
دالرهای تقلبی در کمین متقاضیان غیرحرفه ای

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
فرمانده یگان ویژه ناجای کشور شد

کشف پنج حقیقت 
مرموز درباره مغز 
نوجوانان

نگرانی در بازار ارز موج می زند
 صنعت سینما

10 117 ساله شد 
 چرا تابستان

123 بدخلقی می آورد؟

4

صدای شالی کاران 
12لنجانی  در آمد

3000 بهبود یافته از دام اعتیاد، رهایی خود را جشن گرفتند
سالم بر زندگی

2/5 میلیون افغانی مجاز در ایران زندگی می کنند

تکرار پکن در لندن 

در شرایطی شمارش معکوس یرای آغاز رقابت های 
المپیک لندن آغاز شده که سهم کاروان ورزش ایران 
 در اعزام تی��م های ورزش��ی صفر و با 54 ورزش��کار 
رشته های انفرادی راهی این رقابت های می شود. در 
واقع ایران بدون هیچ جهشی نسبت به دوره پیشین 

بازی های المپیک عازم لندن خواهد شد. 

کاردار س��فارت افغانس��تان در ایران اعالم کرد: دیگر تبعه غیرمجاز افغانی در ایران 
نخواهیم داشت. به گزارش مهر، شاه مردان قل در حاشیه مراسم تقدیر از عوامل طرح 
ساماندهی اتباع غیرمجاز در سطح کشور، گفت: مطابق توافقی که با دولت ایران منعقد 
شده است، تمامی اتباع غیرمجاز افغانی در ایران در طرح ساماندهی پایش می شوند 
و اگر گروهی در این ساماندهی نتوانند شرکت کنند، در مرحله دوم این طرح تکمیل 

می شود.
وی در پاسخ به سؤال مهر در مورد این که دولت ایران اعالم کرده اتباعی که به صورت 

 غیرمجاز در ایران زندگی می کنند و در طرح س��اماندهی ش��رکت نکنند، دس��تگیر 
می شوند، گفت: در این مورد هنوز صحبتی نکرده ایم.

 وی همچنی��ن درب��اره تب��ادل زندانی��ان ایران��ی و افغان��ی تصریح کرد: براس��اس 
توافق نامه هایی که منعقد ش��ده اس��ت، به زودی این تبادالت انجام می شود.کاردار 
سفارت افغانستان در پاسخ به این سؤال که آیا شما در پرونده تجاوز چند افغانی به یک 
دختر که در استان یزد انجام شده بود وارد شده اید، گفت: این پرونده در حال پیگیری 
است. وی همچنین افزود: برای صدور پاسپورت به اتباع غیرمجاز آمادگی داشته و تا 
40 هزار پاسپورت ذخیره داریم، همچنین ورود اتباع افغانی غیرمجاز به کشور در حد 
صفر است. شاه مردان قل همچنین در پاسخ به س��ؤال دیگری از مهر مبنی بر این که 
پلیس ایران اعالم کرده گواهینامه به اتباع افغانی داده نمی ش��ود، گفت: در این مورد 
هم صحبت خواهیم کرد؛ زیرا اتباعی که پاسپورت دارند، قوانین خاصی در مورد آنها 
 حکم فرماس��ت. مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور نیز روزگذش��ته اعالم کرده بود،

 هم اکنون حدود دو و نیم میلیون افغانی مجاز در کشور زندگی می کنند.
 محمد تهوری در حاشیه مراسم تقدیر از عوامل طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز افغانی 

در جمع خبرنگاران گفت: در طرح آمایش، 900 هزار پناهنده افغانی ثبت شده اند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که هم اکنون چند افغانی در ایران زندگی می کنند، 
افزود: با یک و نیم میلیون نفری که در طرح س��اماندهی ش��رکت کرده و پاسپورت و 

کارت گرفته اند، حدود دو و نیم میلیون افغانی مجاز داریم.
به گفته وی، همچنین 400 هزار خانواده افغان هم ساماندهی شدند.

س: ایپا[
]عک
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تجمع کارگران سیمان سپاهان 
با خانواده مقابل کارخانه3

مردم ناژوان اسیر پاس کاری های 
مدیریتی شده اند3

گروه شهر - سردارحسن کرمی صبح روز س��ه شنبه در تهران 
به عنوان فرمانده یگان ویژه ناجای کش��ور معارفه شد و از استان 
اصفهان خداحافظی کرد. هنوز برنامه ای مبنی بر تودیع س��ردار 
حس��ن کرمی در اصفهان صورت نگرفته و هیچ ف��ردی نیز برای 
فرماندهی این اس��تان معرفی نشده است، اما ش��نیده ها حاکی 
 از آن اس��ت که عبدالرض��ا آقاخان��ی، فرمانده انتطامی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری که پیش از این در استان اصفهان به عنوان 
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان مشغول 
فعالیت بوده، برای این س��مت در نظر گرفته شده است، اما هنوز 

از س��وی مقام رس��می انتظامی اس��تان هیچ معارفه ای تا امروز 
 اعالم نشده اس��ت. چنین به نظر می رس��دکه  با توجه به سوابق

 فعالیت های سردار حس��ن کرمی در دو استان آذربایجان شرقی 
و اصفهان و شایس��تگی های وی، فرمانده نیروی انتظامی کشور 
تصمیم به ارتقای درجه و رسیدن وی به این پست راگرفته باشد. 
کرمی در اصفهان برای  نخستین بار در کشور پلیس گردشگری، 
گش��ت های ویژه پارک و طرح عفاف و حج��اب را راه اندازی کرد 
وکاهش قمه زنی و نیز کنترل ناامنی و افزایش احساس امنیت در 

استان اصفهان را در کارنامه خود دارد.

 روز ملی سینما 
از تقویم حذف شد 

دستگیری و اعتراف سارق 
در حین دزدی از تاالر هنر

 تحول در 
هیأت فوتبال استان

دوست دارم شماره ۹ 
سپاهان را برتن کنم

آب سدها، 23 میلیارد و 
440 میلیون مترمکعب

 تالش های عنان
 نگرانی ایران
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با تصمیم فرمانده نیروی انتظامی؛ 

حجاب چگونه درست می شود؟
موضوع حجاب، موض��وع پیچی��ده و دارای ابع��اد مختلفی اس��ت. یکی 
از مش��کالت در موضوع حج��اب و عفاف، این اس��ت که ای��ن موضوع را 
بس��یار س��اده به حس��اب می آوریم. س��اده ان��گاری هر موض��وع باعث 
می ش��ود که آن مس��أله به نتیجه نرس��د؛ یعنی اگر تلقی ما این باشد که 
 هر کس��ی بی حجاب اس��ت دین ن��دارد، در مقابل فرض این ک��ه هر فرد 

ریش دار، نماز اول وقت خوان است، باز به نتیجه نخواهیم رسید. 

ایران بدون تیم با 54 ورزشکاردر المپیک 

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
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WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست
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داده ام و همان 
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کرده ام، اعالم 
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید
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س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 
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چهره روزیادداشت

سفر غیرمنتظره صالحی به ابوظبی 
شبکه تلویزیونی المیادین که اخیراً از سوی غسان بن جدو، خبرنگار 
مستعفی الجزیره راه اندازی ش��ده، از سفر شب گذشته وزیرخارجه 
جمهوری اس��امی ایران به ابوظبی که به صورت غیر منتظره انجام 
شده خبر داد. این ش��بکه تلویزیونی جزییات بیشتری از این خبر را 
منتشر نکرده، این در حالی اس��ت که علی اکبر صالحی روز گذشته 
مذاکراتی را با کوفی عنان، فرس��تاده ویژه سازمان ملل به سوریه در 

تهران داشت.

 برنامه ای برای جوان گرایی 
در جامعه روحانیت مبارز نداریم

حجت االس��ام س��یدرضا اکرمی، عضو ارش��د جامع��ه روحانیت 
مبارز درب��اره جذب اعضای جدی��د و روند جوان گرای��ی در جامعه 
 روحانیت مبارز اظهار داشت: جامعه روحانیت مبارز برنامه ای برای 
جوان گرایی ندارد و اخباری که در این رابطه وجود دارد کذب است. 
وی ادامه داد: جذب اعضای جدید به معنای جوان گرایی نیس��ت و 
جامعه روحانیت مبارز مبنا و دیدگاه های خاصی درباره افراد واجد 
شرایط برای عضویت دارد. عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز افزود: 
این افراد باید روحانی ش��ناخته شده،  با س��ابقه، کارآمد و همچنین 
وجهه قابل قبولی در میان مردم داشته باشند. حجت االسام اکرمی 
درباره این که آیا جذب اعضای جدید با تغییراتی در ش��اکله جامعه 
روحانیت مبارز همراه اس��ت یا خیر، گفت: قرار نیس��ت که ش��الکه 
جامعه روحانیت مبارز تغییر کند و اخباری که در این باره وجود دارد 

ساخته و بافته افراد بیکار است.

1+5 نیازمند مصالحه با ایران است
مایکل سینگ، تحلیلگر میامی هرالد می گوید که تحریم های غرب بر 
ضد ایران، هر تأثیری می توانستند داشته باشند، تاکنون بر جای نهاده 
و انتظار تأثیر بیشتر از آنها نادرست اس��ت. وی این هشدار را به آن 
دسته از کشورهای غربی داده که منتظرند با افزایش فشار تحریم ها 
بر ایران، این کشور را مجبور به مصالحه مدنظر خود بر سر میز مذاکره 
کنند. سینگ می افزاید: ایران سریع تر از همیشه در حال غنی سازی 
اورانیوم است و اگر طرفی نیازمند مصالحه باشد، آن طرف،1+5 است. 
این 1+5 است که از تقاضای خود مبنی بر تعطیلی تمام فعالیت های 
غنی س��ازی در ایران صرفنظر کرده و به غنی سازی در سطح پایین 

راضی شده است.

گسترش ادبیات جدید سیاسی 
دستاورد بیداری اسالمی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسامی ایران در دیدار مقام 
تونسی با بیان این که نگرانی دشمنان بیداری اسامی است نه ساح 
هس��ته ای، تأکید کرد که گس��ترش ادبیات جدید هم چون جهان 
مس��تکبر و مس��تضعف در قاموس اندیشه سیاسی نس��ل جدید، از 

دستاوردهای بیداری اسامی در منطقه به شمار می رود.
د بیر ش��ورای عالی امنیت ملی  با اش��اره به این که غ��رب به دلیل 
واقف بودن بر اهمیت بیداری اس��امی تمام تاش خود را مصروف 
پیش��گیری از تحقق آرمان های اس��امی می کند، اف��زود: نگرانی 
دش��منان، بیداری اسامی است نه ساح هس��ته ای. نماینده رهبر 
معظم انقاب در ش��ورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: مسلمانان 
با برخورداری از پشتوانه عظیم اندیش��ه تابناک اسام قادر خواهند 
بود به تم��ام اهداف بلن��د خود از جمل��ه آزادی فلس��طین و قدس 
شریف دس��ت یابند. وی ادامه داد: پیوند اندیش��ه دینی به مقاومت 
 فلسطینی در جنگ 22 روزه، عامل پیروزی آن بر رژیم اشغالگر قدس

 شد.

احزاب به ابزار تبلیغاتی
 کاندیداها تبدیل شده اند

یک کارشناس مس��ائل سیاس��ی و راهبردی با بیان این که احزاب 
به ابزار تبلیغاتی کاندیداها تبدیل ش��ده اند، گفت: شخص محوری 
و غفلت از برنام��ه، موجب دنباله روی اح��زاب از نامزدها و تبلیغات 
زودهنگام می ش��ود که این امر به کارآمدی انتخابات و منافع ملی 
آسیب ریشه ای می زند. وی افزود: نامزدهای انتخاباتی به جای اتکا 
به احزاب، دنباله روی فضاها و شرایط سیاسی آشکار و پنهان هستند؛ 
درواقع  احزاب دنباله روی اشخاصند و این امراساس ناکارآمدی های 
تشکل های سیاسی اس��ت. طایی نیک با بیان این که احزاب برای 
بازیابی جای��گاه واقعی خود باید در فرآیندها و س��اختارهای درونی 
 خود بازنگری کنند، گفت: ناکارآمدی در انتخابات و پس از انتخابات 
تشکل های سیاس��ی در اکثر مواقع وجود داش��ته است. وی تأکید 
 کرد: احزاب با ابزار شدن برای اشخاص، به کارآمدی انتخابات آسیب 
زده اند، لذا قبل از نامزدها و منتخب نهایی، تش��کل ها و اش��خاص 

سیاسی باید پاسخگوی عملکردهای انتخاباتی باشند.

دبیرکل پیش��ین س��ازمان ملل از زمانی که به عنوان نماینده 
ویژه سازمان ملل پیگیر حل و فصل درگیر ی های سوریه شده، 
 بارها بر ضرورت حضور و ایفای نقش ایران در حل بحران این 
کش��ور تأکید کرده اس��ت. آخرین مورد هم چند روز قبل در 
آستانه اجاس موس��وم به دوستان س��وریه بود که با حضور 
کشورهای مختلفی متشکل از موافقان و مخالفان دولت اسد 
در فرانسه تشکیل شد و با اعمال نظر غرب، ایران جزو مدعوین 
آن نشست نبود، اما کوفی عنان ضمن بیان این  که باید تهران 
نیز در نشست پاریس حضور می یافت، تأکید کرد که نتایج این 

اجاس را به اطاع مقامات ایران خواهد رساند. 
عنان همواره بر ض��رورت حضور و نقش ای��ران در روند حل و 
فصل بحران سوریه تأکید داش��ته و ایران را بخشی از راه حل 
بحران سوریه می داند. مشکل اما اینجاست که سیاستمداران 
غرب��ی که س��ال هاس��ت در پ��ی س��رکوب ای��ران و کاهش 
 قدرت نقش آفرین��ی آن در مع��ادالت جهان��ی و منطقه ای

هس��تند، هنوز هم با تعصبات و تنگ نظری های سیاس��ی و 

چه بس��ا عقده های انباش��ته طی 30 سال گذش��ته، به ایران 
می نگرن��د. اگر نبود این تن��گ نظری ها، هر ناظر مس��تقل و 
 بی طرفی تأیی��د می کرد که تح��والت منطق��ه خاورمیانه و 
به ویژه ش��رق مدیترانه)شام سابق و س��وریه و لبنان کنونی( 
 را نمی ت��وان بدون نق��ش و تأثیر ای��ران حتی ف��رض نمود. 
یک سال تمام کوبیدن بر طبل یک جانبه گرایی، کمک های 
پیدا و پنه��ان نظامی دولت ه��ای نزدیک به غ��رب، از ترکیه 
گرفته تا عربس��تان و قطر و حمایت های سیاسی از مخالفان 
و اپوزیس��یون تراش��ی هم نتوانس��ته بخت غرب را در کاف 
پیچیده تحوالت سوریه باز کند؛ چرا که منطق بازی سیاست 
در این منطقه بحرانی و حس��اس، از سوی غرب نادیده گرفته 

شده است.
این که کوفی عنان با درک قدرت و نفوذ ایران برای پایان دادن 
به این بح��ران، موافقت و همکاری ای��ران را الزم می داند و با 
سفر به کشورمان خواستار پشتیبانی حضور و مشارکت ایران 
 در ترتیبات مربوط به سوریه شده اس��ت را می توان اعترافی 

دیرهنگام به لزوم جلب نظر ایران در مورد ترتیبات منطقه ای 
دانس��ت که البته همچنان با اکراه و کارشکنی غربی ها همراه 
است. همین یکسونگری ها و کارشکنی ها بود که طرح قبلی 
عنان را با شکست مواجه کرد. طرح قبلی عنان شامل »پایان 
دادن به درگیری ها ازسوی دولت و مخالفان، برقراری آتش بس 
روزانه و فراهم کردن زمینه کمک رس��انی های بشردوستانه، 
آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه ها، به رسمیت شناختن 
حق برگزاری تظاهرات مس��المت آمیز و برگ��زاری مذاکرات 
بین دولت و مخالفان و انتقال مس��المت آمیز قدرت« بود. این 
طرح در همان ابتدای راه، یعنی متوقف ش��دن درگیری های 
نظامی توسط دولت س��وریه و مخالفان شکست خورد و حاال 

کشورهایی که مخالف ادامه 
زمامداری بشار اسد هستند، 
از طرح هایی نظیر برکناری 
رییس جمه��ور س��وریه و 
واگذاری قدرت توس��ط وی 

سخن می گویند.
 البته عنان به خوبی می داند 
ک��ه  مطرح ک��ردن تقاضای 
متقاعد ک��ردن اس��د برای 
ت��رک ق��درت، ب��ا مخالفت 
 ش��دید ته��ران روب��ه رو

خواه��د ش��د، بنابرای��ن او 
در ش��رایط کنون��ی بای��د 
بی��ش از ه��ر چیز ب��ه فکر 
کاس��تن ی��ا پای��ان دادن 
کش��تارها در س��وریه باشد. 

 مطمئنا تأثی��ر و نفوذ معنوی ایران در س��وریه، ب��ه اندازه ای
هست که بتواند از آن استفاده کرده و واکنش های ارتش سوریه 
را در مقابل مخالفان مایم کند، اما مشکل اینجاست که برای 
بس��یاری از قدرت های منطقه ای و بین المللی صرفه در ادامه 
درگیری ه��ا و افزایش خونریزی هاس��ت. به ای��ن ترتیب اگر 
عنان می خواهد به سفرهای مداومش به پایتخت های غربی 
و کش��ورهای منطقه پایان دهد و مأموریت خود را با موفقیت 
به پایان برساند، پیش از هر چیز باید راه های کمک رسانی به 
مخالفان سوری را قطع کند. این آزمونی جدی برای نیت واقعی 
عنان و دیگر بازیگران تحوالت منطقه است که به نظر می رسد 

در آن روسفید نخواهند بود.

سفر نماینده سازمان ملل در امور سوریه به تهران

تالش های عنان، نگرانی ایران

دور بعدی مذاکرات 
هسته ای در استانبول

مخالف دخالت بیگانه 
در امور سوریه هستیم

سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اعام 
کرد که دور بعدی مذاکرات هس��ته ای ایران با 1+5 در استانبول برگزار 
خواهد شد. به نقل از پرس تی وی، سخنگوی کاترین اشتون اعام کرد که 
دور بعدی گفتگوهای هسته ای بین پنج عضو دائم شورای امنیت به عاوه 
آلمان با ایران، در 24 جوالی در استانبول برگزار خواهد شد.این سخنگو 
افزود: هدف از این نشست، توجه بیشتر بر اختاف نظرها در مواضع و رفع 
این اختافات اس��ت و این که چگونه بتوانیم به جل��و حرکت کنیم. وی 
همچنین گفت: مذاکرات بین دو طرف پس از نشس��ت 24 جوالی بین 
علی باقری، معاون دبیر شورای امنیت ملی و هلگا اشمیت، یکی از اعضای 

ارشد عضو گروه اشتون ادامه پیدا خواهد کرد. 

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اس��امی گفت: ملت س��وریه در انتخابات 
مختلفی ش��رکت کرده و نمایندگان مجلس و دول��ت را انتخاب کرده اند. 
براس��اس آنچه دولت س��وریه انتخاب کرده، اصاحات در این کشور ادامه 
دارد. والیتی تصریح کرد: تعامل با س��وریه این است که کار این کشور را به 
عهده مردم سوریه بگذاریم و آنهایی که در حمایت از دموکراسی وارد سوریه 
شده اند، در کشورهای خود دموکراسی ندارند و حکومت هایشان براساس 
دیکاتوری است. به گفته این مقام مسئول، تعیین سرنوشت مردم سوریه به 
دست مردم این کشور است و از طریق همین اصاحات که به خواست مردم 
در سوریه صورت می گیرد، می توان بر مشکات سوریه فائق شد. ما مخالف 

هر گونه دخالت اعم از سیاسی و نظامی از طرف کشورهای بیگانه هستیم.

کوفی عنان که عصر دوشنبه وارد تهران شده بود، دیروز در دیدار با وزیر امورخارجه و رییس  مجید 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان، پیرامون مسأله سوریه به تبادل نظر پرداخت. این دومین کافی

سفر عنان به ایران است که از زمان تعیین وی به عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب 
در امور سوریه صورت می گیرد. 

 ترکیه هیچ خصومتی 
با سوریه ندارد

عبداهلل گل، رییس جمهور ترکیه پ��س از 16 ماه تهدید و 
سیاست خصمانه علیه دولت سوریه و یک روز پس از آنکه 
وزیر خارج��ه اش اعام کرد که همه تاش های کش��ورش 
برای پایان دادن به نظام س��وریه شکست خورده، در تغییر 
موضعی کامًا آشکار گفت که ترکیه هیچ کشمکش، چالش 
و خصومت دو جانبه ای با کشور همسایه سوریه ندارد. گل 
در اظهاراتش گفت: اگر یک کشور از ارتش و نیروهای مسلح 
خود علیه خواس��ته های مشروع مردمش اس��تفاده کند، 

بنابراین آن رژیم مشروعیت ندارد.

جزئیات دیدار رییس سازمان 
CIA با ملک عبداهلل

 پایگاه خبری الشرق االوسط مصر مدعی شد که پترائوس 
در دیدار رییس س��ازمان اطاعات و امنیت ایاالت متحده 
آمریکا ب��ه جده و دیدار با ملک عبداهلل، پادش��اه س��عودی 
راه های تقویت مناسبات دوگانه در سطح عربی و بین المللی 
را بررسی کرده، اما کارشناس��ان مسائل سیاسی عربستان 
سعودی معتقدند که در صورت صحت این خبر، هدف از آن 
مشورت دادن به عربستان برای تعیین جانشین ملک عبداهلل 
است. این کارشناسان معتقدند که با توجه به جنایت اخیر 
نیروهای آل س��عود در ربودن آیت اهلل النمر، رهبر شیعیان 
عربس��تان، بدون ش��ک در صورت اعام خب��ر مرگ ملک 
عبداهلل، موج اعتراضات مردمی انقابیون سعودی به ریاض 

هم خواهد رسید.

 حمایت حزب اهلل 
از اعتراضات مردم عربستان

ش��بکه المنار، حزب اهلل لبن��ان با صدور بیانی��ه ای ضمن 
ابراز انزجار از بازداش��ت ش��یخ نم��ر باقر النم��ر، برخورد 
 خش��ن نیروهای امنیتی س��عودی با تظاه��رات کنندگان 
 مس��المت آمی��ز در العوامی��ه و القطیف را محک��وم کرد.

حزب اهلل خواستار آزادی سریع شیخ النمر و فراهم تسهیات 
درمانی برای وی و احترام به ش��خصیت های دینی شد. در 
این بیانیه آمده است: اقدامات مغایر با دموکراسی در برخورد 
با خواسته های مس��المت آمیز و مش��روع مردم عربستان 
 باید متوق��ف ش��ود.حزب اهلل نگرانی خ��ود را از تعرض به 
شخصیت های دینی که آخرین آن بازداشت شیخ النمر بوده 

است، ابراز داشت.

محمد جواد الریجانی به اظهارات روز گذشته علی مطهری، 
نماینده ته��ران در مجلس پاس��خ داد. پ��س از این که علی 
مطهری در واکن��ش به اعام جرم دادس��تان ته��ران علیه 
وی درباره اظه��ارات اخیرش در خانه مل��ت، گفت که بهتر 
است دادستان تهران به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و 
خانواده های آنها می شود پایان دهد. محمد جواد الریجانی، 
دبیر س��تاد حقوق بش��ر قوه قضائیه طی گفتگوی��ی به این 
اظهارات پاس��خ داد. الریجان��ی گفت: ابتدا بای��د تعریفی از 
زندانی سیاس��ی ارایه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که 
آیا این سخن درست اس��ت یا خیر؟ وی اضافه کرد: زندانی 
سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی 
کرده اما او را به ناحق به زن��دان انداخته اند؛ چرا که حاکمان 
و گردانندگان نظام کار او را دوس��ت نداشته اند. براساس این 
تعریف، در نظام جمهوری اسامی هیچ زندانی سیاسی وجود 
ندارد، یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده 
باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی آمده و آن را دوست 
نداشته به زندان افتاده باشد. دبیر ستاد حقوق بشر افزود: این 
اتهامی است که دشمنان نظام ما از آمریکا و اسرائیل گرفته تا 
ضد انقاب داخل و خارج از جمله منافقین و تروریست ها از 

روز اول پیروزی انقاب تا کنون وارد می کرده اند.

سیدحس��ین نقوی حس��ینی، نماین��ده مجلس گفت: 
نشست های مش��ترک دوجانبه و چندجانبه بین برخی 
نامزدها مطرح می شود که از جمله آن گفتگوهایی بین 
الریجانی، قالیب��اف و رضایی صورت گرفته اس��ت. وی 
افزود: انتخاب��ات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری از 
جمله مباحث مطرح در محافل سیاسی و نامزدهای این 
دوره از انتخابات است که در همین راستا این نامزدها با 
تشکیل ستادهای انتخاباتی، فعالیت ها و رایزنی های خود 

را شروع کرده اند.
وی اف��زود: نامزده��ای احتمالی انتخاب��ات یازدهمین 
دوره ریاس��ت جمهوری در حال حاضر تیم های فعالیت 
خود را تشکیل داده و با اس��تان ها و شهرستان ها ارتباط 
برقرار کرده اند که برگزاری نشست های مشترک دو و یا 
چندجانبه بین برخی نامزدها، از جمله فعالیت های آنها 
به شمار می آید. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای 
اس��امی خاطرنشان کرد: طبق ش��نیده ها گفتگوهایی 
بین علی الریجانی، محمدباقر قالیباف و محسن رضایی 
صورت گرفته که این امری طبیعی به شمار می آید؛ چرا 
که نامزده��ای احتمالی باید با یکدیگر نشس��ت هایی را 
برگزار کرده و مباحث بین خودش��ان را ب��رای ورود به 

انتخابات مطرح کنند.

گروهک تروریس��تی منافقین اخیراً با انتش��ار بیانیه ای 
ناخواسته پرده از حقایقی برداشت که نشان از تأمین منابع 
مالی هنگفت این گروهک تروریستی از منابع آمریکایی 
و انگلیسی دارد. در بیانیه منتش��ر شده از سوی گروهک 
تروریس��تی منافقین آمده اس��ت: طی چهار ماه گذشته 
هزینه سوخت ژنراتورهای لیبرتی بیش از یک میلیون دالر 
بوده است. با این وجود جالب است که گروهک تروریستی 
منافقین مدعی عدم حمایت مجامع بین المللی از آنهاست 
و گله مندند مخارج ش��ان را تأمین نمی کنند! با توجه به 
این که گروهک تروریس��تی منافقی��ن از منابع تجاری و 
اقتصادی مستقلی برخوردار نیست و دائما دست گدایی به 
سوی نهادهای غربی دراز کرده، هر از چندگاهی با برگزاری 
تجمعاتی هزینه های هنگفتی را صرف اعمال ضدبشری 
خود می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است 
که منافقین چگونه مخارج خ��ود را تأمین می کنند؟ بر 
این اساس، می توان گفت این گروهک برای تأمین منابع 
مالی اش عاوه بر دریافت کمک مالی مس��تقیم از سوی 
کشورهای غربی، در فعالیت هایی نظیر پولشویی و تجارت 
کثیف از جمله تجارت اسلحه،تجارت انسان و... نیز نقش 
دارد تا با این گونه اقدامات ضد بشری، ادامه حیات داده و 

مخارج و هزینه 

احمد توکلی، نماینده مردم تهران و مدیر مسئول سایت 
الف در گفتگو با مهر در خصوص علت فیلتر شدن سایت 
خبری تحلیلی الف گفت: مشخص ش��د که فیلتر شدن 
سایت الف به دستور آقای جعفری دولت آبادی، دادستان 
تهران انج��ام گرفته و از این اقدام بس��یار متأس��فم. وی 
 در ادامه اظهار داش��ت: ش��أن آقای دولت آبادی را اجل 
می دانم که بخواهم وی را با دادستان سابق تهران مقایسه 
کنم، ولی باید بگویم که فعل ایشان همانند فعل دادستان 
قبلی است. توکلی با بیان این که همان طور که دفعه قبل 
توانستم با استدالل های حقوقی آنها را وادار کنم که دست 
از تخلفاتشان بردارند، افزود: این بار نیز در مقابل این اقدام 
ایستادگی خواهم کرد. مدیر مسئول س��ایت الف اظهار 
داشت: بعد از مشورت با کارشناسان، نظر قطعی خودم را در 
این موضوع اعام خواهم کرد. توکلی همچنین در خصوص 
علت فیلتر شدن سایت الف گفت: دادستانی معتقد است 
این سایت مطالبی را منتشر کرده که به نظر آنها مجرمانه 
به نظر می رسد. وی در پاسخ به این سؤال که خبر منتشر 
شده مربوط به کدام دستگاه یا نهاد می شود، گفت: هنوز 
مشخص نیس��ت؛ چرا که باید این موضوع را کتبا به من 

اطاع دهند که این اتفاق هنوز نیفتاده است.

انتخابات منافقیندستگاه قضا دفاعیه

 پاسخ جواد الریجانی 
به اظهارات مطهری 

نشست سه جانبه الریجانی 
قالیباف و رضایی

 منابع مالی منافقین 
از کجا تأمین می شود؟ 

از تصمیم دادستان تهران 
بسیار  متأسفم

اخبار کوتاه

خبر بین الملل

مردم آمریکا هرگز رییس جمهور 
انتخاب نکرده اند

احمدی نژاد/ رییس جمهور
مردم آمریکا آزادی ندارند. آنها هرگز نتوانس��ته اند رییس جمهورش��ان 
را خودش��ان انتخاب کنند و رییس جمهور آنان توس��ط یک گروه فاسد 
سرمایه دار صهیونیست در پشت صحنه انتخاب می شود. زشت ترین وجوه 
خفقان و دیکتاتوری در آمریکا حاکم اس��ت. همه خیال می کنند مردم 
اروپا و آمریکا آزادند، در حالی که زش��ت ترین ن��وع خفقان و دیکتاتوری 
در آمریکاس��ت؛ چرا که یک گروه فاسد سرمایه دار صهیونیست در پشت 
صحنه بر 300 میلیون مردم آمریکا و س��ایر دولت های جهان حکمرانی 
می کند.کج��ا م��ردم آمری��کا 
آزادی دارند؟ مردم اروپا نیز آزاد 
نیستند و خواهان تغییر و تحول 
در کشورهایشان هستند. مردم 
اروپا دیگر ب��رای آنکه بگویند 
وض��ع موجود را قب��ول نداریم 
باید چه کاری انج��ام بدهند؟ 
تظاه��رات می کنن��د، زخمی 

می شوند، فریاد می زنند.
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شرط ایران برای توقف غنی سازی 20درصد 

صالحی، وزیر امور خارجه  به لزوم ادامه مذاکرات تأکید کرد و گفت: تداوم وضعیت بن بست به نفع جامعه 
جهانی، ایران و منطقه نیست. وی افزود: ایران آماده گفتگو در باره غنی سازی20 درصد است، اما البته باید 

این مسأله به شیوه ای درست و دو جانبه باشد.

عن�ان هم�واره بر 
ضرورت حض�ور و 
نقش ایران در روند 
حل و فص�ل بحران 
 سوریه تأکید داشته
و ای�ران را بخش�ی 
از راه ح�ل بح�ران 

سوریه می داند
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 برگزاری جشن ثبت مسجد جامع 
با حضور رییس جمهور

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از برگزاری 
جش��ن ثبت جهانی مس��جد جامع اصفهان با حضور رییس  جمهور 
خبر داد. مس��عود علویان صدر اظهار داش��ت: این جش��ن به زودی 
در جریان چهارمین س��فر اس��تانی رییس جمهور و هیأت دولت به 

اصفهان انجام می شود. 

آخرین حجم اعالم شده سد زاینده رود 
298میلیون متر مکعب

مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر حجم سد زاینده رود 298 میلیون متر مکعب است که نسبت 
به بلند م��دت آن، 75 درصد کاه��ش دارد و این در تاریخ 42س��اله 

احداث سد زاینده رود بی سابقه است. 
منصور شیش��ه فروش  اظهار کرد: تغییرات اقلیم��ی صورت گرفته 
 در جهان، افزایش جمعیت و کاهش منابع آب��ی از چالش های مهم 

فرا روی کشور های جهان به شمار می رود.

 کودک هفت ساله قربانی نصب 
غیر استاندارد باالبر شد 

رییس ایستگاه ش��ماره یک سازمان آتش نش��انی اصفهان گفت:به 
رغم تأکیدات مکرر سازمان آتش نشانی جهت عدم نصب باالبرهای 
 غیر استاندارد، کودک هفت ساله ای در اصفهان قربانی خودخواهی 

خانواده شد.
 به گفته سلطانی، با وجود آنکه در مقررات ملی ساختمان نیز نصب 
آسانس��ور در مرکز دس��تگاه پله ممنوع است، اما متأس��فانه مالک 
 این س��اختمان در محل ممنوع اقدام به ایجاد باالب��ر غیر اصولی و 

غیراستاندارد کرده و باعث شد این اتفاق دلخراش روی دهد.

 راه جلوگیری از انتشار
 تب کریمه کنگو

دکتر سید محمد حسین مکی، سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان 
 آران و بیدگل گفت: جلوگیری از کش��تار غیرمج��از دام ها، یکی از 

مهم ترین راهکارهای مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو است.
به گفته وی، مصرف گوشت آلوده به ویروس یکی از راه های انتقال 

بیماری تب کریمه کنگو از دام به انسان است.

