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خودکرده را تدبیر نیست

رهبر معظم انقالب :

با گذشت یک سال از فعالیت بازرسان اتوبوسرانی در سطح شهر

 حریق همچنان 
در کمین بازار اصفهان  3

 فناورانه ترین
88 شهر جهان 

 معروف ترین
8 کاله ها در دنیا 

مجری دوست داشتنی 

مردم  اصفهان کرایه اتوبوس نمی دهند

 چند ماه پیش یا بهتر اس��ت بگوییم چند سال قبل، وقتی 
برنامه زنده رود ش��کل گرفت، برایش مجری غیر بومی در 
نظر گرفته شد؛ مجری که معموال از پایتخت و به اصطالح 
»پروازی« بود. این سیاست در برنامه جذاب و دیدنی زنده 

رود نهادینه شد. حضور این مجریان اگر چه فراز و نشیب

6 تا همین سه روز قبل حتی تصور این که فوتسال اصفهان این 
گونه از اوج قدرت به فرش کشیده شود، شاید فقط یک تصور خنده دار در 
ورزش اصفهان بود، اما در72 ساعت به واقعیت پیوست و انحالل دو تیم 

ماهان و فیروزصفه، در کنار بازپس گیری عنوان قهرمانی گیتی پسند...

ما فقط از کلیشه ها 
دوری کردیم 

 تنها هنری که قبل از آن هیچ نیست و بعد از آن خلق 
و تولدی صورت می گیرد، نوشتن است.  این را یکی از 
بزرگانی می گوید که خودش هم دستی از نزدیک بر 
آتش نوشتن دارد، ولی ترجیح می دهد فعال گمنامی 
بزرگ باش��د تا بعد. درهرحال حرف درس��تی است 
و همین خلق یا تولد، نوش��تن را از کارهای س��خت 

روزگار می کند تا هر کسی نتواند...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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فاز دوم نباید فشار تورم  4
را بیشتر کند

آبیاری 400 هکتار اراضی  شرق 4
 با استفاده از پساب

رهبر معظم انقالب با اش��اره به طرح ها و اقدام��ات آمریکا و 
صهیونیس��م برای مقابله با حرکت های اس��المی ملت های 
منطقه، خاطرنش��ان کردند: دش��منان خونخ��وار و غدار، در 
 مقابل گسترش و تعمیق حرکت های اسالمی ملت ها مقاومت 
 می کنند، اما ادامه حرکت ملت ها در مسیر قرآن، این توطئه ها

را ناکام می گذارد. 
 رهب��ر انقالب عزت اس��المی ملت ای��ران را نتیج��ه عمل به 
درس های قرآن برش��مردند و گفتند: ملت های مسلمان از 

این نمونه درخشان، می آموزند که اگر ملتی وعده های الهی 
را باور کرد، اس��تقامت به خرج داد و به لبخند و ترفند دشمن 
 اعتماد نکرد، بر پیچیده ترین تجهیزات نظامی و گسترده ترین

توطئه های سیاس��ی، اطالعات��ی و اقتصادی پی��روز خواهد 
شد. در س��الروز والدت نورانی حضرت ابوالفضل العباس )ع(، 
 استادان، قاریان و حافظان برتر بیست و نهمین دوره مسابقات 

بین المللی قرآن کریم...

2

 دعوای شهرداری
 و اداره برق باال گرفت

طرح جامع ورزشگاه 
نقش جهان تدوین 

می شود

آخرین وضعیت 
پرونده قضایی 

مرتضوی و بقایی

4 درصد زندانیان 
اصفهان را زنان تشکیل 

می دهند 
گفتگو با حسین ترابی نژاد، یکی 

از نویسندگان راه طوالنی 
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 استفاده از كولر گازی بجای كولر آبی هزينه برق را تا 4 برابر افزايش می دهد.

روشن دل اهل يقين است
                     عيد امام العارفين است

اهل حقيقت تبريكتان باد
                   آمـد به دنيا امام سجاد

والدت باسعادت امام سجاد )ع( 
مبارک باد.

شرکت ملی پاالیش نفت اصفهاناداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

ای عترت پاک پيمبر
                    ای شيعه زهرا و حيدر

شادی نمائيد شد عيد ميالد
                        آمـد به دنيا امام سجاد

 ميالد سيد الساجدين )ع( 
مبارک باد.

شرکت ملی پاالیش نفت اصفهان
(سهامی عام)



چهره روزیادداشت

بی خبران از مشکالت مردم
 سکوت کنند 

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس هش��تم ب��ا انتق��اد از توهین 
مش��اور رییس جمهور ب��ه علم��ا و مراج��ع تقلید، گف��ت: بهتر 
اس��ت جوانفکر به ج��ای متهم ک��ردن مراجع و هجمه ب��ه آنان، 
در میان مردم حاضر ش��ود و خ��ود اوضاع نابس��امان اقتصادی را 
مش��اهده کند. س��یدرضا اکرمی با تأکید بر این که فاصله گرفتن 
از مردم موجب ش��ده تا انتق��اد و اعتراض آنان ش��نیده نش��ود، 
افزود: همیش��ه خانه مراجع پناه��گاه، ملجأ و مأمن م��ردم بوده 
و اگر مس��ئوالن دولتی ی��ک روز در برابر خانه مراجع بایس��تند، 
اعتراض مردم به اوضاع نابس��امان اقتصادی را مش��اهده خواهند 
 ک��رد.  وی تأکید ک��رد:  ب��ه مس��ئوالن روزنام��ه ای��ران توصیه 
می کنم که از دفتر روزنامه خارج ش��وند و به بازارهای سطح شهر 

بروند تا گرانی را در تمام عرصه ها مشاهده کنند. 

 واکنش مهمانپرست
 به دستگیری دو ایرانی در کنیا 

رامین مهمانپرست در واکنش به خبر دستگیری دو تبعه ایرانی در 
کنیا گفت: هویت افراد ادعا شده تا کنون برای ما مشخص نیست 
و سفارت جمهوری اسالمی ایران در نایروبی در تالش برای کسب 
اطالع و دسترسی کنسولی است. وی افزود: هرچند تا احراز هویت 
دستگیرشدگان نمی توان در مورد واقعیت موضوع اظهار نظر کرد، 
ولی با توجه به روابط بسیار خوب و دوس��تانه بین ایران و کنیا به 
نظر می رسد که برخی از محافل و طرف های رسانه ای خارجی در 
تالش هستند تا با طرح، نشر و پردازش این گونه اخبار و اتهامات، 
به مناسبات مستحکم و احترام آمیز فی مابین خدشه وارد سازند.

سند تحول بنیادین، قانون تغییر 
ساختار آموزش و پرورش نیست

رییس کمیس��یون آموزش و پرورش مجلس گفت: س��ند تحول 
بنیادین، لزوما قانون تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش نیست و 
این سند برای اجرایی شدن به احکام قانونی نیاز دارد. وی همچنین 
اضافه کرد: علیرغ��م توجه به الزام��ات قانون��ی و اجرایی، وزارت 
آموزش و پرورش با تصویب در سال 90، تصمیم به اجرای طرح از 
طریق تغییر ساختار دوره های تحصیلی از سال تحصیلی 91-92 
دارد که این رویه ب��ا توجه به پیامدها و معضالت ناش��ی از اصالح 
شکلی ساختار، می  تواند خس��ارت های تاریخی در نظام آموزشی 

کشور به دنبال داشته باشد.

 لزوم حمایت جدی مجلس
 از وزارت نفت

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی بعد از ارایه توضیحات 
وزیر نفت و تعدادی از وکالی ملت درباره طرح های توسعه ای نفت 
و گاز، اظهار داشت: باید از چند منظر به توضیحات آقای قاسمی، 
وزیر نفت توجه شود. رییس مجلس با تأکید برلزوم حمایت جدی 
 مجلس از وزارت نفت، گفت: در شرایط فعلی نوک فلش زورگویان 
بین المللی به س��مت کارهای وزارت نفت است، لذا باید در زمینه 
تأمین اعتبارات و س��رمایه گذاری ها برای اج��رای پروژه های این 

وزارتخانه، توجه کافی انجام شود.

فراکسیون رهروان والیت
 مستقل است

س��خنگوی فراکس��یون رهروان والیت مجلس ش��ورای ساالمی 
هرگونه وحدت این فراکس��یون در قالب فراکسیون اصولگرایان را 
منتفی دانست و تاکید کرد: فراکسیون رهروان والیت تحت لوای 
هیچ فراکسیونی قرار نمی گیرد.سید رمضان شجاعی کیاسری در 
گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: فراکس��یون رهروان والیت 
کامال مستقل است و تحت لوای هیچ فراکسیونی قرار نمی گیرد. 
سخنگوی فراکسیون رهروان ادامه داد: جبهه پایداری و منتقدان 
دولت هم نمی توانند فراکسیونی واحد تشکیل دهند زیرا این افراد 
در انتخابات هم نتوانس��تند با هم به وحدت برسند و اصوال توکلی 

با امثال حسینیان و رسایی در یک فراکسیون جای نمی گیرد.

  ایران قصد لشکرکشی 
به منطقه ندارد  

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این 
که ایران قصد لشکرکش��ی به منطقه را ندارد، گفت: اگر فرهنگ،  
اقتصاد، سیاست و ارزش های ایران به عنوان الگو در منطقه حاکم 
شود، این امر از ده ها بمب اتم برای آمریکا خطرناک تر خواهد بود.

 رهبر انق��الب عزت اس��المی مل��ت ای��ران را نتیج��ه عمل 
به درس های قرآن برش��مردند و گفتند: ملت های مس��لمان 
 از این نمونه درخش��ان، می آموزند که اگ��ر ملتی وعده های 
الهی را باور کرد، اس��تقامت به خرج داد و ب��ه لبخند و ترفند 
دش��من اعتماد نکرد، بر پیچی��ده ترین تجهی��زات نظامی و 
 گسترده ترین توطئه های سیاسی، اطالعاتی و اقتصادی پیروز 

خواهد شد. 
 در س��الروز والدت نورانی حض��رت ابوالفض��ل العباس )ع(، 
استادان، قاریان و حافظان برتر بیست و نهمین دوره مسابقات 
بین المللی قرآن کریم در حض��ور حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظم انقالب اسالمی، محفل نورانی انس با قرآن تشکیل 
دادند و با تالوت آیات آسمانی قرآن، به حمد و ثنای پروردگار 

کریم پرداختند.

تدبر در آیات قرآن، نیاز اساسی ملت های مسلمان 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این دیدار ک��ه در تاالر اماکن 
متبرکه آستان قدس رضوی برگزار ش��د، تدبر در آیات الهی، 

فهم معارف قرآنی و درس آموزی از قرآن مجید را نیاز اساسی 
ملت های مسلمان خواندند و خاطرنشان کردند: تالوت قرآن 
 با صوت و الح��ان زیبا، هدف و اصل نیس��ت و بای��د به عنوان 
مقدمه ای ضروری برای خش��وع دل ها و ایجاد آمادگی برای 

درک و فهم معارف قرآنی، مورد توجه قرار گیرد.

ملت ایران مفتخر به پرچم داری قرآن است 
 رهبر معظم انقالب عشق و دلدادگی ملت ایران به قرآن کریم 
را موهبتی الهی و نیازمند شکرگزاری عمیق پروردگار دانستند 
و افزودند: ملت ایران مفتخر اس��ت که پرچم حاکمیت قرآن و 
اسالم را در دنیای مادی به اهتزاز درآورده و با صبر و استقامت 
و تحمل دش��واری ها، روزبه روز ب��ر تأللو این پرچ��م نورانی 
 می افزاید و با هوش��یاری، اقتدار و پیشرفت مس��تمر، مکر و 

توطئه های دشمنان را ناکام می گذارد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای عزت اسالمی ملت ایران را از جمله 
نتایج عمل ب��ه درس های حی��ات بخش قرآن برش��مردند و 
افزودند: ملت های مسلمان از این نمونه درخشان، می آموزند 

 که اگر ملتی ایمان داش��ت، وعده های الهی را ب��اور کرد، در 
راه قرآن و اس��الم  اس��تقامت به خرج داد و به لبخند و ترفند 
دش��من اعتماد نکرد، بر پیچی��ده ترین تجهی��زات نظامی و 
گس��ترده ترین توطئه های سیاس��ی، اطالعات��ی و اقتصادی 

پیروز خواهد شد.

حرکت در مسیر قرآن توطئه غرب را ناکام می کند   
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، با اش��اره به طرح ه��ا و اقدامات 
 آمریکا و صهیونیس��م برای مقابل��ه با حرکت های اس��المی 
ملت ه��ای منطق��ه خاطرنش��ان کردند: دش��منان خونخوار 
و غ��دار، در مقابل گس��ترش و تعمیق حرکت های اس��المی 

ملت ها مقاوم��ت می کنند 
اما ادامه حرک��ت ملت ها در 
مسیر قرآن، این توطئه ها را 

ناکام می گذارد.

برگ�زاری  ل�زوم  
جلسات  قرآنی

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای  
تشکیل هرچه بیشتر جلسات 
حفظ و قرائ��ت قرآن کریم و 
گسترش آموزش های مرتبط 
با این کتاب الهی را »موجب 
قرآنی ش��دن بیشتر« فضای 
عموم��ی کش��ور خواندن��د 
و افزودن��د: ب��ا وج��ود همه 
عوامل مخرب، شمار جوانان 
ایرانی که اهل معنویت و دعا 
هستند، با جوانان کشورهای 
دیگر قابل قیاس نیس��ت که 

این نیز جای شکر دارد.

پیشرفت در سایه تکیه بر جوانان مؤمن 
  رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به اذعان مراکز بین المللی به 
11 برابر بودن س��رعت پیش��رفت علمی ملت ایران نسبت به 
متوسط جهانی، خاطرنشان کردند: این ملت با تکیه بر جوانان 
مؤمن خود، در همه زمینه های علمی، سیاس��ی و آبادانی به 

پیشرفت ادامه خواهد داد.

رهبر معظم انقالب : 

عزت امروز ملت ایران از نتایج عمل به قرآن است 

مذاکرات مسکو 
رضایت بخش بود 

جزئیاتی جدید از عوامل 
ترورشهدای هسته ای 

 الوروف در مصاحبه با شبکه خبری روس��یه 24 گفت: برای حل و فصل 
مس��أله مذاکرات ایران با 1+5، خ��ودداری از تهدید مکرر و اس��تفاده از 
زور، دست کش��یدن از س��ناریوها علیه ایران و توقف س��خن پراکنی از 
شکس��ت گفتگوها ضروری اس��ت. وزیر خارجه روس��یه تأکید کرد که 
گفتگوهای بین المللی نباید طوالنی شود، اما یادآور شد که تعیین هرگونه 
ضرب االجل ساختگی و اتمام حجت اش��تباه خواهد بود. الوروف به دور 
اخیر گفتگوهای چندجانبه بین ایران و گروه 1+5 در مس��کو اشاره کرد 
و نتیجه آن مذاکرات را رضایت بخش دانست. وزیر خارجه روسیه گفت: 
هیچ توافقی درباره ماهیت مسأله هسته ای ایران حاصل نشد، اما از دیدگاه 
ما، این نشست بسیار سودمند بود. نشست مسکو پس از توافق دو طرف 

در نشست دو روزه بغداد برگزار شد.

چند روز پی��ش وزارت اطالعات اعالم ک��رد، عوامل اصلی ترور ش��هید 
شهریاری، شهید احمدی روشن و شهید قش��قایی شناسایی شده و طی 
سلسله عملیات برق آس��ا و مقتدرانه و در مناطق مختلف دستگیر شده و 
به بازداشتگاه ها منتقل شدند. وزیر اطالعات نیز در این باره اظهار داشت: 
در قضیه ترور ش��هید علی محمدی، جمالی فش��ی فقط یک عضو بود و 
نمی دانست بقیه اعضای شبکه کجا هستند، اما در موضوع دستگیری های 
اخیر، موضوع قابل توجه این اس��ت که اعضای شبکه به همراه سرشبکه 
دستگیر شده اند. شنیده های سایت »جهان« حاکی است که اعضای این 
شبکه تروریستی در کردس��تان عراق آموزش دیده اند و مدت ها در این 
منطقه مستقر بوده اند. براساس این گزارش، تروریست ها از خاک ترکیه 

نیز برای اهداف خود بهره برده اند. 

رهبر معظم انقالب با اشاره به طرح ها و اقدامات آمریکا و صهیونیسم برای مقابله با حرکت های اسالمی ملت های 
 منطقه، خاطرنشان کردند: دشمنان خونخوار و غدار، در مقابل گسترش و تعمیق حرکت های اسالمی ملت ها مقاومت 

می کنند، اما ادامه حرکت ملت ها در مسیر قرآن، این توطئه ها را ناکام می گذارد.

جوان ترین زندانی
 سیاسی تاریخ

یک هفته نامه آلمانی با اش��اره به وضعیت اسفبار حقوق 
 بش��ر در بحرین، از جمله محاکمه علی حس��ن، کودک 
11 ساله، از وی به عنوان جوان ترین زندانی سیاسی تمام 
دوران ها یاد کرد. به نوش��ته این هفته نامه، علی حسن 
جوان ترین زندانی سیاسی تمام دوران هاست که به اتهام 
اقدام علیه رژیم بحرین، دس��تگیر و دادگاهی می شود. 
این کودک در اواس��ط ماه می توس��ط عمال آل خلیفه 
بازداشت شد. اتهامی که دس��تگاه قضایی بحرین به این 
کودک می زند، ش��رکت در تجمعات غیرقانونی و حمله 
به پلیس اس��ت؛ اقدامی که به اعتق��اد وکیل مدافع وی، 
اساسا به دلیل شرایط سنی، از علی حسن ساخته نیست. 
با این حال موردی که دادگاه به آن استناد می کند، این 
اظهارات کودک مذکور است که گفته: در بحرین مخالفان 
 ش��یعه هر روز علیه پادشاهی س��نی ها تظاهرات برگزار 
می کنند. اش��پیگل با پرداختن به اظهارات این کودک، 
نقبی نیز به وضعیت سیاسی بحرین و دیکتاتوری حاکم بر 
آن که از سوی غرب و به ویژه عامل آنان در منطقه یعنی 

عربستان حمایت می شود، می زند.

روایت چامسکی از سیاست 
غرب در مصر

نوام چامس��کی، اندیش��مند مش��هور آمریکایی با اشاره 
به نقش��ه آمریکا با همدستی ش��ورای نظامی مصر برای 
جلوگیری از به وجود آمدن انقالبی مانن��د ایران در این 
کشور و متنفر کردن مردم مصر از انقالب، تأکید کرد که 
مسئوالن کشورش به دنبال شخصی هستند که یا مانند 
حسنی مبارک فاسد و مستبد باشد و مردم را برای منافع 
آمریکا س��رکوب کند و یا این که در این کش��ور بحران و 
ناآرامی حکمفرما شود. به گزارش العالم، نوام چامسکی 
گفت: غرب ب��ه دنبال دموکراس��ی در مصر نیس��ت، به 
همین دلیل تا آخرین لحظه از مبارک حمایت کرد. وی 
افزود: هنگامی که ارتش ضد مبارک ش��د، غرب از ایجاد 
راهکاری ب��رای باقی ماندن رژیم بدون مبارک خش��نود 
ش��د. این راهکاری برای ادامه )رژیم( بود. غرب به دنبال 
روابطی بر اساس تبعیت اس��ت؛ همان طور که در بیشتر 
روابط کشورهای دنیا با قدرت های بزرگ شاهدیم، غرب 
به دنبال آن است که کشورها در مقابل منافع و خواست 
آن تسلیم شوند. این امر محرمانه نیست و بر همه روابط 

بین المللی حاکم است.

حجت االسالم محمد جعفر منتظری در مورد پرونده سعید 
مرتضوی گفت:  این پرونده در کمیس��یون تخصصی دیوان 
 قرار دارد. در م��ورد این پرون��ده، باید این گون��ه بگویم که 
جابه جایی ها و نص��ب و انتصابات در ح��وزه دیوان عدالت 
نیست، ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج 
در س��ازمان تأمین اجتماعی لحاظ نشده، به دیوان شکایت 
شد و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد که قابل طرح 
در هیأت عمومی است، تصمیم الزم گرفته می شود. احتماالً 
تا چند هفته دیگر تصمیم نهایی کمیسیون اعالم می شود.  
رییس دیوان عدالت اداری در مورد حکم نهایی حمید بقایی 
نیز افزود: پرونده ایشان نهایی و حکم صادر و ابالغ شده است 
و باید از خود ایشان س��ؤال کنید. باید بگویم که محکومیت 
به انفصال و برائت ایشان منتفی شده است. حجت االسالم 
منتظری در مورد پرونده نرخ مکالمات تلفن بین المللی ادامه 
داد:  این پرونده در هیأت عمومی است و در نوبت بررسی قرار 
 دارد. رییس دیوان عدالت اداری در مورد تن ندادن دستگاه ها

به دادخواس��ت های ارس��الی دیوان عدالت بی��ان کرد: اگر 
دستگاهی به دادخواست های دیوان پاسخ نداد، ما می توانیم 
بعد از یک ماه حکم را صادر کنیم، ولی نمی توانیم به سرعت 
پیگیری کنیم؛ چون زمان رسیدگی به پرونده ها به صورت 

میانگین 150 روز است.

