
معافیت مالیاتی 40 درصد اصفهانی ها از بین می رود

تمرینی برای شکست

10 نشانه برای وجود 
همسایگان فضایی

اگر تا  ۳1 تیر ماه اظهارنامه مالیاتی ندهند

برگزاری مانور آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس

س�پاهان برای هر بازی در 
فوالدشهر باید 50 میلیون بدهد 8

 حقوق مادام العمر 
برای المپیکی ها 95

سردر تاریخی باغ 
12خیمه گاه را نجات دهیم 

 آمادگی مدیریت استان برای
غنا بخشیدن به فرهنگ ایران

8 اثر تاریخی در دولت نهم و دهم جهانی شد

علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان در مراسم نکوداشت سالگرد ثبت 
جهانی حمام فین و بافت فرش کاشان، کاشان را شهری با میراث کهن نام 
برد و در این رابطه گفت: شهر کاش��ان دارای بافت تاریخی کهن با قدمت 

چند هزار ساله است.

بازگشت قهرمان

س��رانجام پس از دو م��اه پرس��روصدا در فصل نقل 
وانتقاالت، دوازدهمی��ن دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
از امروز کلید خواهد خورد تا عالقه مندان به فوتبال 
با دی��دن ترکیب جدید تی��م های مدع��ی لیگ، در 
هیجان این مسابقات ش��ریک شوند. حضور تیم های 
در ظاهرکهکش��انی پرسپولیس و اس��تقالل در کنار 
سپاهان قهرمان و البته تیم های با انگیزه ای مثل صبا، 
ذوب آهن و ملوان بدون ش��ک فصلی جذاب را برای 

فوتبال ایران رقم خواهد زد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

4

3

افزایش شاخص امید 
به زندگی در کشور4

منطقه 13 آباد شد 3

در پ��ی جدی ت��ر ش��دن گمانه زن��ی ها در مورد بس��ته ش��دن 
تنگه هرم��ز، دولت آمری��کا اعالم ک��رد ب��ه زودی در این منطقه 
یک مانور نظامی برگزار م��ی کند. در عین ح��ال مقامات نظامی 
ای��ران نی��ز از آمادگ��ی کامل برای بس��تن ای��ن آب��راه مهم بین 
الملل��ی در صورت ل��زوم س��خن می گوین��د. س��تاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا روز گذش��ته در بیانی��ه  ای اعالم ک��رد که آمریکا 
و 20 کش��ور همپیم��ان آن، در تاری��خ 16 ت��ا 20 ماه س��پتامبر 
 )ش��هریور ماه( مانور دریایی مش��ترک در نزدیک��ی تنگه هرمز و 
خلیج فارس برگزار خواهند کرد. طرح برگ��زاری این مانور هفته 
پیش تکمیل ش��ده و با هدف تمرکز بر تهدید فرضی مین گذاری 
در مسیر های آبی صورت می گیرد؛ هرچند جورج لیتل، سخنگوی 
وزارت دفاع آمریکا گفته که این یک مانور دفاعی اس��ت که هدف 
آن انتقال پیامی خ��اص به ایران نیس��ت، اما برنام��ه ریزی برای 
انجام این مانور را باید هم راس��تا با نگرانی ه��ای فزاینده آمریکا و 

همپیمانانش از توانایی ایران در بس��تن تنگه هرم��ز و ممانعت از 
عبور و مرور کش��تی های نفتکش از منطقه دانس��ت. آمریکا در 
همین رابطه پی��ش از این نیز تعداد کش��تی های مین روب خود 
را در خلی��ج فارس افزای��ش داده و واحدهای نظام��ی جدیدی را 
به منطقه اعزام ک��رده بود. س��ردار علی فدوی، فرمان��ده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اس��المی روز گذشته در واکنش به 
افزایش حضور و تحرک نیروهای بیگان��ه در منطقه خلیج فارس 
با تأکید بر تس��لط کامل س��پاه بر تحرکات دریایی دشمن، گفت: 
امروز ش��اهد تحرکات نظامی مختصری در منطقه هس��تیم که 
تمامی آنها در ابعاد دفاعی، قابل بررس��ی اس��ت و تمامی اقدامات 
 دشمن به طور کامل از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه رصد 
می شود. سردار محمود فهیمی، معاون عملیات نیروی دریایی سپاه 
نیز گفت: ما در نیروی دریایی س��پاه کاماًل به بحث مین و انواع آن 

مسلط هستیم...
2

پست مدرنیسم کودکانه
 به گالری ها بروید
 و سر حال بیایید

 قیمت سکه باز هم 
کاهش یافت 

 اعالم ساعات کاری 
ادارات در ماه رمضان 

افزاش 18 درصدی 
مستمری بازنشستگان 

از مرداد ماه جاری

 نگاهی به »من، من، من« 
آخرین اثر گروه نان و عروسک
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 
91/1/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات تعمیر و نگهداری تأسیسات 
الکتریکی و مکانیکی و مخابراتی س��اختمان های اداری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی 
را با اعتبار 250/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط بمدت یکسال واگذار نماید. 
متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/5/11 جهت دریافت 
اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای س��ازمان و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 
91/5/12 جهت تحویل اسناد به دبیرخانه س��ازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا 

با سایت مربوطه به آدرس www.refahishaahinshahr.com مراجعه نماید.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 1391/5/7
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/5/8

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

عمليات اجرايی بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب 91-2-160
شهر بوئين و مياندشت )شماره يک(

13/200/0002/209/567/651عمرانی

عمليات اجرائی بخشی از شبكه جمع آوری فاضالب 91-2-161
شهر بوئين و مياندشت )شماره دو(

13/500/0002/228/155/776عمرانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانروابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

آگهی مناقصه
)شماره 91-8(

جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد امور حمل و نقل در حوزه ستادی، معاونت 
بهداشت، درمان و توانبخشی و شهرس��تان های اصفهان، شاهین ش��هر، چادگان، برخوار، 
گلپایگان، خور و بیابانک و خوانسار را طبق شرایط و مشخصات مندرج در برگ شرایط شرکت 
در مناقصه از تاریخ 91/5/15 بمدت یکس��ال با برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا س��اعت 12 روز شنبه 91/5/7 جهت دریافت 
اسناد مناقصه با در دس��ت داش��تن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 
12244112/91 جام ملت بنام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.
مهلت تحويل مدارک: حداکثر تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 91/5/9

هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.
به درخواست مراجعه كنندگان بعد از تاريخ تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

معاونت اداری و پشتیبانی

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

5

4

3

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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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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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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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

نوبت اول
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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 
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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

زاون قوکاسیان:  
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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

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

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 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

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
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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 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

دست های پشت پرده 
در فشار اقتصادی

نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که جمهوری اسالمی 
ایران با تحریم زندگی کرده، گفت: احس��اس می کنیم دست های 
پنهانی در پش��ت صحنه تحریم ها در داخل وجود دارد که به شدت 
 تالش می کند از وضعیت اقتصادی و معیش��تی داخل کشور شعب 
 ابی طالب بس��ازد و کش��ور را بر اس��اس آدرس غلطی ک��ه به ملت 
می دهد، در مسیر سازش و تس��لیم قرار دهد. سروری خاطر نشان 
کرد: این موضوع از ماه ها قبل احس��اس می ش��د و امروز بیشتر از 

گذشته احساس می شود.

 احتمال حمایت اصالح طلبان 
از کاندیدای اصولگرا

نماینده مجلس هشتم با تأکید بر این که اصالح طلبان باید فعاالنه 
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر حضور داشته باشند، 
گف��ت: درصورتی که اص��الح طلبان بر س��ر کاندیدایی ب��ه اجماع 
 نرسند، به دنبال کاندیدای اصولگرایی می روند که عداوتی با جریان 
اصالح طلبی نداشته باشد و از فکر و اندیشه اصالح طلبان استفاده و 
آنان را مورد مشورت قرار دهد. خباز تأکید کرد: جریان اصالح طلب 
نمی تواند تماشاچی باش��د و گوشه ای بنش��یند و نگاه کند که چه 

اتفاقی قرار است در کشور بیفتد. 

گردهمایی بزرگ داوطلبان ش��عب 23 گانه جمعیت هالل احمر اس��تان در س��الن 
رودکی اصفهان با هدف اس��تفاده از توان توانمندان در راس��تای رفع نیاز نیازمندان 
برگزار ش��د و از تعدادی از امدادگران و نجات گران برتر تجلیل ب��ه عمل آمد. در این 
گردهمایی، فرحناز رافع رییس س��ازمان داوطلبان هالل احمر کش��ور با اشاره به این 
که در حال حاضر بی��ش از دو میلیون نفر در س��ازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
کش��ور در چهار گروه حمایت، مش��ارکت، هدایت و مهارت فعالیت می کنند، گفت: 
داوطلبان جمعیت هالل احمر در دو هزار و 600 خانه داوطلبی در ش��هرها و روستاها 
 در اج��رای طرح ه��ای عام المنفع��ه و خیرخواهان��ه مش��ارکت دارن��د. وی در مورد 
طرح ه��ای ارایه ش��ده س��ازمان داوطلبان ه��الل احمر کش��ور بیان داش��ت: طرح 
س��فره های عاش��ورایی و راه ان��دازی خانه های داوطلب روس��تایی، ط��رح مروجان 
سالمت و فرش��تگان رحمت از جمله طرح هایی اس��ت که در مناطق مختلف توسط 
 داوطلبان این جمعیت اجرا ش��ده و در طرح فرش��تگان رحمت با 125 درصد رش��د 
رو به رو شده ایم. رافع با بیان این که بیشترین تمرکز سازمان داوطلبان در سال جاری 
ارتقای کمی و کیفی خدمات به عنوان سازمانی پش��تیبانی کننده است، اضافه کرد: 
راه اندازی مجمع نکوکار آفرین، توس��عه خانه های داوطلبان و اجرای طرح مشق مهر 
در دستور فعالیت های امسال قرار دارد و تالش می کنیم به کیفیت برنامه ها نیز توجه 
جدی شود. وی با اشاره به تعداد داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان نسبت 
به دیگر استان ها گفت: اس��تان اصفهان در زمینه داوطلبی جزو جمعیت های نخست 
کشور محسوب می شود، همان گونه اصفهانی های پرتالش در دوران دشوار دفاع مقدس 

با جان فشانی و مردانه از ایران اسالمی دفاع کردند.
رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر کشور در مورد اجرای طرح همای رحمت 
در ماه رمضان از سوی جمعیت هالل احمر اظهار داشت: این طرح امسال برای هشتمین 

سال متوالی به اجرا گذاشته می شود که در آن داوطلبان جمعیت هالل احمر شبانه و به 
صورت ناشناس کمک های مردمی خود را در قالب سبد غذایی به نیازمندان می رسانند. 
وی با بیان این که در کل کشور80 هزار سبد غذایی توسط خیران تهیه شده و داوطلبان 
این جمعیت آنها را توزیع می کنند، تصریح کرد: در هر سبد غذایی اقالمی چون برنج، 
روغن، شکر، خرما و گردو قرا داده شده و ارزش هر سبد غذایی 150 هزار تومان است.

ش�یوه نامه جامع خدمات حمایتی س�ازمان داوطلبان ب�ه زودی ابالغ 
می شود

رافع از افزایش چش��م گیر بودجه س��ازمان داوطلبان خبر داد و گفت: تغییر و تقویت 

زیرساخت های این س��ازمان خدمات رس��ان به افراد محروم و کم برخوردار جامعه از 
برنامه های سال جاری این سازمان است.

وی ادامه داد: شیوه نامه جامع خدمات حمایتی سازمان داوطلبان از سوی شورای عالی 
جمعیت هالل احمر در آینده  تصویب شده و در آینده ای نزدیک ابالغ می شود.

رشد فرهنگ وقف هالل احمر را از کمک های دولتی بی نیاز می کند
محمود مظفر، رییس سازمان امداد و نجات کشور سخنران دیگر این گردهمایی بود که 
سخنان خود را با قدردانی از مردم و خیرانی که به هالل احمر کمک می کنند، آغاز کرد 
و گفت: بزرگ ترین پشتوانه این جمعیت، حضور اقشار مختلف مردم و داوطلبان است و 
همواره نخستین کسانی که به کمک جمعیت هالل احمر می آیند، مردم هستند. وی با 
اشاره به اهمیت وقف در کمک به جمعیت هالل احمر، افزود: اگر این فرهنگ در جامعه 
ما به خوبی رش��د پیدا کند، تمامی ادوات و تجهیزات هالل احمر به دست مردم آماده 

می شود و امیدوارم روزی این اتفاق بیفتد.
مظفر تصریح کرد: این جمعیت جایگاهی برای پرواز انسانیت، اقدامات خیرخواهانه و 
ترویج صلح و دوستی است که جوانان، امدادگران و نجات گران در بخش های مختلف 
آن به اقدامات داوطلبی مشغول می ش��وند. وی با بیان این که کار داوطلبی مهم ترین 
شعار ما و کمک رسانی و نجات انسان ها بهترین راهبرد هالل احمر است، گفت: نجات 
جان افراد در صحنه تصادف و انتقال آنها به مراکز درمانی و پیشگیری از آسیب دیدن 
بیش��تر و معلولیت یا مرگ افراد، هزینه های بس��یاری را از دوش دولت برمی دارد و از 

آسیب های اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه و خانواده ها می کاهد.

اصفهان مقام دوم کمک های مردمی را در کشور دارد
در این مراسم محس��ن مؤمنی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان نیز 
با بیان این که ه��الل احمر اصفهان پ��س از تهران مق��ام دوم را در میزان کمک های 
مردمی در میان سایر استان های کشور دارد، گفت: در سال90 استان اصفهان از نظر 
 پروژه های داوطلبی در بین 31 جمعیت هالل احمر استان های کشور، مقام نخست را 

کسب کرد. 
وی با اش��اره به این که جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان در تمام��ی زمینه ها و 
امتحان های الهی به لطف و برکت خداوند و توان امدادگران، نجات گران و داوطلبان 
س��ربلند بیرون آمده اس��ت، یادآور ش��د: امدادگ��ران جمعیت هالل احمر اس��تان 
 اصفهان امس��ال به لحاظ فعالیت و شاخص های س��ازمان در پایگاه ها مقام نخست را 

کسب کردند.
مؤمن��ی از اعتماد مردم و داوطلبان نس��بت به ای��ن جمعیت قدردانی ک��رد و گفت: 
 این مراس��م بخش کوچک��ی از جمعیت بزرگ داوطلبان اس��تان اس��ت ک��ه از آنها 

تجلیل می شود.

س��تاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز گذش��ته در بیانیه  ای اعالم 
کرد که آمریکا و 20 کش��ور همپیم��ان آن، در تاری��خ 16 تا 20 
ماه س��پتامبر )ش��هریور ماه( مانور دریایی مش��ترک در نزدیکی 
تنگه هرم��ز و خلیج فارس برگ��زار خواهند کرد. ط��رح برگزاری 
این مانور هفت��ه پیش تکمیل ش��ده و با هدف تمرک��ز بر تهدید 
فرضی مین گذاری در مس��یر های آبی ص��ورت می گیرد؛ هرچند 
جورج لیتل، س��خنگوی وزارت دف��اع آمریکا گفته ک��ه این یک 
مانور دفاعی اس��ت که ه��دف آن انتق��ال پیامی خاص ب��ه ایران 
نیس��ت، اما برنامه ریزی برای انجام این مانور را باید هم راس��تا با 
نگرانی های فزاینده آمری��کا و همپیمانان��ش از توانایی ایران در 
بس��تن تنگه هرمز و ممانعت از عبور و مرور کشتی های نفتکش 
 از منطقه دانس��ت. آمریکا در همین رابطه پی��ش از این نیز تعداد 
کش��تی های مین روب خ��ود را در خلیج فارس افزای��ش داده و 

واحدهای نظامی جدیدی را به منطقه اعزام کرده بود.
س��ردار علی ف��دوی، فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه پاس��داران 
انق��الب اس��المی روز گذش��ته در واکنش ب��ه افزای��ش حضور 

و تح��رک نیروهای بیگان��ه در منطق��ه خلیج فارس ب��ا تأکید بر 
تسلط کامل س��پاه بر تحرکات دریایی دشمن، گفت: امروز شاهد 
تحرکات نظام��ی مختصری در منطقه هس��تیم ک��ه تمامی آنها 
در ابع��اد دفاعی، قابل بررس��ی اس��ت و تمامی اقدامات دش��من 
 به طور کام��ل از س��وی رزمندگان نی��روی دریایی س��پاه رصد 
می شود. س��ردار محمود فهیمی، معاون عملیات نیروی دریایی 
س��پاه نیز گفت: ما در نیروی دریایی س��پاه کاماًل به بحث مین و 
انواع آن مس��لط هس��تیم و با وجود متخصصی��ن و تولیدات زیاد 
در این ح��وزه، هیچ مش��کلی در طراح��ی و تولید می��ن نداریم. 
 فهیمی همچنین درخصوص اعزام مین روب های جدید آمریکا به 
آب های منطقه برای جلوگیری از بس��تن تنگ��ه هرمز نیز افزود: 
ما ش��ک نداریم که آمری��کا نمی تواند کاری در ح��وزه مین روبی 
انجام دهد؛ ضمن این که نیروی دریایی سپاه توانایی های دیگری 
عالوه بر مین ب��رای مقابله ب��ا دش��منان دارد ک��ه در زمان الزم 
آمریکایی ها متوجه آن خواهند ش��د. افزایش بی س��ابقه قیمت 
نفت در صورت بس��ته ش��دن تنگه هرمز، نگرانی اصلی آمریکا در 

ص��ورت باالگرفتن درگیری ها با ایران اس��ت. اخی��راً یک پایگاه 
 تخصصی نفت حتی رس��یدن قیمت نف��ت به رق��م باورنکردنی

300 دالر در نتیجه قطع ص��ادرات نفت منطق��ه خلیج فارس را 
نیز محتمل دانس��ته بود.پایگاه »اویل پرایس« با اشاره به اهمیت 
این تنگه 54 کیلومتری در اقتصاد جهان��ی، تحقق حتی نیمی از 
این افزایش قیمت را نیز به منزله بازگش��ت اقتصاد آمریکا که در 
حال بازسازی خود است، به وضعیت بحرانی دانسته است. همین 
نگرانی باعث ش��ده بود که طی روزهای اخیر برخی از رسانه های 
غربی از احتمال دور زدن تنگه هرمز توس��ط عربستان سعودی و 
 امارات متحده عربی در ص��ورت احتمال بروز جنگ نفتکش ها در 
خلیج فارس یاد کنند. به همین دلیل خبر افتتاح خط لوله جدید 

امارات متح��ده عربی و تالش 
عربس��تان س��عودی ب��رای 
بازسازی خط لوله نفت قدیمی 
 به یکی از اخبار مهم رسانه های

جه��ان تبدیل ش��ده اس��ت، 
ت��ر دقی��ق  بررس��ی   ام��ا 

نش��ان می ده��د که ای��ن دو 
خ��ط لول��ه در مجم��وع تنها 
 توان انتقال س��ه تا س��ه و نیم

میلیون بش��که نفت خ��ام را 
دارا هس��تند، ای��ن در حال��ی 
 اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر 
به طور متوس��ط روزانه بیش 
از17میلیون بش��که نفت خام 
توس��ط کش��ورهای مختلف 
از تنگ��ه هرم��ز ب��ه بازارهای 

 جهانی انرژی منتقل می ش��ود، عالوه بر این، کشتی های حامل 
ال.ان.جی، فرآورده نفتی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالهای 
تجاری هم از این تنگه به بازارهای جهانی منتقل می شود. بر این 
اس��اس، با س��اخت این خطوط لوله به هیچ وجه نمی توان تنگه 
 هرم��ز دور زد. در بعد نظامی نی��ز گزارش اخیر مرک��ز مطالعات 
بین المللی و استراتژیک )CSIS( با عنوان: »ایران و توازن نیروهای 
نظامی در خلیج فارس«، گ��واه نگرانی گس��ترده آمریکایی ها از 
توانایی های نظامی ایران است؛ توانایی هایی که در صورت انجام 
هر نوع ماجراجویی، دفاع از امنیت و منافع ملی کش��ور را تضمین 

خواهد کرد.

برگزاری مانور آمریکا و همپیمانانش در خلیج فارس

تمرینی برای شکست

در پی جدی تر شدن گمانه زنی ها در مورد بسته ش�دن تنگه هرمز، دولت آمریکا اعالم کرد مجید 
کافی به زودی در این منطقه یک مانور نظامی برگزار می کند. در عین حال مقامات نظامی ایران نیز  

از آمادگی کامل برای بستن این آبراه مهم بین المللی در صورت لزوم سخن می گویند.

 واکنش حدادعادل 
به کاندیدا شدنش در انتخابات

حدادعادل گفت: فرصت برای تصمیم گیری در رابطه با 
کاندیدا ش��دن برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
هنوز باقی است و نباید عجله کنیم. این نماینده مجلس 
شورای اسالمی همچنین در برابر این پرسش که آیا برای 
تصمیم گیری در رابطه با انتخاب��ات برنامه  ریزی دارید، 

گفت: هنوز به جمع بندی نرسیده ام.

 مسکوت ماندن 
بازگشت مجدد جاسبی

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی روز گذشته به ریاست 
احمدی نژاد بدون بررسی جای خالی فرهاد دانشجو در 
شورای عالی و بازگشت جاسبی به هیأت امنای دانشگاه 
آزاد برگزار شد. قرار بود سه شنبه این هفته فرد مورد  نظر 
برای عضویت در هیأت امنای دانشگاه آزاد انتخاب  شود؛ 
هرچند که در جلس��ه قبل رأی گیری شد و باید  انتخاب 
فرد براساس رأی گیری اعضای ش��ورا انجام می شد، اما 

با حضور احمدی نژاد هم به این مسأله رسیدگی نشد.

حضورم را در انتخابات
 نفی نکرد ه ام

رییس سازمان بازرسی کل کش��ور در واکنش به سؤالی 
مبنی بر کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده، گفت: بنده هیچ گاه حضور در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری را نفی نکرده ام، ولی ب��ه وقتش اعالم خواهم 

کرد و اآلن وقتش نرسیده است.

 ورود عناصر و سران فتنه 
به صحنه سیاسی ممنوع است

حمید رضا فوالد گر، نماینده مردم اصفهان گفت: کسانی 
که به طور مش��خص در جریان فتنه 88 حضور داشتند 
تنها در صورتی می توانند در فعالیت های انتخاباتی آینده  
فعالیت کنند که مواضع شفاف خود را در قبال فتنه 88  
به طور رس��می بیان کرده و  از س��ران فتنه اعالم برائت 
کنند؛ زیرا این مجموعه ساختار شکن ضربات سنگینی 
را به نظام وارد کرده اس��ت، لذا تبری از این جریان برای 

بازگشت به عرصه سیاسی کشور الزامی است.

اخبار کوتاه 

اخبار کوتاه

با برنامه ریزی جلوی گرانی ها را 
می توان گرفت

 علی الریجانی/ رییس مجلس

به طور حتم می توان با برنامه ریزی دقیق جلوی مشکالت و گرانی ها 
را گرفت. متأسفانه منشأ اصلی گرانی های اخیر اجرای نادرست طرح 
هدفمند کردن یارانه ه��ا، اتخاذ تدابیر نادرس��ت و همکاری نکردن 
بانک ها با صنایع بوده است، از این رو باید سازوکار اجرایی را تسهیل 

کرد. بروز مشکالت و گرانی های اخیر قابل پیش بینی بود. 
دام��داران و مرغداران از هش��ت ماه پیش نس��بت به نب��ود علوفه و 
کنجاله هش��دار داده بودند، 
اما به عل��ت بی توجهی، االن 
ای��ن موض��وع جدی ش��ده 
 اس��ت. گران��ی و اش��تغال، 
دو مش��کل اصلی کش��ور به 
ش��مار می آید، ول��ی به طور 
حت��م توجه به تولی��د داخل 
می تواند این مشکالت را حل 

کند.
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مجلس در قانون انتخابات ریاست جمهوری بازنگری می کند

خجسته، رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس از بازنگری کمیسیون متبوعش در زمینه قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری خبر داد و تصریح کرد:  این کمیس��یون هفته آین��ده قانون مربوط به 

انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کند و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد.

 افزایش بی سابقه 
قیمت نفت در 
 صورت بسته 

شدن تنگه 
هرمز، نگرانی 

اصلی آمریکا در 
صورت باالگرفتن 

 درگیری ها با 
ایران است

در آستانه ماه مبارک رمضان80 

هزار سبد غذایی 150 هزارتومانی به دست نیازمندان کشور می رسد



SMS

یادداشت

3000625555

با مسئوالن 

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

  تکمیل سالن اجالس سران 
با اعتبارات استانی

عوض حیدرپور، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با بیان این که دلیل حذف بودجه صد میلیارد تومانی اتمام 
پروژه س��الن اجالس س��ران جنبش غیر متعهدها از س��وی دولت 
مشخص نیست، گفت: نیاز است که از بودجه های استانی و همچنین 
بودجه شهرداری اصفهان برای اتمام س��الن اجالس سران استفاده 
شود. به گفته وی، در صورت نیاز می توان با همکاری بخش خصوصی 
این پروژه مهم که جزو پروژه های مهر ماندگار است را به اتمام رساند.

 ماشین های حمل شیر 
وسیله قاچاق یک باند  در اصفهان

قاچاقچیان��ی که ب��رای رس��یدن به اهداف ش��وم خ��ود نزدیک به 
۷۰کیلوگرم تریاک را در پاکت های شیر پاستوریزه جاسازی کرده 
بودند، توس��ط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان 
شناسایی و دستگیر شدند. س��رهنگ حسین رضایی، رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخ��در فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: 
در خصوص این پرونده مش��خص ش��د قاچاقچیان با ماشین حمل 
 فرآورده های لبنی یکی از برندهای معروف، در پوشش حمل شیر به 
استان های جنوبی کشورس��فر می کردند و در بازگشت مواد مخدر 
را در پاکت های شیر مرجوعی جاسازی واقدام به قاچاق موادمخدر 
می کردند که ب��ا کنترل هوش��مندانه مأموران پلیس شناس��ایی و 

دستگیر شدند. 

فقط 20 درصد رانندگان سرویس 
مدارس کارت سوخت  عمومی دارند

علیرضا تاجمیر ریاحی، مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت و نظارت بر 
تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان، کمبود س��وخت را مشکل اصلی 
سرویس های مدارس خواند و خواستار تخصیص کارت های سوخت 
عمومی به این رانندگان شد. به گفته وی، تنها ۲۰ درصد از رانندگان 

سرویس های مدارس دارای کارت های سوخت عمومی هستند.

آخرین اخبار خانه دار شدن 
مددجویان بهزیستی 

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با بیان این که همزمان با آغاز 
هفته بهزیستی پنج هزار واحدمس��کونی به مددجویان زیرپوشش 
بهزیستی کشور تحویل داده شد، سهم استان اصفهان را در این راستا 
واگذاری ۱۷۴ واحد مس��کونی با تس��هیالت بالعوض سه میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال به مددجویان اعالم کرد. محمود محمدزاده هزینه 
ساخت هر واحدمسکونی۸۵ متر مربعی را ۳۳۰ میلیون ریال ا عالم 
کرد و گفت: سال گذشته۲۰ هزار واحدمسکونی به مددجویان کشور 

تحویل داده شد. 

استاندار اصفهان:

آمادگی مدیریت استان برای 
غنا بخشیدن به فرهنگ ایران

علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار  گروه 
اصفهان در مراس��م نکوداش��ت شهر 

سالگرد ثبت جهانی حمام فین و 
بافت فرش کاشان، کاشان را شهری با میراث کهن نام برد 
و در این رابطه گفت: شهر کاشان دارای بافت تاریخی کهن 
با قدمت چند هزار ساله است. وی افزود: این شهر عالمانی 
همچون محتشم کاش��انی و فیض کاش��انی و دو هنرمند 
بزرگ کمال الملک و در دوره اخیر نیز سپیده کاشانی را در 
دامن خود پرورش داده است. ذاکر اصفهانی با اذعان بر این 
که در طول سال های متمادی به خصوص در دولت های نهم 
و دهم تحوالت فرهنگی در این منطقه رشد محسوسی پیدا 
کرده اس��ت، گفت: تالش برای به ثبت رساندن آثار کهن 
ایران گواه بر این امر است که مردم ایران به خصوص استان 
اصفهان، در تالش��ند تا میراث فرهنگی ای��ران را در ابعاد 
جهانی به ثبت برسانند. وی با اشاره به این که در این دولت 
توجه ویژه به صنعت، معدن، تجارت و گردشگری در کاشان 
صورت گرفته اس��ت، متذکر ش��د: مدیریت اس��تان پیرو 
رویکرد فرهنگی دولت دهم آماده اس��ت ک��ه به کارهای 
فرهنگی غنا ببخش��د. وی در پایان خاطر نش��ان کرد: در 
اقدامی فرهنگی در شهر تاریخی کاشان، قصد راه اندازی 

رادیو کاشان را در سال جاری داریم.

باغات ایرانی، ابتکاری بدی�ع در بهره گیری از 
محیط

سید حسن موسوی، رییس سازمان میراث فرهنگی کشور 
هم در ادامه اظهار داشت: کشور ایران در منطقه کم آب جهان 
واقع شده که برای بهره مند ش��دن از نعمت های نهفته در 
پهنه این سرزمین، بایس��تی با کویر دست و پنجه نرم کرد. 
وی با اش��اره به این که ایرانی مرد همزیستی با کویر است، 
افزود: باغات ایرانی یکی از ابت��کارات بدیع در بهره گیری از 
محیط خشک و خشن است. رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: باغات ایرانی 
بازآفرینی قطعه ای از بهش��ت اس��ت که هنر این مرز و بوم 
را متجل��ی می کند. وی با اش��اره به جایگاه باغ��ات ایرانی 
 در عرصه می��راث فرهنگی جهان، خاطرنش��ان کرد: برای 
بهره مندی از این فرصت به دست آمده، باید تمامی امکانات 

و فناوری های موجود را به کار بست.