 احتمال حضور  اصفهانی ها 
در تیم ملی بازی های رایانه ای

 مدیر جام دیجیتال کش��ور گف��ت: با توجه به اس��تعداد های خوب 
بازی های رایانه ای در اس��تان اصفهان، به احتمال زی��اد چند نفر از 
اعضای تی��م ملی بازی های رایان��ه ای کش��ور را اصفهانی ها به خود 

اختصاص می دهند.
رسول رضوانی اظهار کرد: به دلیل برگزاری رقابت  های جام دیجیتال 
فوتبال قهرمانی کشور، در حال حاضر حدود 30 هزار نفر در سرتاسر 

کشور مشغول رقابت هستند.

 تحویل  لوازم التحریر
در  ازای دادن کتاب های اضافی 

مدیرعامل س��ازمان بازیافت و تبدیل مواد زاید شهرداری اصفهان با 
اشاره به این که کتاب های درس��ی بازیافت می شوند، اعالم کرد: در 
پایان ماه مبارک رمضان طرح جمع آوری کتاب های درسی در قالب 

برگزاری جشن کاغذ اجرا می شود.
 تیمور باجول با اعالم این خبر گفت: هر ساله این سازمان به منظور 
ترویج فرهنگ تفکیک پسماند خشک در منازل اقدام به اجرای طرح 
 ویژه جمع آوری کاغذ، به خصوص کتاب های سال تحصیلی گذشته 
می کن��د و  ب��ه ش��هروندان در ازای ارایه پس��ماند کاغ��ذ در تمام 
 ایس��تگاه ه��ای بازیافت س��طح مناط��ق اق��الم و ل��وازم التحریر

 اهدا می کند.

 دوربین های ثبت تخلف 
در بزرگراه ها زیاد شد

مصطفی نوریان، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از 
افزایش نصب دوربین های ثبت تخلف در شریان های اصلی این شهر 
خبر داد و اظهار داشت: عدم رعایت س��رعت مجاز توسط رانندگان 
متخلف، خسارات عظیم مالی و جانی برای شهروندان ایجاد می کند، 
از این رو شهرداری با همکاری پلیس راهور اقدام به افزایش نظارت 

در این بخش ها کرده است.

ترویج حجاب باطرح های  
ضربتی نتیجه نمی دهد

امروز 21 تیر ماه ب��ه عنوان  روز  سمیه 
حجاب و عفاف نامگذاری ش��ده آخشی  

است. همیش��ه این موقع  سال،  
طرح هایی از سوی نیروی انتظامی و دستگاه های متولی 
 مانند س��تاد احیای امر به مع��رف و نه��ی از منکر ارایه 
می شود تا به نوعی نشان داده شود که گسترش حجاب  
به معنای واقعی مد نظر مسئوالن است. در این مواقع هم 
اگر اغلب از خانم های��ی که به قول معروف حجابش��ان 
 زیبن��ده جامعه اس��المی نیس��ت بپرس��یم، ب��ا دلی پر 
می گویند که با دیدن مسئوالن قانون، سریعا روسری را 
جلو می آروند  تا فقط گیر نیفتند! گر چه در این سال ها 
بسیار داد سخن داده  شده که با مانکن ها برخورد و تذکر 
جدی به این افراد داده می شود، ولی مسأله اینجاست که 
بدحجابی را نباید مانند یک جرم نگریست. به گفته سردار 
کرمی، فرمانده س��ابق نیروی انتظامی اس��تان اصفهان 
برخی از جرائم مانند متلک گفتن، بد حجابی و مسائلی از 
این دست، آسیب اجتماعی هستند نه جرم.پس باید برای 
کاهش آنها هم به همین شکل نگاه شود تا نتیجه عکس 
ندهد. اگر قرار بود برخوردهای چکش��ی برای بدحجابی 
 نتیجه دهد، مس��ئوالن هر روز طرح��ی برای کاهش آن 
 نمی دادند، البته در این س��ال های اخیر مسئوالن ستاد 
امر به معروف و نه��ی از منکر قضی��ه را عمیق تر دیدند. 
برگزاری نمایشگاه های دایمی حجاب ایرانی متناسب با 
 سلیقه  خانم های جوان و شیک پوش و یا ارایه مانتوها و 
لباس های مناسب در مراکز خرید، انصافا باعث شد که به 
 دور از ش��عارها واقعاً ش��اهد تغییر نوع لباس خانم ها از 
لباس های چس��بان بدن نما، به لباس های مطابق عرف 
باشیم. اقدام مؤثر دیگری که در این سال ها در برخورد با 
خانم های بدحج��اب صورت گرفت، تذکرهای لس��انی 
آرامی بود که بعضا در ابتدای امر با شگفت زدگی خانم ها 
مواجه می شد؛ چون انتظار داش��تند که با برخوردهای 
چکشی متوقف ش��وند. حاال نتیجه مثبت این برخوردها 
باعث شده که استان اصفهان به عنوان پایلوت در اجرای 
طرح عفاف و حجاب انتخاب شود که به گفته مسئوالن، 
برخوردهای بسیار آرام، روش اصلی ترویج حجاب در این 
 طرح اس��ت. به هر ح��ال هنوز هم ل��زوم ارای��ه چنین 
روش هایی برای  نهادینه شدن فرهنگ حجاب احساس 
 می ش��ود و ه��ر چق��در در ای��ن ح��وزه ب��ا راه ه��ای 
حساب شده تر کار کنیم، زودتر به نتیجه خواهیم رسید.

بیشترین شکایات والدین  از تخلفات مدارس چیست؟بی تفاوتی مسئوالن در اجرای طرح تردد خودروهای فرسوده 
مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان اصفهان با بیان این که طرح 
ممنوعیت تردد خودروهای سن باال درکالنشهر اصفهان هنوز 
به مرحله اجرا نرسیده، گفت: اصفهان آمادگی اجرای این طرح 
را در آینده ای نزدی��ک دارد و کلیه مقدمات و هماهنگی های 
الزم با دس��تگاه های مرتبط در این خصوص انجام شده است.

کیومرث کالنتری اجرای طرح ممنوعیت خودروهای سن باال 
در سطح کالنشهر اصفهان را یک مصوبه کشوری عنوان کرد 
و اظهار داشت: در اجرا کردن مصوبه دولتی جای هیچ شک و 

تردیدی نیس��ت. وی با بیان این که دستگاه های مرتبط با این 
طرح مصمم در اجرای هرچه سریع تر آن هستند، خاطرنشان 
 ک��رد: اصفه��ان آمادگی اج��رای ای��ن ط��رح را در آینده ای

نزدی��ک دارد و هماهنگی های الزم در این خصوص توس��ط 
دستگاه های مربوطه انجام شده است. وی  با بیان این که منعی 
برای اجرای این طرح وجود ن��دارد، تصریح کرد: زمان اجرای 
طرح ممنوعیت خودروهای سن باال باید توسط پلیس راهور 

اعالم شود.

دبیر س��تاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
آخرین مهلت ثبت نام دانش آم��وزان را پایان تیرماه اعالم کرد 
و گفت: بیش��ترین نارضایتی والدین و ش��کایات اعالم شده، از 
مدارس هیأت امنایی بوده است. سیدجواد سید معلمی اظهار 
داشت: هم اکنون روند ثبت نام در مدارس سطح استان در حال 
انجام است و هیچ مشکل خاصی در این خصوص گزارش نشده 
است. وی با بیان این که بیش��ترین نارضایتی والدین و شکایات 
اعالم ش��ده از مدارس هیأت امنایی بوده، افزود: این مدارس به 

دلیل دریافت ش��هریه در هنگام ثبت ن��ام، موجبات نارضایتی 
برخی والدین را فراهم کرده بودند که با اقدامات به عمل آمده، 
وجوه دریافت شده بازگردانده و قرار شد در طول سال تحصیلی 
توسط والدین دانش آموز پرداخت ش��وند. به گفته دبیر ستاد 
ثبت نام اداره کل آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان، بیش از 
55 بازرس به صورت محسوس و غیرمحسوس برروند فعالیت 
مدارس و مدیران در امر ثبت نام دانش آموزان نظارت داش��ته 

و دارند.

پیگیری /جمع آوری خودروهای فرسوده 

گشتی در اخبار 

اصفهان بر بام جهان ایستاد 
تیم دانش��جویی هوافضای دانش��گاه صنعتی اصفهان عنوان نخس��ت 
مسابقات جهانی ریزپرنده های بدون سرنش��ین  که به میزبانی کشور 
آلمان برگزار شد را به دست آورد. در مس��ابقات جهانی ریز پرنده های 
بدون سرنش��ین که 14 و 15 تیر ماه س��ال جاری و با حضور15 تیم از 
کش��ورهای مختلف جهان از جمله، آمریکا، فرانس��ه، آلمان، روسیه، 
ژاپن، اس��ترالیا و ترکیه برگزار شد، تیم دانش��جویی آذرخش دانشگاه 
 صنعتی اصفهان توانست عنوان نخست این دوره از مسابقات را به خود

 اختصاص دهد. سرپرس��ت تیم هوافضای دانش��گاه اصفهان گفت: در 
مس��ابقات جهانی ریز پرنده های بدون سرنش��ین این دوره از رقابت ها 
که در دو بخش Indoor و Outdoor  برگزار ش��د، تیم دانشجویی 
دانشگاه صنعتی اصفهان متشکل از جوادپور محمد، محمدرضا رادمنش، 
مهدی کاوه، علی ریاحی و ایمان سامانی ضمن نمایش خالقیت و نبوغ 
جوانان ایرانی، در بخشOutdoor flight dynamics مقام اول، در 
بخش Outdoor autonomy مقام دوم و در مجموع عنوان نخست 
جهان در بخ��ش Outdoor را به خود اختصاص دادند. وی کس��ب 
 این موفقیت را توسط دانشجویان دانش��گاه صنعتی اصفهان افتخاری 
بی سابقه در طول حضور تیم های ایرانی در ادوار گذشته  این مسابقات 
عنوان کرد و گفت: کسب این مقام توسط دانشجویان  دانشگاه صنعتی 

اصفهان نمادی از نبوغ علمی و فنی  جوانان این مرز و بوم است.
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خبر خوش 
مصرف آب  در اصفهان 1/5برابر شد

حیدر پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرس��تان اصفهان گفت: مصرف آب نسبت به فصل 
زمستان 1/5 برابر شده است، همچنین با توجه به گرم شدن هوا و وضعیت میزان آب در اصفهان، چند 

روزی است که آب در مناطقی از این شهر کم شده و برخی مناطق نیز با قطعی آب مواجه شده اند.
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فتح اللهی، دبیر کل توسعه مشارکت های سازمان های مردم نهاد 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این همایش  با اشاره به این که 
سال گذشته مراسم بهبود یافتگی20 هزار نفری با حضور ریاست 
جمهوری در تهران برگزار شد، گفت: این روند امسال در سطح ملی 

و با برپایی در 14 استان تاکنون انجام شده است.
وی به مصوبات و حمایت ه��ای دولت در این بخش اش��اره کرد 
 و گفت: دولت س��ال گذش��ته یک مصوب��ه چهار بخش��ی به امر 
 بهبودیافتگان اختصاص داد که مه��م ترین آن، اختصاص حداقل 

5 در صد از سهمیه تسهیالت اشتغال به بهبود یافتگان است.

لغزش در اعتیاد، در ایران کمتر  از استاندارد جهانی  
 فتح الله��ی با بیان این ک��ه 72 درصد از معتادان ش��اغل و 60در 
صد از آنها متأهل هس��تند، تصریح کرد: این بالی خانمان س��وز، 
نهاد ب��زرگ خان��واده را مورد هدف ق��رارداده اس��ت. وی اجرای 
طرح مس��کن مهر را کار حمایت��ی و اقدام تاریخی در مناس��بات 

اجتماعی ماندگار در حمایت از این قش��ر بیان کرد و گفت: دولت 
بحث س��رپناه بهبود یافتگان را در اولویت قرار داده اس��ت. وی به 
مصوبه آموزش 25 هزار مورد حرفه آموزش��ی بهب��ود یافتگان از 
 طریق فنی حرفه ای اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه های درمانی 
خان��واده ه��ای بهبودیافت��گان از دیگ��ر مصوباتی اس��ت که در 
 دستورکار ویژه وزارت تعاون رفاه و اموراجتماعی قرارگرفته است.

فتح اللهی  اضافه کرد: دبیر خانه این ستاد، تعاونی فراگیر اشتغالی 
 را ایجاد ک��رده ک��ه از عوامل حقوق��ی، حقیقی و س��ازمان های 
مردم نهاد برای گرفتن تس��هیالت و حمایت از اش��تغال یافتگان 
ایجاد شده است. وی با اش��اره به این که لغزش در بیماری اعتیاد 
یک واقعیت پزش��کی درمانی اس��ت، افزود: لغ��زش در اعتیاد در 
جهان بین پنج تا هف��ت بار اس��ت، در صورتی ک��ه در ایران این 
میانگین از اس��تاندارد جهانی پایین تر و علت آن فضای فرهنگی، 
اجتماع��ی، دینی و اعتقادی اس��ت. ب��ه گفت��ه وی، در حالی در 
ایران لغزش در اعتی��اد پایین تر از میانگین جهان��ی قرار دارد که 

در کش��وری همچون چین ب��ا 70 میلیون جمعی��ت معتاد، تنها 
400 نفر توانس��ته اند بهبود پیدا کنند. وی گفت: س��ال گذشته 
117 نفر پوشش درمانی داده ش��دند که اگر تنها 25 درصد از این 
افراد  بهبود یافته با ش��ند، باز این رقم باالیی ش��امل22 هزارنفر 
از معتادان را ش��امل می ش��ود. فت��ح اللهی همچنی��ن از صدور 
 مجوز 800 مرکز اقامتی در کش��ور خبر داد و افزود: سال گذشته 
330 مرکز داشتیم.  وی ادامه داد: وام بالعوض سه میلیارد تومانی 
دولت در سال گذشته گام بس��یار مؤثری در راستای ترک اعتیاد 

معتادان بود.

رشد منفی اعتیاد، راهبرد تمام دستگاه ها شود
محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان 
نیز در جمع بهبود یافت��گان با بیان این که تم��ام برنامه ریزی ها و 
سیاس��ت گذاری ها در حوزه اعتیاد متمرکز بر پیش��گیری است، 
گفت: خانواده یکی از عوامل مهم و اساسی در این زمینه به شمار 
می آید. به گفته اسماعیلی، رشد منفی اعتیاد باید راهبرد اساسی 
تمام دستگاه ها در سال جاری ش��ود. وی در ادامه به اراده و همت 
ستودنی افراد بهبودیافته از بالی خانمان سوز اعتیاد اشاره کرد و 
بیان داشت: این افراد باید به عنوان چهره های نمونه و ماندگار در 
جامعه معرفی و به الگوی دیگر معتادان تبدیل شوند. به گفته وی، 
اعتیاد بالی خانمان سوزی است که تمام انرژی فرد مبتال را از بین 
 برده و خانواده و اجتماع را درگیر و ضرره��ای اقتصادی زیادی را

 ایجاد می کند.

فعالیت 25 مرکز ترک اعتیاد در بهزیستی 
نبی اهلل شاه محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان اصفهان که در این همایش به س��خنرانی پرداخت، گفت: 
برای ترک اعتیاد این معتادان بهترین تجوی��ز و روش درمانی در 
دس��تور کار ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخ��در قرار گرفته 
است، چنان که هم اکنون 25 مرکز درمان معتادان با کسب مجوز از 
 بهزیستی مشغول به فعالیت در اصفهان هستند. وی افزود: براساس 
برنام��ه ریزی های انجام ش��ده، 30 مرک��ز درمانی دیگ��ر نیز در 

سال جاری موفق به اخذ مجوز می شوند.
شاه محمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد مراکز درمانی 
مجوز دار در اس��تان 50 مرکز اس��ت که از دو مرکز درمانی ویژه 
بانوان،150 نفر ترخیص و نزدیک به 50 نفر در حال ترک هستند.

گفتنی است در این همایش، بهبودیافتگان بیانیه ای را در 10 بند 
خوانده و آن را امضا کردند.

سالم بر زندگی 

3000 بهبودیافته از دام اعتیاد، رهایی خود را جشن گرفتند

اصفهان شاهد جشن مبارزه با بالی خانمان سوز اعتیاد و درمان بیش از  سه هزارنفر بهبود یافته  نفیسه 
از دام اعتیاد بود. این افراد پیش از این یک معتاد بوده اند که توانستند با عزم و اراده بر این مهم راهداری 

فائق آیند و اعتیاد را ترک کنند. این معتادان از بین مصرف کنندگان مواد مخدر سنتی و شامل 
مردان و زنانی بود که امروز بهبودیافتگی خود را جشن گرفتند.

ش��هردار منطق��ه 13 تأکی��د ک��رد:  داوود
شهرداری این منطقه هیچ مسئولیتی  شیخ جبلی   

در مورد منطقه مس��کونی در ناژوان 
ندارد و این نه��اد تنها تأمین کننده 9 درصد از بودجه س��االنه 
ناژوان است.  حمید رضا فرهنگ، شهردار منطقه 13 اصفهان در 
نشس��ت مطبوعاتی که با محور معرفی130 طرح عمرانی این 
منطقه برگزار ش��ده بود، به جمعیت آن اشاره کرد و در رابطه با 
وضعیت جغرافیایی منطقه 13 افزود: تعداد افراد ساکن در این 
منطقه 125 هزار نفر است که در مس��احتی به وسعت 1400 
هکتار به صورت پراکنده و ی��ا متمرکز زندگی می کنند. وی به 
بودجه سال گذشته این شهرداری اشاره کرد و گفت: بودجه این 
منطقه سال گذشته 24 میلیارد و 300 میلیون تومان بسته شده 
که بیش از 101 درصد آن محقق شد. ش��هردار منطقه 13در 
تکمیل صحبت های خود ادامه داد: از بودجه مصوب سال90، 
 مبل��غ 24 میلی��ارد و 40 میلیون توم��ان به ص��ورت نقدی و 
32 میلیارد و 300 میلیون تومان آن نیز به صورت غیر نقدی بود، 
همچنین در بودجه س��ال 91 نیز 27 میلیارد تومان به صورت 
نقدی و هشت میلیارد و500 میلیون تومان به صورت غیر نقدی 
تصویب شده است.  وی در بخش دیگر صحبت های خود به 130 
طرح عمرانی این نهاد در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال 
جاری 130 طرح در این منطقه به مرحله بهره برداری می رسد. 
فرهنگ با اذعان بر این که احداث پارک های محلی در اولویت 
قرار دارد، تصریح کرد: در این شهرداری سعی شده تا با احداث 
پارک های محلی بر وسعت فضای سبز افزوده شود، همچنین با 
اقدام به ایجاد مکان های تفریحی و گردشگری در دل محالت، 
تا کنون سرانه فضای سبز هم در منطقه 13 به 20/1 متر مربع 
 رس��یده اس��ت. وی با اش��اره به طرح های ج��اری منطقه در

 شاخص ترین آنها به طرح تقاطع غیر همسطح 9 دی اشاره کرد 
و افزود: طرح ش��اخص تقاطع غیر همسطح 9 دی در دو مسیر 
رفت و برگشت با زیرگذر 700 متر اجرا شده که تا کنون هزینه 
اجرای این طرح بالغ بر شش میلیارد و 200 میلیون تومان بوده 

و معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان نیز برای جانمایی آن 
 هزینه شده است. شهردار منطقه 13 ادامه داد: طرح مذکور در 
28 تیرماه سال جاری به مرحله افتتاح می رسد. احداث خیابان 
جانبازان، ساختمان اداری ش��هرداری مجموعه ورزشی هنر، 
درمانگاه ولیعصر، سالن مطالعه شفق و... از دیگر طرح هایی بود 

که فرهنگ مورد بحث قرا رداد.

تنهاوظیفه تأمین بودجه ناژوان را داریم
شهردار منطقه 13 در پاسخ به سؤال خبرنگار زاینده رود مبنی بر 
تعیین تکلیف مناطق مسکونی ناژوان که در محدوده منطقه 13 
قرار دارند، گفت: شهرداری منطقه 13 هیچ مسئولیتی در قبال 
منازل مسکونی و یا خدمات منازل مسکونی منطقه ناژوان )محله 
جالالن غربی و خیابان باغ فردوس( ندارد و تنها ساالنه موظف 
است 9 درصد از بودجه خود را به مدیریت ناژوان اختصاص دهد.

مشاغل مزاحم شهری حذف می شوند
فرهن��گ در پای��ان صحبت ه��ای خ��ود همچنی��ن در مورد 
 مش��اغل مزاحم ش��هری ک��ه در منطق��ه 13 به وف��ور دیده 
 می شود متذکر شد: با توجه به اجرای طرح هایی از قبیل تقاطع 
غیرهمسطح 9 دی و یا خیابان جانبازان، باید متذکر شوم که اکثر 
مشاغل مزاحم شهری از جمله گاراژها به خودی خود حذف شده  
و در مورد سد معابر بعضی از کسبه از جمله میوه فروشی ها باید 

یادآور شوم که این موضوع در حال ساماندهی است.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از اصفه��ان، 700 نف��ر 
از کارگران ش��رکتی ش��اغل در س��یمان س��پاهان که دارای 
س��وابق کاری از سه تا 26 س��ال در مشاغل س��خت و زیان آور 
هس��تند، م��دت 12 روز اس��ت در اعت��راض به ع��دم اجرای 
قوانی��ن کار از جمل��ه اختص��اص مزایایی همچ��ون بهره وری 
و کاران��ه دس��ت از کار کش��یده اند. ای��ن کارگ��ران اع��الم 
 می دارند که از س��ه س��ال گذش��ته تاکنون و در پی دس��تور 
رییس جمه��ور و مصوبات هیأت وزیران، مرتب پیگیر مس��أله 
یکسان سازی حقوق و مزایای خود بوده اند، اما تاکنون از سوی 
مدیریت کارخانه به خواسته آنان )کارانه و بهره وری( ترتیب اثر 

داده نشده است.
 محمدصادق ن��ادری، نماین��ده کارگ��ران اظهار ک��رد: مدت 
12 روز اس��ت صبر کارگران به س��ر آمده و مدیریت س��یمان 

س��پاهان هیچ  گونه اقدامی برای حل مش��کل انجام نداده و در 
مقابل اعتراض کارگران، آنان را تهدید به اخراج کرده است. 

وی گفت: این کارگران همگی از قشر مستضعف و خانواده شهید 
و ایثارگر منطقه هستند و تاکنون با تمکین و با عشق به والیت و 
رهبری و اعتقاد و ایمان قلبی به چاره اندیشی مسئوالن، به کار 
خود ادامه می دادند، ولی از روز یکشنبه در پی سخنان مدیران 
ش��رکت مبنی بر اخراج تدریجی، درب کارخانه تجمع کرده و 
روز دوشنبه نیز با پرپایی چادرهایی به همراه خانواده هایشان، 
رسیدگی به مسأله تبعیض و بی عدالتی که در حق آنان اعمال 

شده است، را خواستار شدند. 
اسماعیل غالمی، یکی دیگر از کارمندان اعالم کرد: این کارگران 
با توجه به نام گذاری س��ال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه 

ایرانی نسبت به وضعیت معیشتی کارگران اعتراض دارند.

تجمع کارگران سیمان سپاهان با خانواده مقابل کارخانه مردم ناژوان اسیر پاس کاری های مدیریتی شده اند
خبر 

پیگیری /تخلفات ثبت نام مدارس 

 

 برداش��ت آب از زاین��ده رود ب��رای جلوگیری از توق��ف تولید 
دو ک��وره ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان، اعتراض ش��الی کاران 
 لنجانی را برانگیخت. به گزارش ایمنا، علی رغم خشکسالی های 
پی در پی و مشکل بحران کمبود آب در استان اصفهان، با موافقت 
فرمانداری شهرس��تان لنجان برای تحقق افزایش تولید آهن، 

شرکت ذوب آهن اصفهان موفق به برداشت آب از زاینده رود شد.
 در صورت اختصاص نیافت��ن آب به مجتمع ذوب آهن اصفهان،

 دو کوره از سه کوره فعلی این شرکت متوقف می شد.
بر این اس��اس، با وجود این که کش��اورزان شهرستان لنجان با 
شرکت ذوب آهن اصفهان بر سر برداشت آب از زاینده رود جدال 
دارند، اما هم اکنون این شرکت با موافقت فرماندار لنجان توانسته 

آب مورد نیاز خود را برداشت کند.
البت��ه در برابر ای��ن موافقت فرمان��داری شهرس��تان لنجان و 
برداشت شرکت ذوب آهن از آب زاینده رود، شالی کاران لنجانی 
و کش��اورزان معترض هم س��اکت نماندند و آب رها شده را به 

زمین های کشاورزی خود هدایت کردند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛، بیش از دو هزار و 300 هکتار از هفت هزار 
و 232 هکتار زمین های کش��اورزی با 10 ه��زار بهره بردار در 

شهرستان لنجان به کشت برنج اختصاص دارد.

صدای شالی کاران لنجانی  درآمد 

در شهر چه می گذرد؟
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 همایش ملی گز در اصفهان 
برگزار می شود

رییس مرکز آموزش عالی علمی –کاربردی عتیق گفت: در همایش 
ملی »گز، شیرینی اصیل ایرانی- فرصت ها و چالش ها« در اصفهان، 
مش��کالت و چالش های حقوق��ی، اقتص��ادی، اداری، صنفی بازار و 
صنعت گز مورد بررسی قرار می گیرد. محمد گوهریان اظهار کرد: از 
جمله محورهای همایش ملی گز، بازار آن و پراکندگی جغرافیایی، 
فرهنگ لغات و اصطالحات مرتبط با گز، حق��وق مالکیت معنوی و 
اصول برندینگ در این صنعت، بس��ته بندی و تبلیغات، مواد اولیه و 

ترکیبات گز است.

خبر خوش برای کارآموزان دارای 
طرح های فنیـ  حرفه ای 

کلیه کارآموزان فنی و حرفه ای در صورت ارایه طرح برای دریافت وام 
 و تسهیالت به بانک معرفی می شوند.کوروش پرند با اعالم این خبر،

 از وجود 700 مرکز فعال آموزش فنی و حرف��ه ای دولتی، 17هزار 
آموزشگاه آزاد و بیش از ش��ش هزار کارگاه آموزشی در کشور خبر 
 داد که در زمینه مهارت آموزی در حال فعالیت هس��تند. وی گفت: 
هم اکنون213 رشته در بخش مشاغل خانگی داریم که به 300 رشته 
افزایش خواهد یافت و سازمان فنی و حرفه ای کشور متولی آموزش 

85 رشته در این بخش است.

 سود 118 درصدی 
در جیب واردکنندگان خودرو

طبق محاسبات، س��ود واردات برخی مدل های خودروهای خارجی 
تا 118 درصد می رسد و این در حالی اس��ت که هیچ کسب و کاری 
در کشور به این اندازه سود ندارد. محاس��بات ساده، نشان می دهد 
برخی واردکنندگان خودرو با اس��تفاده از رانت ناش��ی از دو نرخی 
شدن دالر، تا 118درصد س��ود به جیب می زنند. بر اساس گزارش 
برنامه تلویزیونی پای��ش، برخی تجار خودروه��ای خارجی را با ارز 
دولتی 1226 تومانی وارد می کنند، اما این خودروها را با ارز 1800 
تومانی در بازار عرضه می کنند که در برخی مدل ها سودهای باالی 
صددرصدی به دس��ت می آورند. احمد نعمت بخ��ش، دبیر انجمن 
خودروسازان علت این سود وحشتناک را شفاف نبودن روند واردات 
خودرو دانس��ت. وی به نقل از واردکنندگان مدعی شد که دولت به 
واردکنندگان خ��ودرو ارز دولتی نمی دهد، به همین س��بب قیمت 
خودروهای وارداتی را بر مبنای ارز آزاد تعیین می کنند و به فروش 
می رسانند؛ البته این ادعا تاکنون اثبات نشده و وزارت صنعت مدعی 

است به واردکنندگان خودرو، ارز دولتی تخصیص می دهد.

  توقف سوآپ نفت ایران 
رسماً تکذیب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت به طور رس��می توقف سوآپ نفت خام 
ایران را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر نرخ هر بشکه سوآپ نفت 

خام از طریق ایران حداقل چهار دالر است.
احمد قلعه بانی با تکذیب توقف سواپ نفت خام، افزود: به دلیل وجود 
تأسیسات و زیرساخت های الزم برای انجام عملیات سوآپ، شرکت 
ملی نفت ایران همواره آمادگی مشارکت با متقاضیان را در این زمینه 
دارد. معاون وزیر نفت درباره میزان سوآپ نفت از ایران تصریح کرد: 
میزان س��وآپ در زمان های متفاوت به دلیل تغییر شرایط، ممکن 
اس��ت کم یا زیاد شود. به گفته مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران، 
در حال حاضر نرخ هر بشکه سوآپ نفت خام از طریق ایران حداقل 

چهار دالر است.

وضع قانون مالیات بر خانه های خالی 
خطر انحراف دارد 

مدیر دفتر پژوهش و بهبود فرآیند سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره 
به این که در بخش مسکن نیاز به مجموعه و پکیجی داریم که آن را با 
ابزار مالیات هم راستا کنیم، اظهار کرد: در بخش مسکن نگاهمان از 

کسب مالیات، کسب درآمد نیست.  
زمانی گفت: عمده ترین مالیات، مالیات بر معامالت مکرر، مالیات بر 
خانه های خالی و مالیات بر سرمایه است. مدیر دفتر پژوهش و بهبود 
فرآیند افزود: اصوالً اعتقادی بر مالیات برخانه های خالی ندارم؛ چون 
معتقدم آثار انحرافی بسیاری دارد. در این صورت چون مالیات بر عدم 
درآمد گرفته می شود، امکان دارد افراد با مأموران مالیاتی تبانی کرده 
و فرار مالیاتی صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به این که هر چه نرخ 
مالیاتی پایین باشد اثر آن کم است، گفت: با نرخ مالیات، کارایی کمتر 
است و هرچه این رقم باال تر باشد، تبانی بیشتر می شود؛ پس در جایی 

هستیم که نرخ مالیات افزایش یابد، مشکل انحرافات باال می رود. 

رییس اتحادیه مشاوران امالک  اصفهان:

 مالک تعیین اجاره و رهن 
تورم است 

این روزها بازار مس��کن، خرید و فروش و رهن اجاره آن 
بسیار داغ است. رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان 
و نایب رییس اتحادیه کشوری دفاترمشاوران امالکاعتقاد 
دارد که افزایش قیمت مسکن بیش از میزان تورم ساالنه 

نبوده است.

ساماندهی امالک، اولویت بود 
رسول جهانگیری با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه تعیین 
و نظارت بر اجاره بها در کشور اظهار کرد: دفاترمشاوران 
امالک کشور از سال 1316 تحت یک نظام قانونمند قرار 
گرفت که به مرور زمان به حال خود رها و نظارت دولت 

بر آن کاسته شد.
 رییس اتحادیه مشاوران امالک  اصفهان با بیان این که 
ساماندهی دفاترمشاوران امالک مورد توجه دولت های 
 نهم ودهم ق��رار گرفت، اف��زود: برای حمای��ت از طبقه 
آسیب پذیر جامعه و جلوگیری از نابس��امانی و افزایش 
قیمت اجاره بهای مسکن، اخیراً پیشنهادی برای نظام مند 
نمودن قیمت اجاره به��ا مطرح کرده ایم ک��ه طبق آن، 
دریک استان یا شهرستان کشور با نظارت دستگاه های 
قضایی و اجرای��ی کارگروهی ب��رای نظارت ب��ر تعیین 

اجاره بها و رهن تشکیل گردد. 

به دنبال اهرم های قانونی هستیم
رییس اتحادیه مشاوران امالک  اصفهان تصریح کرد: این 
کارگروه مکلف اس��ت که میزان اجاره بها و رهن را درهر 
سال برپایه تورم ساالنه مصوب و اعالم کرده و از اهرم های 
قانونی و اجرایی هر اس��تان برای جلوگی��ری از تخلفات 

مانند افزایش بی رویه اجاره بها استفاده کند.

تکذیب برخی ادعاها
جهانگی��ری افزایش قیمت مس��کن باالت��ر از نرخ تورم 
 عمومی سال های اخیر را که توسط برخی از سایت های

خب��ری عنوان ش��ده تکذیب ک��رد و گفت: ب��ا توجه به 
طرح های دولت در خص��وص ثابت نگه داش��تن قیمت 
مس��کن مهر و... افزایش قیمت مس��کن باالتر از قیمت 
تورم عمومی نرفته و تنها در اواخر سال گذشته به دلیل 
گرانی بازار ارز و طال تغییرات محسوسی در بازار مشاهده 

شده است.

