکیت س��ه دانگ از شش دانگ مغازه 
تجاری مذکور طبق سند مالکیت به شماره ثبتی 14124 صفحه 512 از دفتر 119 بخش 5 ثبت 
اصفهان متعلق به آقای حس��ین عباسی )خواهان( بوده و مالکیت سه دانگ دیگر از ششدانگ 
آن به خانم اعظم رضایت )خوانده( واگذار ش��ده اس��ت 4- پالک مذکور به صورت یک واحد 
تجاری مس��تقل در یک مجتمع س��اختمانی چهارطبقه اس��ت که طبقات همکف و زیرزمین آن 
تج��اری بوده و طبق��ات اول و دوم آن در حال حاضر به صورت اداری مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اس��ت محل مورد نظر شامل یک سالن با کد ارتفاعی 1/35+ از تراز پیاده رو و حدود 3 
متر بر از خیابان اصلی و با مساحت تقریبی 65/74 مترمربع )طبق سند مالکیت( با قدرالحصه 
از عرصه مشاعی و راه پله مشاعی بوده و دارای یک راه ارتباطی اصلی با یک درب سکوریت 
از س��مت شمال و به سمت خیابان اصلی و یک راه ارتباطی فرعی با یک درب چوبی به سمت 
راه پل��ه طبقات و یک راه ارتباطی اختصاصی با یک درب آهنی از س��مت جنوب و به خیابان 
فرعی می باش��د سطوح داخلی دیوارها و سقف سالن از جنس کاغذ دیواری فرسوده و جنس 
کف آن از س��نگ می باشد. نمای مغازه مذکور نیز از جنس شیشه سکوریت و با حفاظ آهنی 
مش��ترک با واحد تجاری زیرزمین اس��ت ولی نمای کلی ساختمان از آجر می باشد. در ضمن 
محل دارای انش��عابات آب اش��تراکی و برق و گاز اختصاصی می باشد لذا با توجه به جمیع 
جهات موقعیت محلی و وضعیت ساختمان و قدمت بنا و نوع و کیفیت مصالح مصرفی و متراژ 
انش��عابات و موقعیت مغازه مذکور در محل و راه های دسترس��ی آن و سایر عوامل مرتبط 
ارزش ملکی و تجاری محل مذکور بالغ بر سه میلیارد و نهصد میلیون ریال )3/900/000/000 
ریال( به عنوان قیمت پایه برای مزایده برآورد و اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام ش��عبه 8 

دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه كالسه 2625 / 69 الف 90
1759 بدینوس��یله به آقایان محمد حسین احتش��امی فرزند مهدیقلی به شماره شناسنامه 204 
صادره ازسمیرم به شماره ملی 1209571791 متولد 57/6/5 به سریال شناسنامه 864475 /
نه  که طبق )متن قرارداد(ساکن:ش��هرضا خیابان پاسداران فازیک کوچه 36 وآدرس )اعالمی 
ازطرف بستانکار(س��اکن:خیابان پاس��داران امیرآباد فاز2 فرعی 52  وس��ید حسین رهنمائی 
فرزند س��ید جالل به شماره شناسنامه 23 صادره ازش��هرضا به شماره ملی 1199740179 
متولد 37/1/12 به س��ریال شناس��نامه 449515/الف84 طبق )متن قرارداد( ساکن:ش��هرضا 
خیاب��ان پاس��داران کوچه شش��م س��مت چپ و طب��ق آدرس)اعالم��ی ازطرف بس��تانکار(
ساکن:شهرضا خیابان پاس��داران فرعی 28 آخرفرعی 28 پالک 7 سمت چپ و برابر گزارش 

مامور ابالغ نامبردگان در آدرس��های مذکور مورد شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ میگردد ؛ 
براس��اس قرارداد شماره 5897 مورخ 85/12/23 تنظیمی در بانک سپه شعبه مدرس شهرضا 
شما مبلغ سی ویک میلیون ویکصدونود وشش هزاروهشتصدوهفتادوسه ریال)31,196,873( 
ریال از تس��هیالت مدیریت شعب بانک س��په منطقه اصفهان استفاده که به علت عدم پرداخت 
و بن��ا به درخواس��ت بس��تانکاراجرائیه به مبلغ چهل ویک میلیون وپانصدوش��صت وس��ه 
هزاروهشتصدوهفتادوس��ه ریال )41,563,873(  ریال بابت اصل طلب وخسارت تاخیر تادیه 
ت��ا تاری��خ 90/7/25 که از این تاریخ به بع��د روزانه مبلغ 17,100 ری��ال جریمه تاخیرروزانه 
بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و تحت کالس��ه 69/2625/الف/90 در 
اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به  ش��ما چاپ ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. سید مهدي میر محمدي - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ اخطاریه
1760 بدینوس��یله به آقایان امیرطاهری به ش��ماره شناس��نامه 842 متولد 60/5/22 صادره 
ازش��هرضا وامین طاهری به شماره شناس��نامه 45 متولد 60/5/22 وخانم ها الهه طاهری به 
شماره شناسنامه 678 متولد 62/5/6 وزهرا طاهری به شماره شناسنامه 1190052725 متولد 
69/4/11  همگی فرزندان مرحوم حس��ینعلی طاهری وزهره پاویز همس��رمرحوم به ش��ماره 
شناس��نامه 88 متول��د 42/2/13 همگی وراث مرحوم حس��ینعلی طاهری به آدرس:ش��هرضا 
خیابان اردیبهش��ت کوچه شهید اس��ماعیلی پالک 30 ابالغ میگردد درموضوع پرونده اجرائی 
کالس��ه 12/2181/ر/87 له بانک کش��اورزی شعبه ش��هرضا وعلیه ایرج رضائی باغسرخی 
ومورث ش��ما نظربه اینکه دوس��ال ازتاریخ قطعیت ارزیابی پالک ثبتی شماره21/1054 واقع 
دررش��کنه بخش یک ثبتی ش��هرضا مورد رهن سند رهنی ش��ماره 109966 مورخ 84/2/25 
دفتراس��ناد رسمی شماره 4 ش��هرضا گذشته است لذا به اس��تناد تبصره 2 ماده 101 آئین 
نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی به شما اخطارمیگردد چنانچه درخواست ارزیابی مجدد موارد 
رهن را دارید ظرف مدت پنج روزپس ازانتش��ارآگهی مرات��ب را ضمن واریزمبلغ یک میلیون 
وپانصدهزارری��ال)1,500,000( ریال علی الحس��اب بابت هزینه ارزیاب��ی مجدد به اداره ثبت 
اسناد ش��هرضا اعالم نمائید،درغیراین صورت آگهی مزایده به مبلغ ارزیابی انجام شده قبلی 

منتشرخواهد شد. سیدمهدي میرمحمدي - اداره ثبت واسنادوامالک شهرضا 

مزایده
1761 اج��رای اح��کام ش��عبه 15 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص کالسه 20/90 ج/ 15 له مجتبی هیبتیان علیه مصطفی مدیری پور به نشانی اصفهان، 
خ مصلی، روبروی بانک ملت، نبش ک کوهستانی، سمت راست، درب سبزرنگ، طبقه دو مبنی 
بر مطالبه مبلغ 337/409/667 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی متعلقه 
و مبلغ 10/750/000 ریال حق االجرای دولتی در روز چهارش��نبه مورخ 91/4/21 از س��اعت 
10 ت��ا 11 صب��ح در محل این اجرا واق��ع در خ نیکبخت، دادگس��تری کل، طبقه اول، اتاق 142 
جهت فروش -14 حبه از 72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی شماره 4999/4497 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، خ مصلی، روبروی مصلی، نبش بن بس��ت شماره 33 که 
اکنون بالتصرف می باش��د با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 
از آن خواهند بود تا با س��پردن نقدی 10 درصد قیمت پایه به حس��اب س��پرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. اوصاف ملک براساس 
نظریه کارش��ناس: محل موردنظر به صورت مجموعه ای س��ه واحدی مجزا شامل زیرزمین 
و همکف و اول به صورت مس��کونی به مس��احت عرصه حدود 74 مترمربع و اعیانی حدود 
181 مترمربع می باش��د. مجموعه با اسکلت فلزی و س��قف های تیرچه بلوک و سقف سرپله 
تیرآهن و آجر، نمای خارجی آجرنما، نمای داخلی دیوارها گچ و نقاش��ی و کف س��رویس ها 
سرامیک و بدنه تا باال کاشی می باشد. کابینت واحدها فلزی، درب های داخلی چوبی، درب و 
پنجره های زیرزمین فلزی و همکف و اول آلومینیومی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش 
بخاری و آبگرمکن گازی، واحدها دارای برق اختصاصی و آب و فاضالب و گاز مشترک می 
باش��ند. مجموعه دارای دو واحد پارکینگ می باشد. با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به 
موقعیت محلی، مس��احت، قواره و موقعیت پالک، نوع و قدمت س��اخت و کلیه عوامل مؤثر در 
ارزیابی، ارزش ش��ش دانگ عرصه و اعیانی پالک موردنظر به مبلغ 1/860/000/000 ریال و 
در نتیجه -14 حبه مش��ا ع از ش��ش دانگ آن به مبلغ 372/000/000 ریال معادل سی و هفت 
 میلیون و دویس��ت هزار تومان ارزیابی و اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



کافه کتاب یادداشت

محدود کردن اصفهان به نقاشی 
مدرن، غیر اخالقی است

ی��ک نق��اش واقع گ��رای 
اصفهانی ب��ا انتق��اد از رویه 
موج��ود انجم��ن نقاش��ان 
اصفهان در محدود کردن این 
انجمن به نقاشان مدرنیست، 
تأکید کرد: مح��دود کردن 
انجمن نقاش��ان اصفهان به 
نقاش��ی مدرن غیر اخالقی 
است و اگر این انجمن انجمن 

نقاشان اصفهانی است، همه نقاشان باید بتوانند در آن عضو شوند.
به گزارش ایمنا، حسین هادی پور بروجنی با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: گفته اند انجمن نقاش��ان، نگفته اند انجمن مدرنیست ها و 
می گویند موزه هنره��ای معاصر، نه موزه هنره��ای مدرن. معاصر، 
صد سال اخیر است. هر کس قلم به دست بگیرد، نقاش است و باید 
در مسیرش قرار گیرد. ش��ما اگر دقت کنید هزاران، هزار انسان اگر 
انگشتشان را در استامپ بزند و روی کاغذ بگذارند قطعا اثر هیچ کدام 

یکی نیست و نباید انتظار داشته باشیم روحیات همه یکی باشد.
وی افزود: اگر از یک گل صد بار عکس بگیریم مثل هم می شود، اما 
اگر ۱۰۰ نقاش ولو با یک تکنیک از آن نقاشی کنند، صد جور می شود 
چون از فیلتر روح و اعتقاد و تفکر انسان عبور می کند. پس بنابراین 

نمی توانیم انتظار داشته باشیم انسان کار دوربین را انجام دهد.