کمیته لبنانی پیگیری قضیه ربوده ش��دن امام موس��ی 
صدر و دو همراهش در لیبی، اعالم کرد پس از آزمایش 
و بررس��ی های الزم، معلوم ش��د که نمونه دی ان ای از 
جسد یافت ش��ده در گور جمعی لیبی و لباس ها متعلق 
به امام موس��ی صدر نیس��تند. در این بیانیه آمده است: 
 کمیته پیگیری با وج��ود این که اصل را ب��ر زنده بودن 
امام موسی و دو همراهش گرفته است، اما با درخواست 
طرف لیبیایی موافقت کرد و در عملیات نبش قبر جمعی 
یافت شده حضور یافت و از جسدی که به اعتقاد محققان 
لیبی متعلق به امام موسی صدر است نمونه برداری کرد 
و بقایای لباس هایی را که گفته ش��ده بود متعلق به امام 
موسی صدر است تحویل گرفت.  این کمیته افزود: پس 
 از سؤال و جواب از خانواده امام موسی صدر، پرونده ای

علمی تشکیل شد و معاینات و بررسی های الزم بر روی  
 لباس ه��ا صورت گرفت، ام��ا نتیجه منفی بود و نش��ان 
می داد که متعلق به امام موسی صدر نیست. در این بیانیه 
آمده است به محض دریافت نتایج بررسی ها، آن را فوراً 
به برادران مسئول در لیبی به طور شفایی ابالغ کردیم و 
قرار شد که در اولین دیدار رسمی در لیبی، این نتیجه به 

صورت کتبی به آنها ارایه شود. 

حمیدرضا فوالدگ��ر، نماینده مردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داش��ت: نمایندگان در مسائل مهم 
می توانند تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه کنند و حضور 
نمایندگان در این کمیسیون داوطلبانه است. وی با بیان این 
که شرایط بسیار مهم اقتصادی کشور یکی از ضرورت های 
تش��کیل کمیس��یون حمایت ازتولید ملی اس��ت، گفت: 
فلسفه نامگذاری سال های اخیر در موضوعات اقتصادی، 
به دلیل اولویت مباحث اقتصادی در کشور است. فوالدگر 
با بیان این که آن طور که ش��اید و بای��د مجلس و دولت و 
سایر دستگاه ها به درخواست های رهبری در زمینه مسائل 
اقتص��ادی لبیک نگفته اند، اظهار داش��ت: اگ��ر بخواهیم 
سیاست های توسعه ای کش��ور را محقق کنیم، راهی جز 
حمای��ت از تولید نداری��م و اگر بخواهیم به اهداف س��ند 
چشم انداز برسیم، جز با اجرایی شدن کامل سیاست های 
اصل 44 این مس��أله محقق نمی ش��ود. فوالدگر گفت: ما 
معتقدیم سیاست های اصل 44 باید مورد نظارت قرار گیرد. 
نماینده مردم اصفهان با اشاره به این که بخش هایی از قانون 
اصل 44 باید اصالح شود، اضافه کرد: با وجود تالش هایی 
که دولت داشته، هنوز ما به نتیجه نرسیده ایم، لذا ضرورت 

پیگیری قانون اصل 44 همچنان وجود دارد.

هیالری کلینت��ون، وزیر ام��ور خارجه آمریکا قرار اس��ت 
 از روز چهارش��نبه هفتم تیرماه، س��فر دوره ای خود را به 
سه کشور فنالند، لتونی و روس��یه آغاز کرده و در روسیه با 
مقامات روس��ی در مورد مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 
مذاکره کند. هیالری کلینتون قرار اس��ت پس از دیدار از 
فنالند و لتونی، برای ش��رکت در اج��الس وزرای خارجه 
آسیا- پاسیفیک به سن پطرزبورگ روسیه برود. براساس 
این گزارش، وزیر خارجه آمریکا در حاش��یه این اجالس با 
سرگئی الوروف همتای روس خود درباره بحران سوریه و 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 مذاکره خواهد کرد. این دیدار 
پس از مذاکرات اخیر باراک اوباما و والدیمیر پوتین، رؤسای 
جمهور آمریکا و روس��یه در مکزیک صورت می گیرد که 
دو طرف نتوانستند در مورد بحران سوریه در آن به توافق 
 برس��ند. از س��وی دیگر قرار اس��ت تیموتی گایتنر، وزیر 
خزانه داری آمریکا برای دیدار و گفتگو با پراناب موکرجی، 
وزیر امور اقتصادی هند و شرکت در اجالس همکاری های 
اقتصادی هند- آمریکا به دهلی نو سفر کند. گایتنر در این 
سفر با داووری س��وبارو، رییس بانک رزرو هند نیز دیدار و 
گفتگو خواهد کرد. موضوع تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا 
علیه کشورمان یکی از محورهای گفتگوهای وی با مقامات 

هندی است. 

بین الملل اصل44 دیوان عدالت سیاست خارجی 

آخرین وضعیت پرونده 
قضایی مرتضوی و بقایی 

متعلق  شده   جسدیافت  
به  امام  موسی صدرنیست 

راهی به جز حمایت از 
تولید  نداریم

کلینتون برای مذاکره درباره  
ایران به روسیه می رود 

خبرکوتاه

خبر بین الملل

شعاع بازدارندگی سپاه
سردار سالمی/ جانشین فرمانده کل 

سپاه

ما در طراحی راهبردی خود ش��عاعی را به نام ش��عاع بازدارندگی تعریف 
کرده ایم که به تمامی منافع راهبردی دشمن در منطقه مربوط می شود 
تا بتوانیم در ص��ورت نب��رد، جنگ را در هر س��طحی مدیری��ت کنیم. 
حرکات دشمن یک نیمه آش��کار و یک نیمه پنهان دارد؛ نیمه آشکار آن 
همین فعالیت های ظاهری اس��ت که در منطقه، جهان و یا حتی محیط 
امنیت داخل��ی ما انجام می دهن��د، اما بخش پنهان آن نی��ات و تفکرات 
راهبردی آنهاست که مسیر و حرکت بلندمدتشان را تبیین می کند. سپاه 
پاسداران با بلوغی که در سطح 
توان اطالعاتی به دست آورده، 
می تواند به دنیای ذهنی دشمن 
نفوذ کرده و با استفاده از منابع 
و تجهیزات پیشرفته ای که در 
س��امانه اطالعاتی خ��ود دارد، 
نیمه پنهان دشمن را شناسایی 
 و حرکات آنها را قب��ل از انجام 

هر گونه اقدامی رصد کند.
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شرط اصالح جامعه باسوادی مردم است

آیت اهلل رضا استادی گفت: اصالح یک جامعه بستگی به سواد مردم دارد و جامعه بدون سواد مردم، ترقی 
و پیشرفت نخواهد داشت. وی اظهار داشت: سواد و مطالعه مانند شمشیر دوسر است که عالوه بر تعالی و 
ترقی موجب بدبختی شخص می شود، به همین منظور باید از کتاب های مورد تأیید و خوب استفاده شود.

ملت ایران مفتخر 
است که پرچم 

حاکمیت قرآن و 
اسالم را در دنیای 

مادی به اهتزاز 
درآورده و با صبر و 
استقامت و تحمل 
دشواری ها، روزبه 

روز بر تأللو این پرچم 
نورانی می افزاید و 

با هوشیاری، اقتدار 
و پیشرفت مستمر، 

مکر و توطئه های 
دشمنان را ناکام 

می گذارد
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 فرم رسمی برای مدارس 
سلب آزادی  نیست

احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم گفت: در ترکیه و 
کشور های اروپایی لباس فرم مخصوص برای دانش آموزان و کارکنان 
دولت وجود دارد، ولی در کشور ما آزادی کامل است و در صورتی که ما 
برای این قشر لباس فرم خاصی را در نظر بگیریم، این در راستای نظم 

بخشیدن به جامعه است و آزادی های فردی را سلب نمی کند.

 2 آموزشگاه متخلف رانندگی 
در اصفهان تعطیل شد

سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان با بیان 
این که در حال حاضر ۱۰۵ آموزشگاه رانندگی در سطح استان اصفهان 
فعالیت می کنند، تعداد تخلفات صورت گرفته توسط آنها را بسیار اندک 
برشمرد. به گفته وی، از ابتدای س��ال جاری تاکنون تنها دو آموزشگاه 
رانندگی در استان به دلیل عدم رعایت قانون و استاندارد بودن متوقف 

و یا تعطیل شده اند.

 هوای اصفهان ظرفیت آلودگی 
شهرک محمودآباد را ندارد 

محمد کوشا فر، عضو انجمن زیست محیطی استان اصفهان با اشاره به 
این که شهرک صنعتی محمودآباد آلودگی اصفهان را تشدید می کند، 
گفت: در حال حاضر هوای اصفهان بیش از ت��وان خود آلودگی هوا را 
تحمل می کند و ظرفیت مواد آالینده جدید را ندارد. کوش��ا فر با بیان 
این که شهرک صنعتی محمودآباد به دلیل پیوستگی مکانی با اصفهان 
تأثیر قابل توجهی بر روی آلودگی هوای اصفهان دارد، تأکید کرد: پیش 
از توسعه مناطق صنعتی جدید، صنایع موجود باید به وضعیت بهینه 

برسند و سپس تصمیم گیری شود.

 امیدواری تازه برای بیماران 
ديالیزی در  اصفهان

مهدی اذانی، عضو هیأت امنای خیران س��المت استان اصفهان گفت: 
عملیات خاکبرداری و ساختمانی نخس��تین کلینیک تخصصی کلیه 
و دیالیز حض��رت ابوالفضل)ع( اس��تان اصفهان دیروز  آغاز ش��د. این 
کلینیک در متراژ دو هزار و 2۰۰ متر و ساختمان آن در عرض ۱7 هزار 
مترمربع در خیابان امام خمینی)ره( اصفهان به بهره برداری می رسد. 
عضو هیأت امنای خیران سالمت استان اصفهان اضافه کرد: دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان و معاونت درمان این دانش��گاه روزانه بیماران 
نیازمند به دیالیز را به دلیل کمبود تخت و مکان درمانی به ش��هرهای 

اطراف مثل نایین، شهرضا، گلپایگان، نطنز و میمه منتقل می کنند.

 تشويق 400هزار تومانی 
تکريم کنندگان  ارباب رجوع  

عب��اس حاج رس��ولیها، رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان از 
پرداخت پ��اداش به کارکنان ش��هرداری از2۰۰ ت��ا ۴۰۰ هزار تومان 
براس��اس ش��اخصه های تکریم ارباب رجوع خبرداد. وی با اش��اره به 
 این که کارکنان ش��هرداری بر اساس مدرک، س��ابقه، محل خدمت و 
ش��اخصه های تکریم ارباب رجوع ماهانه پ��اداش دریافت می کنند، 
اذعان داش��ت: امس��ال۴۰ درصد به فعالیت های عمرانی ش��هرداری 
 افزوده شده، این در حالی است که مدیریت ش��هری اصفهان در تمام 
 زمین��ه ه��ای خدم��ت رس��انی، ب��ه ص��ورت ش��بانه روزی در حال 

سرویس دهی به شهروندان است.

صفه جوابگوی پارک ماشین نیست
علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به 
این که پارکینگ های موجود در مجموعه تفرجگاهی صفه جوابگوی 
 نیاز گردشگران نیست، اظهار داش��ت: با توجه به این که روزبه روز به 
جاذبه های تفریح��ی کوه صفه افزوده می ش��ود، الزم اس��ت احداث 
پارکینگ در این مجموعه تفرجگاهی در اولویت برنامه های شهرداری 
قرار گی��رد. به گفته وی، روزان��ه تعداد زیادی از ش��هروندان از فضای 
طبیعی و گردشگری پارک کوهستانی صفه بازدید می کنند، از این رو 

احداث پارکینگ در این محدوده الزم و ضروری است.

 اسالمی کردن دانشگاه ها 
روی میز مجلس 

نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: جلس��ه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات برای تصویب کمیته ها روز گذشته برگزار 
شد. عباس مقتدایی اظهار کرد: در جلسه دیروز کمیسیون آموزش و 
تحقیقات، آیین نامه داخلی این کمیس��یون که در گذشته مورد بحث 

قرار گرفته بود به تصویب رسید.

 آب و ديگر هیچ...
باز هم یکشنبه رسید و من دست 

بشیر 
اسماعیلی

به قلم، نشس��ته ام تا دبیر صفحه 
تماس بگی��رد و س��وژه بدهد تا 
طنزش کنی��م. به ق��ول معروف 
س��رمایه از ایش��ان و کار از من! 
 س��اعتی م��ی گ��ذرد و خب��ری 
نمی شود. گفتم حتما مثل بعضی 
از اوقات پیامک خواهد داد. چشم به گوشی دارم که ناگهان 
صدای دلنگ پیامک بلند می ش��ود. م��ی گویم الحمد اهلل 
روزی ما هم رس��ید. پیامک را باز می کنم؛ می بینم نوشته 
است: نتیجه بازی  انگلستان و ایتالیا را پیش بینی و به فالن 

شماره ارسال کنید.
 به برندگان، تبلت و کفش نای��ک جایزه می دهیم. اعصاب 
آدم را خرد می کنند سر ظهری. تلفن زنگ می زند عاقبت، 
اما یکی از دوستان است. می پرس��م: در شهر چیز عجیب 
غریبی نبود که سوژه اش کنم؟ می گوید: چرا! از پل فلزی 
رد می ش��دم، دیدم یه قطره آب هم در رودخانه نیس��ت؛ 
نصف بدنم فلج ش��د از ناراحتی ! می گویم: چقدر بنویسم 
از زاینده رود؟! این همه نوش��تیم چ��ه دردی را دوا کرد؟ 
چند س��ال پیش عکاس ش��هیر اصفهانی ، نیک��و مرام از 
گوس��فند هایی که در بس��تر خش��ک زاینده رود چرا می 
کردند عکس گرفت؛ همه دنیا متأثر شدند، اما چه فایده؟! 
 دوس��تم گفت: از مدیران اس��تان  می پرس��ند: چرا پس 
زاینده رود خشک شد؟ پاسخ می دهند: اتفاقا اخیرا در یک 
همایش مربوط به بیابان ش��رکت کرده اند که می گفتند 

همه جای ایران پدیده بیابان زایی در حال گسترش است!
 دی��دم ای��ن قص��ه س��ر دراز دارد؛ گفت��م: از خی��ر بحث

 زاینده رود بگذریم.گفت: یعنی چه ک��ه بگذریم؟ وظیفه 
شما نوشتن است، حاال کس��ی می خواهد ترتیب اثر بدهد 
یا ندهد. گفتم: آخر گفته اند گ��وش اگر گوش تو و ناله اگر 
ناله من / آنچه البته به جایی نرس��د فریاد است.گفت: من 
اگر ش��ده می روم کف رودخانه دراز می کشم و تا آب را باز 
نکنند هم از جایم تکان نمی خورم... خالصه دیدم بحث به 
جایی نمی رسد، گفتم: صدایم می زنند برای ناهار )الکی!( 
کله ش��د، رفت ! دو دقیقه بعد دبیر صفحه ش��هر باالخره 
زنگ زد، قلم را برداش��تم و گوش های��م را تیز کردم ببینم 
چه س��وژه ای پیدا کرده اس��ت که دیدم می گوید: راستی 
 ای��ن آب زاینده رود که مدتی اس��ت خش��ک ش��ده، چرا 
درباره اش چیزی نمی نویسی؟ به قول دوستم، نصف بدنم 
فلج شد. گفتم چش��م ! حاال هم که نگاه می کنم، می بینم 

عمال مطلب، با همین بحث بسته شد و رفت!

4 درصد زندانیان اصفهان را زنان تشکیل می دهند   گروه ش�هر - رمضان امیری، مدی��رکل زندان ه��ای اصفهان 
 گفت: س��اختمان جدید زندان اصفهان در زمینی به مس��احت

8۰ هکتار در اطراف اصفهان و با ظرفیت۱۰هزار نفر در مدت سه 
سال آینده توسط قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا به بهره برداری 
می رس��د.به گفته وی، 97 درصد زندانیان اصفهان بومی استان 
هس��تند که ۴ درصد از جمعیت زندان های اس��تان را زنان و 96 

درصد را مردان تشکیل می دهند.

نیمی از زندانیان کمتر از 30 سال دارند 
این مس��ئول با اش��اره به این که ۵7 درصد از زندانیان استان را 

گروه سنی کمتر از 32 سال تشکیل می دهند، افزود: ۵3 درصد 
زندانیان متأهل و ۴7 درصد نیز مجرد هستند.مدیرکل زندان های 
اس��تان اصفهان اضافه کرد: 3 درصد از زندانیان اس��تان را اتباع 
خارجی تشکیل می دهند. وی با اشاره به کمبود فضا در زندان های 
اس��تان در س��ال های گذش��ته گفت: با همکاری قوه قضائیه و 
معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان شش هزار متر از فضای 
 زندان مرکزی تغیی��ر کاربری پیدا کرد و به اردوگاه اضافه ش��د. 

امیری با بیان ای��ن که برای انتق��ال زندان مرکزی ب��ه خارج از 
حوزه ش��هر بودجه تعیین ش��ده، ادامه داد: س��اختمان جدید 
زن��دان اصفهان در زمین��ی به مس��احت 8۰ هکت��ار در اطراف 
اصفهان و با ظرفیت ۱۰ هزار نفر در مدت سه سال آینده توسط 
ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا ب��ه بهره برداری می رس��د.این 
مس��ئول ادامه داد: در حال حاضر ۱2 مرکز نگهداری از زندانیان 
در اس��تان فعال اس��ت و برای رفع مش��کالت فضای نگهداری 

 زندانی��ان، زندان کاش��ان و نجف آباد ت��ا یک ونیم س��ال آینده 
احداث می شود.

کمک خیران به  زندانیان 
 مدی��رکل زندان ه��ای اصفه��ان اذع��ان داش��ت: 3۰ میلیارد و 
6۰۰ میلیون تومان ستاد دیه اصفهان و کاشان به زندانیان استان 
کمک کرده اند که در همین ارتباط 9۰9 نفر از زندانیان که شامل 
889 نفر مرد و 2۰ زن بودند، آزاد شدند. وی در پایان متذکر شد: 
از این تعداد زندانی آزاد ش��ده، 3۱6 نفر محکوم به پرداخت دیه 

کامل و ۵93 نفر نیز محکومان جرایم مالی بودند.

هشدار 

گشتی در اخبار

ثبت جهانی مسجد جامع در 
يونسکو بررسی شد

بررسی پرونده مسجد جامع اصفهان و گنبد کاووس به عنوان دو اثر 
پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در کنار 
3۱ اثر پیشنهادی دیگر در نشست کارشناسان عضو این کمیسیون، 

از دیروز  آغاز شد. 
اعضای این کمیته در س��ال 2۰۱2، نمایندگان کشورهای الجزایر، 
کامبوج، کلمبیا، استونی، اتیوپی، فرانس��ه، آلمان،هند، عراق، ژاپن، 
مالزی، مالی، مکزیک، قطر، روس��یه، سنگال، صربس��تان، آفریقای 
جنوبی، س��وئیس، تایلند و امارات متحده عربی است. آخرین مهلت 
زمانی برای ارائه پرونده آثار پیشنهادی جهت ثبت در فهرست میراث 

جهانی یونسکو، هشتم ژوئن 
2۰۱2 اعالم ش��ده بود.سی 
و ششمین نشس��ت کمیته 
 می��راث جهانی یونس��کو از 
2۴ ژوئ��ن تا ش��ش جوالی 
2۰۱2 برابر با چهارم تیرماه 
9۱، در س��ن پترزب��ورگ 

روسیه برگزار می شود.
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خبر روز
درب جدید حرم امام جواد )ع( از  بادرود هم گذشت

همزمان با سالروز والدت فرخنده حضرت ابوالفضل العباس )ع(، درب جدید حرم امام جواد )ع( 
وارد شهر بادرود شد. درب های ساخته ش��ده آمیزه ای از هنر قلم زنی، میناکاری، خاتم کاری، 

معرق، گره چینی چوب، طالکاری و نقره کاری است. 
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30 بازرس اتوبوسرانی در اصفهان فعال هستند
س��ید عباس روحانی، مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی 
اصفهان و حومه با اشاره به این که3۰ بازرس در سطح مناطق 
اصفهان در راس��تای کنترل کارت بلیت های مس��افران فعال 
هستند، می گوید: اتوبوس��رانی اصفهان از تراکم بسیار باالی 
بازرسان برخوردار نیس��ت که این افراد در یک مسیر چندین 
مرتبه به بازرسی کارت بلیت های شهروندان بپردازند. به گفته 
وی، در ح��ال حاضر3۰ درصد از مردم فرهنگ ش��هروندی را 
در زمینه پرداخت کرایه خود به منظور اس��تفاده از اتوبوس ها 
رعای��ت نمی کنند و تا زمان��ی که این فرهن��گ در میان تمام 
ش��هروندان نهادینه نشود، بازرس��ان اتوبوس��رانی نا گزیر به 
کنترل کارت بلیت های شهروندان هس��تند. روحانی با اشاره 
به این که عدم پرداخت کرایه توسط مردم به منظور استفاده 

 از اتوبوس ها تنها به کش��ور ایران و اصفه��ان اختصاص ندارد، 
می  افزاید: در بس��یاری از کش��ور ها برخی از م��ردم در زمان 
اس��تفاده از اتوبوس های ش��هری کرایه های خود را پرداخت 
نمی کنند و در این زمان پلیس وارد عمل می ش��ود. به اعتقاد 
وی، در بسیاری از کشور های دنیا قوانین بازدارنده سختی در 
زمینه عدم پرداخت کرای��ه اتوبوس ها وجود دارد و افرادی که 
کرایه های خود را به منظ��ور اس��تفاده از اتوبوس ها پرداخت 
نمی کنند، قانون گریز هس��تند. وی با اشاره به این که در تمام 
دنیا و به ویژه در کش��ورهای اروپایی نیز پدیده عدم پرداخت 
کرایه به منظور استفاده از اتوبوس ها وجود دارد، تأکید می کند: 
در سال گذشته کرایه هر نفر به منظور استفاده از اتوبوس های 
 ش��هری ۱/۴یورو ب��وده، ام��ا جریمه ع��دم پرداخ��ت کرایه 
۵۰ یورو بوده است. هم اکنون  در اروپا متخلفان در این زمینه 

توسط پلیس جریمه می شوند، اما در حال حاضر چنین قانونی 
در ایران به منظور اعمال قانون نسبت به افرادی که کرایه خود 
را پرداخت نمی کنند وجود ندارد و مجلس شورای اسالمی باید 

نسبت به تصویب قانونی در این زمینه اقدام کند.