شروط دولت برای لغو 
مصوبه نیروهای شرکتی

چهار روز پس از ابالغیه رییس مجلس به رییس جمهور مبنی بر لغو 
مصوبه ساماندهی نیروهای ش��رکتی به دلیل وجود هفت مغایرت 
قانونی، معاون حقوقی رییس جمهور لغو این مصوبه را مشروط به 
ایراد رسمی رییس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

اعالم کرد.
هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس 
و صاحب نظران فعال در بخش اش��تغال طرح دولت در ساماندهی 
نیروهای ش��رکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد 
نخواندند و همواره بر تالش دولت در زمینه س��ر و سامان دادن به 
بخش��ی از نیروی کار شاغل کش��ور که در این حوزه فعال هستند 
 تأکید کردند، اما متأس��فانه صدور بخش��نامه ه��ا، اظهارنظرها و 

ابالغیه های متعدد، همچنین آماده نبودن بس��تر الزم و تفاس��یر 
مختلف دس��تگاه ه��ای زیرمجموع��ه دولت از چگونگ��ی اجرای 
طرح مورد نظر دولت، در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و 

نارضایتی بخشی از شاغالن در این حوزه شد.
 برگ��زاری آزم��ون و گزین��ش نیروهایی ک��ه س��الیان متمادی 
 در بنگاه ه��ای دولت��ی تحت عن��وان نی��روی ش��رکتی فعالیت 
 داش��تند و ح��اال بای��د ب��ا نظ��ر دول��ت وضعی��ت بهت��ری پیدا 
می کردند، در کنار س��ر باز زدن برخی دس��تگاه از اجرای برنامه 
دول��ت و همچنی��ن ب��روز تعدی��ل و ری��زش نی��روی کار پس از 
اجرای طرح س��اماندهی در برخی دیگر از دس��تگاه ها و یا تعیین 
ش��روط اجباری مانن��د تغییر قرارداد به ش��رط ت��رک پایتخت و 

از این دس��ت مس��ائل که به هیچ وجه در مصوبه هی��أت وزیران 
وجود نداش��ت، باعث ایجاد یک کالف س��ردرگم در س��اماندهی 
 قرارداده��ای نیروه��ای ش��رکتی و ب��روز ابهام��ات ف��راوان 

شد. 
این در حالی است که پاس��خ به این درخواس��ت در تاریخ چهارم 
تیرماه جاری داده ش��ده اس��ت؛ یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه 

نیروهای شرکتی توسط رییس مجلس )31 خردادماه(.
  این نامه به گونه ای نگارش شده که گویا رییس مجلس هیچ نامه ای

دراین باره نداشته است:»مصوبه تا زمانی که از سوی رییس مجلس 
مورد ایراد رس��می قرار نگیرد و یا از س��وی هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری ابطال نشود، الزم االجراست.«

مرکز آمار ایران از افزای��ش 18/2 درصدی اجاره بها در 
پاییز سال90 نسبت به س��ال 89 خبر داد و اعالم کرد: 
در پاییز سال گذش��ته حداکثر قیمت خرید و فروش هر 
مترمربع کلنگی بیش از هفت میلیون تومان و زیربنای 
مس��کونی 9میلیون تومان بوده اس��ت. مرکز آمار ایران 
متوس��ط قیمت خرید و ف��روش هر مترمرب��ع زمین یا 
زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران را 21 میلیون 
 و 681 ه��زار ریال اعالم کرد که نس��بت ب��ه فصل قبل 
10/2 درصد و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل 32/5 
درصد افزایش داش��ته اس��ت، همچنین حداکثر قیمت 
 فروش یک مترمرب��ع زمی��ن کلنگی هف��ت میلیون و 

391 هزار ریال بوده است. 
براین اساس، حداکثر قیمت فروش یک مترمربع زیربنای 
مسکونی در پاییز سال گذش��ته حدود 9 میلیون تومان 
بوده اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت: متوسط اجاره 
ماهانه به عالوه 3 درصد ودیعه پرداختی، بابت اجاره یک 
مترمربع زیربنای مس��کونی معامله شده است. براساس 
 گزارش مرکز آم��ار ایران، حداقل مبلغ اج��اره به اضافه

3 درصد ودیعه به ازای هر مترمربع، حداقل 9 هزار و 583 
ریال و حداکثر 448 هزار و 529 ریال بوده است.

روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ضمن اعالم روش 
قطع پیامک های تبلیغاتی با اشاره بر جنبه اطالع رسانی 
این پیامک ها به مشترکان، توصیه کرد این پیامک های 

تبلیغاتی را قطع نکنند.
مدیر کل روابط عمومی ش��رکت مخاب��رات ایران اعالم 
 کرد: مش��ترکان ب��رای قطع پیام��ک ه��ای تبلیغاتی

می توانند از تلفن های ثابت به ش��ماره 09129990 و 
از تلفن های همراه با ش��ماره 9990 تماس گرفته و پس 
از اتصال، ش��ماره تلفن خود را برای قط��ع پیامک های 
تبلیغاتی به اپراتور بدهند. از این طریق پیامکی دریافت 
 خواهن��د کرد ک��ه طبق دس��تورالعمل من��درج در آن

 می توانند نس��بت به قطع پیامک های تبلیغاتی ش��ان 
اقدام کنند.

زارعی��ان تأکی��د ک��رد: ش��ماره های 8999 و 5005 و 
شماره های دیگر زمانی پاسخگوی نیاز مشترکان است 
که از این ش��ماره ه��ا و یا دیگر ش��ماره های ش��رکت 
مخابرات برای آنها پیامک ارس��ال ش��ده باش��د. به این 
ترتیب مش��ترکان می توانند طبق دستورالعمل مندرج 
 در این پیامک ها، شماره های مورد نظر را ارسال کنند تا 

پیامک هایشان قطع شود.

بر اساس آمارها، به دلیل خشکسالی های اخیر، آب در سدها 
رو به کاهش گذاشته است. بر این اساس، آب سدهای کشور 
در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته بیش از 4 درصد 
کاهش یافته و ب��ه 23 میلی��ارد و 440 میلیون مترمکعب 
رسیده است.این میزان در زمان مشابه پارسال 24 میلیارد 
و 540 میلی��ون مترمکعب ب��ود. آب ورودی به س��دهای 
 کش��ور از ابتدای س��ال آبی جاری تا پایان هفته گذش��ته

 31 میلی��ارد و 180 میلی��ون مترمکع��ب به ثبت رس��ید 
که در مقایس��ه با زمان مشابه سال آبی گذش��ته، نزدیک 
 به دو میلی��ارد و810 میلی��ون مترمکعب افزایش نش��ان 

می دهد. 
 ای��ن می��زان در زم��ان مش��ابه س��ال آب��ی گذش��ته 
28 میلی��ارد و 370 میلی��ون مترمکع��ب بود.حج��م آب 
خروجی از س��دهای کش��ور نیز از ابت��دای مهر ت��ا پایان 
هفت��ه گذش��ته 26 میلی��ارد و 500 میلی��ون مترمکعب 
 گزارش ش��د، این در حالی اس��ت که در زمان مشابه سال 
آبی گذش��ته، 22 میلیارد و 370 میلی��ون مترمکعب بوده 
اس��ت.مجموع ظرفیت مخازن س��دهای کش��ور در زمان 
 کنونی 46 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب اعالم شده که 

50 درصد آن از آب پر شده است.

دبیر کل بانک مرکزی با بیان توضیحاتی در مورد چگونگی 
روند توزیع ایران چک در کشور، خبر داد که پس از برگزاری 
جلسه با هیأت نظارت اندوخته اسکناس طی هفته  جاری، 
توزیع ایران چک های جدید و جایگزینی ایران چک های 
فرسوده آغاز خواهد ش��د و تاکنون ایران چک در دستان 
مردم کاهش نیافته است. محمود احمدی در مورد توزیع 
ایران چک عنوان کرد: در مورد چگونگی توزیع ایران چک 
باید با هیأت نظارت اندوخته هماهنگی انجام  ش��ود؛ چرا 
که برابر قانون، ما مکلف هستیم که نظارت هیأت نظارت 
اندوخته را بر انتشار ایران چک داشته باشیم. وی ادامه داد: 
ما در حال هماهنگی با این هیأت هستیم تا در مورد نحوه  
نظارت به توافق برسیم و این کار را انجام دهیم. احمدی 
اعالم کرد که این جلسه تا آخر هفته جاری برگزار می شود. 
وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا ممکن است طی هفته 
جاری کار توزیع ایران چک ش��روع ش��ود، اظهار کرد: به 
احتمال زیاد توزیع ایران چک ش��روع خواهد ش��د؛ البته 
موجودی ایران چک در دس��ت مردم هیچ میزانی کاهش 
پیدا نکرده و آنها در حال استفاده هستند، اما برای انتشار 
جدید و جایگزینی ایران چک های فرسوده  و نحوه  این کار 
منتظر حکم قانونی هستیم که در این مورد با هیأت نظارت 

اندوخته اسکناس گفتگو می کنیم.

مخابرات نیرومسکن بانک مرکزی

 مسکن حداکثر متری
 9 میلیون تومان

نحوه قطع پیامک های 
تبلیغاتی اعالم شد

آب سدها، 23 میلیارد و 
440 میلیون مترمکعب 

 آغاز توزیع 
ایران چک های جدید

اخبار کوتاه

اصناف

4
میزان تولید مرغ در اصفهان کاهش نداشته است

قائم مقام جهادکشاورزی استان گفت: اصفهان از لحاظ تولید مرغ مشکلی ندارد و افزایش قیمت مرغ به 
دلیل باال رفتن قیمت نهاده هاس��ت. محمد نصر اصفهانی با تأکید بر این که ساالنه 140هزار تن مرغ در 
اصفهان تولید می شود، افزود: میزان تولید تغییر نکرده، ولی تنظیم بازار و عرضه آن بر عهده وزارتخانه است.

 ۵ کارخانه لبنی اصفهان 
نور چشمی  نبودند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان

مظفر انصاری
به دلیل بی نظمی عرضه شیر توس��ط انجمن و اتحادیه دامداران استان، 
توزیع آن بین کارخانه های لبنی برای کنترل بیشتر محدودتر شد، وگرنه 
هیچ  کدام نورچش��می نبودند. با وجود فعالیت 24 کارخانه فرآورده های 
لبنی در اس��تان اصفهان، توزیع ش��یر پاکتی 800 تومانی فقط در بین 
پنج کارخانه اجرایی ش��د. در حال حاضر به هیچ عنوان مبحث سهمیه 
وجود ندارد. بی نظمی اتحادیه 
و انجم��ن دامداران اس��تان در 
توزیع شیر، س��بب محدودیت 
عرضه آن بین پنج کارخانه لبنی 
شد. مقرر شده که یک دهم شیر 
تولیدی در اس��تان ب��ه صورت 
 بس��ته بندی ویژه خانوار باشد.

بر این اساس، سهمیه توزیع شیر 
بین کارخانه ها نداریم.
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به گزارش زاینده رود، نیاز تجار، بازرگانان، دانشجویان محصل 
در خارج از کشور، هزینه های درمان و ده ها عامل دیگر سبب 
ش��ده تقاضا در بازار ارز هیچ وقت با کاهش مواجه نباش��د، به 
طوری که عرضه دالر در این شرایط با نرخ های متفاوت سبب 

شده برخی متقاضیان در دام کالهبرداران گرفتار شوند. 
دالرهای تقلبی، یکی از معضالت جدید بازار ارز است که این 
روزها در کمین متقاضیان غیرحرفه ای و ناآگاه از مسائل این 
بازار است. در ماه های گذش��ته با نوسانات قیمت دالر در بازار 
و تغییرات سینوس��ی نرخ ارز در هر هفته، اخب��ار متفاوتی از 
این بازار مانند قاچ��اق دالر و ورود دالرهای تقلبی به بازار نیز 
منتشر شده است. ورود دالرهای تقلبی در بازار ارز، زمزمه ای 
بود که از اواخر سال گذشته در این بازار منتشر شد و حکایت 
از آن داش��ت که دالرهای تانخورده ای در بازار پخش شده اند 

که غیرحرفه ای ها قادر به شناخت و تشخیص آنها نیستند.
همچین ب��ر اس��اس ش��نیده ها در آن زمان، شناس��ایی این 
اس��کناس های تقلبی حتی ب��رای برخی از کهن��ه کاران بازار 

ارز هم ام��کان پذیر نبوده و به راحتی معامله می ش��د؛ زیرا در 
بین اس��کناس های واقعی به فروش می رفت. بر اساس همین 
اخبار شنیده ش��ده، دالرهای تقلبی دارای نخ هستند و فقط 
برخی از قدیمی های بازار ارز قادر به شناس��ایی آنها بوده اند.

اسکناس های تقلبی همواره نگرانی هایی را برای فعاالن بازار 
ارز و دالالن اصفه��ان، ایجاد می کند و خب��ر خوبی برای بازار 
ارز نیس��ت؛ زیرا با ایجاد ناامنی، تعداد بیش��تری ازمتقاضیان 
و خریداران را به صراف��ت اتخاذ تصمیم های هیجانی س��وق 
می دهد. این شایعات همچنان در بازار ارز ادامه داشت تا این که 
هفته گذشته سید شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی 
دولت با اعالم خبر ورود دالره��ای تقلبی به بازار، آن را به طور 
رس��می تأیید کرد. وی در مورد وجود دالرهای تقلبی در بازار 
گفت: همواره و همیشه نگران حضور هیجانی غیرحرفه ای ها 
در بازارهایی هس��تم که حرفه ای ها در آن حض��ور دارند. وی 
 اف��زود: نگرانی که اخی��راً افزوده ش��ده، این اس��ت که برخی 
سوء استفاده کرده و دالرهای تقلبی را در بازار منتشر می کنند. 

البته دس��تگاه های مس��ئول از جمله دس��تگاه های امنیتی 
 و نظارتی فعال هس��تند و با س��ر منش��أ این تخلفات برخورد 
می کنند، ولی توصیه من به مردم این اس��ت که اساسا تأمین 
منابع مورد نیاز ارزی خود را در چارچوب های مشخص بانک 
مرکزی و کانال هایی که بان��ک مرکزی معرفی می کند، انجام 
دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به احتمال متضرر 
شدن بخشی از مردم گفت: مس��ئوالن دستگاه های امنیتی و 
نظارتی کار خ��ود را دنبال می کنند، ول��ی دالر تقلبی در بازار 
وجود دارد و ممکن اس��ت از طریق کانال های غیر رس��می یا 
در گوشه خیابان ها مبادله شوند، بنابراین مردم مراقب باشند 
و ازچنین معامالتی پرهیز کنند. ب��ا اعالم خبر ورود دالرهای 
تقلبی در بازار، بسیاری از فعاالن و کارشناسان بازار ارز معتقدند 
که بهتراست غیرحرفه ای ها برای تهیه دالر مورد نیاز خود به 
صرافی های رس��می و بانک ها مراجعه کنند که البته در این 
میان مشکالت دریافت ارز از این مراجع رسمی را نیز نباید از 
یاد برد؛ هر چند فعاالن بازار معتقدن��د این دالر های تقلبی از 
یکی از کش��ورهای همسایه وارد کشور ش��ده،  اما در روزهای 
گذشته اخباری مبنی بر دس��تگیری جاعل حرفه ای دالر در 

تهران منتشر شد.
در این خبر آمده بود: کارآگاهان پلی��س آگاهی تهران بزرگ 
جاعل بزرگ دالرهای تقلبی در جنوب شرق تهران را دستگیر 
کرده اند که در محل استقرار وی، حجم زیادی اسکناس دالر 
تقلبی وجود داشته است. یکی از صرافان در این خصوص، گفت: 
با وجودی که اخبار زیادی در خصوص توزیع دالرهای تقلبی 
منتشر می ش��ود، اما تا کنون این دالرها را مشاهده نکرده ام. 
وی معتقد است: این دالرها از طریق دستگاه اسکن می شود و 
به همین دلیل به راحتی قابل تشخیص است و تنها این امکان 
وجود دارد که غیرحرفه ای ها در دام این جاعالن بیفتند. وی 
ادامه داد: حجم این دالرها بسیار اندک است و به همین دلیل 

در بازار ارز مشاهده نشده اند.
یکی دیگر از صراف��ان ارز نیز اظهار کرد: ب��ا وجودی که اخبار 
وجود دالرهای تقلبی از س��ال گذش��ته هم��واره در این بازار 
منتشر می ش��ود، اما به دلیل حجم اندک، هنوز این دالرها به 
صرافی ها نرسیده اس��ت. به گفته این فعال بازار ارز، دالرهای 
تقلبی در حاشیه خیابان ها و توس��ط دالالن ارز به خریداران 
 ارایه می ش��ود.تنها پیش��نهاداتی که این روزها به خریداران 
غیرحرفه ای می شود، آن اس��ت که بهتر است متقاضیان ارز 
برای تهیه ارز مورد نیاز خود به صرافی ه��ا مراجعه و از خرید 

دالر از طریق دالالن خودداری کنند. 

نگرانی در بازار ارز موج می زند

دالرهای تقلبی در کمین متقاضیان غیرحرفه ای

روز گذشته قیمت دالر در بازار آزاد اصفهان با 30 تومان افزایش نسبت به روز گذشته، یک هزار  گروه 
و 940 تومان عرضه شد، همچنین در بازار آزاد اصفهان یورو دو هزار و 410 تومان و پوند انگلیس اقتصاد 

سه هزار و 30 تومان نرخ گذاری شد که در مقایسه با روز یکشنبه با افزایش روبه رو شده است.
البته بهای این ارزها در روز گذشته به ترتیب دو هزار و 400 تومان و دو هزار و 930 تومان فروخته شد. شرایط بازار و 

مقاومت بانک مرکزی در برابر تخلفات صرافی ها در فروش آزاد ارز، سبب شده زمزمه تقلب در این بازار جدی شود.
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بوته ای که در برج ارگ کریم خان سبز شد
یکی از آسیب هایی که همواره آثار تاریخی را دستخوش تهدید می کنند، وقوع رطوبت است. در چند 
روز گذشته بوته ای که در یکی از برج های ارگ تاریخی کریم خان شیراز سبز شد، نگرانی کارشناسان 

را نسبت به رطوبت موجود در بنا و علت آن در پی داشته است.

5

 حفاری های  غیرمجاز
 تهدیدی برای ثبت جهانی شوش

پرونده محوطه باستانی شوش در حالی در آستانه ثبت جهانی است 
که در این محوطه از یک ماه پیش تاکن��ون حفاری های غیرمجاز به 

دفعات انجام شده است.
محوطه باستانی شوش یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی کشور 
است که مدیران میراث فرهنگی در استان خوزستان حفاظت از این 
مجموعه و آماده س��ازی  پرونده ثبت جهان��ی آن را یکی از مهم ترین 
اقدامات خ��ود می دانند. به گ��زارش مهر، در ای��ن محوطه تاریخی 
400هکتاری، تپه ه��ای تاریخی فراوانی وج��ود دارد که در ماه های 
اخیر مورد هجوم حفاران غیرمجاز قرار گرفته است، به طوری که در 
اوایل سال جاری حفاری های غیرمجازی در تپه موسوم به قبر سید در 

نزدیکی تپه معروف جعفرآباد نیز انجام شد.
حفاری در محوطه شهر ش��اهی که اطالعات با ارزش��ی از نظر علم 
باستان شناسی در هزاره سوم قبل از میالد به دست می دهد نیز مورد 
تلخ دیگری است. این حفاری ها درحالی انجام شده که تا کنون یگان 
حفاظ��ت اداره میراث فرهنگی ش��وش در این زمینه اطالع رس��انی 

نکرده است. 
این شهر در بخش شرقی و شمال شرقی محوطه باستانی شوش قرار 
دارد. در این تپه آثار سه الیه باستانی از دوره های اسالمی و اشکانی و 
یک روستا از دوره هخامنشی به دست آمده است. اثر قابل توجهی که 
در محوطه شهر پیشه وران )صنعتگران( به دست آمده، مسجد نسبتاً 

بزرگی است که احتماالً مسجد جامع شهر بوده است. 
محوطه باستانی ش��وش، محوطه ای با تپه های تاریخی بسیار است 
که عبور و مرور مردم در آن به آس��انی انجام می شود و تنها دو طرف 
آن توسط اداره میراث فرهنگی و پایگاه تاریخی شوش محصور شده 
است. از آنجا که سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته کل مجموعه 
را محصور کرده و نیروی یگان حفاظت نیز بر این امور آنچنان که باید 
نظارت ندارد، به نظر می رس��د یا نباید امیدی به ثبت جهانی شوش 
داشته باشیم و یا این که پرونده آن را زمانی به کمیته میراث جهانی 

می دهیم که از تاریخ خالی شده است!

روستای کندوان در راه ثبت جهانی 
رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی 
با بیان این که تالش می ش��ود روس��تای کندوان تا سال2014 ثبت 
جهانی شود، گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید قبل از 

روستاهای دیگر پرونده این روستا را برای ثبت جهانی ارایه می کرد.
تراب محمدی با اش��اره به این ک��ه هتل کن��دوان از مجموعه های 
بی نظیر دنیاس��ت، افزود: فاز اول این هتل برای تورهای گردشگری 
آسیای شرقی و اروپا که معموالً 25تا 30نفر بودند، پاسخگو نبود که 
امیدواریم با افتتاح فاز دوم، این مش��کل برطرف شود. وی در مراسم 
افتتاح فاز دوم هتل صخره ای کندوان با بیان این که آذربایجان شرقی 
قابلیت های گردش��گری و تاریخی بس��یاری دارد، در گفتگو با مهر 
اظهار داشت: این استان تمام شاخص های گردشگری و صنایع دستی 
را یکجا داراست و دواثر تاریخی که ثبت جهانی شده را در خود جای 
داده اس��ت. بازار تبریز به عن��وان بزرگ ترین بازار مس��قف آجری و 
مجموعه کلیس��ا های آذربایجان و مجموعه های تاریخ��ی دیگر، از 

شاخص های گردشگری این استان هستند.
رییس اداره میراث فرهنگی آذربایجان ش��رقی با اش��اره به این که 
روستای کندوان جزو سه روستای صخره ای جهان است، گفت: یکی از 
این روستاها در آمریکای شمالی، دیگری در ترکیه و سومی روستای 
کندوان اس��ت که تنها در این روس��تا زندگی جریان دارد و بیش از 

195خانواده در میان این صخره ها زندگی می کنند.
وی با اش��اره به افتتاح فاز دوم هتل کندوان اف��زود: هتل کندوان از 
مجموعه های بی نظیر دنیاس��ت که پی��ش از این قرار ب��ود به موزه 
تبدیل شود، اما براس��اس تصمیم مدیر س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری وقت به هتل تبدیل شد و فاز نخس��ت آن در سال86 به 
بهره برداری رسید. عضو شورای مش��ورتی گردشگری کشور گفت: 
گردش��گران خارجی ترجی��ح می دهند، دور از هیاهوی ش��هرها در 
خانه های روس��تایی و تاریخی اقامت گزینند. محم��دی با بیان این 
که زمانی که ما این هتل را به بهره برداری رساندیم، شایع کردند که 
قرار است روستاییان را از این محل خارج کنیم، گفت: طی ماه آینده 
تمامی زمین های روستای کندوان دارای س��ند می شوند و می توان 
کندوان را نخستین روستایی دانست که روستاییان آن صاحب سند 

رسمی هستند.
وی افزود: این روس��تا مجهز به فاضالب صنعتی، اینترنت بی سیم و 
برق اس��ت و تنها برای مراقبت از بنای تاریخی نمی توان آن را مجهز 
به گاز کرد که البته در روس��تای جدید، این موضوع پیش بینی شده 
است. وی در ادامه خواستار کاهش قیمت هتل ها برای افزایش جذب 
گردشگر ش��د. رییس گردشگری اس��تان آذربایجان ش��رقی افزود: 
در فاز دوم هتل س��نگی کندوان یک میلیارد تومان هزینه ش��د که 
 اگر به پیمانکار س��پرده می ش��د، با 10میلیارد تومان نی��ز به پایان

 نمی رسید.

 

نرگس درخشان- هفته گذشته درهمین ستون مطلبی 
نوشتیم با این عنوان»مسجد جامع عتیق بیمه شد«؛ تیتری 
که تنها سعی داشت خرسندی میراث دوس��تان را از خبر 
ثبت جهانی مس��جد عتیق و به گونه ای ف��رار از گزندها و 
تهدیدها را نشان بدهد. طعم ش��یرین ثبت جهانی مسجد 
عتیق تنها دو روز بعد به تلخی زد. سایه سنگین نقض حریم 
این مس��جد توسط ش��هرداری به واس��طه ورود و تخریب 
 حریم آن، نشان داد که ثبت جهانی آثار تاریخی به تنهایی 
نس��خه ای برای نگاهداش��ت و حفاظت از آنها نمی پیچد. 
درحریم مسجد جامع عتیق در گذر تاریخی هارونیه)هارون 
والیت( حمام و خانه ای  قرار داش��ت که به همراه بناهای 
پیرامونش در نقشه های شرکت مشاور نقش جهان به عنوان 
اثر تاریخی واجد ارزش نامگذاری شده بود. تخریب خانه و 
حمام تاریخی از سوی شهرداری با هدف مرمت این بناها، اما 
با بولدوزر انجام شده است. نکته تأمل برانگیز این است که 
چگونه و با چه تخصصی  ارگان هایی غیر از سازمان میراث 
فرهنگی دست به احیا و مرمت می زنند؟ آیا بودجه ناکافی 
در سازمان های حفاظتی میراث فرهنگی و طبیعی دلیل 
این رخدادهاست؟ رخدادهایی که این سال ها حیات شهر 
 موزه اصفهان را با خطرات جدی مواجه کرده و در دراز مدت

س��یمای آثار آن را خدش��ه دار می کند. بدیهی است پس 
 از اع��الم ثبت ی��ک اثر در فهرس��ت جهانی دولت کش��ور 
درخواس��ت کننده نس��بت به حف��ظ، مرم��ت و مراقبت 
آن آثار متعهد می ش��ود؛ ام��ری که برای می��راث جهانی 
ایران چن��دان هم بدیهی نیس��ت و متأس��فانه س��ازمان 
می��راث فرهنگی در این کش��ور به دلیل ظرفی��ت اجرایی 
مح��دود در چمب��ره بودجه ه��ای ناکاف��ی، تاکن��ون از 
مس��ئولیت هایش باز مانده اس��ت. حریم مس��جد جامع 
عتیق تنها مکانی نیس��ت که به دست ش��هرداری و بدون 
 مج��وز می��راث فرهنگ��ی تخری��ب می ش��ود و بناهای 
ثبت ش��ده جهانی را درمعرض خطر قرار می دهد. میدان 
نقش جهان نیز از جمله آثاری اس��ت که به این دلیل خطر 
خروج آن از لیس��ت میراث جهانی احساس می شود. عبور 
خط ش��رقی- غرب��ی  متروی اصفه��ان از زیر ای��ن میدان 
 جهانی و ساخت و س��ازهای بدون جانمایه صحیح، حیات 
نقش جهان را متزلزل ساخته است. در مقابل همه این ها، 
سازمان میراث فرهنگی از ظرفیت اجرایی چندانی برخوردار 
نیس��ت و به وضوح می توان دی��د که ق��درت رویارویی با 
ارگان های ثروتمند و فربه را ندارد. این روزها این سازمان 
تنها شاهدی بر رخدادهای تلخ میراث فرهنگی است و قدرت 

آن در دایره کاغذ و قلم می چرخد.

ه��ارون والیت،ج��دا از جذابیت های  گروه
 مذهب��ی ب��رای اف��راد، ب��ه خاط��ر  میراث

کاشی کاری های زیبا، شفاف و زنده اش 
همواره در شمار بناهای تاریخی نفیس اصفهان بوده و شایسته 
توجه و مراقبت بیش��تر اس��ت، اما دخالت های غی��ر اصولی و 
مرمت های س��لیقه ای ک��ه در س��ال های اخی��ر در این بنای 
تاریخی– مذهبی صورت گرفته، سیمای تاریخی و فرهنگی آن 

را مخدوش کرده است. 
این بنا که زیر نظر هیأت امنا و وابسته به اداره اوقاف اصفهان اداره 
می شود، پروژه مرمت و ساماندهی آن به دستور هیأت امنا انجام 
ش��ده اس��ت. با این حال، مرمت های صورت گرفته به هیچ وجه 
منطبق بر اصول کارشناس��ی ش��ده و علمی نیس��ت، به گونه ای 
که به اصالت این اثر تاریخی ارزشمند آس��یب های بسیاری وارد 

شده است.
 در یک مورد، بنا بر دس��تور هی��أت امنای این بقعه در دو س��وی 
 چپ و راس��ت ورودی بنا، کاش��ی کاری هایی منق��ش در اندازه 
25 متر مربع طراحی و نصب شده که به هیچ وجه با گنبد فیروزه ای 
دوپوش، کاش��ی کاری معرق نفیس و تاریخی اصلی اثر سنخیت 
ندارد. عالوه بر این، در درون بقعه نیز دستور داده شده نقش هایی از 
گل و بوته و پرندگان طراحی و اجرا شود که در این مورد نیز نتیجه 

بی کیفیت کار، به اصالت و جذابیت های اثر آسیب وارد کرده است. 
بنای تاریخی »هارون والیت« یا »هارونیه« یا »مدرسه میرزا 
ش��اه حس��ین« در میدان عتیق اصفهان، کوچه هارونیه و در 
کنار منار 52 متری دوره س��لجوقی واقع اس��ت. بنای هارون 
 والیت در زمان ش��اه اس��ماعیل صفوی به س��ال 918 قمری 
)891 خورشیدی( ساخته و بعدها توسط شاهان دیگر همین 

دودمان مرمت شد.
 این بن��ا که م��ردم محل��ی آن را ه��ارون والت می  گویند، به 
دس��تور یکی از امرای مشهور ش��اه اس��ماعیل صفوی به نام 
»دورمش خ��ان« و ب��ا نظ��ارت وزی��ر او »میرزا شاه حس��ین 
اصفهانی« بنا شده است. بقعه  هارون والیت با گنبد فیروزه ای 
دوپوش، از س��مت غرب به وس��یله دری به محوطه  مدرس��ه 
کوچکی باز می ش��ود که در اطراف آن حجره هایی وجود دارد 
و جرزها و پش��ت بغل های اطراف آن با تزئینات معقلی )آجر و 
کاشی( مزین شده اس��ت. ایوان جنوبی آن هم دارای محرابی 
است که با کاش��ی کاری معرق نفیس تزئین ش��ده است. این 
مدرسه به وسیله سردر دیگری به صحن شمالی هارون والیت 
باز می شود. کتیبه  همین س��ردر نفیس، به خط ثلث با کاشی 
سفید معرق بر زمینه الجوردی نش��ان می دهد که این بنا در 
زمان شاه  اسماعیل اول ساخته شده است. سردر شرقی هارون 

والیت با تزئینات کاش��ی معرق، روبه روی مس��جد علی واقع 
شده است.  

در م��ورد اهمیت مذهبی بنای ه��ارون والیت، مطال��ب متنوع و 
متضادی در منابع مختلف موجود اس��ت. برخی منابع آن را بقعه 
امامزاده »هارون بن موسی بن جعفر صادق« ششمین فرزند امام 
موسی بن جعفر، و برادر امام رضا نوش��ته اند که در مدینه به دنیا 
آمد و در 20 سالگی مدینه را به قصد خراسان ترک کرد و در سن 
51 سالگی کشته ش��د. اما آیت اهلل مرعشی نجفی در »مشاجرات 
س��ادات« آورده که هارون بن موس��ی در نزدیکی طالقان مدفون 
اس��ت. به گواهی منابع مختلف از جمله پایگاه های اینترنتی حرم 
 یار  و  امامزادگان، در حال حاضر هفت محل در هفت شهر مختلف 
به عنوان مدفن »هارون بن موسی« نام گذاری شده و زیارتگاه هایی 
بر آنها ساخته شده که س��ه مورد اول از بقیه مش��هورتر است، اما 
به درس��تی روش��ن نیس��ت که مدفن واقعی »هارون بن موسی 
کاظم« کدام یک از این هاست؛ امامزاده هارون بن موسی در شهر 
 اصفهان، امامزاده هارون بن موس��ی در شهر کاش��ان یا امامزاده

هارون بن موسی در روستای جوستان از توابع شهرستان طالقان. 
صادق هدایت، نویسنده و پژوهشگر نامدار کشورمان، در سفرنامه 
»اصفهان نصف جهان« که حاصل س��فرش به اصفهان در س��ال 
1311 خورشیدی است، درباره هارون والیت یا »مدرسه هارونیه« 
می نویسد: »در پیچ و خم های بازار کهنه اصفهان، هارون والیت یا 
مدرسه هارونیه واقع شده که از بناهای دوره شاه اسماعیل است و 

نمایش خوبی از صنایع آن دوره به دست می دهد.  
در داخل آن ضریح نس��بتاً قدیمی گذاش��ته اند و معروف اس��ت 
که یک نفر یهودی در آنجا خاک اس��ت. این مدرس��ه، از جاهایی 
اس��ت که مورد توجه عوام اس��ت و به آن دخیل می بنددند و نذر 
و نیاز می کنند...« محمودرضا شایس��ته نی��ز در کتاب »اصفهان، 
بهش��تی کوچک اما زمینی« در م��ورد هارون والت می نویس��د: 
»... از نکات جالب دیگر این که یهودیان نی��ز به آن ارادت خاصی 
داش��ته و معتقدند یکی از روحانیون آنها به نام م��ال نصیر در این 
محل مدفون است. «  بر اساس سفرنامه ش��اردن، این مکان برای 
مس��لمانان، یهودیان و حتی مس��یحیان در قرن یازدهم مقدس 
بوده اس��ت. با وجود این، اما ه��م اکنون این بنا در دس��ت هیأت 
 امنایی وابس��ته به اداره اوقاف اس��ت که بی توجه ب��ه ارزش های

تاریخی و هنری آن، در حال س��اماندهی و توسعه بنای آن است، 
حاصل کار نیز آس��یب اساس��ی به بنایی با ارزش های تاریخی و 

معماری بسیار است.

مرمت سلیقه ای، بالی جان میراث مذهبی

هارون والیت نیازمند مرمت اساسی است
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خطر در کمین شاخص ترین اثر صفوی شیراز

نیم شمسه ایوان مسجد خان شیراز ترک برداشت
نیم شمسه ایوان مدرسه خان ش��یراز ترک برداشته و هر روز 
در حال بازتر شدن است. مدرسه خان که از شاخص ترین آثار 
دوره صفویه در شیراز است، به دستور شاه عباس اول و توسط 
 اهلل وردی خان حاکم فارس س��اخته و بعدها توسط فرزندش 
امام قلی خان تکمیل ش��د. این اثر در محوط��ه بافت تاریخی 

شیراز و در نزدیکی حرم شاهچراغ است.
مدرسه خان یکی از مدرسه های تاریخی شهر شیراز و بازمانده 
 از دوران صفویان اس��ت. این مدرس��ه دارای صحنی به طول 
 51 و ع��رض 45 متر اس��ت و در ه��ر چهار ط��رف آن جمعا 
70 حجره  در دو طبقه س��اخته شده اس��ت. در قسمت باالی 
ورودی این مدرس��ه نیز تاالری وس��یع که مالص��درا در آن 

تدریس می کرده وجود دارد. 