 بطالت خودکشی
 تدریجی است 

 گ�روه فرهن�گ - ای��ن اصطالح ک��ه بطال��ت وقت، 
»زندگی کشی« اس��ت و کسانی که وقتش��ان به بطالت 
می گذرد، یک نوع خودکش��ی تدریجی می کنند بدیهی 
است چرا که انس��ان بیکار، قوای ذهنی اش را آرام آرام از 
دست می دهد و به کلی حقیقت انسانی اش از کار می افتد. 
از طرفی زندگی انسان آن طورکه قدما فکر می کردند، به 
جوهر )روح یا عقل یا نفس و یا هرچیز دیگری که بنامیم( 
نیست. بلکه زندگی انسان یک فرایند و جریان و پروسه 
است که مجموعه فعل و انفعاالت درونی و بیرونی آن را 

تشکیل می دهد.
گردش خون و رد و بدل های انرژی و اکس��یژن و تازه به 
تازه شدن نیروهای درونی، فعل و انفعاالت درونی است 
که مشروط بر فعل و انفعاالت بیرونی هستند. یعنی حتی 
تفکر هم نمی ش��ود درون اتاق تاریک و بسته انجام داد و 
ارتباط خود را با عالم خارج قطع کرد؛ فکر نتیجه ارتباط 

قوای ذهنی با عالم بیرون است. 
بنابراین بطالت، وقت زندگی کش��ی اس��ت و کسانی که 
وقتشان به بطالت می گذرد، یک نوع خودکشی تدریجی 
می کنند و قوای ذهنیشان را آرام آرام از دست می دهند و 

به کلی حقیقت انسانیشان از کار می افتد.
این برای آدمی که حداقل به فکر خودش باش��د مصداق 
دارد که فعال هم نمی خواهد به فکر خدمت به بش��ریت 
 باش��د. فراموش نکنیم آدم اگر بخواهد خ��ودش را زنده 
نگه دارد، باید کار کند. انس��ان زنده کسی است که کار 
می کن��د. آدمی ک��ه کار نمی کند مرده اس��ت، مگر یک 

زندگی گیاهی داشته باشد و نفسی بکشد.
مسأله دوم این است که انسان موجودی اجتماعی است و 
شخصیت هریک از ما مجموعه ای از ارتباطات اجتماعی  
اس��ت که داریم؛ ارتباط با خانواده و فامیل و همسایگان 
و همکاران. مجموعه ش��خصیت بیرونی و عینی انس��ان 

مجموعه این ارتباطات است. 
ارتباطات در جهان امروز با ابزار فراهم می شود واین ابزار 
شاما رسانه هایی می شود که به وفور در اخیار بشر تنهای 
امروزی است. با همین ابزارها و رسانه هاست که می توان 
حداقل تعامالت را در این وانفسای ارتباطات انسانی حفظ 
کرد و در تنهایی تن ها گم نش��د. به همه این دالیل و با 
وجود کثرت بطالت در جهان کنونی کتاب و کتابخوانی به 
مقابه یک تجربه فردی می تواند کلیدی در گشایش این 
مصائب باشد تا هم کتاب را ترویج کرد و هم از بطالتی که 
بر جامعه سایه افکنده در این فصل رها شد، هر قدر اندک. 

خبر ویژه

یادداشت
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کالیدرمن راهی چین و اکوادور می شود  

ریچارد کالیدرمن ، نوازنده  فرانسوی پیانو  در دو ماه آینده ۱۱ کنسرت در شهرهای مختلف چین و اکوادور اجرا 
می کند. او تاکنون بیش از 2۰۰ کنسرت در شهرهای مهم این کشور آسیایی اجرا کرده  و از بزرگان اجرای زنده 

موسیقی در جهان محسوب می شود.
کلمه ها برای اذیت کردن نیستند 
»کلمه ها برای اذیت کردن نیستند!« نوشته الیزابت وردیک با ترجمه 
افسانه طباطبایی به وسیله انتشارات چکه و شهر قلم به چاپ رسید. 
 مع��روف اس��ت ک��ه بچه ها هرچ��ه توی دلش��ان اس��ت ب��ه زبان

 می آورند.
  حرف ه��ای آنها که گاه��ی خن��ده دار، گاه تعجب آور و گاه بس��یار 
عمیق اس��ت همچون پنجره ای رو به احساس��ات درون��ی آنها باز 
می ش��ود.  همه ما بارها از کودکانمان حرف هایی شنیده ایم که بد یا 
 آزاردهنده بوده اند. چه چیزی پشت این حرف های آنهاست؟ اغلب 
احساس خش��م، غم،عدم 
پذیرش، سردرگمی و ترس؛ 

درست مانند ما بزرگترها. 
ولی همه م��ا می توانیم یاد 
بگیریم ک��ه حرف هایمان 
را عاقالن��ه انتخ��اب کنیم. 
»کلمه ه��ا ب��رای اذی��ت 
در  نیس��تند!«  ک��ردن 
شمارگان س��ه هزار نسخه 
 و قیم��ت 32۰۰ توم��ان

 منتشر شده است.

دفاع مقدس؛ رسالتی سنگین بر دوش هنرمندان 
است 

ریی��س ح��وزه هن��ری اس��تان اصفه��ان در ای��ن مراس��م 
با اش��اره ب��ه فداکاری های رزمندگان اس��الم گف��ت: زمانی 
که ب��ا موضوع��ی مانند دف��اع مق��دس مواجه می ش��وید، 
س��نگینی باری را روی دوش��تان  احس��اس می کنید و این 
 ناشی از رس��التی اس��ت که نس��بت به این موضوع احساس

 می شود. سید مهدی س��یدین نیا افزود: نس��ل امروز تشنه 
دانس��تن اس��ت و ما می توانیم با زبان هنر به بی��ان مفاهیم 
ارزشمند دفاع مقدس بپردازیم و آنان را سیراب کنیم، فعالیت 
در این زمینه همت بلندی را می طلبد که بخشی از آن نیاز به 
همدلی با یکدیگر است، امروزه عمده ضعف ما در مقابل دشمن 

ناشی از دوری از همدیگر است. 
وی اظهار کرد: با توجه به رس��الت بزرگی که در زمینه انتقال 
مفاهیم دفاع مقدس برعهده ماس��ت، بای��د جهادگونه به این 
موضوع بپردازی��م زیرا م��ا نیازمند محتوای غن��ی در جامعه 

هنری هستیم.

 کارهای ارزشی بسیار کم عمق و سطحی شده اند
در ادامه محسن قیصری، مستندس��از با اشاره به فیلمبرداری 
در زمان جنگ گف��ت: در زمان دفاع مق��دس کار ما به عنوان 
فیلمبردار هم سخت بود و هم آسان؛ س��خت از آن جهت که 
 خیلی از بچه ه��ای جنگ اجازه عکاس��ی و فیلمبرداری به ما 
نمی دادند وآسان از آن جهت که دشواری های کار رزمندگان 

خط شکن را نداشتیم. 
وی افزود: یکی از مشکالت ما این است که کارهای ارزشی ما 
بسیار کم عمق و سطحی شده اند و با آن که 3۰ سال از دفاع 
مقدس می گذرد، هنوز مس��تند جذابی در مورد این موضوع 

ساخته نشده است.
 در این زمینه ارگان هایی که خود در جنگ حضور داشته اند 
مانند سپاه، ارتش و بسیج، نتوانستند سهم بسزایی در ساخت 
این گونه آثار ایفا کنند. آرزو دارم به جای ادعا و شعار، عمل را 

سرلوحه خود قرار دهیم.
قیصری خاطرنشان کرد: جنگ مانند کودک یتیمی است که 
او را رها کرده اند و به آن اهمیتی نمی دهند و اگر کسی در این 

زمینه فعالیتی انجام می دهد، با صرف هزینه و انرژی شخصی 
است.کارگردان سفرس��رخ در مورد این فیلم تأکید کرد: سفر 
سرخ حاصل سفر نیم روزه ما با بچه های لشکر امام حسین )ع( 
از پاسگاه زید به منطقه کانال پرورش ماهی است، در مقطعی 
از جنگ که ماهیت دشمن عوض شده بود و دید دنیا نسبت به 

جنگ ما تغییر یافته بود.
 اتفاقی که در این فیلم می افتد، یک تمثیل است و اگر تحلیل 
شود می فهمیم هزاران نفر مانند حسین کنعانی )نقش اصلی 
این فیلم ( بودند که ما بس��ته به بضاعت خ��ود آن را به تصویر 

کشیدیم.
وی افزود: مردم ما اطالعات 
مشوشی در مورد جنگ دارند 
و اطالعات به صورت کامل و 
جامع به آنان منتقل نش��ده 
است و نیازمند این هستیم تا 
اطالعات را آنالیز کنیم و آنان 

را تبدیل به مستند کنیم.

فداکاری و لطف الهی 
فاکتور مهم جنگ بود 

در ادامه این برنام��ه جانباز 
نقش آفری��ن ای��ن فیلم به 
عملیات ه��ای   توضی��ح 
فتح المبین، بیت المقدس، 
رمض��ان پرداخ��ت و گفت: 
س��هم حض��ور رزمن��دگان 
اصفه��ان در آزادس��ازی 
خرمش��هر ۱۱24 ش��هید 
 بوده اس��ت ک��ه در عملیات 
بیت المقدس تقدیم انقالب 

کرد.
حس��ین کنعانی اف��زود: در 
جن��گ از نزدی��ک ش��اهد 
فداکاری ها و الط��اف الهی 

بودم و تنها دل سپردن به خدا و انجام سعی و تالش تا آخرین 
رمق عامل موفقیت بچه های رزمن��ده در جنگ بود و اگر این 

عامل وجود نداشت، معلوم نبود االن کجا بودیم.
 در پایان مراس��م آقای صرامی، یکی از رزمن��دگان اصفهانی 

دفاع مقدس به بیان خاطرات خود از دفاع مقدس پرداخت.