برخ�ی ش�هروندان ب�ا فعالی�ت بازرس�ان ناچار 
به پرداخت کرايه اتوبوس ها می شوند

محمد امین پور، یکی از بازرسان اتوبوسرانی فعال در سطح شهر 
با اشاره به این که از حدود ش��ش ماه گذشته در زمینه کنترل 
کارت بلیت های مسافران در اصفهان فعال شده است، می گوید: 
در بسیاری از موارد با اعتراض شهروندان مواجه می شویم، اما 
اتوبوس��رانی برای پرداخت کرایه اتوبوس ها توسط تمام مردم 
نا گزیر به بازرس��ی و کنترل کارت بلیت های تمام شهروندان 
اس��ت. به گفته وی، برخی از مس��افران در زمانی که بازرسان 
اتوبوس��رانی وارد اتوبوس ها می ش��وند، تازه به فکر پرداخت 

کرایه های خود می افتند.

شهروندان با بازرسان اتوبوسرانی همکاری کنند
سعید هاش��می، یکی دیگر از بازرسان اتوبوس��رانی فعال در 
سطح شهر با بیان این که مردم تنها در مقابل فعالیت بازرسان 
و اجرای قانون نباید نسبت به پرداخت کرایه اتوبوس ها اقدام 
کنند،می گوید: اگر چه برخی از ش��هروندان کنترل و بازرسی 
کارت بلیت های خود را توسط بازرسان توهین به خود می دانند، 
اما بازرسان اتوبوسرانی برای برخورد با متخلفان در این زمینه 

چاره ای جز کنترل کارت بلیت های تمام شهروندان را ندارند.
به اعتقاد وی، تمام شهروندان باید شرایط اتوبوسرانی را درک 
کنند و به منظور پرداخ��ت کرایه اتوبوس ها با بازرس��ان این 
ش��رکت همکاری کنند. اگر چه بیش از یک س��ال از فعالیت 
بازرسان اتوبوسرانی در سطح شهر اصفهان می گذرد، اما هنوز 
فرهنگ اس��تفاده از کارت بلیت در میان تم��ام مردم نهادینه 
نشده و متخلفان همواره به تخلفات خود ادامه می دهند. این 
افراد تنها در زمان حضور بازرسان در اتوبوسرانی برای پرداخت 
کرایه خود به همهمه می افتند و 3۰ درصد از مسافران اصفهان 
را تشکیل می دهند. شهروندان و دولت باید هر کدام به میزان 
یک س��وم از هزینه های اس��تفاده از اتوبوس های ش��هری را 
پرداخت کنند، اما در حال حاضر تنها 7۰ درصد از اصفهانی ها 
در زمان استفاده از اتوبوس ها در سطح شهر نسبت به استفاده 

از کارت بلیت و پرداخت کرایه خود اقدام می کنند.

با گذشت يک سال از فعالیت بازرسان اتوبوسرانی در سطح شهر

مردم اصفهان کرایه اتوبوس نمی دهند

اتوبوسر انی اصفهان همیشه از نا هماهنگ بودن درآمد ها و هزينه های ناوگان خود گاليه مند  پروين 
 اس�ت و در اين میان، برخی از ش�هروندان با پرداخت نکردن کرايه خود و عدم اس�تفاده از احمدی 

کارت بلیت، به گاليه مندی های اين ناوگان می افزايند. ناوگان اتوبوسرانی اصفهان از ابتدای 
ارديبهشت ماه سال گذشته بود که بازرسانی را به منظور کنترل کارت بلیت های مسافران در سطح شهر فعال کرده 
است، اما با وجود نظارت بازرسان اتوبوسرانی به اين موضوع، باز هم در حال حاضر 30 درصد از شهروندان کرايه 

خود را به منظور استفاده از اتوبوس های فعال در سطح شهر پرداخت نمی کنند.

با گذش��ت س��ال ها از پای��ان جنگ  گروه 
تحمیلی، هن��وز زخم ه��ا و درد های شهر 

ناش��ی از این جن��گ در روح و روان 
بسیاری از افراد و خانواده ها احساس می شود. پیروزی ایران 
در جنگ تحمیلی آسیب ها و تبعات بسیاری را برای انبوهی 
از افراد در بر داشت؛ افرادی که با گذشت از روح، روان، جان و 
جسم خود پیروزی و سربلندی را برای ملت ایران رقم زدند. 
امروز در گوشه گوشه شهر ها درصد عظیمی از جانبازان وجود 
 دارند که با وجود مش��کالت و درد مندی های بس��یار، بدون 
هیچ گله و ش��کایتی ب��ه زندگی خ��ود ادام��ه می دهند، اما 
مسئوالن هنوز نتوانسته اند به فریاد های این افراد گوش کنند. 
جانبازان برای درمان و ادامه زندگی خود متحمل هزینه های 
بسیاری می ش��وند، اما امروزه مسئوالن باچشم پوشی از کنار 
مش��کالت، درد ها و رنج های این افراد به سادگی می گذرند. 
زخم های جانب��ازان در هیچ زمان��ی کهنه نمی ش��ود و این 
جانبازان هر روز و ه��ر روز در چنبره زخم های کهنه مچاله تر 

می شوند. 

چهارم تیرماه روز جانباز است، به همین مناسبت گفتگویی 
با ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای اسالمی انجام دادیم.

شورای ش�هر اصفهان به درد و رنج های جانبازان 
واقف است، آيا از تعداد جانبازان و مشکالت آنها 

در سطح شهرستان اصفهان مطلع هستید؟
آماری از تعداد جانبازان موجود در سطح شهرستان اصفهان 
در دس��ت ندارم، اما تعداد باالی��ی از این اف��راد در اصفهان 
زندگی می کنن��د. اصفهان و اصفهانی ه��ا در جنگ تحمیلی 
نقش بارزی داشته اند و بس��یاری از آسیب های روحی، روانی 
و جس��می باقیمانده از جنگ تحمیلی بر روح و جس��م این 
افراد قابل مشاهده اس��ت. این افراد اگر چه مشکالت خود را 
بروز نمی دهند، بلکه با مشکالت و آسیب های ناشی از جنگ 

تحمیلی دست و پنجه نرم می کنند.
مديريت ش�هری اصفهان در راستای ساماندهی 
مشکالت جانبازان چه اقداماتی انجام داده است؟

تهیه و تأمین فضا های مورد نیاز در برای تردد آسان در شهر، 
از جمله مواردی اس��ت که در راستای س��اماندهی مشکالت 
جانبازان در حیطه مسئولیتی شورای شهر و مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد و ارائه تسهیالتی در سیستم های اداری به 
این افراد نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در شورای شهر به 
شمار می رود و اگر چه این اقدامات اندک و نا چیز بوده است، 
اما مدیریت ش��هری اصفهان همچنان به دنبال س��اماندهی 
 مش��کالت جانبازان در سطح ش��هر است.ش��ورای اسالمی 
 ش��هر اصفه��ان ب��ا مش��کالت، درد و رن��ج جانب��ازان 

آشنایی دارد.
جامعه به چه میزان در راس�تای کاهش مشکالت 

جانبازان تالش کرده است؟
نمی توانیم ادع��ا کنیم که مس��ئوالن مس��ئولیت های خود 
را در ارتباط با برطرف ش��دن مش��کالت جانبازان به صورت 
صددرصدی انجام داده اند و هر خدمات و سرویسی که به این 
افراد ارائه شود، نمی تواند خدمات و رشادت های این افراد را 

برای پیروزی در جنگ تحمیلی جبران کند.

 پیگیری/مناسب سازی فضا برای مسئوالن

 شهر در چنبره فرياد های بی صدا

 شهردار منطقه یک اصفهان درخصوص مشکالت ناشی از نبود 
روشنایی در خیابان آیت اهلل زاهد، گفت: شهرداری متولی تأمین 
روشنایی شهری نیس��ت و اداره برق باید پاس��خگوي روشنایي 
 این خیابان باش��د.  با گذش��ت چند ماه از بهره ب��رداري خیابان 
آیت اهلل زاهد )ابوذر( روش��نایي فاز سوم این خیابان هنوز محقق 
نشده و س��اکنان این خیابان را با مش��کالت زیادي روبه رو کرده 
است، به طوري که شهروندان براي تردد در شب مشکالت زیادي 
دارند. برخی از س��اکنان این خیاب��ان که از نب��ود امنیت در این 
محدوده شاکي هستند، می گویند: به دلیل نبود روشنایي در شب، 
این محدوده براي تردد امنیت الزم را ندارد. شهردار منطقه یک 
اصفهان در این رابطه گفت: شهرداری از اداره برق خواسته تأمین 
روشنایی این خیابان را در دستور کار خود قرار دهد، اما متأسفانه 
تاکنون این مهم با توجه به این که این محور به بهره برداری رسیده 

محقق نشده است.  محمدرضا آقا باباگلیان با تأکید بر این که ایجاد 
روش��نایی در معابر ش��هری باید در اولویت کاری مسئوالن  قرار 
 گیرد، افزود: بنا به گفته مسئوالن اداره برق برای روشنایی خیابان 
آیت اهلل زاهد هنوز تأمین اعتبار صورت نگرفته اس��ت. ش��هردار 
منطقه یک اصفهان با بیان این که طبق قانون شهرداری موظف 
به تأمین روش��نایی ش��هر نیس��ت، ادامه داد: اداره ب��رق متولی 
 تأمین روشنایی شهر است و در خصوص ایجاد روشنایی خیابان 
آیت اهلل زاهد، از سوی ش��هرداری با اداره برق مکاتباتی مبنی بر 

انجام این مهم نیز صورت گرفته است.
وي با اش��اره به اعتراضات مردمي در خصوص نبود روشنایي در 
خیابان آی��ت اهلل زاهد تأکید کرد: در ش��رایط فعل��ي، براي تردد 
شبانگاهي امنیت الزم وجود ندارد و باید مسئوالن مربوطه هر چه 

زودتر اقدامات الزم را انجام دهند.

بازار بزرگ اصفهان همچن��ان در چنگال تهدید حریق گرفتار 
 اس��ت و هنوز اقدام مناس��بي در جهت رهای��ي آن از آتش و 
 آتش س��وزي صورت نگرفته اس��ت. ب��ه کارگیری نادرس��ت 
عای��ق ه��ای صوت��ی، حرارت��ی در بازارها موجب ش��ده یک 
 اتصالی معمولي برق در مجاورت عایق ه��ای صوتی، حرارتی 
آتش سوزی هاي گس��ترده ای را پدید آورد. نگاهی به حوادث 
 آتش سوزی در ش��هرهای بزرگ نش��ان می دهد این هشدار 

بی جا نبوده است. 
درحال��ی ک��ه اس��تفاده از عای��ق ه��ای صوتی،حرارت��ی در 
س��اختمان ها در تمام دنیا از اس��تانداردهای اجباری تبعیت 
می کنند، اما در کش��ور ما متأس��فانه نظارت��ی در این زمینه 
 وجود ندارد. کریم داوودی،  نایب رییس شورای اسالمی شهر 
مي گوید: انجام فعالیت هاي س��ازندگي و ایمني در رسیدگي 
به مس��ائل امنیتي بازار باید به ط��ور مداوم پیگیري ش��ود و 

 ش��وراي ش��هر باید در حفظ باف��ت ب��ازار، بودج��ه هایي را 
پیش بیني کند که کمک و مساعدت کسبه بازار و افراد فهیم و 

با فرهنگ در آن مؤثر است ومي تواند مفید واقع شود.
 در همین رابطه، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات 
ایمني  نیز با تحلیل م��وارد علمي و فني به منظور دس��تیابي 
به ایمن س��ازي بازار مي گوید: پروژه محافظ��ت از بناي بازار، 
 بخش مهم��ي از مجموع��ه اهداف ایمني ش��هري س��ازمان 
آتش نشاني را تشکیل مي دهد که در دستور کار این سازمان 
 قرار گرفته اس��ت. بهزاد بزرگ��زاد با بیان این که ب��راي تداوم 
فعالیت هاي مش��ترک و جامع نیاز به همکاري همه ارگان ها 
در جهت رشد ایمني بازار اس��ت، اظهارمي دارد: ارگان ها باید 
اقدامات بهینه و مؤثري نسبت به ش��رح وظایف خود به انجام 
رس��انند که ایمن س��ازي بناي بازار در براب��ر حریق به کمک 

تحقیق، طراحي، اجرا و مدیریت میسر مي شود.

پیگیری /روشنایی خیابان زاهد 

دعوای شهرداری و اداره برق باال گرفت

حريق همچنان در کمین بازار اصفهان 



چهره روزیادداشت

هشدار بهمنی در مورد هدفمندسازی یارانه ها: 

 فاز دوم نباید فشار تورم 
را بیشتر کند

رییس کل بانک مرکزی درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها 
در مورد رابطه اجرای این طرح با تورم هش��دار داد: شرایط نباید به 
گونه  ای باشد که اجرای هدفمندس��ازی یارانه ها فشارهای تورمی را 
بیشتر از این کند، اجرای پشت سر هم سیاست ها ممکن است چنین 

عواقبی داشته باشد.
 با وجود این که مدتی از کسب مجوز اجرای فاز دوم هدفمندسازی 
یارانه ها به وس��یله دولت از مجلس می گذرد، اما همچنان خبری از 

اجرای این برنامه نیست. 
دبیر ستاد هدفمندس��ازی یارانه ها در آخرین اظهار نظر خود تأکید 
کرد: در قانون آمده است فاز دوم هدفمندی  یارانه ها در سال 1391 
 اجرا ش��ود و ذکر نش��ده این قانون باید در کدام ماه س��ال اجرایی 

شود. 
 رییس کل بان��ک مرکزی ب��ا بیان این ک��ه س��ناریوهای تغییرات 
 قیمت��ی در ف��از دوم هدفمندس��ازی را در اختی��ار ن��دارد، گفت: 
 اگ��ر م��ا ارق��ام را داش��ته باش��یم، کارشناس��ان م��ا بالفاصل��ه 
 روی آن کار می کنن��د و خیل��ی س��ریع تأثی��رات تغیی��رات 
 قیمت��ی ف��از دوم هدفمندس��ازی یارانه ها را ب��ر نرخ ت��ورم اعالم 

می کنند. 

وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به وضعیت فعلی میادین نفتی و گازی کشور گفت: ما 
هم اکنون حدود 197 میدان نفتی و گازی در کش��ور داریم 
اما اولویت اصلی ما حرکت به س��مت بهره برداری از میادین 
مشترک و تعیین تکلیف آن است. رستم قاسمی با اشاره به 
این که ایران در بهره برداری از میادین نفت و گاز به شدت از 
سایر کشورهای همسایه عقب است، ادامه داد: ما حدود 26 
میدان مشترک نفتی و گازی با سایر کشورها داریم که از این 
تعداد، 15 میدان دریایی و هفت میدان در خش��کی است و 
تعدادی از آنها نیز هم اکنون در حال تولید نفت و گاز هستند.

قاسمی با اش��اره به تالش این وزارتخانه برای تعیین تکلیف 
تمام میادین نفتی مشترک تا پایان سال 92 گفت: در سال 
90 نیز 12 میدان نفتی و گازی تعیین تکلیف شد و قرارداد 
آن نیز به امضا رسید که ش��ش میدان در دریا و شش میدان 
نیز در خشکی قرار دارد. وی با اش��اره به تعدادی از میادین 
مشترک نفتی و گازی کشور که در سال 90 قرارداد آنها امضا 
شده است، افزود: تقریبا با تمام کشورهای همسایه از جمله 
عراق، امارات، ترکمنستان دارای میدان های مشترک نفتی 
و گازی هس��تیم. قاس��می گفت: با قرار گرفتن این تعداد از 
فازهای پارس جنوبی در مدار تولید، به ظرفیت گازی کشور 
نزدیک به 250 میلیون مترمکعب اضافه می شود. امیدواریم 
تا پایان س��ال 93 با پایان اتمام کار توس��عه می��دان پارس 
جنوبی ظرفیت برداش��ت گاز ما با کشور قطر برابر شود. وی 
با اشاره به تالش کشور برای افزایش تولید نفت و گاز گفت: 
با توسعه میادین مش��ترک، امکان تولید 5/6 میلیون بشکه 
نفت و همچنین 1/48 میلیارد مترمکعب گاز در کشور فراهم 
می شود. این در حالی است که به گفته وزیر نفت ایران، نزدیک 
به 32 تریلیون مترمکعب ذخایر گازی در اختیار دارد که رتبه 
دوم ذخایر گازی در دنیا را در اختیار دارد. قاس��می با اشاره 
به بدهی شرکت ملی گاز به بخش بانکی کشور که به حدود 
9 هزار میلیارد تومان می رسد، خواستار توجه به بخش مالی 
این وزارتخانه شد. وی با اشاره به این که ایران مقام اول ذخایر 
نفت و گاز را در دنیا در اختیار دارد، افزود: ارزش مطلق ذخایر 
ایران در حدود 300 و 66 میلیارد بشکه است که ما را از لحاظ 
مجموع ذخایر نفت و گاز در رتبه دوم قرار می دهد. قاسمی با 
اشاره به برنامه وزارت نفت برای برداشت صیانتی از میادین 
نفتی کش��ور گفت: افزایش یک درصدی بهره وری برداشت 
میادین نفتی به معنای نزدیک پنج میلیارد بشکه نفت اضافه 

برداشت است که معادل تولید نفت پنج سال کشور است.

خبر کوتاه

خبر ویژه

4
بازار سیاه رانا به ما ربطی ندارد 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز عرضه خودرو رانا آغاز نشده که برای آن بازار سیاه ایجاد شود. 
محسن صالحی نیا درباره فروش حواله پیش خرید چهار میلیون تومان باالتر از قیمت گفت: این که افرادی که  
ثبت نام کرده اند، چه فعالیت های دیگری دارند که ممکن است خارج عرف هم باشد، به ما مربوط نمی شود. 

می خواستیم کارمند  افتخاری 
بانک مرکزی باشیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت
مهدی غضنفری

به عنوان وزیر صنعت، مع��دن و تجارت به  بانک مرکزی پیش��نهاد 
کرده ایم فرآیند اس��تعالم برای دادن وام به بخش خصوصی از روند  

سریع تری برخوردار شود. 
در راستای تحقق این امر، معاون وزارتخانه نیز ساز وکارهای این کار را 
به طور مشخص به  بانک مرکزی پیشنهاد کرد. متأسفانه بانک مرکزی 

تاکنون توجهی به پیشنهاد ما نکرده است. 
می خواس��تیم کارمن��د افتخ��اری بانک مرکزی باش��یم، ام��ا بانک 
مرکزی تاکنون به ما افتخار 
این کار را نداده است. فرآیند 
اعطای وام به تولیدکنندگان 
بخ��ش خصوص��ی طوالنی 
اس��ت و امیدواری��م بان��ک 
مرک��زی بیش��تر ب��ه بحث 
 حمای��ت از تولی��د توج��ه 

کند.
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 اذعان وزیر نفت به عقب ماندگی 
در برداشت از میادین مشترک

از مشکالت دیگری که بر نحوه مدیریت آب و نحوه مصرف آن 
در اصفهان اثر گذاشته، موضوع سیس��تم آب و فاضالب شهر 
اصفهان است که دچار اشکاالتی عدیده است. معضل فاضالب 
اصفهان تاجایی پیش رفته که هر لحظه ش��هروندان اصفهانی 
منتظر خراب��ی در ش��بکه های انتقال فاض��الب در اصفهان 

هستند و این معضل را به یک مسأله روزمره تشبیه کرده اند.