از تزئینات این مدرس��ه مقرنس های زیبای س��ردر ورودی و 
همچنین کاش��ی کاری معرق راهروهای ورودی آن اس��ت. 
مدرسه خان به ش��ماره 75 و در تاریخ 1310/10/15 هجری 

شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 
با وجود این، اما در باالترین قسمت مقرنس های سردر ورودی 
و نیم شمس��ه ایوان ورودی این مدرسه باشکوه  شکافی ایجاد 
ش��ده که در صورت عدم مرمت و علت یابی، ممکن اس��ت به 
آسیبی جبران ناپذیر برای این بنای تاریخی بدل شود. شکاف 
ایجاد شده در این قسمت از بنا تزئینات و کاشی کاری های اثر 

را شکسته و تخریب کرده است. 
 نیم شمسه به قسمتی از مقرنس کاری گفته می شود که در 
آن تزئینات ای��وان به نوک طاق وصل می ش��ود، در معماری 

ایرانی به این قسمت اگر در زیر گنبد باشد، شمسه گفته شده و 
در ایوان و سردر ورودی نیم شمسه خوانده می شود. 

این اتفاق در حالی رخ داده که مسئوالن اداره میراث فرهنگی 
اس��تان فارس در اس��فند س��ال 90 از پایان مرمت این بنای 
تاریخی ب��ا هزینه  دو میلی��ارد ریال اعتبار خب��ر داده بودند. 
بر این اساس، گفته شد احیای پش��ت بام مدرسه، کف فرش، 
تعمیرات داخلی و ساخت درب حجره های ضلع شمال و شرق، 
تعمیرات ضلع ش��مالی، تعمیرات آجرکاری و بندکش��ی در 
محل های مورد نیاز، تعمیرات کف ف��رش حیاط و ایوان ضلع 
جنوب، تعمیرات کاشی کاری طرفین ورودی، تعمیرات سنگ 
ازاره های ضلع شمالی از اقدامات مرمتی انجام گرفته در مدرسه 

خان بوده است.

عکس یادگاری

خواب شیرینم آرزوست
گردش ننو آدم رو آرزومند یک خواب شیرین می کنه،ننویی 
که به دست مادر بره و بیاد،یه دم تو هوا،یه دم تا  لب 
گلهای قالی.
چشمای خسته ما خواب میخاد...مثل بچه ای که حاال دیگه 
چشماش از مستی خواب و نبود آرام و قرار برای 
خواب اشکی شده!

 خطوط ایران باستان 
در کاخ نیاوران بررسی می شود

 خطوط، زبان ه��ا و کتیبه های ایران باس��تان در کارگاه آموزش��ی 
»از خط تا باغ کتیبه ها « در مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران مورد 
تحلیل و بررسی قرار می گیرد. این کارگاه آموزشی را 23 تیرماه واحد 
حفاظت و مرمت این مجموعه و با هدف آش��نایی و شناخت هرچه 
بیشتر پژوهشگران، کارشناسان و عالقه مندان با خطوط و زبان های 
 به کار رفته در موالژه��ای باغ کتیبه های مجموع��ه نیاوران برگزار 
می کند. آشنایی بیشتر عالقه مندان با این باغ که کتیبه های باستانی 
کشورمان را در خود جای داده، از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه 
آموزشی است. آشنایی با زبان ها و کتیبه های ایران باستان، آشنایی 
 با نقش فارس��ی میانه در باغ کتیبه ها و گفتگ��و پیرامون لزوم ایجاد 
باغ کتیبه ها و فواید آن، از جمله مباحثی اس��ت ک��ه در این کارگاه 
 آموزش��ی مطرح می ش��وند. نگارش زنده خطوط باس��تانی ایرانی 
از دیگر بخش های این کارگاه است. رس��ول بشاش کنزق، مجری 
طرح ب��اغ کتیبه ه��ا، علی ش��هیدی، مریم دارا و حس��ین دلش��اد 
 اس��اتیدی هس��تند که در این کارگاه آموزش��ی برای عالقه مندان 

تدریس می کنند.

ثبت جهانی هم نسخه ای نپیچید
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ابالغ
2423 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800347، ش��ماره پرونده: 9109980350800004، 
شماره بایگانی شعبه: 910004، خواهان علیرضا سواری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فخرالدین صالحی و محرم سپهری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارجاع و به کالسه 9109980350800004 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/23 
و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
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 شود 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 رسیدگی حاضر 

گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
2529، کالس��ه پرونده: 910339 ح / 26، وقت رس��یدگي: 91/5/23 س��اعت 10/30 صبح، 
خواه��ان: مهدي قانوني فرزن��د محمد صادق، خوان��ده: راضیه اس��ماعیلي فرزند محمد، 
خواس��ته: اعس��ار از پرداخت محکوم به، خواهان دادخواستي تس��لیم دادگاههاي عمومي 
نموده که جهت رس��یدگي به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود. 
تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رس��یدگي حضور به هم رس��اند چنانچه بعداً  ابالغي به وسیله آگهي الزم شود فقط 
ی��ک نوبت منتش��ر و م��دت آن ده روز خواهد بود. ارژندی- مدیر دفتر ش��عبه 26 دادگاه 

عمومي حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رأی
2580، ش��ماره دادنامه: 9109970351500307، ش��ماره پرونده: 9009980351501415، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901429، خواهان: آقاي حمید کرمي به نش��اني اصفهان خیابان 
ش��ریعتي غربي کوچه بهار 18، پالك 34، خوانده: آقاي بهزاد رش��ید یگورابي به نش��اني 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و 
به ش��رح زی��ر مبادرت به صدور راي م��ي نمای��د. راي دادگاه: در خصوص دعوي آقاي 
حمید کرمي به طرفیت آقاي بهزاد رش��ید بگورابي به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 
میلیون ریال و خسارت دادرسي به استناد چک 121221/844540/46 مورخ 89/12/5 نظر 
به اینکه مس��تندات ابرازي خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه دارد و خوانده دفاعي که برائت ذمه خود یا بي اعتباري مس��تندات خواهان را ثابت 
سازد ارائه ننموده است دعوي خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرس��ي مدني خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 
س��ه میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي در ح��ق خواهان محکوم مي گردد. 
ضمناً دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
اج��راي حکم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمي بانک مرکزي محاس��به و از محکوم علیه 
وصول و به محکوم له ایصال خواهد داش��ت. راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهي 

است. رئیس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان- سراج
 

ابالغ
2627 ش��ماره ابالغیه: 9110100351201055، ش��ماره پرونده: 9009980351200940، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900942، خواهان عزت ماوردی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
عبدالرحیم مس��لمی به خواس��ته اثبات مالکیت )مالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 9009980351200940 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/22 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
الم��کان 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 مرات��ب 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. شعبه دوازدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2683 ش��ماره اجرائیه: 9110420350500093، ش��ماره پرونده: 9009980350500925، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900983، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350500817 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350501611 محکوم علیهم 
1- شرکت تجارت گستر عالی قاپو )در حال تصفیه( نشانی: خ مصلی مغازه روبرو آسمان 
نما جنب خ ش��هید نیکبخت، 2- شرکت نمادین تکثیر نشانی: تهران میدان آرژانتین، انتهای 
بلوار بیقهی پالك 71 طبقه دوم واحد B، 3- کریم فاطمی و 4- فیروز عبدی هر دو مجهول 
المکان متضامنًا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 909/309/860 ریال بعنوان اصل خواس��ته 
و مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبل��غ 23/023/440 ریال حق الوکاله وکیل 
و 2- پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 80/8/19 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له مؤسس��ه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمینی )ره( مصالی بزرگ اصفهان با مدیرعاملی 
س��عید خادم آقا نشانی: خ مصلی مس��جد مصلی. با وکالت آقای محسن شکرچی زاده و 
3- نیز پرداخ��ت مبلغ 45/465/500 ریال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت. )ضمنًا 
رأی صادره نس��بت به محکوم علیهم ردیف دو الی چهار غیابی است(. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا 
قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ناظمی- مدیر دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
2684 شماره: 779/89 ح 6 بابک بینا دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 387-

90/3/22 به طرفیت رحمت اله و منیژه ش��ارقی به این دفتر تقدیم که به کالسه 116/90 ت 
تجدیدنظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و تقاضای تجدیدنظرخواه 
و به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت می گردد، ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر، 
الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. فانی- مدیر 

دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2685 ش��ماره ابالغیه: 9110100351201074، ش��ماره پرونده: 9009980351200856، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900857، خواهان رضا شایسته فر دادخواستی به طرفیت خوانده 
داریوش ذبیحی س��امانی و محمدعلی مجلسی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200856 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/24 و س��اعت 12:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 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 رسیدگی حاضر گردد. شعبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

2686 شماره درخواست: 9110460350800004، شماره پرونده: 8909980350800825، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890825، آقایان و خانم ها حسین، محمد، عصمت و صدیقه همگی 
خسروی دادخواس��تی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1037-90/7/30 به 
این دادگاه تقدیم نموده اس��ت. از آنجا که تجدیدنظرخوانده حس��ین عبایی مجهول المکان 
می باشند به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به 
دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارس��ال 

می گردد. هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2687 ش��ماره دادنامه: 9109970351500180، ش��ماره پرونده: 9009980351500759، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900764، خواهان: مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان نمایندگی 
مرادعلی نیکوپناه با وکالت خانم گلنوش یزدانی به نش��انی اصفهان خیابان ش��یخ صدوق 
ش��مالی مجتمع س��رو طبقه 5 واحد 20، خواندگان: 1- آقای جعفر عابدی دهقی 2- آقای 
محمود رش��یدی همگی به نش��انی مجهول الم��کان 3- آقای روح اله صادقی به نش��انی 
اصفهان راه آهن منازل س��ازمانی بل��وار کاج کوی الله پالك 51، خواس��ته: مطالبه وجه 
چک، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
دعوی مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم گلنوش یزدانی بطرفیت آقایان 
جعف��ر عابدی دهقی و محمود رش��یدی و روح اله صادقی بخواس��ته مطالبه مبلغ صد و 
هفده میلیون و س��یصد و پنجاه هزار ریال و خس��ارات دادرس��ی به استناد چک شماره 
363/961625 م��ورخ 90/5/22 نظر به اینکه مس��تندات ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال 
ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود 
یا بی اعتباری مس��تندات خواهان را ثابت س��ازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون 
به صحت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
را ب��ه پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ دو میلیون و س��یصد و پنجاه و دو 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواه��ان محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجراء خس��ارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته را از 
تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اع��داد تورمی بانک 
مرکزی محاسبه  و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 5040 س��راج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2689 ش��ماره: 901140 ب 1 موضوع شکایت آقای سید محمد واعظی فرزند سید نصراله 
علیه س��ید مجتبی میرنصیری فرزند س��ید احمد مبنی بر خیانت در امانت می باشد. دفتر 

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان م الف/ 5037
 

احضار
2690 چون آقای موس��ی عش��وری مهرنجانی فرزند جانعلی ش��کایتی علیه آقای موسی 
فروزنده فرزند ش��یرعلی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده 
به کالس��ه 910331 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در 
صورت عدم حضور وقت دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5035 شعبه 

اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
2691 چون آقای نعمت اله مؤذن فرزند حس��ن شکایتی علیه آقای پرویز آقاداودی فرزند 
اس��داله مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول، کالهبرداری به میزان 5 میلیون تومان 
مطرح نموده که پرونده به کالسه 910300 ب 1 این بازپرسی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود واز متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

5034 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2692 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای محمدرضا بحق فرزند حس��ن شکایتی علیه آقای 
رضا اطلس��ی فرزند علی دایر بر کالهبرداری و خیانت در امانت و اغفال و فریب مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910248 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با 
تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 5033 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2693 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای سید مصطفی امامی فرزند سید رضا شکایتی علیه 
آقای غالمرض��ا محبی دایر بر جعل و کالهبرداری چک مجهول المکان به این بازپرس��ی 
تس��لیم و به ش��ماره 910246 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه 
از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و ب��ا تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
 نمود. م الف/ 5032 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2694 بدینوسیله اعالم می گردد آقای حمید جاهدی فرزند عباس شکایتی علیه آقای محمد 
بل��وچ اکبری فرزند مظفر دایر بر کالهبرداری و جعل امضاء در چک مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 870507 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 5031 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
2695 ش��ماره دادنامه: 9109970353400276، ش��ماره پرونده: 9009980365601575، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910030، شاکی: آقای علیرضا دری کفرانی به نشانی پروین حکیم 
ش��فایی دوم ك چمران بن س��عید مدنی پ 121، متهمین: 1. آقای حامد شفیعی به نشانی 
متواری، 2. آقای فرامرز حاتمی نژاد به نشانی فعاًل زندان مرکزی اصفهان )متواری(، اتهام: 
خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام آقای 
حامد ش��فیعی فرزند رضا دائر بر خیانت در امانت حس��ب ش��کایت آقای علیرضا دری و 
اظهارات مطلع و متواری بودن متهم و رونوشت امانت نامه در مورد کامیون کشنده هوو 
به ش��ماره انتظامی 682 ع 36/ ایران 13 بزه انتس��ابی محرز و مس��لم می باشد و مستنداً 
به ماده 674 قانون مجازات اس��المی متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس محکوم می 
گ��ردد و در خص��وص اتهام متهم دیگر به نام آقای فرام��رز حاتمی نژاد فرزند غالمرضا 
متولد 1351 دائر بر خیانت در امانت حسب شکایت شاکی مزبور با توجه به اظهارات خود 
ش��اکی هیچگونه پولی بابت خرید کامیون مزبور به متهم اخیرالذکر نداده که کامیون فوق 
الذکر از وی خریداری کرده باش��د و جهت کار به وی تحویل داده باش��د و پنجاه میلیون 
تومان به آقایان مهدی نظامزاده و حامد شفیعی داده است لذا بزهی احراز نگردیده مستنداً 
به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم اخیرالذکر از اتهام مزبور صادر و اعالم می 

گردد. رأی صادره نس��بت به متهم فوق االش��اره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و نس��بت به متهم اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 

5018 مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
2696نظر به اینکه آقای س��ید عبداله طبائیان نژاد شکایتی علیه محمود مرتضوی کاویانی 
مبنی بر جعل و اس��تفاده از س��ند جعلی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 900951 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 5020 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
2697 نظر به اینکه آقای مهرداد حق وردی باغانی فرزند مصطفی به اتهام توهین و تهمت 
حسب شکایت آقای اصغر گشول ممزائی فرزند علی عسگر از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 910463 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م الف/ 5019 دفتر شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

تغییرات 
2705، ش��ماره 4841 آگهی تغییرات ش��رکت خدماتی پش��تیبانی دانا صنعت اردستان به 
ش��ماره ثبت 754 و شناسه ملی 10861907160 به اس��تناد صورتجلسات مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه و هیات مدی��ره مورخ 91/4/13 ش��رکت خدماتی پش��تیبانی دانا صنعت 
اردستان )سهامی خاص( تغییراتی به شرح زیر به عمل آمد: 1- آقایان احسان اله مرزبان 
، میثم دیان اردستانی، محسن یزدانیان، مهران همایونفر و داوود خلیلی به عنوان اعضای 
اصلی هیات مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 2- آقای میثم دیان اردس��تانی به 
س��مت رئیس هیات مدیره و آقای محس��ن یزدانیان به س��مت نایب رئیس هیات مدیره و 
خانم مریم الس��ادات ناصریان اردستانی به س��مت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با امضای مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 3- خانم مریم الس��ادات ناصریان اردستانی مدیر 
عامل ش��رکت مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 4- آقای عباس دیان اردس��تانی 
به س��مت بازرس اصل��ی و آقای علی اکبر مرزبان به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت 
برای مدت یک سال انتخاب ش��دند. 5- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی 
 های ش��رکت تعیین گردی��د. ذبیح اله فدایی- رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالك اردس��تان 

شماره م/ الف 129
 

تغییرات 
2706، ش��ماره 4723 آگهی تغییرات ش��رکت فوالد کار اردس��تان با مسئولیت محدود به 
ش��ماره ثبت 117 و شناس��ه ملی 10260032122 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده و نقل و انتقاالت مورخه 91/2/16 در ش��رکت فوالد کار اردس��تان تغییراتی به 
شرح ذیل به عمل آمد. 1- به موجب سند صلح وارده به شماره 83865 مورخ 1391/2/16 
دفتر 51 اردس��تان تمامیت 50 درصد س��هم الش��رکه از طرف احمد فدوی اردستانی )40 
س��هم( و زهرا ناصری زاده )5 س��هم( و علیرضا فدوی اردستانی )5 سهم( به اقای حسن 
منتهای��ی کچومثقالی واگذار گردید و هیچ گونه حق وس��متی در ش��رکت ندارند. 2- آقای 
حسن منتهایی به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم چراغ بیگی به سمت نایب رئیس و 
آقای عبداله عسکریانفرد اردستانی به سمت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و 
س��فته بروات قراردادها و عقود اس��المی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

است. ذبیح اله فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان شماره م/ الف 128
 

تغییرات 
2707، شماره 4726، آگهی تغییرات شرکت تولیدی کویر مقوای اردستان )سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت 706 و شناس��ه ملی 10861076602 به اس��تناد صورت جلس��ات مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده و عمومی عادی به ط��ور فوق العاده مورخه 91/3/7 ش��رکت کویر 
مقوای اردس��تان تغییراتی به ش��رح ذیل بعمل آمد. 1- خانم زه��ره مرتضی زاده درقه و 
آقای محمد مرتضی زاده و آقای س��ید احمد طباطبایی مزدآبادی به س��مت اعضای هیات 
مدیره انتخاب ش��دند و آقای س��ید احم��د طباطبایی مزد آبادی به س��مت عضو و رئیس 
هی��ات مدیره و خانم زهره مرتضی زاده درقه به س��مت عضو و نایب رئیس هیات مدیره 
و آقای محمد مرتضی زاده به س��مت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوس��ال 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد تعهد آور ش��رکت از جمله چک و سفته و بروات و 
عقود اس��المی با امض��ای مدیر عامل و رئیس هی��ات مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت 
معتبر است. 2- آدرس شرکت به ناحیه صنعتی زواره روبروی کارخانه پاسارگاد شرکت 
کویر مقوای اردستان کد پس��تی 84416 انتقال یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. 3- آقای مهدی عظیما به س��مت بازرش اصلی و آقای احمد هاش��م پور به س��مت 
بازرس علی البدل مدت یکس��ال تعیین ش��دند. 4- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت 
 درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. ذبیح اله فدایی- رئیس ثبت اس��ناد و امالك اردستان 

شماره م/ الف 130

حصر وراثت 
2708، خانم معصومه روح اللهی دارای شناس��نامه ش��ماره 1581 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 308/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان شکر اهلل روح الهی ورنوسفادرانی بشناسنامه 164 در تاریخ 1345/3/3 
اقامت��گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- محمد علی روح الهی ورنوسفادرانی فرزند سلطانعلی ش ش 259 )برادرزاده( 2- محمد 
حسین روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند سلطانعلی ش ش 258 )برادر زاده( و ال غیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه 7 شورا حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر شماره م/ الف 12582

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2710، بدینوس��یله اعالم می گردد آقای بابک نمازی و مژده مش��ایخ میبدی شکایتی علیه 
آق��ای رض��ا عبدالهی فرزند علی محمد دایر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910247 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با 
تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی ب��رای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی 
 اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان م/ الف 5030
 

ابالغ 
2712، ش��ماره: 9110110364900218 نظ��ر ب��ه این که آقای مه��دی قربانی قلعه میری 
به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت آقای محمد رضا کافی فرزن��د علی از طرف این 
دادیاری در پرونده کالس��ه 900248 د/ 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واقع 
در خیابان آتش��گاه دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد گردید. صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان شماره م/ الف 5027
 

ابالغ 
2713، ش��ماره: 9110110364900227 نظ��ر به این که آقای جواد رجب��ی به اتهام ایراد 

ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای محمود نامنی فرزند اکبر از طرف این دادیاری 
در پرونده کالس��ه 910426 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم 
نب��ودن مح��ل اقام��ت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واقع 
در خیابان آتش��گاه دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد گردید. صادقی - دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان شماره م/ الف 5028
 

ابالغ 
2714، نظر به این که آقای شهرام بابوکانی فرزند غالمرضا به اتهام توهین و تهمت حسب 
ش��کایت آقای اصغر گش��ول ممزائی فرزند علی عس��گر از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910463 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدین وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان شماره م/ الف 5025 
 

احضار 
2715، نظر به این که ش��رکت توزیع نیروی برق شهرس��تان اصفهان ش��کایتی علیه علی 
توکلی مبنی بر انش��عاب غی��ر مجاز برق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910231 
ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آیدجهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. دفتر شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م/ الف 5026
 

ابالغ 
2716، نظر به این که آقای س��ید جواد س��تاریان به اتهام تحصیل مال به نحو نامش��روع 
حس��ب شکایت آقای محمدرضا غفاری فرزند کریم از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910478 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. دفتر ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان شماره م/ الف 

 5024
 

احضار 
2717، نظر به این که آقای علی خیاطان فرزند رضا ش��کایتی علیه محس��ن رحیمی فرزند 
مهدی مبنی بر تحصیل نامش��روع وجه مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900974 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م/ الف 5023
 

احضار 
2718، نظر به این که آقای مهدی جهانگیری ش��کایتی علیه حس��ین حیدر پور فرزند رضا 
مبن��ی بر تظاهر در ام��ر وکالت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910228 ب 2 ثبت 
این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م/ الف 5022
 

احضار 
2719، نظ��ر به این که آقای حمید قدرتی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه  1- محمد طاهریان 
اصفهانی بر اتهام کالهبرداری و تحصیل نامش��روع مال وغصب عنوان 2- زهره مقتدری 
به اتهام مشارکت در کالهبرداری 3- یزدخواستی به اتهام معاونت در کالهبرداری مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 910151 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م/ الف 5021 
 

ابالغ رأی
2720، ش��ماره دادنامه: 9109970354500326، ش��ماره پرونده: 9009980358500721 
، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900789، ش��اکی: آقای عباس��علی محلوجی به نش��انی خ جی 
ش��رقی 200 متر باالتر از باغ رضوان نرس��یده به برج کبوتر پش��ت نمایش��گاه کامیون 
امید منزل ش��خصی، متهم: آقای علیرضا شاه چراغی به نش��انی مجهول المکان اتهام ها: 
1- ای��راد جرح عمدی با چاقو2- توهین گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده 
و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل 
 مبادرت به انش��اء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای علیرضا شاهچراغی 
فرزند جمش��ید دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای عباسعلی محلوجی 
فرزند غالمرضا با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شده اظهارات گواهان گواهی 
پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به شرح فوق محرز 
تشخیص و مش��ار الیه را به استناد ماده 481 و تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی 
به پرداخت 1/5 صدم دیه کامل )بابت متالحمه زانو( ظرف یک س��ال از وقوع بزه در حق 
شاکی و تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی 

اصفهان- رستم پور شماره م/ الف 5017. 
 

ابالغ 
2721، نظر به این که آقای محمد علی کاشانی به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای 
س��ید جواد میر حسینی فرزند سید محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910040 
ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 

شد. دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شماره م/ الف 5036 . 
 

ابالغ 
2722، نظر به این که آقای میثم محمودی فرزند محمد تقی به اتهام رابطه نامشروع و ایجاد 
مزاحمت حسب شکایت آقای حیدر نوروزی فرزند جمشید از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910352 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. دفتر شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی وانقالب اصفهان شماره م/ 

الف 5039. 
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ابالغ 
2723، نظر به این که آقای محمد هش��ت طالب و حمید به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
حس��ب شکایت آقای سید علی حسینی فرزند س��ید محمد از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910386 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاض��ر ش��ود در صورت ع��دم حضور پس از ی��ک ماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. دفتر ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی وانقالب اصفهان 

شماره م/ الف 5038. 
 

ابالغ وقت دادرسی
2724، آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی به ش��رکت منطقه پخ��ش مصالح س��اختمانی بهمن 
اصفه��ان موض��وع دادخواس��ت ناص��ر خندان مبن��ی بر ابطال س��ند که تحت کالس��ه 
901138 ح 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت که مراتب طبق 
م��اده 73 ب��رای یک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر 
م��ی گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود ک��ه در تاریخ 91/5/25 س��اعت 8/30 
صب��ح جهت رس��یدگی در ش��عبه نه��م دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان حاضر ش��وید. 
در ص��ورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیح��ه دفاعیه و یا عدم معرف��ی وکیل دادگاه 
 غیاب��ًا رس��یدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. مدیر دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان شماره م/ الف 5179. 
 

مزایده مال منقول )نوبت اول( 
2725، اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی –حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 900114 جح/ 3 له آقای مهدی قلی بهرامی فرزند 
رضا و علیه آقای محمد علی موس��ی خانی به نش��انی اصفهان شهرک صنعتی جی جاده 
فرودگاه  ش��رکت کافی کوال مبنی بر مطالبه مبلغ 563/965/811 ریال بابت اصل خواسته 
و مبل��غ 6/455/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 3/880/000 ریال بابت حق الزحمه 
کارشناس��ی و حق الدرج آگهی مزایده و مبلغ 16/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در روز چهارشنبه مورخه 91/5/4 ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اتاق 307، طبقه 
س��وم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت جهت فروش 1- یک دستگاه 
کلوچه زن ش��ش نازله ساخت کارخانه ماشین سازی امیدی )مستعمل( به ارزش دویست 
و ده میلیون ریال 2- یک دس��تگاه خمیر کن ساخت شرکت سپه کار )مستعمل دو سرعته 
دارای موت��ور گیربکس س��ه فاز( به ارزش یازده میلیون ریال 3- یک دس��تگاه پر کن 45 
ش��یره با ظرفیت 3500 عدد در س��اعت با مارک 08SPIRAFIL و مستعمل با کد داخلی 
031 به ارزش 1/100/000/000 ریال.4- یک دس��تگاه دوربند قوطی آلومینیوم مس��تعمل 
با مارک MB10-6SEAMER به ارزش 400/000/000 ریال که از س��وی کارشناس��ان 
رس��می دادگس��تری ارزیابی و نظریه آنان مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نمای��د. ل��ذا طالبین خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از جلس��ه مزای��ده با مراجعه به 
حاف��ظ اموال موضوع مزایده )آقای غالمرضا موس��ی خانی و اکبر میرزا خانی به آدرس 
ش��هرک صنعتی جی، ش��رکت کافی کوال( و بازدید از اموال با تودیع ده درصد قیمت پایه 
کارشناس��ی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. مدیر اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - دادخواه شماره 

م/ الف 5187.
 

ابالغ وقت دادرسی 
2728، س��مانه جمشیدی کاکش فرزند حاجی به نش��انی اصفهان دادخواستی به خواسته 
گواه��ی عدم امکان س��ازش ب��ه طرفیت حمیدرضا برزگ��ر فرزند جلیل تقدی��م که به این 
ش��عبه ارجاع و به کالس��ه 910426  ع/25 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده اس��ت بر اس��اس دادخواس��ت خواهان و حسب دس��تور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت درروزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر 
م��ی گردد و از خوانده دعوت می ش��ود ک��ه برای روز 91/5/23 س��اعت 10 صبح جهت 
رس��یدگی در دادگاه ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیاب��ان نیکبخت حاضر 
و در همین فرصت نیز جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م به دفتر دادگاه 
مراجعه نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ شده تلقی و دادگاه 
غیاب��ًا تصمی��م مقتضی اتخاذ خواه��د نمود. ضمنًا ب��ه خوانده ابالغ میگ��ردد داور واجد 
 ش��رایط خود را ظرف مدت یک ماه به دادگاه معرفی نماید. مدیر دفتر ش��عبه 25 حقوقی 

اصفهان شماره م/ الف 5184.
 

احضار متهم
2732، ش��ماره ابالغیه: 9110100354000772، ش��ماره پرونده: 9009980365101935 
شماره بایگانی ش��عبه: 910312، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفر خواس��ت شماره 91/335 در پرونده کالس��ه 9009980365101935 برای ابوالقاسم 
هاش��می به اتهام تهدید و ورود به مس��کن یا منزل دیگری به عنف و تهدید و دش��نامی و 
قدرت نمایی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1391/5/31 ساعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. مدیر دفتر ش��عبه 114 دادگاه 

عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان شماره م/ الف 5188.
 

ابالغ 
2737، ش��ماره ابالغیه: 9110100352401999 ش��ماره پرون��ده: 9009980352401469 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901486 خواهان بانک ملت دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان 
ش��رکت فوالد میبد و رادمان شهس��واری و مرتضی فیروزی و علی بهش��تی و ش��رکت 
اقتصاد نوین پارس��یان و ش��رکت احیا ذوب اصفهان و محمد علی پوربافرانی به خواسته 
تامی��ن خواس��ته و مطالبه طلب تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 352 ارج��اع و به کالس��ه 9009980352401469 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/5/24 و ساعت 8/30 تعیین شده اس��ت . به علت مجهول المکان 
بودن 2 تن از خواندگان به نام ش��رکت فوالد میبد و علی بهش��تی و درخواس��ت خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
 دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دومدادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. منش��ی شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان – زینب 

میرطالبی شماره م/ الف 5276. 
 

ابالغ 
2738، ش��ماره ابالغیه: 9110100352401956 ش��ماره پرون��ده: 9109980352400029 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910029 خواه��ان تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه دادخواس��تی به 
طرفی��ت خوان��دگان محمد نیازی و مجتبی جعفری و مهدی صنیع زاده و حس��ین طاهری 
و مجتب��ی خس��روی و علی قاضی ن��ژاد و مهناز محبی به خواس��ته مطالب��ه طلب تقدیم 
دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 24 دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خیابان چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980352400029 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/5/22 و ساعت 
10 تعیین ش��ده اس��ت . به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و در خواس��ت خواهان و 
ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی 
 ودس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
حاضر گردد. منشی ش��عبه بیست و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان–

زینب میرطالبی شماره م/ الف 5275. 
 

مزایده 
2739، اجرای احکام ش��عبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده کالس��ه 890333 ح ج 23 ل��ه خانم پوران محققیان و علیه آقایان و خانم 

ها 1- رس��ول 2- علیرضا 3- اش��رف 4- صدیقه 5- مجید6- حس��ین 7- حیدر8- فریبا 
9- زهره 10- زهرا ش��هرت همگی مس��تاجران مبنی بر مطالبه مهریه از مرحوم حس��ن 
مس��تاجران ب��ه مبل��غ 55/282/000 ریال و یک میلی��ون ریال هزینه کارشناس��ی و مبلغ 
100/000 ری��ال هزینه نش��ر آگه��ی در روز 1391/5/5 س��اعت 30: 8 صبح در محل این 
اج��را )دادگس��تری کل اصفهان طبقه همک��ف اتاق 054( جهت فروش نیم دانگ مش��اع از 
پ��الک ثبت��ی 15/27 واقع در بخش 14 ثب��ت اصفهان یک قطعه زمین واقع در خ آتش��گاه، 
گورتان، کوچه یخچال، کوچه ش��ماره 49 عباس خرس��ندی پ 78 با وصف کارشناس��ی 
ی��ک قطعه زمین محصور ش��ده ب��ا دیوارهای آجری 5 س��انتی که مس��احت عرصه آن 
 270 مت��ر مربع ب��وده و راه دسترس��ی آن در حدود 1/5 متر بوده و ب��ه صورت باغچه 
می باش��د که ارزش نیم دانگ 56/250/000 ریال می باش��د که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده اس��ت برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی اعالمی 
از محل ملک بازدید و با تودیع ده درصد از قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده اس��ت. مدیر اجرای احکام ش��عبه 23 دادگاه 

حقوقی اصفهان شماره م/ الف 5278.
 