در مراسم شب خاطره مطرح شد

نسل امروز، تشنه دانستن است

مراسم »عصرخاطره« با حضور جمعی از رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس و خانواده هایشان در  گروه 
مجتمع فرهنگی هنری سوره اصفهان برگزار شد. فرهنگ

در ابتدای این مراسم  از فیلم مستند »سفرسرخ«  ساخته محسن قیصری با حضور این کارگردان 
رونمایی شد. 

یکی از مشکالت ما 
این است که کارهای 

ارزشی ما بسیار 
کم عمق و سطحی 

شده اند و با آ ن 
که 30 سال از دفاع 
مقدس می گذرد، 

هنوز مستند 
جذابی در مورد این 

موضوع ساخته 
نشده است. در این 
زمینه ارگان هایی 
که خود در جنگ 
حضور داشته اند 

مانند سپاه، ارتش 
و بسیج، نتوانستند 

سهم  بسزایی در 
ساخت این گونه آثار 

ایفا کنند
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مزایده
1764 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
900254 ج 2 مربوط به خواهان امیرمسعود شریف فرزند محمدعلی و خوانده محمدحسن تقی 
ی��ار فرزند مهدی جهت پرداخت مابقی به محکوم به به میزان 180/400/000 ریال از محکوم 
علیه اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش اموال منقول طبق نظریه کارشناس��ی در ساعت 8 
الی 9 روز دوشنبه 1391/3/22 در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم، 
اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل نگهداری اموال واقع در 
خیابان امام خمینی خ ش��ریف شرقی آخر خیابان نرسیده به فلکه شاهد فروشگاه مبل عالی 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است 
که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد. و باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد: 1- دو دست مبل 7 نفره راحتی 
چرم قهوه ای قیمت پایه 13/000/000 ریال، 2- دو دست مبل کتیبه ای دور نقره ای شامل یک 
عدد کاناپه و شش مبل تاج بلند قیمت پایه 21/000/000 ریال، 3- یک دست مبل کتیبه ای رنگ 
فندوقی شامل یک کاناپه و شش عدد مبل تاج بلند قیمت پایه 11/000/000 ریال، 4- یک دست 
مبل نقره ای پارچه روش��ن کتیبه ای 9 نفره ش��امل یک کاناپه و شش عدد مبل و صندلی تاج 
بلند بدون میز قیمت پایه 11/000/000 ریال، 5- دو دست مبل کتیبه ای یکی تاج بلند و دیگری 
تاج کوتاه و هر دس��ت یک کاناپه و ش��ش عدد مبل بدون میز قیمت پایه 20/000/000 ریال، 
6- تختخواب دو نفره تاج دار انگوری به رنگ طالئی قیمت پایه 4/500/000 ریال، 7- تختخواب 
دو نفره با گل منبت نقره ای قیمت پایه 4/500/000 ریال، 8- س��رویس خواب با میز آرایش 
و پاتختی طرح امپراطور قیمت پایه 14/000/000 ریال، 9- چهار دس��ت مبل زمرد هر دس��ت 
ش��امل یک کاناپه س��ه نفره و یک عدد دو نفره و دو عدد مبل تکی بدون میز به رنگ قهوه ای 
ومشکی و شرابی و قرمز قیمت پایه 21/000/000 ریال، 10- دو دست مبل فلوریدا هر دست 
یک کاناپه سه نفره و یک عدد دو نفره و دو عدد مبل تکی به رنگ قرمز قیمت پایه 9/500/000 
ریال، 11- یک دس��ت مبل فلوریدا پارچه طالئی شامل یک کاناپه سه نفره و یک عدد دو نفره 
و دو عدد مبل تکی قیمت پایه 4/500/000 ریال، 12- س��رویس خواب فندقی شامل تختخواب 
دو نفره و میز آرایش و پاتختی قیمت پایه 7/000/000 ریال، 13- یکدس��ت مبل ال هفت نفره 
قه��وه ای پارچه خردلی قیمت پایه 7/000/000 ری��ال، 14- یکعدد ویترین تاج دار کلبه ای به 
رنگ مس��ی دو درب بغل قیمت پایه 2/800/000 ری��ال، 15- یکعدد ویترین چوبی نئوپانی به 
رن��گ بژ زیر خاکی دو درب بغل قیم��ت پایه 2/800/000 ریال، 16- یکعدد ویترین چوبی تاج 
صاف منبت وسط کناره دوار دو درب بغل قیمت پایه 2/800/000 ریال، 17- سه عدد ویترین 
چوبیت��اج صاف دو درب بغل قیمت پایه 9/000/000 ریال، 18- دو عدد ویترین نئوپانی طرح 
ریزی رنگ فندقی قیمت پایه 3/000/000 ریال، 19- دو عدد ویترین چوبی با گوشه منبت دو 
درب بغل قیمت پایه 6/000/000 ریال، 20- یکعدد ویترین بال خفاش��ی ش��معی با منبت بال 
رنگ فندق��ی دو درب بغل قیمت پایه 3/200/000 ریال، 21- یکعدد ویترین طرح هخامنش��ی 
 دو درب بغ��ل 2/800/000 ری��ال، قیم��ت کل: 180/400/000. اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه 

حقوقی اصفهان

 مزایده
1765 اج��رای احکام ش��عبه 11 حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرون��ده اجرایی 115/90 
ج/ 11 ل��ه بانک س��ینا با وکالت آق��ای محمود آذربایجان��ی علیه / حمید اعتم��ادی خ پروین 
جنب پل س��رهنگ مجتمع یاس��ین طبقه اول واحد یک شرکت ش��میم بهشت به خواسته مبلغ 
1/787/816/184 ریال بابت اصل و خسارت تأخیر تأدیه و غیره و مبلغ دو میلیون ریال بابت 
هزینه کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال بابت نشر آگهی جلسه مزایده ای برای روز پنج شنبه 
مورخ 91/3/25 س��اعت 10 الی 11 در محل دادگس��تری کل اصفهان واقع در خیابان نیکبخت 
طبقه س��وم ات��اق 320 برگزار نماید. در این خصوص این اجرا مب��ادرت به توقیف و ارزیابی 
توسط کارشناس رسمی دادگستری و فروش یک واحد آپارتمان در طبقه اول واحد یک شرکت 
ش��میم بهشت در مجتمع تجاری یاسین واقع در خیابان پروین جنب پل سرهنگ با پالک ثبتی 
15190/30746 بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت حدوداً 62 مترمربع نموده که به ش��رح ذیل 
ارزیابی گردیده اس��ت. طبقه اول بصورت دفتر کار اس��ت این واحد از سمت شرق مشرف به 
خ پروین در جنوب مش��رف به خ عطار نیشابوری این مجتمع در چهار طبقه زیرزمین همکف 
تجاری دو طبقه اول و دوم بصورت دفتر کار می باش��د و دارای یک دس��تگاه پله مش��ترک 
اس��ت داخل آپارتمان دارای آش��پزخانه با کف س��رامیک 33×33 و بدنه تا نیمه کاشی کاری 
ش��ده در قسمت باالی کاشیکاری اندود گچ و نقاش��ی بر روی آن است دارای درب و پنجره 
آلومینیوم��ی رنگی بدون کابینت و دارای یک آبگرمکن دیواری می باش��د اتاق کار و س��الن 
دارای کف پوش پارکت از جنس pvc در بدنه و س��قف اندود گچ و نقاش��ی بر روی آن و نیز 
س��قف سالن حجمی کاری شده دارای پرده کرکره 3 س��انتی می باشد سرویس بهداشتی تا 
سقف کاش��ی کاری شده و در کف سرامیک می باشد ساختمان دارای چهارچوب های فلزی 

و درهای چوبی با روکش راش و سیلر کیلر شده می باشد درب ورودی دارای درب حفاظتی 
پروفیلی می باشد سرمایش ساختمان با کولر ابی و گرمایش آن با بخاری گازی است دارای 

انش��عابات آب و فاضالب و گاز مش��ترک و برق و تلفن مس��تقل می باش��د لذا با توجه به 
موقعیت ملک کاربری مس��احت کیفیت و زمان س��اخت امکانات موجود و نیز در نظر گرفتن 
تمام عوامل مؤثر ارزش روز این واحد مذکور جمعًا بالغ بر 740/000/000 ریال معادل هفتاد 
و چه��ار میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد ضمنًا ماده 111 ق اجرای احکام مدنی اعمال 
گردیده و واحد آپارتمان فوق الذکر در تصرف آقای احمد محبوبی با اجاره ماهیانه دویس��ت 
هزار تومان و مبلغ پنج میلیون تومان رهن به مدت یکسال می باشد طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده از ملک فوق به آدرس باال بازدید نمایند کسانی حق شرکت در جلسه مزایده 
را دارند که حداقل ده درصد مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داش��ته باشند مزایده از قیمت 
ارزیابی ش��ده شروع می شود بدیهی است برنده کسانی هستند که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نمایند. خزایی- مدیر اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
1766 دفتر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
900062 ج ح 5 ل��ه مه��ری جعفری دلیگان��ی با وکالت علیرضا امین��ی و علیه یداله طاهری 