افزایش 18 درصدی مستمری بازنشستگان از مرداد ماه جاری

پرداخت چهارماهه مستمری برخی از 
نفیسه 
بازنشس��تگان تأمین اجتماع��ی که به راهداری 

تأخیر افت��اده بود، همراه ب��ا خبرهایی 
خوش از افزایش مس��تمری همراه بود، به نحوی که مدیر کل 
بیمه تأمین اجتماعی اس��تان اصفه��ان از افزایش ۱۸درصدی 
مستمری بازنشستگان خبر داد. علی اصغر دادخواه در نشست 

خبری خود که به مناسبت هفته بیمه و تأمین اجتماعی برگزار 
ش��د، با اعالم خبر افزایش ۱۸ درصدی مستمری بازنشستگان 
بیمه تأمین اجتماعی، گفت: مستمری مس��تمری بگیران زیر 
پوش��ش تأمین اجتماعی که پرداختی شان چهار ماه به تعویق 
افتاده بود، به همراه افزایش ۱۸درصد مس��تمری از پنج تا ۲۵ 
مرداد ماه جاری پرداخت می ش��ود که این درصد مستمری از  
صد هزار تومان کمتر نیست. وی با اعالم این که اصفهان با بیش 
از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعی��ت، 9۳۰ هزار نفر بیمه 
ش��ده اصلی دارد، افزود: بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر زیر 
پوشش تأمین اجتماعی و از دفترچه خدمات درمانی  استفاده 
می کنند. مدی��ر کل تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان تصریح 
کرد:۱۲۰میلی��ارد توم��ان در س��ال گذش��ته باب��ت حق��وق 
بازنشس��تگان و از کار افتادگان تأمین اجتماعی پرداخت شده 
اس��ت. به گفته وی، بی��ش از ۵9/۵ درصد از بیمه ش��دگان در 
 اصفهان زیر پوش��ش قرار دارند که توس��ط۴۰ ش��عبه اصلی،

۲۴ ش��عبه اقماری و ۱۳کارگزاری مش��غول فعالیت هس��تند. 

دادخواه از افتتاح ش��عبه جدید ورزنه در هفته جاری خبر داد و 
تصریح کرد: تمامی مصوبات دور نخس��ت و دور دوم سفرهای  
ریاست جمهوری که به ترتیب ش��عبه علویجه و بادرود و شعبه 
دهاقان، شهرضا، درچه و خمینی ش��هر بوده، با اعتباری بالغ بر 

چهار میلیارد تومان عملیاتی و افتتاح شده است.
وی در مورد نح��وه تعامل با کارفرمایان گفت: س��ازمان تأمین 
اجتماعی اصفهان۴۵۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی و دولتی 
در استان طلبکار است که با مجامع امور صنفی و خانه صنعت و 

معدن و تجارت، بخشی از وصول آن انجام شده است.

صدور دفترچه های بیمه از دفاتر پیشخوان دولت 
به زودی محقق می شود

مدیر کل تأمین اجتماعی ادامه داد: در سال گذشته دو میلیون 
دفترچه بیمه تأمین اجتماعی صادر ش��ده که در آینده در نظر 
داریم با افتتاح دیتا س��نتر)مرکز داده ها( و اتصال به سیس��تم 
مرکزی کش��ور و امضای تفاهم نامه با دفاتر پیش��خوان دولتی 

 صدور دفترچه ه��ای بیم��ه را از طریق مراجعه ب��ه این مراکز 
امکان پذیر کنیم.

 310 میلیارد و 434 میلی�ون تومان هزینه درمانی 
سال 90 بیمه شدگان شده است

در بخش دیگری از این نشس��ت، حس��ن عطای��ی، مدیر درمان 
تأمین اجتماعی ب��ه مهم ترین اقدامات بیم��ه در بخش درمانی 
 اش��اره ک��رد و گف��ت: س��ه بیمارس��تان ش��ریعتی، غرضی و

 فاطم��ه زه��را)س( نج��ف آباد ب��ه درم��ان مس��تقیم بیماران 
زیر پوش��ش بیم��ه می پردازند. وی اف��زود: چهار ه��زار و ۳6۰ 
 مرکز درمان��ی اع��م از کلینی��ک و پاراکلینی��ک از طریق عقد

 قرار داد با دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی، به عنوان بخش درمان 
غیر مستقیم با بیمه همکاری دارند. مدیر درمان تأمین اجتماعی 
تأکید کرد: در مجموع بالغ بر۳۱۰ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان 
در مراکز در مانی تأمی��ن اجتماعی و مراکز طرف قرارداد، هزینه 

درمان بیمه شدگان استان اصفهان در سال 9۰ شده است.

گروه شهر- روز گذشته، روز مهمی برای اهالی منطقه ۱۳ در اصفهان بود. مسئوالن 
شهری اصفهان و کالنشهر مشهد گرد هم آمده بودند تا همزمان تقاطع  غیر همسطح 
9 دی و ۱۳۰ طرح شهری را افتتاح کنند. مرتضی س��قائیان نژاد، شهردار اصفهان در 
آیین بهره برداری از میدان و تقاطع غیر همسطح 9 دی و طرح های عمرانی، فرهنگی 
و خدماتی شهرداری منطقه ۱۳ با اش��اره به این که شورای شهر، مسئوالن و معاونان 
شهرداری ها خادمان مردم هستند، اظهار داشت: امروز شهرداری ها فقط یک ارگان 
 خدمت رس��ان و خدماتی نیس��تند، بلکه ارگانی اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی نیز 
به ش��مار می روند. وی با بیان این که مردم پروژه های محله محور را لمس می کنند، 
اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران با وحدت به اینجا رس��یده و این وحدت دو نشانه 
 بزرگ به ن��ام قرآن و نب��ی دارد. س��قائیان نژاد تأکید کرد: حرکت ه��ای عظیمی که

 تا به حال در کشور صورت گرفته، تنها در پرتو وحدت ادامه می یابد.

90 درصد طرح های شهر اجرایی شد
عباس حاج رس��ولیها، رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان نیز  با تأکید بر این که 
تاکنون9۰درصد از پروژه های طرح جامع کالنش��هر اصفهان انجام شده است، گفت: 
تنها۱۰درصد از پروژه های اصلی ش��هر باقی مانده اس��ت. به گفته وی، پس از اتمام 
پروژه های اصلی شهر، توسعه کیفی محالت در مباحث فرهنگی، اجتماعی در اولویت 
 قرار می گیرد. وی تصریح ک��رد: امروز طرح های بزرگ و کوچک ب��ا اعتباری بالغ بر 
6۰ میلیارد تومان در منطقه ۱۳ افتتاح می شود. حاج رسولیها با بیان این که با اجرای 
طرح تقاطع غیرهمسطح و میدان 9 دی بس��یاری از مشکالت ترافیکی این محدوده 
رفع می ش��ود، اظهار داش��ت: اجرای این پروژه از طرح های قابل توجه برای کاهش 
حجم ترافیکی و ساماندهی قائمیه و خروجی امیرحمزه در جنوب غربی اصفهان است.

 وی افزود: از ویژگی های بارز و قابل توجه این طرح، س��رعت عمل درجرای آن است، 
به طوری که این پروژه در طول 9 ماه اجرا و به بهره برداری رسید.

بودجه عمران شهری قابل توجه است
 علیرضا قاری قرآن، مع��اون عمرانی ش��هرداری اصفهان نیز گفت: می��دان و تقاطع 
غیرهمسطح 9 دی از پروژه های شاخص در ش��هر اصفهان است. وی اظهار داشت: از 
آبان ماه تا پایان سال جاری، 9 پروژه شاخص شامل خیابان باغ گلدسته، فاز دوم میدان 
امام علی )ع(، شهر رویاها، تعریض پل بزرگمهر، فاز دوم خط بی.آر.تی و پارکینگ های 
اقبال الهوری و خواجه نظام الملک و پروژه مرکز همایش های بین المللی در اختیار 
ش��هروندان قرار می گیرد. معاون عمرانی ش��هر داری اصفهان با اشاره به این که ۷۰ 
درصد بودجه نقدی ش��هرداری به مباحث عمرانی و ۳۰ درص��د آن به بخش اجرایی 
اختصاص یافته است، اذعان داش��ت: ۸۲ درصد بودجه های غیر نقدی نیز به مباحث 

عمرانی اختصاص یافته که این رقم بسیار قابل توجه است.

خبر 

گزارش 

منطقه 13 آباد شد

گشتی در اخبار 

کاهش استقبال دانشجویان 
ازتحصیالت خارج از کشور

رییس نمایندگ��ی وزارت امور خارج��ه در اصفهان با بی��ان این که 
آمار دقیقی از تعداد دانش��جویان ایرانی خارج از کشور وجود ندارد، 
گفت: با توجه به افزایش هزینه ها و مشکالت به وجود آمده در حوزه 
ارزی، تقاضا و استقبال برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی 
توسط دانشجویان ایرانی کم شده است. نوریان اعالم کرد: در برخی 
از رش��ته های تحصیلی با توجه ب��ه این که دانش��گاه های جمهوری 
اسالمی ایران ظرفیت خوبی را برای آن ایجاد کرده، میزان تقاضا برای 

تحصی��ل در خارج از کش��ور 
کم ش��ده اس��ت. وی با اعالم 
این که رش��ته های پزشکی و 
تخصص ه��ای آن متقاض��ی 
بیش��تری ب��رای تحصیل در 
خارج از کش��ور دارد، گفت: 
دلیل این موض��وع، کم بودن 
می��زان پذی��رش  ای��ن گونه 
رشته ها در داخل کشور است.
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مکث   حمایت استانداری از طرح های کاهش خسارات خشکسالی
شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اش��اره به وقوع پدیده بزرگ 
خشکسالی در استان، تأکید کرد: استانداری اصفهان از طرح های مفید داوطلبان، نخبگان 
و خیرین در راستای کاهش خسارات ناشی از خشکسالی، به طور جدی حمایت می کند.
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محمود احمدی نژاد با اذعان بر این که خدا برای انسان زندگی 
زیبا آفرید تا انس��ان نیز زیبا زندگی کند، اظهار داشت: انسان 
باید با توجه به زیبایی های خدا درست زندگی کند و از نعمات 
آن بهره ببرد. هنر و معماری جلوه نو نگاه بشر به انسان است. 
به گفته وی، هنر و معماری نیست که انسان را می سازد، بلکه 
انسان است که بر این مهم ارج می نهد.  وی تصریح کرد: در این 
راستا باید به همه توصیه کنیم که صیانت از زیبایی و اندیشه 
زیبای زندگی یک مأموریت همگانی اس��ت. رییس جمهور با 
اشاره به این که تمام سنت هایی که در زندگی ما جاری است 
 ریشه معنوی، آسمانی و انسانی دارد و برای زندگی بهتر است، 
متذکر شد: صیانت از میراث فرهنگی  مأموریت و موجودیت ما 

و راه آینده کشور است.

به ثبت رسیدن 8 اثر تاریخی در یونسکو 
رییس جمه��ور در بخش دیگری از صحبت ه��ای خود به ثبت 
جهانی هشت  اثر در یونسکو در طی دولت نهم و دهم اشاره کرد 
و گفت: در طول بیش از 6۰ س��ال فقط هفت اث��ر از ایران ثبت 
جهانی شده است، با این تفاوت که در هفت سال گذشته با تالش 
مسئوالن میراث فرهنگی و نیروهای خدوم دولت، هشت اثر که 
در واقع ۲۷ اثر هستند، ثبت جهانی شده و در دفتر آثار یونسکو 
 به ثبت رسید. وی خاطر نش��ان کرد: یکی از این آثار ثبت شده

۱۲ اثر و یکی از آنها دارای 9 اثر است که هر کدام یک اثر جهانی 
به ش��مار می روند. محمود احم��دی نژاد در جم��ع میهمانان 
خارجی و سفرا با اش��اره به حضور نماینده یونسکو در باغ فین     
اظهار داشت: در  همین مکان جا دارد از نماینده یونسکو قدردانی 

کنم که بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی ایادی استکبار و 
تحریم علیه ایران، به وظیفه جهانی خود عمل کرده و این آثار را 

با توجه به ارزش آنها در دفتر یونسکو به ثبت رساندند.
رییس قوه مجریه اذعان داش��ت: س��اخت آینده، رسیدن به 
س��عادت و جامعه جهانی سرش��ار از توحید، عدالت، عشق و 
زیبایی، بر پایه اندیش��ه ای خواهد بود که ملت ایران بیش از 
هفت هزار سال و در دوره اسالمی بیش از هزار و ۴۰۰ سال بر 

آن پای فشرده و موجودیت خود را به پای آن فدا کرده است.
وی تأکی��د ک��رد: ف��رش فق��ط ی��ک زیران��داز و خان��ه فقط 
خوابگاه نیس��ت. محل زندگی انس��ان باید زیبا باش��د و انسان 
در آن احس��اس آرام��ش، م��ودت و کرامت کند که این س��یر 
تاریخی فرهن��گ ملت ای��ران اس��ت. رییس جمهوربخش��ی  
از س��خنان خود را ب��ه واقع��ه کرب��ال اختص��اص داد و گفت: 

صحنه ای که امام حس��ین )ع( هم��راه با یارانش وجودش��ان 
 را ب��رای برق��راری عدال��ت قربان��ی م��ی کنن��د و با ای��ن کار 
نم��ی گذارند ک��ه ظلم پابرج��ا بماند، ب��ه جز زیبای��ی چیزی 
دیگر به همراه ن��دارد. وی ادامه داد: نمونه ب��ارز الگوبرداری از 
 رشادت تاریخی امام حسین )ع(را  که به نظر من بی مثال بود، 
می توان امیر کبیر دانس��ت که در این باغ تاریخی جان خود را 
برای عدالت هدی��ه و صحنه ای زیبا را در جه��ان خلق کرد که 
متأثر از صحنه کربالست.گفتنی است، در این مراسم آریاگوناوا 
اوسیس، نماینده یونسکو اس��ناد ثبت تاریخی باغ فین و فرش 
کاش��ان را تقدیم رییس جمهور کش��ورمان  کرد، همچنین در 
حاشیه این مراس��م رییس جمهور از نمایش��گاه صنایع دستی 

شهرستان کاشان بازدید کرد.

رییس جمهور در مراسم جشن ثبت جها نی باغ فین در کاشان

8 اثر تاریخی در دولت نهم ودهم جهانی شد

آیین نکوداش�ت ثب�ت جهانی ب�اغ فین و ف�رش کاش�ان در دفتر آثار یونس�کو  ب�ا حضور   داوود 
رییس جمهور و نماینده یونسکو در کاشان برگزار ش�د. در این مراسم که صبح دیروز در باغ شیخ جبلی 

فین کاشان برگزار ش�د، رییس جمهور کشورمان در جمع س�فیران و نمایندگان کشورهای 
خارجی به ایراد سخن پرداخت. وی  با اشاره به شهر کاشان و جاذبه های تاریخی  این شهر،  گفت: کاشان دیار مردان 
و زنان مؤمن است که با تالش و شجاعت، هزاران سال در پشتیبانی از این کویر ایستاده اند و زیبایی هایی را در دل 
طبیعت خلق کرده اند. به گفته وی،  زیبایی هایی فرهنگی و کارهای بزرگی در کاشان توسط مردمش  انجام شده 

که از آن نمونه می توان به باغ فین و فرش دس�تباف آن اش�اره کرد که به تازگی به ثبت جهانی رس�یده اند.

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

»31-25 تیرماه هفته تأمین اجتماعی گرامی باد«
با ارسال لیست و پرداخت به موقع حق 

بیمه خود، امنیت خاطر پرسنل و در نتیجه 
بهره وری و راندمان کار را تضمین نمائید.

روابط عمومی
و امور فرهنگی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان

حمید بقایی، مع�اون اجرای�ی رییس جمهور 
تأکید کرد: باغ فین کاشان یادآور بزرگ مردی 
است که از بی عدالتی بیزار بود. معاون اجرایی 
رییس جمهور  در حاش�یه این مراسم متذکر 
ش�د: وقتی از باغ فین کاشان اس�م می بریم، 
یاد امیرکبیر می افتیم که با منش مردانه خود 
اق�دام به انجام چن�د کار بزرگ ک�رد که یکی 
از آنه�ا مبارزه ب�ا فامیل بازی ب�ود. وی  خاطر 
 نشان کرد: کاشان به جز باغ فین با بنایی زیبا، 
تپه های سیلک را دارد که در این تپه ها تمدن 

هفت هزار ساله ایرانیان نهفته است.

خبر خوش مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی به مستمری بگیران اصفهانی
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خداحافظی با ریال،20 ماه دیگر  
20ماه دیگر با حذف چهار صفر از پول ملی ایران، واحد پولی جدیدی 
به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. به نظر می رسد اگر تا دو ماه دیگر این 
طرح به مجلس برود و سپس تصویب ش��ود، بانک مرکزی می تواند 
مقدمات اجرای این طرح را آماده کن��د. با این حال رییس کل بانک 
مرکزی صراحتا می گوید: اجرای این طرح از تاریخ اول فروردین ماه 
سال93 خواهد بود؛ به شرط این که در نیمه اول سال 91 این طرح به 
تصویب مجلس برسد. محمود بهمنی در این مورد توضیح می دهد: ما 
طرح پیشنهادی حذف صفر را به دولت داده ایم که به مجلس بدهند 
و مجلس این طرح را بررسی کند؛ چرا که ما باید تمهیدات اجرای آن 
را فراهم کنیم. ما براساس نظرخواهی که انجام دادیم و همچنین نظر 

مجلس، تصمیم گیری می کنیم.

ایران در رتبه 92 
مقاصد گردشگری دنیا 

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر ایران 
رتبه92 دنیا را از لحاظ مقصد گردش��گری دارد که بس��یار جایگاه 
ضعیفی است و ساالنه تنها یک تا دو میلیارد دالر از محل گردشگری 
خارجی سود عاید کشور می ش��ود. سیدرسول رنجبران در همایش 
مدیریت توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری در اتاق بازرگانی اصفهان با بیان این که 
حجم درآمد سالیانه از بخش گردشگری در دنیا حدود صد میلیارد 
دالر است، اظهار کرد: صنعت گردشگری پس از نفت و خودرو سازی، 
سومین صنعت پر درآمد دنیا محس��وب می شود. وی با اشاره به این 
که ساالنه به طور میانگین 950 میلیون نفر گردشگر در دنیا داریم، 
افزود: آمریکا، چین، فرانس��ه، اس��پانیا و ترکیه در رأس کشورهایی 
 هس��تند که گردش��گری قابل قبولی را ارایه کرده ان��د و به تنهایی 
250 میلیون گردش��گر دنیا س��االنه تنها به این پنج کش��ور س��فر 

می کنند. 
وی با اش��اره به س��خنی از مهاتما گاندی، رهبر ضد اس��تعمار هند 
گفت: این شخصیت سیاسی و برجس��ته جهان با مشاهده اصفهان 
گفته بود، شما این ش��هر را به من بدهید به اندازه پول نفت ایران از 
محل گردشگری آن، درآمدزایی می کنم، به گونه ای که بودجه یک 
سال کشور با حجم سودآوری گردشگری در این استان برابری کند.

وضعیت آب در استان اصفهان 
بحرانی است

استاندار اصفهان در پیامی با اشاره به محدودیت منابع آب در استان، 
اهتمام جدی مردم استان به مسأله آب و صرفه جویی در مصرف را 

خواستار شد.
علیرضا ذاکر اصفهانی در این پیام با اش��اره ب��ه جایگاه آب به عنوان 
یکی از محورهای اساسی توسعه، افزود: با توجه به محدودیت منابع 
آب، بحران جدی در خصوص تأمین آب مورد نیاز در شرب، صنعت 
و به ویژه کشاورزی فراهم شده است. استاندار اصفهان اظهار داشت: 
اهتمام جدی مردم به عنوان ذی نفعان اصلی و مصرف کنندگان آب، 
چه در بخش صنعت، شرب و کشاورزی از همیشه ضروری تر است.

ذاکر اصفهانی در پایان این پیام آورده اس��ت: از مردم عزیز اس��تان 
خواستارم همچون همیشه، یاری بی ش��ائبه خود را از متولیان امر 
دریغ ننم��وده و رعایت الگوی صحیح مصرف آب را در ردیف س��ایر 

افتخارات این استان قرار دهند.

 واکنش پاالیشگاه اصفهان 
به اظهارات رییس شورای شهر

ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان اظه��ارات برخی مس��ئوالن را در 
خصوص ط��رح بهینه س��ازی پاالیش��گاه اصفهان مح��روم کردن 
مردم از س��وخت پاک و هوای پاک دانس��ت. ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان اعالم کرد: بار دیگر تصریح م��ی گردد، اجرای طرح موجب 
می ش��ود ظرفیت تولیدات اس��تراتژیکی همچون سوخت سبک و 
 سنگین جت، گاز مایع و بنزین بر اساس استانداردهای روز اروپا، به 
2/5 برابر برس��د؛ ضمن ای��ن که با کامل ش��دن طرح ه��ای بهینه 
س��ازی در حال اجرای دیگر پاالیش��گاه ها، کش��ور ایران نه تنها از 
 وابستگی به کشورهای غربی بی نیاز می شود، بلکه می تواند در رده 

صادرکنندگان بنزین و دیگر فرآورده های نفتی قرار گیرد. 
در کنار این مزایا، اشتغال زایی وس��یعی که در حین اجرای پروژه و 
پس از راه اندازی آن ایجاد می شود، می تواند کمک شایانی به رفع 
معضل بیکاری کند. حال سؤال ما از مس��ئوالن محترم شهرداری و 
شورای ش��هر این اس��ت که چرا با وجود آگاهی ازمزیت های طرح، 
متأسفانه با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه حقایق را وارونه جلوه داده و 
بدون دلیل منطقی و علمی، درصدد جلوگیری از اجرای پروژه هستند 
و با این عمل ناصحیح، به همشهریان عزیز و هموطنان سراسر کشور 
ظلم کرده وآنان را از حق مسلمش��ان که بهره مندی از هوای پاک و 

سوخت پاک است، محروم می کنند.

 برنج های هندی 
و پاکستانی رسیدند

 اعالم ساعات کاری 
ادارات در ماه رمضان 

 در س��ه ماهه نخس��ت امس��ال بیش از 274 ه��زار تن برنج ب��ه ارزش
250 میلیون دالر وارد کشور شد. براساس آمار گمرک ایران، این میزان 
واردات نسبت به سه ماهه نخست سال قبل از نظر وزنی 3 درصد کاهش 
یافته، اما از نظر ارزشی معادل 7/5 درصد بیشتر شده است. هند، پاکستان 
و امارات اصلی ترین مبادی ورودی برنج کشور در سه ماهه نخست امسال 
بودند. براساس ابالغ سازمان توسعه تجارت، واردات برنج از اول مرداد ماه 
تا پایان دی ماه با تعرفه 90 درصد انجام می ش��ود. براین اساس، در سایر 
ایام س��ال، تعرفه واردات برنج 45 درصد کاهش می یابد. در سال1390 
یک میلیون و 513 هزار تن برنج به ارزش بیش از 1/2 میلیارد دالر وارد 

کشور شد که رشد ارزشی 36/78 درصدی را نشان داد.

مع��اون پارلمانی رییس جمهور س��اعات کاری ادارات در م��اه رمضان را 
اعالم کرد. لطف اهلل فروزنده در حاشیه جلس��ه روز گذشته هیأت دولت، 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه ب��ه در پیش بودن ماه مبارک رمضان، 
طبق تصمیم دولت، ساعت کاری ادارات از س��اعت 9 صبح تا14:30 در 
نظر گرفته شد. وی گفت: در مورد روزهای بعد از شب های قدر نیز ساعت 
کاری از10 صب��ح تا 14:30بعدازظه��ر خواهد ب��ود. وی در ادامه اظهار 
کرد: تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار اس��ت و ان شاءاهلل به زودی 
و طی هفته آینده جلس��ه مش��ترکی با حضور وزرای اقتصادی، رؤسای 
کمیسیون های اقتصادی مجلس و اعضای هیأت رییسه مجلس در حضور 
رییس مجلس در ارتباط با مسائل اقتصادی برگزار خواهد شد و نتایج این 

جلسه را به اطالع خواهم رساند. 

باید ریش��ه های امضای طالیی به ویژه در سیس��تم ارایه 
تس��هیالت برچیده ش��ود.رییس مجم��ع واردات گفت: 
یک��ی از الزاماتی که در بح��ث مدیری��ت واردات مدنظر 
 اس��ت، جلوگیری از واردات غیر کیف��ی و توجه به تأمین 
به موقع اقالم وارداتی ضروری است که موجب غنای تولید 
و تنظیم بازار می شود و مسلما واردات بهینه تنها از طریق 
تجار شناسنامه دار، با سابقه و مس��لط به امور بین الملل 
محقق خواهد شد. محمد حسین برخوردار افزود: ما باید با 
بها دادن به بخش خصوصی کشور و کاهش بروکراسی زائد 
اداری، فضا را برای تقویت حضور فع��ال تجار و بازرگانان 
متعهد بهبود ببخشیم. وی ضمن برشمردن خواسته های 
 منطق��ی بازرگانان، ب��ا بیان این ک��ه سیس��تم بانکی و 
سیاس��ت گذاری اقتصادی کش��ور باید از تجارت قانونی 
 کشور حمایت و به خواسته ها و نیاز آنها اعتنا کرده و فضای 
غیر شفاف در فرآیند ثبت س��فارش را از بین ببرد، گفت: 
 باید از تصمیم��ات آنی که موجب غافلگیر ش��دن تجار و 
بر هم خوردن برنامه ها می شود، پرهیز شده و ریشه های 
امضای طالیی به ویژه در سیستم ارایه تسهیالت برچیده 
شود. این مسأله در شرایط تحریم، از اولویت و حساسیت 
بیشتری برخوردار است و باید به عنوان یکی از ابزارهای 

مدیریت فشار تحریم ها، مورد توجه قرار گیرد.

قیمت سکه و دالر در مقایسه با روز گذشته کاهش یافت. 
قیمت سکه تمام طرح قدیم در بازار روز گذشته710هزار 
تومان، طرح جدید 707 هزار تومان و نیم سکه 354هزار 
تومان اس��ت. همچنین ربع س��که 181ه��زار تومان و 
یک گرم ط��الی 18 عی��ار 72 هزار تومان و س��که های 
یک گرمی 110 ه��زار توم��ان قیمت گذاری ش��ده اند. 
 قیمت فعلی هر اونس ط��ال نیز در ب��ازار جهانی 1584

دالر اس��ت.  دالر روز گذش��ته در بازار غیررسمی1910 
تومان معامله ش��د، این درحالی اس��ت که روز گذش��ته 
قیمت س��که طرح قدیم 715 هزار توم��ان، طرح جدید 
711 ه��زار توم��ان و نیم س��که 355 هزار توم��ان بود، 
 همچنین ربع س��که 182 هزار توم��ان و یک گرم طالی 
 18 عیار 72 هزار و 750 تومان و س��که های یک گرمی 
110 هزار تومان قیمت گذاری شده بود. قیمت هر اونس 
طال نیز در بازار جهانی 1594 دالر ب��ود. همچنین دالر 
1920 تومان معامله می شد. در همین حال دالر آمریکا 
هم در بازارهای مالی جهان دیروز در برابر ارزهای معتبر 
اروپایی تقویت شد. در بازار داخلی نیز دالر اندکی ارزان 
ش��د تا همزمان با کاه��ش قیمت طال، افت بهای س��که 

ادامه یابد.

رییس مرکز آمار ایران با حضور در جلسه هیأت دولت، اظهار 
کرد: نتایج سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن سال 90، 
نهایی شده و طبق روال قبل، اعالم عمومی نتایج آن به هیأت 
دولت ارایه ش��د. عادل آذر ادامه داد:  بخشی از این اطالعات 
سرش��ماری امروز اعالم ش��د و بخش باقی مانده در جلسه 
آینده دولت ارایه می شود. عادل آذر اظهار کرد: طبق آخرین 
آمار سرشماری س��ال 90، جمعیت کش��ور به 75 میلیون 
 149 هزار و 669 نفر رس��یده که این تع��داد در21 میلیون

و 185 ه��زار خان��واده ق��رار دارد. وی ادام��ه داد:  در ای��ن 
 سرش��ماری بعد خانوار )متوس��ط جمعیت ه��ر خانواده( 
5/3 نفر بوده که در سرشماری س��ال 85 این رقم چهار نفر 
بوده اس��ت.رییس مرکز آمار ایران ادامه داد:  رشد جمعیت 
طبق این سرشماری از 62/1 درصد به 29/1 درصد کاهش 
یافته است. عادل آذر افزود: نسبت زندگی شهری به روستایی 
 هم به این ترتی��ب بود ک��ه 71 درصد جمعیت ش��هری و 
29 درصد جمعیت روستایی اس��ت که این نشانگر افزایش 
جمعیت شهری در کش��ور اس��ت. وی همچنین ادامه داد: 
طبق این سرشماری، جمعیت کش��ور به سمت میانسالی 
پیش می رود و شاخص امید به زندگی در کشور نیز افزایش 

پیدا کرده است.