ابالغ
2746 در خصوص پرونده کالس��ه 25/91 تجدیدنظرخواهان عباس احمدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر تجدیدنظر از دادنامه ش��ماره 263-91/3/23 به طرفی��ت مصطفی تقی اصفهانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت حضور برای ده روز پ��س از تاریخ چاپ روزنامه تعیین گردیده 
اس��ت تا نس��بت به ارائه الیحه دفاعی��ه اقدام نماید و ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ش��ود. م الف/ 6667 

شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2747 کالس��ه پرونده: 1817/90 ش ح/ 33، ش��ماره دادنامه: 516، مرجع رسیدگی: شعبه 
س��ی و س��وم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آق��ای میالد میرزاخانی نش��انی: 
اصفه��ان خیابان که��ن دژ، جاوان پائین کوی اباذر بن بس��ت یاس 4 پ��الک 36، خوانده: 
آق��ای امیر عزیزی مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای صدور حکم مبنی بر فس��خ معامله 
موضوع مبایعه نامه مورخ 87/4/24 مقوم به یک میلیون و الزام خوانده به اس��ترداد ثمن 
معامله مذکور مقوم به 4 میلیون به انضمام کلیه خس��ارات دادرس��ی، گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای میالد میرزاخانی فرزند منوچهر به طرفیت آقای امیر عزیزی فرزند 
علی به خواسته تقاضای فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 87/4/23 و استرداد ثمن 
معامل��ه جمعًا مقوم به چهارمیلیون تومان به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به 
مبایعه نامه عادی مورخ 87/4/23 ارائه شده توسط خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل 
آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر خرید تمامیت شش دانگ 
پالک ثبتی 25/1699 واقع در مزرعه حسن آباد خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان و پرداخت 
کل ثمن معامله و ارائه س��ند تفویض وکالت به ش��ماره 8030-87/4/30 ثبت شده در دفتر 
اس��ناد رسمی ش��ماره 183 حوزه ثبتی اصفهان که داللت بر واگذاری کلیه اختیارات سند 
تفویضی 6810-87/1/15 ثبت شده در دفترخانه 183 به خواهان دارد و نظریه کارشناس 
انجام ش��ده در بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان که حاکی 
از انتقال شش��دانگ پالک ثبتی 25/1699 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در تاریخ 56/2/5 
در صفحه 420 دفتر 157 زیرش��ماره 21275 بنام محبوبه موسوی خورزوقی فرزند علی 
داشته و نامبرده به موجب وکالتنامه 31547 مورخ 57/5/3 دفتر 275 تهران آقای سیدعلی 
موس��وی را وکیل تام االختیار خود در خرید و فروش اموال نموده و وکیل یاد ش��ده به 
موج��ب وکالتنامه تفویض��ی 50759 مورخ 86/12/26 دفتر 556 ته��ران اختیارات خود را 
نسبت به پالک مورد ادعا و چند پالک دیگر به رسول سلیمانی آب نیلی تفویض و نامبرده 
هم اختیارات خود را طی وکالتنامه 6810 مورخ 87/1/18 به خانم بتول مش��اوران تفویض 
م��ی نماید و نامبرده نیز طی وکالتنامه ش��ماره 8030 مورخ 87/4/30 اختیارات خود را به 
خواهان تفویض نموده در قرارداد ارائه شده شماره پالک 21275 قید گردیده است و لیکن 
با توجه به تصویر س��ند مالکیت وکالتنامه های ارائه شده شماره پالک صحیح 25/1699 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان می باش��د و شماره قید شده در مبایعه نامه عادی شماره 
ثبت ملک در دفتر امالک می باش��د و مفاد نامه 203/5/4801 مورخ 90/3/1 مدیرکل تربیت 
بدنی اس��تان اصفهان به عنوان بازپرس محترم شعبه 22 دادسرای عمومی اصفهان حاکی 
از آن است که پالک موردمناقشه به موجب سند 61954 مورخ 68/10/14 دفترخانه اسناد 
رس��می 9 اصفهان به تملک دولت جمهوری اسالمی ایران به نماینده اداره کل تربیت بدنی 
درآمده و در هنگام معاینه توس��ط کارشناس رسمی دادگستری مورد معامله جزء اراضی 
تصرف شده توسط تربیت بدنی می باشد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رس��یدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز از ناحیه وی به ش��ورا ارائه نشده است و مصون 
ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض مس��تنداً به ماده 422 قانون مدنی حکم بر تأیید 
فس��خ قرارداد مورخ 87/4/23 و محکومیت خوانده به مس��ترد نمودن وجه دریافتی بابت 
قرارداد مذکور در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. شعبه سی و سوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2749 کالس��ه پرون��ده: 2242/90، ش��ماره دادنامه: 473، مرجع رس��یدگی: ش��عبه دوم 
ش��ورای حل اختالف، خواه��ان: عصمت خیری حبیب آبادی نش��انی: اصفهان س��پاهان 
ش��هر بلوار ش��اهد تعاون 4 مجتمع س��فیر بلوک 3 طبقه 4، وکیل: خسرو محسنی نشانی: 
اصفه��ان خ هزارجریب کوی امام س��اختمان امیر واحد 2، خواندگان: 1- مهدی محس��نی 
2- نجمه محس��نی 3- عذرا محس��نی 4- نرجس محس��نی همگی به نشانی: سپاهان شهر 
بل��وار ش��اهد خ تعاون چهار خ کوهرنگ ش��رقی خ کرخه مجتمع گلس��تان بل��وار نیلوفر 
واحد 5، 5- حس��ین محس��نی مجه��ول المکان، گردش��کار: پس از ارج��اع پرونده به این 
ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، 
قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
 قاض��ی ش��ورا: در خصوص دع��وی خانم عصمت خی��ری حبیب آبادی ب��ا وکالت آقای 
خس��رو محس��نی به طرفیت خواندگان 1- مهدی، 2- نجمه 3- عذرا 4- نرجس 5- حسین 
همگی ش��هرت به محسنی مبنی بر مطالبه مهریه ش��امل عین 16 رأس گوسفند و عین 15 
مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار با عنایت به دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ 
91/3/11 خواندگان ردیف 4 و 5 با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیه ای به ش��ورا ارائه نداده اس��ت لذا ش��ورا با توجه به محتویات پرونده و 
گواه��ی حصر وراثت نظر به اینکه خواندگان دلیل قاب��ل قبولی بر پرداخت مهریه خواهان 
ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 232 قانون امور 
حسبی ش��ورا خواندگان را به پرداخت مهریه خانم عصمت خیری حبیب آبادی طبق سند 
نکاحیه ش��امل عین 16 رأس گوس��فند ن��ر و میش بالمناصفه و عین پان��زده مثقال طالی 
ساخته ش��ده 18 عیار از ماترک متوفی مرحوم آقای اکبر محسنی حبیب آبادی محکوم و 
اعالم می دارد رأی صادره نس��بت به آقای مهدی محس��نی و خانم نجمه و عذرا محسنی 
حضوری و نس��بت به خانم نرجس محسنی و آقای حس��ین محسنی غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 6686 شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2752 در خصوص پرونده کالس��ه 90-1946 ش 8 خواهان علی محمد بزرگزاد با وکالت 
خانم مشک افشار دادخواستی مبنی بر انتقال سند 2 قطعه ملک به شماره پالک های 2985 
و 2985/3 واق��ع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان و کلیه خس��ارات به طرفی��ت آذردخت، جالل، 
جلیل همگی ضرابی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/25 ساعت 8/30 
صب��ح تعیین گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2753 در خصوص پرونده کالس��ه 621/91 خواهان حمیدرضا قاسمی دادخواستی مبنی 
بر الزام به تنظیم سند رسمی موتورس��یکلت به طرفیت وحید بزرگزاد عقیمی فرزند احمد 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/6/20 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
2754 ش��ماره: 1729/90 ش ح/ 14 به موجب رأی ش��ماره 2090 تاریخ 90/11/30 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای هادی 
عباس��پور نام پدر: محمد نش��انی محل اقامت: بندرعباس گاوبن��دی خ صیادان پالک 10،  
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ یک میلیون ریال )1/000/000 ریال( بابت خسارات وارده 
و مبلغ س��ی هزار ریال )30/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و مبل��غ هفتصد هزار ریال 
)700/000 ریال( بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له آقای سید حبیب ملکوتی علون 
آبادی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ جابرانصاری خ عارف بن بس��ت رز ساختمان مهر 
واحد 43. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
2755 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 805/91 ش ح دوم له فتح اله عابدی و علیه اسماعیل فرقانی به 
آدرس بهارس��تان جاده قلعه ش��ور، روبروی خیابان ایثار، روستای کیچی جنب مصالح 
فروش��ی رحیمی بخواس��ته مطالبه مبلغ 15/887/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه 
کارشناس��ی و نش��ر آگهی جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/5/16 ساعت 9/30-10/30 
در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاش��انی 
جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که جمعًا توس��ط کارش��ناس 
رس��می دادگستری اصفهان به مبلغ 8/544/000 ریال ارزیابی گردیده است برگزار نمایند. 
طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارش��ناس 
را به ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز نموده و با 
ارائ��ه فیش آن به این اجرا از ام��وال مورد مزایده بازدید به عم��ل آورده و قیمت مزایده 
از پایه ش��روع ش��ده و اموال به شخص یا اش��خاصی فروخته خواهد ش��د که باالترین 
پیش��نهاد را ارائه نمایند. و مش��خصات اموال بدین شرح می باش��د. در نظریه کارشناس 
به ش��رح پیوست می باشد. 1- یکدس��تگاه یخچال فریزر س��ینی بمبلغ 1/200/000 ریال 
مس��تعمل، 2- یخچال فریزر قدیمی بمبلغ 1/500/000 ریال مس��تعمل، 3- یخچال ویزینی 
4 درب مس��تعمل 2/500/000 ریال، 4- یخچال خوان مس��تعمل بمبل��غ 1/200/000 ریال، 
5- تلویزیون 29 اینچ سامس��ونگ مستعمل 800/000 ریال، 6- تانک آب 100 لیتری بمبلغ 
300/000 ریال، 7- پوشک بچه شکیال 15 عدد 15/000 ریال، 8- پوشک مای بی بی 4 عدد 
40/000 ری��ال، 9- جوهرنمک 66 عدد 66/000 ریال نی��م لیتری، 10- 19 عدد جوهرنمک 
19/000 ریال، 11- 20 عدد جوهرنمک 20/000، 12- کارت خوان بایس��تی تحویل ش��ود، 
13- نم��ک دان 30 ع��دد 30/000 ریال، 14- گاوصندوق مس��تعمل بمبلغ 600/000 ریال. 
 8/554/000 هش��ت میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار ریال. ش��عبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
2756 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 730/91 ش ح دوم له مختار مختاری و علیه میالد همامقدم به 
آدرس: اصفهان خ نظرش��رقی کوچه قصر بن بس��ت آریا، پالک 52 دست راست، دومین 
منزل بخواس��ته مطالبه مبلغ 11/872/808 ریال جلس��ه مزای��ده ای را در تاریخ 91/5/16 
س��اعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در 
خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که 
جمعًا توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری اصفهان به مبلغ 11/500/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت برگزار نمایند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ فروش مقدار 10 
درصد از هزینه کارش��ناس را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفه��ان واریز نموده و ب��ا ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و در 
مزایده ش��رکت نمایند. و قیمت مزایده از پایه شروع شده و اموال به شخص یا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات اموال بدین شرح می 
باشد: 1- یک دس��تگاه تلویزیون سامسونگ مدل L32R91829JN9055M، 2- قیمت یک 
دس��تگاه یخچال فریزر نقره ای رنگ مدل RlE22DG مستعمل به مبلغ 4/000/000 ریال، 
3- یک دستگاه ماکروفر سامس��ونگ مدل MC-ME3410WHDC به مبلغ 1/500/000 
ریال که جمعًا توس��ط کارش��ناس به مبلغ 11/500/000 ریال می باشد. شعبه اول اجرای 

احکام شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
2757 ش��عبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به شماره 542/90 ش ح سوم له کبری نریمانی با وکالت مصطفی خنجری 
و علیه مجید بختیار به آدرس: اصفهان خیابان کاوه نرسیده به سه راه ملک شهر روبروی 
آموزش و پرورش ناحیه 5 نبش کوچه گاز اکسیژن بن بست ولی عصر داخل کوچه سمت 
راست بن بست پ 19 بخواسته مطالبه بخشی از مبلغ مهریه خواهان به مبلغ 48/500/000 
ریال جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/5/16 س��اعت 11-10 صب��ح در طبقه اول مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران به منظور 
5 7 حبه مشاع به استثنای ثمنیه اعیان از 12 حبه )یک دانگ( مشاع از شش 

1 فروش مقدار 
دانگ که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 48/500/000 ریال ارزیابی گردیده 
است که شش دانگ آن ملک به مبلغ 510/000/000 ریال ارزیابی گردیده است ضمنًا مبلغ 
48/500/000 ریال طبق اس��تعالم از صنف طال و زرگرهای اصفهان معادل 7 عدد س��که 
تمام بهار آزادی می باش��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ فروش مقدار 10 
درصد از هزینه کارش��ناس را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
اصفه��ان واریز نموده و ب��ا ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و در 
مزایده ش��رکت نمایند و قیمت مزایده از پایه شروع ش��ده و ملک به شخص یا اشخاصی 
فروخته خواهد ش��د که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات ملک بدین شرح می 
باشد: به آدرس: خیابان زینبیه )آیت اله غفاری( روبروی آتش نشانی کوی آزادی )شماره 
22( انتهای بن بس��ت الله پالک 206 ملک مورد بازدید به صورت شش دانگ یک باب خانه 
2 طبقه مسکونی مشتمل بر طبقات زیرزمین و فوقانی به انضمام اتاق جنب بر پله به موجب 
اظهارات خواهان و همس��ایه محل )از مجاورین ش��رقی( به مساحت حدود 171 مترمربع 
و اعیانی جمعًا حدود 220 مترمربع با دیوار باربر و س��قف تیرآهن و آجر پوش��ش بدنه 
داخل گچ و رنگ به در و پنجره پروفیل فلزی، فرش کف موزائیک فاقد نماس��ازی بیرونی 
با سرویس های بهداشتی و آشپزخانه دارای اشتراکات آب و برق و گاز )قدمت ساختمان 
باال 15 س��ال در زمان بازدید درب آن بس��ته بوده که با توجه به موقعیت محل و مساحت 
عرصه و اعیان ارزش ش��ش دانگ آن 510/000/000 ریال که مقدار س��هم االرث محکوم 
5 7 حبه مش��اع به اس��تثنای ثمنیه اعیانی از 12 حبه )یک دانگ مش��اع( از 

1 علیه به میزان 
ش��ش دانگ به مبلغ 48/500/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. ش��عبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
2758 ش��عبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 3058/90 ش ح س��وم له صفورا نس��اج پور ب��ه وکالت بهاره 
بهزادی و علیه حمیدرضا اخوان بخواس��ته و آدرس: اصفهان جی ش��هرک شهید رجایی 
خیابان بهار 3 بهار 6 بن بس��ت ش��قایق پ 321 بخواسته مطالبه بخشی از مهریه خواهان 
ب��ه مبل��غ 594/954/668 ریال به منظ��ور فروش 4 دانگ از 6 دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 
1647 فرعی از 15202 اصلی که توس��ط کارش��ناس رسمی دادگس��تری اصفهان به مبلغ 
59/954/668 ریال 4 دانگ آن را ارزیابی نموده اند جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/5/18 
س��اعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارش��ناس را به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان واری��ز نموده و با ارائه فیش آن به ای��ن اجرا از این ملک 
موصوف بازدید به عمل آورده و قیمت مزایده از پایه ش��روع ش��ده و اموال به شخص یا 
اش��خاصی فروخته خواهد ش��د که باالترین پیش��نهاد را ارائه نمایند و قیمت هر حبه طبق 
محاس��به نظریه کارش��ناس مبلغ 12/394/889 ریال ارزیابی گردیده اس��ت و مشخصات 
ملک بدین ش��رح می باشد: به آدرس: اصفهان خیابان جی خیابان شهید رجایی بهار 6 بن 

بس��ت شقایق پالک 321 محل متنازع فیه عبارت اس��ت از یک دستگاه آپارتمان به شماره 
پ��الک ثبتی 15202/1648 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در طبقه اول مجتمع مس��کونی س��ه 
طبق��ه )طبقه 60- به انضم��ام دو طبقه فوقانی( به مس��احت 131/24 مترمربع به انضمام 
4/67 مترمربع تراس به انضمام قدرالس��هم از پارکینگ مش��اعی واقع در طبقه همکف به 
مس��احت 28/89 مترمربع با مشخصات: اسکلت بتنی و سقفها تیرچه و بلوک، سطوح بدنه 
ها اندود س��فیدکاری و نقاشی، کف ها سرامیک گچبری، دیوارهای آشپزخانه و سرویس 
های بهداشتی کاش��ی و کف ها سرامیک، شومینه چهارچوب ها فلزی و درب های داخلی 
چوب��ی با رنگ س��یلر کیلر درب ها و پنجره های خارجی پروفی��ل، کابینت ها فلزی، نمای 
خارجی آجر، فاقد آسانسور، سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر دارای 
انش��عابات آب و فاضالب و برق و گاز می باش��د. که قیمت 4 دانگ از ش��ش دانگ پالک 
ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 594/954/668 ریال کارشناسی گردیده 

است. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 2655 / 24 پ 91
2759 بدینوسیله به آقاي رمضانعلي پارسائي فرزندغالمحسین به شماره شناسنامه 327 
صادره ازحوزه یک ش��هرضا به ش��ماره ملی 1198900016 متولد 1330 که طبق آدرس 
متن سند وتقاضانامه ساکن شهرضا خیابان شهیدیزداني منزل شخصی که  برابر گزارش 
مامور ابالغ نامبرده درآدرس فوق مورد شناس��ائی واقع نگردیده اند ابالغ می ش��ود طبق 
سند رهنی شماره  183660 مورخ 87/08/23  تنظیمی دردفترخانه اسناد رسمی شماره 3  
شهرضا شما مبلغ س��یصد وپنجاه میلیون ریال ) 350,000,000(  ریال ازتسهیالت  بانک 
ملی شعبه بوس��تان شهرضا استفاده نموده که درقبال تس��هیالت مذکور ششدانگ پالک 
ثبتی ش��ماره4023 /1  واقع درابنیه بخش یک  ثبتی ش��هرضا ملکی ش��مادررهن و وثیقه 
بان��ک مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بده��ی اجرائیه به مبلغ چهارصدوپنجاه 
ودومیلیون وسیصدودوهزارودویست وس��ي وچهار ریال   )452,302,234(   بابت اصل 
طلب، دیرکرد وسود تا تاریخ  1391/01/21  که  ازاین تاریخ به بعد روزانه به ازاي هرسه 
هزارری��ال مبلغ 644 / 1 ریال به آن اضافه می گردد ،صادر وتحت کالس��ه 2655 / 24 پ 
91 دراجرای ثبت اس��ناد وامالک شهرضا تحت رسیدگی است که برابر قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت درروزنامه زاینده رود 
جهت ابالغ به شما چاپ ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت وغیر ازآگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. سید 

مهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
2760 نظر به اینکه آقاي قاس��م عس��کري فرزند علي اصغرباارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت ششدانگ 
پالک 1965 / 1 ش��ده که س��ندمذکوردرصفحه 387 دفتر پنجاه بنام قاس��م عسکري ثبت 
وس��ندصادرگردیده است واینک ورثه نامبرده تقاضاي صدورس��ندمالکیت المثني نموده 
اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئی��ن نامه اصالحي قانون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهي مي 
ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتش��ار ای��ن آگهي به ثبت محل مراجع��ه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظ��رف مهلت مق��رر اعتراضي نرس��دویا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثن��ي را طبق مقررات 
ص��ادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
ص��ورت مجل��س مبني بر وج��ود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن 
 به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي ش��ود.  میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
2761 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یک قطعه ملک پ��الک ش��ماره 495 / 50  واقع  در 
ال��ه آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبت��ی بنام آق��اي محمدبابائي فرزند 
علیرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 11 / 6 / 1391 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل 
حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واحده 
قانون تعیی��ن تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح 
قضایی اخذوبه ای��ن اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. رئیس ثبت اس��نادوامالک 

شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

فقدان سند مالكیت
2762 نظر به اینکه خانم عفت مدني فرزند احمد باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت 4حبه مشاع از72 حبه 
شش��دانگ پالک 2092 / 1 شده که س��ندمذکور درصفحه 67 دفتر 366 بنام نامبرده ثبت 
و صادرگردیده اس��ت اینک خانم عفت مدني درخواست سندمالکیت المثني نموده است که 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي 
به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد 
کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
2763 نظ��ر ب��ه اینکه خانم نصرت مدن��ي فرزند احمد باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 4حبه مشاع از72 
حبه شش��دانگ پالک 2092 / 1 ش��ده که س��ندمذکور درصفحه 582 دفتر 52 بنام نصرت 
مدني ثبت و صادرگردیده اس��ت اینک نامبرده درخواس��ت سندمالکیت المثني نموده است 
ک��ه دراجراي ماده 120آئین نام��ه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود 
ک��ه هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا 
مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف م��دت ده  روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا 
س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکی��ت المثني را طب��ق مقررات صادر 
وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت 
مجل��س مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي 
 المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي ش��ود. میر محمدي - رئیس ثبت اس��ناد 

وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
2764 نظ��ر ب��ه اینکه خانم نصرت مدن��ي فرزند احمد باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت 6حبه ودونهم 
حبه مش��اع از72 حبه ششدانگ پالک 2092 / 1 شده که س��ندمذکور درصفحه 211 دفتر 
192 بنام نصرت مدني ثبت و صادرگردیده اس��ت اینک نامبرده درخواس��ت سندمالکیت 
المثني نموده اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره 
اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  
روز پ��س از انتش��ار این آگهي به ثبت مح��ل مراجعه وادعاي خ��ود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکی��ت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن 
 به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي شود.  میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا
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روزنامه   «صدي البلد« 
مصر اعالم كرد كه باشگاه 

ذوب آهن براي جذب 
احمد علي مهاجم ناراضي 

»االسماعيلي« مصر به 
او رقم 500 هزار دالري 

پيشنهاد داده و در آستانه 
عقد قرارداد با او قرار گرفته 

است. این مهاجم مصري با 
باشگاه »االسماعيلي« دچار 
اختالف شده است، به خاطر 

عدم دریافت مطالباتش از 
فيفا شكایت كرده و خواستار 
فسخ قراردادش شده است. 

نویسنده اي به نام مرتضي 
كوشایي بر اساس یک داستان 

واقعي فيلم نامه اي به نام 
"به خاطر مونا" را به نگارش 

درآورده و یكي از بازیگران این 
 فيلم تلویزیوني وحيد

 طالب لو دروازه بان پيشين 
استقالل است.  داستان این 

فيلم نامه بر اساس زندگي 
واقعي دختري 6 ساله است 
كه به دليل بيماري سرطان 
خون از دنيا رفته است. این 

دختر خردسال پيش از مرگ 
در آرزوي دیدار وحيد طالب 

لو است. 

راجرر فدرر مرد اول رنكينگ 
بهترین تنيسورهاي جهان در 
اظهار نظر جالبي اعالم كرد كه 

درخواست كشورش را براي 
حمل پرچم در بازي هاي المپيک 

2012 لندن قبول نخواهد كرد. 
فدرر در این باره گفت: من پيش 
از این دو بار این وظيفه را انجام 

داده ام و نمي خواهم كه این 
افتخار فقط به من محدود شود. 

 پاسخ فدرر 
به پيشنهاد حمل پرچم سویيس در المپيک

دروازه بان سابق استقالل 
بازیگر شد!

پيشنهاد 500 هزار دالري ذوب آهن
 براي جذب مهاجم مصري

عکس نوشت

گفتگو

محمدرضا خلعتبري مهاجم فصل گذشته تيم الوصل امارت تقريبا تصميم نهايي اش 
را گرفته و به گفته سرپرست باشگاه س��پاهان امروز قراداد خود را در هيات فوتبال 

استان به ثبت می رساند.
پيش از اين تيم های استقالل و پرسپوليس مصرانه خواهان جذب او بودند اما حضور 
س��پاهان در رقابت های جام باش��گاههای آسيا و کس��ب عنوان پرافتخارترين تيم 
باشگاهی ايران باعث شد خلعتبری با توجه به جميع جهات پيراهن طالئی سپاهانی 
ها را برتن کند. وی در گفتگو با ايمنا اعالم کرده که عالقه زيادی به پوشيدن پيراهن 

شماره 9 سپاهان دارد.
مثل اینكه حضورت در سپاهان قطعي شده است؟ 

فعال که قرارداد امضا نش��ده ول��ي توافقات کامل 
صورت گرفته و اگر اتفاق خاصي نيفتد س��ال 

آينده در سپاهان بازي خواهم کرد. 
راستي چرا سپاهان را انتخاب كردي؟ 

س��پاهان در فوتبال ايران تيم بزرگي اس��ت از 
طرفي من چند س��ال در اصفهان ب��ازي کردم و 
روزهاي خوبي در ذوب آهن داش��تم. شايد 
اگر از ذوب آهن پيشنهاد خوبي داشتم 
دوباره ب��ه اين تيم برمي گش��تم ولي 
ش��رايط مالي اين باش��گاه چندان 
مناس��ب نب��ود. س��پاهان در ليگ 
قهرمانان آس��يا حض��ور دارد و من 
خيلي دوس��ت دارم با اين تيم جام 
قهرماني آس��يا را باالي س��ر ببرم. از 
طرفي دوستان قديمي ام در ذوب آهن 
حاال در سپاهان حضور دارند و مي توانم يك 

فصل خوب داشته باشم. 

ولي قبول داري هواداران ذوب آهن از تو ناراحت مي شوند؟ 
من احترام خاصي براي آنها قائل هستم ولي فوتبال حرفه اي شده و من حق انتخاب 
دارم. هواداران ذوب آهن به خوبي مي دانند که هيچ وقت براي اين تيم کم نگذاشتم و 
همانطور که گفتم اگر از اين تيم پيشنهاد خوبي داشتم برمي گشتم. من با سپاهاني ها 
صحبت کردم و در نهايت به توافق رسيدم و مطمئن باشيد در صورت عقد قرارداد با 

تمام وجود براي سپاهان بازي مي کنم. 

برخي مي گویند با اضافه شدن تو، باند ذوب آهني در سپاهان درست 
مي شود؟ 

اين حرف ها واقعا مسخره اس��ت و من در هر تيمي باشم با تمام وجود بازي مي کنم. 
بازيكناني مثل فرشيد طالبي، علي احمدي و صادقي هم زماني که در ذوب آهن بودند 

هيچ وقت براي اين تيم کم نگذاشتند. 
مي گویند مبلغ قرارداد تو یک ميليارد و 500 ميليون تومان است؟ 

اينكه مي گويند پول ميلياردي گرفتم به هيچ عنوان صحت ن��دارد و مي توانيد اگر 
قرارداد بستم، برگه قراردادم را ببينيد. 

ولي هيچ كس باور نمي كند كه تو سقف قرارداد را رعایت كرده باشي یا 
اینكه پول كمي گرفته باشي، درست است؟ 

من بازيكن تيم ملي هستم و مطمئنا يكسري امتيازها براي بازيكنان ملي پوش در نظر 
گرفته مي شود. از طرفي هر بازيكني شرايط خاص خودش را دارد و مبلغ قراردادها 

متفاوت است. 
دوست داري در سپاهان چه شماره اي را برتن كني؟ 

دوست دارم شماره 9 را بپوشم و اگر اين ش��ماره در اختيار بازيكني نبود آن را برتن 
مي کنم. در غير اينصورت ش��ماره ديگري را برمي دارم و اين موضوع زياد برايم مهم 
نيست. در باشگاه الوصل هم شماره 9 در اختيار بازيكن ديگري بود و من شماره 9۰ 

را برتن کردم. 

پرسپوليس که سال گذشته در خط حمله ضعف داشت در اولين گام نقل و انتقاالت 
امس��ال، محمد قاضی مهاجم ملی پوش ذوب آهن را در اختيار گرفت تا نشان دهد 
برای ليگ دوازدهم به دنبال خط حمله اي آتشين است. با قاضی در مورد ذوب آهن 

و پرسپوليس صحبت کرده ايم که در ادامه آمده است.

از تمرینات پرسپوليس چه خبر؟!
خدا را ش��كر روز به روز بهتر می ش��ود. تمرينات 
نظم خاصی گرفته و بازيكنان تالش می کنند تا 
زودتر به شرايط آرمانی برسند. انگيزه بازيكنان 

در تمرينات باال است.

از قبل شناختی روی مانوئل داشتی؟
 نه ولی پس از اينكه حضورش��ان قطعی شد 
اطالعاتی در مورد تيم ها و قهرمانی های ايشان 
بدست آوردم. ايشان افتخارات زياد و کارنامه ای 
پر از جام دارند اميدوارم که با وی به موفقيت 

برسيم.

مهمترین نكت�ه اي ك�ه در تمرینات 
خوزه مشهود است چيست؟

تغيير ذهنيت بازيكنان به کار تيمی. برای 
ايش��ان خيلی مهم است که تفكرات مان 

گروهی شود و اعضای تيم يكدل باشند.
بعضی ه�ا پرس�پوليس این فص�ل را با 

استيل آذین مقایسه می كنند.
به هيچ وجه مقايسه اين دو تيم درست نيست و کسانی 
که اي��ن کار را انجام می دهند تفك��رات کوچكی دارند. 
پرسپوليس بازيكنان بزرگ، مربی و مديری حرفه ای دارد 

که تاکنون کارنامه موفقی داشته اند.
و لقب كهكشانی هم به پرسپوليس رسيد!

لقب ها مهم نيستند. هر تيمی مهره بزرگ دارد و البته اين بازيكنان هستند که بايد 
تالش کنند به حقشان برسند. ما نيز دنبال اين هستيم که خود را ثابت کنيم و بگوييم 

بی دليل نيست که در پرسپوليس هستيم.
ولی همين تيم بزرگ تا كنون دو باخت داشته است!

در مقابل صبا هنوز مربی نداشتيم و کار با وزنه انجام می داديم. دربازی با آلومينيوم 
هم روی اشتباهات کوچك باختيم و اين طبيعی است. کم کم تيم به هماهنگی الزم 

می رسد و اين موضوع به زمان نياز دارد.
طلبت را از ذوب آهن گرفتی؟

خير! باشگاه طلبم را پرداخت نكرد و من هم عليرغم ميل باطنی و روزگار خوبی که 
در اين تيم داشتم مجبور شدم برای دريافت مطالباتم به کميته انضباطی شكايت 
کنم. برای بازی کردن در اين تيم از دل و جان مايه گذاش��تيم ولی باشگاه آن را با 

جريمه جواب داد.

پس صحت دارد كه جریمه به حساب شما منظور شده؟!
بله! ولی اصاًل اين رفتار ذوبی ها خوب نبود. ما با اين تيم تا فينال آسيا پيش رفتيم و 
در ليگ هم موفق بوديم. در فصل قبل با اين همه مشكل مالی ششم شديم ولی در 
کمال ناباوری 2۰ درصد جريمه شده ايم. اوايل و در طول فصل قول هايی دادند ولی 
در پايان تمام قول و قرارها يادشان رفت و اين کار درستی نبود. جواب زحمات من 

و ديگران را با بدی دادند.

و صحبت پایانی؟
اميدوارم همين طور که فدراسيون برای رعايت سقف قرارداد سختگير است برای 
دريافت مطالبات بازيكنان از باشگاه ها نيز تمهيداتی قوی داشته باشد. از هواداران 
پرسپوليس که به من لطف داش��ته اند ممنونم و اميدوارم که با اين تيم به موفقيت 

برسيم. البته اين نياز به وقت و صبر طرفداران پرسپوليس دارد.

محمدرضا خلعتبري: 

دوست دارم شماره ۹ سپاهان را برتن كنم
محمدقاضی: 

ذوب آهن جواب خوبی را با بدی داد

اخبار كوتاه 

ذوب آهن
 به دنبال جانشين برای كاسترو

س��رمربی تيم فوتبال ذوب آه��ن در اردوی ترکيه از س��ه بازيكن با 
مليت های کروات، هلندی و مصری تست گرفت تا در صورت تاييد 
به ذوب آهن بپيوندند و به اين ترتيب جانشينان مطمئنی برای ايگور 

کاسترو باشند.

كرانچار رو در روی اصحاب رسانه
نشست خبری مدير،س��رمربی و مربی تيم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 

درآستانه آغاز فصل دوازدهم امروز برگزار می شود.
رسول خوروش،زالتكو کرانچار و عليرضا مرزبان در اين نشست رو در روی 
اصحاب رسانه قرار می گيرند و به سئواالت مختلف آنان در مورد فصل نقل 
و انتقاالت ، حضور طوفان زرد در رقابت های پيش رو و ... پاسخ می دهند. 
اين نشست چهارشنبه 2۱ تيرماه ساعت ۱۵:۳۰ در سالن اجتماعات فوالد 

مبارکه برگزار می شود. 

جشن پيراهن سپاهان 
در باغ فردوس

ويژه برنامه معارفه کادرفنی،مديريتی و بازيكنان تيم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان با عنوان جشن پيراهن برگزار می شود.  اين ويژه برنامه با حضور 
هواداران، مسئوالن استان ،مديران شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، باشگاه 
فوالد مبارکه س��پاهان، اصحاب رسانه  ش��نبه 2۴ تيرماه ساعت ۱9 در 
مجموعه فرهنگی ورزش��ی فردوس واقع در خيابان آتش��گاه برگزار می 
شود.  حميد باقری مدير ستاد برگزاری اين جشن در کنار برنامه معارفه ،از 
رونمايی سرودهای جديدباشگاه سپاهان و تقدير از رسول ظفريان مربی 
برتر ايران به انتخاب کانون مربيان کشور در اين ويژه برنامه خبر داد. وی 
همچنين گفت: قبل از آغاز اين ويژه برنامه کمپ تمرينی تخصصی فوتبال 
در مجموعه فردوس شامل زمين چمن طبيعی، زمين چمن مصنوعی و 

زمين ماسه ای افتتاح می شود.

باشگاهها تا 10مرداد فرصت دارند
مهدی محمد نبی دبيرکل فدراس��يون فوتبال در نامه ای به هيات های 
استانی اعالم کرد باش��گاههايی که نام آنها اعالم می شود تا ۱۰ مرداد9۱ 
فرصت دارند با طلبكارانشان تسويه حساب کنند، درغير اين صورت از ثبت 
قرارداد، نقل و انتقال و صدور کارت بازيكنان و ساير خدمات فوتبالی اين 
باش��گاهها جلوگيری به عمل خواهد آمد و تنبيهات آيين نامه انضباطی 

شامل حال آنها می شود. 