50 میلیون یورو اعتبار اصالح شبکه فاضالب
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در نشس��ت خبری این سازمان که به مناس��بت هفته مصرف 
بهینه آب برگزار ش��د، در رابطه با اصالح شبکه های فاضالب 
شهر اصفهان گفت: در س��فر رییس جمهور به اصفهان 200 
میلیون یورو به فاینانس فاضالب اختصاص پیدا کرد. هم اکنون 
50 میلیون یورو از این اعتبار محقق شده است و برای شروع کار 
درصدد مشخص کردن پیمانکار هس��تیم. وی با اذعان بر این 

که ش��بکه های فاضالب اصفهان عمری طوالنی دارند، اظهار 
داشت: با توجه به عمر نزدیک به 50 سال شبکه های فاضالب 
شهر اصفهان، قطعا پوس��یدگی در این خطوط رخ می دهد و 
ش��رکت آب و فاضالب ش��هر اصفهان درصدد بر طرف کردن 

مشکالت آن است.

مدیریت مصرف آب برای جلوگیری از جیره بندی
از مش��کالتی که در حوزه منابع آبی به طور محس��وس حس 
می ش��ود، کمبود آب ش��رب و صنعت اس��ت که با توجه به 
بحران در این مسأله دائما اخطار مصرف بهینه و صرفه جویی 
داده می ش��ود تا به جیره بندی آب در سال جاری برنخوریم.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به 
کاهش 70 درصدی بارش ب��اران  و پایین آمدن 40 درصدی 
ذخیره آب زاینده رود، نداشتن شرایط مساعد آبی در اصفهان 
را مورد بحث قرار داد و متذکر شد: هم اکنون شرایط خوبی در 

حوزه آبریز زاینده رود نداریم و این موضوع بیانگر این است که 
باید مدیریت مصرف ش��رب  و صنعت داشته باشیم. وی ادامه 
داد: انتظار شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این است که 
مدیریت مصرف بهینه آب از زندگی روزانه مردم شروع شود و 

این امر در بین مردم ترویج داده شود.

مصرف روزانه 216 لیترآب مشترکان اصفهان
هاشم امینی استاندارد جهانی را در مصرف آب 81 لیتر دانست 
و در ادامه اظهار داش��ت: طبق استاندار جهانی، میزان مصرف 
آب برای هر نفر 81 لیتر در 24 س��اعت اس��ت، ولی در ایران 
این مصرف، بنا به ش��رایط زندگی م��ردم، از 75 لیتر تا 150 
لیتر متغیر اس��ت. متأسفانه در اس��تان اصفهان رقمی معادل 
 213 الی 216 لیتر اندازه گیری ش��ده اس��ت ک��ه از مصرف 
پیش بینی ش��ده در ایران بارها بیشتر اس��ت. وی به کاهش 
مص��رف آب در بخش تولید و فروش اش��اره ک��رد و خبر داد: 
خوشبختانه در سال 90 اصفهان در قسمت تولید کاهش شش 
درصدی و در قسمت فروش نیز با کاهش 3/7 درصدی رو به رو 
بودیم. این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: اگر با احتساب 
مصرف 213 لیتر آب روزانه یک لیتر هر مشترک صرفه جویی 
داشته باشد، می توانیم 77 هزار نفر را تحت پوشش آب شرب 

شهری قرار دهیم.

آبی�اری 400 هکت�ار اراض�ی کش�اورزی ش�رق 
با استفاده از پساب 

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان 
 در بخ��ش دیگر صحبت خ��ود در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
زاینده رود در رابطه با مدیریت پس��اب ها افزود: ش��رکت آب 
 و فاضالب اس��تان اصفهان قطع��ا درباره مدیریت پس��اب ها

 برنامه های��ی دارد. امروز در بخش بیاب��ان زدایی 400 هکتار 
 از کویرهای ش��رق اصفهان که یکی از عوامل اصلی ریزگردها

 در اصفهان هس��تند، درختکاری صورت گرفته که به وسیله 
پس��اب ها آبیاری می ش��ود. همچنین در صدد هس��تیم با 
بازس��ازی تصفیه خانه های اصفهان برای مدیریت پساب ها 
قدم مهمی برداریم. وی در ادامه اذعان داش��ت: یکی دیگر از 
مواردی که در ش��رکت آب و فاضالب مورد بررسی قرار دارد، 
استفاده از پس��اب های خانگی در خانه است که با بازچرخانی 
این پس��اب ها در فالش تانک ها و مصارف باغبانی، در مصرف 

آب صرفه جویی شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعال م کرد

آبیاری 400 هکتار اراضی  شرق با استفاده از پساب

در حال گذر از هفته مصرف بهینه آب در سالی هستیم که دائما از مسئوالن خطر جیره بندی   داوود
آب به گوش می رسد. جمله آشنایی که در دوران خشکس�الی و مصادف با بحران های اخیر  شیخ جبلی

آبی همیشه از سوی مدیران بازگو می ش�ود، »مدیرت آب« است، ولی نکته مهم این جاست 
که با توجه به این هجمه بی سابقه دررابطه با آب، هنوز مدیریت صحیح در این رابطه صورت نگرفته و هر ساله بر 

وسعت این بحران افزوده می شود.

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

اخطار اجرایی
2196 شماره: 90/809 ش /29 به موجب رأی شماره 1047 تاریخ 90/12/27 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا ایزدی 
نام پدر: ابوالقاس��م مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 85/10/11 لغایت زمان اجرای 
وصول که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران برعهده اجرای احکام و پرداخت 0/5 عش��ر حق االج��را در حق محکوم له جواد 
الماسی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: اصفهان خ پروین جنب بانک انصار. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خ��ود 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 29 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2332 شماره دادنامه: 9109970350800026، شماره پرونده: 9009980350800840، 
شماره بایگانی شعبه: 900846، خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم آرزو 
لطفی به نش��انی کیلومتر 27 ج��اده اصفهان مبارکه کارخانه قن��د نقش جهان، خوانده: 
آقای علی جاللی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت آرزو لطفی به وکالت از مؤسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه بطرفیت علی 
جاللی دایر بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال قسمتی از وجه چک 543/439998 بانک 
صادرات با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمی پیوس��ت شامل رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت 
از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار 
مدیونی��ت خوان��ده دارد و از ناحیه خوانده نی��ز دفاع و ایرادی به عم��ل نیامده، ادعای 
خواهان را وارد دانس��ته و باس��تناد مواد 313 و 310 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی و تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون صدور چک خوانده را 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرسی 
)هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان تأدیه محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده غیابی بوده 
و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 4388 بهرامیان- 

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2333 شماره دادنامه: 9109970351400145، شماره پرونده: 9009980351400894، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900894، خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت خانم 
آرزو لطفی به نشانی کیلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه کارخانه قند نقش جهان و آقای 
جواد قاسمی گورتی به نشانی اصفهان ابتدای خ هشت بهشت شرقی نبش ک ش عموئی 
مجتمع یاس ط 1 واحد 3، خوانده: آقای سید محمد رضویان به نشانی اصفهان سه راه 
حکیم نظامی خ ارتش ک ش قدمی )مجهول المکان(، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم 
آرزو لطفی و آقای جواد قاس��می گورتی بطرفیت آقای سید محمد رضویان فرزند سید 
موس��ی بخواسته مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه و بابت بخشی از یک فقره چک به شماره 121148/097830/26 مورخ 89/11/19 
عهده بانک ملت ش��عبه مرکزی اصفهان به مبلغ 77/000/000 ریال، نظر به ابقاء اصول 
مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
خوان��ده با اطالع از دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد ودفاع��ی بعمل نیاورده و دلیلی بر 
پرداخ��ت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دع��وی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198، 
519و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 
و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 1/285/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از 

تاریخ سررس��ید 1389/11/19 تا زمان وص��ول در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م 
الف/ 4391 محمدی جرقویه- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2334 شماره دادنامه: 9009970351401739، شماره پرونده: 9009980351401085، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901085، خواهان: آقای مجید کریمی روزبهانی با وکالت آقای 
عطااله افش��اری به نش��انی اصفهان میدان فیض خ فیض نبش ک 11 س��اختمان سفیر 
ط 1 واحد 1، خوانده: آقای محس��ن اخوان هزاوه به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالب��ه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم 
رس��یدگی را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجی��د کریمی روزبهانی فرزند 
حسین با وکالت آقای عطاءاله افش��اری بطرفیت آقای محسن اخوان هزاوه به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و بابت 
یک فقره س��فته به ش��ماره 619922 م��ورخ 89/8/21 نظر به ابقاء اصول مس��تندات 

نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوان��ده دارد و اینکه خوانده با 
اط��الع ازدعوی مطروحه هیچ گون��ه ایراد و دفاعی بعمل نی��اورده و دلیلی بر پرداخت 
دی��ن و برائ��ت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواه��ان محمول بر صحت 
تلقی،دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مس��تنداً به مواد 198 و 
519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و مواد 
310 و 314 قان��ون تجارت خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین ح��ق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/10/5 تا زم��ان وصول در حق خواهان محکوم 
م��ی نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
در ای��ن دادگاه و پ��س از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 
 اصفهان می باش��د. م الف/ 4393 محمدی جرقویه ای- رئیس ش��عبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2338 خانم هانیه برومند فرزند علی دادخواستی به طرفیت آقای علی برومند فرزند ولی 
اله به خواسته گواهی رشد به این دادگاه تقدیم نموده است. که به شماره ردیف بایگانی 
910442 ح/ 16 در دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده است. و وقت 
رس��یدگی مورخه 91/5/9 ساعت 9 صبح تعیین ش��ده است. از آنجا که خوانده مجهول 
المکان می باشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یک��ی از روزنام��ه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در 

این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه 
مراجع��ه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی اس��ت. دفتر ش��عبه 16 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2339 ش��ماره ابالغیه: 9110100352401722، شماره پرونده: 9009980352401425، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901441، خواهان س��ید حسن نقیبی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان س��ید حمید نقیبی و مرجانه نقیبی و مریم نقیبی و افس��انه نقیبی و اش��رف 
ش��یرازی و نزهت نقیبی به خواس��ته مطالبه خس��ارت و تأمین خواسته تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیست و چهارم 
دادگاه عموم��ی 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 352 ارجاع و 
ب��ه کالس��ه 9009980352401425 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/07 
و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای 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 نش��ر آگهی و اطالع 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. میرطالبی- منشی ش��عبه بیست و چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2340 ش��ماره ابالغیه: 9110100350401327، شماره پرونده: 9109980350400007، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910007، خواهان صف��ورا ایروانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان بانک س��په ش��عبه امیری��ه و مرتضی صادق��ی بلوچی و ش��رکت الماس 
موت��ور اس��پادان س��هامی خ��اص و اداره ثبت اس��ناد و ام��الک جن��وب اصفهان به 
خواس��ته الزام به فک س��ند و خ��روج ملک غیرمنقول ب��ه پ��الک 188/3 تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 
9109980350400007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/07 و ساعت 12:00 
 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مرتضی صادقی و درخواست 
خواه��ان و به تجوی��ز ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
 وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. دفتر ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2341 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500723، شماره پرونده: 9009980350500880، 
شماره بایگانی شعبه: 900938، خواهان هوشنگ امین الرعایا خوابجانی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان احترام امین الرعایا و اعظم امین الرعایا و علی امین الرعایا و فرش��ته 
امی��ن الرعایا و بتول امین الرعایا تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9009980350500880 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 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 نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2342 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800905، شماره پرونده: 9009980350800128، 
شماره بایگانی شعبه: 900128، خواهان محمدحسن طالکوب و زهرا فلفالتی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان محبوبه پورحقانی و مس��عود پورحقانی و اصغر پورحقانی و علی 
کماجیان و بتول جم به خواس��ته تخلیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9009980350800128 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/10 و س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 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 نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2343 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500709، شماره پرونده: 9009980350500732، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900790، خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوان��دگان محمدعلی صدیقی و حش��مت اله احم��دی تقدیم 
دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم 
دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و 

ب��ه کالس��ه 9009980350500732 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/10 و 
س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواه��ان و به تجوی��ز ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
 وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2344 شماره ابالغیه: 9110100351500459، شماره پرونده: 9109980351500143، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910146، خواهان عطاءال��ه صالحی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده حس��ین خلدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارب��اغ ب��اال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 
1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالس��ه 9109980351500143 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
 را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2345 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500544، شماره پرونده: 9109980350500132، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910132، خواهان محمود بزم آرا فرزند محمد دادخواستی به 
طرفی��ت خوان��دگان امین دهائی فرزند علی و علی دهائی فرزند اس��داله و امیرحس��ین 
دهائ��ی فرزن��د علی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 500/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 
342763 مورخ��ه 89/12/18 عهده بانک رفاه کارگران ش��عبه فردوس��ی تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنج��م دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه یک ات��اق ش��ماره 105 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350500132 ثب��ت گردیده ک��ه وقت رس��یدگی آن 1391/05/08 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ 
2346 شماره درخواست: 9110460352300002، شماره پرونده: 9109980352300004، 
شماره بایگانی شعبه: 910004، خواهان هاجر احمدی کتایونچه فرزند علی دادخواستی 
به طرفیت خوانده حس��ین خاشعی ورنامخواس��تی فرزند یداله به خواسته گواهی عدم 
امکان س��ازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه بیست و س��وم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
همکف اتاق ش��ماره 51 ارجاع و به کالس��ه پرونده ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/05/8 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. جمشیدی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



 چند ماه پیش یا بهتر است بگوییم چند 
سمیه
سال قبل، وقتی برنامه زنده رود شکل  مسرور

گرفت، برایش مجری غیر بومی در نظر 

گرفت��ه ش��د، مجری ک��ه معم��وال از 
پایتخت و به اصط��اح »پروازی« بود. 
این سیاست در برنامه جذاب و دیدنی 

زنده رود نهادینه شد.
 حض��ور این مجری��ان اگر چ��ه فراز و 

نشیب زیادی داشت، اما به جذابیت برنامه می افزود و مخاطب 
بیش��تری را برای برنامه ج��ذب کرد. حتی زمان��ی که مجری 
تهرانی به دلیل مشکات پروازی یا مشکات شخصی قادر نبود 

در برنامه حضور پیدا کند و برنامه به وس��یله مجری اصفهانی 
به اجرا در می آمد، با عدم استقبال مخاطب مواجه می شد.

البته این استقبال به مجری هم بس��تگی داشت؛ برخی از آنها 
مثل ایرج نوذری وآزاده نامداری از آن دس��ت مجریان تهرانی 
بودند که مورد اقبال عمومی واقع نش��دند. در این بین، بودند 
اجرا کنندگانی که اصالت��ا اصفهانی بودند ولی در تهران اقامت 
داشتند و برای اجرای زنده رود به اصفهان می آمدند مثل نیما 
کرمی، محمد س��لوکی و دکتر آذر که اجرای بدی نداش��تند. 

هرچند باید گفت دکتر آذر اصا مناسب این برنامه نبود.
ش��اید عنوان تأثیرگذارترین مجری زن��ده رود را بتوان به رضا 
رش��یدپور داد که انصافا اجرای��ی عالی داش��ت و خیلی ها را 
پای برنامه میخک��وب می کرد. اجرای کم نظیر او باعث ش��د 
برنامه زنده رود از یک برنامه اس��تانی به برنامه ای کشوری و 
فرا کشوری تبدیل ش��ود و خیلی از ایرانی های سراسر کشور 
 و مقی��م کش��ورهای خلیج ف��ارس از طریق ماه��واره پای آن

 نشستند.
 این برنام��ه در بی��ن ایرانی ه��ا خیلی طرف��دار پی��دا کرد و 
برنامه سازان شبکه پنج مرکز صدا و سیمای اصفهان به ساخت 
زنده رود ادامه دادند و با وجود تعطیلی هر از گاهی این برنامه 

پرطرفدار، تولید دوباره اش را استارت می زنند.
حاال این برنامه با اج��رای محمود ش��هریاری روزهای جمعه 
 و در اعیاد مذهب��ی روی آنتن م��ی رود. اج��رای این مجری 
دوست داشتنی به جذابیت زنده رود افزوده است. هر مهمانی 
که پا به برنامه می گذارد، از این که او مجری زنده رود شده ابراز 

خرسندی می کند و با آغوش باز به اصفهان می آید.
ش��هریاری برای خیلی ها مجری نوس��تالژیک اس��ت؛ برنامه 

سراب در ابتدای دهه هفتاد، اجرای مسابقه های متعدد برای 
گروه کودک و نوج��وان و نیز، اجرای برنامه برای ش��بکه یک 
سیما به همراه خنده های سرمس��تانه اش، محمود شهریاری 
را به شخصیتی خاطره ساز و زنده کننده خاطرات تبدیل کرده 

که نسل دیروز با نگاه خاصی برنامه هایش را دنبال می کند.
او مثل رش��یدپور از اوضاع و احوال بازیگران خبر ندارد و بعضا 
اطاعات غلطی را به مخاط��ب عرضه می کند اما این قدرت را 
دارد که بدون دستپاچگی روال مصاحبه را حفظ کند و به سمت 

گرفتن داده از مهمان برنامه پیش برود.
خنده هایش برای مهمانان برنامه که اکثر بازیگران سریال های 
پرطرفدار هستند، جذاب اس��ت و حتی اگر درباره شان اشتباه 
صحبت کند به آنها برنمی خ��ورد. میمیک صورتش این حس 
را القا می کند که از او نباید دلگیر ش��د و ب��ه این که اطاعات 
کافی از زندگی و شرح حال مهمانانش ندارد، نباید به او خرده 
گرفت. آن قدر اهل خنده و گفتگوی غیر رسمی است که همه 
مهمانان دوس��تش دارند. با او ش��وخی می کنند. دل به دلش 
داده و ش��وخی هایش را بدون این که ناراحت شوند، با شوخی 
جواب می دهند. شهریاری ضد التهاب و ضد حساسیت است 
به طوری که وقتی در برنامه از پرس��پولیس صحبت می کند، 
فردا در روزنامه های محلی به دلیل بی احترامی به س��پاهان، 
تیتر یک نمی شود. کس��ی مقابل صدا و سیما تجمع نمی کند 
و برایش شعار »حیا کن، رها کن« س��ر نمی دهد. چون او ذاتا 

مجری مردمی و مردم داری است.
هرچه هست ش��هریاری تا این جا نمره قبولی در اجرای سری 
جدید زنده رود کس��ب کرده و ما اصفهانی ها امیدواریم حاال 

حاالها زنده رود را با شهریاری ببینیم.

5
مردم نهادیادداشت
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خبرویژه

هفت

گالری تکش، میزبان رضا هدایت 
گالری تکش از دوم تیرمیزبان 
نقاشی های رضا هدایت است.

او مدرک کارشناس��ی ارشد 
خود را از دانشگاه هنر گرفته 
و نقاش��ی های��ش را در26 
نمایش��گاه انف��رادی و بیش 
از40 نمایش��گاه گروه��ی در 
ایران، فرانسه، بلژیک و کانادا 
شرکت داده اس��ت. هدایت، 
هنرمند منتخب نمایش��گاه 
طبیعت از منظر ش��رق درس��ال 84، برگزیده بی نال جهان اس��ام 
درسال 85 و برنده جایزه تشویقی تصویر سازی نومای ژاپن در سال 
83 است. کتاب »حیوانات نانجیب« را خودش نوشته و تصویرسازی 
کرده وکتاب »زندگی یک لبخند« از انتشارات کانون پرورشی فکری 
هم به وسیله اوتصویر س��ازی ش��ده اند. هدایت عض وهیأت علمی 
دانشگاه سوره تهران است و به تدریس هنر در دانشکده های هنری 

و هنرستان ها اشتغال دارد. 
 نمایشگاه آثار او به مدت دوهفته درگالری »تکش« واقع درچهارباغ 
باال، خیابان کاخ، س��عادت آباد غربی آماده بازدید اس��ت. همچنین 
نشس��ت این هنرمند با عاقه مندان آثار ایش��ان امروز،  س��اعت 6 

بعدازظهر در محل گالری برگزار می شود.

آراسته  بنویسیم 
گ�روه فرهن�گ - مرکزآفرینش ه��ای ادبی قلمس��تان یک دوره 
ویرایش و درست نویسی ویژه نویسندگان جوان، ویراستاران، طاب، 

هنرمندان وکلیه فعاالن حوزه ادبیات برگزارمی کند.
این دوره تحت عنوان )کارگاه آراس��ته نویسی ( زیرنظراستاد محمد 
مهدی باقری برگزارمی ش��ود  و شامل آش��نایی با زبان وکارکردها 
والیه های آن، معنای واژه ویرایش، نخس��تین حلقه ویراس��تاران، 
واژه های نامأنوس، تناقض، حشو و...  خواهد بود. باقری، متولد 1361 
اصفهان، مدیرعامل مؤسسه ویراس��تاران حرفه ای پارس، ویراستار 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اس��امی، حوزه هنری، آستان قدس 
WWW.VIRAIESH. رضوی بوده و مدیریت سایت تخصصی

IR را به عهده دارد. این دوره، سی و ششمین دوره تخصصی ویرایش 
 و درست نویسی اس��ت که  به وسیله این مؤسس��ه برگزار می شود. 
عاقه مندان به ای��ن فن می توانند جهت ثبت ن��ام در این کارگاه تا 
8 تیر به آدرس خیابان عامه امینی، مجموعه باغ غدیر، س��اختمان 
الغدیر، مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان مراجعه کرده یا با تلفن 

2602014 تماس بگیرند.