این ک��ه نرخ ت��ورم را بان��ک مرکزی اع��الم کند ی��ا مرکز 
آم��ار، موض��وع جدی��دی نیس��ت، ام��ا آن چ��ه اهمیت 
 دارد، ای��ن اس��ت که ب��ا تصوی��ب قان��ون برنام��ه پنجم، 
 بر اس��اس ماده 54، مرکز آم��ار مرجع رس��می اعالم نرخ

 تورم است.  در مورد نرخ تورم، توافقی در شورای عالی آمار 
صورت گرفته مبنی بر این که تا زمانی که سال پایه و سبد کاال 
در تعیین نرخ تورم بین مرکز آمار و بانک مرکزی یکس��ان 
نشود، این نرخ را بانک مرکزی اعالم کند. در واقع در محاسبه 
 نرخ تورم س��ال پایه مرکز آمار 81 و سال پایه بانک مرکزي 
83 است و به عالوه مرکز آمار سبد ش��هري و و روستایي را 
در نظر مي گیرد، در حالي که بانک مرکزي فقط سبد کاالي 
شهري را در تعیین نرخ تورم به حس��اب مي آورد. در واقع با 
وجود این که مرکز آمار ایران بر اساس قانون موظف به اعالم 
نرخ تورم ش��ده بود، اما در غیاب اعالم های این مرکز، بانک 
مرکزی همچنان براساس روال قبلی خود عدد تورم را اعالم 
می کرد؛ اگرچه مثل گذشته مستندات اعالم نرخ تورم را روی 
پایگاه اینترنتی خود قرار نمی داد؛ البته گفته می شود که مرکز 
آمار نرخ تورم را محاسبه کرده و به صورت رسمی به رؤسای 
سه قوه، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس و استانداران ارایه 
می دهد. با این وجود، همچنان بانک مرکزی متولی اعالم نرخ 

آمار بوده و هر ماه آن را اعالم می کند.

آمارواردات طال و سکه تورم

ریشه امضاهای طالیی 
باید خشک شود

 قیمت سکه باز هم 
کاهش یافت 

 افزایش شاخص 
امید به زندگی در کشور

توافق جدید
 برای اعالم نرخ تورم  

اخبار کوتاه

4
هیچ برنامه ای برای ورود به فاز دوم هدفمندی نداریم

محمدرضا فرزین ، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در خصوص اختالف نظر دولت و 
مجلس در زمینه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: فعال هیچ برنامه ای برای ورود به فاز 

دوم هدفمندی یارانه ها نداریم.

در ماه مبارک رمضان گشت های س��یار برای نظارت و رسیدگی به 
شکایات و تخلفات حضور خواهند داشت. کم فروشی، گران فروشی، 
تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور تخلف است و در خصوص 
گران ش��دن اخیر مرغ، مراج��ع نظارتی قیمتی تعیی��ن کردند که 

براساس آن قیمت، مرغ را به فروش می رسانند.
 اگر باالتر از آن قیمت فروخته ش��ود، تخلف  گران فروشی محسوب 
می شود. در این راستا حدود 
دو هزار پرون��ده به تعزیرات 
حکومتی ارجاع ش��ده که به 
75 درصد آنها رس��یدگی و 
حکم محکومیت صادر شده 
اس��ت و متخلفان به حدود 
1/5میلی��ارد ری��ال جزای 

نقدی محکوم شده اند.
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 گرانفروشان مرغ در پایتخت 

داغ شدند
معاون حقوقی و اجرایی اداره کل تعزیرات 

حکومتی استان تهران 
                           بزرگمهر صادقی نیچ کوهی

مدی��رکل ام��ور مالیات��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا 
 تأکید ب��ر این که کس��انی ک��ه بعد از ای��ن تاریخ 
 اظهارنام��ه ه��ای خ��ود را ارای��ه کنن��د ش��امل 
اظهارنامه های بعد از موعد مقرر  محس��وب ش��ده 
و از شمول معافیت حذف خواهند شد، در نشست 
خبری خود اظهار داش��ت: ارایه اظهارنامه مالیاتی 
اختیاری است و این امر بنا بر خود اظهاری مالیاتی 
قرار داده شده اس��ت، به طوری که اداره کل  امور 
مالیات��ی اس��تان اصفهان ب��ا در نظ��ر گرفتن این 
خود اظهاری، تنه��ا 4 درصد را بررس��ی می کند 
و 96درصد بقی��ه اظهارنامه ها  را بر اس��اس خود 
اظهاری می پذیرد. مدیرکل امور مالیاتی اس��تان 
اصفهان با تأکی��د بر این که بر اس��اس قانون هیچ 
معافیتی قابل قبول نیست مگر این که با اظهارنامه 
مالیاتی باش��د، تصریح کرد: بر اس��اس تبصره دو 

ماده 119 قانون برنامه پنجم توس��عه هر ش��خص 
حقیق��ی و حقوقی، فعاالن ع��ادی و افرادی که در 
سال های گذشته اظهار نامه مالیاتی خود را تحویل 
نداده اند، اگر امس��ال اظهارنام��ه مالیاتی ندهند، 
دیگر مش��مول معافیت مالیاتی نمی شوند.  امیری 
یادآور ش��د: معافیت پایه در اظهارنامه مالیاتی 58 
میلیون و 200 هزار ریال  اس��ت که اگر  اظهارنامه 
مالیات��ی تحویل داده ش��ود، این معافی��ت پایه به 
قوت خود باقی می ماند. وی گفت: فقط تا ش��نبه 
برای تحویل اظهارنامه ه��ای الکترونیکی مالیاتی 
فرصت باقی مانده اس��ت. افراد می توانند با مراجعه 
به کافی نت ها، دفاتر پستی و پیشخوان های دولت، 
اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه دهند. امیری اظهار 
کرد: افرادی که اظهارنامه خود را الکترونیکی ثبت 
می کنند،30 درصد مالیات را به صورت نقد و مابقی 

آن را در هفت قسط به صورت ماهانه تا پایان بهمن 
سال91 پرداخت خواهند کردند. این در حالی است 
که کسانی که دستی اقدام به ارایه اظهارنامه مالیاتی 
می کنند، 50 درصد به صورت نق��د و باقی مانده را 
ماهانه در پنج قس��ط تا پایان آذر سال جاری واریز 
خواهند کرد. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
تأکید کرد: مودیان مالیاتی تا 31 تیر س��ال جاری 
از طری��ق دو س��امانه www.intamedia.ir و 
www.tax.gov.ir می توانند اظهارنامه مالیاتی 
عملکرد سال 90 را ثبت و بعد از دریافت اظهارنامه 

چاپی، آن را به اداره امور مالیاتی ارایه دهند.
عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مودیانی که مکلف به 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، در موارد مذکور 
به شرح جدول زیر، موجب محرومیت از برخورداری 

از معافیت خواهد بود.

اگر تا  ۳۱ تیر ماه اظهارنامه مالیاتی ندهند

معافیت مالیاتی 40 درصد اصفهانی ها از بین می رود

آخرین مهلت تحویل اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی عملکرد سال 90،  ۳۱ تیر ماه جاری اعالم  شده و این در حالی  شهرزاد 
 اس�ت که تاکنون تنها 60 درصد مودیان مالیاتی اصفهان اقدام به تحویل اظهارنامه ه�ای الکترونیکی مالیاتی خود باباعلی پور 

کرده اند. این بدان معناست که اگر  40 درصد باقی مانده تا ساعت 2۱، روز ۳۱ تیر ماه اظهار نامه مالیاتی خود را اعالم 
نکنند، این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و معافیت مالیاتی خود را از دست می دهند.

محرومیت از معافیت زیر در صورت عدم تسلیم اظهارنامهنوع اظهارنامهاشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه ردیف

وراث )منفرداً یا مجتمعاً( یا ولی یا امین یا قیم یا 1

نماینده قانونی آنها در ارتباط با مالیات بر ارث

- معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 20 ق.م.ممالیات بر ارث موضوع ماده 26 ق.م.م

درآمد حاصل از اجاره امالک )اعم از مس��کونی، 2

تجاری، اداری و...(

- معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات های تقسیماجاره امالک موضوع ماده 80 ق.م.م

- معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 ق.م.م

دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج 3

که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند

- معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیمدرآمد حقوق موضوع ماده 88 ق.م.م

صاحبان مش��اغل موض��وع بندهای ال��ف، ب و 4

ج م��اده 95 قان��ون مالیات های مس��تقیم )به 

استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی 

موضوع جزء )ب( بند 78 قانون بودجه سال 90(

- معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیمدرآمد مشاغل موضوع ماده 100 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مس��تقیم قبل از اصالحیه 

80/11/27

- معافیت موضوع تبصره 3 م��اده 132 در خصوص تأسیس��ات ایرانگردی 

و جهانگردی

- معافیت موضوع ماده 134 ق.م.م

- معافیت موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 139 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه 

- معافی��ت موضوع م��اده 142 در خص��وص کارگاه های فرش دس��تباف 

و صنایع دستی

- معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

کلیه اش��خاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون 5

مالیات های مستقیم

- معافیت حاصل از فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی

- معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م

- معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 133 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 134 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م

- معافیت موضوع تبصره 3 ماده 138 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 139 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 141 ق.م.م و ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه

- معافیت موضوع 142 ق.م.م

- تبصره یک ماده 143 مکرر در خصوص صندوق سرمایه گذاری

- معافیت موضوع ماده 145 ق.م.م

- معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

- بند الف ماده 3 و ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان

در دیگر مواردی که در قوانین و مقررات معافیت مالی خاصی پیش بینی ش��ده و یا می شود و شرط تسلیم اظهارنامه در آن اس��تثنا نمی گردد، عدم تسلیم اظهارنامه موجب 6

محرومیت از معافیت مقرر خواهد شد.

 شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت 
برای عملکرد س��ال 1390 صاحبان وس��ایل نقلیه 

عمومی جاری نخواهد بود. 
  گفتنی است  افراد پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی 
خود، باید کد رهگیری دریافت ک��رده و پس از آن 
اظهارنامه مالیاتی را باید با پس��ت سفارشی به اداره 
کل امور مالیاتی استان پس��ت کرده و یا با مراجعه 

حضوری، آن را تحویل دهند. 
س�اعات کار اداره کل ام�ور مالیاتی اس�تان 
اصفهان طبق دستورالعمل ارس�الی: این اداره 
کل از 24 ت��ا 28 تی��ر س��ال جاری از 7:30 صبح تا 
ساعت 20، جمعه 29 تیر تا ساعت 18 و دو روز آخر 
30 تا 31 تیر ماه تا س��اعت 21 آماده پاسخگویی و 

راهنمایی مودیان مالیاتی خواهد بود.

 



یادداشت

یادداشت

سرودخوان

بوم و بر

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 836 | پنجشنبه 29 تیر 1391 | 29 شعبان  1433

میکروبیولوژیستی که رییس پژوهشگاه سازمان میراث شد
پریسا محمدی، با دکتری میکروبیولوژ به فهرست رؤسای سازمان میراث فرهنگی اضافه شد. هنوز 
رابطه این ش��اخه علمی با موضوعات تخصصی میراث فرهنگی مشخص نش��ده، اما این بار رییس 
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی با تخصص میکروبیولوژی آثار باستانی، پا به میدان گذاشته است.

5

 بیم و امید تخت جمشید 
 ازگزند باد و باران

در س��ال های گذش��ته بارندگی ها موجب آب گرفتگی بخش های 
وسیعی از تخت جمش��ید ش��ده بود و کتیبه ها و س��نگ نگاره های 
تاریخی آن از گزند ب��اد و باران در امان نمانده اند. فرس��ایش مداوم، 
رشد گلس��نگ ها و ترک خوردگی و شکس��تگی، از عوارض به وجود 
آمده در این آثار یگانه ارزش��مند تاریخی کش��ورمان است. سازمان 
میراث فرهنگی تاکنون هی��چ طرحی برای جلوگیری از آب گرفتگی 
محوطه های باز تخت جمشید و آسیب به سازه های سنگی آن نداشته 
و به نظر می رس��د که ایجاد آب روهایی برای خروج آب های سطحی 
در کوتاه مدت و مس��قف نمودن کل مجموعه تخت جمشید در دراز 
مدت، باید در اولویت برنامه های در دس��ت اجرای س��ازمان میراث 
فرهنگی برای نجات کاخ پارسه یا تخت جمشید از عوامل فرساینده 

جوی باشد. 
اما در چند روز گذش��ته باستان ش��ناس ها در تخت جمش��ید کانال 
باس��تانی دفع آب های سطحی در این محوطه باس��تانی را در بخش 
جنوبی الیروبی کردند تا با اتصال بخش جدید به این کانال تاریخی 

محوطه تخت جمشید، از خطر آبگرفتگی و فرسایش مصون بماند.
به گزارش همشهری آنالین، باستان شناس ها همچنین در حال ایجاد 
کانال نای کش برای دفع رطوبت ناشی از بارندگی ها در پلکان شمالی 
سه دروازه هس��تند تا با اتمام این پروژه، نمک های به جای مانده از 
تبخیر بارندگی ها نقش برجس��ته های پلکان شمالی کاخ سه دروازه 

را از میان نبرند. 
به گفته استادکار مرمت تخت جمشید، با تکمیل سیستم نای کش در 
این بخش از تخت جمشید که پیش تر در پلکان شرقی آپادانا نیز اجرا 
شده است، نجات بخشی بخش عمده ای از نقش برجسته های پلکان 
شرقی س��ه دروازه پایان می یابد. آب گرفتگی های تخت جمشید در 
گذشته به ویژه در فصل بارندگی ها، یکی از عوامل تهدید این محوطه 
باستانی بودکه با تالش باستان شناس ها مشکل آب گرفتگی در این 

بنای جهانی به زودی برطرف می شود.
خبرهای رسیده بیانگر آن است که کارشناسان ایتالیایی در آخرین 
بازدید خ��ود از تخت جمش��ید، نگرانی خ��ود را درخص��وص تأثیر 
باران های اسیدی به دلیل نزدیک بودن پاالیشگاه و همچنین برخی 
جنگ ه��ای منطقه ای بر این بنای باس��تانی مطرح ک��رده بودند که 
این موضوع در بازدید آنها و انجام فعالیت های علمی بر س��نگ های 

تخت جمشید مردود اعالم شد. 
گفته می شود کارشناسان ایتالیایی که در میان آنها شیمی دان های 
حرفه ای نیز وجود داش��ته، در حال یافتن موادی به منظور نگهداری 

بهتر از سنگ های تخت جمشید هستند.
سیروس زارع، استادکار مرمت تخت جمش��ید نیز از مراحل پایانی 
مرمت آرامگاه ناتمام داریوش س��وم پادش��اه هخامنشی در خارج از 

محوطه تخت جمشید در ضلع جنوبی آن خبر می دهد.
 زارع همچنین بیشترین مشکل در ارتباط با ترک سنگ ها در محوطه 
تخت جمش��ید را تغییر زیاد دما در این محوطه در طول روز می داند 
و می گوید: دما در بخش هایی که آفتاب می خورد، نس��بت به نقاطی 
که سایه است، در طول روز 25 درجه تفاوت دارد و به همین منظور 
نیز قرار است نتیجه آزمایش های هیأت ایتالیایی به ایران داده شود تا 
مشخص شود که آیا مواد همخوان با سنگ های تخت جمشید یافت 

شده است یا باید در برخی نقاط سنگ گذاری کرد.
به گفته استادکار مرمت تخت جمشید، مواد و مصالح تخت جمشید 
باید همخوان با این محوطه و بناها باش��د و به هیچ وجه مصالح مورد 
استفاده در آکروپولیس یونان یا بناهای تاریخی ایتالیا به دلیل تفاوت 
اقلیم با مصالح اس��تفاده ش��ده در تخت جمش��ید همخوانی ندارد. 
به گفته وی، پیش تر ترک س��نگ ها با س��یمان پر می شد و در مورد 
اس��تفاده از این ماده پیش از انجام تحقیقات برای استفاده از آن در 
مرمت ترک سنگ ها، هیأت ایتالیایی گفته است که این ماده همخوان 

با سنگ هاست.
خزانه بیشترین میزان آبگرفتگی ها را به خود اختصاص داده و مشکل 
آب گرفتگی در دیگر بخش های تخت جمشید وجود ندارد. معماران 
دوران هخامنشی با ایجاد دو سیستم دفع آب زیر زمینی که تا به امروز 
نیز وجود دارد و سیستم دفع آب های س��طحی ناشی از بارندگی ها 
از سقف بنای خزانه که محل نگهداری اش��یای با ارزش بود، مشکل 
امروزی آب گرفتگی در تخت جمش��ید را نداشتند. باستان شناس ها 
اکنون به سرپرس��تی دکتر علی اس��دی، در حال ایج��اد یک کانال 
جدید به منظور خروج آب های سطحی ناش��ی از بارندگی ها پس از 
الیروبی کانال تاریخی خروج آب تخت جمش��ید هس��تند. محوطه 
خزانه، واقع در جنوب تخت جمشید در دوران هخامنشیان مسقف و 
محل نگهداری اشیای با ارزش بوده، بنابراین سیستم دفع آب از روی 
سقف بنای این محوطه به درون کانال اصلی دفع آب محوطه هدایت 
می شده است؛ دلیل آن هم رعایت مس��ائل امنیتی برای این بخش 
بوده که به دلیل نگه داشتن اشیای باارزش در خزانه، افرادی موفق به 
زدن نقب از راه کانال دفع آب برای نفوذ به داخل خزانه نشوند. اکنون 
بیشترین مشکل آب گرفتگی در همین بخش از تخت جمشید است. 

نگاهداشت میراث اصفهان 
تشنه هم اندیشی است

 در حالی ک��ه کمیته ي می��راث جهاني 
یونس��کو از ایران انتظار تهی��ه پرونده ي 
»ش��هر تاریخ��ي اصفه��ان« را دارد، 
فریاد مس��ئوالن میراث فرهنگی این ش��هر از کمبود اعتبار 
چهارصد هزار میلی��اردی برای نگه��داری  از 20 هزار بنای 
 تاریخی بلند ش��ده اس��ت. رقمی ک��ه به گفت��ه مصلحی ،

رییس س��ازمان میراث اصفهان اگر در زمینه میراث هزینه 
شود  تنها می توان امید داد که اصفهان دیگر میراث در خطر 
ندارد .واقعیت تلخ این است که گذشته از کمبود بودجه های 
حفاظت از  میراث فرهنگی ، اندیشه های نگاهداشت میراث 
فرهنگی آنچنان نازل اس��ت که روز به روزبر شمار میراث در 
خطر افزوده می شود. واقعیت ها و ش��واهد موجود،حکایت 
از افزایش ش��تابناک تهدیدها و گزندها بر میراث این ش��هر 
تاریخی را دارد .طرح های توسعه در س��الهای گذشته و در 
نتیجه افزایش روزافزون جمعیت ، فائق آمدن بر مش��کالت 
کنترل ترافی��ک و حمل ونقل را در این ش��هر موزه همچون 
 کالف س��ردر گمی کرده که گهگاه در پای میراث فرهنگی 
می پیچد. با توجه به روزگاری که در چند س��ال گذشته بر 
میراث اصفهان گذش��ته و میراث جهانی آن را هم از دم تیغ 
گذرانده ،باید گفت که ثب��ت جهانی به تنهای��ی این آثار را 
ازخطرات مصون نمی کند.در حال حاضر اصفهان از بودن یا 
نبودن مدیریت یکپارچه رنج نمی برد ،بلکه نبود هم اندیشی 
در طراحی و اجرای  طرح های عمرانی و شهری  سایه  مهیبی  
را بر سر میراث فرهنگی  افکنده و به گونه ای مدیریت آن را 

چالشی ساخته است.
در حال حاضر مس��جد عتیق اصفهان که ب��ه تازگی به ثبت 
جهان��ی رس��یده ،در طرح احی��ای میدان عتی��ق  وضعیت 
نامعلوم��ی دارد .با توجه به اجرای طرح های توس��عه ای که 
 بیشتر رنگ و بوی تجاری دارد تا فرهنگی ،احداث پارکینگ ها

و زیر گذر و همچنی��ن  اماکن تجاری متع��دد ،خود به خود 
نرخ زمین های این محدوده را افزایش داده و به مراتب حجم 
ساخت و س��ازها را در بافت تاریخی  ومهمی چون عتیق باال 
می برد.نتیجه ای که منجر به تخریب ها و نوسازی  و عاقبت از 
بین رفتن حریم و حجم تاریخی میدان عتیق خواهد شد. اما 
نمونه بارز دیگر که نشان از نبود هم اندیشی و نه یکپارچگی 
در مدیریت ش��هر دارد،پروژه عبور تونل مترو از زیر چهارباغ 
 و به واقع متزلزل ک��ردن  این محور بود که ب��دون توجه به

 هم اندیشی سازمان میراث و تنها با استناد به مصوبه شورای 
عالی ترافیک  بر اصفهان و هزینه هایش تحمیل شد.

طرحی که با عنوان »احیای بدنه چهارباغ«  گروه 
با مس��احت بیش از ۱۱ هزار مترمربع، با میراث

 عرض 2۱ مت��ر و ۶5 س��انتیمتر و طول 
5۳0 متر در سه طبقه اجرا می ش��ود، تاکنون نقشی جز تخریب 
هوی��ت تاریخی چهارباغ نداش��ته اس��ت. این موض��وع را نه تنها 
دوستداران اصفهان می گویند، بلکه باالترین مقام اجرایی استان 

اصفهان نیز به آن معترف بوده است. 
البته روند تخریب باغ ها، آب نماها، آب روها، کوشک ها و سردرهای 
تاریخی خیاب��ان چهارباغ سال هاس��ت که ادام��ه دارد، چنان که 
روزگاری در این خیابان ۳۳ س��ردر و ۳۳ کوش��ک و هفت حوض 
وجود داش��ت، ولی اکنون به جز بخش هایی از سردر خیمه گاه که 
در نزدیکی دروازه دولت باقی مانده، حریم چهارباغ مشخص نیست 
و از آن حوض های هفت گانه،آبش��ارها، آب روها و کوشک ها اثری 

درمیان نیست.
باغ خیمه گاه یا خ��رگاه، روبه روی ح��وض دوم خیابان چهارباغ و 
در مقابل باغ بادامستان و پش��ت کاخ چهل ستون واقع بوده که با 
نارنجستانش مساحتی در حدود ۳4هزار ذرع )برابر ۳4 جریب و هر 
جریب معادل ۱0 هزار مترمربع( داشته است. این باغ را از آن جهت 
خیمه گاه می نامیدند که محل خیمه گاه شاهی بوده و میدانی نیز 
برای برپایی مسابقات داشته است. البته باغ خیمه گاه به باغ خرگاه 

نیز مشهور بوده؛ چون در زبان فارس��ی، خرگاه یا خرگه به معنی 
خیمه بزرگ، سراپرده یا چادر بزرگ است و برابر با واژه خیمه گاه 

به معنای جایی است که در آن یک یا چند خیمه برپا کرده باشند.
 ژان ش��اردن، ب��ازرگان و گردش��گر فرانس��وی ک��ه در دوران 
شاه عباس دوم و شاه سلیمان صفوی مدتی در اصفهان به سر برده، 
در توصیف خیابان چهارباغ می نویس��د: »... این خیابان زیباترین 
معبری اس��ت که من تاکنون دیده ام ...«. وی س��پس به توصیف 
حوض های هفت گانه این خیاب��ان می پردازد و ب��اغ خیمه گاه یا 
 خرگاه را ناش��یانه به صورت »باغ االغ« ترجمه کرده و می نویسد: 
»... عده حوض هایی که باعث شکوه و زیبایی این خیابان در قسمت 
بین رودخانه و شهر است، هفت تاست که چهارتای آنها بزرگ و سه 
تای دیگر کوچک تر است. اولی مربع و سطح آن ۱5 پا و دومی نیز 
مربع و محیط آن ۱20 پاس��ت که در وسط آن تخت مثمنی است 
که یک پا از سطح آب بلندتر و نرده زیبایی گرد خود دارد که ده نفر 
به راحتی می توانند برای خنک ش��دن روی آن بنشینند. باغ های 
اطراف این حوض، باغ هشت گوشه و باغ االغ است که در این آخری، 

میدان وسیعی برای مسابقه می باشد.« 
گلبرت کمپفر  هم که به عنوان پزشک و منشی ،  همراه با سفیر کارل 
یازدهم پادشاه سوئد، در سال ۱۶84 میالدی به دربار شاه سلیمان 
صفوی در اصفهان آمد و 20 ماه در اصفهان به س��ر برد، نقشه ها و 

طرح هایی از باغ های اصفهان را تهیه کرده و در سفرنامه اش به شرح 
جزئیات آنها پرداخته است.

وی آنجا که به توصیف کاخ ه��ا و باغ های اصفهان می پردازد، پس 
از وصف باغ گلس��تان، به دو باغ بلبل و خ��رگاه در ابتدای خیابان 
چهارباغ از س��مت دروازه دولت، اش��اره کرده و می نویسد که این 
دو باغ در نزدیکی همدیگر قرار دارند و پیوندی ناگسس��تنی بین 

آنها وجود دارد:
»در طرف مغرب متصل به باغ گلستان، باغ بلبل و باغ خرگاه قرار 

دارد که به اجم��ال به توصیف 
آنه��ا خواه��م پرداخ��ت؛ زیرا 
هرگاه بخواهم تمام ش��کوه و 
ج��الل و تأسیس��ات، بناهای 
موج��ود، فواره ه��ا، حوض ها، 
خیابان ها، باغچه ها، ردیف های 
چن��ار و غیره آن را برش��مارم، 
خود فص��ل مس��تقلی در این 
کتاب بای��د تحریر کن��م. این 
هر دو ب��اغ در ابت��دای خیابان 
مجلل چهارباغ که من در فصل 
قبل به آن پرداختم، قرار دارد و 
در حدود بی��ش از ۶00 قدم از 
طول آن را اش��غال کرده است. 
هرگاه شاه رغبت سواری کند، 
از دروازه باغ خرگاه که اسمش 

حاکی از وضع آن است خارج می شود. در آنجا لشکریان و مالزمان 
در انتظ��ار او هس��تند ... این هر دو ب��اغ به نظر می رس��د که جزو 
الیتجزای یکدیگر باش��ند؛ ردیف درختان، خیابان ها، آب روها، و 

سواره روها در هر دو مشترک است...«
اکنون بخش های باقی مانده سردر باغ خیمه گاه در گوشه ای از باغ 
خیمه گاه که به باغ بلبل پیوس��ته و »پارک شهید رجایی« نامیده 
می شود، به حال خود رها شده و در حال تخریب است و بخش هایی 
از آن هم دیوار فروشگاه های اطراف را تشکیل می دهد و این نگرانی 
وجود دارد که با توس��عه طرح »احیای بدن��ه چهارباغ« و تملک و 
تخریب مغازه های قدیمی، نه تنها سردر خیمه گاه به عنوان آخرین 
بازمانده سردر باغ های تاریخی چهارباغ، مرمت و حفظ نشود، بلکه 
بخش های باقی مانده آن هم قربانی مقاصد منفعت طلبانه شود و 

جای آن را یک ردیف مغازه های جدید بگیرد.

سردر خیمه گاه هم قربانی منافع پشت پرده خواهد شد

سردر تاریخی باغ خیمه گاه را نجات دهیم 
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مرمتی که ناتمام ماند

میراث فرهنگی تهران درخانه تاریخی دیگری را گل گرفت
در خانه منسوب به س��رهنگ ایرج که لوکیشن فیلم »مهمان 
مامان« نیز بود و مرمتش از مدت ها پیش ناقص مانده، توسط 
معتادان محله پامنار دزدیده ش��د، به همی��ن دلیل اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران دس��تور داد در این خانه را گل 

بگیرند! 
به گزارش مه��ر، در پرون��ده ثبتی خانه تاریخی منس��وب به 
س��رهنگ ایرج آمده، براس��اس نقش��ه حصار صفوی موسیو 
کرشیش  که اولین نقشه تهران براس��اس نقشه کشی علمی 
بوده، این بنا به نام خانه میرزا آقا خان در محدوده زمین های 

منسوب به میرزا آقاخان حک شده است.
در دوره بعدی طبق نقشه حصار ناصری عبدالغفار، این ملک 
به نام خانه میرزا زکی خان خویی ثبت شده که قدمتی بیش 

از صد سال دارد.
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در پرونده ثبتی این خانه 

آورده اند که مالک اولیه بنا مشخص نیس��ت، اما طبق اسناد 
ارائه ش��ده، به تازگی به مدت ۶0 س��ال در اختیار س��رهنگ 
ایرج، از س��رداران دوره پهل��وی اول و دوم، خانواده و ورثه آن 
بوده تا آنکه در س��ال 70، مالکیت آن در اختیار ش��خصی به 
 نام مشتاقی قرار گرفت و سپس در س��ال 82 به آقای شمس 

فروخته شد.
 در جریان ثبت پرون��ده این خانه، کارشناس��ان آورده اند که 
مالک مصمم به تخریب بناس��ت. با این حال، این بنا با شماره 
۱۳857 در روز بیس��ت و پنجم آبان ماه سال 84 در فهرست 

میراث ملی ثبت شد.
در این مدت و بعد از تخلیه ملک در۱0 س��ال گذشته، فیلم و 
سریال های مختلفی در این مکان تصویربرداری شد که آخرین 
آن مربوط به فیلم »مهمان مامان« اس��ت. تا این که اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران در س��ال 88 بخش هایی از این 

بنا را مرمت کرد، اما تاکنون این عملیات متوقف مانده است.
اما درست یک هفته پیش، یعنی در روز هجدهم تیر ماه، در این 
خانه که مدت ها پیش توسط اداره کل میراث فرهنگی مرمت 
جزئی شده بود، توسط معتادان محله پامنار با استفاده از زنجیر 

از جا کنده شد و به سرقت رفت.
این موضوع توسط اهالی محل به اداره میراث فرهنگی انتقال 
داده شد و براساس بررس��ی های میدانی ، مسئوالن اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران از مالک خانه تاریخی میرزا بزرگ 
نوری که اکنون بنای خود را در دست مرمت دارد، خواستند تا 
کارگران مرمتگر این خانه، در خانه منسوب به سرهنگ ایرج را 

نیز با آجر، گل بگیرند.
 ب��ه این ترتی��ب اکن��ون در خان��ه ای ک��ه س��ازمان میراث 
 فرهنگ��ی مرم��ت آن را ناقص رها ک��رده، گل گرفته ش��د تا 

تصمیم گیری های بعد!