احتمال تعویق 
در آغاز مسابقات ليگ برتر فوتسال

رئيس کميته فوتسال فدراسيون فوتبال از احتمال تعويق يك هفته ای در 
آغاز مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاه های کشور خبر داد. پيش از اين 
قرار بود سيزدهمين دوره مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاه های کشور 
از ۵ مردادماه ۱۳9۱ آغاز ش��ود که در صورت تاييد اعضای هيات رئيسه 
سازمان ليگ برتر فوتسال اين رقابت ها از ۱2 مرداد ماه شروع خواهد شد. 

مانچينی 
و تمدیدقراردادش با سيتی

روبرتو مانچينی، با امضای يك قرارداد ۵ س��اله، دوران 
حضورش در سيتی را تمديد کرد و بدين ترتيب تا سال 

2۰۱7 دراين تيم خواهدماند. 

 برنامه های رونالدو
 برای درآمدزایی بيشتر

 ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادريد تصميم گرفته تا اين 
بار شانسش را در ميهمانی های شبانه بيازمايد و درفكر 
افتتاح يك بار شبانه است؛ آن هم در منطقه لوله، در يكی 

از مناطق پرچمعيت آلگاروه ، درجنوب پرتغال. 

سوپركاپ ایتاليا
 11 آگوست در چين

مس��ئوالن رقابته��ای لي��گ ايتاليااعالم ک��رده اند که 
سوپرکاپ ايتاليا روز ۱۱ آگوست در چين برگزار خواهد 
شد.اين اولين جام رقابتهای فصل پيش روی ايتالياست 
که ميان يوونت��وس به عنوان قهرمان س��ری آ و ناپولی، 
نايب قهرمان جام حذفی ايتاليا در ورزش��گاه ملی پكن 

)النه پرندگان( برگزار می شود. 

 اوليچ، پيالر و ویرهينيا
 رقبای جدید اشكان دژاگه 

لژيونر ايرانی تيم فوتب��ال ولفس��بورگ در فصل آينده 
رقابت های بوندس لي��گا برای حض��ور در ترکيب اصلی 
»گرگ ها« مجبور به رقابت با ۳ رقيب جدی است. چرا که 
در پس��ت هافبك نفوذی پس از  خريد ايويتسيا اوليچ از 
بايرن مونيخ، مربی ۵8 ساله تيم امكان استفاده از واکالو 

پيالر تازه وارد در کنار ويرهينيا پرتغالی را نيز دارد.

مشكل مالياتی باعث خروج 
كيتا  از بارسا شد

س��يدوکيتا، بازيكن آفريقايی ش��اغل در الليگا اسپانيا 
عنوان ک��رد عدم توافق بر س��ر حل مش��كالت مالياتی 
باعث ش��ده او به همكاری با بارس��ا خاتمه داده و راهی 

ليگ چين شود.

فوتبال جهان

8
برگزاری مسابقات در ماه رمضان حرام است اگر...

آيت اهلل العظمی موسوی اردبيلی در مورد برگزاری مسابقات فوتبال در ماه رمضان نوشتند: »چنانچه برگزاری 
مسابقات موجب روزه خواری باشد، عالوه برحرمت خوردن روزه، برگزاری هم حرام می باشد.« حضرات آيات 
عظام مكارم شيرازی، صافی گلپايگانی نيز پيش از اين  اظهار تأسف کرده و خواستار تعويق اين رقابت ها شدند.

سالهاست که نام پرسپوليس و استقالل به عنوان پرطرفدارترين 
 تيم های آس��يايی مطرح می ش��ود و استقبال تماش��اگران از 
بازی های اين دو تيم به خصوص در رقابتهای برون مرزی باعث 
ش��ده تا همه از اين پتانس��يل به عنوان ي��ار دوازدهم تيم های 
ايرانی ياد کنند. حت��ی در آخرين دوره ليگ قهرمانان آس��يا با 
وجود ح��ذف دو تيم قرمز و آبی بازهم رکورد حضور بيش��ترين 
تماشاگر به بازی پرس��پوليس و الهالل عربستان رسيد که پای 
نزديك به يكصدهزار نفر را به ورزشگاه ازادی باز کرد اما باز هم 
با وجود اين شرايط هيچ کدام از اين دو تيم قادر به بهره گيری از 
پتانسيل مالی اين تعداد تماشاگر نبوده اند و تنها سهم ناچيزی 
از درآمد بليط فروشی از سوی فدراسيون به حساب اين باشگاه 

ها واريز می شود. 

اولين باردر روزهای ابتدايی ليگ دهم بود که س��ازمان ليگ با 
گران کردن قيمت بليت ورودی ورزش��گاه ها س��عی در جبران 
بخشی از هزينه ها به هنگام برگزاری مسابقات فوتبال ليگ برتر 
را داش��ت که بالفاصله با واکنش منفی طرفداران فوتبال روبرو 
شد و ميزان استقبال تماشاگران را تا حد زيادی کاهش داد و در 
نهايت هم بعد از توصيه  وتهديد س��ازمان تربيت بدنی در مورد 
کاهش قيمت ها در آبان ماه قيمت بليت ورزشگاه آزادی از هشت 
وچهارهزارتومان به پنج و سه هزار تومان کاهش يافت و قرار شد 
که با مساعدت سازمان و تالشهای فدراسيون اين مشكل مالی 
 از راه های ديگر جبران شود اما امس��ال دوباره با افزايش قيمت

 بليت ها فدراس��يون س��عی در جبران هزينه های پرش��مارش 
را دارد.

البته مشكل فقط در اين زمينه نيست و با گذشت يازده سال از 
حرفه ای ش��دن فوتبال ايران هنوز هم باشگاه های ليگ برتری 
بر س��ر حق بليت فروشی مسابقاتش��ان با فدراس��يون فوتبال 
مشكل دارند و اس��تفاده از اين در آمد را حق طبيعی خودشان 
می دانند در حاليكه  در اين س��الها قيمت بليت ها و البته نحوه 
فروش آن با همكاری سازمان ليگ و تصويب فدراسيون فوتبال 
تعيين مي ش��ود که تمامي هزينه هاي ورزشگاه محل برگزاري 
مسابقه، پرداخت دس��تمزد تيم داوري وهزينه برقراری نظم و 
امنيت از محل درآمد حاصل از بليت فروش��ي و توسط سازمان 
 ليگ پرداخ��ت مي ش��ود. بقيه پولی ه��م که در حس��اب باقی

 می ماند به اين طريق تقس��يم خواهد ش��د: پنج درصد س��هم 
هيات برگزارکننده مس��ابقه ها، ده درصد سهم فدراسيون براي 
توسعه فوتبال در سطح کشور، و پنج درصد سهم سازمان ليگ 
است، ضمن اين که پنجاه درصد سهم تيم ميزبان و سی  درصد 
س��هم تيم مهمان اس��ت که س��ازمان ليگ موظف است ظرف 
مدت دوهفته بعد از مس��ابقه تمام پرداخت ها را انجام دهد. اين 
آيين نامه فعلي س��ازمان ليگ اس��ت و اگر بخواهد دچار تغيير 
ش��ود، بايد پس از انجام کار کارشناسي در هيات  رئيسه مصوب 
و بعد اجرايي ش��ود. اما با اين وجود هيچگاه رقم دقيقی از تعداد 
تماش��اگران و مبالغ دريافتی منتشر نشده تا س��ازمان ليگ به 
هرطريقی که خودش صالح بداند نس��بت به تقس��يم اين پول 
اقدام کند که معم��وال هم با اعتراض باش��گاه  های صاحب حق 
روبرو شده که اين مبلغ واقعی نيس��ت و درآمد بيشتری نصيب 

فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ شده است. 

اجبار آسيایی برای بليت فروشی الكترونيكی
بازديد نمايندگان  AFC از امكانات باشگاه های ايرانی باعث شده 
تا مسئوالن سازمان ليگ کمی به فكر چاره بيفتند چون طبق آنچه 
فيفا روي آن تاکيد دارد، درآمدزايي از سوي باشگاه ها از طريق چهار 
عامل  بليت فروشي ، اسپانسر ، حق پخش تلويزيوني و  حق کپي 
رايت صورت مي گيرد و همين باعث شده تا باشگاه ها براساس قانون 
تجارت کشورهايشان شكل بگيرد و بر مبناي اين که فوتبال از سوي 
فيفا به عنوان يك صنعت و تجارت ديده شده، به فعاليت تجاري 
و اقتصادي بپردازند. سوزوکی  مس��ئول برگزاری ليگ قهرمانان 
آسيا پس از بازديد از امكانات تيمهای ايرانی  در مورد نقطه ضعف 
فوتبال ايران سخن گفته اولين آن مربوط به امكانات است. که يكی 
از اين موارد به فروش الكترونيكی بليط رقابت های فوتبال مربوط 
می شود.  ش��ماره دار بودن صندلی ها و فروش الكترونيكی بليت 
اين خاصيت را هم دارد که در بازيهای جنجالی و حاشيه های با در 
اختيار داشتن مشخصات تماشاگران به خوبی آنها را کنترل کرد و 
حتی در صورت لزوم برخورد قضايی را با آنها انجام داد. به هر حال 
اجرای اين طرح بدون شك گامی بلند در جهت احترام به هوادارانی 
خواهد بود که در سرما و گرما برای حمايت از تيم مورد عالقه شان 

راهی ورزشگاه می شوند.

فروش اینترنتی بليت ليگ  برتر فوتبال  ایران 

فوتبال الکترونیک، احترام به تماشگر

هيات رئيسه فدراسيون فوتبال با تصویب قانون افزایش نرخ بليت مسابقات فوتبال در ليگ  مسعود 
دوازدهم از كف سی هزار ریال تا سقف یكصدهزار ریال تقریبا تماشای این مسابقات را برای افشاری

اقشار كم درآمد و متوس�ط جامعه تا حدود زیادی غير ممكن كرد. وقتی قرار باشدحضور در 
ورزشگاه و تماشای یک مسابقه فوتبال با هزینه های جانبی آن شامل رفت و آمد و تغذیه مبلغی در حدود بيست 
هزار تومان تمام شود بدون شک پای عالقمندان را از ورزش�گاه های فوتبال ایران خواهد برید البته فدراسيون 
عالوه بر قانون افزایش قيمت تصميم گرفته كه برای اولين بار فروش الكترونيكی بليت در ورزشگاه ازادی را اجرا 

كند كه در صورت عملی شدن اتفاقی مثبت در فوتبال ایران خواهد بود.
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چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

من شرافت دارم
علیرضا مرزبان/مربی تیم سپاهان

دو گروه هس��تند که نمی خواهند ما نتیج��ه بگیریم و برای 
رس��یدن به این هدف، تمام تالش خود را ب��ه کار گرفته اند. گروهی 

در ته��ران برای ما مش��کل درس��ت می کنند 
و بخش��ی از مش��کالت ما در اصفهان اس��ت. 
این عده می خواهند به ش��خص کرانچار و من 
لطمه بزنن��د تا ما در س��پاهان از رس��یدن به 

 اهدافمان دور شویم. خود کرانجار باهوش تر
از ین حرف هاس��ت که کس��ی بخواهد به او 

دروغ بگوید. من فقط مترجم او نیستم، 
بلکه رفیق و برادر او هس��تم. همه این 

هجمه ها در راس��تای تضیف من و کرانچار 
و ضربه به س��پاهان مطرح می شود. من هیچ 
وقت با هیچ داللی کار نکرده و در آینده نیز کار 
نخواهم کرد. من شرافت دارم و هیچ گاه سرم را 
در برابر پول و جایگاه و قدرت پایین نمی آورم.

جام جهانی پرید
تیم ملی هندبال جوانان ایران در آخرین دیدار از مرحله دوم رقابت های 
هندبال قهرمانی جوانان آس��یا با نتیجه ۳۲ بر ۳۰ مقابل قطر، میزبان 

این رقابت ها شکست خورد و از کسب سهمیه جام جهانی بازماند.
تیم مل��ی هندب��ال جوانان ای��ران در آخری��ن دی��دار از مرحله دوم 
رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در حالی به مصاف قطر، میزبان این 
رقابت ها رفت که برای صعود به نیمه نهایی به پیروزی با بیش از هفت 
گل در این مس��ابقه نیاز داش��ت. جالل کوزه گری، رییس فدراسیون 
هندبال که برای تماش��ای عملکرد ملی پوشان به قطر سفر کرده بود، 
پیش از این دیدار از بازیکنان خواست تا غیرتی بازی کنند و آنچه در 
توان دارند در زمین به نمایش بگذارند. تمرین روز گذشته ملی پوشان 
هندبال ایران با بی نظمی مسئوالن برگزارکننده رقابت ها لغو شده بود 
و قطری های میزبان درس��ت در زمانی که تیم ژاپن در سالن االهلی 
تمرین داش��ت، تیم ایران را هم به این سالن فرس��تاده بودند تا بدین 
ترتیب بعد از حدود یک ساعت انتظار، س��رانجام کادرفنی تیم ایران 
از خیر تمرین بگذرد. به هر حال تیم ملی ای��ران در آغاز دیدار با قطر 
خوب استارت زد و تا س��ه، چهار امتیاز ابتدایی پایاپای حریف پیش 
رفت، اما سوت های ممتد داور و گرفتن چند خطای مشکوک از تیم، 
 داوری عربی این مسابقه موجب شد تا قطری ها در 15 دقیقه نخست 
پنج امتیاز جلو بیفتند؛ پنج امتیازی که تیم میزبان خیلی زود به دست 
آورد، این تیم را به الک دفاعی فرو ب��رد. در مقابل تیم ایران با تمرکز 
 روی حمالت س��رعتی و بازی خوب افش��ین صادقی و دوندگی های 
بی امان رحمان نوربخش و همچنین ایس��تادگی زنجیرس��از درون 

دروازه، اجازه نمی داد فاصله امتیاز ها از این تعداد تجاوز کند. 
ایران در نیمه نخس��ت با نتیجه 1۶بر 11 از قطر عقب افتاد تا جوانان 
هندبال ایران برای صعود به نیمه نهایی، به دنبال پیروزی در نیمه دوم 
باشند.  قطری ها که هر لحظه به نیمه نهایی نزدیک تر می شدند، خیلی 
با احتیاط بازی را در نیمه دوم دنبال می کردند. تیم ایران با وجود ارایه 
یک بازی خوب در نهایت با نتیجه ۳۲ بر۳۰ مقابل قطر شکست خورد 
و از راهیابی به نیمه نهایی رقابت های هندبال قهرمانی جوانان آسیا و 

کسب سهمیه جام جهانی بازماند.

مطالبات بازیکنان ذوب آهن 
پرداخت شد

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گف��ت: بازیکنانی که از ما جدا ش��دند 
طلبی از باشگاه ندارند و اگر کس��ی مدعی است برای حساب و کتاب 
بیاید. خس��رو ابراهیمی در مورد وضعیت باش��گاه ذوب آهن، اظهار 
داشت: امس��ال هم مثل سال گذش��ته بودجه باش��گاه ذوب آهن با 
محدودیت های فراوانی روبه رو است و مش��کالت سال قبل همچنان 
پابرجاست، به همین دلیل شاید در برخی رش��ته های ورزشی دیگر 
تیمداری نکنی��م. وی در مورد تیم فوتب��ال ذوب آهن، گفت: قرارداد 
بازیکنان ذوب آهن زیر سقف اعالم ش��ده فدراسیون فوتبال است، با 
این حال مطمئنم در فصل آینده لیگ برتر بهتر از فصل گذشته نتیجه 
می گیریم. ابراهیمی در مورد طلب بازیکنان و مربیان فصل گذش��ته، 
عنوان کرد: به کس��ی بدهکاری نیس��تیم. هر بازیکنی ک��ه ادعا دارد 
طلبکار است، بیاید پای حساب و کتاب بنش��یند. ۲۰ درصد از مبلغ 
قرارداد فصل گذشته که متعلق به باشگاه است و ۲۰ درصد هم جریمه 
شده اند؛ این 4۰ درصد قرارداد، بنابراین اگر حساب و کتاب کنیم، یک 
چیزی هم بدهکار می ش��وند؛ البته باید از افزایش دس��تمزد ناگهانی 

فوتبالیست ها هم گالیه کرد. 

کم توجهی مسئوالن
 به تیم های پایه هندبال

تنها لژیونر هندبال ایران در س��ایت فدراسیون هندبال از کم توجهی 
مس��ئوالن این رش��ته به تیم های پای��ه گالیه کرد. ایم��ان جمالی، 
نخس��تین هندبالیست ایرانی اس��ت که س��ر از تیم های اروپایی در 
آورده و به یک��ی از حرفه ای تری��ن تیم های مجارس��تان یعنی تیم 
MKB انتقال پیدا کرده اس��ت. جمال��ی  در این زمین��ه گفت: من 
یک قرارداد چهار س��اله با تی��م MKB امضا کردم که ه��م اکنون با 
41 عنوان قهرمانی، پر افتخارترین تیم مجارس��تان اس��ت و در جام 
باشگاه های اروپای امس��ال هم مطابق قرعه کش��ی در گروه دوم به 
همراه تیم های کیل آلمان و اتلتیکو مادرید اس��پانیا ق��رار دارد. وی 
افزود: من در مسابقات جهانی جوانان یونان با به ثمر رساندن 8۰ گل، 
بعد از سجاد استکی، بهترین گلزن مسابقات ش��دم و پیشنهاد بازی 
در این تیم را دریافت کردم. وقتی در جام ملت های آسیا در عربستان 
هم بازی های خوبی از خود انجام دادم، به طور جدی به این پیشنهاد 
فکر کردم و قرارداد رسمی امضا ش��د. در بخشی از مصاحبه جمالی با 
سایت فدراس��یون هندبال، وی به انتقاد از شرایط این رشته در ایران 
پرداخت و گفت: من روزهای خوبی را در هندبال ایران تجربه کردم و 
با تیم سپاهان قهرمان لیگ برتر هم شدم، اما باید بگویم هم اکنون به 
هندبال پایه کمتر توجه می شود. اگر چه لیگ شرایط خوبی را دارد، 
اما متأسفانه باید بگویم نگاه به استعدادهای هندبال کمتر شده و برای 
تیمی مثل سپاهان که روزگاری در تیم های نوجوانان و جوانان بیش از 

شش بازیکن داشت، امروز به یک یا دو بازیکن رسیده است. 

روزهای خوبی شاید در پیش باشد

تحول در هیأت فوتبال استان
با انتخ��اب مجدد ابرقوی��ی نژاد  به 

سمیه 
عنوان رییس هیأت فوتبال استان، مسرور

به نظر می رس��د با درس گرفتن از 
 اتفاقات گذش��ته، تحوالت هرچن��د کوچک��ی در این نهاد 
غیر دولتی در حال شکل گیری اس��ت. یکی از تحوالتی که 
ابرقویی نژاد برای برگرداندن انگشت اتهام رسانه ها درخصوص 
منفعل بودنش ایجاد کرده، انتخاب یک خبرنگار برای تنظیم 
و ارسال اخبار ریز و درشت هیأت به اصحاب رسانه است. وقتی 
 قرار بود انتخابات هی��أت فوتبال برگزار ش��ود، تقریباً تمام 
رسانه های استانی در راستای بی برنامه بودن هیأت و رییسش 
قلم فرسایی کرده و صفحات زیادی از کاغذهای نشریات خود 
را با مطالبی این چنینی سیاه کردند. حاال ابرقویی نژاد برای 
مبرا کردن خودش از این اتهامات و این که ثابت کند همیشه 
رییس بابرنامه و فعالی بوده، اخبار هیأت فوتبال را توسط یک 
خبرنگار به ایمیل خبرنگاران و جراید ارسال می کند تا مهر 
تأییدی بر فعالیت و تالش شبانه روزی خود بزند. جدای از این 
موضوع، ای��ن روزها ابرقوی��ی نژاد درخص��وص فصل نقل و 
انتقاالت و خالف قانون عمل کردن برونو سزار، مهاجم سابق 
سپاهان هم زیاد صحبت می کند و مجدانه سعی دارد خود را 
مدیری کاردان و مسئول جلوه دهد؛ البته او از موضع خودش 
که توجه خاص به مدارس فوتبال است کوتاه نیامده و در این 
زمینه هم مصاحبه کرده است؛ مسأله ای که برای انتخابات 
اخیر به عنوان نقطه ضعف وی و همکارانش تلقی می ش��د، 
چراکه خیلی ها معتقدند مدارس فوتبال تأس��یس شده در 
سطح ش��هر به جای کش��ف اس��تعداد و پرورش نیروهای 
شایسته، بیشتربه دنبال کسب درآمد بودند. باوجود این که 
تاکنون شاهد خروجی از این مدارس نبوده ایم، اما آقای رییس 
همیشه تأکید خاصی بر ادامه فعالیت این مدارس داشته است. 
به هر حال اگر چه او مثل گذشته به مدارس فوتبال اهمیت 
ویژه ای می دهد، اما ب��ه واقع تحوالت��ی در روند کاری اش 
مشاهده می شود. درست است که اخبار منتشر شده از سوی 
هیأت فوتبال بعض��ا ارزش خبری باالیی ندارن��د، اما بازهم 
تحولی است که باید به فال نیک بگیریم. شاید به زودی خبری 
از تعامل واقعی هیأت فوتبال با باشگاه ها، توجه ویژه به جامعه 
داوران، مربیان و بازیکنان اصفهانی هم شد و تعداد این عزیزان 
در لیگ های برتر و دسته یک و دو افزایش یافت. ازکجا معلوم؟ 
شاید به زودی شاهد برنامه های خوب و تأثیرگذاری از سوی 
هیأت فوتبال استان باشیم و دیگر عملکرد این هیأت به لیگ 

آسیا ویژن و مدارس فوتبالش ختم نشود.

گزارش

9
شمشیربازالمپیکیامروزراهیبالروسمیشود

مجتبی عابدینی، تنها شمشیرباز المپیکی ایران که خود را برای حضور در این رقابت ها آماده می کند، قرار 
است امشب برای برپایی اردویی 1۰ روزه راهی بالروس شود. وی در بالروس با شمشیربازان کشورهای 
روسیه، اکراین و بالروس به رقابت می پردازد. این آخرین اردوی وی تا آغاز المپیک ۲۰1۲ لندن خواهد بود.

لندن مردادماه امسال میزبان سی امین دوره بازی های تابستانی 
المپیک اس��ت که طی روزهای ش��ش تا ۲1 مردادماه برگزار 
می ش��ود. برگزاری رقابت های گزینشی برای تعیین مسافران 
لندن از تابستان دو س��ال پیش آغاز ش��د و تا چند روز دیگر 
ادامه خواهد داشت، این در حالی است که روزشمار برگزاری 
 مس��ابقات انتخابی المپیک برای ورزش��کاران ای��ران به صفر 

رسیده است. 
در مقایسه با بازی های ۲۰۰8 پکن اگرچه یک سهمیه کمتر 
به دست آوردیم، اما موفق ش��دیم رکورد تعداد ورزشکار را در 

رشته های انفرادی بشکنیم. 
 در ب��ازی های پک��ن به خاط��ر حضور تی��م ملی بس��کتبال 
1۲ سهمیه به 4۳ سهمیه کسب شده در بخش انفرادی اضافه 
شده بود. در این دوره هیچ یک از رشته های تیمی ایران موفق 
به کسب سهمیه المپیک نشدند، اما در رشته های انفرادی 54 
سهمیه به دست آمد. آنچه کاروان ایران را در این دوره نسبت 

به دوره های قبل متمایز می کند، کسب هشت سهمیه توسط 
بانوان است. 

بدون تیم به پکن رسیدیم!
کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازی های المپیک لندن54 
ورزشکار در 1۳ رش��ته در اختیار خواهد داشت، البته کاوران 
ورزش ایران در بازی ه��ای المپیک پکن هم ب��ا همین تعداد 
ورزشکار ش��رکت کرد. ایران در پکن بسکتبال را هم به عنوان 
تنها رش��ته تیمی دراختیار داش��ت، اما در لندن رقابت تمام 
نمایندگان ایران در رشته های انفرادی به رقابت می پردازند؛ 
چون پس از حذف فوتبال از مرحله مقدماتی مسابقات انتخابی 
المپیک، از دست رفتن قهرمانی بس��کتبال در آسیا و ناکامی 
هندبال در کسب سهمیه، تنها امیدواری برای به دست آوردن 
سهمیه المپیک تیمی، به تیم ملی والیبال بود که این تیم هم از 

شرکت در مسابقات سنگین ژاپن به نتیجه نرسید. 
به این ترتیب س��هم ایران از رش��ته های تیم��ی در المپیک 

لندن به صفر رسید. شاید آنچه ابتدا به ذهن می رسد خصلت 
فردگرایی ایرانی هاست.

 احتماالً آنچه ورزشکار در طول تمرین در ذهن مرور می کند 
تمرین با خود و برای خود است و آنچه که به دست می آید هم 
در نهایت مال خود اوس��ت. روحیه فردگرایی، اعتماد به نفس 
به دنبال دارد؛ اگر نتیجه موفقیت آمیز باش��د، بدون شک این 
خصلت تقویت می شود. به لحاظ روانشناختی این قابل قبول 
است، اما اگر بخواهیم در خارج از بعد روانشناسی این موضوع 

را بررسی کنیم، به نکات دیگری خواهیم رسید. 
اول، کدام یک از رشته های انفرادی به لحاظ در اختیار گرفتن 
 بودجه و برخوردار بودن از حمایت مالی در شرایط مطلوب تری

نسبت به رش��ته های تیمی 
قرار دارند؟ بیشترین هزینه 
در فوتب��ال و به دنب��ال آن 
والیبال و بس��کتبال ش��ده 
است، اردوهای برون مرزی، 
 .. مس��ابقات تدارکات��ی و.
بیشتر در اختیار ورزش های 
 تیمی اس��ت، پس زمانی که 
 54 سهمیه ایران از 1۳ رشته

 ورزش��ی اس��ت، به پاس��خ 
قانع کننده ای نمی رس��یم. 
دوم، آنچه تحت عنوان لیگ 
های حرفه ای در رشته های 
فوتبال، والیبال و بس��کتبال 
در ای��ران برگزار می ش��ود، 
فرصتی اس��ت برای تأمین 

نیاز روانی ورزشکاران. ش��اید قله موفقیت برای آنها از کسب 
عنوان، به پول تبدیل ش��ده باش��د. در کش��تی، دوومیدانی، 
تکواندو، وزن��ه برداری، قایقرانی، دوچرخه س��واری، بوکس و 
تیراندازی که رشته های پر تعداد و پر امید ایران در المپیک به 

شمار می روند، پول حرف اول  را نمی زند.
س��وم، فوتبال، والیب��ال، بس��کتبال و هندبال، اگ��ر به لحاظ 
حمای��ت رس��انه ای اولویت بندی ش��وند، ترتی��ب در کانون 
 توجه قرار گرفتن رش��ته ها روشن می ش��ود. پس ورزش ها

 و ورزش��کارانی ک��ه موفقی��ت ه��ای آنه��ا کمتر رس��انه ای 
می ش��ود، برای نمایش توانایی های خود راه��ی ندارند، جز 

کسب عنوان. 

ایران بدون تیم، با 54 ورزشکاردر المپیک 

تکرارپکندرلندن

در شرایطی شمارش معکوس برای آغاز رقابت های المپیک لندن آغاز شده که سهم کاروان  گروه 
ورزش ایران در اعزام تیم های ورزش�ی صفر و با 54ورزشکار رش�ته های انفرادی راهی این ورزش

رقابت ها می شود. در واقع ایران بدون هیچ جهشی نسبت به دوره پیشین بازی های المپیک، 
عازم لندن خواهد شد. 

در کشتی، 
دوومیدانی، 

 تکواندو،
 وزنه برداری و...

که رشته های پر 
تعداد و پر امید 

ایران در المپیک 
به شمار می روند، 
پول حرف اول  را 

نمی زند

حسن زاده در انتظار 
تصمیم ماهان

من را از سازمان 
بازرسی نترسانید

علی اصغر حسن زاده هم به مانند دیگر بازیکنان تیم فوتسال فوالدماهان منتظر 
تعیین تکلیف این تیم است که می خواهد در لیگ برتر فوتسال حضور یابد یا 
انصراف خود را از حضور در این رقابت ها اعالم کند. وی با اعالم این که به احتمال 
فراوان تکلیف تیم فوتسال در هفته جاری مشخص خواهد شد، افزود: اگر فوالد 
ماهان در لیگ برتر حضور یابد که ب��رای این تیم بازی خواهم کرد، در غیر این 
صورت با دریافت رضایتنامه ام، به پیشنهادهایی که دارم فکر خواهم کرد. این 
بازیکن ملی پوش فوتسال ایران خاطر نشان کرد: چند پیشنهاد دارم که دوتا از 
آنها خارجی است. من یک سال دیگر با باشگاه فوالدماهان قرارداد دارم و طبیعتا 
اگر باشگاه قصد تیمداری داشته باشد، رضایتنامه مرا نخواهند داد، اما اگر فوالد 
ماهان از لیگ برتر کناره گیری کند، به صورت جدی روی پیشنهادها فکر کرده 

و بهترین تصمیم را اتخاذ خواهم کرد. 

رییس س��ابق فدراس��یون تیراندازی با کمان گفت: ما را از بازرسی کل کشور 
نترسانید؛ چراکه اگر پایم به آنجا باز ش��ود، ناگفته هایی دارم که بر اساس آن 
خیلی ها باید به دستگاه های قضایی مراجعه کنند.  کریم صفایی در خصوص 
صحبت های رسولی نژاد، افزود: با ادبیاتی که رسولی نژاد صحبت کرده، وی را به 
افکار عمومی واگذار می کنم. وی به جای معاونت پارلمانی و حقوقی وزیر ورزش، 
ما را به یاد افرادی می اندازد که در گذشته در خیابان های تهران شهره شهر بودند 
و سردمدار چماق به دست ها. وی ادامه داد: رسولی نژاد به من گفته است من با 
سگ بازی می کنم و خرج سگ هایم زیاد است. اگر سطح سواد و علم شما به اندازه 
این موضوع نیست، باید خدمتتان عرض کنم که باالترین و پیشرفته ترین متد 
حفاظت فیزیکی از اماکن، متد سگ و دوربین است که بر همین اساس سایت 

تیراندازی با کمان آزادی، با سگ و دوربین حفاظت می شد. 

اخطار یوفا به بازیکن آرسنال 
کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا به بازیکن میانی آرس��نال، 
به خاطر شرط بندی اخطار داد. جک ویلشر بر روی صفحه توئیتر 
خود نوش��ت که بر روی گلزنی هم تیم��ی اش، امانوئل در لیگ 

قهرمانان اروپا، 1۰ پوند  شرط بندی کرده بود. 

مهاجم یوونتوس به برمن پیوست
الیرو الیا که تابستان گذش��ته از هامبورگ راهی 
یوونتوس شد، نتوانست خود را به ترکیب اصلی 
تیم کونته برس��اند. مهاجم هلندی یوونتوس، با 
انتقالی 5/5 میلیون یورویی راهی وردربرمن شد. 

تونی جانشین نیستلروی در ماالگا؟
مدیر برنامه های لوکا تونی از احتمال بازگش��ت این 
مهاجم ایتالیای��ی به فوتبال اروپا و ب��ازی در ماالگا 
خبر داد. ماالگا پس از نیستلروی به دنبال جانشینی 

برای اوست.

یک تیم ششدانگ می شویم

مدافع ملی پوش پرس��پولیس گفت: لیگ که شروع شود، همه تیم ها به 
چند هفته ای زمان نیاز دارند تا به شرایط ایده آل برسند. ما می خواهیم با 
شروع بازی ها خوب عمل کنیم و قطعاً تا بازی دربی ششدانگ می شویم.

حسین ماهینی افزود: مانوئل کارنامه مشخصی دارد و سردار رویانیان یک 
مربی بزرگ را برای تیم بزرگ پرسپولیس آورد. به نظرم همه چیز برای 
شروع یک فصل بسیار خوب مهیا شده است. وی  ادامه داد: همیشه این 
طور است که با شروع لیگ همه تیم ها چند هفته ای زمان می  خواهند 
تا به آمادگی خوبی برسند؛ البته ما قصد داریم با شروع بازی ها امتیازات 
الزم را جمع کنیم، اما در هر صورت تا هفته شش��م که بازی دربی انجام 
خواهد شد، صد در صد آماده خواهیم شد و به یک تیم ششدانگ تبدیل 

می شویم. 

شکستن رکورد جهان سخت شده

وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران با اعالم این که جدی ترین رقیبش 
در المپیک لندن یک آلمانی است، گفت: برای شکستن رکورد جهان 
در المپیک لن��دن خیلی امیدوار ب��ودم، اما ب��ا درد زانویی که دارم 

رسیدن به این هدف برایم خیلی سخت شده است.
بهداد س��لیمی با تأکید بر این ک��ه تمام تالش خ��ود را می کند تا با 
 مدال طالی المپیک به کشور بازگردد، به مهر گفت: در حال حاضر

 با توج��ه به عنوان های��ی که طی دو س��ال گذش��ته در رقابت های 
مختلف بین المللی و جهانی کس��ب ک��رده ام، مردم، مس��ئوالن و 
 رس��انه ها از من برای کس��ب مدال ط��الی المپیک انتظ��ار زیادی

 دارند که این موضوع باعث ش��ده تحت فش��ار روانی سنگینی قرار 
بگیرم. 

اگر می دانستم، قرارداد نمی  بستم!