با اسطوره ها در قلمستان
گروه فرهنگ - اسطوره  شناسی دانشی است که به بررسی روابط 

میان افسانه ها، و جای گاه آنها در دنیای امروز می پردازد.
اس��طوره، نماد زندگی دوران پیش از دانش و صفت و نشان مشخص 
روزگاران باس��تان است. تحول اس��اطیر هر قوم، معرف تحول شکل 
زندگی، دگرگونی س��اختارهای اجتماعی و تحول اندیش��ه و دانش 
است.  در واقع، اس��طوره، نش��انگر یک دگرگونی بنیادی در پویش 
باال رونده ذهن بشری اس��ت. اساطیر، روایاتی اس��ت که از طبیعت 
 و ذهن انس��ان بدوی ریش��ه می گی��رد، و برآمده از رابطه دوس��ویه

 این دو است. از آن جایی که اسطوره در ادبیات ما پیشینه طوالنی دارد 
و بخش مهمی از ادبیات ما را تش��کیل می دهد، می توان با شناخت 
هرچه دقیق تر آن، به تقدس��ش در میان جامع��ه و اثرگذاری آن بر 

ضمیر انسان ها پی برد.   
به همین منظور مرکزآفرینش های ادبی قلمستان کارگاه تخصصی 
اسطوره شناسی با رویکرد چگونگی اس��تفاده از اسطوره در خلق اثر 
 برگزارمی کند. این کارگاه که با حضور دکتر بهمن نامور مطلق برگزار 
می ش��ود، به تعریف اس��طوره کهن، نمادها، روش تحقیق اسطوره  
و چگونگی ش��ناخت اس��طوره می پردازد.  دکتر بهمن نامور مطلق 
 اس��تادیار گروه زبان و ادبیات فرانس��ه دانش��گاه ش��هید بهش��تی

 تهران است. 
  وی دانش آموخته ادبیات تطبیقی از دانش��گاه کلرمون فرانس��ه در 
مقطع دکتری است. از آثار وی می توان به شاهنامه اسطوره متن بینا 
نشانه ای)1388(، شاهنامه اسطوره متن بینا فرهنگی)1387(، آیینه 
آب بررسی حضورموالنا وآثارش در فرهنگ های دیگر)1387(،نقد 
تکوینی در هن��ر و  ادبی��ات)1388( اش��اره کرد. عاق��ه مندان به 
ش��رکت دراین کارگاه می توانند هم��ه روزه از س��اعت 8 الی 19 با 
تلف��ن 2602014 تماس حاصل گرفت��ه یا به مرک��ز آفرینش های 
ادبی قلمس��تان واقع در خیابان عامه امینی، باغ غدیر، س��اختمان 

الغدیرمراجعه کنند.
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روایت سینمایی زندگی کورش کبیر مدعی تازه پیدا کرد
بعد از عزیزاهلل حمید نژاد و مسعود جعفری جوزانی، پرویز شیخ طادی نیز به سراغ ساخت 
»کوروش کبیر« رفت. ش��یخ طادی با بیان این مطلب گفت: پیشنهاد ساخت فیلم زندگی 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 816  |دوشنبه 5 تیر 1391 | 5 شعبان 1433»کوروش کبیر« را به حوزه هنری داده ام، اما هنوز جوابی در این زمینه داده نشده است.

 حسین ترابی نژاد یکی از نویسندگان این مجموعه 
است که در کنار امیرعربی و مصطفی زندی فیلمنامه 
راه طوالنی را نوشته اند. او پیش از این هم نویسندگی 
مجموعه های مطرح و موفق »نابرده رنج« و »شوق 
پرواز« را تجربه کرده اس��ت.  به این دالیل با حسین 
ترابی نژاد که یکی از اعضای تیم سه نفره نویسندگان 

مجموعه بوده است، گفتگوکردیم.
 گرچه کلیشه ای است، ولی راه طوالنی از 

کجا شروع شد؟ 
در اصل این کار براس��اس طرحی از مصطفی زندی 
شکل گرفت و او به اتفاق آقای مسعودی فیلمنامه ای 

در 19 قسمت نوش��تند. ولی در ادامه مسعودی به 
دلیل مشغله کاری از ادامه کار انصراف دادند و من به 

اتفاق امیرعربی به این کار دعوت شدیم. 
خ�ب یعن�ی آن چ�ه روی آنت�ن اس�ت 

محصول کار شماست؟ 
نه دقیقا.

چطور؟ 
تیم جدید کار روی متن را ش��روع کرد و در گام اول 
فیلمنامه قبلی به هشت قسمت تقلیل یافت و کار که 
تا حد زیادی هم کارجدید ب��ود، ادامه یافت تا به 26 
قسمت رسیدیم. این 26 قسمت نهایی بود و به قول 

شما همان است که شب ها روی آنتن است. 
خبر داردید کار چقدر موفق بوده یا خیر؟ 

یعنی بازخوردی داشتید؟ 
بله ظاهرا کار با مخاطب ارتباط برقرار کرده و مردم 

مرتب داستان را دنبال می کنند. 
به نظر شما دلیل این ارتباط چیست و چرا 
مردم این قدر خوب با راه طوالنی ارتباط 

گرفته اند؟ 
راس��تش را بخواهید به نظر من اتفاق��ی که در متن 
افتاده این بود که ما فقط از کلیشه ها دوری کردیم، 
همین. ولی فراموش نکنیم دقت کرمی، کارگردان کار 

در پروژه عامل مهم دیگری است.
چطور؟ گوی�ا کار مدت زی�ادی هم طول 

کشید؟ 
خب ش��اید اگر هر کارگردان دیگری بود، در مدت 
کمتری این کار را جمع می کرد. ولی دقت و وسواس 
کارگردان در پشت دوربین و مشاوره هایی که به ما 
می دادند، کمک زیادی به کل کار می کرد. به همین 
دلیل هشت ماهه شدن کار کس��ی را ناراحت نکرد، 
چرا که االن همه از کاری که کرده اند راضی هستند. 

شما سر تصویر برداری هم می رفتید؟ 
بله. 

چرا؟ خودتان می خواستید یا... 
در واقع بخ��ش های پایانی س��رعت کار ب��اال رفته 
بود و باید سریع می نوش��تیم تا تصویر بگیرند و به 

پخش برسد.
پس س�رعت ب�اال در ای�ن مجموعه هم 

گریبان گیر شده بود؟ 
بله، متأسفانه این اتفاق وجود داشت. 

سر تصویربرداری که می رفتید، بازیگرها 
با شما مشکلی نداشتند؟ 

نه اتفاقا در جلساتی که سرصحنه بودیم، بارها آقای 
کیانیان به ما مش��اوره می دادند و چون خودش��ان 
نویسنده هستند، مشاوره هایی که می دادند کاما 

کاربردی بود و به کیفیت کار می انجامید. 
با این توصیفی که می کنید، باز همه چیز 

به متن برمی گردد؟ 
بله. 

خود شما می گویید ما فقط از کلیشه ها 
دوری کردیم، چه جور کلیشه ای دقیقا؟ 

ببینید مثا ما در این سریال قصه عشقی جدی که 
آخر به هم برسند و عروسی کنند و اینها نداریم.

 هراس�ی نداش�تید ک�ه ای�ن حرک�ت 
 ض�د کلیش�ه ای از س�وی مخاط�ب ب�ا 
عکس المعل رو به رو شود؟ چون مخاطب 
تلویزیون ب�ه این قصه ها اخ�ت و تعلق 

بیشتری دارد.  
نه واقعا. چون م��ا درتیم تحریر این س��ریال از ابتدا 
برای خودمان روش��ن کردیم که چه هدفی داریم و 
بعد هم به حس خودمان درباره خلق چنین داستانی 

اعتماد داشتیم. 

ولی قب�ول کنید همه هم ب�ه این حرکت 
کلیشه زدایی ختم نمی شود.

بله این حرف را قب��ول دارم. چون آیتم مهم دیگری 
 هم در کار بود و آن خلق آدم ها و ش��خصیت هایی 
باورپذیر بود، آدم هایی که برای مخاطب ما به ازای 

بیرونی زیادی داشته باشند. 
خود ش�ما هن�گام نوش�تن نمونه های 
 مصداق�ی داش�تید ک�ه ش�خصیت ی�ا 

تیپ هایی را از روی آن خلق کنید؟  
خیر. چون نمونه های عینی زیادی وجود دارد. 

مثال؟ 
مثا شخصیت بهاره که به نظر من در همه خانواده 

به نوعی وجود دارد.
غیر از بهاره؟ 

شخصیت پدر. 
بابازی بس�یار درخش�ان و مثل همیشه 

خوب کیانیان.
 بل��ه دقیق��ا. ببینید پ��دردر ای��ن طبق��ه و در این 
ش��رایط اقتصادی که آقای کیانیان بازی می کنند، 
نمونه ه��ای فراوان��ی دارد، پدرهایی ک��ه به لحاظ 
اقتصادی تصمیم های خوب��ی نگرفته اند و یا بعضا 
از پیرامون خود نتوانس��ته اند تعریف خوبی داشته 
باش��ند و حاال در مقابل فرزندان سیمای استیصال 

محض هستند. 
شخصیتی که پدر است ولی بچه ها را با آن چه واقعی 
و واقعیت است، آش��نا نکرده و همین مسأله سبب 
می شود با فرزندانش��ان فاصله بگیرند. زمینه اصلی 
همه این موارد هم اقتصاد اس��ت. چون وقتی فرزند 
یا فرزندان بزرگ می شوند، خواسته های اقتصادی 
آنها تغییر کرده است و پدر باید بتواند از این وضعیت 
موجود تعریف درستی داشته باشد. با کمال تأسف 
این مقوله درحال حاضر جامعه ما هر طرف را که نگاه 

کنی مصداق دارد. 
شخصیت مادرچطور؟ 

در این طبق��ه مادر نم��ی توان��د چن��دان از قالب 
کلیشه ای خود خارج ش��ود و رنگ داستانی بگیرد، 

فقط هست.
خب از ادامه کار بگویید.

چیزی به انتها نمانده است. فقط باید بیننده ها ادامه 
بدهند تا ببینند. 

گفتگو با حسین ترابی نژاد، یکی از نویسندگان سریال راه طوالنی 

ما فقط از کلیشه ها دوری کردیم 

محمد  تنها هنری که قبل از آن هیچ نیست و بعد از آن خلق و تولدی صورت می گیرد نوشتن است.  این را یکی از بزرگان می گوید 
که خودش هم دستی از نزدیک بر آتش نوش�تن دارد، ولی ترجیح می دهد فعال گمنامی بزرگ باشد تا بعد. درهرحال حرف بندرعباسی

درستی است و همین خلق یا تولد، نوشتن را از کارهای سخت روزگار می کند تا هر کسی نتواند نویسنده نام بگیرد. خیلی 
از آدم های نویسنده، سطرسیاه کن هستند و نه نویسنده. همه اینها را گفتیم تا اثبات کنیم در وانفسای سریال های خارجی که از آنتن ملی می بارد 
و مجموعه هایی که از ماهواره ها جاری است، می توان به واسطه چند مولفه که اولین آنها متن خوب است، به همه غلبه کرد و برای مقطعی، مخاطب 

وطنی را پای گیرنده وطنی نشاند؛ اتفاقی که از اول سال تا االن نیفتاده بود ولی این راه طوالنی را رهروان »راه طوالنی «پیمودند. 

نفوذ صدا و سیما در حال از بین 
رفتن است

رییس سابق حوزه هنری
حسن بنیانیان

فرهنگ عامل پیشرفت و نفوذ ماس��ت چرا که قالب ریزی شخصیت های 
فرهنگی عامل انسجام بخشی یک ملت است. به همین دلیل باید فرهنگ را 
در جامعه مدیریت کنیم و به همان اندازه که در اخاق و معنویت پیشرفت 
داشته ایم، در عدالت نیز پیشرفت کنیم. متأسفانه ائمه جماعات ما وقتی 
می خواهند از موفقیت ه��ای انقاب بگویند، به بررس��ی وضع اقتصادی 
می پردازند و از کنار فرهنگ می گذرند. روحانیت شبکه تاریخی خود را تا 
حد زیادی از دست داده است و نفوذ تلویزیون جمهوری اسامی به سرعت 
از حال از بین رفتن است. زبان روحانیت تنها روی مخاطبان متدین کاربرد 

دارد و این مس��أله ما را با وضع 
خطرناک��ی رو به رو ک��رده که 
نسلی دگراندیش شکل گرفته 
و دای��ره مخاطبان مذهبی هم 
در حال تنگ شدن است. برای 
حل ای��ن موضوع باید ش��بکه 
فرهنگی با محوریت مساجد در 

خانواده ها شکل بگیرد.

کسی که سکان زنده رود را دوباره در دست دارد 

مجری دوست داشتنی 

شهریاری ضد 
التهاب و ضد 

حساسیت است 
به طوری که 

وقتی در برنامه از 
پرسپولیس صحبت 

می کند، فردا 
در روزنامه های 

محلی به دلیل 
بی احترامی به 

سپاهان، تیتر یک 
نمی شود

خبر تصویری

کارگردان پرکار دوران مدرن سینما تدوینگر پرکار سینمای ایران 

SMS

گروه فرهنگ –  امروز تولد هایده صف��ی یاری تدوین گر و 
صداگذارپرکاری سینمای ایران است که از سال 68 تاکنون 
بارها و بارها فیلم های متعددی را صداگذاری و تدوین کرده 
است. او همسر محسن عبدالوهاب، تهیه کننده و کارگردان 
است. صفی یاری از مدرس��ه عالی تلویزیون و سینما با دیپلم 
تدوین فارغ التحصیل شد. فعالیت سینمایی را با صداگذاری 
فیل��م »دخترک کن��ار مرداب« در س��ال 1368 آ غ��از کرد. 
تدوین فیلم »آژانس شیشه ای« اولین س��یمرغ بلورین را از 
شانزدهمین جش��نواره فیلم فجر برای او به ارمغان آورد. در 
سال بعد بار دیگر موفقیت خود را تکرار کرد و جایزه بهترین 
تدوین جشنواره فجر را برای فیلم »روبان قرمز« به دست آورد. 
از دیگر آثار مشهور او جدایی نادر از سیمین، درباره الی، هفت 
دقیقه تا پاییز و چهارشنبه سوری است. او تاکنون بارها نامزد 

و برنده جایزه هایی در جشنواره های فیلم داخلی شده است.

گروه فرهنگ – کارگردان فقید وش��هیر سینما 88 سال پیش 
در چنین روزی در پنس��یلوانیای فیادلفیا به دنیا آمد. س��یدنی 
لومت در دوران زندگی هنری اش بیش از 50 فیلم ساخته است. از 
برجسته ترین آنها می توان به 12 مرد خشمگین )1957(، بعد از 
ظهر سگی )1975(، شبکه )1976( و حکم )1982( اشاره کرد 
که برای لومت چهار نامزدی اسکار بهترین کارگردانی را به همراه 
داش��ته اند. لومت به واس��طه توانایی در جذب بازیگران بزرگ به 
پروژه هایش شناخته شده اس��ت. او کار هنری اش را در نیویورک 
اما خارج از محفل تئاتر برادوی آغاز کرد. در سال 1957 اولین اثر 
سینمایی خود با نام 12 مرد خشمگین )که اغلب به عنوان بهترین 
اثرش هم شناخته می ش��ود( را س��اخت. لومت در سال 2005 
»جایزهٔ اس��کار افتخاری« را به خاطر خدمات درخشان اش به 
فیلم نامه نویس��ان، نقش آفرینان و هنر تصوی��ر متحرک دریافت 
کرد. وی در سن 86 سالگی بر اثر سرطان غدد لنفاوی درگذشت.



چهرهیادداشت

نقل و انتقاالت

احمد محمدپور به ذوب آهن پیوست
احمد محمدپور چند روز پیش با مس��ئوالن باش��گاه مذاکره کرد و با 
ذوب آهن برای فصل آینده به توافق رس��ید. فصل گذش��ته، داستان 
جدایی محمدپور و عباس قاس��می از ذوب آهن حاشیه های بسیاری 
داشت و محمدپور بعد از جدایی از ذوب آهن به شدت علیه مسئوالن 
باش��گاه موضع گرفت. اما او امس��ال به ذوب آهن بازگشت. ذوبی ها با 
جذب محمدپور و بازگشت سپهر حیدری، قاسم حدادی فر، مسلمان و 
برخی دیگر از بازیکنان خود، رو به بازیکنان قدیمی ذوب آهن آورده اند 
و در صدد بستن تیمی بومی با استفاده از ذوب آهنی های قدیم هستند.

ارشاد یوسفی به فوالد پیوست
با منتفی ش��دن حضور دروازه بان تیم ملی اردن در فوالد خوزستان، 
این باشگاه با ارشاد یوسفی قرارداد یک ساله امضا کرد. این دروازه بان 
دیروز قراردادش را در هیأت فوتبال ثبت کرد و به زودی راهی بروجرد، 

محل اردوی فوالد می رود.

تارتار، سرمربی گهر زاگرس شد
مهدی تارت��ار در گفتگو با فارس گفت: با این باش��گاه به توافق نهایی 
رسیده ام و مشکلی برای فعالیت در این تیم وجود ندارد. قراردادم را 
هم ظرف روزهای آینده امضا می کنم.  وی در مورد این که می توان او 
را سرمربی تیم گهر دانست یا نه، گفت: بله، من سرمربی گهر شده ام 
و مش��کلی نیس��ت.  از فردا تمرینات تیم را در تهران آغاز می کنیم 
و منتظریم ببینیم س��ازمان لیگ با برگزاری مس��ابقات گهر در کدام 
ش��هر موافقت می کند و آیا با انجام بازی های م��ا در تهران موافقت 

می شود یا نه؟

نگران آینده ام
وحید شمسایی 

باید بزرگانی مثل حسین شمس، عباس ترابیان، صادق درودگر 
و محمود خوراکچی فوتس��ال را از این وضعیت نجات دهند. تمام مردم 
ایران چهار س��ال انتظار کشیدند تا پس از درخش��ش تیم ملی فوتسال 
در جام جهانی 2008 یک بار دیگر تیم ملیش��ان را مقتدر ببینند، اما با 
این اتفاقات همه چیز تحت الش��عاع قرار گرفته و زیر سؤال رفته است. 
مقام سومی در آس��یا برای تیم ملی، تبانی در لیگ و کناره گیری تیم ها 
اتفاقات خوبی نیست. نمی دانم چرا به این 
وضع افتاده ایم. من برای آینده فوتسال 
نگرانم. امثال من و رضا حیدریان خاک 
خورده فوتس��الیم و قراردادهای 450 
هزار تومانی را به 300 میلیون رساندیم 
و فوتسال رونق پیدا کرده بود، اما 
من واقعا از ت��ه دل ناراحت 
می شوم که نزدیک جام 
جهانی ای��ن اتفاقات 

می افتد.

طرح جامع ورزشگاه نقش 
جهان تدوین می شود

غالمحس��ین محمودیه، معاون فنی مهندس��ی اداره کل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت:  با توجه به اهمیت 
ورزشگاه نقش جهان برای استان و ضرورت موضوع، قرار 
ش��د هرچه س��ریع تر طرح جامع ورزش��گاه نقش جهان 
در مح��دوده 300 هکتار تدوین ش��ود ک��ه در این طرح، 
اولویت های ورزش استان با نظر اداره کل ورزش وجوانان 
اصفهان م��الک عمل ق��رار گیرد. معاون فنی مهندس��ی 
اداره کل ورزش وجوانان اس��تان اصفهان تصریح کرد: در 
 محدوده طرح جدید، پروژه هایی که در استان برای بحث 
زیرس��اخت های ورزش��ی، به وی��ژه درح��وزه قهرمانی و 
مسابقاتی مش��کل دارند، مثل دوچرخه س��واری، ورزش 
جانبازان ومعل��والن ودریاچه قایقرانی ب��ه عنوان اولویت 

اول قرار بگیرد.

بانوان تیم ملی ایران 6 مدال 
طال و نقره کسب کردند

بانوان کیک بوکسینگ ایران در مس��ابقات جهانی ایتالیا 
چهار مدال طال و دو مدال نقره کسب کردند. این مسابقات 
با حضور 40 کشور به مدت چهار روز در ایتالیا برگزار شد 
که در روز آخر در وزن 65+ کیلوگرم مینا کرمی در دورهای 
اول و دوم حریفان روس و ایتالیایی خود را شکس��ت داد. 
در همین وزن سمانه جمشیدی نمایندگان ایتالیا و روسیه 
را از پیش رو برداشت تا در دیدار فینال مقابل مینا کرمی 
دیگر هم تیمی خود قرار گیرد. در دیدار فینال مینا کرمی 

با شکست دادن سمانه جمشیدی مدال طال کسب کرد. 