عکس یادگاری

گرچه دست ظل السلطان 
از اصفهان کوتاه است... 

  
این تصویر ظل ا لسلطان ،حاکم مستبد اصفهان است.گرچه دست 
ظل السلطان از اصفهان کوتاه است، اما باید برای این که اصفهان، 
نصف جهان باقی بماند، چاره ای اندیشید و از تخریب بیشتر شهر 
جلوگیری کرد. باید نقش ظل السلطانی را از سیمای اصفهان پاک کرد 
و میدان را به استاد علی اکبرها و ملک التجارها سپرد. 

من زنده ام ای وطن در پناه تو
س��االر عقیلی، خواننده جوان، میهن دوست و خوش صدای موسیقی 
سنتی ایران که پیش تر سرود ملی »وطنم ایران« را در ارکستر ملل به 
رهبری پیمان سلطانی اجرا کرده و »سمفونی خلیج فارس« را از خود 
به یادگار گذاشته بود، این بار در مجموعه »س��االرخوانی« از داغی که 
بر دل دارد و از دل تنگی هایش برای وط��ن می خواند و از عهد و پیمان 
دیرینش با وطن می گوید که تا سر بر تن و جان بر کف دارد، سر و جان 
جز در راه وطن نخواهد سپرد. س��االر عقیلی دانش آموخته موسیقی 
 و نمایش است و به عنوان خواننده در ارکس��تر موسیقی ملی ایران به 

هنرنمایی می پردازد. 
شعر این اثر ماندگار و 
شورانگیز را »عبدالجبار 
کاکای��ی« ب��ه زیبایی 
سروده اس��ت. گوش 
دادن ب��ه ترانه س��رود 
 » می�ن ن ز ا ی���ر ا «
ر   پیش��نهاد روزن��گا
زاین��ده رود ب��رای 

خوانندگانش است.

بخش های باقی 
مانده سردر باغ 

خیمه گاه در 
گوشه ای از باغ 
خیمه گاه که به 

باغ بلبل پیوسته 
و »پارک شهید 
رجایی« نامیده 

می شود، به حال 
خود رها شده است 

نرگس 
درخشان
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تاسيس 
2885، شماره 865/ الف 91/103، آگهي تاسيس شركت عامل تجهيز پارسيان سهامي خاص، 
ش��ركت فوق در تاريخ 1391/03/28 تحت شماره 47373 و شناسه ملي 10260654710 در 
اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1391/03/28 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: توليد و صدور انواع گيربكس ها و قطعات 
صنعتي و س��ازه ه��اي فلزي – توليد و توزيع و خريد و ف��روش و صادرات و واردات كليه 
كااله��اي مجاز بازرگاني – تحصيل وام و اعتبارات از بانكهاي داخلي و خارجي صرفًا جهت 
تحقق موضوع ش��ركت – عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي – شركت در مزايدات و 
مناقصات دولتي و خصوصي – اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر آنچه 
كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت:از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز 
اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان شهرك كاوه، خيابان حافظ شمالي، كوچه 
ياس��من 2، پالك 303، كدپستي 8196953153 تلفن 0913651869، 4- سرمايه شركت: مبلغ 
1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 53/1640/115 مورخ 
1391/03/11 نزد بانك تجارت ش��عبه ش��هرك صنعتي اش��ترجان پرداخت گرديده است و 
الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي محمد 
مهدي يوس��في كجاني به س��مت رئيس هيات مديره، 2-5- خانم محبوبه اسمعيلي كجاني به 
س��مت نايب رئيس هيات مديره، 3-5- آقاي رضا طاهري فرد جونقاني به سمت عضو هيات 
مديره، 4-5- آقاي رضا طاهري فرد جونقاني به س��مت مدير عامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مدير 
عامل و رئيس هيات مديره متفقًا و در غياب مدير عامل با امضاء رئيس هيات مديره و با مهر 
ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مدير عامل: مدير عامل مجري مصوبات هيات مديره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي عليرضا دادخواه به عنوان بازرس اصلي، 
2-8- خانم زهره رباني نجف آبادي به عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره 

ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5713

تغييرات 
2886، ش��ماره: 933/ت91/103، آگهي تغييرات ش��ركت مهندس��ي بهينه فراز كيان سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 45214 و شناس��ه ملي 10260631683، به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1391/03/23 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- محل شركت در واحد 
ثبتي اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان، خياب��ان آپادانا اول، جنب معاونت درمان، پالك 211 
طبقه دوم كد پس��تي 8165647373 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح فوق 
اصالح گرديد. در تاريخ 1391/03/28 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسسات غير تجاري ثبت و 
مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد 

ثبتي اصفهان شماره م / الف 5713/2

تاسيس 
2887، شماره: 878/ الف 103/ 91، آگهي تاسيس شركت فن آفرينان صنعت الكترونيك سهامي 
خاص، شركت فوق در تاريخ 1391/03/28 تحت شماره 47377 و شناسه ملي 10260654822 
در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1391/03/28 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده 
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه امور مربوط به مهندس��ي برق 
شامل طراحي – ساخت و تجاري سازي سيستم هاي الكترونيكي و الكترونيك قدرت – انجام 
كلي��ه امور بازرگاني از قبيل واردات و صادرات مربوط به مهندس��ي برق – انجام كليه امور 
خدمات پژوهش��ي و تحقيقاتي در زمينه ي الكتروني��ك و الكترونيك قدرت – انجام كليه امور 
مش��اوره اي در زمينه ي الكترونيك و الكترونيك قدرت – انجام امور مربوط به نصب و راه 
اندازي و پش��تيباني تجهيزات صنعتي مانند انواع تجهي��زات الكترونيك قدرت – اينورترهاي 
صنعت��ي – درايوهاي موتور الكتريكي – منابع تغذيه بدون وقفه، 2- مدت ش��ركت: از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان، خيابان 
مير، پالك 109، كدپس��تي 8164664144، 4- سرمايه شركت: مبلغ 10/000/000 ريال منقسم 
به يكصد س��هم 100/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 3/500/000 
ريال توس��ط موسسين طي گواهي بانكي شماره 80 مورخ 1391/03/10 نزد بانك ملي شعبه 
دانش��گاه صنعتي پرداخت گرديده است و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي احس��ان اديب به سمت رئيس هيات مديره، 2-5- خانم 
فريبا نس��اج پور اصفهاني به سمت نايب رئيس هيات مديره، 3-5- آقاي حسين فرزانه فرد به 
س��مت عضو هيات مديره، 4-5- آقاي حسين فرزانه فرد به سمت مدير عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدات شركت با امضاي 
مدير عامل همراه با مهر ش��ركت و اوراق عادي و اداري با امضاي مدير عامل همراه با مهر 
شركت معتبر مي باشد. 7- اختيارات مدير عامل: مدير عامل مجري مصوبات هيات مديره مي 
باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمدرضا اميني به عنوان بازرس اصلي، 
2-8- آق��اي محمد مهدوي مزده به عنوان بازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره ثبت 

شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5689

تاسيس 
2888، ش��ماره: 861/ ال��ف 91/103، آگهي تاس��يس ش��ركت امي��ن پيام رس��ان اصفهان 
س��هامي خاص، ش��ركت فوق در تاريخ 1391/03/28 تحت ش��ماره 47365 و شناس��ه ملي 
10260654670 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1391/03/28 از لحاظ امضاء ذيل 
دفات��ر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اط��الع عموم در روزنامه 
هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه امور 
محول��ه به دفاتر پيش��خوان خدمات دولت و بخش خصوصي و عموم��ي – گرفتن نمايندگي 
خدمات ش��ركتهاي خصوصي – دولتي و پس��ت بان��ك، 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خيابان آتشگاه، 
ايستگاه خيام، كوچه لت، كدپستي 8186615951، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 
ريال توس��ط موسسين طي گواهي بانكي مورخ 1391/03/09 نزد بانك صادرات شعبه بلوار 
آتشگاه پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران شركت: 1-5- خانم اشرف موذن به سمت رئيس هيات مديره، 2-5- خانم اكرم اميني 
كوهانس��تاني به سمت نايب رئيس هيات مديره، 3-5- خانم الهه اميني كوهانستاني به سمت 
عضو هيات مديره، 4-5- خانم الهه اميني كوهانس��تاني به س��مت مدير عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدات شركت با امضاي 
مدير عامل همراه با مهر ش��ركت و اوراق عادي و اداري با امضاي مدير عامل همراه با مهر 
ش��ركت معتبر مي باش��د. 7- اختيارات مدير عامل: مدير عامل مجري مصوبات هيات مديره 
مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم پوران بهرامي گهرويي به عنوان بازرس 
اصلي، 2-8- آقاي جمش��يد باقري به عنوان ب��ازرس علي البدل منصور آذري- رئيس اداره 

ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5689/2

تغييرات 
2889، ش��ماره 894/ت 91/103، آگهي تغييرات ش��ركت خدمات بيمه اي پارس حامي نيكان 
س��هامي خاص به شماره ثبت 46262 و شناسه ملي 10260643150، به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومي فوق العاده مورخ 1391/03/22 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- كليه س��رمايه 
تعهدي ش��ركت به مبلغ 250/000/000 ريال طي گواهي مورخ 1391/03/22 بانك ملي شعبه 
مدرس توسط صاحبان س��هام پرداخت گرديده است. در تاريخ 1391/03/24 ذيل دفتر ثبت 
ش��ركتها و موسس��ات غير تجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. منصور آذري - 

رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5592

تغييرات 
2890، ش��ماره: 950/ت 103 / 91، آگهي تغييرات ش��ركت مميزي بهداشتي دامپزشكي نداي 
سالمت آپادانا سهامي خاص به شماره ثبت 38659 و شناسه ملي 10260562793 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/03/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- محل 
ش��ركت در واحد ثبتي اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خيابان جي، روبروي تاالر شهروند، 
جنب شبكه دامپزشكي شهرستان اصفهان، ساختمان فدك، واحد 3، كدپستي: 8156935398 
تلفن: 09132944126 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح فوق اصالح گرديد. 
در تاريخ 1391/03/28 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسسات غير تجاري ثبت و مورد تاييد و 
امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 

تغييرات 
2891، ش��ماره 901/ت 91/103، آگهي تغييرات ش��ركت خدمات بيمه اي پارس حامي نيكان 
س��هامي خاص به شماره ثبت 46262 و شناسه ملي 10260643150، به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي س��اليانه مورخ 1391/03/22 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- آقاي محمد 
حسين ناظمي به عنوان بازرس اصلي، آقاي رسول خاكپور به عنوان بازرس علي البدل براي 

يك س��ال مالي انتخاب گرديدند. 2- روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود جهت نشر آگهي هاي 
شركت انتخاب ش��د. در تاريخ 1391/03/24 ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات غير تجاري 
ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات 

واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5583

تغييرات 
2892، شماره 976 / ت 103 / 91، آگهي تغييرات شركت خدمات بيمه اي پارس حامي نيكان 
س��هامي خاص به شماره ثبت 46262 و شناسه ملي 10260643150، به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1391/03/22 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- سرمايه شركت 
از مبلغ 500/000/000 ريال به مبلغ 550/000/000 ريال منقسم به پنجاه و پنج هزار سهم با 
نام، به ارزش هر سهم 10/000 ريال كه تمامًا از طريق صدور سهام جديد و از محل پرداخت 
نقدي پرداخت گرديده، افزايش يافت كه به موجب گواهي مورخ 1391/03/22 بانك ملي شعبه 
م��درس اصفهان مبلغ 50/000/000 ريال پرداخت گرديده اس��ت. در نتيجه ماده مربوطه در 
اساس��نامه اصالح گرديد. در تاريخ 1391/03/30 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غير 
تجاري ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت. منصور آذري- رئيس اداره ثبت ش��ركتها و 

موسسات واحد ثبتي اصفهان شماره م / الف 5564

ابالغ رأی
2899، ش��ماره دادنامه: 9109970350400190، ش��ماره پرون��ده: 9009980350401189، 
شماره بايگانی شعبه: 901205، خواهان: آقاي سيد بهرام هاشمي به نشاني اصفهان خ شيخ 
بهايي دفتر اسناد رسمي شماره 4 اصفهان، خواندگان: 1- آقاي حميدرضا حاجي عليزاده به 
نش��اني مجهول المكان، 2- آقاي فريبرز اهتمام به نش��اني اصفهان خ ابوذر مجتمع مسكوني 
س��فير آپارتمان 204 طبقه اول منزل فريبرز اهتمام، 3- خانم آرزم دخت ش��ارقي، 4- آقاي 
حس��ين جانقرباني همگي به نش��اني اصفهان خ هزار جريب كوچه پويا پالك 60 طبقه دوم، 
خواس��ته: الزام به اخذ گواهي پايان كار س��اختمان و تفكيك آپارتمان، گردش��كار: دادگاه با 
بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه: در خصوص دادخواس��ت س��يد بهرام هاشمي 
به طرفي��ت: 1- حميدرضا حاجي عليزاده فرزند رضا، 2- فريب��رز اهتمام فرزند عبدالرحيم، 
3- آزرم دخت ش��ارقي فرزند محمود، 4- حس��ين جانقرباني فرزند محمد امين به خواسته 
الزام خواندگان به اخذ گواهي پايان كار ساختمان و تفكيك آپارتمان خواهان از پالك ثبتي 9 
و 10 فرع��ي از 624 اصل��ي و 6 و 14 فرعي از 625 اصلي بخش 5 اصفهان به انضمام هزينه 
دادرس��ي اواًل در خصوص خوانده رديف دوم با توجه ب��ه اينكه دعوي متوجه نامبرده نمي 
باش��د به اس��تناد بند ماده 84 قانون آيين دادرس��ي مدني قرار رد دعوي صادر و اعالم مي 
گردد همچنين در خصوص خواندگان رديف هاي س��وم و چهارم نظر به اينكه طبق قرار داد 
م��ورخ 83/2/14 حميدرضا حاجي عليزاده ملزم به اخذ پايان كار و انجام كليه امور و تفكيك 
پالك شده است لذا به نظر دادگاه دعوي مذكور متوجه نامبردگان نيز نمي باشد و به استناد 
بند ماده 84 قانون آئين دادرس��ي مدني قرار رد دعوي خواهان صادر و اعالم مي گردد لكن 
در خصوص خوانده رديف اول با توجه به رونوشت مصدق قرارداد مورخ 83/2/14 كه طبق 
آن نامبرده )حميدرضا حاجي عليزاده( ملزم به اخذ پايان ساخت و انجام كليه امور مربوطه و 
اخذ مفاصا حسابهاي مربوطه و تفكيك پالك شده است و طبق قولنامه عادي مورخ 86/6/21 
خواه��ان يك واحد از آپارتمانهاي مذكور را از اكبر مختاري و ايش��ان نيز از خوانده رديف 
اول خريداري نموده اس��ت لذا به نظر دادگاه دعوي خواهان وارد اس��ت و به اس��تناد ماده 
220 قان��ون مدني و 519 قانون آيين دادرس��ي مدني حكم ب��ه محكوميت خوانده رديف اول 
)حميدرضا حاجي عليزاده( به اخذ گواهي پايان كار س��اختمان و تفكيك آپارتمان خواهان به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 105/000 ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق خواهان 
صادر و اعالم مي گردد. راي صادره نسبت به خواندگان رديف هاي اول تا چهارم حضوري 
و ظ��رف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر و نس��بت به خوانده 
ردي��ف اول غيابي و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه مي باش��د. 
سيد علي كاظمي - دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 5664

ابالغ اجرائيه
2900، ش��ماره اجراييه: 9110420350300131، ش��ماره پرون��ده: 9009980350300299، 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900299، به موجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به ش��ماره 
9110090350300929 تقديمي از س��وي وكيل محكوم لهما محس��ن نس��اجي، به نشاني خ 
وحيد نبش خ حس��ين آباد مجتمع عس��گري ط 2 واحد 5، به وكالت از: 1- مهدي دوست نژاد 
فرزند حسن، به نشاني اصفهان، خ شيخ بهايي، جنب بيمارستان اصفهان بن ايزدي ساختمان 
ايزي، ط 3، واحد 6، 2- غالمحس��ين جواني، فرزند محمد، به نش��اني: اصفهان خ شيخ بهايي 
جنب بيمارس��تان اصفهان بن ايزدي ساختمان ايزدي ط 3 واحد 6، و بر اساس مفاد دادنامه 
هاي مربوطه به ش��ماره 9009970350300701 و 9009970350300964 صادره از سوي 
اين دادگاه محكوم عليهما 1- اس��حق رس��ولي فرزند سهراب به نش��اني تبريز جاده ائل گلي 
فلكه خيام 35 متري س��ينا جنب باشگاه كيميا شركت اذرينت سنگ، 2- بهزاد اميريان مجهول 
المكان به صورت تضامني محكومند به پرداخت مبلغ 148000000 ريال بابت اصل خواس��ته 
و مبلغ 3015000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت حق الوكاله وكيل بر اس��اس تعرفه 
قانوني و همچنين پرداخت خسارات ديركرد از تاريخ سر رسيد دين لغايت زمان پرداخت )كه 
محاس��به آن بر اساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي، بر عهده اجراي احكام خواهد 
بود( در حق محكوم له و همچنين پرداخت مبلغ 7400000 ريال بابت حق االجراي دولتي )نيم 
عشر دولتي( كه بايد در حق صندوق دولت بپردازند ضمنًا دادنامه در خصوص محكوم عليه 
رديف دوم غيابي مي باش��د. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه: 1- پس از ابالغ 
اجرايي��ه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
ك��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند باي��د ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايي 
خود را به قس��مت اجرا تسليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال 
بع��د از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه قادر به اج��راي حكم و پرداخت محكوم به بود 
اي��د ليكن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي 
خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجراييه متعسر باشد به مجازات جبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتي از ماده 34 اجراي 
احكام مدني مي باش��د به قان��ون اجراي احكام مدني و قانون آيين دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچني��ن مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نمايد. دادخواه- مدير دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 

شماره م / الف 5665
 

ابالغ رأی
2911، ش��ماره دادنامه: 9109970354600174، ش��ماره پرون��ده: 9009980364601008، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900949، ش��كات: 1- خانم ليال بهراميان، 2- آقاي جواد بهراميان 
همگي به نشاني سميرم خ غفاري ك ش حسين بهراميان، 3- خانم فرحناز بهراميان به نشاني 
س��ميرم خيابان ميرزا رضا كرماني بلوار ابن س��ينا ترشيجات نس��يم شمال منزل شخصي 
پروي��ز صاب��ري، متهمين: 1- آقاي محمدرض��ا احمدي، 2- آقاي احس��ان احمدي، 3- خانم 
الهام احمدي همگي به نش��اني مجهول المكان، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدي، 2- توهين، 
گردش��كار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرس��ي با استعانت از 
خداي س��بحان به ش��رح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي دادگاه: اتهام آقايان 1- 
احسان احمدي، 2- محمد رضا احمدي، 3- الهام احمدي دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدي و 
فحاشي به شكات 1- جواد بهرامي، 2- ليال بهرامي، 3- فرحناز بهراميان از توجه به تحقيقات 
انجام شده و مستندات ضميمه و دالئل ابرازي و گواهي گواهان و گواهي هاي پزشكي قانوني 
و س��اير قرائن و ش��واهد موجود در پرونده و اينكه متهم عليرغم ابالغ قانوني و انتظار كافي 
در جلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده اس��ت، محرز است عليهذا 
دادگاه ه��ر ي��ك از نامبردگان رديف اول و دوم را در خص��وص ايراد ضرب و جرح عمدي 
بالمناصفه به پرداخت ميزان دو درصد ديه در حق ليال بهرامي و ميزان يك و نيم درصد در 
ح��ق جواد بهرامي و ميزان ني��م درصد به عالوه يك و نيم هزارم در حق فرحناز بهراميان و 
تحمل يكس��ال حبس و هر يك از متهمين را در خصوص فحاشي به پرداخت مبلغ يك ميليون 
ري��ال جزاي نقدي در اج��راي مواد 302 و 608 و 480 و 481 و تبص��ره 2 ماده 269 قانون 
مجازات اس��المي محكوم مي نمايد. راي ص��ادره غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهي در همين دادگاه مي باش��د. ضمنًا دادگاه اعتراض فرحناز بهراميان را به قرار 
منع تعقيب صادره نس��بت به اتهامات متهمين محرز ندانس��ته ضمن رد اعتراض وي دادنامه 
موص��وف را عينًا تاييد م��ي نمايد. راي صادره در اين خصوص قطعي اس��ت ضمنًا دادگاه 
وقوع بزه ايراد ضرب و جرح عمدي از ناحيه متهم را محرز ندانسته و راي بر برائت نامبرده 
صادر مي گردد. دفتر در جهت شناسايي متهم متواري نسبت به توقيف خودرو متعلق به وي 

اقدام گردد. اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان شماره م / الف 6006
 

احضار متهم
2912، ش��ماره ابالغيه: 9110100362000225، ش��ماره پرون��ده: 9109980362000575، 
شماره بايگانی شعبه: 910588، در پرونده كالسه 9109980362000575 – 910588 د / اين 

ش��عبه متهم عباس مقصودي به اتهام عدم ثبت ازدواج دائم از س��وي مرد تحت تعقيب قرار 
گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 115 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد 
30 روز پس از نشر آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد. بديهي است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد. داديار شعبه اول 

دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان شماره م / الف 6005
 

ابالغ رأی
2913، ش��ماره دادنامه: 9109970353400344، ش��ماره پرون��ده: 9009980364901195، 
شماره بايگانی شعبه: 901372، شاكي: خانم مژگان براتي به نشاني شيخ بهايي خ سرتيپ ك 
بهار آزادی پ 3، متهم: آقاي اسماعيل دهقاني به نشاني مجهول المكان، اتهام: مزاحمت تلفني، 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي 
دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام آقاي اسماعيل دهقاني فرزند رضا مجهول المكان مبني 
بر ايجاد مزاحمت تلفني حس��ب ش��كايت خانم مژگان براتي و نتيجه استعالم به عمل آمده از 
مخابرات و عدم دفاع از سوي متهم بزه انتسابي محرز و مستندا به ماده 641 قانون مجازات 
اس��المي متهم موصوف با رعايت بند 2 از م��اده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 
ب��ه پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد. راي 
ص��ادره غيابي و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باش��د. 

مرادي - رئيس شعبه 108 دادگاه عمومی جزايي اصفهان شماره م / الف 6003
 

ابالغ 
2914، شماره: 9110110344900244، نظر به اينكه آقاي فريبرز بهرام پور به اتهام مزاحمت 
تلفني، فحاش��ي، تهديد حسب شكايت آقاي رس��ول اميري فرزند حسن از طرف اين دادياري 
در پرونده كالس��ه 910317 د / 30 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم 
نبودن محل اقامت وي ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرس��ي 
دادگاهه��اي عموم��ي و انقالب در امور كيف��ري مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهي در شعبه 30 دادياري دادسراي عمومي اصفهان واقع در خيابان آتشگاه، 
دادس��راي ناحيه 2 اصفهان جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي اق��دام قانوني معمول خواهد گرديد. صادقی- 
داديار ش��عبه 30 دادياری مجتمع ش��ماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م /

الف 6014
 

ابالغ 
2915، نظ��ر به اينكه خانم زيبا اس��تكي فرزند محمد به اتهام اي��راد صدمه بدني غير عمدي 
حسب ش��كايت آقاي حيدرعلي قنبريان فرزند قدمعلي از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
900376 د/ 32 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممك��ن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و 
انق��الب در امور كيفري مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي در 
شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. 

دفتر شعبه 32 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 6021
 

احضار 
2916، چون آقاي س��عيد حيدري فرزند مصطفي – ناصر بابايي و غيره ش��كايتي عليه آقاي 
مجيد عمادي فرزند احمد رضا مبني بر جعل اس��تفاده از س��ند مجعول و كالهبرداري مطرح 
نموده كه پرونده به كالس��ه 910348 ب 1 اين بازپرس��ي ثبت گرديده لذا نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د حس��ب ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي 
آيد ظرف مدت يك ماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه 
نمايد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. دفتر ش��عبه اول 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شماره م / الف 6018
 

ابالغ اجرائيه
2917، ش��ماره اجراييه: 9110420350500119، ش��ماره پرون��ده: 9009980350500624، 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 900682، به موجب درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به ش��ماره 
9110090350501007 و ش��ماره دادنام��ه غيابي مربوط��ه 9109970350500015 محكوم 
علي��ه رضا امين��ي خوزاني فرزند مهدي مجهول المكان محكوم اس��ت ب��ه 1- پرداخت مبلغ 
433/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 8/719/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي 
و مبل��غ 11/592/000 ريال بابت حق الوكاله و مبلغ 190/000 ريال هزينه نش��ر آگهي و 2- 
پرداخت خس��ارات تاخير تاديه از تاريخ هر ي��ك از چكها )88/12/28 به مبلغ 150/000/000 
ري��ال و 88/9/30 به مبل��غ 127/000/000 ريال و 88/11/20 به مبل��غ 156/000/000 ريال( 
لغايت اجراي حكم در حق محكوم له رامين خليلي به نشاني خ چهار باغ عباسي تقاطع آمادگاه 
فروشگاه جامعه با وكالت آقاي امين شيريان و 3- نيز پرداخت مبلغ 21/650/000 ريال بابت 
ح��ق االج��را در حق صندوق دولت محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجراييه: 1- پس 
از اب��الغ اجرايي��ه ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا محكوم به از آن ميس��ر باشد و 
در صورت��ي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرايي��ه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارايي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ن��دارد صريحًا اعالم نمايد هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش��ود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت 
محك��وم به بود ايد ليك��ن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجراييه متعسر باشد به 
مجازات جبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متي 
از ماده 34 اجراي احكام مدني مي باشد به قانون اجراي احكام مدني و قانون آيين دادرسي 
مدن��ي مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 
آبان 1377 توجه نمايد. ناظمی- مدير دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان 

اصفهان شماره م / الف 6142
 

ابالغ رأی
2918، ش��ماره دادنامه: 9009970351201627، ش��ماره پرون��ده: 9009980351200615، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900616، خواهان: آقاي مهران مرادي با وكال��ت آقايان علي رادان 
جبلي و مهدي باقري همگي به نشاني اصفهان خ هشت بهشت غربي بين خ ملك و گلزار نبش 
ك قوام س��اختمان امام رضا، خواندگان: 1- آقاي محمدرضا ارجمند فر به نشاني اصفهان خ 
كاشاني خ جامي بن بست فرزاد پ 1 منزل اول سمت راست، 2- آقاي رضا قاسمي جعفري به 
نشاني اصفهان خ كاشاني بعد از چهار راه جامي ميوه فروشي بهار، 3- آقاي حسين دادايي 
به نشاني اصفهان خ كاشاني خ جامي مواد غذايي دادايي، خواسته ها: 1- تامين خواسته، 2- 
مطالبه وجه چك، گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راي مي نمايد. راي دادگاه: دعوي آقاي علي رادان جبلي به وكالت از آقاي مهران مردامند به 
طرفيت آقايان 1- رضا قاس��مي، 2- محمد حس��ين دادا، 3- محمدرضا ارجمندفر به خواسته 
مطالبه مبلغ هفتاد و هشت ميليون )78/000/000( ريال وجه چك شماره 798145 – 90/4/31 
عهده بانك ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانوني با توجه به بقاي اصول مس��تندات در يد 
خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه 
خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينك��ه خواندگان دليلي كه 
حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوي داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداش��ته بر دادگاه ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي 
مدني حكم بر محكوميت تضامن��ي خواندگان به پرداخت مبلغ 78/000/000 ريال بابت اصل 
خواس��ته و 4/509/000 ريال بابت مجموع خسارات دادرسي و همچنين خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ س��ر رس��يد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمي از سوي بانك 
مركزي بر عهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد راي صادره 
نس��بت به خواندگان اول و س��وم غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه و پ��س از آن ظ��رف مدت 20 روز قابل اعت��راض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و 
نس��بت به خوانده دوم حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 
تجديد نظر اس��تان خواهد بود. اميد حفيظي- رئيس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 

شماره م / الف 6141
 

ابالغ رأی
2919، ش��ماره دادنامه: 9009970351201624، ش��ماره پرون��ده: 9009980351200614، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900615، خواهان: آقاي بهرام عزيزي با وكالت آقاي مهدي باقري 
و آقاي علي رادان جبلي همگي به نش��اني اصفهان خ هش��ت بهشت غربي بين خ ملك و گلزار 
نبش ك قوام س��اختمان ام��ام رضا، خواندگان: 1- آقاي رضا قاس��مي جعفري به نش��اني 
اصفه��ان خ كاش��اني بعد از چهار راه جامي ميوه فرش��ي بهار، 2- آقاي حس��ين دادايي به 
نش��اني اصفهان خ كاش��اني خ جامي مواد غذايي دادايي، 3- آقاي محمد رضا ارجمند فر به 