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به این که موضوعات مطرح شده برای ثبت 
قراردادش در حد هدف بوده است نه الزام، گفت: اگر می دانستم قرارداد با من 
برای صعود به المپیک منعقد می شود، آن را امضا  نمی کردم. والسکو در پاسخ 
به این سؤال که فکر نمی کنید یکی از بهترین نسل های والیبال ایران از حضور 
در تورنمنتی معتبر مانند المپیک محروم شد، افزود: حیف شد که نتوانستیم 
راهی المپیک شویم، اما باید چه کار کنیم؟ باید گریه کنیم؟ نه؛ باید به جلو 
نگاه کنیم. نسل امروز می توانند در المپیک آینده باشند. در ادامه خبرنگاری 
این سؤال را مطرح کرد که این اجازه را می دهید که من و امثال من حسرت 
بخوریم، چرا تیم ملی والیبال به جای والسکو با آناستازی قرارداد نبست؟ که 
وی در پاسخ اظهار داشت:  شما می خواهید بگویید اگر آناستازی سرمربی تیم 

ملی بود، ایران سهمیه می گرفت؟ من از این بابت متأسفم!

والسکو:بهداد سلیمی:حسین ماهینی:
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پشت صحنه فیلم مسابقه بزرگنمایی از فیلم شبی در اپراسام وود در دفتر پارامونتفیلمسازی که در هر ژانری فیلم ساخت 

الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهن�گ– س��ام وود، کارگردان مش��هور و کهن��ه کار س��ینمای هالیوود در
10 ژوییه س��ال 1883 در فیالدلفیای پنس��یلوانیا ب��ه دنیا آمد. او که با نام س��اموئل 
گروسونروود دستیاری سیس��ل به دومیل را آغاز کرد، خیلی زود نامش را به سام وود 
تغییر داد تا در حرفه فیلمسازی با نامی حرفه ای گام برداشته باشد.شانس مهم زندگی 
او ورود به چارامونت و همکاری با برادران مارکس بود که این آشنایی فیلم های مشهور 

و ماندگار »شبی دراپرا« 1935 و »روز مسابقه« 1937را خلق کرد. 
سام وود در دوران فیلمس��ازی اش که اتفاقا طوالنی هم بود، در 80 فیلم کارگردانی، 
بازیگری، نویس��ندگی فیلمنامه و تهیه کنندگی را تجربه کرد. از سام وود آثار مهمی 
همچون غروریانکی ها، زنگ ها برای که به صدا در می آیند و...، همچون سه مجسمه 

اسکاری که گرفت به جا مانده است.  
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خبری از وام خبرنگاری نیست 
رییس اداره مطبوعات و تبلیغات فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اصفهان گفت: تا این 
لحظه برای وام خبرن��گاران به ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دستورالعملی 
ابالغ نشده است. رییس اداره مطبوعات 
 و تبلیغ��ات اس��تان که با ایرن��ا گفتگو 
می کرد، در بخش دیگری از سخنانش 
زمان برپایی جشنواره هفتمین جشنواره استانی و دومین جشنواره 
منطقه ای مطبوع��ات و نمایندگی خبرگزاری های داخلی اس��تان 
اصفهان را تا زمان اعالم نتایج بررسی آثار در تهران، نامشخص اعالم 

کرد.

خدای کشتار به تاالرهنرمی آید
گروه فرهنگ - در ادامه برنامه هفتگی 
ازنمایشنامه تا سینما جمعه این هفته 
»خ��دای کش��تار« س��اخته روم��ن 
 پوالنسکی درتاالر هنر اکران می شود.

»خدای کش��تار« بر اس��اس کتابی به 
همین اسم اثر یاسمینا رضا گرفته شده 
و جودی فاس��تر،کیت وینسلت، جان 
سی رایلی و کریستوفر والتس از جمله بازیگرانی هستند که در این 
 فیلم به ایف��ای نقش می پردازند. »خدای کش��تار« ماجرای دعوای 

دو نوجوان از دو خانواده مختلف است. 
پدران و مادران آنها تصمیم می گیرند که در یک میهمانی کوچک با 
رفتاری متواضعانه و متمدنانه مشکالت فرزندانشان را حل کنند، اما 
این میهمانی که در ظاهر بسیار آرام و منطقی آغاز شده، به جنجال 

میان والدین می انجامد...

تجربه40 سالگی درتاالر هنر
گ�روه فرهنگ - تاالر هن��ر در ادامه 
 برنام��ه س��ینما خان��واده، س��ینمایی 
»چهل سالگی« به کارگردانی علیرضا 
رییس��یان را در روز ۲3 تیر ماه نمایش 

می دهد.
این فیلم، داس��تان مردی است که در  

آستانه  چهل سالگی قرار دارد و با همسر 
و دخترش زندگی می کند. روزی به او خبر می رسد کسی که زمانی 
قصد ازدواج با همسر او را داشته، به ایران برگشته است... . فیلم اخیر 
رئیس��یان ملودرامی با رویکرد اجتماعی اس��ت و به طبقه متوسط 
جامعه می پردازد و دغدغه های انس��انی مثل حقیق��ت و عدالت را 
دنبال می کند و می خواهد انتخاب عشق گذشته و امروز را در وهله 
رویارویی با آنها نشان دهد، به طوری که شاید تصمیم گیری فوری 

آن، جز شک، چیزدیگری را دربر نخواهد داشت.

هفت

10
وضعیت اکسپوی امسال خوب نیست

 بهاره احم��دی، مدیر گالری خانه نق��ش اصفهان، تنها گالری اصفهانی ش��رکت کننده در اکس��پو تهران 
91 گفت: به اعتقاد بسیاری از شرکت کنندگان وضعیت فروش آثارهنری در اکسپو 91 نسبت به سال های قبل 
بد ترشده و تنها گالری اصفهان که دراین اکسپو شرکت کرده، هنوز حتی نتوانسته یکی از آثار خود را بفروشد.

پرسه در مه 
فیلم سینمایی »پرس��ه در مه« به کارگردانی بهرام توکلی وارد شبکه 
نمایش خانگی شد.»پرس��ه در مه« محصول س��ال 1388 و دومین 
س��اخته بهرام توکلی پس از »پابرهنه در بهش��ت« و پیش از »اینجا 
بدون من« اس��ت  که لیال حاتمی، شهاب حسینی، احمد ساعتچیان، 
آزاده ریاضی و مسعود رایگان بازیگران آن هستند. در خالصه داستان 
»پرسه در مه« آمده است: امین که آهنگساز و نوازنده پیانو است، پس از 
ازدواج با رویا بازیگر تئاتر، با مشکالت زیادی روبه رو می شود که زندگی 
آنان را تحت الش��عاع قرار می دهد. این 
فیلم جای��زه بهترین بازیگ��ر مرد را 
برای شهاب حسینی از چهاردهمین 
جشن خانه سینما، بهترین کارگردانی 
را برای بهرام توکلی از بخش نگاه نو از 
جشنواره بیست و هشتم فیلم 
فجر و بهتری��ن فیلمنامه 
و بازیگر مرد و موسیقی 
متن برای حام��د ثابت 
از چهارمی��ن جش��ن 
منتقدان سینمای ایران 

به ارمغان آورد.
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وقتی تقویم س��ال جاری را ورق می  زنی��م، در اغلب تقویم ها 
در روز ۲1 ش��هریور هیچ خب��ری از عنوان روز ملی س��ینما 
 نیست و پس از 13 سال این روز از تقویم ها حذف شده است. 
هر ساله س��ینماگران روز ملی س��ینما را بهانه ای می کردند 
تا از برگزیدگانش��ان تقدیر کنند و بزرگداشت پیشکسوت ها 
را جشن بگیرند و در عین حال از دغدغه هایشان بگویند. اگر 
به تاریخ مراجعه کنیم، اولین جش��ن خانه سینما 19 تیرماه 
س��ال 1376 برگزار شد و اعضای ش��ورای برگزاری آن اکبر 
نبوی، ابوالحس��ن داوودی، احمدرضا دروی��ش، محمدرضا 
موینی و منوچه��ر شاهس��واری بودند. ابوالحس��ن داوودی 
در آن مقط��ع ضمن بی��ان تاریخچه مختص��ری از برگزاری 
مراس��م تندیس خانه س��ینما، گفته بود: »تاکنون مراس��م 
تندیس خانه س��ینما ط��ی دو دوره )74 - 1373( بیش��تر 
به پیشکس��وت های سینمای ایران و کس��انی تقدیم شد که 
خدمات ش��ایانی به صنف کردند. هیأت مدی��ره جدید خانه 
سینما در آغاز فعالیتش موضوع روز سینما را در جلسات خود 
مطرح کرد و قرار ش��د که یک روز از س��ال با عنوان روز ملی 
س��ینما نامگذاری و جشن س��ینما همزمان با آن روز برگزار 
ش��ود. البته قرار اس��ت 31 اردیبهشت هر س��ال را با عنوان 
روز ملی س��ینما ارج نهیم و این موضوع را به ش��ورای عالی 
فرهنگ ارای��ه کردیم و در صورت موافق��ت و پس از تصویب 
مجلس ش��ورای اس��المی، رس��ماً می توانیم هر ساله جشن 
خانه سینما را همزمان با این روز برگزار کنیم.« اما در بهمن 

سال 78 بود که روز ملی سینما۲1 شهریورماه اعالم شد و در 
همان دوران اظهار نظراتی پیرامون روز ملی سینما بیان شد 
و سرمقاله »نامه سینما« نشریه داخلی سینما به این موضوع 
اختصاص داده شده و در آن آمده بود: »نکته مهمی که نباید 
به آسانی از آن گذش��ت، این اس��ت که اعالم روز سینما در 
شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از دست اندرکاران این 
هنر عظیم، با دشواری ها و نابسامانی ها روبه رو هستند.« در 
قسمتی دیگر از این سرمقاله نوشته شده بود: »امید است روز 
ملی سینما طلیعه توجه جدی به معضالت زیربنایی صنعت 
سینما باشد. فرسودگی و استهالک س��رمایه ثابت سینمای 
ملی، خطری اس��ت که در درازمدت سینمای ما را به نابودی 
می کشاند.« سرانجام چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران 
در سال 1379 در روز ۲1 شهریورماه مقارن با ایام بزرگداشت 
صدمین سالگرد حیات س��ینمای ایران در مجموعه ورزشی 
انقالب برگزار شد. از آن پس، هر س��اله روز ملی سینما فقط 
بهانه ای بود برای بیان دغدغه ها و توجه افکار عمومی به این 
هنر � صنعت، اما اظهارنظرهایی هم مطرح می  شد که اساسا 
معتقد بود این روز خیلی هم بود و نب��ودش اهمیت ندارد. با 
این اوصاف، به نظر می رسد با توجه به این که سینمای ایران 
در دی��دگاه صاحب نظران و دی��دگاه کالن جامع��ه از جمله 
دغدغه های اصلی است که به این واس��طه برای آن سازمان 
سینمایی تعریف شده، حس��ن این روز در تقویم سینما قابل 

انکار نبود. 

 چندین سال پیش، وقتی کسی که 
محمد 
بندرعباسی

 
نمی دانم کیست نام خانوادگی یک 
 خان��واده را لومیرگذاش��ت، خ��وب 
می دانست لومیر به معنای نور است، ولی نمی دانست این نور 
سال ها بعد بر پرده می تابد، فیلم می شود، داستان می شود، 
 معشوق می شود و عاش��قانش را مات و مبهوت به سالن ها 
می کش��اند.117 س��ال پیش در چنین روزی و درست در 
1895میالدی ب��رادران لومیر صنعت س��ینما را پایه ریزی 
کردند. »آگوس��ت« و »لئویس« لومیر در سال های 186۲ و 
1864 در شهر بزانسون فرانسه متولد و در سال1870 برای 
تحصیل در بزرگ ترین مدرس��ه فنی لیون عازم این ش��هر 
شدند. آنان که دانش آموخته بزرگ ترین مدرسه فنی شهر 
لیون فرانسه بودند، در جوانی با پدرشان که شرکت عکاسی 
تأسیس کرده بود، کار می کردند و با بازنشسته شدن پدر در 
سال 189۲، شروع به خلق تصاویر متحرک کردند تا با سوراخ 
کردن لبه های فیلم، گامی مهمی را به سمت اختراع دوربین 
فیلمبرداری بردارند. در واقع ماجرا ازاین قرار بود که آنتونی 
لومیر، پدر برادران لومیر صاحب یک کارخانه عکاسی بود که 
لوئیس به عنوان فیزیکدان و آگوست به عنوان مدیر درآن کار 
می کردند. پس ازبازنشس��تگی پدر، برادران لومیر در س��ال 
189۲ شروع به ساخت تصاویر متحرک کردند و در 13 فوریه 
1895 دستگاه ابداعی خود را به نام »سینماتوگراف« به ثبت 
رساندند. برادران لومیر دستگاه سینماتوگراف را اوایل سال 

1895، یعنی در13 فوریه ثبت کردند و نخستین فیلم خود 
را 19 مارس گرفتند؛ فیلمی که خ��روج کارگران از کارخانه 
لومیر را نش��ان می داد. این فیلم و دس��تاوردهای دو برادر 
نخس��تین بار با نمای��ش آن در برابر اهالی ف��ن و صنعت و 
دانشمندان فیزیک و شیمی در تاریخ 11 جوالی )۲0 تیر( به 
نمایش درآمد و جنبه رسمی یافت. آنان پس از جلب توجه 
چهره های علمی فرانس��ه، این فیلم را برای نخستین بار در 
 اواخ��ر س��ال 1895 یعن��ی روز ۲8 دس��امبر، در زیرزمین 
گراند کافه پاریس برای عموم به نمای��ش درآوردند. همین 
نمایش عمومی بود که نام برادران لومیر را به عنوان مخترعان 
سینما در تاریخ ثبت کرد. این دو برادر سال بعد را به برگزاری 
یک تور برای نمایش دستگاه سینماتوگراف خود سپری و از 
بمبئی، لندن، نیویورک و بوئن��وس آیرس دیدار کردند. این 
تصاویر، تأثیری ماندگار بر مردم می گذاشتند که در این میان 
فیلم خروج قطار از ایستگاه راه آهن، موجب ترس و فرار مردم 
از سالن های تاریک نمایش می شد! با همه این موفقیت ها، 
دو برادر تصور می کردند این نوآوری بدون آینده اس��ت و به 
همین دلیل تصمیم گرفتند دوربینش��ان را به فیلمس��ازان 
دیگری چون »جورج میلیس« بفروشند تا او دنیای پررمز و 
راز هنرجدید را با ابعاد دیگرش گس��ترش دهد. آنان پس از 
فاصله گرفتن از تصاوی��ر متحرک، به عکاس��ی رنگی توجه 
کردند و س��ال 1903 میالدی به اولی��ن موفقیت ها در این 

زمینه دست یافتند.

برادران لومیر، 
دستگاه 
سینماتوگراف 
را اوایل سال 
1۸۹۵، یعنی در1۳ 
فوریه ثبت کردند 
ونخستین فیلم 
خود را، 1۹ مارس 
گرفتند؛   فیلمی که 
خروج کارگران از 
کارخانه لومیر را 
نشان می داد

هر ساله 
سینماگران روز 
ملی سینما را 
بهانه ای می کردند 
تا از برگزیدگانشان 
تقدیر کنند 
و بزرگداشت 
پیشکسوت ها را 
جشن بگیرند و 
در عین حال از 
دغدغه هایشان 
بگویند

بایستید و کاله از سر بردارید روز ملی سینما از تقویم حذف شد 

صنعت سینما 117 ساله شد روز ملی سینما از تقویم حذف شد 

نمایش »اعترافات یک سارق مادرزاد« به  جمال
کارگردانی ستاره کرباسی زاده، این روزها  نوروز باقری

در تاالر هنر پذیرای عالق��ه مندان خود 
است و آنها را در روزهای 11 الی ۲1 تیرماه)به جز چهاردهم( رأس 
ساعت 19 در سالن اصلی به دیدن روایتی تازه از یک اعتراف دعوت 
می کند. این اثر با اقتباسی از وودی آلن به همین نام نوشته شده 
اس��ت. مصطفی لطیف��ی، آرمان عزی��زی، بهزاد س��یفی، میالد 
فروتنیان، زهرا صالحی راد، محمد نیما توکلی، ملیکا مهربان، ستاره 
کرباسی زاده میزبان مخاطبان و ایفاگر نقش هایی هستندکه در 
این نمایش هنرآفرینی می کنند.عناوینی که این نمایش در دومین 
جشنواره کمدی کسب کرده، دلگرم کننده است و توانسته اثری 
برگزیده در بین آثار رسیده در این جشنواره باشد که می توان  به 

این موارد اشاره کرد:
رتب��ه دوم کارگردان��ی، رتبه س��وم بازیگری زن، دو ل��وح تقدیر 
بازیگری مرد و رتبه سوم طراحی بروشور و پوستر که توانسته برای 
کارگردان تازه از راه رس��یده خود موفقیتی چشمگیر را به همراه 
بیاورد. روایت این نمایش از این قرار است که یک دزد حین دزدی 
از یک پانسیون، دچارگرفتاری هایی می شود و در آخر داستان به 
ریاست پانسیون می رسد! بله، درست است شما هم تعجب کردید. 
پس بهتر است درنگ نکنید و برای اطالع یافتن از جزییات دزدی 

و اعترافات آن، سری به تاالر هنر بزنید.
در الیه های زیرین، داستان  به بررسی یک سری از افراد اجتماع 
 و دید آنها نس��بت به افراد دیگرجامعه می پ��ردازد و این گروه ها

 را که ب��ا افکار، عقی��ده ه��ا وکارهای خ��ود جامعه را  مس��موم 
می کنند نشان می دهد. داس��تان این پتانسیل  را دارد که بتواند 
بیننده را با خود همراه کن��د و طراحی صحیح آن  نیز به این روند 

کمک کرده است.

استفاده از طراحی و میزانسن هایی بجا، مانند: استفاده از ماکت 
 در اپی��زود اول و ی��ا اس��تفاده از واژگان و خلق ش��خصیت های

در اپی��زود دوم وی��ا اس��تفاده از نمادهای��ی ک��ه در طبق��ه 
 روش��نفکرمتداول است و فقط 
تقلید از یکدیگر هستند، اشاره 

کرد.
توضیحاتی را نیز درباره طراحی 
بخش هایی از داستان باید بیان 
کردکه توانس��ته به وسیله آنها 
داستان ها را درکنار یکدیگر نگه 
دارد و مخاطب را خس��ته نکند.

حرکات ف��رم نمایش��ی و بدنی 
زی��ادی وج��ود دارد که ش��اید 
 میزانسن ها وخلق موقعیت های

دیگر می شد جایگزین بهتری 
ب��رای آنها باش��د و فق��ط تکیه 
 نمای��ش را ب��ر ح��رکات بدنی 
نمی گذاشت، ولی کارگردان به 
خوبی توانسته از پس آن بر بیاید 
و طراحی خوبی اجرا شده است.

 در ن��گاه اول با صحنه ش��لوغی روبه رو هس��تیم که پر ش��ده از 
یک سری از وسایل که در روند قصه بی شک کمک می کند، ولی 
می توانست سبک تر باشد تا نگاه بیننده را فقط به خود معطوف 
نکند. استفاده از موسیقی و در کنار آن فرم ها و حرکات، به خوبی 
تکمیل کننده یکدیگر هس��تند و توانس��ته به فضایی متفاوت و 

پرنشاط کمک کند.
برای تعوی��ض اپیزودها، با اس��تفاده از نور و طراح��ی یک ردیف 

خط آج��ر چینی ب��ا دزد قص��ه هم��راه می ش��ویم ت��ا ببینیم 
و بدانیم که آیا برخی از ش��خصیت ه��ای جامعه دزدن��د یا دزد 
مادرزادی که خ��ودش لب به اعت��راف می گش��اید؟!کارگردان 
خواس��ته در الی��ه ه��ای زیرین نق��ش ه��ا  دغدغه ه��ای خود 
و همی��ن طور اف��راد جامع��ه خ��ود را جایگزین کند و ب��ه بیان 
مش��کالت و همین طور معرف��ی دزدهایی بپردازد ک��ه با کت و 
 ش��لواری ش��یک یا با لقب ه��ای دهان پرک��ن از م��ردم دزدی 

می کنند وهیچ گاه نیز لب به اعتراف نمی گشایند. 

در هر اپیزود این نمایش شاهد هستیم که قشری از جامعه را معرفی 
 می کند که سال هاست از مردم دزدی می کنند، ولی لب به اعتراف 
نمی گشایند. این نمایش با هوشمندی کارگردان خود توانسته با 
استفاده  و وام گیری از اجتماع و سیاست، به کمدی موقعیتی برسد 
که هرلحظه پیامی را به بیننده خود گوش��زد کرده و آن را درگیر 
داستان می کند. ستاره کرباس��ی زاده توانسته در اولین گام خود 
قدمی محکم و قابل قبول بردارد، ولی ب��رای کارهای بعدی بهتر 

است کمی در پرداخت نمایشنامه تأمل بیشتری بکند.

 خط قرمز های خودساخته 
صدا وسیما را می شکنیم

تهیه کننده برنامه تلویزیونی »تریبون 
ش��هر« گفت: هدف از س��اخت برنامه 
»تریبون شهر« شکستن خط قرمز های 
خود س��اخته رس��انه مل��ی و انعکاس 
بیشتر صدای مردم در این رسانه است.

صالح پرورش که حرف هایش را به ایمنا 
زد، ادامه داد: تریبون شهر در واقع ادامه 
برنامه تلویزیونی »پیک هفته« است، با این تفاوت که در این برنامه 
ما بیش��تر به دنبال طرح آسیب ها، مس��ائل و دغدغه های اجتماعی 

هستیم، اما در پیک هفته مسائل فرهنگی مد نظر بود.

درباره نمایش اعترافات یک سارق مادرزاد 

دستگیری و اعتراف سارق در حین دزدی از تاالر هنر

عناوینی که این 
نمایش در دومین 
جشنواره کمدی 

 کسب کرده 
 دلگرم کننده 

است و توانسته 
اثری برگزیده در 
بین آثار رسیده 

در این جشنواره 
باشد 



یادداشت

مدیركل فرهنگ و ارش��اد 
اس�الم�ی چه�ارمح��ال  و

بختی��اری فرهنگس��رای  
ش��هركرد را نی��از بخ��ش 
فرهنگ و هنر این اس��تان 
دانس��ت وگفت: این مركز 
مكانی ب��رای رف��ع چالش 
ه��ای فرهنگ��ی از س��وی 

نخبگان است. 
حس��ین گنجی در دیدار از این فرهنگس��را یادآور ش��د: فرهنگسرا 
عالوه بر تأمین نیازهای مشترك فرهنگی هنری، باید نیازهای بومی 
مخاطبان خود را نیز تأمین كند. وی گفت: احداث یك سالن اصلی 
با گنجایش یك هزار و 200 نفر و یك س��الن كوچ��ك با گنجایش 
260نفر، یك باب كتابخانه مركزی و س��الن هی��أت داوران از عمده 
مكان های در نظر گرفته ش��ده در این مجتمع فرهنگی اس��ت. به 
گفته وی، در فضای طبقه همكف فرهنگس��را یك س��الن كتابخانه 
به مساحت540 متر و فضای نمایشگاه با یك هزار و 270 متر مربع 
مس��احت قرار داد. گنجی بیان داش��ت: فضای نمایشگاهی شامل 
سالن نمایشگاه هنر و صنایع دس��تی، فضای باز نمایشگاه و مخزن 
است. وی سالن نمایش��گاه هنرهای تجسمی و صنایع دستی، محل 
البراتوار، استودیوی صدا و تصویر و ساختمان اداری، نمازخانه و سالن 
بزرگ مطالعه را از دیگر امكانات پیش بینی ش��ده در فرهنگسرای 
 بزرگ شهركرد دانس��ت. مدیركل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
چهارمحال وبختیاری تصریح كرد: فضای آموزشی با مساحت765 
متر و ش��امل كالس های آموزش فرهنگی و هنری و اتاق نشس��ت 
داوران از دیگر بخش های فرهنگسراست. به گفته وی، پروژه بزرگ 
فرهنگسرای شهركرد در زمینی به مساحت 9 هزار مترمربع در مركز 

استان از سال 1383در دست احداث است. 

باید فضای استان را برای مسافران 
فرهنگی کنیم 

استاندار چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: اج��رای برنامه های 
فرهنگ��ی موجب می ش��ود 
م��دت اقام��ت مس��افران 
تابس��تانی در ای��ن اس��تان 

افزایش یابد.
علی  اصغ��ر عنابس��تانی كه 
در نشست ش��ورای آموزش 
 و پ��رورش اس��تان س��خن 
می گفت، اظهار داشت: تالش آموزش و پرورش این استان در راستای 

اسكان میهمانان تابستانی و نوروزی شایسته تقدیر است.
وی اف��زود: گرایش میهمانان به س��مت اس��تفاده از امكانات رفاهی 
استاندارد اس��ت كه این موضوع مس��ئولیت ما را برای فراهم كردن 

امكانات مورد دلخواه میهمانان سنگین تر از قبل كرده است.
عنابس��تانی ادامه داد: باید با برنامه ریزی مناس��ب و تالش مجموعه 
اس��تان، بتوانیم امكانات مورد انتظار میهمانان تابستانی و نوروزی را 

فراهم كنیم.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان این كه میهمانان نوروزی در 
برخی مناطق تمایل زیادی به اس��تفاده از امكانات نداشته اند، گفت: 
باید امكانات این مناطق را محدود و به مناطقی كه مورد استفاده مردم 
اس��ت انتقال دهیم تا میهمانان تابس��تانی بتوانند به نحو مطلوب از 

امكانات رفاهی این استان استفاده كنند.
عنابس��تانی با بیان این كه در تابس��تان بیش��تر میهمانان ما اقامتی 
هستند، بیان كرد: در فصل تابستان اس��تان چهارمحال و بختیاری 
مقصد خیل عظیمی از گردشگران كشور است كه باید تمام تالشمان 
را در مس��یر فراهم كردن امكانات مورد نیاز و متناس��ب با س��لیقه 

میهمانان انجام دهیم. 
وی با بیان این كه در سال های اخیر استان چهارمحال و بختیاری در 
حال تبدیل شدن به یك استان مقصد برای گردشگران است، عنوان 
كرد: این یك فرصت مناس��ب برای شناسایی بیش��تر استان و جلب 

اعتماد مردم در سراسر كشور است.
عنابس��تانی اجرای برنامه های فرهنگی را برای میهمانان تابس��تانی 
ضروری دانس��ت و گفت: با اجرای برنامه های فرهنگی مدت اقامت 

مسافران در استان چهارمحال و بختیاری بیشتر می شود.
وی ادامه داد: ب��ا اجرای برنامه های فرهنگی مناس��ب می توانیم این 
استان را بهتر به مسافران معرفی و برای جلب رضایت آنها برای حضور 

در این استان اقدام كنیم.

صرفه جویی هزینه برق را 
کاهش می دهد 

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری 
گفت: صرفه جوی��ی درمصرف برق و مش��اركت واحدهای 
تجاری و س��ازمان های اداری و عمومی به عنوان مشتركان 
 بزرگ این ش��ركت، هزینه های ب��رق را در ای��ن واحدها تا 
30 درصد كاهش می دهد. رحمت اهلل حمامیان در كارگاه 
آموزشی بهینه سازی مصرف برق ویژه نمایندگان مدیریت 
مصرف اصناف اظهار داشت: اطالع رس��انی موارد مرتبط با 
اس��تفاده صحیح از انرژی، نهادینه س��ازی فرهنگ صحیح 
مصرف انرژی الكتریكی، بررسی مؤلفه های تشكیل دهنده 
بهای انرژی و روش های مدیریت هزینه برق مصرفی از اهداف 

برگزاری این سمینار است

1/6میلیارد ریال تسهیالت 
مسکن مهر اعطا شد 

مدیركل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پرداخت 
بی��ش از یك ه��زار و 689 میلی��ارد و 488 میلی��ون ریال 

تسهیالت ساخت مسكن مهر در این استان خبر داد.
 علی علیخانی در بازدید از پروژه مس��كن مهر شهرس��تان 
 ش��هركرد، اظهار داش��ت: تاكنون اف��زون ب��ر یك هزار و 
689 میلیارد و 488 میلیون ریال تسهیالت ساخت مسكن 
مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت به متقاضیان 
پرداخت ش��ده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر سه هزار و 
321 واحد در مرحله پایان نازك كاری قرار دارند، همچنین 
تعداد12هزار و 488 واح��د مرحله پی س��ازی را به پایان 
رس��انده اند. علیخانی از اتمام مراحل سقف10 هزار و 381 
واحد در شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت در این استان 
خبر داد و گفت: تاكنون بیش از 72 میلیارد و 500 میلیون 
ریال تسهیالت برای آماده س��ازی در شهرهای با جمعیت 
باالی 25 هزار نفر پرداخت ش��ده است. مدیركل مسكن و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به مزایای 
صنعتی سازی، گفت: سبك سازی، مقاوم سازی، صرفه جویی 
در مصالح، مصرف بهینه انرژی، كاهش دوره س��اخت و در 
نتیجه كاهش هزینه ساخت و افزایش عمر مفید و كیفیت 
س��اختمان از مهم ترین مزایای صنعتی س��ازی ساختمان 
است. وی با تأكید بر این كه حركت به سوی صنعتی سازی 
نباید به هویت معماری اس��المی- ایرانی خدشه وارد كند، 
تصریح كرد: رعایت مقررات ملی س��اختمان برای توسعه 
صنعتی سازی ساختمان، یكی از الزامات مهم در این عرصه 

برای حفظ ایمنی و مقاوم سازی به شمار می آید.

خبر ویژه

خبر ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش استان  
حبیب نیکخو 

ثبت نام 99 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی در این استان 
انجام شده و در مقطع متوسطه نیز بیش از 70 درصد دانش آموزان موفق 
به ثبت نام در مدرسه دلخواه خود شده اند كه باقی دانش آموزان نیز در 
روزهای آتی، ثبت نام خود را انجام خواهند داد. ت��ا پایان تیرماه جاری 
ثبت نام دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی انجام خواهد شد. عالوه 
بر این، درخواست های جابه جایی فرهنگیان اخذ و در كمیته های مربوطه 
بررسی شد و نتایج این نقل و انتقاالت طی دو هفته گذشته به افراد ذیربط 
اعالم شد؛ در ضمن در تابستان سال جاری900 نفر از فرهنگیان در داخل 
و خارج استان انتقالی گرفته اند.در سال جاری برنامه ریزی مناسبی برای 
انجام وظایف ای��ن اداره  كل از 
جمله نقل و انتقال فرهنگیان 
و ثبت ن��ام دانش آم��وزان 
 داش��ته ایم، ب��ه ح��دی ك��ه 
م��ی ت��وان گف��ت در س��ال 
 جاری نسبت به سال گذشته 
1/5 م��اه در ای��ن موضوعات 

جلوتر هستیم.

ثبت نام 99 درصد دانش آموزان 
استان

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
دستگیري باند سارقان مسلح  چهارمحال و بختیاری

سرهنگ فضل اهلل برزویي، رییس پلیس آگاهي از دستگیري باند سارقان مسلح كه به اتهام سرقت 
یك طالفروشي در خوزستان تحت تعقیب پلیس بودند، خبر داد وگفت: با انجام اقدامات اطالعاتي 
و عملیاتي، مخفیگاه سارقان شناسایي و در یك عملیات غافلگیرانه، هر سه متهم دستگیر شدند. 
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  فرهنگسرا نیاز بخش فرهنگ و هنر

گروه  در حالی كه همه ایران امسال تابستان 
داغ و گرمی را سپری می كند و دمای شهرستان

هوای باالی40 درجه در اكثر شهرهای 
خوزستان، موجب شده كه اهالی این شهرها برای فرار از گرما 
به استان چهارمحال و بختیاری سفر كرده تا در آغوش طبیعت 
و با میزبانی مردم میهمان نواز اس��تان گرمی هوا را به خنكای 

مرهمی تبدیل كنند. 
دمای  هوا در اكثر ش��هرهای خوزس��تان به ب��االی40 درجه 
رسیده و این در حالی است كه تأثیر مسأله ریزگردها و گرد و 
غبار كشورهای عربی در استان خوزستان بیشتر ازاستان های 
 دیگر است. از طرفی تابستان با فراغتی كه برای بسیاری ایجاد 
می كند، می تواند اوقاتی را فراهم كند كه خانواده و اقوام زمان 
بیشتری را با هم باش��ند، ولی این رسم و سنت حسنه ایرانی و 
اسالمی، در استان ها و مناطق گرمسیر به دلیل آلودگی و گرما 
رو به فراموشی است و گرمای شدید و وجود ریزگردها موجب 
شده از استان خوزستان مسافران زیادی وارد استان چهارمحال 
و بختیاری ش��وند تا بتوانند از آب و ه��وای خنك و خوب این 

استان استفاده كنند.
هم اكنون در اكثر خیابان های ش��هركرد و به خصوص محل 
 كمپ چ��ادرزدن مس��افران، خودروه��ای زیادی  مش��اهده 
می شود كه اغلب از استان خوزستان به چهارمحال و بختیاری 

س��فر كرده اند. در ح��ال حاضر مس��افران زیادی از اس��تان 
خوزستان، از س��مت مسجد س��لیمان وارد بازفت شهرستان 

كوهرنگ شده و در این شهرستان مستقر شده اند.