 خوزه برای مذاکره 
با پرسیولیس به تهران می آید

مسئوالن باش��گاه پرسپولیس با س��ه گزینه برای هدایت 
این تیم وارد مذاکره ش��ده اند. ابتدا متس��و به ایران آمد و 
مذاکرات خود را با پرسپولیسی ها انجام داد و منتظر جواب 
رویانیان اس��ت. مس��ئوالن باشگاه پرس��پولیس سپس با 
کالدرون آرژانتینی صحبت کردند و در گام سوم، با مانوئل 
خوزه مذاکرات اولیه را انجام دادند و با این گزینه پرتغالی 
به جمع بندی های خوبی رس��یدند. خوزه قرار است امروز 
وارد ایران ش��ود و نشس��تی با محمد رویانیان مدیرعامل 

پرسپولیس درباره هدایت این تیم داشته باشد.

خبر کوتاه

6
دومین جشنواره ملی بازی ها و ورزش های جهانی برگزار شد

دومین جشنواره ملی بازی ها و ورزش های جهانی دیروز در میدان نقش جهان اصفهان آغاز شد و تا  نهم تیردر 
سراسر کشور برگزار می شود. در این مراسم تعدادی از کودکان مهدکودک های اصفهان پس از خواندن شعر با 

لباس رنگی سوار بر درشکه شدند و دور میدان اصفهان را طی کردند.

ش��رایط در مورد گیتی پس��ندی ها کمی متفاوت تر است و در 
حالی که این تیم کمت��ر از یک هفته دیگر باید در کش��ور کویت 
 به مص��اف رقبایش در فوتس��ال جام باش��گاه های آس��یا برود، 
باز پس گی��ری قهرمانی لیگ برت��ر از این تی��م می تواند تبعات 
زیادی را به همراه داشته باش��د. به هر حال گیتی پسند به عنوان 
نماینده کشور ایران به کنفدراس��یون فوتبال آسیا معرفی شده و 
با توجه به حضور در عصر تکنولوژی و ارتباطات، داس��تان حکم 
کمیته استیناف فدراس��یون فوتبال زودتر از هر زمان دیگری به 
مقر AFC هم رس��یده و هرچند که هنوز عکس العمل رسمی 
از جانب مسئوالن این کنفدراسیون منتشر نشده است، ولی اگر 
قرار به س��نگ اندازی باش��د، باز هم طبق روال همیشگی ورزش 
ایران مورد مرحمت و لطف آنها قرار خواهد گرفت. فوتسال استان 

اصفهان که تا همین یک سال قبل با حضور سه تیم پرقدرت، سر به 
آسمان می سایید، حاال کارش به جایی رسیده که مدیرعامل یک 
باشگاه همیشه متهم در مسائل حاشیه ای قهرمانی اصفهانی ها 
را زیر سؤال می برد و با اس��تفاده از واژه »حقه باز«،  بزرگ ترین 
توهین را به جامعه ورزش اصفهان می کن��د. آن هم مدیری که 
همیش��ه نوع فعالیت تیمش و جنجال س��ازی تماشاگرانش در 
فوتس��ال ایران مورد س��ؤال بوده و حاال با ادبی��ات کوچه بازاری 
مخصوص به خودش، آن چنان در رسانه ها علیه فوتسال اصفهان 
جوالن می دهد که هیچ کس را یارای مقابله با او نیست. به راستی 
مقصر این اتفاقات را باید در کجا پیدا کرد؟ آیا فوالد ماهان مقصر 
است که در یک تبانی غیرمستقیم و پنهان، راه را برای منصوری 
قرچک باز گذاشت یا گیتی پس��ند که حاضر شد برای رسیدن به 

عنوان قهرمانی تحت هر شرایطی اخالق را زیر سؤال ببرد؟ باید از 
مدیران این دو باشگاه پرسید که این همه سرمایه گذاری میلیونی 
در خرید س��تاره ها چه سودی به حال فوتس��ال اصفهان داشت 
 و چرا باید مردم ورزش دوس��ت اصفهان به جای دیدن موفقیت 
 تیم هایش��ان مش��غول دنب��ال ک��ردن حاش��یه های انحالل و 

بازپس گیری قهرمانی نمایندگان فوتسالشان باشند؟
 

جنتی: قهرمانی ما پاک بود
رییس هیأت مدیره باشگاه گیتی پس��ند بعد از اعالم رأی کمیته 
 اس��تیناف در مورد اتفاقات هفته پایانی لیگ برتر فوتسال ایران و 
باز پس گیری مقام قهرمانی ای��ن تیم گفت: هنوز هم به قهرمانی 
پاک گیتی پس��ند اعتقاد دارم و نمی دانم بر چ��ه مبنایی کمیته 
استیناف رأی خود را صادر کرده است. ای کاش مسئوالن کمیته 
استیناف فیلم دیدار ما و پرسپولیس را می دیدند و بعد رأی خود را 
صادر می کردند. وی ادامه داد: به هیچ عنوان رأی کمیته استیناف 
را قبول نمی کنیم و با مراجعه به مراج��ع ذیصالح دنبال حقوق 
حقه گیتی پس��ند خواهیم بود. با این رأی با آبروی یک باشگاه و 
پنج هزار نفر از پرسنل گروه صنایع گیتی پسند بازی کردند و ما از 
آنها نخواهیم گذشت. رییس هیأت مدیره گیتی پسند بیان داشت: 
چطور در کمیته انضباطی هیأت سه نفره، رأی به عدم تبانی دادند 
اما کمیته استیناف رأی به تبانی داده است؟ این برای ما جای سؤال 
دارد. قول می دهم در جام باش��گاه های آسیا شرکت و بخشی از 

ناکامی تیم ملی فوتسال ایران را در آسیا جبران می کنیم.
 

منصوری: بابت حضور حقه بازها عذرخواهی می کنم!
کریم منصوری، مدیرعامل تیم فوتسال منصوری قرچک در مورد 
صدور رأی کمیته استیناف مبنی بر کسر 6 امتیاز از گیتی پسند و 
گرفتن قهرمانی از این تیم خاطرنشان کرد: به مسئوالن فدراسیون 
تبریک می گویم. صدور این رأی در این زمان، شیرینی حکم را از ما 
گرفت؛ حکمی که باید سه ماه پیش اعالم می شد. حال سرنوشت 
چه می شود؟ ما برای آس��یا تالش کردیم و قصد داشتیم در این 
رقابت ها ش��رکت کنیم، اما حاال یک س��ری آدم حقه باز به آسیا 
می روند. حاال باید افرادی که با تبانی و فس��اد ب��اال رفتند، به این 
رقابت ها بروند؟! وی با اشاره به این که حق گیتی پسند شرکت در 
جام باشگاه های آسیا نیست، افزود: گیتی پسند نباید به آسیا برود. 
این تیم که متجاوز بوده حاال می خواهد نماینده ایران شود؟! من 
از تمام مردم ایران عذرخواهی می کن��م، اما چه فایده ای دارد که 

یک سری آدم حقه باز نماینده ایران در آسیا شوند؟!

خودکرده را تدبیر نیست

 فاتحه فوتسال اصفهان را بخوانیم؟

تا همین سه روز قبل حتی تصور این که فوتسال اصفهان این گونه از اوج قدرت به فرش کشیده  مسعود 
شود، شاید فقط یک تصور خنده دار در ورزش اصفهان بود، اما در72 ساعت به واقعیت پیوست افشاری

و انحالل دو تیم ماهان و فیروزصفه، در کنار بازپس گیری عنوان قهرمانی گیتی پسند، تمام 
موفقیت های فوتسال اصفهان در چهارسال گذشته را زیر سؤال برد. ش�نبه و در همین صفحه به اندازه کافی در 
مورد نوع انحالل فیروز صفه و بازی رسانه ای ماهانی ها برای امتیاز گرفتن از فدراسیون بحث کردیم، ولی با منتشر 
شدن حکم کمیته استیناف به نظر می رسد مسئوالن باشگاه ماهان با اطالع از این حکم پیش دستی کرده اند تا 

مبادا ترکش های این حکم گریبان آنها را هم بگیرد.
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اخطار اجرایی
2196 شماره: 90/809 ش /29 به موجب رأی شماره 1047 تاریخ 90/12/27 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا ایزدی 
نام پدر: ابوالقاس��م مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفت میلیون و سیصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 85/10/11 لغایت زمان اجرای 
وصول که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران برعهده اجرای احکام و پرداخت 0/5 عش��ر حق االج��را در حق محکوم له جواد 
الماسی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: اصفهان خ پروین جنب بانک انصار. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که 
خ��ود 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 29 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2332 شماره دادنامه: 9109970350800026، شماره پرونده: 9009980350800840، 
شماره بایگانی شعبه: 900846، خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم آرزو 
لطفی به نش��انی کیلومتر 27 ج��اده اصفهان مبارکه کارخانه قن��د نقش جهان، خوانده: 
آقای علی جاللی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت آرزو لطفی به وکالت از مؤسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه بطرفیت علی 
جاللی دایر بر مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال قسمتی از وجه چک 543/439998 بانک 
صادرات با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه مستندات 
تقدیمی پیوس��ت شامل رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت 
از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار 
مدیونی��ت خوان��ده دارد و از ناحیه خوانده نی��ز دفاع و ایرادی به عم��ل نیامده، ادعای 
خواهان را وارد دانس��ته و باس��تناد مواد 313 و 310 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی و تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون صدور چک خوانده را 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرسی 
)هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان تأدیه محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده غیابی بوده 
و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 4388 بهرامیان- 

رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2333 شماره دادنامه: 9109970351400145، شماره پرونده: 9009980351400894، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900894، خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت خانم 
آرزو لطفی به نشانی کیلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه کارخانه قند نقش جهان و آقای 
جواد قاسمی گورتی به نشانی اصفهان ابتدای خ هشت بهشت شرقی نبش ک ش عموئی 
مجتمع یاس ط 1 واحد 3، خوانده: آقای سید محمد رضویان به نشانی اصفهان سه راه 
حکیم نظامی خ ارتش ک ش قدمی )مجهول المکان(، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم 
آرزو لطفی و آقای جواد قاس��می گورتی بطرفیت آقای سید محمد رضویان فرزند سید 
موس��ی بخواسته مطالبه مبلغ 64/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدیه و بابت بخشی از یک فقره چک به شماره 121148/097830/26 مورخ 89/11/19 
عهده بانک ملت ش��عبه مرکزی اصفهان به مبلغ 77/000/000 ریال، نظر به ابقاء اصول 
مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
خوان��ده با اطالع از دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد ودفاع��ی بعمل نیاورده و دلیلی بر 
پرداخ��ت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دع��وی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198، 
519و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 
و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 1/285/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین حق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از 

تاریخ سررس��ید 1389/11/19 تا زمان وص��ول در حق خواهان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م 
الف/ 4391 محمدی جرقویه- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2334 شماره دادنامه: 9009970351401739، شماره پرونده: 9009980351401085، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901085، خواهان: آقای مجید کریمی روزبهانی با وکالت آقای 
عطااله افش��اری به نش��انی اصفهان میدان فیض خ فیض نبش ک 11 س��اختمان سفیر 
ط 1 واحد 1، خوانده: آقای محس��ن اخوان هزاوه به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالب��ه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم 
رس��یدگی را اع��الم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای مجی��د کریمی روزبهانی فرزند 
حسین با وکالت آقای عطاءاله افش��اری بطرفیت آقای محسن اخوان هزاوه به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و بابت 
یک فقره س��فته به ش��ماره 619922 م��ورخ 89/8/21 نظر به ابقاء اصول مس��تندات 

نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوان��ده دارد و اینکه خوانده با 
اط��الع ازدعوی مطروحه هیچ گون��ه ایراد و دفاعی بعمل نی��اورده و دلیلی بر پرداخت 
دی��ن و برائ��ت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواه��ان محمول بر صحت 
تلقی،دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص مس��تنداً به مواد 198 و 
519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و مواد 
310 و 314 قان��ون تجارت خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین ح��ق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس ش��اخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/10/5 تا زم��ان وصول در حق خواهان محکوم 
م��ی نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
در ای��ن دادگاه و پ��س از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 
 اصفهان می باش��د. م الف/ 4393 محمدی جرقویه ای- رئیس ش��عبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2338 خانم هانیه برومند فرزند علی دادخواستی به طرفیت آقای علی برومند فرزند ولی 
اله به خواسته گواهی رشد به این دادگاه تقدیم نموده است. که به شماره ردیف بایگانی 
910442 ح/ 16 در دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده است. و وقت 
رس��یدگی مورخه 91/5/9 ساعت 9 صبح تعیین ش��ده است. از آنجا که خوانده مجهول 
المکان می باشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یک��ی از روزنام��ه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در 

این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه 
مراجع��ه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی اس��ت. دفتر ش��عبه 16 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2339 ش��ماره ابالغیه: 9110100352401722، شماره پرونده: 9009980352401425، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901441، خواهان س��ید حسن نقیبی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان س��ید حمید نقیبی و مرجانه نقیبی و مریم نقیبی و افس��انه نقیبی و اش��رف 
ش��یرازی و نزهت نقیبی به خواس��ته مطالبه خس��ارت و تأمین خواسته تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیست و چهارم 
دادگاه عموم��ی 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 352 ارجاع و 
ب��ه کالس��ه 9009980352401425 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/07 
و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای 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 نش��ر آگهی و اطالع 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. میرطالبی- منشی ش��عبه بیست و چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2340 ش��ماره ابالغیه: 9110100350401327، شماره پرونده: 9109980350400007، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910007، خواهان صف��ورا ایروانی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان بانک س��په ش��عبه امیری��ه و مرتضی صادق��ی بلوچی و ش��رکت الماس 
موت��ور اس��پادان س��هامی خ��اص و اداره ثبت اس��ناد و ام��الک جن��وب اصفهان به 
خواس��ته الزام به فک س��ند و خ��روج ملک غیرمنقول ب��ه پ��الک 188/3 تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 
9109980350400007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/07 و ساعت 12:00 
 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مرتضی صادقی و درخواست 
خواه��ان و به تجوی��ز ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
 وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. دفتر ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2341 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500723، شماره پرونده: 9009980350500880، 
شماره بایگانی شعبه: 900938، خواهان هوشنگ امین الرعایا خوابجانی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان احترام امین الرعایا و اعظم امین الرعایا و علی امین الرعایا و فرش��ته 
امی��ن الرعایا و بتول امین الرعایا تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9009980350500880 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 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 نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2342 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800905، شماره پرونده: 9009980350800128، 
شماره بایگانی شعبه: 900128، خواهان محمدحسن طالکوب و زهرا فلفالتی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان محبوبه پورحقانی و مس��عود پورحقانی و اصغر پورحقانی و علی 
کماجیان و بتول جم به خواس��ته تخلیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9009980350800128 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/10 و س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 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 نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2343 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500709، شماره پرونده: 9009980350500732، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900790، خواهان مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان 
دادخواس��تی به طرفی��ت خوان��دگان محمدعلی صدیقی و حش��مت اله احم��دی تقدیم 
دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنجم 
دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و 

ب��ه کالس��ه 9009980350500732 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/10 و 
س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواه��ان و به تجوی��ز ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
 وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2344 شماره ابالغیه: 9110100351500459، شماره پرونده: 9109980351500143، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910146، خواهان عطاءال��ه صالحی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده حس��ین خلدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارب��اغ ب��اال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 
1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالس��ه 9109980351500143 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/05/09 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
 را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2345 ش��ماره ابالغیه: 9110100350500544، شماره پرونده: 9109980350500132، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910132، خواهان محمود بزم آرا فرزند محمد دادخواستی به 
طرفی��ت خوان��دگان امین دهائی فرزند علی و علی دهائی فرزند اس��داله و امیرحس��ین 
دهائ��ی فرزن��د علی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 500/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 
342763 مورخ��ه 89/12/18 عهده بانک رفاه کارگران ش��عبه فردوس��ی تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پنج��م دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه یک ات��اق ش��ماره 105 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350500132 ثب��ت گردیده ک��ه وقت رس��یدگی آن 1391/05/08 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنج��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ 
2346 شماره درخواست: 9110460352300002، شماره پرونده: 9109980352300004، 
شماره بایگانی شعبه: 910004، خواهان هاجر احمدی کتایونچه فرزند علی دادخواستی 
به طرفیت خوانده حس��ین خاشعی ورنامخواس��تی فرزند یداله به خواسته گواهی عدم 
امکان س��ازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه بیست و س��وم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
همکف اتاق ش��ماره 51 ارجاع و به کالس��ه پرونده ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/05/8 و ساعت 10:30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. جمشیدی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



یادداشت

بروجن در مرز جیره بندی آب 
مدی��ر عام��ل ش��رکت آب و 
فاضالب شهری چهار محال و 
بختیاری گفت: شهرس��تان 
 بروج��ن در م��رز بحران��ی 
جیره بندی آب ق��رار گرفته 

است. 
اصغریزدان��ی اظهار داش��ت: 
شهرهای ش��هرکرد، سامان، 
لردگان، بن، کی��ان، فرادنبه، 
س��فید دش��ت، مال خلیفه، 
 آلون��ی  از دیگر ش��هر های این اس��تان هس��تند که در م��رز بحران 

جیره بندی آب قرار گرفته اند. 
وی با اشاره به این که اگر مردم این استان در مصرف آب صرفه جویی 
 نکنند، در معرض خطر ق��رار می گیرند، عنوان کرد: این اس��تان در 
خطر خشکسالی است و ش��هروندان در مصرف آب باید صرفه جویی 

کنند. 
یزدانی با بیان این که چاه های زیادی در این استان از مدار خارج شده 
است، بیان داشت: در بحث شبکه  فاضالب این استان در سال جاری 
پیش بینی های خوبی ش��ده اس��ت و اکثر پروژه های آب و فاضالب 
در این استان با تخصیص اعتبار به پایان خواهد رسید. یزدانی اذعان 
داشت: فاضالب هفشجان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون و با 99 

درصد پیشرفت در سال جاری به پایان می رسد.

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق چهارمحال و 
بختیاری گفت: تأمین برق ش��ش هزار واحد مسکن مهر 
50 میلیارد ریال اعتبار می خواه��د. رحمت اهلل حمامیان 
در نشست شورای اداری این شرکت اظهار داشت: شرکت 
توزیع نیروی برق این اس��تان تاکنون ب��رق 570 واحد از 
پروژه های مسکن مهر این استان را تأمین کرده است. وی 
هزینه صورت گرفته برای تأمین برق ای��ن واحدها را 20 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در ص��ورت تأمین اعتبار 
و آماده س��ازی زیرس��اخت های الزم، این شرکت آمادگی 
دارد برق ش��ش هزار واحد دیگر از پروژه های مسکن مهر 
این اس��تان را تأمین کند.  حمامیان تصریح کرد: همزمان 
با آماده شدن واحدهای درحال س��اخت در پروژه مسکن 
مهر، ش��رکت توزیع نیروی برق این اس��تان آمادگی الزم 
برای تأمین برق، تحویل انش��عابات برق و نصب کنتور به 
متقاضی��ان را دارد. مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق 
چهارمحال و بختیاری تأخیر در آماده س��ازی مسیرهای 
احداث ش��بکه را بزرگ ترین عامل تأخی��ر در تأمین برق 
پروژه های مس��کن مه��ر اعالم ک��رد و گف��ت: به محض 
ساخت بلوک های جدید و آماده سازی مسیر برای احداث 
تجهیزات برق در مس��کن مهر، برق رس��انی به بلوک های 
جدید نیز در دس��تور کار این ش��رکت قرار خواهد گرفت.  
حمامیان از اجرای فاز دوم روشنایی معابر منظریه شهرکرد 
خب��ر داد و گفت: در ای��ن مرحله تأمین روش��نایی محله 
میرآباد تا منظریه شهرکرد انجام شده است که برای تأمین 
روشنایی و احداث شبکه 20 کیلو ولت هوایی دو میلیارد 
ریال هزینه شده است. وی اضافه کرد: در اجرای این پروژه 
با احداث 3/5 کیلومتر شبکه هوایی و نصب 73 اصله پایه 
تلس��کوپی و 33 اصله تیرچراغ برق ش��بکه 20 کیلو ولت 
هوایی به بهره برداری رس��ید. رییس هیأت مدیره شرکت 
توزیع نیروی برق استان خاطر نشان کرد: سیستم تأمین 
روشنایی معابر نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی کفایت 
داشته باشد، بلکه باید از نظر جنبه های ایمنی، ارگونومی 

و استاندارد، نیازهای استفاده کنندگان را برآورده کند.
حمامیان گفت: تالش شده است استانداردهای الزم برای 

تأمین روشنایی برق این محدوده صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری 
ابراز امی��دواری کرد: در آینده ای نزدی��ک به محض آماده 
شدن زیرساخت های الزم، طراحی و اجرای روشنایی معابر 

فاز سوم منظریه شهرکرد نیز انجام شود. 