نش��اني اصفهان خ كاش��اني خ جامي بن بس��ت فرزاد پ 1 منزل اول سمت راست، خواسته: 
مطالبه وجه چك، گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگي اعالم و به 
ش��رح زير مبادرت به اص��دار راي مي نمايد. راي دادگاه: دعوي آقاي��ان علي رادان جبلي و 
مهدي باق��ري به وكالت از آقاي بهرام عزيزي فرزند اردش��ير علي بطرفيت آقايان 1- رضا 
قاس��مي جعفري 2- حس��ين دادايي 3- محمد رضا ارجمند فر به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد 
و هف��ت ميليون ريال )77/000/000 ريال( وجه چك ش��ماره 798134-90/4/18 عهده بانك 
ملت ش��عبه كاش��اني به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به بقاي اصول مستندات در 
ي��د خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال 
ذم��ه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينكه خواندگان دليلي 
ك��ه حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوي داش��ته باش��د اقامه و ابراز نداش��ته، بر دادگاه 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرس��ي مدني حكم بر محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت ميليون 
ريال بابت اصل خواس��ته و 4/449/000 ريال بابت مجموع خس��ارات دادرس��ي و همچنين 
خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ س��ر رس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن بر اساس نرخ 
اعالم��ي از س��وي بانك مركزي بر عهده اجراي احكام مي باش��د در ح��ق خواهان صادر و 
اع��الم مي نماي��د. راي صادره غيابي و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي در اين 
 دادگاه و پ��س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود. اميد 

حفيظي - رئيس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 6140
 

ابالغ اجرائيه
2920، ش��ماره پرونده: 9009980351401000، ش��ماره بايگانی شعبه: 901000، به موجب 
درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9009970351401615 
محكوم عليه سعيد سلطاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 110/538/050 ريال 
بابت اصل خواس��ته و خسارات ناشي از تاخير در تاديه اين وجه از زمان تقديم دادخواست 
لغايت زمان اجراي حكم بر اساس شاخص تورم اعالمي بانك مركزي و همچنين حق الوكاله 
وكيل مطابق تعرفه قانوني و هزينه هاي دادرس��ي در حق محكوم له 1- شركت پويان بسپار 
س��پاهان به نمايندگي محمد علي فردوسي به نش��اني اصفهان خ پروين روبروي پمپ بنزين 
س��اختمان 110 واحد 2، 2- علي جزيني به نش��اني اصفهان خ ش��يخ صدوق شمالي مجتمع 
س��رو ط 5 واحد 19، و مبل��غ 5/526/902 ريال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت مي 
بايس��ت پرداخت نمايد. رعاي��ت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزاميس��ت. محكوم عليه مكلف 
اس��ت از تاريخ ابالغ اجراييه: 1- پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اس��تيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد 
صريحًا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به 
اج��راي حكم و پرداخت محكوم به ب��ود ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد 
اجراييه متعسر باشد به مجازات جبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر 
موارد باال كه قس��متي از ماده 34 اجراي احكام مدني مي باش��د به قانون اجراي احكام مدني 
و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت 
هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمايد. مرتضايی- مدير دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه 

عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان شماره م / الف 6139
 

احضار 
2921، نظر به اينكه در پرونده كالسه 9109980364700435 اين دادياري آقاي محمد عباسي 
به اتهام س��رقت كارت ضمانت يخچال حسب شكايت آقاي غالمحسين فوالديان از طرف اين 
دادياري تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهي در شعبه 28 دادياري به آدرس 
اصفهان خيابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادس��راي اصفهان جهت پاسخگويي به 
اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام 
قانوني معمول خواهد ش��د. كرباسي - داديار ش��عبه 28 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 

شماره م / الف 6019
 

ابالغ 
2922، نظ��ر به اينكه آقاي علي خان��ي فرزند عبداهلل به اتهام تخليه زبال��ه و نخاله و مصالح 
ساختماني در معبر عمومي حسب شكايت شهرداري منطقه 2 از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 910609 د 34 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 
34 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. 
شعبه 34 دادياري مجتمع شماره دودادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 6020
 

ابالغ 
2923، ش��ماره: 9110110364900238، نظ��ر ب��ه اينكه آقای جالل هادي��ان فرزند مرتضي 
ب��ه اته��ام مزاحم��ت تلفني حس��ب ش��كايت خان��م آرزو قديري��ان از طرف اي��ن دادياري 
در پرون��ده كالس��ه 910321 د / 30 تح��ت تعقي��ب اس��ت و اب��الغ احضاريه به واس��طه 
معل��وم نبودن مح��ل اقام��ت وي ممكن نگردي��ده بدينوس��يله در اجراي م��اده 115 قانون 
 آيي��ن دادرس��ي دادگاههاي عموم��ي و انق��الب در امور كيف��ري مراتب به نامب��رده ابالغ 
تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 30 دادياري دادسراي عمومي اصفهان واقع 
در خيابان آتشگاه اصفهان دادسراي ناحيه 2 جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتش��ار آگه��ي اقدام قانوني معمول خواهد 
گرديد. صادقی- داديار ش��عبه 30 دادياری مجتمع ش��ماره دو دادس��راي عمومي و انقالب 

اصفهان شماره م / الف 6012
 

ابالغ 
2924، نظر به اينكه آقاي احمد غالم پور فرزند سلطان به اتهام ترك انفاق حسب شكايت خانم 
فاطمه كروندي فرزند فتحعلي از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 910523 د 27 تحت 
تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله 
در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 27 دادياري دادس��راي 
عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 
از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. شعبه 27 دادياري دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 6011
 

ابالغ 
2925 ، نظ��ر به اينكه خانم معصوم��ه عنايتي فرزند عوضعلي به اتهام فحاش��ي و مزاحمت 
حسب شكايت آقايان حسن بني صادقيان و محمد علي زاغي نژاد و خانم بتول بني صادقيان 
از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 910497 د 27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 27 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي 
اقدام قانوني معمول خواهد شد. شعبه 27 دادياري دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره 

م / الف 6010
 

ابالغ رأی
2930 ش��ماره دادنامه: 9109973634000497، ش��ماره پرون��ده: 9009983634800478، 
ش��ماره بايگانی شعبه: 910263، متهم: آقای عليرضا گلی به نشانی خمينی شهر بلوار توحيد 
كوچه 22، اتهام ها: 1- خريد و فروش مواد مخدر، 2- نگهداری و مالكيت مواد مخدر، دادگاه 
ختم رس��يدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح زير مبادرت به صدور رأی می 
نماي��د. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقای عليرضا گلی فروش��انی فرزند باباعلی دائر بر 
نگهداری يك گرم و چهل س��انت شيشه موضوع كيفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب خمينی ش��هر دادگاه با عنايت به كش��ف مواد مخدر از منزل متهم و برگ توزين و 
گ��زارش مأمورين انتظامی و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق نش��ر آگهی بزهكاری 
وی را محرز دانس��ته به اس��تناد مواد 1 و بند 3 ماده 8 قانون اصالحی قانون مبارزه با مواد 
مخدر نامبرده را به تحمل دو س��ال حبس و چهل ضربه ش��الق و پرداخت ده ميليون ريال 
جزای نقدی محكوم می نمايد. مواد مكشوفه معدوم شود. رأی صادره غيابی و ظرف ده روز 
پ��س از ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع می باش��د. م الف/ 12608 يزدانی- دادرس دادگاه 

انقالب اسالمی شهرستان خمينی شهر
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يادداشت

7

ابالغ
2932 شماره ابالغیه: 9110100361501023، شماره پرونده: 9109980361500621، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910638، خواهان صغری جعفری دادخواستی به طرفیت خوانده غالمعباس 
غالمزاده به خواس��ته درخواس��ت سرپرس��تی طفل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 345 ارجاع و به کالسه 9109980361500621 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/01 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6886 منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بیست و هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
2939 کالس��ه پرونده: 870959 /15، وقت رس��یدگی: 91/6/1 س��اعت 8/30 صبح، خواهان: 
حس��ین فاتحی، خوانده: عزیزاله آقاجانی، خواس��ته: واخواهی، خواهان دادخواس��تی تسلیم 
دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارج��اع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  م الف/ 6918 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2940 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350800406، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800842، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900848، خواهان ها س��ید عب��اس زهرویه و عصم��ت زهرویه و 
فرنگیس امینی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده جهانبخش امینی تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9009980350800842 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/05 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 6883 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2941 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350800389، ش��ماره پرون��ده: 9109980350800013، 
شماره بایگانی شعبه: 910015، خواهان امید اباذری دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین 
محمدی و علی اورکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980350800013 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/06/01 و ساعت 
10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 

6885 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2942 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350601221، ش��ماره پرون��ده: 9009980350600471، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900477، دعوی س��یاوش پوریادگاری به طرفیت عل��ی قربانی به 
خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی در مرحله تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 9009980350600471 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/04 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی 
از جرای��د کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن 
ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6913 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2943 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350301676، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300200، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910200، خواهان بانک انصار با نمایندگی محمود کربی دادخواستی 
به طرفیت خوانده محمدرضا صادقی علویجه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9109980350300200 
ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/04 و س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به 
عل��ت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6916 شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2944 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350800493، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800843، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900849، خواهان حسن لطیفی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
محمدحس��ین ترابی و س��یدجعفر حس��ینی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 9009980350800843 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/06/07 و س��اعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضم��ن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6881 داوری- منش��ی ش��عبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2945 شماره ابالغیه: 9110100350800383، شماره پرونده: 9109980350800016، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910018، خواهان تعاونی ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحس��ن نظری 
توکلی و مس��عود مهردادی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حمید تحویلی و اکبر شاوران 
و عفت ایراندوس��ت و علی نوروزی و اکبر ش��یروانیان 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 ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350800016 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/06/01 و ساعت 10:00 تعیین شده 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 دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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. م الف/ 6882 داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

احضار
2946 چون آقای مجید دیلمی شکایتی علیه آقای مصطفی کو- علی هرمز مبنی بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی با چاقو، مش��ارکت در ایراد ضرب و ج��رح عمدی مطرح نموده که پرونده آن 
به کالس��ه 910398 ک 108 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/31 س��اعت 10 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 6940 دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
2947 چون خانم رضوان طحانی و آقای حس��ن یزدانی ش��کایتی علیه آقای س��عید بکرانی 
باالیی مبنی بر اخالل در نظم اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901022 
ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/6/4 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواه��د نمود. م الف/ 7000 دفتر 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
2948 چون آقای مازیار دهقان ش��کایتی علیه آقای سیدحس��ین تهامی مبنی بر کالهبرداری 
رایان��ه ای مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901441 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی 
برای روز 91/6/5 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 
تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7003 محس��نی- مدیر دفتر ش��عبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار
2949 چون آقای س��عید بهرامیان فرزند صفرعلی شکایتی علیه آقای رضا مرادی شاه کریه 
مبنی بر مزاحمت تلفنی و فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910100 ک 103 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/6/14 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواه��د نمود. م الف/ 7012 دفتر 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
2950 چون آقایان 1- مهدی رضایی فرزند علی  2- س��عید وطنی فرزند یداله 3- اکبر وفایی 
فرزند محمد 4- اصغر و 5- جعفر قزوینی زاده فرزندان مهدی و 6 مجید نادری شکایتی علیه 
آقای مهدی نجفی فرزند علی مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به 
کالس��ه 900968 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 91/6/1 ساعت 
9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 7014 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2951 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100353700243، ش��ماره پرون��ده: 9009980360100038، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901012، سیف اله سعیدی فرزند محمد شکایتی علیه افشین ساعدی 
فرزند جمش��ید مبنی بر خیان��ت در امانت تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 343 ارجاع و به کالسه 9009980360100038 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/06/01 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم و 
ب��ه تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری و 
دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 7034 ادیبی- مدیر دفتر ش��عبه 111 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

مزایده
2952 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالس��ه های 
اجرایی 173/90 اجرایی ح 8 و 191/91 اجرایی ح 8 جلس��ه مزایده ای روز یک ش��نبه مورخ 
1391/5/15 س��اعت 8 تا 9 صبح برگزار نماید. پرونده اجرایی 173/90 اجرایی ح 8 له آقای 
احمدرضا طباخیان اصفهانی به نش��انی اصفهان، خ باغ دریاچه، کوی مهرگان، مجتمع نیایش 
علیه آقای بهزاد خیامباش��ی فرزند رضا و شرکت بهین فران شهر هر دو به نشانی اصفهان، 
خ مش��تاق اول، جنب صدا و سیما، مجتمع مسکونی مشتاق، امالک نگهبانی بهزاد خیامباشی 
به صورت تضامنی به خواس��ته مبلغ 279/498/954 ریال هزینه دادرسی، خسارت تأخیر با 
محکوم به و هزینه کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ 9/710/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق دولت و پرونده اجرایی 191/98 اجرایی ح 8 له آقای حسین طباخیان فرزند فضل اله 
به نشانی خ کاشانی شمالی، جنب نمایندگی پژو، ک پارس، پ 7 علیه بهزاد خیامباشی فرزند 
رضا به نشانی خ مشتاق اول، جنب صدا و سیما، مجتمع مسکونی مشتاق، شرکت بهین فران 
شهر و بهزاد طالبی به نشانی خ نظرشرقی، پاساژ نوژان، طبقه دوم متضامنًا به خواسته مبلغ 
897/385/377 ریال بابت هزینه دادرسی، محکوم به خسارت تأخیر تأدیه، هزینه کارشناسی 
و نش��ر آگهی و مبلغ 30/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت می باش��د. 
موضوع مزایده عبارتس��ت از فروش 1/341 حبه مشاع از دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
ثبتی به ش��ماره 142/2 بخش 5 ثبتی اصفهان به مالکیت آقای بهزاد خیامباش��ی در پرونده 
اجرایی 173/90 اجرایی ح 8 در قبال طلب محکوم له و فروش 4/307 حبه مش��اع از دو دانگ 
مش��اع از شش دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 142/2 بخش 5 ثبتی اصفهان مالکیت آقای بهزاد 
خیامباش��ی در پرونده اجرایی 191/91 اجرای��ی ح 8 در قبال طلب محکوم له پرونده اجرایی. 
مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع گردیده و برنده مزایده شخص یا اشخاصی می باشند 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند. 10 درصد مبلغ کارش��ناس را نقداً همراه داشته باشند. 
ضمنًا پالک مورد نظر دارای مستأجرین می باشد. شایان ذکر است چنانچه اشخاصی جهت 
خرید موضوع مزایده می باش��ند می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا 
از محل بازدید نمایند. مزایده در س��اختمان کل دادگستری اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 
باال، خیابان شهید نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 315، دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان 
برگزار می گردد. مشخصات محل طبق نظریه کارشناس بدین شرح می باشد: محل موردنظر 
واقع در اصفهان، خ نظر شرقی، پاساژ نوژان، طبقه اول می باشد. این محل دارای پالک ثبتی 
به شماره 1422 از بخش 5 ثبت اصفهان به صورت مشاعی و به صورت یک پاساژ و دارای 
اسکلت بتون آرمه می باشد که عبارت است از 16 باب مغازه واقع در زیرزمین دوم، 14 باب 
مغ��ازه در زیرزمین اول، 13 باب مغازه واقع در همکف و رس��توران )محل موردنظر( و 10 
باب مغازه در طبقه اول. این واحد معرفی ش��ده توس��ط خواهان واقع در شمال طبقه اول به 
مساحت 188 مترمربع که 14/41 مترمربع آن پیشرفتگی است و در موقع بازدید به صورت 6 
باب مغازه و دو راهرو با متراژهای مختلف درآمده که این مغازه ها کاماًل با شیشه سکوریت 
تفکیک شده است. کف آن از سنگ به جز مغازه شماره سه که کف آن از پارکت است. مغازه 
های فوق الذکر فاقد صورتجلس��ه تفکیکی بوده و در اختیار مس��تأجر می باشد. با توجه به 
موقعیت محل، مساحت و کاربری و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در ارزیابی ارزش کل 

پ��الک فوق 15/000/000/000 معادل یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد و اعالم می 
گردد. م الف/ 6935 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ
2953 شماره درخواست: 9010460352700101، ش��ماره پرونده: 9009980360101018، 
شماره بایگانی شعبه: 901501، شاکی احمدرضا منعمیان اصفهانی فرزند ابوالقاسم شکایتی 
برعلی��ه جالل س��رلک به اته��ام ضرب و جرح عمدی با اس��لحه تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 336 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980360101018 ک 101 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/06/01 و ساعت 8:00 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 101 حاضر و در 
روز جلس��ه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند وگرنه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 7033 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2954 کالس��ه پرونده: 2014/90، ش��ماره دادنامه: 444، مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: فرنگیس خدابنده لو نش��انی: اصفهان خ پانزده خرداد کوچه 
شهیاد دست راست منزل آقای شمس، وکیل: مهری خانی، خوانده: حسین خدابنده لو مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه بخش��ی از مهریه، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: خواهان با تقدیم دادخواست 
به طرفیت خوانده باال تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله سند نکاحیه 
ش��ماره 529027 مورخه 1373، شماره طالق نامه 1383/5/2008 صادره از دفتر ازدواج 15 
اصفهان را نموده است. با توجه به اظهارات خواهان و مندرجات سند نکاحیه و احراز رابطه 
زوجیت طرفین و این که خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و 
دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1082 
قان��ون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مهریه خواهان عین پنجاه مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ در همین مرجع قابل 

واخواهی است. م الف/ 7054 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2955 در خصوص پرونده کالس��ه 136/91 ش 39 خواهان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت حسین خدابنده لو تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/6/7 
س��اعت 3/5 تعیین گردیده اس��ت، 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 
خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف/ 7055 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
2970 ش��ماره ابالغیه: 9110100350200777، ش��ماره پرون��ده: 9109980350200173، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910176، خواهان محمد قنواتی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
علیرضا صابریان بخواس��ته اعس��ار از هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 304 ارجاع و ب��ه کالس��ه 9109980350200173 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/06/05 و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوان��ده آقای محمد قنواتی و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
 را دریاف��ت و در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6898  ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2971 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350401712، ش��ماره پرون��ده: 8909980350401006، 
شماره بایگانی ش��عبه: 891013، خواهان حسن ابوالحس��نی دادخواستی به طرفیت خوانده 
زهره قدرتی پور به خواس��ته فس��خ معامله در خصوص قولنامه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 8909980350401006 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/06/04 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 6902 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
2972 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100351500652، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500214، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910218، خواهان محمد خرمی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
بهنام بهرامی به خواس��ته مطالب��ه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پانزده��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارج��اع و به کالس��ه 9109980351500214 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/06/04 و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 6904  مقصودی- منش��ی ش��عبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
2973 شماره: 5078 خانم انیس مولوی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رس��مًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 46 حبه مشاع از ششدانگ یکدرب باغ 
1427 واقع در اردس��تان یک اصلی دهس��تان گرمسیر اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در 
صفح��ه 518 دفتر اول گرمس��یر به نام نامبرده باال ثبت و ص��ادر گردیده و بر اثر جابجایی 
مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواس��ت صدور سند مالکیت المثنی 
نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم 
نمای��د. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 139 

فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تأسیس
2974 ش��ماره: 5015آگهی تأسیس شرکت فن آوران تهویه سپاهان )سهامی خاص( خالصه 
اساسنامه و اظهارنامه شرکت فن آوران تهویه سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 91/4/18 
تحت ش��ماره 819 با شناس��ه ملی 14000299140 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 
91/4/20 از لحاظ امضاء ثبت تکمیل گردیده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: طراحی 
و نظارت و اجرای پروژه های ابنیه و راهس��ازی و تأسیس��ات برق ش��امل فش��ار قوی و 

فش��ار ضعیف، نصب خازن، انتقال و توزیع سیس��تم های امرجنسی و آسانسور و طراحی 
و نظارت و طراحی پروژه های تأسیس��ات مکانیکی ش��امل تأسیس��ات حرارتی و برودتی، 
تهویه مطبوع، آبرس��انی، فاضالب و س��ردخانه و خدمات راه اندازی، تعمیرات و نگهداری و 
تجهیزات کارخانجات و قبول نمایندگی فروش و انجام کلیه عملیات فنی و مهندسی و هر نوع 
اقالمی که با موضوع ش��رکت ارتباط داشته باش��د. 2- مرکز اصلی شرکت: اردستان بلوار 
معلم کدپس��تی 8381911111، 3- س��رمایه ش��رکت: چهارمیلیون ریال منقسم به صد سهم 
چه��ل هزار ریالی که 35 درص��د آن نقداً پرداخت و مابقی آن در تعهد صاحبان س��هام می 
باش��د. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: 
آق��ای آرش طبائیان به س��مت رئیس هیئت مدی��ره و آناهیتا طبائیان به س��مت نائب رئیس 
هیئت مدیره و منوچهر طبائیان به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مدیرعامل همراه با 
مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود. 6- اختیارات مدیرعامل: آقای منوچهر طبائیان مدیرعامل و مجری مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلی و علی البدل: آقای علیرضا امیری به سمت بازرس اصلی و 
اصغر نادی سدهی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8- روزنامه 
 زاین��ده رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. م ال��ف/ 138 فدایی- رئیس اداره 

ثبت و امالک اردستان

ابالغ
2975 شماره ابالغیه: 9110100353700600، شماره پرونده: 9009980358000179، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900503، مهدی ابدالی فرزند حسن شکایتی مبنی بر فروش مال غیر در حکم 
کالهبرداری علیه حسین فاتحی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع 
و به کالسه 9009980358000179 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/06/07 و ساعت 
8:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف/ 7021 ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2976 شماره درخواست: 9110460352700003، ش��ماره پرونده: 8909980358301074، 
شماره بایگانی شعبه: 901513، شاکی مجید امینی پزوه و علی جعفری علی آباد یا عفی آباد 
ش��کایتی برعلیه 1- اله قلی نجفی 2- حس��ین رومینا 3- همت اله دانشمند به اتهام مشارکت 
در س��رقت از منازل تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع 
و ب��ه کالس��ه پرون��ده 8909980358301074 ک 101 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1391/06/8 و س��اعت 8:00 صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری و دستور دادگاه 
مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خ��ود مراتب به 
نامبرده ابالغ تا در ش��عبه 101 حاضر و در روز جلس��ه جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
 در دادگاه حاضر ش��وند وگرنه اقدام قانونی بعمل می آید. م الف/ 7015  ش��عبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
2977 شماره ابالغیه: 9110100353700589، شماره پرونده: 9009980363000027، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900621، سید اسماعیل میرجمالی فرزند س��ید رضا شکایتی مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو و فحاشی علیه حمیدرضا الواریان فرزند غالمرضا تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی کیفری 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 343 ارجاع و به کالسه 9009980363000027 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/06/06 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دس��تور دادگاه مراتب را یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 7023 

ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
2978 ش��ماره دادنامه: 9109970351300122، ش��ماره پرون��ده: 9009980351300736، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900746، خواهان آقای منصور قدسیه به نش��انی خ مدرس، کوی 
عباسی، نبش ک شهید بیگی، ساختمان سه طبقه، ط سوم، خوانده: آقای عباسعلی خاقانی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به 
انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی منصور قدسیه به طرفیت عباس علی 
خاقانی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد میلیون به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه مستندات ابرازی 
اش��تغال ذمه خوانده را ایجاب می نماید و خوانده علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
آگهی در دادگاه حاضر نشده است و دفاعی که مؤثر در دعوی باشد از خود به عمل نیاورده 
اس��ت لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص علیهذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هش��تاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 90/7/26 تا زمان تأدیه 
آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 6138 طاوسی- رئیس شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
2979 ش��ماره دادنامه: 9109970351600546، ش��ماره پرون��ده: 9009980351601581، 
شماره بایگانی شعبه: 901635، خواهان: خانم سارا جعفری حقیقت 1280413441 به نشانی 
س��ه راه ملک ش��هر خ کاوه خ ابن س��ینا کوچه رز 4 پ 27، خوانده: آقای قاسم قاسمیان به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان 
خانم س��ارا جعفری حقیقت به طرفیت خوانده آقای قاسم قاسمیان به خواسته صدور گواهی 
عدم امکان س��ازش با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی خواهان و ضمائم پیوس��ت آن و با 
عنایت به اظهارات وی در جلس��ه دادرس��ی و مؤدای اظهارات گواهان تعرفه ش��ده از ناحیه 
وی و ب��ا توج��ه به نظریه داوری و پزش��کی قانونی و عدم ایراد و دف��اع از ناحیه خوانده و 
س��ایر محتویات پرونده دادگاه خواس��ته خواهان را مقرون به صحت تلقی و به استناد ماده 
1130 قانون مدنی و ماده 8 ق.ح.خ گواهی عدم امکان س��ازش به لحاظ تحقق ش��روط ضمن 
عقد صادر می نماید بدیهی اس��ت خواهان می تواند پس از قطعیت حکم صادره در دفترخانه 
طالق حاضر شده و خود را براساس بند ب سند نکاحیه مطلقه و به ثبت برساند رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و س��پس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 6137 احمدیان- رئیس ش��عبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

تغییرات
2984 ش��ماره: 1006 /ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت ایده پرداز سرآمد سپاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 45835 و شناس��ه ملی 10260637602. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل شرکت در واحد 
ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان- سه راه سیمین- کوی ولیعصر )عج(- خیابان هدایت- 
فرعی 11 پالک 351 کدپس��تی 8179689445 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/04/01 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف: 5945/2 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
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یادداشت

افتتاح سالن 6هزار نفری 25 آبان و خانه وزنه برداری با حضور وزیر ورزش به روایت تصویر

گفتگو

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: با توجه به هزینه های باالی نگهداری ورزشگاه 
فوالدشهر، سپاهان باید برای هر بازی در این ورزشگاه 50 میلیون تومان به باشگاه 
ما پرداخت کند. خسرو ابراهیمی اظهارکرد: با باال رفتن نرخ گاز، آب و برق و با توجه 
به هزینه های سنگین نگهداری از چمن ورزشگاه فوالدشهر، هیأت مدیره باشگاه 
تصمیم گرفت که اگر سپاهان همچنان قصد دارد در فوالدشهر بازی کند، باید برای 
هر بازی داخلی50 میلیون و بازی های آسیایی60 میلیون تومان پرداخت کند که 
البته سپاهان به این موضوع معترض است. 42 نفر به طور شبانه روزی در ورزشگاه 
فوالشهر کار می کنند که تأمین حقوق این افراد نیز کار آسانی نیست. وی افزود: 
ذوب آهن هم که غیر از این زمین، ورزشگاه دیگری ندارد و طبق الزامات AFC باید 
این زمین را طبق استانداردهای روز دنیا حفظ و نگهداری کنیم و فکر می کنم رقم 
اعالمی ما کاماًل منطقی است. هزینه های نگهداری زمین فوالدشهر واقعاً سنگین 
 است. ابراهیمی تصریح کرد: برای رسیدن به یک جمع بندی کلی در این خصوص 
به زودی جلسه ای را با حضور مدیرعامل باشگاه سپاهان در اداره ورزش و جوانان 

استان اصفهان برگزار می کنیم. 

توان پرداخت درخواست ذوب آهن را نداریم
در این میان واکنش سپاهانی ها به درخواست مدیران ذوب آهن قابل تأمل است. 
رییس هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان در این باره گفت:  باشگاه ذوب آهن چنین 
درخواستی کرده، ولی ما توان پرداخت این پول را نداریم؛ چون بودجه باشگاه ما 
محدود است و در فصل آینده باید بازی های زیادی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

آسیا انجام دهیم. 
محمد ترابیان ادامه داد: اگر حتی توانایی پرداخت این پول را داش��ته باشیم، باید 
بررسی کنیم که آیا چند برابر شدن کرایه این ورزشگاه منطقی است یا خیر؟ فصل 
گذشته برای هر بازی حدود 19میلیون تومان به ذوب آهن پرداخت می کردیم و با 
این حساب این رقم امسال سه برابر شده و منطقی نیست. وی همچنین در پاسخ 
به این سؤال که آیا فکر نمی کند که مشکالت مالی باشگاه ذوب آهن دلیل اصلی 
افزایش سه برابری اجاره بهای ورزشگاه فوالدشهر باشد، اظهار کرد: همه مشکل 
مالی دارند و هیچ تیمی نمی تواند بگوید که با این مشکل روبه رو نیست. آنچه هم که 
در رسانه ها اعالم می شود که سپاهان یک تیم صنعتی است و بودجه اش نامحدود، 
منصفانه نیست؛ چون شرکت ما هم مجمع دارد و حسابداران آن مجمع از دولت 
هستند و بودجه ما در طول س��ال قابل افزایش نیست. مدیرعامل باشگاه سپاهان 
پیش از این اعالم کرده که در صورت افتتاح نشدن به موقع ورزشگاه نقش جهان، 
احتمال دارد بازی های تیمش را در یزد برگزار کن��د. ترابیان در این رابطه گفت: 
مسئوالن استان قول داده اند که نقش جهان را در بهمن ماه امسال افتتاح کنند. ما 
هم به قولی که آنها داده اند احترام می گذاریم و مطمئن هستیم که این ورزشگاه به 
موقع مورد بهره برداری قرار می گیرد. تا آن زمان هم اولویت ما بازی کردن در فوالد 
شهر است و برای حل مشکل اجاره این ورزشگاه، از مسئوالن اداره ورزش و جوانان 

استان خواسته ایم که در این زمینه خالت کنند. 