اصل بنش��انی اصفهان خ جی خ تاالر ج ویال پ 23 به خواس��ته فروش شش دانگ پالک ثبتی 
15190/11286 بخش 5 ثبتی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در مورخه 91/2/23 از 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اصفهان، دادگستری کل، طبقه اول، اطاق 103 مبنی بر 
فروش شش دانگ پالک ثبتی فوق برگزار نماید. طالبین خرید تا 5 روز قبل از مزایده به نشانی 
خ اصفه��ان خ ج��ی خ تاالر خ ویال پ 23 می توانند از موضوع مزایده بازدید نمایند. کس��انی 
حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که حداقل 10 درصد قیمت پایه را به حساب دادگستری 
واریز و فیش مربوطه را در جلس��ه مزایده ارائه نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. مشخصات ملک براساس 
نظریه کارش��ناس: عبارتست از یک باب منزل مس��کونی با مساحت عرصه 220 مترمربع و 
اعیانی در دو سقف به مساحت حدود 260 مترمربع در دو سقف زیرزمین و همکف مسکونی 
با اس��تفاده و ساخته شده از )دیوارها آجر باربر و سقف های تیرآهن و نمای خارجی سنگ 
و داخل گچ و رنگ ش��ده و کف موزائیک فرش س��یمانی زیرزمین دارای دیوارهای س��نگی 
سرویس ها از کاشی و سرامیک آشپزخانه سرامیک و کاشی با کابینت فلزی درها در مجموع 
از فوالد و آلومینیوم و دارای انش��عابات آب و گاز و برق و تلفن طبق نظریه کارش��ناس که 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع ش��ده 6 دانگ پ��الک فوق به مبلغ 2/440/000/000 
 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. ملک اکن��ون در تصرف خوانده می باش��د. مدیر اجرای احکام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1767 اجرای احکام شعبه 13 حقوقی در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه پرونده 48/91 ج/ 
13 له خانم نس��رین داراب زاده علیه صدیقه فیروزبخت ساکن خ خرم خ شتر گلوی دوم ک 

سیادت ک س��یادت یک کوی هدایت پ 61 طبقه اول کدپستی 8182859342 مبنی بر دستور 
ف��روش پالک ثبت��ی 3905/1 بخش یک ثبت اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز 
چهارشنبه مورخ 91/3/24 از ساعت 9 الی صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت، دادگستری 
کل اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 358 برگزار نماید. 6 دانگ این ملک دارای حدود 186 
مترمربع عرصه می باش��د که بر روی این عرصه س��اختمانی قدیمی مش��تمل بر زیرزمین 
و همکف و نیم طبقه اول با مصالح بنایی س��نتی آجر و تیرآهن جمعًا بمس��احت حدود 150 
مترمربع بنا گردیده سطوح دیوارها گچ و نقاشی درب و پنجره ها پروفیل و شفته درب های 
داخلی چوبی دارای س��رویس های بهداشتی و آش��پزخانه ابتدایی و اشتراکات آب و برق و 

گاز و فاضالب شهری می باشد با عنایت به موقعیت محل مساحت پالک و اندازه آن کیفیت 
اعیانی و مصالح به کار رفته در آن و قدمت بنا عرف روز و با در نظر داش��تن جمیع عوامل 
مؤثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه و اعیان این پالک 3/300/000/000 ریال )سه میلیارد 
و سیصد میلیون ریال( برآورد می گردد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
محل ملک واقع در خیابان آمادگاه کوی کاویان بن بست فقیهی پ 52 بازدید نمایند و با تودیع 
نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود. مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ
1768 شماره ابالغیه: 9110100350300752، شماره پرونده: 9009980350300978، شماره 
بایگانی شعبه: 900978، خواهان علیرضا اخالقی دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم قطبی  
قارنه به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 

جهت رس��یدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 
ارجاع و به کالس��ه 9009980350300978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/12 و 
ساعت 9:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1769 در خصوص پرونده کالس��ه 353/91 خواهان امیر لعلی دستجردی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند به طرفیت محمدحسین براتی فرزند عبدالرضا تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/5/12 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1771 در خصوص پرونده کالس��ه 377/91 خواهان محس��ن سلطانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفیت علیرضا خانی حبیب آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 91/5/2 ساعت 12 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1772 در خصوص پرونده کالس��ه 337/91 ش 14 خواهان حس��ین رحمانیان دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده به انتقال س��ند موتورس��یکلت به شماره انتظامی 2396-بوشهر 21 در 
یکی از دفاتر محضری به طرفیت احمد هوش��مند فرد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 91/5/2 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان 
ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان اول آتش��گاه دادسرای ش��ماره 2 مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1773 ش��ماره دادنامه: 51، مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محسن فرزام مطلق به نشانی بهارستان مجتمع شقایق، خوانده: محسن عطائی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه سی میلیون ریال وجه یک فقره چک 121225/012721/30 عهده بانک ملت. 
به تاریخ 91/1/23 ش��عبه 24 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل پرونده 
کالس��ه 846/90 ش ح/ 24 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی محسن 
فرزام مطلق به طرفیت محسن عطائی به خواسته مطالبه سی میلیون ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 121225/012721/30 عهده بانک ملت به انضمام تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد  
اینکه خوانده مجهول المکان بوده که علی رغم نش��ر آگهی روزنامه در جلس��ه شورا حاضر 
نش��ده هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خیص داده و 
به اس��تناد مواد 198، 519، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310 قانون تجارت رأی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/6/27 تا 

زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1774 ش��ماره: 1983/90 ش ح/ 14 به موجب رأی ش��ماره 27 تاری��خ 91/1/19 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای پیمان 
نخودیان مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال 
رس��می سند خودروی میتسوبشی به ش��ماره انتظامی 88386-شیراز 14 در قبال دریافت 
الباقی ثمن معامله و پرداخت هزینه نش��ر آگهی و هزینه دادرس��ی در حق محکوم له آقای 
محمد اس��تکی فرزند پرویز نشانی محل اقامت: اصفهان خمینی شهر هفتصد دستگاه فجر 
8 پالک 448. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1775 در خصوص پرونده کالس��ه 404/91 خواهان محمدعلی سیلیانی دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند به طرفیت حسینعلی مانیان سودانی- امیرحسین سیلیانی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/5/16 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1776 در خصوص پرونده کالس��ه 405/91 خواهان محمدعلی سیلیانی دادخواستی مبنی بر 
انتقال س��ند به طرفیت مهرداد ابراهیمی دستگردی- رسول امجدیان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/5/16 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1777 شماره دادنامه: 9109973647900212، شماره پرونده: 9009983648601278، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901220، شاکی: آقای احمدرضا کاویانپور به نشانی شهرضا خ حکیم صهبا 
روبروی ش��رکت برق فرعی 23 پالک 97، متهمین: 1- خانم پروین محمدیان 2- خانم سمانه 
سلمانیان همگی به نشانی فعاًل مجهول المکان، اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام خانم ها پروین محمدیان 2- س��مانه س��لمانیان و هر دو فعاًل 
متواری و بدون تأمین کیفری ودائر بر مش��ارکت در ایجاد مزاحمت تلفنی برای شاکی آقای 
احمدرضا کاویان پور و از طریق ارسال پیامک های مکرر و تماس های پی در پی تلفنی نظر به 
محتویات پرونده، شکایت شاکی، استعالم به عمل آمده از مخابرات که براساس آن اعالم تلفن 
اشخاص مزاحم شونده متعلق به متهمان فوق االشاره می باشد واز طرف دیگر پرینت از تلفن 
ایشان حکایت از وقوع تماس های مکرر و ارسال پیامک دارد و توجهًا به مفاد کیفرخواست که 
حاوی تقاضای مجازات برای ایشان است و با عنایت به عدم حضور متهمان در کلیه مراحل 
و متواری بودن ایش��ان و به تبع عدم ارائه دفاع مؤثر از ناحیه متهمان، بنابراین دادگاه وقوع 
بزه از سوی خانم ها پروین محمدیان و سمانه سلمانیان را محرز و مسلم دانسته مستنداً به 
ماده 641 از قانون مجازات اسالمی هر کدام از ایشان را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است میردامادی- رئیس شعبه 

102 دادگاه عمومی جزایی شهرضا
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پرواز به نهایت رسید
با اتمام مراحل ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم پویانمایی »پرواز« توسط کاوه کریمیان، 
چهاردهمین اثر حسن علیرضایی در مقام فیلمسازی آماده نمایش شد. علیرضایی فیلم های 

پویانمایی کالغ ها، قطره های زمان، تیغه و خلیج فارس را به طور همزمان بر عهده دارد.

11

داوران زمینه گسترش هنر 
جشنواره ای را فراهم کردند

یک کارگردان انیمیشن گفت: در راس��تای استقبال داوران از آثاری 
که مورد توجه مخاطبان ق��رار می گیرد اما مورد توج��ه داوران قرار 
نمی گیرد، هنرمندان به خلق آثاری که در جشنواره ها مورد اقبال قرار 
گیرد می پردازند و این گونه است که هنر جشنواره ای خلق می شود.

محمد امین حامد با بیان این مطلب اظهار داشت: از نظر کارشناسان 
رشته های هنرهای تصویری، آثار ساده ای که می توانند به راحتی با 
مخاطب ارتباط برقرار کنند و ویژگی های جشنواره ای چندانی ندارند 

موفق نیستند.
وی با توجه به قابلیت باالی تأثیرگذاری هنر انیمیش��ن بر مخاطب 
افزود: متأسفانه انیمیشن در کش��ور ما همچنان به صورت مدیریت 
دولتی اداره و پشتیبانی می شود. مدیران دولتی نیز نهایت همتشان 
می تواند این باش��د که در ارزیابی ها و قضاوت ها، از چند کارش��ناس 

برجسته این هنر بهره گیری کنند که در نگاه اول خوب است.
 حام��د اضافه کرد: ول��ی از آنجایی که کارشناس��ان بیش��تر دغدغه 
هنر دارند تا مخاطب، نتیجه همین می ش��ود ک��ه می بینید فرضا در 
جش��نواره کودک و نوجوان اصفهان، به گفته آقای ش��مقدری فیلم 
اول مورد نظ��ر بینندگان، می ش��ود فیلم شش��م داوران؛ چرا که از 
 نظر کارشناس��ان این رش��ته، کاری که از فالن گرافیک و فالن زبان 
س��مبلیک برخوردار بوده، بر کار س��اده ای که به راحت��ی می تواند 
ب��ا مخاطبش ارتباط برق��رار کن��د ارجحیت دارد، اما ممکن اس��ت 
از گرافیک ی��ا ویژگی های جش��نواره ای چندانی برخوردار نباش��د. 
 روی همین حس��اب اس��ت که می بینید هنری متولد ش��ده به نام 

» هنر جشنواره ای«.