خبر ویژه

قائم مقام وزیر بهداشت در استان 
رضا ایمانی 

پژوهش ها در دانش��گاه ها باید به سمت کاربردی ش��دن پیش برود. 
در این راس��تا چهار مرکز تحقیقاتی در چهار محال و بختیاری وجود 
دارد که در حال حاضر س��ه مرکز تحقیقاتی آن فعال و یک مرکز دیگر 
 در نیمه اول س��ال ج��اری فعال خواهد ش��د. همین کاربردی ش��دن

پژوهش هاس��ت که می تواند رتبه های ویژه و مهمی را در مقام های 
علمی برای ما به ارمغان بیاورد. به عنوان نمونه کسب رتبه اول پژوهش 
در جش��نواره رازی برای هش��ت س��ال پیاپی یکی از این موفقیت ها 
اس��ت که باید با برنامه ریزی 
و هم��کاری بیش��تر متولیان 
امر همچنان ت��داوم بیابد.در 
ضمن فرام��وش نکنیم توجه 
به اهمی��ت پژوهش در مراکز 
آموزش عالی کش��ور در نظر 
دارد این حمایت ها را افزایش 

دهد.  

 پژوهش ها باید به سمت 
کاربردی شدن پیش برود

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
آغاز کشت نشاء برنج در شالیزارهای استان

مهندس خسروی، معاون مدیر زراعت استان گفت: کشت نشاء  برنج در شالیزارهای استان با 
کشت ارقام چمپای محلی، گرده محلی، کوهرنگ، سازندگی، فیروزان از نیمه دوم خرداد آغاز 

شده است و تا پایان دهه اول تیر ادامه دارد.
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وی با اشاره با نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی، حمایت 
 از کار و س��رمایه ایران��ی تصریح کرد: امس��ال تع��داد پروانه 
بهره برداری اس��تان 44 درصد نسبت به س��ال گذشته رشد 
داشته، همچنین اشتغالزایی پروانه های صادر شده از رشد 99 
درصدی و سرمایه گذاری آنها از رشد 160 درصدی نسبت به 
سه ماهه اول س��ال 90 برخوردار بوده که از 26 پروانه صادره 
هفت مورد به صورت مستقیم، 10 مورد براساس جواز تأسیس، 
پنج مورد توس��عه واح��د و چهار م��ورد پروانه به��ره برداری 

جایگزین بوده است.
کرمی ادامه داد: پس از اجرای ط��رح هدفمند کردن یارانه ها 

4/2 درصد رشد در محصوالت تولیدی وجود داشت.
وی با بیان این ک��ه در بحث آمایش 10 میلی��ارد و 140 هزار  
ریال سهمیه تس��هیالت بود که 35 طرح با اشتغالزایی 5650 
نفر به بانک های عامل معرفی شدند، خاطرنشان کرد: 27 طرح 
با س��رمایه گذاری 14 میلیارد و 992 هزار ریال و اشتغالزایی 
4778 نفر به بانک ه��ای عامل معرفی ش��ده اند. همچنین 

16 طرح با س��رمایه گذاری 5289 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
 2485 نفر در بانک های عامل به تصویب رسیده و 10 طرح با 
سرمایه گذاری 2709 میلیارد ریال و اشتغالزایی 1289 نفر به 

مرحله عقد قرارداد رسیده اند.
کرمی اظهار داش��ت: در حال حاضر 1611 جواز تأس��یس با 
س��رمایه گذاری 83 میلیون و 512 هزار ری��ال با پیش بینی 
اش��تغال 42 هزار نفر در اس��تان صادر ش��ده که از این تعداد 
109 طرح با سرمایه گذاری 6300 میلیارد ریال و اشتغالزایی 
3500 نفر از پیش��رفت فیزیکی باالی 40 درصد برخوردارند. 
همچنین 458 طرح با س��رمایه گذاری 23 میلی��ارد و 640 
 هزار ری��ال و اش��تغالزایی 13 ه��زار و 200 نفر، از پیش��رفت 
 2 تا 39 درص��دی برخوردار بوده اس��ت. 1044 ط��رح نیز با 
سرمایه گذاری 53 میلیارد و 578 هزار ریال و اشتغالزایی 255 
هزار و 470 نفر دارای پیشرفت فیزیکی صفر درصد است. وی 
 با بیان این که هم اکنون 138 معدن در اس��تان دارای پرونده 
بهره برداری هس��تند، خاطرنش��ان کرد: میزان صدور پروانه 

تجهیز و بهره برداری معادن استان از رشد 17 درصدی نسبت 
به سال گذشته برخوردار بوده اس��ت، به طوری که استان در 
تولید مواد معدنی در کشور 14 و در سرمایه گذاری و اشتغال 

در جایگاه 21 کشوری است.
کرمی افزود: تولید مواد معدنی اس��تان در سال جاری نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود 34 درصد رشد داشته و 
به حدود 2/1 میلیون تن در س��ه ماهه گذش��ته رسیده است. 
همچنین اشتغال ایجاد ش��ده در حوزه معادن استان با رشد 
15 درصدی در س��ال جاری ب��ه 1252 نفر رس��یده، میزان 

س��رمایه گذاری نیز با رشد 
 19 درصدی به 44/8 درصد 

رسیده است.
به گفته وی، پیگیری اجرای 
طرح اکتش��اف ماهواره ای 
3300 کیلومت��ر مرب��ع از 
شمال اس��تان، آغاز عملیات 
اجرای��ی ط��رح اکتش��اف 
ژئوش��یمیایی کانس��ارهای 
فل��زی در ه��زار کیلومت��ر 
ش��مالی  بخش ه��ای  از 
اس��تان، آغاز طرح اکتشاف 
ماه��واره ای کانس��ارهای 
معدن��ی در 3300 کیلومتر 
مرب��ع از س��طح اس��تان و 
پیگی��ری تکمیل طرح های 

در دست اقدام سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
در اس��تان از مهم ترین برنامه های عمرانی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان در س��ال جاری است. وی پیگیری اخذ 
حقوق دولتی معادن، پیگیری برنامه تأمین زیرس��اخت های 
مناطق معدنی اس��تان از مح��ل اعتبارات مل��ی، تالش برای 
جذب و تخصیص تس��هیالت کمک های فن��ی و اعتباری به 
معادن غیردولتی به میزان تقریبی 250 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
برای بازسازی و نوس��ازی ماش��ین آالت معدنی، بهبود روند 
تولید و تسهیل فرایندها در راس��تای حمایت هر چه بیشتر از 
رونق تولید مواد معدنی در استان و اجرای برنامه های نظارت 
بر معادن و همکاری با سازمان نظام مهندسی معدن استان در 
اجرای برنامه های بازرسی از معادن را از مهم ترین برنامه های 

امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

پس از اجرای هدفمندی، محصوالت تولیدی رشد داشته است

  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: اولین واحد نان صنعتی 
گروه 
استان با ظرفیت 40 تن در روز، تا پایان سال به بهره برداری می رسد.شهرستان

رحمان کرمی که در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان  چهارمحال و بختیاری 
سخن می گفت، افزود: تاکنون 1122 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 1370 میلیارد ریال و اشتغالزایی 21 هزار 

و 500 نفر در استان صادر شده است.

 اشتغالزایی 
پروانه های صادر 

شده از رشد 99 
 درصدی و 

سرمایه گذاری 
آنها از رشد 160 

درصدی نسبت به 
سه ماهه اول سال 
90 برخوردار بوده

تأمین برق  مسکن مهر
 اعتبار می خواهد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رأی
2362 شماره دادنامه: 9009970351201431، شماره پرونده: 8909980351201302، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891311، خواهان: خالید عرفانی به نشانی آذربایجان غربی 
شهرس��تان بوکان بلوار اس��تاد هه ژار کوچه نور 14 س��اختمان های عبدالهی واحد 
یک، خوانده: آقای عباس نجفی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای خالید عرفانی فرزند احمد 
بطرفیت آقای عباس نجفی فرزند علی به خواس��ته مطالبه مبلغ چهارصد و نود میلیون 
)490/000/000( ریال وجه چک ش��ماره 984936 مورخ 86/12/25 عهده بانک تجارت 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان 
و گواه��ی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده دلیلی که 
حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 490/000/000 ریال 
باب��ت اصل خواس��ته و نه میلیون و هش��تصد و هفتاد و دو ه��زار ریال بابت مجموع 
خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود. م الف/ 4399 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2363 شماره دادنامه: 9109970351200019، شماره پرونده: 9009980351200662، 
شماره بایگانی شعبه: 900663، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت 
آقای محمد فانی به نش��انی خ هش��ت بهش��ت غربی س��اختمان وکال ط 2، خواندگان: 
1- خان��م مری��م الیگی، 2- آقای حمید خلیلیان، 3- آق��ای محمدرضا خلیلیان همگی به 
نش��انی مجهول المکان، 4- آقای فرهاد الیگی به نش��انی خ هاتف کوی یخچال پاس��اژ 
اتحاد ط زیرزمین، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خص��وص دعوی آقای محم��د فانی بوکالت از بانک ملت بطرفی��ت خانم مریم الیگی و 
آقای��ان محمدرضا خلیلیان و فرهاد الیکی بخواس��ته مطالبه مبل��غ 70/000/000 ریال 
وجه دو فقره سفته به ش��ماره 454540-136067 به انضمام مطلق خسارات قانونی- 
ب��ا توجه به وجود اصول س��فته ها در ید خواهان و واخواس��ت ه��ای صورت گرفته 
نس��بت به آنان که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان دارد و با توجه 
به اینکه از س��وی خواندگان دفاع��ی که اعالم برائت ذمه آن��ان را اقتضاء نماید بعمل 

نیام��ده اس��ت دادگاه دعوی مطروحه را مق��رون به صحت تلقی و به اس��تناد مواد 
و 307-309 قان��ون تج��ارت و 515 و 198-522 و 519 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی 

قان��ون عملیات بانک��ی بدون ربا حکم ب��ر محکومیت تضامنی خوان��دگان به پرداخت 
70/000/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و 1/545/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و 2/520/000 ری��ال بابت ح��ق الوکاله وکیل و هم چنی��ن 724/600 ریال بابت هزینه 
واخواس��ت و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست )89/11/20( لغایت 
زمان وصول که محاسبه آن براساس 18 درصد سالیانه برعهده اجرای احکام خواهد 
بود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان خواهد بود. م الف/ 4401 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2364 شماره دادنامه: 9109970351200017، شماره پرونده: 9009980351200664، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900665، خواهان: بان��ک ملت با مدیریت عل��ی دیوانداری با 
وکالت آقای محمد فانی به نش��انی خ هشت بهشت غربی س��اختمان وکال، خواندگان: 
1- آق��ای محمدتقی مرادی، 2- خانم س��میه ن��وری نوکابادی، 3- آق��ای محمدرضا 
نوری نوکابادی همگی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه با بررس��ی محتوی��ات پرونده و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با 
اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دع��وی آقای محمد خانی به وکالت از بانک ملت به طرفیت خانم س��میه 

نوری نوکابادی آقای محمدتقی مرادی و آقای محمدرضا نوری نوکابادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 88/000/000 ریال وجه 4 فقره س��فته به ش��ماره های 457896-855233 

و 855232-007800 به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی- با توجه به وجود اصول 
س��فته ها نزد خواهان و واخواس��ت های صورت گرفته نسبت به آنها و همچنین مفاد 
قرارداد اخذ تس��هیالت بانکی که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان دارد اینکه از سوی 
خوان��دگان هیچ گونه دفاعی که اعالم برائت ذمه آن��ان را اقتضاء نماید به عمل نیامده 
دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تلقی و به اس��تناد مواد 307 و 309 قانون 
تج��ارت و 515 و 198 و 522 و 519 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدن��ی و قانون عملیات 
بانکی ب��دون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 88/000/000 ریال 
باب��ت اصل خواس��ته و 999/200 ریال باب��ت هزینه واخواس��ت و 1/870/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و 3/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خس��ارت 
تأخی��ر در تأدیه از تاریخ واخواس��ت )89/12/1( لغایت زمان وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ 18 درصد س��الیانه برعهده اجرای احکام خواهد ب��ود در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در ای��ن دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعت��راض در دادگاه 
 تجدیدنظ��ر اس��تان خواه��د بود. م ال��ف/ 4402 حفیظ��ی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2365 شماره دادنامه: 9109970351200016، شماره پرونده: 9009980351200665، 
شماره بایگانی شعبه: 900666، خواهان: بانک ملت اصفهان با وکالت آقای محمد فانی 
به نش��انی خ هشت بهشت غربی س��اختمان وکال، خواندگان: 1- آقای علی قاضی نژاد 
2- آق��ای امیر کیوان حس��ینی 3- آقای مجید محبی 4- آق��ای حمید خلیلیان همگی به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دعوی آقای محمد فانی به وکالت از بانک مل��ت به طرفیت آقایان مجید 
محب��ی، علی قاضی نژاد، حمید خلیلیان و امیر کیوان حس��ینی بخواس��ته مطالبه مبلغ 
40/200/000 ریال وجه دو فقره س��فته به شماره های 215972-940549 به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به وجود اصول س��فته ها در ی��د وکیل خواهان که 
داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان در مقابل خواهان دارد و با توجه به مفاد واخواس��ت 
های صورت گرفته نس��بت به سفته ها و با توجه به مفاد قرارداد اخذ تسهیالت بانکی 
و اینکه از س��وی خواندگان هیچ گونه دفاعی که اعالم برائت ذمه آنها را اقتضاء نماید 
به دادگاه ارائه نش��ده اس��ت دادگاه دع��وی مطروحه را مقرون ب��ه صحت تلقی و به 
اس��تناد مواد 307-309 قانون تجارت 515 و 198-522 و 519 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/200/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته، 724/600 ری��ال بابت هزینه واخواس��ت، 870/000 ریال بابت هزینه 

دادرس��ی و 1/460/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه 
براساس س��الیانه 18 درصد از تاریخ واخواست )89/11/20( تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیس��ت روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان خواهد بود. م الف/ 4404 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2366 شماره دادنامه: 9009970351201576، شماره پرونده: 8909980351201224، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891233، خواهان: آقای مرتضی زراعتی ش��مس آبادی با 

وکالت آقای مصطفی خدایی به نش��انی اصفهان ملک شهر خ مفتح مجتمع تجاری بلکا 
طبق��ه 3 واحد 5 دفتر وکالت آقای مهابادی، خوانده: آقای حس��ین خاکس��اری زمانی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وج��ه چک، گردش��کار: دادگاه با عنایت 
به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذی��ل مبادرت بصدور 
رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای مصطف��ی خدایی بوکالت از مرتضی زراعتی 
ش��مس آبادی بطرفیت آقای حسین خاکس��اری رنانی بخواسته مطالبه یکصد میلیون 
)100/000/000 ری��ال( ری��ال وج��ه چ��ک ش��ماره 605/641332-86/10/20 عهده 
بان��ک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مس��تندات 
در ی��د خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک مح��ال علیه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه 
خوان��ده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د اقامه و ابراز 

نداش��ته، بر دادگاه ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 5/613/000 ریال بابت مجموع خس��ارات 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید ت��ا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز 
پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظ��رف 20 روز قابل اعتراض 
 در دادگاه تجدیدنظرخواهد بود. م الف/ 4403 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2367 شماره ابالغیه: 9110100350801222، شماره پرونده: 8809980350800032، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880032، خواهان شرکت س��هامی بیمه البرز دادخواستی به 
طرفیت خوانده بهزاد رئیس��ی به خواس��ته جل��ب ثالث )غیرمالی( تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوق��ی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 
8809980350800032 ثبت گردیده که وقت رسیدگی تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده ظرف یک هفته پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نظریه کارشناس 
را دریافت و در وقت مقرر چنانچه اعتراضی دارد حاضر گردد. م الف/ 4405 داوری- 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2368 شماره دادنامه: 9109970350800015، شماره پرونده: 9009980350800844، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900850، خواهان: تعاونی اعتبار ثام��ن االئمه با وکالت خانم 
آرزو لطفی به نش��انی کیلومتر 27 ج��اده اصفهان مبارکه کارخان��ه قند نقش جهان، 
خوانده: آقای سیدحس��ن بنی هاش��می به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
طل��ب، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و با 
اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دادخواس��ت آرزو لطفی به وکالت از مؤسس��ه مال��ی و اعتباری ثامن 
االئمه به طرفیت سید حس��ن بنی هاشمی دائر بر مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال بابت 
وجه چک ش��ماره 983022 با احتس��اب خسارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه، دادگاه با 
مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوس��ت شامل رونوش��ت مصدق چک و گواهی نامه عدم 
پرداخت که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای اص��ل چک در ید خواهان 
نیز ظهور در اس��تمرار مدیونی��ت خوانده دارد و از ناحیه خوان��ده نیز دفاع و ایرادی 
به عمل نیامده، ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد م��واد 313 و 310 قانون 
تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی و تبص��ره الحاقی به ماده 
2 قان��ون صدور چ��ک خوانده را به پرداخ��ت مبلغ 77/000/000 میلی��ون ریال بابت 
اصل خواس��ته با احتس��اب خس��ارت دادرس��ی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به 
انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زم��ان تأدیه محکوم و 
اع��الم می نماید. رأی صادره نس��بت ب��ه خوانده غیابی بوده و ظ��رف مدت 20 روز 
 قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 4385 کاظمی- دادرس شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2369 بدینوس��یله اع��الم می گردد آقای س��ید مه��رداد انصاری ش��یرازی با وکالت 
آقای مفضل ش��کایتی علیه آقای محمدحس��ن هراتی فر فرزند محم��د دایر بر خیانت 
در امان��ت مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 890891 ب 16 ثبت 
گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی 
دع��وت به حضور می ش��ود و با تجویز م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این 
آگه��ی به منزل اب��الغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی ب��رای یک نوبت 
درج و در ص��ورت ع��دم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواه��د نمود. م الف/ 
 4199 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
 2370 شماره درخواست: 9110460350300002، شماره پرونده: 8909980350300525،
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890525، تجدیدنظرخواه آق��ای حمیدرضا قدی��ری فرزند 
محمدابراهیم به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1- ژاله جعفری 2- فرود کوچکی نسبت به 
دادنامه شماره 8909970350301371 این دادگاه تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 
89104800350300357 ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده 
ردی��ف دوم، ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و با دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود ت��ا تجدیدنظرخوانده ردیف دوم، ظرف ده روز پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظر را دریافت و در وقت مقرر قانونی چنانچه پاس��خی 
 دارد کتبًا به این دادگاه اعالم نماید. دادخواه- مدیر دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
2371 ش��ماره: 2587 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمی��ن محصور مزروعی 
معروف الشتان بمس��احت 9338 مترمربع بش��ماره پالک 788 فرعی از 159- اصلی 
واق��ع در بادرود جزء بخ��ش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرون��ده ثبتی به نام آقای 
حسین بابایی فرزند مصیب در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید 
حدود بعمل نیامده بنا بدستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده 
تحدی��د حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/28 س��اعت 10 صبح در محل ش��روع و 
انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز 
بع��د موکول خواهد ش��د. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مجاوری��ن و مالکین اخطار 
می ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورت مجلس تحدیدی تا س��ی 
 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتش��ار: 1391/4/5 م ال��ف: 110/35 طویلی- رئیس 

ثبت بادرود
 

ابالغ رأی
2372 کالس��ه پرونده: 2222/90، ش��ماره دادنامه: 440، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ایرج شمس محمدی نشانی: خ کاوه کوی شهید 
کرمی پالک 165، خواندگان: 1- محمدحنیفه دوس��ت فر نش��انی: اصفهان آبشار سوم 
ش��هرک شهید کشوری ستایش 15، 2- مس��عود پرواز مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال امتیاز قرارداد 102/04550 در ش��رکت عمران آبش��ار اس��پادانا و خسارات 
دادرس��ی. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی خواهان آقای ایرج 
شمس محمدی به طرفیت 1- محمد حنیفه دوست فر 2- مسعود پرواز به خواسته الزام 
ب��ه انتقال امتیاز قرارداد 102/4550 مورخه 1377/4/1 به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی 
خواهان با ارائه قولنامه مورخه 1390/2/14 اعالم می نماید که امتیاز قرارداد موصوف 
را از خوان��ده ردی��ف اول خریداری کرده و اقرارنامه خوانده ردی��ف اول را نیز ارائه 
کرده است و خوانده ردیف دوم طبق وکالتنامه 907 مورخه 1383/7/15 دفترخانه 57 
کرمانشاه وکالت در فروش و انتقال و واگذاری را به خوانده ردیف اول تفویض کرده 
اس��ت نظر به استعالم واصله از شرکت عمران آبش��ار اسپادانا وابسته به بنیادتعاون 
ارتش که امتیاز قرارداد مذکور را به نام خوانده ردیف دوم اعالم کرده است و نظر به 
ابالغ قانونی جهت خواندگان نامبردگان در جلس��ه رسیدگی مورخه 1391/3/6 حاضر 
نش��ده و الیحه ای تقدیم ننموده اند لذا ش��ورا دعوی را به شکل مطروحه وارد دانسته 
و ب��ه اس��تناد م��واد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قان��ون مدنی و مواد 198 
و 515 و 519 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومی��ت خوانده ردیف دوم به 
حضور در شرکت عمران آبشار اسپادانا وابسته به بنیاد تعاون ارتش به انتقال امتیاز 
قرارداد 102/04550 مورخه 1377/4/1 و پرداخت مبلغ س��ی و چهار هزار ریال هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شورا دعوی خواهان را نسبت به 
خوانده ردیف اول به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادر می نماید. ق��رار صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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 امام صادق )ع( :
کسی که بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت 

شود... باید نسبت به یتیمان دلسوز و مهربان باشد.