پخش زنده رقابت های لیگ برت��ر به مهم ترین دغدغه این روزه��ای هواداران فوتبال 
تبدیل شده اس��ت. همه نگرانی عالقه مندان فوتبال این است که امکان تماشای زنده 
بازی های لیگ دوازدهم را از تلویزیون پیدا نکنند؛ اتفاقی که ظاهرا در شرف رخ دادن 
است؛ چون روز گذشته اعالم شد مسئوالن صداوسیما و فدراسیون فوتبال برای پخش 
زنده دوازدهمین دوره لیگ برتر به توافق نرسیدند. در روزهای گذشته خبرهای زیادی 
درباره عدم پخش زنده مسابقات لیگ برتر به دلیل به توافق نرسیدن مسئوالن صدا و 
سیما و فدراسیون فوتبال منتشر شد. علی کفاشیان، رییس فدراسیون فوتبال نیز در 
واکنش به این موضوع، اعالم کرده بود به دلیل عدم تعهد مسئوالن صداوسیما به قرارداد 
فی مابین و بر اساس بند موجود در قرارداد، این قرارداد فسخ شده است. در همین راستا 
روز گذشته جلسه ای با حضور پورمحمدی رییس شبکه 3، تقدس نژاد معاون امور مالی 
و اداری سازمان صداوسیما،  آقازمانی رییس گروه ورزش شبکه 3، آیت اللهی نایب رییس 
فدراسیون فوتبال و نماینده شرکتی که با فدراسیون برای پخش مسابقات قرارداد بسته، 
تشکیل شد. کفاشیان به دلیل سفر به مالزی برای شرکت در اجالس فدراسیون فوتبال 

آسیا در این جلسه غایب بود، اما به صورت تلفنی در جریان مسائل مطرح شده در جلسه 
قرار گرفت. در این جلسه مدیران صدا و سیما تأکید کردند که رییس این سازمان فقط با 
افزایش یک میلیارد تومانی مبلغ حق پخش تلویزیونی، آن هم برای دو فصل )هر فصل 
500 میلیون تومان( موافقت کرده، اما مسئوالن فدراسیون فوتبال چنین پیشنهادی 
را نپذیرفتند و در نهایت این جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت. مسئوالن صدا و سیما نیز 
اعالم کردند که در صورت پافشاری فدراسیون، مسابقات لیگ برتر پخش نمی شود و 
تنها به صورت زیرنویس نتایج آن اعالم خواهد ش��د. گفته می ش��ود مبلغ پیشنهادی 
مسئوالن صدا و سیما 14میلیارد تومان برای هر فصل بوده که با احتساب500 میلیون 
اضافه شده به 14میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد، این در شرایطی است که گفته 
شده شرکتی که با فدراسیون فوتبال برای پخش مسابقات لیگ به توافق رسیده، حاضر 

است150 میلیارد تومان بابت حق پخش تلویزیونی پرداخت کند.
پی نوشت: این مبلغ شاید بر روی کاغذ رقم بس��یار باالیی باشد.  فدراسیون فوتبال 
پیشنهاد دیگری هم به س��ازمان صدا وس��یما داده که اگر پرداخت این پول برای آنها 
 مقدور نیست، اجازه دهند فدراسیون فوتبال 15دقیقه پیش از شروع بازی، بین دونیمه و 
15 دقیقه بعد از پایان بازی از شرکت ها و برنده های تجاری تبلیغ بگیرد و تلویزیون آنها 
را پخش کند که این پیشنهادات در دست بررسی است و قرار است سازمان صدا وسیما 
بعد از بررسی این پیشنهاد، دیدگاه خود را به فدراسیون فوتبال ارایه دهد. بعد از افشای 
این مذاکرات از سوی علی کفاش��یان، رییس فدراسیون فوتبال ادعا کرده اگر سازمان 
صدا و سیما چنین پولی را به فدراسیون فوتبال پرداخت نکند، قرارداد منعقد نخواهد 
شد و شاید فدراسیون فوتبال این امتیاز را به دیگر شبکه های تلویزیونی واگذار کند که 
قطعاً این شبکه،یک شبکه خارجی خواهد بود؛ چون در ایران شبکه تلویزیونی خصوصی 
نداریم و همه شبکه ها اعم از تلویزیونی و رادیویی زیر نظر سازمان صدا و سیما فعالیت 
می کنند. به نظر می رسد که این ماجرا در پایان با کوتاه آمدن دو طرف حل خواهد شد 
و عالقه مندان به فوتبال می توانند بازی های لیگ برتر دوازدهم را به صورت مستقیم 

از جعبه جادویی تماشا کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

سپاهان برای هر بازی در فوالدشهر باید 50 میلیون بدهد
رقم اختالف جزئی است: 135میلیارد تومان!

لیگ برتر پخش نمی شود، زیرنویس می شود!

اخبار کوتاه

محرومیت علی احمدی مقابل مس 
سازمان لیگ اسامی محرومان هفته اول لیگ برتر فوتبال را اعالم کرد 
که از بین تیم های اصفهانی، فقط علی احمدی بازیکن تیم سپاهان 

به واسطه سه اخطاره بودن در بازی با مس محروم است. 

نقش جهان رقیب آزادی می شود
علی ترکاشوند، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 
اظهار داش��ت: با راه اندازی و افتتاح این مجموعه، نقش جهان رقیب 
جدی ورزش��گاه صدهزار نفری آزادی تهران است که پس از انقالب 

ساخت چنین مجموعه ای بی نظیر بوده است. 

فوتسال ایران در رتبه هفتم جهان
تازه ترین رده بندی جهانی تیم های فوتس��ال اعالم ش��د که بر این 
اس��اس جایگاه 20 تیم اول ای��ن رده بندی تغییری نکرد و اس��پانیا 
همچنان به عنوان تیم برتر دنیا قرار دارد. تیم ملی فوتس��ال ایران با 
1550 امتیاز در رده هفتم جهان و اول آس��یا باقی ماند. ایران پس از 
ناکامی در جام ملت های آسیا در رده بندی گذشته با یک پله سقوط 
همراه بود و با توجه به این که تیم ملی ایران رقابتی در این زمان انجام 
نداد، در همان جایگاه هفتمی باق��ی ماند. ایران همچنان در رده اول 
آسیا قرار دارد و ژاپن و تایلند نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم قاره 

کهن را به خود اختصاص داده اند.

 فان پرسی و 5 مهاجم بزرگ
 در فهرست بانوی پیر

یوونتوس در کنار روبین فان پرس��ی به دنبال پن��ج مهاجم بزرگ از 
تیم های ناپولی، فیورنتینا،اتلتیکو مادرید، بیلبائو و دورتموند است. 

آنتونیو کونته که فصل گذش��ته با »بیانکونری ها« به مقام قهرمانی 
س��ری A کالچو رس��ید، اکنون در اندیش��ه تقویت خطوط سه گانه 
تیمش، ب��ه خصوص خ��ط حمله ب��رای حض��وری بهت��ر در فصل 
 جدید اس��ت. بر این اس��اس، اولویت اول تورینی ها، همچنان روبین 
فان پرسی، مهاجم هلندی آرس��نال است. آنها ماه   ها تالش می کنند 
ش��رایطی برای انتقال آقای گل فصل گذش��ته لیگ برتر انگلیس را 

فراهم کنند.
 در کن��ار او ن��ام پنج مهاج��م دیگ��ر همچ��ون ادینس��ون کاوانی 
)ناپولی(، اس��تیوان جووتیچ )فیورنتینا(، فرنان��دو لیورنته )اتلتیک 
بیلبائو( و رادام��ال فالکائ��و )اتلتیکومادرید(، روبرت لوواندوس��کی 
)بورسیادورتموند( به چش��م می خورد. این گزارش همچنین عنوان 
می کند با خرید سباس��تین جیووینکو)11 میلیون ی��ورو از پارما(، 
قهرمان فصل گذشته اولین قدم در مس��یر تقویت خط آتش تیمش 

را برداشته است. 

اینزاگی به اسپانیا می رود؟
مهاجم باسابقه ایتالیایی که از سوی سران میالن به عنوان بازیکن آزاد 
معرفی شده، با پیشنهاد جدیدی از فوتبال اسپانیا مواجه شده است. 
فیلیپو اینزاگی که توسط باشگاه میالن به عنوان بازیکن آزاد معرفی 
شده، می تواند برای فصل آینده راهی اسپانیا شود و در این کشور به 

دلیل ارایه پیشنهاد از تیم فوتبال گرانادا به ادامه بازی بپردازد. 

8
بازرسی از رستوران سیدورف در ایتالیا

دادگاه ایتالیا تصمیم به بازرسی مدارک رستوران کالرنس سیدورف در شهر میالن گرفته است. دلیل 
این اقدام، ایجاد شبهاتی درمورد سالمت مالی این رستوران است؛ گویا رستوران سیدورف، اقالم مصرفی  

که مبالغی باالی 2500 یورو داشته را فاکتور نکرده و به اداره مالیات اعالم نکرده است.

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 836  | July 19  ,2012  |  12 Pages 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 836  | پنجشنبه 29  تیر 1391 | 29 تیر 1433

به غیر از این مورد، باید خرید بلی��ت هواپیما، رزرو 
هتل، حضور در جلسات هماهنگی پیش از مسابقه 
و چک کردن نوع زندگی، س��اعت خ��واب و بیداری 
ورزش��کاران در اردو را هم به آنها اضافه کرد تا شاید 
بتوان تعریف کاملی از سرپرس��ت یک تیم ورزشی 
انجام داد. عالوه بر این، نباید این نکته را هم فراموش 
کرد ک��ه تعدادی از سرپرس��ت ها افرادی ورزش��ی 
 هستند که گاهی در کار فنی سرمربی تیم هم دخالت 
می کنند و در بعضی مواقع هم به مانند سرپرست تیم 
 فوتبال داماش گیالن با یک تلفن همراه در دس��ت،

 پل ارتباطی مدیرعامل و س��رمربی تیم برای انجام 
تعویض ه��ای مورد نیاز تی��م بوده اند! بیش��تر این 
سرپرستان هیچ آش��نایی با زبان انگلیسی به عنوان 
یک زبان بین المللی ندارند و در اکثر سفرهای خارجی 

باید یک مترجم این نقطه ضعف بزرگ را پوش��ش 
دهد. در سوی دیگر واژه سرپرس��ت در ورزش اروپا 
و به خصوص فوتب��ال، تفاوت زیادی ب��ا نمونه های 
ایرانی خودش دارد و در آنجا به جای سرپرس��ت، از 
واژه مدیر تیم استفاده می ش��ود. حتی در کشوری 
مثل انگلس��تان هیچ اعتقادی به حضور سرپرست 
نیست و سرمربی همه کاره یک تیم است و بر عکس 
در اس��پانیا حضور یک تیم مدیریت��ی چند نفره در 
کنار زمین با لباس های متحد الشکل، تمام اتفاقات 
داخل و خارج زمین را رصد می کنند. باید کی روش، 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را اولین سنت شکن 
در بحث سرپرس��تی تیم های ورزشی دانست که به 
 خاطر سال ها حضور در فوتبال انگلستان، عقیده ای

به حضور سرپرس��ت در کنار تیمش را نداشت و به 

همین خاطر نام عباس ترابیان را از صحنه حذف کرد 
تا به نوعی در این زمینه سنت شکنی کرده باشد. اما با 
نگاهی به تاریخچه حضور سرپرستان ورزشی در رأس 
تیم های فوتبال و فوتسال ایران با حاشیه های جالبی 
روبه رو می ش��ویم که نش��ان می دهد این مدیران 
 نیمکت نشین حواشی زیادی را به ورزش ایران تزریق 
کرده اند. ورزش اصفهان هم از این مقوله جدا نبوده و 
در فصل گذشته سرپرستان تیم های ورزشی اصفهان 

به نوعی در رأس اخبار قرار گرفته اند.
       جنتلمن ترین: رسول خوروش

سرپرست فعلی تیم فوتبال س��پاهان را باید در رده 
 اول شیک پوش ترین ها به حس��اب آورد که بعد از 
س��ال ها زندگی در خارج از ایران، در اواس��ط فصل 
گذشته جانشین مجید بصیرت شد و اتفاقا در اولین 

سال حضورش هم قهرمان شد. خوروش معموالً در 
کنار زمین هم اعت��راض چندانی نم��ی کند و همه 
 کارها را در این زمینه به دست مرزبان سپرده است. 
مهم ترین نقطه ضعف خوروش، جایی اس��ت که به 
خاطر سال ها زندگی در آمریکا هنوز هم با فرهنگ 
عجیب و غری��ب رایج در بین مدیران باش��گاه های 
ایرانی آشنا نیست و به طور طبیعی حق هم دارد که 
از اتفاقات نابهنجار فوتبال ایران ش��وکه شود! البته 
سرپرست سپاهان همین پنج روز قبل هم با تشبیه 
رابطه رویانیان و فتح اهلل زاده به »اجرای ش��و« وارد 
حاشیه شد و دو روز بعد هم با عذرخواهی در سایت 

باشگاه این مشکل را برطرف کرد.
       هندبالی ترین: محسن کرباسچی

سرپرست فعلی تیم فوتبال ذوب آهن بعد از اختالفات 
ایجاد شده بین اصغر فروتن و علی شجاعی با سرمربی 
و مدیریت باش��گاه ذوب آهن، ب��ر روی نیمکت تیم 
فوتبال ذوب آهن نشس��ت ت��ا به عنوان ی��ک داور 
 بین المللی هندب��ال که به هم��راه زوج داوری اش،

 مجید کالهدوزان بارها و بارها مسابقات مهم هندبال 
بین المللی را س��وت زده، تجربه نشس��تن بر روی 
نیمکت یک تیم فوتبال را هم داش��ته باش��د؛ البته 
کرباس��چی خیلی هم با این ورزش غریبه نیس��ت و 
کسانی که با او فوتسال بازی کرده باشند، مهارتش را 

در این زمینه تأیید خواهند کرد.
   تی�م ح�ذف ک�ن تری�ن سرپرس�ت: 

مجید بصیرت و  اصغر حاجیلو
متهم��ان دو اتفاق عجی��ب در فوتبال ای��ران که به 
خاطر اس��تفاده از بازیکن��ان دو اخط��اره و محروم 
نسخه سپاهان و تیم ملی امید را در سطح قاره آسیا 
پیچیدند. بصی��رت مدتی بع��د از آن اتف��اق، از کار 
برکنار شد تا با س��مت صوری مشاور فنی و آنالیزور، 
در خدمت س��پاهان باشد و امس��ال هم با حضور در 
کادر فنی پیکان باید به جای پوشیدن کت و شلوار، 
با لباس ورزشی به گواردیوالی وطنی کمک کند. در 
مورد حاجیلو هم همین نکته بس که به هنگام حضور 
در تیم ملی بزرگساالن و بعد تیم امید، فقط معنای 
دو کلمه سالم و خداحافظ را به انگلیسی بلد بوده که 
بعدها با رفتن به کالس خصوصی زبان، این مس��أله 

را حل کرد. 

       آرام ترین سرپرست:  عراقی زاده
سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند در ابتدا با عنوان 
مدی��ر روابط عموم��ی به باش��گاه آمد و بع��د راهی 
نیمکت ش��د تا در تقابل با س��تاره هایی مثل وحید 
شمس��ایی و مصطفی نظری، تیمش را سروسامان 
دهد. تنها خاطره ما هم از این سرپرس��ت، به جایی 
باز می گردد که بع��د از اتفاقات هفت��ه پایانی لیگ 
برتر فوتس��ال، در تماس تلفنی با برنامه 90 به جای 
 دفاع از حق تیمش، با تکرار پش��ت سر هم دو کلمه

 »آقای فردوس��ی پور«، میدان را ب��ه صورت کامل 
در اختی��ار همتای جنجالی اش، یعن��ی اکبر تقوی 

سرپرست منصوری قرچک قرار داد.
       خبرنگارترین سرپرست: امیر عطابخش 

و امین کریمیان
امیر عطابخش و امین کریمیان هرچند که س��ابق 
بر این هم ب��ا فعالیت در باش��گاه ذوب آهن و هیأت 
کش��تی به نوعی فعالیت های غیررس��انه ای را هم 
تجربه کرده بودند،  ولی سال هاست که این دو نفر به 
 عنوان خبرنگاران ورزشی در استان اصفهان فعالیت

 می کنند که در سال گذشته با حضور عطابخش در 
سمت سرپرستی بسکتبال فوالد ماهان و کریمیان در 
سمت سرپرستی والیبال گیتی پسند، پای اصحاب 
رسانه به این مقوله هم باز ش��د. نکته مثبت انتخاب 
خبرنگاران به عنوان سرپرست تیم ورزشی، عالوه بر 
تعامل مثبت آنها در بحث خبری، استفاده از رفاقت و 
شاید هم رودربایستی بقیه همکاران در بحث انتقاد از 

یک تیم ورزشی خواهد بود.
       بیمارستانی ترین سرپرست: احمد شمس

سرپرس��ت تیم فوتس��ال فوالد ماهان از آن دس��ته 
سرپرستانی بوده که با تمام وجود در خدمت تیم  قرار 
داشته و به همین خاطر حتی کارش به بیمارستان 
هم کشیده اس��ت. دادوفریادهای ش��مس در کنار 
زمین آن قدر زیاد اس��ت که ثابت م��ی کند وی  به 
خوبی فیلم بازی های منصوری قرچک و سرپرست 
جنجالی اش را آنالیز کرده اس��ت. تنها نکته عجیب 
در مورد سرپرس��ت تیم ماهان، شغل دوم اوست که 
به نظر می رس��د فروش لوازم آرایشی و بهداشتی با 
آن روحیه لطیف، هیچ س��نخیتی با داد و فریادهای 

کنار زمین ندارد. 

   اندر احواالت سرپرستان تیم های اصفهانی؛ نیمکت نشین های معترض

سرت را می پرستم!

حکایت سرپرستی در ورزش ایران را باید معمایی غیر قابل حل دانست که بعد از گذشت سال ها هنوز هم معنای درستی برای  مسعود 
وظایف یک سرپرست در تیم های ورزشی پیدا نشده است. حضور افرادی معموالً شیک پوش که همیشه به عنوان نفر اول بر افشاری

روی نیمکت تیم هایشان می نشینند و معموالً هم نقش اول اعتراض به داور مسابقه را ایفا می کنند، مهم ترین وظیفه ای است 
که از نحوه فعالیت سرپرستان به چشم بیننده های تلویزیونی مسابقات ورزشی رسیده است. 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 وعده وزیر ورزش برای رفع 
مشکالت مالی ذوب آهن

وزیر ورزش و جوانان ضمن اعالم حمایت کامل از باش��گاه ذوب آهن 
و پیگیری الزم جهت حل مشکالت مالی این باشگاه، گفت: بنده هم 
با تمام وجود جهت رفع مش��کالت مالی ذوب آهن پیگیری های الزم 
را انجام می دهم. در حاشیه مراس��م افتتاح سالن مجموعه شش هزار 
نفری ورزش��گاه نقش جهان و همچنین خانه ورزنه برداری اس��تان 
اصفهان، خس��رو ابراهیمی مدیرعامل باش��گاه با محمد عباسی وزیر 
ورزش و جوان��ان دیدار و گفتگو ک��رد. در این دیدار محمد عباس��ی 
ضمن اعالم حمایت کامل از باش��گاه ذوب آهن و پیگیری الزم جهت 
حل مشکالت مالی این باشگاه، گفت: باشگاه هایی مانند ذوب آهن که 
بازیکن ساز بوده و در رشته های مختلف ورزشی، ورزشکاران قدرتمند 
و خوبی را برای تیم  ه��ای ملی پرورش می دهند، می بایس��ت تقویت 
ش��وند. بنده هم با تمام وج��ود جهت رفع مش��کالت مالی ذوب آهن 
پیگیری های الزم را انجام می دهم.  در همین رابطه توس��ط خس��رو 
ابراهیم��ی تماس تلفنی بین محمد عباس��ی، وزی��ر ورزش و جوانان 
و صفرعلی براتی، مدیرعامل ش��رکت س��هامی ذوب آه��ن اصفهان 
 صورت گرفت که در این تماس ضمن تعامل دو طرف، مقرر ش��د بین 
دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان، تعامل بیشتری 
در جهت رفع و حل مشکالت باشگاه ذوب آهن صورت پذیرد. همچنین 
محمد عباسی عنوان داشت که خود نیز به صورت شفاهی و در حاشیه 
نخستین نشست آتی هیأت دولت در خصوص بررسی نحوه کمک به 

باشگاه ذوب آهن با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتگو خواهد کرد.

 جایزه یک ونیم میلیون دالری  
برای طالیی های المپیک

رییس فدراسیون کشتی ترکیه از اهدای جایزه یک ونیم میلیون دالری 
به قهرمانان المپیک این کش��ور خبر داد. بکر چکر، رییس فدراسیون 
کش��تی ترکیه در پاسخ به این سؤال که مس��ئوالن ورزش ترکیه چه 
جوایزی را ب��رای قهرمانان المپیک کشورش��ان در نظ��ر گرفته اند، 
گفت: حدود 800 هزار دالر از طرف دولت به قهرمانان اهدا می شود. 
حدود500 تا 600 هزار دالر هم از سوی مس��ئوالن ورزش کشور به 
طالیی های لندن تعلق می گیرد و با جوایزی که از سوی حامیان مالی 
اهدا می ش��ود، چیزی در حدود یک ونیم میلیون دالر دست قهرمان 
المپی��ک را می گیرد. بکر چک��ر همچنین از پرداخ��ت حقوق دولتی 

مادام العمر به قهرمانان این کشور خبر داد. 

سهمیه قایقرانی ایران آب رفت!
به علت فراهم نش��دن ش��رایط اعزام احمدی به رقابت های المپیک، 
یک قایقران از کش��ور ازبکستان جایگزین وی ش��د. پیش از این و در 
زمان ریاست احمد دنیامالی، احمد احمدی به عنوان قایقران اعزامی 
در رش��ته بادبانی به رقابت های المپیک معرفی ش��د و با وایلد کارت 
احمدی، قایقران��ان اعزامی به رقابت های المپی��ک لندن پنج رقمی 
شدند. پس از سرپرس��تی اس��بقیان، با برگزاری جلسه ای مسئوالن 
فدراس��یون ش��رایط المپیکی ها را تش��ریح کردند و در این جلس��ه 
 احمدی نیز حضور داشت و مسئوالن از طی شدن مراسم اعزام وی به 
رقابت های المپیک لندن خبر دادند. در ش��رایطی که همه چیز برای 
حضور احمدی در لندن مهیا بود، در نهایت اعالم ش��د که احمدی به 
المپیک نخواهد رفت؛ البته سرپرست فدراس��یون قایقرانی از تالش 
برای اعزام ملی پوش کش��ورمان ب��ه المپیک خبر داده ب��ود. با اعالم 
فدراسیون جهانی بادبانی به علت فراهم نشدن شرایط اعزام احمدی 
به رقابت های المپیک، یک قایقران از کشور ازبکستان جایگزین وی 
شد تا قایقرانان کشورمان فرصت حضور در رقابت های المپیک ۲0۱۲ 

را از دست بدهند. 

 قدرت نمایی کبدی کاران ماهان
 در بازی نخست

تیم کبدی بانوان فوالدماهان در مرحل��ه نهایی رقابت های لیگ برتر 
کبدی و در بازی نخست با اقتدار از سد تیم اراک گذشت.

در این دیدارها که به میزبانی فوالدماهان در ورزش��گاه ش��هید الوی 
 در حال برگزاری اس��ت، بانوان کبدی کار ف��والد ماهان در یک بازی 
یک طرفه و با نتیجه ۹0-۳۱ از س��د تیم اراک گذشتند. غزاله خلج، 
مرضیه عشقی، سلیمه عبداهلل بخش، سمیرا عطاردیان، رقیه عبدالهی، 
نگین باستانی و تانیا تخشی بازیکنان تیم کبدی بانوان فوالدماهان را 
تشکیل می دهند. زهرا حسینی نژاد و مریم یداللهی به ترتیب سرمربی 
و سرپرست تیم فوالدماهان هستند. در دیگر دیدارهای روز گذشته، 
تیم هیأت کبدی اصفهان در مصاف با نماینده نیوساد رشت به تساوی 
۴۱-۴۱ قناعت کرد. تیم گلس��تان ۷5بر5۴ از سد همدان گذشت و 
آذربایجان ش��رقی با نتیجه ۷0-۳5 مغلوب تیم کبدی سیس��تان و 
بلوچستان شد. این رقابت ها از روز گذش��ته آغاز و تا ۳0 تیرماه ادامه 
 دارد که طی آن ۱۲ تیم در چه��ار گروه باهم به رقاب��ت می پردازند. 
تیم های فوالدماهان در گروه A با تیم مرکزی و بوشهر هم گروه است 
و تیم هیأت کبدی اصفهان نیز با نیوس��اد رشت و خوزستان در گروه 

C قرار گرفته است.

حسن اشجاری/ بازیکن تیم سپاهان
 داوود فنای��ی دوس��ت و رفی��ق ماس��ت، ام��ا در ج��واب 
صحبت های او باید بگوی��م، درگیری پیش آم��ده در این 
مسابقه ربطی به قراردادهای میلیاردی ندارد. من معتقدم 
در اتف��اق رخ داده هم هواداران س��پاهان و ه��م برخی از 
اعض��ای کادرفنی جوان��ان بی احترام��ی کردند. وقتی 
فیلمبردار تیم ملی جوانان پش��ت دروازه به هواداران 
س��پاهان فحش می دهد، آنها هم جواب این فحش را 
می دهند. فنایی حق ندارد بگوید بازیکنان س��پاهان 
 قرارداده��ای میلیاردی گرفته ان��د و بازیکنان جوانان 
 ص��د میلی��ون تومان ه��م نگرفت��ه اند. وقت��ی فحش 
می دهی باید منتظر جوابش هم باش��ی. هیچ یک از 
بازیکنان تیم س��پاهان به تیم ملی جوانان توهین 
نکردند و حتی چند نفری هم اعضای کادر جوانان را 

از معرکه دعوا دور کردند.

کمتر از۱0 روز به آغاز مهم ترین 
سمیه 
مسرور

رقابت های ورزشی جهان مانده 
و تمام دنیا خود را برای حضور و 
حتی تماش��ای المپی��ک  لندن 

آماده می کنند، ولی اینجا هیچ خبری نیست. 
خبری از ش��ش ورزش��کار اصفهانی حاضر در المپیک 
نیس��ت، خب��ری ازفعالی��ت اداره کل ورزش و جوانان 
اس��تان برای تهیج و روحیه دادن به ورزشکاران اعزامی 

به المپیک نیست.
خبری از بنر و پوس��تر آرزوی موفقیت برای ورزشکاران 
المپیکی از سوی شهرداری و ارگان ها و نهادهای دولتی 

و خصوصی نیست. 
اصاًل انگار اینجا خبری از المپیک نیست و توجه همه به 
عزل و نصب های سلسه وار و ش��ایعاتی برمبنای همین 

آمد وشدهای سیاسی است.
در جلس��ه افتتاح ب��زرگ ترین س��الن ورزن��ه برداری 
خاورمیانه حرف��ی از ورزش  و از المپیکی های  اس��تان 

زده نمی شود. 
به وزیر ورزش در خصوص  خط خوردن نام تکواندوکای 
اصفهانی ب��رای اعزام به المپیک اعتراض نمی ش��ود، به 
نبودن دوچرخه سواران بنام اصفهان در کاروان ورزشی 

ایران اشاره نمی شود. 
خالصه این که خبری از ش��ور و نش��اط قبل از المپیک 

نیست.
 از آن ط��رف، نماین��دگان اصفهان در مجلس ش��ورای 
 اسالمی به اسم این که به فکر ورزش استان هستند، برای 
عزل و نصب های ورزشی بس��یار فعال و پر انرژی ظاهر 
شده و یا مدیر ورزشی عوض می کنند یا سردبیر روزنامه 
ورزشی! اینجا اخبار ورزشی بیشتر حول و حوش عزل و 
نصب ها منتشر می شود تا این که خبری از حال و احوال 

ورزشکاران اعزامی به المپیک به گوش برسد.
 کسی نمی داند ورزشی های مسئول برای کسب نتایج 
بهتر ورزشکاران حاضر در مهم ترین رقابت ورزشی جهان 

چه کرده و می کنند. 
سیاس��ت ورزش را فقط به بازی گرفته ان��د تا دوباره در 
آستانه المپیک، سازها بدون کوک بنوازند و خوانندگان 

فالش بخوانند و گوش جامعه از این بابت کر شود.

یادداشت

9
کفش راجر فدرر با قیمت 3 هزار دالر

کمپانی نایک کفش��ی با نام »زوم واپور راجر فدرر ۲8۷« را  به افتخار حضور ۲8۷ هفته ای وی 
به عنوان مرد اول تنیس جهان تولید کرده اس��ت. تنها ۲8۷ جفت از این کفش ها تولید شده و 

در یک بسته بندی ویژه به همراه امضای شخصی راجر فدرر، به مشتری تحویل داده می شود.

حضور تیم های در ظاهرکهکشانی پرسپولیس و استقالل در 
کنار س��پاهان قهرمان و البته تیم های با انگیزه ای مثل صبا، 
ذوب آهن و ملوان بدون شک فصلی جذاب را برای فوتبال ایران 
رقم خواهد زد و از طرف دیگر به خاطر احتمال سقوط پنج تیم 
به لیگ دس��ته اول، حتی رقابت در انتهای جدول هم ش��کل 
 دیگری به خود خواه��د گرفت. مهم ترین مس��أله ای هم که 
بازی های افتتاحیه لی��گ دوازدهم را تحت تأثی��ر قرار داده، 
اختالف فدراسیون با صداوسیما بر سر قرارداد پخش مستقیم 
این بازی هاس��ت که ش��اید طرفداران فوتبال را از تماش��ای 

مسابقات این هفته محروم کند.