با سینما قهرم
امیرحس��ین ش��ریفی، تهیه کننده س��ینما گفت: هیچ کس از فیلم 
سینمایی »اشک س��رما« حمایت نکرد و از آن زمان تاکنون فیلمی 

برای سینمای ایران تهیه نکردم و با این سینما قهرم.
وی اظهار داشت: از زمانی که من فیلم سینمایی »اشک سرما« را در 
سال ۸۲ برای سینما ساختم، دیگر برای سینمای ایران تهیه کنندگی 
نکردم و دلیل آن هم برمی گردد به این که من بابت این فیلم سینمایی 
نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان ضرر ک��ردم و هیچ کس کمکی به من 
نکرد. وی افزود: در آن زمان خیلی از نهادها و افراد قول کمک به این 
 فیلم را دادند و حتی از فیلم تعریف کردند که  متأسفانه هیچ کدام از 
آن قول ها و وعده ها عملی نش��د و من ه��م از آن زمان ت��ا کنون با 
 سینما قهر کردم و گفتم تا زمانی که ارزش��ی برای فیلم هایی مانند 
 »اش��ک س��رما« قائل نش��وند،   دیگر برای س��ینما فیلم��ی را تهیه 

نخواهم کرد. 
شریفی ادامه داد: با شرایطی که سینما در گیشه دارد، حاضرم برای 
صدا و سیما مجموعه های تلویزیونی و تله بسازم؛ چون من به عنوان 
تهیه کننده بخش خصوصی باید دغدغه فروش و نمایش هم داش��ته 
باشم تا بتوانم به حیات خودم در س��ینما ادامه دهم و امروز با فروش 
فیلم هایی سینمایی در سینماها، امیدی به بازگشت سرمایه ام ندارم. 
برخی ها با بودجه هایی که از ارگان ه��ای مختلف می گیرند، وارد کار 
تهیه کنندگی می شوند که این با اصل و اساس تهیه کنندگی که کار 
کردن با س��رمایه بخش خصوصی اس��ت و بنده هم در همین بخش 
خصوصی آثار ارزشمندی مثل »اشک سرما« را تهیه کردم، منافات 

دارد و به سیستم تهیه کنندگی آسیب وارد می کند. 

پوسترهای جدید گرگ و میش 
منتشر  شد

به نق��ل از امپایر، س��ه پوس��تر جدی��د از -بِ��ال، ادوارد و جیکوب- 
کاراکترهای اصلی س��ری »گرگ و میش: س��پیده دم ۲« به صورت 

آنالین منتشر شد.
اگر عکس های اولیه از قسمت دوم این فیلم را دیده باشید، یا اگر تریلر 
فیلم را مشاهده کرده اید، می دانید که کاراکتر »باِل« حاال دیگر یک 

خون آشام است و چشمان قرمز او این را ثابت می کند.
اگر به یاد داشته باشید، در قسمت 
آخر س��ری »گرگ و میش« شاهد 
حضور  ولتوری ها در شهر فورکس 
هس��تیم که با جنگی بزرگ همراه 
است.»گرگ و میش: سپیده دم ۲« 
در شانزدهم نوامبر در سراسر آمریکا 
به اک��ران در می آی��د. از بازیگران 
اصلی این فیلم می توان به "رابرت 
پتینسون"، "کریستن استوارت" و 

"تیلور التنر" اشاره کرد.
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تولد فیلمساز مدرن گنگستری 

الماس ها ابدی اند

کلوزآپ

یوناس اش�ترن که بعدها با نام یوزف فن اشترنبرگ مشهور ش�د، کار خود را به 
عنوان کارگردان فیلم های آموزش�ی و تبلیغی در جریان جنگ جهانی اول در 

ارتش آمریکا آغاز کرد. 
 در 1927، پ�س از چن�د کوش�ش ناموف�ق در کمپان�ی چارل�ی چاپلی�ن 
)مرغ دریایی،1926و گناهکار زیبا،1926( به پارامونت پیوس�ت و در آنجا فیلم 

»دنیای تبهکاران« )1927(را ساخت. 
واقع گرایی غنی آمیخته با تصویرسازی های شاعرانه در این فیلم، مهر انحصاری 

اشترنبرگ را خورد و به عنوان نخستین فیلم مدرن گنگستری ارزیابی شد. 
در کارنامه او فیلم های مهمی همچون شکوفه های پژمرده )1919(، فرشته آبی 
)1930(، مراکش )1930(، رسواشده )1931(، قطار سریع السیر شانگهای )1932(، 
دیتریش ، ونوس موطالیی )1932(، شیطان یک زن است )1935( و ... وجود دارد. 

ل�زالی تاون�ز، »باب« ه�وپ، مج�ری مع�روف آمریکای�ی- انگلیس�ی ب�وده  که در 
رادیو،تلویزیون و تئاتر ظاهر ش�ده  و مراس�م س�یاحتی را برای س�ربازان آمریکایی 
فراهم می کرده است.او از 12 سالگی و تا قبل از بوکسری ناموفقش، کارهای متعددی 
انجام می داد. تاونز بحث و مشاجره مبتدیانه ای درباره برنده شدن جایزه اسکار چارلی 
چاپلین انجام داد. سپس یک سال پس از مشاهده یکی از فیلم های صامت فتی آربوکل 
در س�ال 1925، در فیلمی کمدی همراه با خواهران هیلتون بازی کرد.پس از بازی در 
نقش های رقاصی کمدی در ای�ن قبیل فیلم ها، در س�ال 1930 توس�ط گریس لوییز 
تورکسل غافلگیر شد و برای انجام تس�ت بازیگری به کالیفرنیا رفت. باب هپ آنقدر 
زنده ماند که به مرگ زودرس دچار شد. مرگ وی دو بار اعالم شد؛یک بار در سال 199۸ 
که اشتباها در نش�ریات چاپ شده بود و بار دیگر در س�ال 2003 یعنی هفت سال بعد 

آگهی فوتش در سایت خبری سی ان ان به چاپ رسید.

 کریم باقری سه بعدی می شود قلب یخي،  دست مقدم افتادنیکي کریمي بلور مي سازد

نیکی کریمی از س��اخت چهارمین فیلم 
بلند س��ینمایی خود با عنوان »بلور« به 
تهیه کنندگی خودش خبر داد. کریمی 
در این ارتباط گفت: فیلمنامه این فیلم 
که یک کار اجتماعی است، توسط علیرضا 
فرید به ن��گارش در آم��ده و حدود یک 
ماه اس��ت برای گرفتن پروانه ساخت آن 
از اداره نظارت و ارزش��یابی ارشاد اقدام 
کرده ایم.  وی اف��زود: در نظر دارم بعد از 

گرفتن مجوز، به زودی »بلور« را کلید بزنم. درباره جزئیات کار و موضوع داستان 
هم ترجیح می دهم بعد از دریافت پروانه ساخت صحبت کنم. 

 کریمی همچنین درباره استقبال از »سوت پایان« در شبکه نمایش خانگی عنوان 
کرد: خوشبختانه فیلم با استقبال خیلی خوبی روبه رو شده است.

 در حالی ک��ه برخی خبرگ��زاری ها ادامه 
کارگردانی سریال» قلب یخی« را با سامان 
مقدم اتفاق منتفی ش��ده ای دانستند، اما 
گویا خبر تأیید ش��ده و قلب سامان مقدم 
هم یخی ش��د.  س��امان مقدم، کارگردان 
 این مجموعه، توضیحات��ي پیرامون اخبار 
ضد و نقیض »قلب یخ��ي« ارائه داد که در 
ادامه مي خوانید: »من از اخبار مختلف که 
حول و حوش قلب یخي منتشر مي شوند 

تعجب مي کنم. همین ابتدا به همه دوستان خبرنگار و روزنامه نگار مي گویم که تا 
زمان فعال شدن روابط عمومي این مجموعه، براي تهیه اخبار با من یا تهیه کننده 
در تماس باشند. در مورد نویس��نده هاي این مجموعه باید بگویم که من براي این 

مجموعه با آقاي احمد رفیع زاده صحبتي نکردم. 

علی عطش��انی کارگردان »آق��ای الف« 
عنوان کرد که کریم باق��ری در این فیلم 
س��ه بعدی در نقش خود بازی می کند.  
عطشانی در این ارتباط گفت: من خودم 
پرسپولیسی هس��تم و عالقه مند بودم از 
حضور باق��ری در یکی از آثارم اس��تفاده 
کنم. کریم باق��ری در نق��ش خودش به 
عنوان یک فوتبالیست در دو جلسه کاری 
 بین چهار تا شش سکانس به ایفای نقش 

می پردازد. وی افزود: باقری وقتی فیلمنامه »آقای الف« را خواند، از متن استقبال 
کرد. خوشبختانه تا حدودی با کارهای قبلی من هم آشنایی داشت و این موضوع 
به ما کمک کرد. عطشانی درباره ساخت یک فیلم دیگر سه بعدی توسط بهروز 
افخمی گفت: این یک فیلم 15 دقیقه ای است که جزو آثار کوتاه به حساب می آید.