مسافران از  استان چهارمحال و بختیاری می گویند 
مسافران زیاد دیگری نیز از جاده لردگان - اهواز وارد شهرستان 
 لردگان و شهرستان بروجن شده و در این شهرستان ها مستقر 
شده اند. در پارك ملت بروجن نیز مسافران بسیاری از استان 
خوزستان چادر زده اند و در این منطقه مستقر شده اند. یكی 
از مسافران اهوازی در گفتگو با مهر اظهار داشت: گرمای شدید 
و آلودگی باال ما را مجبور به مس��افرت كرد و به لحاظ این كه 
استان چهارمحال و بختیاری از دیرباز به داشتن هوای خنك 
معروف اس��ت و از طرفی به اهواز نیز نزدیك بود، این استان را 
انتخاب كردیم. وی گفت: دمای هوای خوزس��تان باال رفته و 
متأسفانه در طول روز نمی شود از خانه و محل كار بیرون آمد. 
 این مسافر ادامه داد: ما فقط شب ها به خاطر این كه هوا خنك 
 می شود بیرون می آییم. وی تأكید كرد: چهارمحال و بختیاری

 دارای آب و ه��وای مناس��ب اس��ت. كول��ر و دس��تگاه های 
خنك كننده جایگاهی در این استان ندارند و این در حالی است 
كه ما در استان خوزستان از كولرهای گازی استفاده می كنیم. 
وی افزود: خنك بودن هوا یك نعمت اس��ت و این استان یك 

نعمت واقعی دارد و همچنین وجود جاذبه های گردشگری از 
دیگر مزیت های این استان است.

یكی دیگر از مسافران كه از اس��تان خوزستان وارد شهرستان 
بروجن شده و در پارك ملت بروجن چادر زده بود، در گفتگو با 
مهر اظهار داشت: گرمای باالی استان خوزستان موجب شده 
كه ما  از این استان خارج شویم و به استان ها خوش آب و هوا 

مانند چهارمحال و بختیاری سفر كنیم.
وی بیان داشت: این اس��تان دارای آب و هوای مطلوبی است 

و ما قصد داریم در این مدت 
 كه در این استان هستیم، از 
جاذبه های گردشگری دیدن 
كنیم. این مسافر خوزستانی 
بی��ان داش��ت: م��ا تعریف 
شهرس��تان كوهرن��گ این 
استان را خیلی ش��نیده ایم 
و قصد سفر به این شهرستان 

را داریم.
 وی ادام��ه داد: این اس��تان
 بس��یار زیباس��ت و مردمی

میهم��ان ن��واز دارد و از 
مدتی ك��ه تاكن��ون در این 
 اس��تان بوده ایم، بسیار لذت 

برده ایم. 

ورود مس�افران از سمت مسجد س�لیمان استان 
خوزستان به کوهرنگ

بخشدار مركزی كوهرنگ نیز در این خصوص در گفتگو با مهر 
از ورود مسافران زیادی به این شهرستان خبر داد و بیان داشت: 
مسافران زیادی از استان خوزستان وارد شهرستان كوهرنگ 
شده اند.ستار فرهادی نیا ادامه داد: آب و هوای مناسب و وجود 
جاذبه های گردش��گری بس��یار، موجب ش��ده كه شهرستان 
كوهرنگ به یكی شهرستان های هدف مسافران كشور تبدیل 
شود. وی ادامه داد: مسافران بسیاری از سمت مسجد سلیمان 
استان خوزستان وارد منطقه بازفت شهرستان كوهرنگ شده و 
در این شهرستان مستقر شده اند. وی ادامه داد: آمار مسافران 
در روزه��ای تعطیل زیادتر می ش��ود. ش��هركرد ه��م اكنون 
 با داش��تن دمای حداقل هش��ت درجه س��انتیگراد و حداكثر 
26 درجه س��انتیگراد، یكی از خنك ترین شهرهای كشور در 

تیرماه محسوب می شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری:

آب و هوایی که اگرآلوده نباشد، جاذبه گردشگری است 

 خنک بودن هوا 
یک نعمت است 
و این استان یک 

نعمت واقعی 
دارد، همچنین 

وجود جاذبه های 
 گردشگری از 

دیگر مزیت های 
استان چهارمحال و 

بختیاری است

درخشش  استان 
درجشنواره  حجاب

گذري بر اقتصاد 
در اقتصاد روز

رییس حوزه هن��ری چهارمحال وبختیاری گفت: هنرمندان اس��تان در 
جش��نواره حجاب زینت آفرینش توانس��تند رتبه های برتر را از آن خود 
كنند. حجت اهلل ش��یروانی اظهار داش��ت: همایون علیدوستی در بخش 
شعر، سهیال فروزنده سامانی در بخش پوستر و زهرا كریمی دهكردی در 
بخش قطعه ادبی توانستند رتبه های برتر این جشنواره را ازآن خود كنند.

وی خاطرنشان كرد: این جش��نواره با هدف نشر و تبلیغ فرهنگ حجاب 
و عفاف و نزدیك كردن چهره جامعه اس��المی به جامعه مدنی، از سوی 
اس��تان مازندران در قالب های هنری، فیلم و كلی��پ، نماهنگ، عكس، 
كاریكاتور، هنرهای دس��تی، تندیس، مقاله، پژوهش، پایان نامه، تألیف، 
شعر، داستان كوتاه و بلند، وبالگ نویسی و قطعه ادبی به صورت كشوری 

برگزار شده است. 

مسائل اقتصادي اس��تان در برنامه اقتصاد روز از تولیدات شبكه استاني 
صداي مركز چهارمحال و بختیاري بررسي مي شود.

بنابراین گزارش، ای��ن برنامه با هدف طرح موضوعات اقتصادي اس��تان 
و ارائه راهكار كارشناس��ي و علمي براي حل مشكالت موجود و انعكاس 
چارچوب مهندسي شده در راستاي پیشبرد و توسعه استان به تحلیل و 

بررسي مسائل اقتصادي استان مي پردازد.
الزم به ذكر است، این برنامه به منظور افزایش سطح آگاهي مردم استان 
و اطالع رساني از مس��ائل اقتصادي روز، در بخش هاي گزارشي و ارتباط 
تلفني با كارشناس��ان در موضوع هایي از جمله زنب��وداري، آب معدني، 
عشایر و تولیدات دستي زنان روستایي، روزهاي زوج از ساعت 11:15 به 

مدت 15 دقیقه از رادیوي استان پخش مي شود.

 مدیر ش��یالت و ام��ور آبزیان س��ازمان جهاد كش��اورزی اس��تان
 چهارمحال و بختیاری گفت: این اس��تان مس��تعد تولید و پرورش 

ماهیان خاویاری است.
 اسماعیل پیرعلی اظهار داشت: در سال گذش��ته افزون بر 16 هزار 
تن ماهی در 300 مزرعه پرورش ماهی در این اس��تان تولید و روانه 

بازار مصرف شده است.
وی با بیان این كه استان چهارمحال و بختیاری توانایی بسیاری در 
تولید و پرورش ماهیان خاویاری دارد، گفت: با توجه به این ظرفیت 
مطلوب و مناسب، در حال حاضر در شهرستان لردگان ماهی پرورش 
در قفس و همچنی��ن گونه های جدید خاویار تولی��د و پرورش داده 
 می ش��ود. پیرعلی اضافه كرد: ب��رای تولید و پرورش ماهی در س��د 
كارون 4 از روش های نوین آبزی پروری اس��تفاده ش��ده تا عالوه بر 

افزایش كمی، میزان كیفیت تولیدات نیز ارتقا یابد.
 مدیر ش��یالت و ام��ور آبزیان س��ازمان جهاد كش��اورزی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری افزایش تولیدات ماهی و ساخت مجتمع های 
جدید پرورش ماهی در این استان را جزو برنامه های سال جاری این 
سازمان برشمرد و بیان داشت: متأسفانه محدودیت منابع و فعالیت 
مزارع غیر مجاز و باال بودن هزینه آبزی  پروری در اس��تان پیشرفت 
برنامه ها را با اختالل مواجه كرده اس��ت. وی از اتمام مراحل اجرایی 

طرح های نیمه تمام آبزی پروری در این استان خبر داد.

سرپرس��ت ام��ور آبفار شهرس��تان اردل گف��ت: 87 روس��تای این 
شهرستان از آب شرب بهداش��تی برخوردار هستند. محمد كریمی 
اظهار داشت: با ارائه خدمات آبرسانی به روستاهای این شهرستان در 
حال حاضر 87 روستا با برخورداری از50 هزار و 131 نفر جمعیت از 

نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار هستند.
 وی تعداد روس��تاهای تحت پوش��ش خدمات آبفار این ش��ركت را 
34 روستا برشمرد و افزود: این تعداد روستا با پوشش 46 هزار و 610 

نفر جمعیت از خدمات آبفار این شركت برخوردار هستند.
كریمی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای كنترل كیفی آب 
شرب روستاهای این شهرستان، ادامه داد: اجرای هزار و 655 مورد 
تست كلرسنجی، اجرای 78 تست كدورت، اجرای 78 تست كلیفرم 
و اجرای 78 تس��ت جمعیت میكروبی HPC از جمله این اقدامات 

محسوب می شود.
سرپرس��ت ام��ور آبف��ار شهرس��تان اردل با اش��اره ب��ه روش های 
 كلرزن��ی آب این شهرس��تان، تصریح كرد: انج��ام كلرزنی گازی در 
55 دستگاه با پوش��ش جمعیتی 33 هزار و 998 نفر، انجام كلرزنی 
محلولی در11 دس��تگاه با پوش��ش جمعیتی 9 هزار و 817 مورد، 
انجام كلرزنی دس��تی در پنج روستا با پوش��ش جمعیتی سه هزار و 
 42 نفر، از جمله روش های كلرزنی آب این شهرس��تان محس��وب

می شود.

سرپرس��ت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان اردل گفت: با 
اجرای 249 مورد بازرس��ی از اصناف این شهرس��تان در یك ماهه 
گذشته، 77 واحد صنفی متخلف شناسایی ش��دند. یعقوب اسدی 
اظهار داشت: در مدت یك ماهه گذشته واحد بازرسی و نظارت این 
اداره 249 واحد صنفی را بازرسی و 77 متخلف در این شهرستان را 

شناسایی كردند.
وی افزود: با تالش مأموران واحد بازرسی این اداره 167 مورد بازرسی 
از اصناف خرده فروش، هفت مورد بازرسی از عمده فروشان، 20 مورد 
بازرس��ی از واحدهای خدماتی، یك مورد بازرسی از انبار و 54 مورد 
بازرس��ی از واحدهای تولیدی صنفی انجام و متخلفان به واحدهای 
تعزیرات حكومتی معرفی شدند. اسدی از دریافت20 مورد گزارش 
خبری از س��وی مردم در این مدت خبر داد و بیان داشت: این تعداد 
گزارش دریافتی با موضوع ش��كایت از گران فروشی اصناف متخلف 
بوده كه بازرسان این اداره با دریافت این تعداد شكایت، موضوع را در 

دستور پیگیری قرار دادند.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردل اضافه كرد: 
با بررس��ی گزارش��ات مردمی چهار مورد تخلف تأیید، 13 مورد از 
تخلفات گزارش ش��ده غیر واقعی و س��ه مورد نیز در دست بررسی 
است. وی همچنین از ارسال 27 پرونده تخلفات به تعزیرات حكومتی 

شهرستان خبر داد.

صنعت ، معدن  و تجارتآبفارجهاد کشاورزی
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استان مستعدپرورش ماهیان 
خاویاری است

 87 روستای اردل از آب شرب 
بهداشتی  برخوردارند

77 واحد صنفی متخلف در اردل 
شناسایی شدند
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امام جواد )علیه السالم(:
سه چیز اس��ت که هر کس آن را مراعات کند، پشمیان نگردد : 
1 - اجتناب از عجله، 2 - مشورت کردن، 3 - و توکل بر خدا در 

هنگام تصمیم گیری.

حجاب چگونه درست می شود؟
موضوع حجاب، موضوع پیچیده و دارای ابعاد مختلفی اس��ت؛ یکی 
از مش��کالت در موضوع حجاب و عفاف، این است که موضوع حجاب 
را بسیار ساده به حس��اب می آوریم. س��اده انگاری هر موضوع باعث 
می شود که آن مسأله به نتیجه نرسد؛ یعنی اگر تلقی ما این باشد که 
 هر کسی بی حجاب اس��ت دین ندارد، در مقابل فرض این که هر فرد 
ریش دار، نماز اول وقت خوان است، باز به نتیجه نخواهیم رسید. ما اگر 
مسائل را ساده نگاه کنیم، باعث عدم موفقیت در آن موضوع می شود. 
در کشور ما حجاب موضوعی فرهنگی – اجتماعی و بسیار حساس و 
ظریف و پیچیده  است که گاهی اوقات عوامل سیاسی و اقتصادی هم 
در آن نقش اساسی دارد. اگر اعتقاد داشته باشیم حجاب تنها اعتقادی 
و مذهبی است، هیچ گاه نمی توانیم آن را حل کنیم، به دلیل این که 
سهم تمام نهادهای فرهنگی با یکدیگر برابر نیست. من فکر می کنم 
اگر آموزش و پرورش ما یک نهاد قوی، سالم و مقتدر بود و یا اگر صدا 
و سیمای ایران یک نهاد قدرتمند و توانا بود، به راحتی می توانستند 
جای خالی تمام نهادهای فرهنگی را پر کنند.اثر تخریبی صدا و سیما 
در موضوع حجاب از همه نهادها بیشتر اس��ت؛ زیرا مؤثرترین عامل 
در شکل گیری پوش��ش مردم در سال های گذش��ته رسانه ملی بوده 
اس��ت و در بس��یاری از موضوعات و به ویژه حجاب و عفاف، معموالً 
موضع گیری ها و عملکردها بسیار سطحی،  شکلی و ظاهرگرانه است، 
همچنین مجموع سیاست های غلط باعث ش��ده روز به روز وضعیت 
حجاب در جامعه بدتر شود و نه تنها بهبود پیدا نکند، بلکه زمینه های 
اصالح از بین برود. در اصل این که نهاده��ای فرهنگی دیگر کوتاهی 
کرده اند، هیچ ش��کی وجود ندارد، ولی دو نکته اینج��ا وجود دارد؛ از 
طرفی ترک بعضی از وظایف و انجام یک وظیفه، خأل در اصل موضوع 
ایجاد می کند، به ای��ن معنا که نیروی انتظام��ی در اختیار حاکمیت 
بوده و اگر حاکمیت نتوانس��ت در بخش های دیگر وظیفه خود را به 
درستی انجام دهد، نهادهای دیگر هم نمی توانند کاری انجام دهند و 
من معتقدم عملکرد نیروی انتظامی به موضوع حجاب نه تنها تأثیری 

ندارد، بلکه تأثیرات منفی و تخریبی بسیار شدیدی نیز داشته است.
نکته دوم این که اگر بپذیریم نی��روی انتظامی در یک حوزه  خاص و 
جدی مانند حجاب باید کار خود را به درستی انجام دهد و نهادهای 
مسئول دیگر می توانند به نقد و بررسی منطقی این موضوع بپردازند، 
در این صورت باید انصاف را رعایت کرده و تمام هجوم ها را به سمت 
نیروی انتظامی نبریم، بلکه باید خأل های موجود در نهادهای مختلف 
که دچار خطا هستند را بررسی کرد. برای موضوع حجاب دو راهکار 
دارم که یکی کوتاه و جدی و دیگری راهکاری بلند است. راهکار کوتاه 
این که هیچ کاری انجام ندهیم، به این معنا که اگر در موضوع حجاب 
و عفاف وارد نشویم وضعیت ما خیلی بهتر اس��ت؛ زیرا عملکرد ما اثر 
تخریبی بیش��تری بر این موضوع دارد، مانند بیماری که دکتر ناشی 
درد آن را معاین��ه کند. وقت��ی نیروی انتظامی ما ی��ک برخورد غلط  
انجام دهد، آن فرد خاطی تا آخر عمر حجابش درست نمی شود و به 
مراتب اثر منفی  آن  بیشتر خواهد بود. من از نزدیک در لبنان، زمانی 
که عکس های برخورد نیروی انتظامی ای��ران با باتوم برای خانم های 
 مس��یحی و اهل س��نت پخش می ش��د، دیدم که چه اثری روی آنها 
می گذاشت و چه ضربه هایی به حزب اهلل می زده  و جریان های مخالف 
ایران و لبنان از این عکس ها سوء استفاده می کردند و می گفتند اگر 
این افراد بر جهان حاکم ش��وند چنین  کارهایی را انجام می دهند و 
مواظب باش��ید پای حزب اهلل در لبنان خیلی قوی و محکم نشود. در 
راهکار دوم و بلند مدت، به نظر من تم��ام اجزا و ارکان مختلف باید با 
یکدیگر عمل کنند؛ یعنی حجاب را باید جزئی از مجموعه های دینی 
ببینیم. اگر قرار است به حجاب و حکم خدا عمل کنیم، قبل از آن باید 
فرآیند های دیگر اجرا شده باشد تا حجاب جواب دهد، بنابراین زمانی 
حجاب را می توانیم در جامعه فراگیر کنیم که رشوه،  دروغ، اختالس، 
ریاکاری و سوءاستفاده اقتصادی نداش��ته باشیم. زمانی که جامعه از 
زوایای مختلف دچار مشکل اس��ت، نمی توانیم از کسی انتظار داشته 
باش��یم که به تنهایی اصالح ش��ود؛ یعنی همه این ها باید با یکدیگر 

فعال شوند.

 اطالعات پايان نامه هاي كشور 
در گوشي تلفن همراه

نسخه موبایلي نرم افزار جس��تجوي پایان نامه هاي پایگاه اطالعاتي 
پایان نامه هاي کشور که براساس سیس��تم عامل اندروید ایجاد شده، 
با نام »گنجینه همراه« رونمایي شد. طراحي نرم افزار به گونه اي است 
که براي سیستم هاي عامل اندروید نوشته شده و کاربر مي تواند پس از 
دریافت نرم افزار مربوطه آن را بر روی موبایل خود نصب و به راحتی از آن 
استفاده کند. بارزترین ویژگی این نرم افزار، در دسترس بودن دائمي آن 
است. برای استفاده از این نرم افزار، نیازی به اتصال به اینترنت نیست. 
با استفاده از این نرم افزار امکان جستجو در بیش از 119 هزار پایان نامه 
پیش از سال 1387 فراهم می شود. کاربران با استفاده از این نرم افزار 
 مي توانند به عناونین و قسمتي از اطالعات کتاب شناختي پایان نامه ها

دسترسي داشته و از طریق شماره رکورد نمایش داده شده، به سایت 
مراجعه کنند.

اخراج اورانگوتان سیگاری 
از باغ وحش

اورانگوتانی که در یکی از باغ وحش های اندونزی معتاد 
به سیگار شده بود، به طبیعت بازگردانده شد تا اعتیادش 
را ترک کند. بازدیدکنندگان از باغ وحش ش��هر سولو 
 در جزی��ره جاوا ب��ه درون محل نگه��داری اورانگوتان 
 ته س��یگار پرتاب می کردن��د، به همی��ن دلیل توری 
15 ساله به نیکوتین معتاد شد و 9 سال است که سیگار 
می کشد. رفیانا، یکی از بازدیدکنندگان باغ وحش گفت: 
وقتی توری از ما درخواست سیگار می کند، به جایش به 
او موز و میوه جات بدهیم. سیگار هم برای انسان و هم 
برای میمون ها مضر است. لیلیک، مدیر باغ وحش گفت: 
ما برنامه های متعددی را با مرکز اورانگوتان ها در دست 
اجرا داریم تا توری را از بازدیدکنندگان دور نگه داریم و 

به بازدیدکنندگان هم آموزش های مرتبط می دهیم.

رفتار نوجوانان اغلب احساس��ی، غیرمنطقی و گاهی 
همراه با تظاهر اس��ت و به طور همزمان به استقالل و 

مراقبت های دوستانه والدین نیاز دارند.
نتایج پژوهش س��ارا جانسون، از پژوهش��گران علوم 
اعصاب دانش��گاه جان هاپکینز نش��ان می دهد: مغز 
 همواره در ط��ول زندگی در ح��ال تغییر اس��ت، اما 
مهیج تری��ن جهش و رش��د ناگهانی مغ��ز در دوران 

نوجوانی و زمان بلوغ روی می دهد.
 اگرچه نفوذ ب��ه داخل مغز یک نوج��وان بعید به نظر 
می رس��د، اما دانش��مندان موفق ش��ده ان��د حقایق 

مرموزی از ساختار پیچیده نوجوانان ارایه کنند.

مهارت های تفکر جديد
با توج��ه به افزای��ش ماده مغ��زی، مغ��ز نوجوانان از 
پیوستگی و قدرت پردازش بیشتری برخوردار است. 
در صورتی که نوجوانان از فرصت کافی و دسترس��ی 
به اطالعات برخوردار باش��ند، می توانند مهارت های 

محاسباتی و تصمیم گیری خود را ارتقا دهند.
بیش��تر تصمیم گیری نوجوانان به صورت لحظه ای و 
بیش از حد تحت تأثیر احساسات است؛ چراکه تکیه 
بیشتر مغز بر روی سیس��تم لیمبیک )سامانه عصبی 

احساسی( است.

بروز احساسات شديد
بل��وغ )puberty( مرحل��ه آغاز تغیی��رات عمده در 
سیستم لیمبیک است و بخشی از مغز در کنار تنظیم 
ضربان قلب و سطح قند خون، کار تشکیل احساسات 

و خاطرات را نیز بر عهده دارد.
این بخش از سیستم لیمبیک به نام آمیگداال )بادامه 
مغز( وظیفه برقراری ارتباط بین حسگرهای اطالعاتی 
را برعهده دارد. توسعه این بخش با تغییرات هورمونی 
همراه اس��ت که منجر به تجربه های تازه احساس��ی 
مانند ترس، خشم، هیجان و جذابیت جنسی می شود.

سیس��تم لیمبی��ک در نوجوان��ان تح��ت کنت��رل 
 کورتکس پری فرونتال مغز قرار دارد که در ارتباط با 

برنامه ریزی، کنترل رفتار و تفکر است.

حس لذت بردن
س��نین نوج��وان بهترین زم��ان برای ش��کل گیری 
و تقوی��ت مهارت های اجتماعی بزرگس��الی اس��ت. 
نوجوانان در این مرحله نحوه تفکر اطرافیان در مورد 
خودش��ان را مورد بررس��ی قرار می دهند. دوستان 
همس��ال نیز ش��رایطی را برای یک نوج��وان فراهم 
 می کنن��د که تا مهارت ه��ای جدید مانن��د مذاکره، 
برنامه ریزی گروهی و س��ازش را ف��را بگیرد. تمرین 
مهارت ه��ای اجتماع��ی بزرگس��الی در محیط امن 
خانواده و معاشرت با دوس��تان به کسب توانایی های 

اساسی زندگی کمک می کند.

اندازه گیری خطر
همزمان با توس��عه بخش کورتکس پ��ری فرونتال و 
سیستم لیمبیک مغز، میزان خطر پذیری نیز افزایش 
می یابد که باعث تجربه هایی مانند رفتن به س��مت 
مواد مخ��در، درگیری یا حتی ش��نا در ی��ک منطقه 
خطرناک می ش��ود. در این حالت نوجوان در معرض 
آس��یب پذیری باالیی قرار می گی��رد و نقش والدین 
در کنترل رفتاره��ای ماجراجویانه فرزندان بس��یار 

ضروری است.

نوجوان در مركز جهان
تغییرات هورمونی شدید در دوران بلوغ تأثیر بسزایی 
بر روی مغز نوجوان می گذارد که یکی از آنها افزایش 
ترش��ح هورمون اکسیتوسین  اس��ت. این هورمون بر 
سیس��تم لیمبیک اثر گذاش��ته و باع��ث ایجاد حس 
خودآگاهی ش��ده و نوجوان احس��اس می کند که در 
مرکز توجهات همه قرار گرفته اس��ت. در این مرحله 
نوجوان احس��اس استقالل بیش��تری پیدا کرده و در 

خصوص آینده تفکر می کند.

كشف پنج حقیقت مرموز 
درباره مغز نوجوانان
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عکس نوشت

یک عکاس خوش ذوق سوئیس��ی با ترکیب نانو ذرات آهن )فروفلوئی��د( و روغن، تصاویر 
دیدنی نانو - هنر خلق کرده است.

به گزارش ایس��نا، »فابین اوفنر«، عکاس هنری اغلب از پدیده های علمی برای خلق آثار 
هنری استفاده می کند و این بار برای خلق یک اثر زیبا به سراغ فروفلوئید )نانو ذرات آهن( 

رفته است.
 این هنرمند از ترکیب نانو ذرات آه��ن )فروفلوئید( و روغن که به عن��وان ماده حاجب در 

تصویر برداری پزشکی نیز کاربرد دارد، در این اثر هنری استفاده کرده است.
چند قطره فروفلوئید بر روی یک صفحه شیش��ه ای ریخته ش��ده و نان��و ذرات آهن که با 
 خطوط مشکی در تصویر دیده می شوند، در کنار میدان مغناطیسی حالت دایره ای شکل و 
س��ه بعدی ایجاد کردند. سپس با اس��تفاده از یک س��رنگ کوچک، رنگ های مختلف به 
 ترکیب افزوده شده و با حرکت میدان مغناطیسی در اطراف نانو ذرات آهن، تلفیق دیدنی از 

رنگ ها به وجود آمدند.

تکنولوژی همه روزه در حال پیشرفت و ترقی است و از همین رو نیز هر روز موارد جدیدی 
در آن دیده می شود. در این میان عرصه تکنولوژی های کامپیوتری بیشتر در حال پیشرفت 
است. به تازگی یکی از شرکت های تولیدکننده وس��ایل و ابزار کامپیوتری به دنیال تولید 
 مانیتورهای شفاف رفته اس��ت. این ش��رکت اعالم کرده که می توان از این مانیتورها در 

شیشه های جلویی ماشین و همچنین برای تبلیغات استفاده کرد.
از دیگ��ر امکانات این مانیتور، می توان به هوش��مند بودن آن اش��اره ک��رد، به طوری که 
ش��ما با قرار دادن آن در مقابل اش��یا می توانید اطالعاتی را در مورد آن به دس��ت آورید؛ 
برای مثال اگر این مانیتور را در مقابل یک نقش��ه قرار دهید، به ش��ما اطالعات مسیرها و 
وضعیت ترافیک راه ها را می دهد. شرکت سازنده در مورد نحوه ساخت این محصوالت و 
همچنین طراحی آن، اعالم کرده که از پرده های شفافی استفاده می کند که به شما اجازه 
 دیدن پش��ت صفحه را می دهد و در همین حال نیز از خود نوری تولید می کند که باعث 

پخش شدن اطالعات می شود.

مانیتورهای شیشه ای تلفیق نانو و هنر

زيباترين مرغابی دنیا
ماندارين، نوعی مرغابی با قد و حجم 
متوسط كمی كوچک تر از مرغابی های 
معمولی است كه بومی مناطق آمريکای 
شمالی است. طول اين مرغابی 41 تا 49 
سانتیمتر و حدود 65 تا 75 سانتیمتر طول 
بال هايش است. گونه هايی از اين مرغابی 
در مناطق آسیای شرقی به خصوص ژاپن 
زندگی می كنند. در اروپای شمالی نیز از 
اين مرغابی ها ديده شده است.

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

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

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

گهی زين به پشت دست انداز
در زندگی زخم هایی هست که  مجید 

مثل خوره روح را آهس��ته در كافی
 انزوا م��ی خورد و می تراش��د. 
می گویید ن��ه؟  بفرمایید: در حالی که صنایع اس��تان 
اصفهان با مشکالت عدیده ناش��ی از خشکسالی های 
چند ساله، عدم اجرای صحیح هدفمندسازی یارانه ها 
در بعد صنعت و تولید مشکل، بدهکاری های سنگین 
بانکی روبه رو اس��ت، وزیر صنعت، معدن و تجارت که 
برای رسیدگی به مشکالت واحدهای صنعتی استان به 
اصفهان آمده بود، در کمال شگفتی برای حل مشکالت 
گسترده بودجه 15هزار میلیارد تومان صنعت کشور، 

از صنایع استان درخواست کمک مالی کرد. 
غضنفری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در 
جمع صنعتگران اس��تان اصفهان با اشاره به این که در 
سال جاری۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت در تمام 
 صنعت و معدن الزم بوده، اظهار داش��ت: با وجود نیاز 
3۰ هزار میلیارد تومانی به منظور سرمایه در گردش، 
در مجموع 5۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی احتیاج 
است. وی خطاب به مس��ئوالن خانه صنعت، معدن و 
تجارت، رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان و جمع 

صنعتگ��ران حاض��ر بیان داش��ت: اس��تان اصفهان تا 
چه میزانی می تواند کس��ری منابع مال��ی مورد نیاز را 

تأمین کند؟ 
غضنفری بعد از چن��د بار تکرار درخواس��ت مربوطه، 
بازهم خطاب به رییس اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان 
خواستار بیان مبلغی شد که کس��اییان که از سخنان 
وزیر حیرت زده شده بود،  نتوانست صحبت کند و وزیر 

گفت که در موردش بعدا مذاکره خواهیم کرد.
 توجه فرمودید؟ م��ن هی عرض می کن��م در زندگی 
زخم هایی هس��ت الی آخر... هی ش��ما می گویید نه! 
کاش این ستون مجهز به فناوری مولتی مدیا بود تا فیلم 
جلسه مذکور را می گذاش��تیم دور هم و می نشستیم 
به تماش��ا. طنز آماده که می گویند همین است دیگر، 

شاخ و دم که ندارد. 
به صنعتگران استان گفته اند که قرار است وزیر صنعت 
به مناسبت روز صنعت و معدن تشریف بیاورند اصفهان. 
چه قندی در دل حضرات آب شده اس��ت؛ به به! االن 
می رویم در جلس��ه می زنیم به گل آق��ای وزیر، یک 
 بودجه ای، تسهیالتی، وامی، چیزی کاسب می شویم

 تا بلکه بر زخ��م های عدی��ده تولید در ای��ن مملکت 

دالل پرور مرهمی بگذاریم. بندگان خدا قشنگ ترین 
لباس ها یش��ان را می پوش��ند و با دلی سرشار از امید 
 به محضر وزیر می رس��ند. آقای وزیر ه��م البد اولش 
می گوید که اصفهان یِِکش است و چشم و چراغ ماست 
و امید ملت و دولت به اصفهان اس��ت... و هی قند توی 
دل دوستان آب می ش��ود که... وام جور شد... پول که 
خدا را شکر دارد جور می شود، بعد از جلسه زنگ بزنم 
مواد اولیه را از مالزی بفرستند...  فکر کنم بشود برای 
وامی که قسط هاش عقب افتاده مهلتی بگیرم، باالخره 

ما چشم و چراغیم دیگر...!
بعله، در همین لحظه که از فض��ای مجلس گل و بلبل 
می تراود و همه خوشحالند، یهو وزیر می گوید خوب 
هر کی هرچق��در دارد رو کن��د، کار دارم می خواهم 
بروم! الحق و االنصاف که وزیر محترم آیتی اس��ت در 

استندآپ کمدی!
بعد التحری��ر: حیف که در این س��تون م��ا را محدود 
کرده ان��د، وگرن��ه می ش��د در وص��ف این جلس��ه 
آخرالزمانی، س��تون زیر را هم گرفت، عکس نوشت را 
هم در نوردید و تا آن پایین پایی��ن ها رفت. حیف که 

محدودیت ها افسار قلم را می کشد!

چهره

حجت االسالم زائری

 یافته های تحقیقات نانسی مولیتور، پژوهشگر علوم رفتاری 
دانشگاه نورث وسترن، نشان می دهد بسیاری از افراد به هنگام 
باال رفتن سطح جیوه احس��اس می کنند سرشان اندکی داغ 
شده است. در واقع آب و هوای داغ و به ویژه مرطوب، با افزایش 
خشونت و همچنین مزاج عمومی پایین تر مرتبط  است. بنا بر 
این یافته ها، این امر به دلیل خوابیدن توأم با مشکل، کاهش 
آب بدن و محدودیت هایی در خص��وص فعالیت های روزانه 
از قبیل حبس ش��دن در منزل طی تمام روز برای اجتناب از 

گرمای طاقت فرساست.
تمامی این مؤلفه ها در بدتر کردن مزاج انسان در آب و هوای 
گرم مش��ارکت می کنند و همچنین فق��دان کنترل بر روی 

شرایط نیز ممکن است بیشتر افراد را خشمگین کند.
نتایج تحقیق فوق تأکید می کند که هنگام خش��ونت در اثر 
گرمای زیاد، باید از اتخاذ هر نوع تصمیم اساس��ی خودداری 
کرد؛ زیرا ممکن اس��ت به پش��یمانی بینجامد. در حالی که 
افسردگی و بدخلقی در تابستان معمول است، درصد کوچکی 
از افراد )حدود یک یا ۲ درصد( نوعی نسخه تابستانی اختالل 
تأثیر فصل��ی )SAD( را تجربه می کنند. ب��ه گفته مولیتور، 
پژوهشگر طرح، عالوه بر احساس افسردگی و ناآرامی، افراد 
دارای این شرایط به شدت در اوقات تابستان مضطرب بوده و 
می توانند دست به خودکشی بزنند. تحمل گرما و نور آفتاب 
برای آنها تقریباً غیرممکن است. بازه های زمانی طوالنی گرما 

و رطوبت ممکن است افزایش در موارد SAD تابستانی را به 
دنبال داشته باشد. مولیتور در این پژوهش، افراد را به تمرین 
تحمل گرما بدین گونه تشویق می کند: بنشینید و به بدنتان 
گوش فرا دهید. چنان چه ش��ما سالم هس��تید و می خواهید 
تمرین ورزش��ی کنید، تالش کنید که صبح ی��ا عصر و نه در 
اواسط روز برای انجام این کار از منزل خارج شوید. در صورتی 
که داروه��ای دیوریتی��ک مانند داروی فش��ار خون مصرف 
می کنید، برای هیدراته ماندن نیاز به نوشیدن مایعات بیشتر 
از معمول دارید. به عالوه، تمرکز ب��ر روی جوانب زندگی که 
قادر به کنترل آنها هستید و این که سرانجام عملی خواهند 

شد، می تواند شما را آرام کند.

چرا تابستان بدخلقی می آورد؟

خوب بد زشت
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