رخ نمایی شیرهای زرد  در فوالدشهر
س��پاهان به عنوان قهرمان چهارگانه لیگ برتر، در اولین گام 
میزبان مس کرمان با ابراهیم قاس��م پور خواهد بود تا شاید با 
کسب سه امتیاز این مس��ابقه، لیگ را با روحیه ای خوب آغاز 
کند. زردهای اصفهان با ترکیبی دگرگون نسبت به فصل قبل 

به خصوص در خط دفاعی و حمله، لی��گ را آغاز خواهند کرد 
 و با وجود این که ش��اگردان کرانچار در ب��ازی های تدارکاتی 
پیش فصل عملکرد مناس��بی از خود به نمایش نگذاشته اند، 
ولی باید امیدوار بود که با رس��می شدن مس��ابقات، این تیم 

دوباره در مسیر موفقیت قرار گیرد. 
س��پاهان با یک بدشانس��ی دیگر هم روبه رو شده و در همین 
اولین بازی لی��گ مجبور اس��ت ترکیب اصل��ی اش را بدون 
حضور محرم نویدکیا و علی احمدی به میدان بفرستد؛ چون 
محرم تا سه هفته دیگر مصدوم اس��ت و احمدی هم به خاطر 
 محرومیت به جا مانده از فصل گذشته، حق همراهی تیمش را 

نخواهد داشت. 
در سوی مقابل، مس کرمان هم مانند س��پاهان در فصل نقل 
 و انتقاالت تغییرات زیادی در ترکی��ب تیمش ایجاد کرده که 
مهم ترین آن، حضور رضا عنایتی در خط حمله این تیم است 
که مطمئنا در مقابل چشم هواداران سپاهان، رقابتی جالب با 

خط دفاعی سپاهان خواهد داشت. 

دربی اصفهانی ها در حافظیه
دو س��رمربی با س��ابقه اصفهانی لیگ در هم��ان هفته اول 

به هم رس��یده اند تا ش��اید با قربان��ی ک��ردن یکدیگر، قدم 
اول را محک��م بردارن��د. به هرح��ال حرف و حدی��ث در مورد 
بازیکنان جدید ذوب آهن زیاد ب��ود و باید دید که کربکندی و 
بازیکنانش در ش��روع لیگ چه جوابی به منتقدانشان خواهند 
داد. بازگشت مهدی رجب زاده آن هم در شرایطی که تا همین 
 سه ماه قبل برای فجر بازی می کرد، می تواند مهم ترین نکته 
حاش��یه ای این بازی باش��د؛ آن ه��م در جدالی ک��ه در یک 
 طرف ذوب آه��ن باتجربه قرار دارد و ط��رف دیگر تیم جوان و 

دونده فجر. 

پرتغال کشی در آبادان
کهکشانی های پرسپولیس در همان هفته اول به زمین سفت 
رسیده اند؛ چون بازی در گرمای طاقت فرسای آبادان آن هم 
در مقابل هواداران پرش��ور صنعت نفت، بدون ش��ک بدترین 
قرعه برای شروع لیگ قرمزهاست. حضور دو سرمربی پرتغالی 
بر روی نیمکت دو تیم و ش��ناخت آنها از تفکرات یکدیگر، به  
جذابیت های این دیدار افزوده اس��ت. این مس��ابقه به نوعی 
یادآور بازی فصل گذشته دو تیم در آبادان هم خواهد بود که 
با درخش��ش فونیکه س��ی، روزهای فالکت بار معمارزاده هم 
شروع ش��د، ولی در بازی امش��ب هیچ کدام از این دو بازیکن 
 حضور ندارند و ترکیب متفاوت هر دو تیم برچس��ب غیرقابل 

پیش بینی را به این بازی زده است.

نظارت از روی سکو
آخرین ب��ازی هفت��ه اول را اس��تقالل در مقاب��ل آلومینیوم 
هرمزگان برگزار می کند که در فصل نق��ل و انتقاالت، چراغ 
خاموش حرکت ک��رد و هنوز نمی ت��وان در م��ورد تیم اکبر 

میثاقیان قضاوتی داشت. 
اس��تقالل هم که در این روزهای آخر فصل نق��ل و انتقاالت 
با س��روصدای حضور جواد نکونام و فرهاد مجیدی مش��غول 
ترکاندن بمب بوده، قصد دارد تا اس��تارتی به موقع را در لیگ 
 بزند. امیر قلعه نویی و اکبر میثاقیان به خاطر محرومیت های

 فصل گذش��ته، حق نشس��تن بر روی نیمکت تیم هایش��ان 
را نخواهن��د داش��ت و فریاده��ای ای��ن دو نف��ر ب��ر روی 
 س��کوهای ورزش��گاه آزادی می تواند سوژه مناس��بی برای 

عکاسان باشد.

فوتبال بدون پخش مستقیم؟

بازگشت قهرمان

سرانجام پس از دو ماه پرسروصدا در فصل نقل وانتقاالت، دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال  گروه 
ایران از امروز کلی�د خواهد خورد تا عالقه مندان به فوتبال با دی�دن ترکیب جدید تیم های ورزش

مدعی لیگ، در هیجان این مسابقات شریک شوند. 

توهین زشت فنایی 
به هواداران سپاهان

AFC  موافقت 
 با حذف جام حذفی 

مدیر تیم فوتبال سپاهان با اش��اره به حواشی دیدار تیم های فوتبال سپاهان 
و تیم ملی جوانان گفت: آقای فنایی، مربی گلرهای تیم ملی ادعا می کند که 
بنده به ایشان گفته ام ما هم از دست هواداران مان عاصی هستم! من فقط به 
فنایی گفتم اگر توهینی به شما شده، من عذرخواهی می کنم. رسول خوروش 
 ادامه داد: این که ایش��ان و آقایان تیم ملی ادعا می کنند که باشگاه سپاهان 
یک لیوان آب هم دستش��ان نداده، ظاهراً فراموش کرده اند که همه میزبانی 
 آنها را باش��گاه س��پاهان بر عهده گرفته و چنین س��خن مضحکی را بر زبان 
می آورند. وی گفت: هواداران باش��گاه ما از سوی فدراس��یون مورد قدردانی 
 و تقدیر قرار گرفته اند؛ در این دیدار حتماً به آنها توهینی ش��ده که عصبانی 
شده اند، و گرنه چه دلیلی دارد که در یک دیدار تدارکاتی این حواشی رخ دهد؟ 

رییس فدراسیون فوتبال اعالم کرد که کنفدراس��یون فوتبال آسیا با عدم 
برگزاری جام حذفی موافقت کرده است.  علی کفاشیان در مالزی عنوان کرد 
که در جلسه روز سه شنبه، کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست ما مبنی 
بر عدم برگزاری مسابقات جام حذفی موافقت کرده و برگزاری و عدم برگزاری 
آن را بر عهده خودمان گذاشت. وی اظهار کرد: خیلی ها معتقد هستند که 
جام حذفی باید برگزار ش��ود. ما باید با توجه به توافق کنفدراسیون فوتبال 
آسیا موضوع را بررسی کنیم و برنامه ها را با آقای کی روش چک کنیم و اگر 
ایشان مشکلی نداشت، شاید جام حذفی را برگزار کردیم. رییس فدراسیون 
فوتبال همچنین گفت: با آمدن مربی اسپانیا قرار نیست آقای صانعی عوض 
شوند، بلکه وی به عنوان مدیرفنی می آید تا به تیم  ملی فوتسال کمک کند.

سخنگوی مورینیو توئیترش را بست
سران باشگاه رئال، از سخنگوی مورینیو خواستند تا صفحه توئیترش 
را ببندد تا جنجال های جدیدی را به راه نیندازد. او در فصل گذشته 

با استفاده ازتوئیتر، بارها به داوران، روزنامه نگاران و... تاخته بود.

درآمد یورو 2012 چقدر بود؟
ی��ک میلی��ارد و ۴00 میلی��ون ی��ورو. این رقم 
درآم��دی اس��ت ک��ه چهاردهمی��ن دوره جام 
ملت های اروپا برای برگزارکنندگانش به همراه 

داشت. 

متسو، جایگزین مارادونا در الوصل
برنو متس��و، گزینه فرانس��وی هدایت پرسپولیس، 
جانش��ین دیگو مارادونا در الوصل امارات شد. متسو 
سابقه مربیگری تیم ملی امارات را نیز در کارنامه دارد.

لیگ برتر برای ماهان زود است

مربی تیم ملی کشتی معتقد است: کش��تی گیران ایران در آستانه 
المپیک در شرایط خوبی به سر می برند و تنها به آرامش نیاز دارند. 
محمد طالیی در گفتگو با ایمنا با اشاره به حضور فوالد ماهان در لیگ 
برتر کشتی، گفت: من چون مربی تیم ملی هستم، نمی توانم در این 
تیم سمتی داشته باشم، اما به عنوان یک اصفهانی هر کمکی بتوانم 
انجام می دهم. وی افزود: اکبر فالح کار خود را خوب بلد است؛ البته 
به نظر من کار در لیگ برتر برای ماهان زود است. االن در دسته یک 
کار کنند بهتر است؛ چون باید یک سیکل طبیعی را طی کنند و بیاید 
باال تا کشتی گیرهای اصفهان هم به سطح لیگ برتر برسند، آن گاه 
با ترکیبی از نفرات بومی و غیر بومی در لیگ برتر شرکت کنند تا هم 

کشتی اصفهان سود کند، هم کشتی ایران. 

حقوق مادام العمر برای المپیکی ها

وزیر ورزش و جوانان از استخدام مدال آوران المپیک لندن با تدوین 
آیین نامه ای از سوی دولت خبر داد. محمد عباسی در حاشیه مراسم 
بدرقه کاروان اعزامی به المپیک ۲0۱۲ لن��دن، گفت: تمام قهرمانان 
المپیک بر اساس آیین نامه ای که از سوی دولت تدوین شده و به زودی 
ارایه می شود، در دستگاه های دولتی استخدام خواهند شد. وی ادامه 
داد: عالوه بر این، صندوق حمای��ت از قهرمانان، حقوق مادام العمری 
برای مدال آوران المپیکی و بیمه تکمیلی برای آنها در نظر می گیرد. 
عباسی از اهدای جوایز مدال آوران المپیکی بالفاصله پس از بازگشت از 
این رقابت ها خبر داد و افزود: با توجه به این که در گذشته مدت زیادی 
برای پرداخت این پاداش ها زمان صرف می ش��د، تصمیم گرفتیم در 
این دوره بالفاصله پس از بازگشت ورزشکاران، جوایز آنها را اهدا کنیم.

 تیم ها چشم بسته بازی می کنند

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است که به دلیل شناخت کم تیم ها 
از یکدیگر در هفته  های ابتدایی لیگ برتر، تیم ها  چش��م بسته برابر هم 
به میدان می روند. کربکندی در آس��تانه آغاز فصل دوازدهم لیگ برتر، 
اظهار کرد: همیش��ه هفته  های اول هر تورنمنتی می تواند سخت ترین 
بازی ها باشد؛ چون شناخت تیم ها از یکدیگر بسیار کم است و نیز بیشتر 
تیم ها نسبت به فصل قبل دچار تغییرات شده اند. وی درباره دیدار تیمش 
برابر فجرسپاسی شیراز هم که بر اساس قرعه کشی لیگ برتر در هفته  
اول برگزار می شود، گفت: ما نسبت به فصل قبل تغییرات بسیار زیادی 
داشته ایم و فجر هم تا حدودی تغییر کرده است. این تغییرات و نیز میزان 
آمادگی حریف برای ما ناشناخته اس��ت و اصوالً باید گفت که تیم ها در 

هفته  اول چشم بسته بازی می کنند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن:وزیر ورزش:  مربی تیم ملی کشتی: 
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 چه ربطی به قرارداد میلیاردی دارد؟!

درشهر هیچ خبری نیست

 وقتی ورزش
 ملعبه دست آقایان می شود
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شورانگیز شوری دیگر می انگیزد
کنسرت دونوازی شورانگیز و پیانو پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ تیر ماه 

در تاالر سوره حوزه هنری برگزار می شود.
در این کنسرت حسین والی، نوازنده شورانگیز و کاوه صالحی، نوازنده 
پیانو به همراه نوازندگی ویولن افراز س��هیلیان و تنبک کاوه والی به 

اجرای برنامه می پردازند.
این کنسرت روزهای ۲۹ و ۳۰ تیر ماه ۹۱ رأس ساعت۲۰:۳۰ در تاالر 
س��وره حوزه هنری واقع در خیابان آمادگاه، رو به روی هتل عباسی 
برگزار می ش��ود و عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند با ش��ماره 

تلفن ۶۲۴۲۱۲۵ تماس بگیرند.

استقبال از هفته فیلم ایران در برلین 
 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نخستین روز هفته فیلم ایران 
در برلین، با استقبال مناس��ب نخبگان فرهنگی، دانشگاهی و مردم 

آلمان روبه رو شد. 
هفته فیلم ای��ران با عنوان »نق��ش بانوان در آینه جامع��ه ایران« با 
نمایش فیل��م ایرانی اینجا بدون من، آقایوس��ف، کنع��ان، دعوت و 
 ورود آقایان ممن��وع از تاریخ ۲۵ تیرماه س��ال جاری در س��ینمای 
"kino colosseum ش��هر برلی��ن آغاز ش��ده اس��ت.  فیلم های

آقا یوسف با حضور هانیه توس��لی و الدن مستوفی ، کنعان  با حضور  
افس��انه بایگان  و تهیه کنندگی مصطفی شایسته ، دعوت با حضور 
محمد پیر هادی تهیه کننده و آناهیتا نعمتی بازیگر این فیلم، برای 
عالقه مندان به س��ینمای ایران در هفته فیلم ایران در برلین نقد و 

بررسی خواهد شد. 

جشنواره تئاتر خیابانی در سمیرم 
دبیر انجمن نمایش سمیرم گفت: جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع 
فرهنگ شهروندی، در س��میرم آغاز به کار کرد. حسین منصورزاده 
که با ایسنا س��خن می گفت، اظهارکرد: این جشنواره که قرار است 
 به مدت پنج روز در چند نقطه از ش��هر س��میرم برگزار ش��ود، روز 

سه شنبه کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: این جش��نواره با هدف شناس��ایی و معرفی توانمندی ها 
واستعدادهای فرهنگی و هنری س��میرم و همچنین نهادینه کردن 
فرهنگ شهروندی برگزار خواهد ش��د. دبیر انجمن نمایش سمیرم 
خاطرنشان کرد: این جش��نواره با همکاری و مش��ارکت گروه های 
نمایش��ی سایه روش��ن، اوس��تا، دهکده و پرنیان هفت رنگ سمیرم 

برگزار می شود.

عکس نوشت فرزند ناتنی است
هیأت مؤسس انجمن ملی عکاس��ی ایران گفت: زیرنویس 
در عکس ه��ا در مطبوعات مانند فرزند ناتنی اس��ت که نه 
عکاس و به آن اهمیت می دهد و نه گزارش��گر. اس��ماعیل 
 عباس��ی که در کارگاه یک روزه فوتوژورنالیس��م س��خن 
می گفت، ادامه داد: یکی از مواردی که در عکاس��ی خبری 
باید به آن توجه داشت، زیرنویس  یا کپشن است که بیننده 
را راهنمایی می کند. وی با این توضیح که زیرنویس شرحی 
از عکس است که در آن واقع شده، تصریح کرد: این بخشی از 
مسئولیت عکاس یا نویسنده گزارش است تا خبر یا گزارش 
خود را در مطبوعات با زیرنویس تکمیل کند، اما متأسفانه 
در ایران این وظیفه به خوبی انجام نمی شود. عضو انجمن 
صنفی عکاسان مطبوعات با اش��اره به این که زیرنویس از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، اضافه کرد: شاید در برخی 
از عکس ها نیاز به زیرنویس نباش��د، اما برخی عکس ها هم 
به تنهایی قابلیت انتق��ال مفاهیم را ن��دارد. وی ادامه داد: 
زیرنویس باید واضح، کوتاه، آگاهی دهنده و خواندنی باشد، 
تا خواننده را به خواندن مطلب اصلی جذب کند. عباس��ی 
اضافه کرد: زیرنویس باید به پنج سؤال چه چیزی، چه کسی، 
چه وقتی، چه جایی و چرا پاسخگو باشد. وی با بیان این که 
زیرنویس در عک��س آن را توصیف نمی کند بلکه تفس��یر 
می کند، تأکید کرد: این که بخواهی در زیرنویس عکس را 
توضیح دهی، یک فاجعه است و نباید در آن اظهارنظرهای 
شخصی دخیل باشد. عکاس و گزارشگر فصل نامه خبرنامه 
یونسکو ژاپن افزود: چنان چه از عکس های آرشیوی استفاده 
شود، باید در زیرنویس به این نکته اش��اره شود و تاریخ آن 
نیز قید گردد. عباس��ی در ادامه مباح��ث خود به مجموعه 
عکس اش��اره و تأکید کرد: یک مجموعه عکس مانند یک 
کتاب است که کلماتی دارد و هر کلمه یک عکس است که 
از چینش آنها در کنار یکدیگر یک مجموعه شکل می گیرد.

 وی اضافه ک��رد: هر مجموع��ه باید از نظر ق��درت همانند 
تک عکس باشد و از نظر مفهومی در خدمت مجموعه بوده تا 
یکدیگر را تکمیل کنند. هیأت مؤسس انجمن ملی عکاسی 
ایران اظهار ک��رد: هر مجموعه عک��س می تواند به صورت 
یک مقاله تصویری، فتورپرتاژ یا داس��تان تصویری باش��د 
که تفاوت هایی با هم دارند. وی افزود: فتورپرتاژ مانند خبر 
وابسته به زمان است و با گذشت زمان ارزش خود را از دست 
می دهد و عکاس در این مورد تنها یک گزارشگر صرف است 
و نمی تواند هیچ دخل و تصرفی در آن داشته باشد. عباسی 
در ادامه گفت: اما در مقاله تصویری نه تنها وابسته به زمان 
نیست، بلکه می توان با یک پیش فرض و مطابق با آن مطلب 

و عکس خود را تهیه کرد.

جانی دپ به هتل 
بوداپست می رود  

هری پاتر به دنبال 
شاخ ها می رود 

جانی دپ، بازیگر سرش��ناس هالیوودی در فیلم سینمایی »هتل بزرگ 
بوداپست« تازه ترین ساخته وس اندرس��ن نقش اصلی را بازی می کند؛ 
فیلمی که اندرس��ن فیلمنامه آن را می نویس��د و خود آن را کارگردانی 
می کند. او در »هتل بزرگ بوداپس��ت« بار دیگر با اسکات رادین و استیو 
ریل��ز تهیه کنندگان »قلم��رو طلوع ماه« پ��روژه فعلی خ��ود، همکاری 
 خواهد کرد.  فیلم آنها این روزها روی پرده سینماهاس��ت و فعال بیش از

 ۴۴ میلیون دالر فروخته است. »قلمرو طلوع ماه« اندرسن فیلم افتتاحیه 
شصت و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن بود.

  اندرس��ن، س��ازنده فیلم هایی چون راش��مور، خانواده روی��ال تننبام، 
زندگ��ی در آب ب��ا اس��تیو زیس��و، دارجلین��گ لیمیتد و آق��ای فاکس 

شگفت انگیز است.

بازیگر مجموعه فیلم های هری پاتر  به زودی بازی در فیلم »ش��اخ ها« 
را آغاز می کند. 

  ای��ن فیل��م ک��ه ب��ر اس��اس یک��ی از پرف��روش تری��ن رم��ان ه��ای
 سال های اخیر ساخته خواهد شد را  الکس��اندر آجا  کارگردانی خواهد 

کرد.
وی که پیش از این فیلم دلهره آور » تپه ها چش��م دارند« را کارگردانی 
کرده، معتقد است که در این فانتزی سیاه، ردکلیف کاماًل می تواند تبدیل 

به شخصیتی منفور و وحشت آور شود.
 تاکنون تنها حضور ردکلیف در این فیلم قطعی ش��ده اس��ت. فیلمنامه 
»ش��اخ ها« بر اس��اس رمانی اثر  جو هیل  به رش��ته تحریر درآمده  و در 

آینده ای نزدیک مراحل تولید این پروژه آغاز می شود. 

هفت

خبر

10
اصفهانی ها در بلغارستان درخشیدند 

دو کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری استان اصفهان در چهاردهمین مسابقات بین المللی نقاشی 
نوا زاگورا در کشور بلغارستان موفق به کسب دیپلم افتخار شدند. در این مسابقه، آیناز دارویی از اصفهان  و 

مهدی پهلوان از گز و برخوار، دیپلم  افتخار این رقابت هنری را به خود اختصاص دادند. 
بازیگری را  نمی توانم کنار بگذارم

پرویز پرستویی

روی بازیگری تعصب دارم و هیچ وق��ت نمی توانم آن را کنار بگذارم، 
اما با هر ش��رایطی هم مقابل دوربین نمی روم. آن عزیزانی که از س��ر 
خیرخواهی ی��ا کنجکاوی می خواهن��د درباره من بدانن��د، اگر حال 
س��ینما خوب اس��ت، حال من هم خوب است! من با ش��رایط بیگانه 
نیس��تم و نس��بت به اتفاقاتی که می افتد نمی توانم بی تفاوت باشم، 
اما حالم آنقدر هم بد نیس��ت که آن طور که برخی مدعی ش��ده اند، 
به کشاورزی رو آورده باش��م. تمام دغدغه من آن بوده که پیر دیرم، 
عزت اهلل انتظامی، بیان کرد: »از تماش��اگر خجالت می کش��م در این 
فیلم ه��ا کار کن��م« و وقتی 
ایشان خجالت می کشند، من 
باید بمیرم! به مخاطبی که در 
این شرایط پول تو جیبی اش 
را می خواهد صرف س��ینما 
 کن��د احت��رام می گ��ذارم و 
علی رغم پیشنهادات زیادی 
که داشته ام، هر کاری را قبول 

نخواهم کرد.
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گزارش تصویری از نمایش هایی که این روزها در اصفهان درحال اجراست

11 شاخه گل زنبق سفید اعترافاتی درباره زنان خونه مادربزرگه من، من، من

 نسترن   این که هنوزهم در ش��هر اتف��اق های هنری 
می افتد، جای شکر دارد. این که هنوزکسانی مکارمی

هس��تند ک��ه دل و دم��اغ خل��ق ک��ردن و 
کلنجاررفتن با رنگ و بوم را دارند، این که هنوزهم عده ای هستند که 
دس��ت این ها را می گیرن��د و به دنیای ب��ی ذوق و وارفت��ه آدم های 
شهرنشین معرفی شان می کنند، این که درمیان این آدم های کوکی 
که گویی زندگی برای بودنشان خط تولید زده، هنوز عده ای حوصله به 
تماش��ا رفتن و بها دادن به هنر و هنرمند را دارند، خودش جای خیلی 
شکر دارد. حتی اگر این مجموعه ها خیلی هم قابل تأمل به نظر نرسند، 
 شاید اگرخیلی هاش��ان تجربه های دانش��جویی و آماتوری باشند که

 نگاه های حساس و دقیق را کمی تا قسمتی نا امید می کند. بعد ازچند 
باردورزدن از این گالری به آن گالری، ناخودآگاه ازخودت می پرسی که 
چرا این قدر دست خالی مانده ای و چرا هیچ کدام از این مجموعه ها آن 
قدر جذبت نمی کند که در راه رس��یدن به خانه، کلمات خود به خود 
ردیف شوند برای توصیف آن چه که دیده ای و حتی بهتر از آن، خود آثار 
تحلیل رسایی از حرفه ای گری خودشان می شوند. نه... مدتی است که 
از این خبرها نیست، ولی این به معنای هیچ خبری هم نیست. اگر شب 
عید نمایشگاه عکس س��ه بعدی که کمیته فرهنگ شهروندی درضلع 

جنوبی پل خواجو برگزار کرده ب��ود توی ذوقتان زده و خاطره مأیوس 
کننده ای از این سبک در ذهن شما گذاشته، همه چیز را فراموش کنید. 
این بار علی افتخاری نمایش��گاه موفقی از عکس های سه بعدی اش را 
درنقش خانه برگزار کرده و اگر هنوز به سؤاالتش برای مصاحبه جواب 
نداده، اشکال ندارد؛ حتما سرش خیلی شلوغ بوده  و این باعث نمی شود 
که جار نزنیم آی خلق منتظر! عکس های سه بعدی علی افتخاری گواه 
بر هنرمندی است که نگاهی شس��ته رفته و صحیح به عکاسی دارد و 
صرف به کار بردن تکنیک های س��ه بعدی کننده، این ش��بهه را برای 
خودش ایجاد نکرده که می تواند از تمام معیارهایی که یک عکس را به 

اثری هنری بدل می کند دست بکشد.
علی افتخاری، متولد س��ال۶۲  اس��ت. ای��ن پروژه را هم ب��ا همکاری 
و حمای��ت حوزه هن��ری انج��ام داده که حاصل ش��ش ماه س��فر در 
ش��هرهای مختلف اس��تان اصفهان اس��ت. در جش��نواره مل��ی فیلم 
و عکس آب هم ش��رکت داش��ته و دارای س��ه اث��ر برگزی��ده در این 

جش��نواره اس��ت. برگ��زاری نمایش��گاه باف��ت فرس��وده اصفه��ان 
 ه��م ازدیگرتجرب��ه های��ش ب��ه ش��مارمی رود و آث��ار دیگ��رش را 
می توانی��د درکت��اب ه��ای »۳۰۰ تصوی��ر« ازهوش��نگ مظاهری 
 و»۱۱پنج��ره ن��ور« از عبدالکری��م شمش��یری دنبال کنی��د. چراغ 

نقش خانه این هفته با عکس های سه بعدی روشن است.

گالری کوثر و جوان گرایی 
برویم سراغ نمایشگاه تصویرس��ازی گالری کوثر. در اینجا هم تماشای 
تجربه های یک هنرمند جوان و فضاس��ازی های ظریف و خالقانه اش 
خالی از لطف نیس��ت. علی حجتی کاردانی گرافیکش را از دانش��گاه 
اصفهان گرفته و پیش ازاین هم یک نمایشگاه در همدان برگزار کرده 
اس��ت. در آثارش به المان های س��نتی توجهی به خصوص داش��ته و 
 برخالف بسیاری از تصویر س��ازان که به سرعت تحت تأثیر تکنیک ها

و فضاسازی های هنرمندان غربی قرار می گیرند، توانسته نقوش سنتی 

را به گونه ای مدرن در اختیار بگیرد و با کمک آنها به خلق فضاهایی با 
زیرساخت های ایرانی مبادرت کند. غالب آثار او ساختاری کامال تزئینی 
دارد و فارغ از محور روایتی،تنها بستری برای اجرا به شمار می رود، تا 
آنجا که حتی در بعضی آثار متن را هم به شکل تکسچر به کار برده است. 
گرچه این هنرمند برای آزمون و خطا هنوز جای کار زیادی دارد، ولی 
همین که خالق آثاری الهام دهنده است، خودش یعنی یک گام به جلو.

جوانی های آغداشلو درآپادانا 
گالری آپادانا هم درهایش را به روی راه رفته بازکرده است، البته شاید 
تماشای نمایشگاه نقاش��ی های هنرمندان مبتدی و کالسیک، هنوز 
هم بتواند به مذاق بعضی ها خوش��ایند باش��د. خب سلیقه ها متفاوت 
است همه که پیگیر آثار اکسپرسیونیس��تی و سوررئالیستی نیستند. 
بعضی ها هم هن��وز با دیدن چند طرح س��اده فیگورک��ه کمی حال و 
 هوای آث��ار قدیمی و جوانی های آیدین آغداش��لو را ب��ه ذهن متبادر 

می کند، سردماغ می شوند. پس رفتن به تماش��ای نمایشگاه جاری 
گالری آپادانا حتما حالشان را بهتر می کند. سحر عباسی عبدلی متولد 
سال ۱۳۶۸اس��ت. او دیپلم گرافیک دارد و دانشجوی رشته طراحی 
چاپ پارچه است. عباسی در نمایشگاه هنرجویان آموزشگاه آزاد هنری 
روشن در گالری س��ایه که تیر ماه ۸7 برگزار شده بود، شرکت داشته 
و یک بار هم در همین گالری آپادانا و با همان گروه، نمایش��گاه ترتیب 
داده اند. تهمینه طیبی هم متولد سال ۱۳۶۶ است و مدرک کارشناسی 
ارشد زبان انگلیس��ی دارد. هر دو از شاگردان مهرداد روشنایی هستند 
 و در آثارشان هنوز در پی کس��ب تجربه های کالس��یک اند  و چند و 

چون های طراحی پایه را دنبال می کنند.  

همه چی آرومه 
 همه این ها یعنی بد نیس��ت که کمی خوش��بین باشیم و زود قضاوت 
 نکنی��م و زود نگوییم که چله تابس��تان اس��ت و نکند ب��وی الرحمن 
گالری ها بلند شده و هی از خودت نپرسی که چرا فالن گالری و بهمان 
گالری تلفن هایشان را هم جواب نمی دهند! نه...خبرها آن قدرها هم 
بد نیست و حتما به همین زودی ها اتفاق های بهتر و بهتری می افتد؛ 

فقط باید منتظرشان بمانیم.