کسری  ابرقهرمان ها سال هاست 
که حضور چشمگیری در والیی

دنیای سرگرمی داشته اند. 
وجود تصویر هر کدام از این قهرمان های محبوب بر 
سر در سینماها، فروش چند صد میلیونی فیلم ها را 
تضمین می کند و بازی های رایانه ای ابرقهرمانی، 
هرچه قدر هم که ضعیف باشند، بازهم با فروش خود 
کمپانی ها را نجات می دهند. نمایش��گاه س��الیانه 
کامی��ک کان در س��ن دیگو یک��ی از مهم تری��ن 
برنامه  های دنیای سرگرمی است که ساالنه تعداد 
بی شماری از طرفداران این شخصیت ها، فیلم ها و 
کتاب ها را دور هم جمع می کند. در دنیای امروز به 
هر کجای دنیا که سرک بکشید، کودکان و نوجوانان 
با هر ملیتی حتی اگر زبان انگلیسی هم ندانند، مرد 
عنکبوتی و بتمن را می شناسند. دلیل این امر هم 
واضح اس��ت؛ چندین دهه  اس��ت که شرکت های 
بزرگی همچ��ون م��ارول و دی س��ی به انتش��ار 
کتاب های مصور مرد عنکبوتی، مردان اکس، بتمن 
و سوپرمن مش��غولند و عالوه بر سود هنگفتی که 
به دست  آورده اند، تأثیرات عمیقی را بر نسل های 
مختلفی از خوانندگان خود به جا گذاشته اند، آنقدر 
که رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی آمریکای 
معاصر را می ت��وان از طری��ق همی��ن کتاب ها و 
 قهرمان ها بررس��ی ک��رد. با وجود نق��ش پررنگ 
ابرقهرمان ه��ا در اقتصاد صنعت س��رگرمی، آیا تا 
به حال فکر کرده اید که خود این کتاب های مصور تا 
چه حد می توانند ارزش��مند باشند؟ آرشیو کردن 
سری های مختلف کتاب های کامیک و پیدا کردن 
نسخه های قدیمی و کمیاب برای کلکسیون های 
ش��خصی، یکی از عادت های رایج میان خوره های 
کامی��ک اس��ت. ام��ا در حراج های��ی ک��ه برای 
کامیک های قدیمی و کمیاب برپا می شود، گاهی 
آن چنان مبالغ سنگینی رد و بدل می شود که توجه 

تمام رس��انه ها را به خ��ود جلب می کن��د. آیا باور 
می کنید که یک کتاب مصور 75 س��اله، ارزش��ی 
بیش��تر از یک خودرو بوگاتی آخرین مدل داشته 
باشد؟! فهرستی که در ادامه می خوانید، مشخصات 
1۰ نمونه از گران ترین کتاب های کامیکی است که 
تاکنون به فروش رسیده اس��ت؛ کامیک هایی که 
هرکدام در ح��ال حاضر حکم یک گن��ج بالقوه را 

دارند! 

10    پانزدهمین ش�ماره از س�ری کامیک 
Amazing Fantasy

تاریخ انتشار: 
آگوست 1961

اولی����ن حض���ور 
ش��خصی�ت م���رد 

عنکبوتی
ارزش:

 ۲۸۰/۰۰۰ دالر
جالب اس��ت بدانید 
که انتشار مجموعه 
کامی��ک Amazing Fantasy در آن زم��ان 
قرار بود متوقف شود، اما موفقیت خیره کننده آن 

سرنوشت این مجموعه را تغییر داد.

Flash Comics 9    شماره اول از سری
تاریخ انتشار: 

ژانویه 194۰
اولی���ن حض����ور 

شخصیت فلش
ارزش:

 ۲۸9/۰۰۰دالر
 ای��ن کاراکت��ر را 
می توان جد بزرگ 

ابرقهرمانان کامیک به حساب آورد.
More Fun Comics 8    شماره 52 از سری

تاریخ انتشار:
 فوریه 194۰

حض��ور  اولی��ن 
شخصیت اسپکتر

ارزش:
 316/۰۰۰ دالر

م��ورد  اس��پکتر   
استقبال قرار نگرفت.

7    اولی�ن ش�ماره از س�ری جداگان�ه 
کتاب های بتمن

تاریخ انتشار: 
بهار 194۰

ارزش:
 359/۰۰۰ دالر

ش��خصیت بتم��ن 
 DC که از ش��رکت
معرفی شده بود، پس 
از کسب محبوبیت 

فوق العاده، صاحب سری کامیک اختصاصی شد.

Marvel Comics 6    شماره اول از سری
تاریخ انتشار:

 اکتبر 1939
حض��ور  اولی��ن 
ت��ورچ  ش��خصیت  
)عض��و گ��روه چهار 

شگفت انگیز(
ارزش:

دالر   367 /۰۰۰   
) 437/۰۰۰ دالر به گفته منابع غیر رسمی(

5    اولی�ن ش�ماره از س�ری کتاب ه�ای 
Detective Comics

تاریخ انتشار:
 مارس 1937

ارزش: 
دالر   5۰ /۰۰۰
دالر   6۸۰ /۰۰۰ (
ب��ه گفت��ه مناب��ع 

غیررسمی(
از  س��ری  ای��ن 
کتاب های کامیک در ابتدا به ماجراهای کارآگاهی 
اختصاص داش��ت، اما ب��ا ورود ش��خصیت هایی 
همچون بتمن و س��وپرمن به داس��تان های آن، 

مسیرش عوض شد.

 All Amercian 4    شماره 16 از س�ری
Comics

تاریخ انتشار:
 جوالی 1939

اولی���ن حض����ور 
ش��خصیت گری��ن 

النترن
ارزش: 

دالر  43۰ /۰۰۰ 
) 7۲۰/۰۰۰ دالر به 

گفته منابع غیررسمی(

3     اولی�ن ش�ماره از س�ری کتاب ه�ای 
جداگانه سوپرمن

تاریخ انتشار:
1939 
ارزش:

دالر  671 /۰۰۰   
) ب��ه گفت��ه منابع 
رس�����می  غی���ر
1/671/۰۰۰  دالر(

این شماره سوپرمن 
ب��ا عن��وان قهرمان 

مستقل پا به عرصه کامیک می گذارد.

Detective Comics 2    شماره 27 از سری
تاریخ انتشار:

 می 1939 
اولی���ن حض����ور 

شخصیت بتمن
ارزش:

1دالر  /3۸۰ /۰۰۰
) ب��ه گفت��ه منابع 

غیررسمی4/۲3۰/۰۰۰ دالر(
اولین سری از کتاب های مصور با حضور شخصیت 
بتمن در تعداد محدود و تنها با قیمت 1۰ س��نت 

عرضه شده است!
از دارندگان ای��ن مجموعه هیچ ک��دام تا کنون 

 حاضر ب��ه فروش نس��خه ه��ای ش��خصی خود 
نشده اند.

Action Comics 1     اولین شماره از سری
تاریخ انتشار: 

ژوئن 193۸
اولی���ن حض����ور 

شخصیت سوپرمن
ارزش: 

 ۲ /۰ 1 6 /۰ ۰ ۰
دالر ) ب��ه گفت��ه 
منابع غیر رس��می 
4/3۰۰/۰۰۰ دالر(

Action Comics اولین سری کتاب کامیکی 
اس��ت که یک ش��خصیت ابرقهرمان را به مردم 
 معرف��ی می کن��د و در س��ال 193۸ در تی��راژ 
۲۰۰ هزار نس��خه منتشر ش��ده و طبق تخمین، 
امروز تنها بین 5۰ تا 1۰۰ نس��خه اصلی از چاپ 

اول آن در دنیا موجود است.
در سال ۲۰1۰ نسخه ای از اولین کتاب سوپرمن با 
قیمتی بیش از یک میلیون دالر به فروش رسید. 
چند ماه قبل نسخه  دیگری از این کتاب با قیمتی 
بیش از دو میلیون دالر در ی��ک حراج به فروش 
 گذاشته ش��د و جالب اینجاس��ت که این نسخه 
 دو میلی��ون دالری، هم��ان کتاب��ی اس��ت ک��ه 
1۰ س��ال قب��ل از خانه  نی��کالس کی��ج بازیگر 
معروف و کلکس��یونر کتاب های مصور به سرقت 
رفته است! خیلی از خوره های کامیک اعتقاد دارند 
که نس��خه هایی از این کامیک با قیمتی بیش از 
چهار میلیون دالر توسط کلکسیونرهای معروف 

خریداری شده است.
 

عجیب تر از عجیب 
از همه مواردی که مرور شد، جالب تر این که آمار 
و ارقام موقعی حیرت انگیزتر می ش��ود که بدانید 
گران ترین کتاب تاریخ دست نوش��ته  های علمی 
لئوناردو داوینچی است که در سال 1994 توسط 
بیل گیتس با قیم��ت 3۰ میلیون دالر خریداری 
شده و هر ساله در نقاط مختلفی از دنیا به نمایش 
گذاش��ته می ش��ود. عجیب  تر این که در صورت 
تأیید نس��خه های چهار میلی��ون دالری بتمن و 
س��وپرمن، این ابرقهرمان های ش��رکت دی سی 
حتی از نس��خه دست نویس س��مفونی شماره 9 
موتزارت هم گران تر خواهند بود! چون این نسخه 
دست نویس در سال 199۰ با قیمت4/1 میلیون 

دالر خریداری شده است.
 

تیتراژ پایانی 
با مروراین آمار و ارقام می توان به نکته ای جالب 
دس��ت یافت؛ این که چرا و چطور آنها می توانند 
همه جهان را م��ورد خطاب ق��رار بدهند و آنچه 
 را که ب��ه آن می اندیش��ند، به ذهن م��ردم دنیا 
فرو کنند.کس��ی چه می داند ش��اید سال ها بعد 
همین س��ریال های رایج همین قدر ارزش��مند 

شدند، ولی ما همچنان...

گزارش خواندنی از کتاب های کامیک  چند میلیون دالری  به بهانه رکورد زنی فیلم انتقامجویان

آیا می دانید اولین شماره سوپرمن حاال چه قدر قیمت دارد؟

تولد کمدینی که دوبار مرد 
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امام صادق )علیه السالم( :
  از شیعیان ما نیست کسی که به زبان خود چیزی بگوید ولی 

در اعمال و آثار با ما مخالفت کند.

نقش ایرانیان در احیای فلسفه 
ما فلسفه یونانی را احیا کردیم. فلس��فه یونان در عالم اسالم و ایران 
مورد توجه قرار گرفت و از طرف ایران در جاهایی مانند هند، اندونزی، 
مالزی نفوذ کرد. فلسفه یونان بعد از این که در ایران مورد توجه قرار 
گرفت، به اروپا برگش��ت و دلیل آن، این است که کلیسا و مسیحیت 
اروپایی نیز برای قوام خود به فلسفه نیاز داشت. برخی شرق شناسان 
معتقدند ایرانیان امانت داری کردند و فلس��فه را ب��ه اروپا پس دادند 
که این نظر آش��کارا نادرس��ت است. کس��ی که می خواهد فلسفه را 
نگهداری کند، ابن سینا نمی شود. نظر دیگر این است که علت رجوع 
به فلسفه یونان، برخی مالحظات سیاسی بود که ایرانیان آنچه را که 
با دین نزدیک بود قبول کردند و آنچه را که نزدیک نبود رها کردند؛ 
 اگر چنین بود، فیلس��وفان ما نباید ارس��طو را انتخ��اب می کردند.