شعرای ما حکیم بودند
یکی از موهبت های الهی بر فرهنگ ما وجود شاعران بزرگی هستند که 
لقب»حکیم« یافتند که در دنیا چنین مسأله ای وجود ندارد. هنر، شعر، 
ادب و... در سرزمین وحی جز حکمت نمی تواند باشد. این که شعرای 
ما حکیم هستند، در دنیا بی نظیر است. چرا فردوسی و یا شعرایی چون 
 او را حکیم خواندند؟ برخی بحث فلسفه ارسطویی را دلیل این موضوع 
می دانند. اما فردوس��ی به این معنا حکیم اس��ت؟ خیر. ابن سینا در 
آغاز »شفا« خوانندگان را نه به حکمت مشایی که خود آن را به کمال 
 رس��انده، بلکه به »حکمت ش��رقیه« ارجاع می دهد. حکمت شرقیه 
 ابن سینا مبتنی بر داس��تان های رمزی است؛ سالمان و ابسال، رساله 
فی العشق و... از جمله آنهاست که داس��تان هایی از بین رفته را شاید 
بیان می کند که شباهت زیادی با داستان های رمزی شاهنامه دارد.  
سهروردی داستان های رمزی فراوانی دارد که به مانند شاهنامه حاوی 
حکمت ذوقی الهی است. سهروردی می گوید: باید رمز را فهمید و نباید 
آن را رد کرد. رمز باید تأویل شود. امروز متأسفانه مسأله رمز و ارتباط 
آن با تأویل گم شده است. آنچه قابل تأویل است، سخن رمزی است. در 

مقابل فلسفه ارسطو، فلسفه افالطون مبتنی بر رمز است.
 از دی��دگاه افالطون مه��م ترین اختالف فلس��فه با علوم، این اس��ت 
 که فلسفه» رمزی« اس��ت. فلس��فه هر چیزی در عالم را رمزی تلقی 
می کند. در علوم رمزی وجود ندارد بلکه کشف است، اما اگر همین علوم 
را رمز کنید و آن را تأویل نمایید و به اصل الهی آن برسید، »حکمت« 
می شود. رمز زبان خردجاویدان، زبان ادیان و کتب مقدس الهی و زبان 
ش��اهنامه اس��ت. حکما و عرفای ما به این معنا توجه داشتند و کسی 
که زبان حکمت دارد را »حکیم« می خواندند. تا انس��ان زبان حکمت 
 نداند، سخن حکیم را نمی فهمد. بسیاری از حکما و عرفا که شاهنامه را 
می خواندند، به معنای رمزی آن توجه داشتند؛ از جمله عطار نیشابوری 
که در آثار خود از جمله »الهی نامه« به تفسیر شاهنامه پرداخته است 
و مثال کیخسرو را رمز روح، افراسیاب را رمز نفس، جام جم را رمز عالم 
روح و محل شهود حقایق، رستم را رمز انسان کامل، ترکستان را رمز 

عالم طبیعت، ایران را رمز شریعت و... توصیف کرده است.

معروف ترین کاله ها در دنیا 

کاله به پوششی برای سر اطالق می شود که از سال های بسیار دور 
 در بین انس��ان ها رواج داش��ته اس��ت. در طول تاریخ انس��ان ها از 
 کاله هایی متف��اوت با جنس، رن��گ و طرح های مختلف اس��تفاده 
می کرده اند. میزان دارایی، رتبه علمی و اجتماعی بر روی نوع کاله 
نیز مؤثر بوده اس��ت. در این مطلب ش��ما را با تع��دادی از کاله های 

معروف در طول تاریخ آشنا می کنیم.

فز
این کاله اس��توانه ای ش��کل در قرن 17 میالدی در کشور مراکش 
برای اولین بار تولید ش��د. این کاله قرمز رنگ با یک آویز مشکی بر 
باالی خود به سرعت در کشورهای مختلف طرفداران زیادی را پیدا 
کرد. امپراتوری عثمانی، کش��ورهای مسلمان نش��ین جنوب شرق 
 آس��یا و بعضی از س��اکنان اروپایی از این کاله اس��تفاده می کردند. 
 ام��روزه نی��ز ای��ن کاله همچن��ان در کش��ورهای مختل��ف، 
 خصوص��ا کش��ورهای عرب��ی و اس��المی طرف��داران خ��اص خود 

را دارد.

Bowler
این کاله در قرن 19 میالدی و اوایل قرن بیستم در کشور انگلستان 
مورد استفاده قرار می گرفت. نکته جالب در مورد این کاله، این بود 
که در اکثر نقاط انگلستان به غیر از شهر لندن، به سر کردن این کاله 
به این معنا بود که شما یک گارسون و یا مستخدم در رستوران ها و 
یا خانه های اشرافی هستید. در شهر لندن به سر کردن این کاله این 
معنی را داشت که ش��ما احتماالً یک وکیل، بانک دار و یا فعال بازار 

بورس هستید.

کاله بره
این کاله به صورت س��نتی در کش��ور فرانس��ه تولید می ش��ده است 
و به نوعی یکی از نمادهای این کش��ور به حس��اب می آی��د. از دوران 
 جنگ دوم جهان��ی به این ط��رف، کاله بره به عنوان نش��انه نیروهای 
نظامی ویژه به کار می رود و عمدتا این نیروها از کاله های بره که به کاله 
کج نیز معروف است استفاده می کنند. امروزه مردان و زنان بسیاری نیز 

از این کاله در رفت آمدهای روزمره خود استفاده می کنند.

هر ساله گروه غیرانتفاعی ش��ورای ساختمان های بلند 
و زیس��تگاه ش��هری )CTBUH( در مؤسسه فناوری 
ایلینویز ب��ه معرف��ی س��اختارهایی از سراس��ر جهان 
می پردازند که نمایش��گر ترکیب��ی از پای��داری، ابتکار 
فناوری و طراحی ظاهری اس��ت. برندگان امس��ال این 
شورا از استرالیا، کانادا، ایتالیا، قطر و ابوظبی هستند که 
موفق به کسب جوایز اول ابتکار از سوی گروهی از داوران 
بین المللی برای رجوع به رقابت نهایی در شیکاگو شده اند. 
در این دوره رقاب��ت ها، با تکمیل 88 س��اختمان باالی 
200 متر در سال گذشته در سراسر جهان و ثبت نام 78 

ورودی، داوران با چالش بزرگی روبه رو بودند.

کانادا)برج های مطلق(  
این دو برج موس��وم به   
ساختمان مریلین  مونرو 
که در اونتاریوی کانادا 
واقع شده، قرار است تا 
ماه آینده تکمیل شود. 
این دو س��ازه مسکونی 
منحنی پس از تکمیل، 
به  س��ه برج قدیمی تر 
دیگر برای ش��کل گیری پ��روژه 470 میلی��ون دالری 
می پیوندند. این دو س��ازه ماده، از ی��ک پیچ 209 درجه 
برخوردارند و بیش از نیمی از بودجه کلی این پروژه برای 
شیارهای موجی آنها مصرف شده است. هر طبقه و واحد 
با دیگری متفاوت است و برای مثال ابعاد دیوارها و ستون 
های حائل برای اس��تقرار طبقه مجاور اصالح ش��ده اند، 
همچنین از آن جا که نمای بیرونی منحنی ساختمان مانع 
از کاربرد باالبرهای سنتی است، مهندسان از یک جرثقیل 
س��اختمانی داخلی برای انجام این کار در زمان مناسب 
استفاده کرده اند. در عین حال آب وهوای سخت منطقه 
نیز مزید بر علت شده و چالش دیگری برای طراحان برای 
جلوگیری از اتالف بیهوده سرمایشی و گرمایشی در بالکن 
های طوالنی طبقات ایجاد کرده بود که این مش��کل با 
شیوه جدید جداسازی آنها از طبقات اصلی با شکاف های 
حرارتی که می تواند یک ابداع جدید محسوب شود، رفع 
 ،MAD Architects شد. شرکت طراح این دو سازه
ارتفاع ب��رج اول 179/5 متر، ب��رج دوم158 متر، تعداد 

طبقات برج اول 56 و برج دوم 50 طبقه است.

مبتکرانه ترین ساختمان بلند آسیا و استرالیا  
 )خیابان بالی 1(

این س��اختمان اداری   
بیض��وی170 میلیون 
دالری ک��ه بهار س��ال 
گذشته به پایان رسیده، 
به بن��درگاه س��یدنی 
از  و  ب��وده  مش��رف 
ویژگی ه��ای خاص��ی 
برخوردار است که باعث 
کسب موقعیت شش ستاره سبز از شورای ساختمان سبز 
استرالیا شده است. از تصفیه خانه زیرزمینی این سازه که 
90 درصد از بازیافت مواد س��اختمان را برعهده دارد، تا 
صفحات خورشیدی روی س��قف و سیستم تهویه هوای 
پرتو سرد آن، می توان دریافت که طراحان نهایت سعی 
خود را برای کاهش نش��انه ه��ای کربنی در این س��ازه 

داشته اند. 
س��ازه بالی 1 همچنین اولی��ن آس��مان خراش اصلی 
اس��ترالیا ب��ا نم��ای خارج��ی دو پوس��تی دارای حائل 
روزنه دار خارجی اس��ت که به ط��ور همزم��ان قادر به 
حفظ ان��رژی و همچنین ح��ذف تابش های آس��مانی 
اس��ت. برای بهره وری بیشتر این سیس��تم، جهت تیغه 
هواکش به سمت خورشید در تمام طول روز تنظیم شده 
است. این س��اختمان اولین سازه اس��ترالیایی است که 
توسط ش��ورای CTBUH انتخاب شده است. شرکت 
 ingenhoven architects طراح ای��ن س��اختمان
 و Architectus، ارتف��اع آن 135 مت��ر و دارای 

28 طبقه است.

بهترین س�اختمان بلند خاورمیانه و آفریقا   
) برج دوحه(

 ب��رج دوحه قط��ر، برج 
اداری گرد، با یک گنبد 
در رأس آن اس��ت. این 
پ��روژه 126میلی��ون 
دالری که در غرب خلیج 
ولسوالی قرار گرفته، ماه 
مارس گذش��ته به پایان 
رسید و از نمای خارجی 
متش��کل از الیه هایی از آلومینیوم با ب��رش های پیچیده 

برخوردار است. 
ظاه��ر بیرونی این برج با الیه ای از شیش��ه انعکاس��ی در 
زیر و پرده ه��ای غلتکی در می��ان آن، منج��ر به کاهش 
هزینه ها ب��ا حفاظ��ت س��اختمان در برابر ح��رارت داغ 
کویری ش��ده اس��ت. با س��تونی ب��ودن این س��اختمان 
 در ع��رض مقطعی، ه��ر طبق��ه ب��ه ارایه ی��ک نمایش

 پانورامایی می پردازد.
 ادارات مشرف به ش��رق از منظره خلیج،  جنوب از منظره 
بندر، غرب از چشم انداز شهر دوحه و شمال از افق کویر داغ 
برخوردارند.  برج دوحه همچنین به عنوان اولین ساختمان 
بلند از  ستون های شبکه های مورب متقابل بتن تقویت 
شده برای پشتیبانی س��ازه برخوردار است که نیاز به یک 

هسته مرکزی را از بین می برد. 
این ابتکار نه تنها به بهینه سازی فضای در دسترس برای 
ساکنان پرداخته، بلکه همچنین به س��اخت یک دهلیز 
شیشه ای 27 طبقه ای تأثیربرانگیز منجر شده است. شرکت 
طراح این برج Ateliers Jean Nouvel، ارتفاع آن 238 

متر و شامل 46 طبقه است.

مبتکرانه ترین  سازه های 
بلند2012 +17+34

+11+30

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

خواندنی

دانستنی

مهرزاد دانش

عکس نوشت

یکی از عالیق کریس کورادینو، عکاسی از نمایش های هوایی است و پس از سه سال، باالخره 
موفق شد در زمان و مکان مناسب از مانور زیبا و البته ترسناک شکستن دیوار صوتی توسط 

یک فروند هواپیمای F18 عکس خوبی بگیرد. 
  شکس��تن دیوار صوتی وقت��ی اتفاق می افت��د که هواپیم��ا برای مدتی با س��رعت صوت 
)340 متر بر ثانیه( حرکت می کند و انباشته شدن امواج صوتی حاصل از موتور و شکافتن 

هوا در مقابل بدنه هواپیما، انرژی مکانیکی بسیار زیادی را ذخیره می کند. 
وقتی سرعت هواپیما از یک ماخ )همان سرعت صوت( فراتر رود، انرژی صوتی انباشته شده 
در قال��ب موجی ضرب��ه ای آزاد ش��ده و به صورت صدای��ی گوش خراش به س��طح زمین 
می رسد، البته این موج ضربه ای باعث تغییر فش��ار و دمای محیط هم می شود که حاصل 
آن، میعان بخار آب و پدید آمدن ابرهای موضعی اس��ت. این ابره��ای موضعی را که فقط 
 برای کسری از ثانیه با چشم غیرمسلح قابل مش��اهده هستند، تکینگی پرانتدل-گالئرت 

می گویند.

 شهر ریورساید آمریکا اوایل ماه جاری میالدی 
فناورانه ترین شهر جهان لقب گرفت. ریورساید 
واقع در60 مایلی ش��رق لس آنجل��س یکی از 
ش��هرهای »نمود آینده« و فناورانه ترین ش��هر 
جهان لقب گرفته اس��ت. وجود دسترسی کلیه 
ش��هروندان به Wi-Fi، برنامه هایی که به آنها 
در خصوص استفاده از آخرین فناوری آموزش 
می دهد و سایر اختراعات، موجب شد که اوایل 
 این ماه جایزه س��ال انجمن جامعه هوش��مند 
)Intelligent Community Forum( به 
این شهر اختصاص یابد. این جایزه نشان دهنده 
این واقعیت اس��ت که وجود اقتصاد اینترنت محور تا چه اندازه برای این انجمن حائز اهمیت 
است. شهر ریورساید به دلیل دارا بودن مزارع پرتقال، یکی از ثروتمندترین شهرهای آمریکا بود. 
با این حال افزایش رقابت بین المللی در دهه 1960، نابودی بس��یاری از مزارع آن را به دنبال 
داشت. در سال 2004 رون لووریج، ش��هردار این شهر تصمیم به معرفی اقتصاد با تکنولوژی 
 Wi-Fi به منظور نصب شبکه AT&Tباال در این شهر گرفت. لووریج قراردادی را با شرکت
با میزان دسترسی متوس��ط 29 نقطه در هر مایل مربع منعقد کرد. به جز دسترسی رایگان 
شهروندان، شبکه مزبور دوربین  های امنیتی واقع در پارک های سراسر شهر را به هم مرتبط 
کرده و به کارگران امکان استفاده از یک برنامه پاک کننده نقاشی های دیوار بر روی گوشی های 
هوشمندش��ان را داد. در عین حال، کمپانی ه��ای محلی فناوری مراکزی را برای تأس��یس 
شرکت های موقت بازاریاب )startup(اختصاص و کالج های محلی نیز همین امر را صورت 
دادند. بر اساس گزارشات انجمن جامعه هوشمند، از آن زمان تاکنون 35 شرکت تأسیس شده 

فناوری و 20 شرکت موقت ظهور کرده اند. 

این توپ که Soccket نام دارد، قادر است انرژی های تولید شده توسط نیروهایی که طی 
بازی بر روی آن اعمال می شوند را جذب کند. این وسیله ضدآب از نوعی سیم پیچ القایی 
تعبیه شده در مرکز خود استفاده می کند و مجهز به آهن ربایی است که به هنگام حرکت 
توپ با سرعت باال شروع به نوسان می کند، به یک موتور نیرو بخشیده و جریان الکتریسیته 
در درون و بخش فوقانی این باتری نوسانگر ذخیره می شود.یک آداپتور AC در عقب یکی 
از پانل های سوکت جاسازی شده که امکان نیرو بخشیدن به بسیاری از لوازم برقی را فراهم 
می کند. با این حال، مخترعان این فناوری مدعی اند که بهترین استفاده توپ طراحی شده 
شارژ کردن موبایل و چراغ های برق است. این سیس��تم قادر است فقط با 30 دقیقه بازی 
فوتبال، انرژی سه ساعته یک المپ را تولید کند.توپ طراحی شده از موادی ساخته شده 
که در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز یافت می شود و بنابراین می توان از آن برای تولید 
انرژی الکتریسیته مورد نیاز منابع گرمایی و المپ ها در این کشورها که با کمبود برق نیز 

مواجهند، استفاده کرد. 

 تحقیقات اخیر پژوهش��گران حاک��ی از وجود 
رابطه ای بین طول بازو و نیاز زودهنگام تر زنان 

به عینک مطالعه نسبت به مردان است. 
مطالعات نش��ان می دهد زنان زودت��ر از مردان 
به عینک مطالعه یا لنزه��ای دوکانونه نیاز پیدا 
می کنند. بر اس��اس پژوهش های جدید، دلیل 
این تفاوت ناش��ی از عواملی به غی��ر از توانایی 
تمرکز ب��وده و به طول بازو ی��ا فاصله ترجیحی 
 مطالعه بس��تگی دارد. محققان با اس��تفاده از 
9 تحقیق مقطعی نوع��ی متاآنالیز را به منظور 
 مقایس��ه ش��یوع و میزان بزرگی پیرچش��می 

)از دست دادن دید نزدیک با باال رفتن سن( در میان زنان و مردان صورت دادند. آنها همچنین 
به منظور تعیین تفاوت های ممکن در پیرچشمی بین زنان و مردان این تحلیل را به اجزای 
فرعی تقسیم کردند. در حالی که یافته های حاصل از یکی از زیرگروه  ها حاکی از آن بود که 
هیچ تفاوت مبتنی بر جنس��یت در توانایی چشم در تمرکز بر روی اش��یا موجود در فواصل 
نزدیک وجود ندارد، تحلی��ل های کلی با این موضوع را که زنان بیش از مردان هم سنش��ان 
به عینک های مطالعه یا لنزهای دوکانونه قوی تر نیاز دارند تأیید کرد. دانشمندان معتقدند 
که دلیل این امر به احتمال فراوان به تفاوت در فواصل ترجیحی مطالعه یا طول بازو بستگی 
دارد؛ زیرا زنان تمایل دارند ماده مورد مطالعه را در فاصله نزدیک تری نس��بت به مردان قرار 
دهند. این نتایج نیاز به برنامه  های تصحیح پیرچشمی برای زنان را تشدید می کند. زنان در 
کشورهای در حال توسعه غالباً نیازهای برآورده نشده بیشتری در رابطه با بینایی دارند. این 
تحقیق همچنین بیانگر آن است که پیرچشمی یک معضل چندمؤلفه ای بوده و برخورد با آن 

برای هر فرد، راهکارهایی درخور وی را می طلبد.

مانور زیبای شکستن دیوار صوتی

فناورانه ترین شهر جهان 

توپ فوتبال با قابلیت تولید برق! 

رابطه طول بازو و عینکی شدن 

پرش مرد آمریکایی از ارتفاع 
2700 پایی در کنتاکی

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

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

غالمرضا اعوانی

شماره جدید ماهنامه »همشهری دیپلماتیک« با موضوع 
مذاکرات هس��ته ای ب��ا عنوان اصل��ی »مارات��ن اتمی« و 
چالش های ایران با 1+5 مورد بررس��ی ق��رار می گیرد. در 
ش��ماره61 »همش��هری دیپلماتیک« ضم��ن گفتگوی 
اختصاصی با دکتر علی باقری، معاون سیاست خارجی و 
امنیت بین الملل دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، به سیر 

مذاکرات هسته ای ایران پرداخته شده است.
 همچنی��ن در ای��ن ش��ماره در پرون��ده »چالش ه��ای 
امنیتی � سیاس��ی افغانستان« به مس��ائلی مانند قرارداد 
اس��تراتژیک این کش��ور با آمریکا، چالش های پیش روی 

اوباما و سناریوهای قدرت در افغانستان پرداخت می شود.
در این ماهنام��ه یادداش��ت ها و گفتگوه��ای متنوعی از 
 صاحب نظران��ی چ��ون ابراهی��م متق��ی، س��یدجالل 
دهقان��ی فیروزآب��ادی، جعفر حق پن��اه، عل��ی بی نیاز، 
سیدمحمد کاظم سجادپور، محسن پاک آیین، پیرمحمد 
مالزهی و... در قالب مباحث و تحوالت حوزه دیپلماس��ی 

آورده شده است.
ش��ماره 61 »همش��هری دیپلماتیک« در 148 صفحه و 
با قیمت 2500 تومان از دکه های روزنامه فروش��ی قابل 

تهیه است.

ماراتن اتمی در همشهری دیپلماتیک 
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