»توهم توطئه« حرف بی پایه ای است! 
عالمان ممکن اس��ت خط��ا کنند، اما ب��ه قصدی غی��ر از علم حرف 
نمی زنند و عالم قادر نیس��ت بنا به مصلحت��ی در علم دخالت کند و 
اهل علم، علم را وس��یله مقاصد پایین تر از علم محسوب نمی کنند. 
مصلحت در زندگی افراد مهم اس��ت و افراد در برخی اوقات به خاطر 
معاش، برخی از مصلحت ها را انجام می دهند، اما مصلحت حقیقت 
را نمی شود تابع عادی معیشت دانس��ت. من چگونه بگویم ابن سینا 
و فارابی فلس��فه خود را تغییر داده اند که مطابق فهم و زمانه شود و 
مقبولیت پیدا کند. اگر ابن سینا در طلب عافیت بود، چرا باید از دست 
محمود غزنوی گریزان می شد و اگر نظر کسی نادرست است، ضرورتا 
خائن نیست. ایرانیان فلسفه را با پرسش فرا گرفتند تا پاسخ سؤاالت 
خود را بیابند و این تلقی که فیلس��وفان مس��لمان فلسفه ارسطو را 
گرفتند و وحی و خلقت را به آن الصاق کردند، تلقی شرق شناسانه و 
مکانیکی است. نمی ش��ود هر چیزی را از هر جا گرفت؛ تاریخ یونان 

غیر از تاریخ اسالم است.

تا به حال ش��ده احساس کنید گوش��ی همراهتان زنگ 
می زند یا در جیبتان می لرزد، ام��ا در واقع هیچ خبری 
 نباش��د؟ فکر م��ی کنید هم��ه رنگ ه��ا را م��ی بینید؟ 
می توانید به عکس عزیزانتان با دقت دارت پرت کنید؟ما 
در زندگی روزمره خود با اطالعات بس��یار زیادی روبه رو 

می شویم که مغز مسئول پردازش آنهاست. 
ق��رار اس��ت مغ��ز اطالع��ات بیرون��ی را ب��ه درس��تی 
پ��ردازش کن��د، نتیجه درس��تی بگی��رد و به م��ا برای 
زندگی در ای��ن دنیای پ��ر از مح��رک کمک کن��د. اما 
مغ��ز، سیس��تمی پیچیده اس��ت ک��ه خطاهای��ی هم 
 دارد. خطاه��ای مغ��ز در زندگ��ی روزم��ره دائ��م اتفاق 
 می افتند و برخی از آنها را ما حتی به خطای مغزی نسبت 
نمی دهیم. دانس��تن این که چه پدیده های مغزی باعث 
این خطاهای روزمره می ش��وند، خالی از لطف نیس��ت. 
 با مجموعه ای از م��واردی که در زندگ��ی روزمره اتفاق 

می افتند و در آنها مغز دچار خطا می شود، آشنا شوید.

1   درها
تا به حال ش��ده وارد اتاقی شوید اما به کل فراموش کنید 
که اصال برای چه وارد آن اتاق ش��ده اید؟ نکته جالب این 
جاس��ت که درها می توانند مقصر اصلی این فراموش��ی 
 عجیب باش��ند. روانشناس��ان دانش��گاه نوتردام کشف 
 کرده اند که عب��ور از ی��ک در، باعث پدی��ده ای در مغز 

می شود که می توان آن را جداکننده رویدادی نامید. 
در این پدیده، عبور از در، بخش��ی از افکار و خاطرات را از 
دسته ای دیگر جدا می کند، درس��ت همان طور که در 
فیلم، عبور از یک در به معنای خارج شدن از یک صحنه 
و وارد صحنه ای دیگر ش��دن اس��ت. بنابرای��ن می توان 
به زبان س��اده گفت که وقتی از ی��ک در عبور می کنید، 
مغزتان اطالعات مربوط به اتاق قبل��ی را کنار می گذارد 
و با ارایه صفحه ای س��فید و جدید، خود را برای فضایی 
تازه آماده می کند. البته جداس��ازی اطالعات مغزی به 
ما کمک می کند در این دنیای پر از پویایی و پیوس��ته، 
اطالعات و افکار خود را منظم کنی��م، اما در مواردی هم 

آدم را کالفه می کند!

2  ماه
وقتی برای گردش شبانه همراه با اطرافیان بیرون از خانه 
هس��تید، ماه می تواند عنصری زیبا و خاطره انگیز باشد. 
به احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده که در مواردی، 
ماه را بسیار بزرگ تر از معمول ببینید، با این که می دانید 
ماه بزرگ تر نش��ده و به همان اندازه قبلی است. در واقع 
این بزرگ دیدن ماه هم یکی دیگر از خطاهایی است که 

مسئولش مغزمان است.
به احتمال زی��اد دلیل ای��ن پدیده که خط��ای دید ماه 
یا خطای دی��د پونزو نامیده می ش��ود، این اس��ت که ما 
 ع��ادت داریم ابره��ا را ب��االی س��ر خودم��ان ببینیم و 
 می دانیم که وقت��ی اب��ری را در افق می بینی��م، آن ابر 
می تواند بسیار بسیار از ما دور باش��د. اگر ابری در افق به 
اندازه ابری که باالی سرمان است به نظر بیاید، با خود فکر 
می کنیم: آن ابر باید خیلی بزرگ باشد و چون ماهی که 
در نزدیکی خط افق دیده می شود به اندازه ماهی است که 
به طور معمول باالی سر خود می بینیم، این طور ادراک 
می کنیم که ماه در نزدیکی افق خیلی بزرگ است! پس 
در دیدن اندازه ماه مشکلی نیست، اما مغز آن را بزرگ تر 

پردازش می کند.

3   آژیرها و بوق ها
ک��دام یک از ای��ن صداه��ا بدترند: صدای زنگ س��اعت 
دیجیتال��ی؟ صدای کامیون��ی که در ح��ال عقب آمدن 
ب��رای بارگیری اس��ت؟ یا صدای سیس��تم تش��خیص 
 حریق وقت��ی بات��ری آن رو به اتمام اس��ت؟ هم��ه آنها 
آزاردهنده اند. این صداها در واقع متعلق به زندگی مدرن 
امروزی هستند و آزاردهنده اند؛ چون از مواردی هستند 
که باعث می ش��وند مغز کمی هن��گ کند.تکامل ما در 
راستای شنیدن این صداها نبوده، به همین دلیل هم برای 
فهم آنها مشکل داریم. صداهای طبیعی از انتقال انرژی 
به وجود می آیند که معموال از برخورد ش��یئی به شیء 
 دیگر، مانند مضراب ها به درام ایجاد و به تدریج هم محو 
م��ی ش��ود. سیس��تم ادراک��ی م��ا ب��ه نح��وی تکامل 
یافت��ه ک��ه از این کاهش ب��رای فه��م رویداد اس��تفاده 
کند تا بفهم��د چه چیزی آن ص��دا را به وج��ود آورده و 
ص��دا از کدام س��مت می آی��د. ام��ا آژیرها و ب��وق های 
زندگ��ی ام��روز، درس��ت مث��ل خودروی��ی هس��تند 
 که ب��ا س��رعت م��ی ران��د و ناگهان ب��ه دی��وار برخورد 
می کند و توقف آن اصال تدریجی نیس��ت! صدا در طول 
زمان تغییر نمی کند و محو نمی شود، به همین دلیل هم 
مغز گیج می شود که این چه صدایی است و از کجا می آید.

4  عکس ها
همان طور ک��ه ما برای ش��نیدن ص��دای آژیرها تکامل 
نیافته ایم، ب��رای دیدن عک��س هم تکام��ل نیافته ایم! 
همان طور که ممکن اس��ت مادربزرگ ش��ما یاد بگیرد 
با اینترن��ت کار کند، اما حس��ی درونی از آن ن��دارد، ما 
 ه��م هش��یارانه عک��س ه��ا را م��ی بینی��م و دریافت 
می کنیم، اما مغزهای ناهشیارمان نمی توانند به راحتی 
آنها را از افراد و اش��یایی که از آنها عکاسی شده تفکیک 
بدهند. مطالعات نشان داده اند که مردم در پرتاب دارت 
به سمت عکس کسانی که دوستش��ان دارند در مقایسه 
با وقتی که به س��مت عکس هیتلر یا بدترین دشمنشان 
دارت پرت می کنند، دقت خیلی کمتری دارند. همچنین 
مطالعه دیگری نشان می دهد که وقتی از افراد خواسته 
می شود عکس فردی را پاره کنند که در کودکی برایش 
ارزش و احترام زیادی قائل بوده اند، خیس عرق می شوند. 
دیدن عکس ها، برخالف بسیاری دیگر از کارهایی که ما 
در زندگی روزمره خود انجام می دهیم، میلیون ها سال 
س��ابقه تکامل و تمرین ندارد و به همین دلیل هم مغز ما 

در جدا کردن عکس ها از واقعیت دچار مشکل می شود.

چرا مغزمان هنگ می کند؟ +17+34

+8+29

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

خواندنی

رییس فرهنگستان علوم

محققان اب��زاری را شناس��ایی کرده ان��د که از آن ب��ه عنوان 
قدیمی ترین ابزار ش��ناخته ش��ده موس��یقی در جه��ان یاد 
شده اس��ت  که 43 هزار س��ال قدمت دارد. این فلوت ها که از 

اس��تخوان پرنده و عاج فیل ساخته ش��ده در غاری در جنوب 
 آلمان کش��ف ش��د، همان غاری ک��ه دربرگیرنده نخس��تین 
نش��انه ها در رابطه با حرفه و صنعت اروپا بود. دانش��مندان با 
اس��تفاده از روش تعیین عمر کربنی، نش��ان داده اند که این 
فلوت ها بین42 ت��ا 43 هزار س��ال قدمت دارن��د. نتایج این 
تحقیقات در مجله تکامل انس��ان منتش��ر ش��ده است. یک 
گروه تحقیقاتی به ریاس��ت تام هایام از دانش��گاه آکس��فورد 
 دریافت��ه اس��ت ک��ه تاری��خ اس��تخوان حیوان��ات در همان 
الیه های زمین که فلوت ها پیدا ش��ده اند، با فلوت ها برابری 
می کند. نیک کونارد از دانشگاه توبینگن که در زمان حفاری 
و کش��ف فلوت های آلم��ان حضور داش��ت، اظهار داش��ت: 
این نتای��ج فرضیه ای که ما چند س��ال پیش مط��رح کردیم 
را اس��تحکام می بخش��د. ما اعتقاد داریم ک��ه رود دانوب یک 

مقصد مهم برای حرکت های انس��انی و ابداعات فناوری آنها 
در مرکز اروپا بین 40 تا 45 هزار س��ال پیش بوده اس��ت. غار 
 گایسن کلوسترله یکی از چندین غار منطقه است که تاکنون 
نمونه های مهمی از تزئینات انسانی، هنرهای تمثیلی و تصاویر 
راز آلود و آالت موس��یقی در آن کشف شده است.کارشناسان 
اعتقاد دارند که این آالت موسیقی در واکنش به مراسم مذهبی 
نواخته می شده است. برخی از محققان استدالل کرده اند که 
موسیقی یکی از رفتارهای جمعی انسان است که به آنها کمک 
کرده از حالت غارنشینی خارج شوند؛ حالتی که در بسیاری از 
قسمت های اروپا 30 هزار س��ال پیش از بین رفته است.پیش 
از این، محققان موفق ش��دند تمام اجزای یک فلوت قدیمی را 
که مربوط به 35 هزار سال قبل است، در غار »هول فلس« در 

جنوب غربی آلمان کشف کنند.

قدیمی ترین ابزار موسیقی جهان 

 ماشین برقی دو چرخ، شیشه های بسیار لیز، ساخت کامپیوترهای بدون فن، پدازشگر پرش از جمله 
تازه ترین فناوری هایی است که در هفته گذشته از آنها رونمایی شده است.

در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار ش��ده که در اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما 
معرفی می کنیم.

ساعت های کوکو
چند ماهی است که ساعت های هوشمند بسیار زیاد شده اند و البته بازار بسیار 
خوبی دارند و به تازگی ساعتی به نام کوکو به بازار عرضه شده که قابلیت های 
بسیار جالبی دارد.  این ساعت می تواند با دستگاه های آندروئیدی و یا مبتنی 
 بر ios هماهنگ ش��ود. پس از آن ش��ما می توانی��د ایمیل ه��ا و پیامک ها و 
 تم��اس هایی را ک��ه بر روی گوش��ی ش��ما ب��وده اس��ت، از روی س��اعتتان 

متوجه شوید.

پردازشگر پرش
م��ا دس��تگاه های��ی مانند کینک��ت را دی��ده ای��م که م��ی توانن��د حرکات 
 ش��ما را تش��خیص دهند. ب��ه تازگی دس��تگاهی س��اخته ش��ده اس��ت که 
 حرکات دس��ت ش��ما را با باالترین دق��ت پردازش م��ی کند و آنه��ا را انتقال 
 می دهد. این پردازش��گر بدون هیچ تأخیری این کار را انجام می دهد و حتی 
می تواند حرکات کوچک مانند پرش های ریز را نیز پردازش کند. این دستگاه 

در آینده می تواند جایگزین کیبورد و ماوس شود.

شیشه های بسیار لیز
 تا به حال ش��ده اس��ت که برای ریختن سس بر روی س��اندویچ بسیار تالش 

کرده باشید؟
به تازگی محققان در دانش��گاه MIT توانس��ته اند بطری هایی را بسازند که  

محیط داخلیشان بسیار لغزنده و لیز اس��ت و همین امر کمک می کند تا مواد 
داخل آن به راحتی خارج ش��وند. با این فناوری، مش��کل کس��انی که مصرف 

سسشان زیاد است حل می شود! 

کامپیوترهای بدون فن
این روزه��ا تکنولوژی به س��مت کوچک ک��ردن هر چیزی پی��ش می رود و   
کامپیوترها نیز باید کوچک ش��وند. به تازگی یک طراح سخت افزار، کامپیوتر 
بدون فنی ساخته است که جای بسیار کمی را اشغال می کند و همچنین بسیار 
 زیباس��ت. با طراحی که در این کامپیوتر به کار رفته کیس آن، خود را خنک 
می کند. به دلیل کوچک بودن این کامپیوتر، حمل و نقل آن نیز بسیار راحت 

صورت می گیرد.

C1 ماشین برقی
این ماشین برقی با دیگر ماشین ها یک تفاوت اساسی دارد؛ چرا که تنها دو چرخ 
دارد و چیزی بین موتور و ماشین است. این ماش��ین می تواند با یک بار شارژ 
شدن، تا یک مسیر صد کیلومتری را طی کند، همچنین سرعت آن نیز می تواند 

به 150 کیلومتر  بر ساعت برسد. 
 گفتنی اس��ت که ش��رکت های ماش��ین س��ازی در س��ال های اخیر بر روی 
 ماشین های برقی سرمایه گذاری زیادی کرده اند؛ چرا که یکی از منابع حفظ 

محیط زیست به شمار می روند.

تازه های فناوری در هفته گذشته

ساعت کوکو، کامپیوترهای بدون فن و ...

فقط نگاه می کنم؟! دست انداز
 در زندگ��ی لحظاتی هس��ت که 

مجید 
 مثل خ��وره روح را در س��کوت کافی

می خورد و می تراشد، در حالی 
که تو هیچ کاری از دستت بر نمی آید جز نگاه کردن. برای 
حقیر چند باری از این دس��ت لحظات پا داده اس��ت که 
مورد اخیرش عصر دیروز بود. همان طور که روی مبل لم 
داده ب��ودم و از عصر بهاری خود ل��ذت می بردم و خوش 
خوشک فنجان چای را سر می کشیدم و نیم نگاهی هم 
به تلویزیون داش��تم، یک مرتبه اتفاقی ک��ه نباید، افتاد. 
 گزارش��گر تلویزی��ون ش��روع کرد ب��ه گفتن ای��ن که: 
ِد المصب ها چرا بی خیال نشس��ته اید؟! چرا هیچ کاری 
نمی کنید؟! چشمه این غیرت دارد می خشکد! چرا هیچ 
غلطی نمی کنید؟! ... هیچ، دوست گزارشگر کشف کرده 
بودند که از آنجایی که تیم فدراسیون فوتبال انگلیس به 
ولز و اسکاتلند و ایرلند ش��مالی گفته است بیایید با هم 
متحد شویم و یک تیم بفرستیم به المپیک و آن سه کشور 
دیگر هم گفته اند نه، انگلیسی ها گری اسپید، سر مربی 

تیم ولز را به دار کشیده و وانمود کرده اند که خود کشی 
کرده است. خدای من شاهد است طرف همین ها را گفت! 
یک موسیقی جنایی-پلیسی خفن هم گذاشته بودند زیر 
صدایش که مو بر تن انس��ان میخ طویله می ش��د. حقیر 
 البته می دانس��تم که فرس��تادن تیم های متحد از این 
چهار کشور به المپیک ها، یک رسم کامال جا افتاده است 
و دوستان در هر المپیک این کار را انجام می دهند. این را 
هم می دانس��تم که آن بدبخت، گری اس��پید، خودش 
انگلیسی بوده و تاریخ خودکشی اش هم شش ماه پیش 
است، اما استاد با چنان اطمینان راسخی حرف می زد که 
انگار خودش پشت پرده بوده و اگر نپریده بیرون حساب 
مأموران ام آی س��یکس را برس��د، به این دلیل بوده که 
 ش��لوار پایش نبوده بنده خ��دا. باید می ش��نیدید وقتی 
می گفت گری اس��پید نازنین چیزی اش نبود که؟! یهو 
 مثل گل پرپر ش��د! مگر می ش��د باور نکرد. فنجان چای 
نیم خورده در دست حقیر سرد ش��ده بود، اما توان تکان 
خوردن نداش��تم. وقتی باالخره به خود آمدم گفتم: بله، 

حق با استاد است! تا کی فقط بنشینیم و جنایت های این 
پدرسوخته ها را تماشا کنیم؟! نه خیر، این تو بمیری از آن 
تو بمیری ها نیس��ت! این دفعه دیگه باید حقشان را کف 
دستشان گذاش��ت. به همین دلیل حقیر در تدارک یک 
تظاهرات بزرگ در لندن طی روزهای برگزاری المپیک 
هستم تا از این طریق خود و دوستان و آشنایان از نزدیک 
به این پدرسوخته ها مراتب اعتراض مان را اعالم بنماییم. 
فقط یک مشکل کوچکی هست که آن هم مسأله بلیت و 
ویزا و هزینه اقامت و بلیت تماشای بازی ها به ویژه فینال 
دوی صد متر و جت اسکی بر روی رود تیمز و گردش در 
هایدپارک است که امیدواریم با همکاری نهادهای دولتی 
ذیربط، این مشکل هم به زودی حل شود؛ لذا از همین جا 
به سران دولت انگلیس اعالم می کنم که آقایون! آقایون! 

ما داریم می آییم! 
در ضمن حقیر و جمع همراه به هیچ وجه قصد خودکشی 
 نداری��م، لذا عواق��ب هرگونه مرگ اینجانبان طی س��فر 

فوق الذکر مستقیما بر عهده انگلیسی ها ست.

چهره

دکتر رضا داوری اردکانی
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آگهی مناقصه
موضوع و اعتبار مناقصه: پروژه خرید و حمل آسفالت از نوع شکسته کوهی 
انفجاری )012-019( توپکا به صورت تنی جهت معابر شهرداری منطقه یک شهر 

نجف آباد با اعتبار 3/500/000/000 ریال
مدت اجرای پروژه: 60 روز

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: معابر شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد

شرایط شرکت در مناقصه: دارابودن رتبه الزم متناسب با نوع پروژه و رعایت 
با موضوع  سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت 
مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )شرکت کنندگان در 

مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند(.
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت 
های واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/3/20 به امور قراردادهای شهرداری 
اداری روز شنبه  پایان وقت  تا  آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر  نجف 

مورخ 91/03/27 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار را طی فیش واریزی به حساب سپرده 
ضمانتنامه  را  آن  معادل  یا  و  آباد  نجف  شهرداری   0104544150002 شماره 

بانکی ارائه نمایند.
تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مناقصه به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می 

محسن خندان- شهردار نجف آبادباشد. 
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