پرسه درگالری های شهر

به گالری ها بروید و سر حال بیایید 

کارگردانی بر س��ر این نمایش آمده که از شناخته شده های تئاتر 
کودک تهران اس��ت و اکنون به اصفهان آمده تا بع��د از موفقیت 
نمایش »تصمیم، تصمیم« که به کارگردانی وی در جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان همدان سال گذشته عنوان برتر را به دست آورد، 
اسم مهدی فرشیدی سپهر این بار از اصفهان و در جشنواره تئاتر 

کودک و نوجوان همدان افتخار آفرین باشد.
»من، من، من« یک تئاتر کودک و نوجوان با تمام ویژگی های این 
کار است، با این تفاوت که فرشیدی سپهر از آن دسته کارگردانانی 
 اس��ت که به کار کودک س��طحی ن��گاه نمی کندو ب��رای همین 
»من، من، من« هم مثل بس��یاری از دیگر نمایش های او از دنیای 
درون ح��رف می زند؛ از م��ردم داری، آداب معاش��رت، چیزهایی 
که راجع به آنها برای کودکان حرف زده نمی ش��ود، چیزهایی که 
کودکان به عنوان آدمی��زاد با آن رو به رو هس��تند، ولی برای آنها 

گفته نمی شود. 
»من، من، من« ترکیب چند رسانه است، بنابراین کمدی، جدی، 
بازیگر، ویدئو و... دارد؛ مثل همان چیزی که در زندگیمان می بینیم 

و وابسته به یک جریان تصویری خاص مثل فانتزی نیست و وقتی 
نمایش تمام می شود، شما مجموعه زیادی از تصاویر را دیده اید. آن 
چیزی که شاخصه اصلی این نوع نمایش است ضد داستان بودن 
آن است، به شکلی که تالش نمی کند داستانی را برای شما تعریف 
کند؛ یعنی داستان دارد، اما این داستان، اصل نیست و بیشتر مفهوم 
مهم اس��ت تا منطق و صورت روایی. در واقع »من، من، من« قصد 
دارد که مخاطب به خویشتن خویش سفر کند و سیری در دنیای 
درون داشته باشد؛ دنیایی که بسیار ساده ترسیم می شود و واقعیت 
را به خیال پیوند می دهد.کار، میزانسن هایی دارد که مثل کد عمل 
می کنند و رفتارهایی نیز در آن متجلی می شود که تابع عادت است 
 و بازیگران زندگیشان می کنند؛ بدین معنا که اگر بخواهیم به روش 
فرش��یدی س��پهر اش��اره کنیم، باید بگوییم او پیرو مکتب های 
ش��ناخته ش��ده در تاریخ هنر چون کالس��یک، فانتزی، سورئال 
 و... نیس��ت و یک پس��ت مدرنیس��ت واقعی اس��ت که هنر را در 
زیبایی شناسی خود و روش��ش جس��تجو می کند؛ روشی که به 
پرفورمنس آرت می��ل دارد و چن��ان صدا، ن��ور، تصویر، حرکت 

و... را در ه��م می آمی��زد که به عن��وان مکمل صحنه، نبودش��ان 
 ناممکن اس��ت. اما آن چ��ه موجب می ش��ود »من، م��ن، من« را 
پرفورمنس آرت ننامیم، در تأکید این کار بر نمایش ناشی می شود؛ 
هر چند ما با یک مولتی مدیای نمایشی رو به رو هستیم، اما تصویر، 
نور و صدا که در راستای نمایش و مکمل آن است. به راحتی امکان 
داشت که این ترکیبات از نمایش جدا ش��ود، ولی مشکل از آن جا 
پیدا می ش��د که اگر تصاویر این نمایش در قالبی غیر از افکت ها و 
تصاویری که از ویدئو پروجکش��ن ها پخش  ش��د به بیننده عرضه 
می شد، قطعاً جذابیتی را که در این کار دیدیم نداشت و انجام این 

کار نیز یعنی باز کردن افق های نو در برابر مخاطب این نمایش.
 آن چ��ه »م��ن، م��ن، م��ن« را ب��ه عن��وان ی��ک اثر نمایش��ی 

قابل ستایش می کند، پویایی و 
جنب و جوشی است که برای 
مخاطب در نظر می گیرد. این 
نمایش در طول اج��را مدام به 
تماشاگران نشانی های جزیی 
می دهد ک��ه اگ��ر می خواهی 
داس��تان را دریافت کنی، باید 
به ای��ن کد ه��ا توجه داش��ته 
باش��ی؛ آن چه ب��رای مثال در 
معن��ای فاخر جهان��ی اش در 
فیلم های گ��ودار و در مدیوم 
کاره��ای  در  ایران��ی اش 
کیا رستمی دیده می شود. در 
این کار مخاط��ب که کودک، 
نوج��وان و هم��ه انس��ان ها 
هس��تند، الزم نیست که فقط 
بنشیند تا برایش یک داستان 
را روی صحن��ه روای��ت کنند 

و در پای��ان صندل��ی اش را ت��رک کن��د. ق��رار ب��ر ای��ن اس��ت 
که ذه��ن و گاه فیزیول��وژی او هم ب��ا کار درگیر ش��ود و در پایان 
 نیز با س��ؤال و ذهن��ی درگیر س��الن را ترک کند، همی��ن و بس. 
»من، من، من« نگاهی پست مدرنیسم به نمایش کودک و نوجوان 
دارد و قطعاً قرار هم نیست که همه از این سبک کار خوششان بیاید 
و بی شک شاید بس��یاری نیز این کار را به عنوان یک کار کودک 
نشناس��ند، ولی حقیقت آن اس��ت که کودک امروزی با خرس و 
روب��اه و خرگوش و پند پایانی و دس��ت و رقص راضی نمی ش��ود؛ 
باید به او آن چه را می بیند ارایه داد، ن��ه آن چه که بزرگ تر ها فکر 

می کنند می بیند.

نگاهی به »من، من، من« آخرین اثر گروه نان و عروسک

پست مدرنیسم کودکانه

این روزها آمفی تئاتر شلوغ فرش�چیان میزبان چهار نمایش اس�ت که در میان آنها نمایش  کسری 
»من، من، من« با رویکردی جدید به روی صحنه رفته؛ چرا که علی رغم تمام اختالفات هنرمندان محتشم

اصفهان و پایتخت، این بار شاهدیم که گروه نان و عروسک اصفهان که رهبری آن را امید نیاز 
بر عهده دارد، نمایشی را به روی صحنه برده است. 

»من، من، من« 
ترکیب چند رسانه 

است، بنابراین 
کمدی، جدی، 
بازیگر، ویدئو 
و... دارد، مثل 

همان چیزی که در 
زندگیمان می بینیم 

و وابسته به یک 
جریان تصویری 

خاص مثل فانتزی 
نیست



یادداشت

پرواز شهرکرد - مشهد انجام می شود 
مدیرعامل فرودگاه ش��هرکرد اعالم کرد: پرواز ش��هرکرد - مش��هد 

انجام می شود. 
 سیدعلی جعفرنیا در این رابطه به ایرنا گفت: این پرواز، اولین پرواز 
فرودگاه ش��هرکرد بعد از تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر دایر 

شدن پرواز مشهد- شهرکرد است. 
وی اظهار داشت: این پرواز، ساعت5 :17 از شهرکرد به مقصد مشهد 

صورت می گیرد. 
 جعفرنیا با بیان این ک��ه این پرواز با هواپیم��ای بوئینگ727 انجام 
می شود، افزود: پرواز برگشت از مشهد به مقصد شهرکرد نیز ساعت 
 20:20 دقیقه چهارش��نبه هر هفته انجام می ش��ود و رأس ساعت

55 :21 به سمت تهران بر می گردد. 
مدیرعامل فرودگاه شهرکرد تصریح کرد: مسئوالن استانی و مدیران 
این فرودگاه به دنبال تغییر س��اعت پرواز و افزوده ش��دن یک پرواز 
دیگر به مقصد مشهد از شهرکرد هستند و این مهم به زودی محقق 

می شود. 
جعفرنیا یادآور ش��د: از آنجایی که بیشتر مس��افران در ماه رمضان 
 محل مس��افرت خود را از مش��هد به محل س��کونت خ��ود، یعنی

ش��هرکرد ترک می کنند، به دنبال تداوم این پ��رواز در ماه رمضان 
نیز هستیم. وزیر راه و شهرسازی در س��فر خردادماه خود به استان 
 چهارمحال و بختیاری، با اضافه ش��دن س��ه پرواز به مقصد تهران و 

دو پرواز به مشهد از شهرکرد موافقت کرد. 

 کاشت 50 هکتار نهال 
در جنگل های زاگرس 

گروه شهرستان - در 50 هکتار از جنگل های زاگرس 
مرکزی استان چهار محال و بختیاری کشت نهال صورت 
گرفت. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: کاشت 50 هکتار 
نهال در جنگل ه��ای زاگرس مرکزی این اس��تان پایان 
یافت. علی محمد محمدی افزود: برای اجرای این طرح 
که با مشارکت شرکت تعاونی جنگل نشینان روستاهای 
طارم و رباط کوه اجرا ش��د، یک میلی��ارد ریال از محل 
اعتب��ارات طرح ملی صیان��ت از جنگل ه��ای زاگرس و 

جنوب هزینه شد.

 ثبت چهار بردگوری 
در فهرست ملی 

گروه شهرس�تان - چه��ار بردگوری تاریخی اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری در فهرس��ت آث��ار ملی ثبت 
شد. معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: برد گ��وری های دلنگون 
و مرادآباد پنج، نو ترک��ی و پس  قلعه از جمل��ه این آثار 
هستند که با موافقت ش��ورای سیاست گذاری به عنوان 
 می��راث ملی به ثب��ت رس��ید.590 اثر تاریخی اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری تاکنون در فهرس��ت آثار ملی 

ایران ثبت شد.

میزبانی با شکوه در استانداری 
گردهمایی سراسری مدیران اداری و مالی استانداری های 
کشور در شهرکرد آغاز شد. گردهمایی سراسری مدیران 
و مسئوالن اداری و  مالی و رؤسای اداری استانداری های 
سراسر کشور  روز چهارشنبه در سالن شهید جعفرزاده 
معاونت برنامه ریزی اس��تانداری چهارمحال وبختیاری 

آغاز شد. 
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال وبختی��اری و امام 
جمعه ش��هرکرد در آغاز این گردهمایی سراسری تأکید 
کرد:کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران باید به دنبال 
تحقق شعائر اسالمی در جامعه باش��ند. حجت االسالم 
محمد علی نکونام افزود: براس��اس باوره��ای دینی باید 
خدمت به مردم در راه خدا و در راس��تای تعالی بخشی 

احکام دینی صورت گیرد. 

خبر ویژه

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
  علی علیخانی 

تونل دوم رخ با پیش��رفت فیزیکی97 درصدی در دست ساخت است و 
برای احداث این تونل 1350 متری تاکن��ون 120 میلیارد ریال اعتبار 
هزینه شده است. همچنین تکمیل باند دوم محور شهرکرد- بن- داران 
به عنوان یکی از طرح های مهر مان��دگار نیز با 220 میلیارد ریال اعتبار 
در دس��ت اجراس��ت و اعتبار اختصاص یافت��ه مذکور ب��ه 45 کیلومتر 
از این مح��ور ارتباطی که در حوزه اس��تحفاظی راه ه��ای چهارمحال و 
 بختیاری است،  اختصاص یافت؛ البته برای تکمیل این محور ارتباطی با 
8 درصد پیشرفت فیزیکی در 
 محدوه وردنجان - بن تاکنون 
پنج میلیاردریال اعتبار از محل 
اعتبارات اس��تانی هزینه شده 
اس��ت.  اعتبار الیحه سال 91 
محور ارتباطی ش��هرکرد- بن 
- داران نی��ز 15 میلیارد ریال 

برآورد شده است.

 همه طرح ها با جدیت دنبال 
می شوند

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
روند پیشرفت طرح های مهر ماندگار مطلوب است 

 هادی ارومیان، مشاور و رییس کارگروه پیگیری های ویژه وزیر راه و شهرسازی، روند پیشرفت 
فیزیکی و تکمیل طرح های مهر ماندگار را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با این روال تونل دوم رخ 
و بخشی از طرح های مسکن مهر استان تا آغاز هفته دولت در سال جاری بهره  برداری می  شود.
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رش��د صنع��ت در ای��ن اس��تان ک��م اث��ر در اقتصاد کش��ور، 
به گونه ای اس��ت که می توان گف��ت چهارمح��ال و بختیاری 
آماده جهش در توسعه صنعتی اس��ت؛ چراکه با افتتاح چندین 
طرح مه��م صنعتی نظیر واحد فوالدس��ازی ش��رکت صبافوالد 
 زاگرس اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری و واح��د تولید فوالد 
یک میلیون تنی س��فید دش��ت)یکی از طرح های هش��ت گانه 
فوالد کشور( تا سه س��ال آینده به یکی از قطب های اصلی تولید 
فوالد کشور تبدیل می شود، این درحالی است که درحال حاضر 
اس��تان های پهناور خوزس��تان و اصفهان پرچمدار تولید فوالد 
 کشور هستند. چند سالی است که استان چهارمحال و بختیاری

به ن��ام تع��دادی از ب��زرگ تری��ن کارخان��ه ه��ای خاورمیانه 
ش��هرت یافته که بزرگ ترین کارخانه اکس��ید روی خاورمیانه 
از جمله ای��ن طرح هاس��ت. ای��ن کارخان��ه با ظرفی��ت تولید 
 ماهان��ه هزار تن اکس��ید روی در ش��هرک صنعتی ش��هرکرد با 

26 میلی��ارد ریال س��رمایه گ��ذاری، اکس��ید روی م��ورد نیاز 
کارخانجات لعاب س��ازی، صنایع س��رامیک، چینی بهداشتی، 
الس��تیک، کبریت و کفش س��ازی اس��تان های صنعتی کشور 
 مانند تهران، فارس، خوزس��تان، خراس��ان و قزوی��ن را تأمین 
می کن��د. کارخان��ه 400 هزار تن��ی تولید ورق خودرو اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق 
گالوانیزه خودرو خاورمیانه درسفیددش��ت شهرس��تان بروجن 
از دیگر پروژه های بزرگی اس��ت که به همت س��ازمان توسعه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران)ایمیدرو( در س��ال 89 
در استان راه اندازی ش��د. به گفته مدیران اقتصادی کشور، این 
کارخانه با تولی��د400 هزارتن ورق خودرو تا س��ه س��ال آینده 
 کش��ور را از واردات 200 هزار تنی ورق خودرو گالوانیزه بی نیاز 
می کن��د. فعالیت بی��ش از یک ه��زار واحد تولی��دی و صنعتی 
کوچک و بزرگ، نشانه ای دیگر از رشد و تحرک و پویایی صنعت 

در چهارمحال و بختیاری اس��ت که مس��یر توس��عه صنعتی را 
 تازه آغاز کرده اس��ت. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمح��ال وبختی��اری دراین زمین��ه درگفتگو ب��ا ایرنا گفت: 
چهارمح��ال و بختی��اری دربخ��ش صنعت رتب��ه هجدهم ودر 
بخش معدن رتبه چهاردهم کش��ور را داراس��ت. رحمان کرمی 
افزود: درحال حاضر یک ه��زار و 100 واحد تولیدی و صنعتی با 
 اشتغال بیش از20 هزارنفر و 138 معدن فعال با استخراج ساالنه 
هشت و نیم میلیون تن موادمعدنی ش��امل سنگ های زینتی و 
نما، سنگ الشه ساختمانی، سنگ گچ، سیلیس و خاک نسوز و 
اشتغال یک هزار و 352 نفر در چهارمحال و بختیاری فعال است. 
وی از صدور جواز تأسیس یک هزار و 611 طرح صنعتی دراستان 
خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد مجوز، 458 طرح آن از 2 تا 39 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با 23 هزار و 640 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در حال اجراست. کرمی افزود: حدود 109 طرح 
نیز با سرمایه گذاری شش هزار و 295 میلیارد ریال با پیشرفت 
فیزیکی بیش از 40 درصد در استان در دست اجراست. وی استان 
چهارمحال و بختیاری را اس��تانی مس��تعد برای توسعه صنایع 
دستی و فرش دستباف دانس��ت و گفت: در این استان صدهزار 
بافنده با ظرفیت بالقوه ساالنه بافت400 هزار مترمربع انواع فرش 
فعالیت دارند که هم اکنون در س��ال بیش از 170 هزار مترمربع 
فرش دستباف در سبک های نایینی، بختیاری، گپه و یلمه تولید 
می کنند ک��ه 80 درصد آن به کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس 
 صادر می شود. وی فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی، 
 بس��ته بندی آب معدنی، تولید فوالد، تولی��دات لوله و اتصاالت 
پل��ی اتیلن و س��نگ ه��ای تزیینی را از اس��تعدادهای اس��تان 
 برای توس��عه عنوان ک��رد و افزود: اس��تان در زمین��ه فرآوری و 

بسته بندی به شدت نیازمند سرمایه گذاری است.
 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
نیز س��رمایه گذاری در شهرک های صنعتی اس��تان را فرصتی 
مناسب برای سرمایه گذاران و توسعه اقتصادی استان دانست و 
از آماده سازی 18 شهرک و ناحیه صنعتی برای واگذاری زمین به 
متقاضیان خبر داد. رضا گنجی در زمینه خدمات رسانی در این 
شهرک ها گفت: تمامی شهرک های صنعتی استان به شبکه گاز 
متصل شده است. وی اظهار داشت: پنج شهرک صنعتی شهرکرد، 
س��امان 1و2، کوهرنگ و بروجن نیز از خدم��ات تصفیه خانه و 
فاضالب صنعتی به��ره مندند. گنجی تصریح کرد: زیرس��اخت 
شهرک های صنعتی استان برای س��رمایه گذاری فراهم شده و 
تسهیالت ویژه ای نیز برای سرمایه گذاران در این شهرک ها در 

نظر گرفته شده است. 

صنعت استان چهارمحال و بختیاری روزهای پرافتخاری را می گذراند 

طلوع خورشید صنعت بر بام ایران 

گروه  چهارمحال و بختیاری از استان های کوچک غربی ایران، چندسالی است با شتابی فزاینده در 
مسیر توسعه صنعتی گام بر می دارد.  به گزارش ایرنا، چهارمحال وبختیاری با مساحتی افزون شهرستان

بر یک میلیون و 640 هزار هکتاریک درصد ازمساحت کل ایران را به خود اختصاص داده است. 
این استان ازجمله استان های کم وسعتی است که با حدود 900 روستا بیشتر به عنوان استانی با زمینه های کشاورزی 
و دامپروری شناخته می شود، اما کمتر از 10 سال است که با همت فعاالن اقتصادی و حمایت دولت، صنعت دراین 

خطه با سرعتی رو به رشد پا به پای کشاورزی در حال توسعه و بالندگی است. 
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احضار
591 چون خانم زينب س��لیمیان ش��كايتي علیه آقاي سعید س��لیمانی مبني بر عدم ثبت 
واقع��ه ازدواج مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 900560ک104 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگي براي روز 91/5/31 ساعت 11 ظهر تعیین شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب يک نوبت در 
يكی از روزنامه های كثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
بعم��ل می آيد جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 17381 

شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ 
2931 نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 901325 ک 101 اين دادگاه آقای س��عید جلیلی 
فرزند مرتضی متهم به ايراد جرح با قمه می باش��د. وقت رس��یدگی پرونده برای روز 
چهارشنبه مورخ 91/7/5 ساعت 9/30 صبح تعیین گرديده لذا با توجه به مجهول المكان 
بودن متهم فوق الذكر با انتشار يک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نمايد. در وقت مقرر 
جهت رس��یدگی حاضر گرديده بديهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

شكرانی- مديردفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
2980 شماره دادنامه: 9109970350900384، شماره پرونده: 9009980350900967، 
شماره بايگانی شعبه: 901017، خواهان: آقای مهدی دوست نژاد با وكالت آقای محسن 
نس��اجی به نشانی اصفهان خ وحید نبش خ حسین آباد مجتمع عسگری طبقه دوم واحد 
5، خواندگان: 1- آقای اس��حق رسولی به نشانی تبريز خ محققی روبروی ترمینال قديم 
كوچ��ه مهران پالک 10/91، 2- خانم طاهره محمدی، 3- ش��ركت ماهان رايانه تجارت، 
4- آقای نويد فاتحی همگی به نش��انی مجهول المكان، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک، 
2- تأمین خواسته، گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح ذيل مبادرت بصدور رأی می نماي��د. رأی دادگاه: دعوی خواهان آقای مهدی 
دوس��ت نژاد با وكالت آقای محسن نساجی به طرفیت خواندگان 1- اسحق رسولی 2- 
ش��ركت ماهان رايانه تجارت و 3- طاهر محمدی 4- نويد فاتحی بخواس��ته مطالبه مبلغ 
95/000/000 ريال وجه يک فقره چک به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأديه می 
باش��د با توجه به دادخواست تقديمی و فتوكپی مصدق چک شماره 90/4/15-745944 
عهده بانک تجارت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور 
خوان��دگان و ع��دم ايراد و دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و ب��ا توجه به وجود اصل 
چک در يد خواهان كه دلیل بر اش��تغال ذمه صادركننده می باش��د و نظر به اينكه چک 
مذكور توس��ط خواندگان رديف س��وم و چهارم از حساب خوانده رديف دوم صادر و 
توس��ط خوانده رديف اول ظهرنويس��ی ش��ده دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد 

مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
و م��اده 19 قانون صدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون 
ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/035/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق 
الوكاله وكیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محكوم می كند. خس��ارات تأخیر تأديه 
از تاريخ سررسید چک وفق آخرين شاخص اعالمی بانک مركزی در زمان اجرا محاسبه 
می ش��ود. رأی صادر ش��ده غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی اس��ت در خصوص 
درخواس��ت قرار تأمین خواسته با توجه به صدور حكم و عدم توديع خسارات احتمالی 
قرار رد درخواس��ت صادر می ش��ود. م الف/ 6136 اصالنی- رئیس ش��عبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

تأسیس
2981 شماره: 818/الف91/103. آگهی تاسیس شركت كیمیا بهبود آسیا سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1391/3/23 تحت شماره 47347 و شناسه ملی 10260654290 
در اين اداره به ثبت رس��یده و در تاري��خ 1391/3/23 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكمیل 
گردي��ده و خالصه اظه��ار نامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عم��وم در روزنامه های 
رس��می و كثیراالنتشار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: ارائه خدمات 
مش��اوره در زمینه موضوع شركت، مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت ، تأمین مواد اولیه، 
تأمین نیروی انس��انی موقت جهت ادارات و ارگان ها، پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات 
صنعتی، توسعه، نوس��ازی، مونتاژ، تولید، توزيع، صادرات، واردات، بازرسی فنی كاال 

)سوريانس(، بازرسی مهندسی، اخذ نمايندگی از شركت های داخلی و خارجی، تأسیس 
ش��عب داخل و خارج از كشور، اخذ تس��هیالت از مؤسسات مالی و اعتباری جهت امور 

ش��ركت و سرمايه گذاری، مشاركت با ساير شركت ها و مؤسسات داخلی و خارجی، 
انج��ام امور بازرگان��ی داخلی و بین المللی، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، 
اكتش��اف، برنامه ريزی و كنترل پروژه و مديريت طرح، امور پیمانكاری، اجرای پروژه 
ها، به روش طرح و س��اخت و كلید در دس��ت، شركت در مناقصات و مزايدات، خدمات 
تحقیقات و امكان س��نجی طرح ها در زمینه های زير ش��امل و نه محدود به: معماری، 
معماری داخلی، ارگونومی، شهرسازی، راه سازی، راه آهن، پل سازی و تونل و محوطه 
س��ازی و فضای سبز و شهرک س��ازی و انواع ساختمان و سازه، سخت افزار، صنايع 
فل��زی و ن��ورد، ذوب و ريخته گری و كانی ها و صنايع غیرفلزی و ماش��ین س��ازی، 
صنايع ش��یمیايی و كش��اورزی و دامی و چوب، نساجی و پوش��اک، متالوژی، غذايی، 
تجهیزات پزش��كی، لوازم خانگی و بس��ته بندی ، بیوونانو تكنولوژی، انرژی های نو و 
محیط زيس��ت، نقشه برداری، تجهیزات آزمايشگاهی و دندانپزشكی، در هر مورد كسب 
مجوز پروانه های الزم از وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع 
ذيصالح ضروری می باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان بزرگمهر، روبروی ركن 

الدوله، فرعی 42، پالک 319، كدپستی 8154856695، تلفن: 03112657549. 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد 
س��هم با نام می باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط موسسین طی گواهی بانكی مورخ 
1391/01/30 نزد بانک صادرات شعبه نورباران اصفهان پرداخت گرديده است و الباقی 
س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مديران شركت: 1-5- آقای ايمان 
صادقیان لودريچه به س��مت رئیس هیئت مديره. 2-5- آقای محمد امین حاجی احمدی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مديره. 3-5- آقای محمد بخش��نده بابرصاد به سمت عضو 
هیئت مديره. 4-5- آقای محمد بخش��نده بابرصاد  به س��مت مدير عامل به مدت 2 سال 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور شركت 
با امضاء مديرعامل و يكی از اعضاء هیأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت و كلیه 
اوراق عادی و اداری با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هیئت مديره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای رس��ول ابوطالبی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم سمیراالسادات 
امیری به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 5938/1 آذری- رئیس اداره ثبت ش��ركت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
2983 ش��ماره: 1010/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��ركت تولیدی بیتا س��پهر اسپادان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 37144 و شناس��ه مل��ی 10260546895. به اس��تناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مديره مورخ 1391/03/27 تصمیمات 
ذيل اتخاذ ش��د: 1- آقای محمد ركن آبادی به عنوان بازرس اصلی، خانم س��میه سنگ 

ك��ش ها به عنوان بازرس علی البدل برای يک س��ال مالی انتخاب گرديدند. 2- روزنامه 
كثیراالنتش��ار زاينده رود جهت نش��ر آگهی های ش��ركت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
مديره به قرار ذيل می باش��ند: آقای اكبر رنجبر بهادران��ی و خانم زهره منصوريان و 
آقای اصغ��ر رنجبر بهادرانی تا تاريخ 1393/03/27. 4- س��مت اعضاء هیئت مديره به 
قرار ذيل تعیین گرديدند. آقای اكبر رنجبر بهادرانی به سمت رئیس هیئت مديره و خانم 
زهره منصوريان به س��مت نائب رئیس هیئت مدي��ره و آقای اصغر رنجبر بهادرانی به 
س��مت عضو هیئت مديره و آقای اصغر رنجبر بهادرانی به س��مت مديرعامل. 5- كلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شركت با امضاء مديرعامل و رئیس هیئت مديره متفقًا و 
با مهر شركت معتبر است. ضمنًا مديرعامل مجری مصوبات هیئت مديره می باشد. در 

تاريخ 1391/04/01 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأيید 
و امضاء قرار گرفت. م الف: 5945/1 آذری- رئیس اداره ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه ماده 101
2985 ش��ماره پرونده: 8700400200300006/1، شماره بايگانی پرونده: 8700006/1، 
شماره ابالغیه: 9100510200301229، بدينوسیله به آقای مجید رفیعی كركوندی فرزند 
عبدالمحمود ساكن: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی كوچه شهید ايازی مجتمع سبز 
طبقه دوم و برابر متن گواهینامه عدم پرداخت به نشانی: آبفا ملک شهر كه برابر گزارش 
مأمور مربوطه امكان ابالغ واقعی به ش��ما میسر نگرديده است ابالغ می گردد راجع به 
تمامت 46/75 سهم از 61 سهم سه دانگ مشاع از 122 سهم ششدانگ پالک 4796/437 

واقع در بخش پنج ثبت اصفهان متعلق به آقای مجید رفیعی كركوندی كه در مقابل طلب 
آقای تقی حس��ینی دارگانی و پنج درصد اجرائی بازداش��ت گرديده، توسط كارشناس 
رس��می دادگس��تری به مبلغ دو میلیارد و سیصد و نود و هش��ت میلیون و هشتصد و 
يازده هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ريال ارزيابی گرديد. لذا برابر ماده 101 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی بدينوسیله به شما اخطار می شود كه پس از رؤيت اين اخطار 
بفاصله 5 روز چنانچه اعتراض داريد اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ پنج میلیون ريال 
هزينه جهت تجديد ارزيابی ارسال داريد واال به همان قیمت آگهی خواهد شد. اين آگهی 
فقط ي��ک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد. م الف/ 

5892 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2986 ش��ماره پرونده: 9000400200300388/1، شماره بايگانی پرونده: 9000625/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200301159، بدينوس��یله به حمیدرضا مستوفی زاده فرزند 
رض��ا ش ش 227 از اصفهان به نش��انی اصفه��ان خ گلخانه كوی ارغ��وان پالک يكی 
به آخر مانده بدهكار پرونده كالس��ه 9000400200300388/1 كه برابر گزارش واحد 
ابالغ نیروی انتظامی اصفهان ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر چک شماره 
496077-1388/1/20 عهده بانک ملی ش��عبه دارائی اصفهان بین شما و صندوق قرض 
الحسنه محمد رسول اله )مديريت تصفیه( مبلغ 60/000/000 بدهكار می باشید كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشريفات قانونی 
اجرائیه صادر و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح می باش��د ل��ذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اين 
صورت بدون انتشار آگهی ديگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. م الف/ 5891 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ
2989 تجديدنظرخواه آقای سعید سیدنا بطرفیت تجديدنظرخوانده خانم الهه نوی زيدانی 
نسبت به دادنامه شماره 350401339-90/12/20 در پرونده كالسه 905/90 ح/ 4 شعبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اقدام به تجديدنظرخواهی نموده كه براساس آن 
تجديدنظرخواه به فک رهن س��ند مالكیت خودرو س��واری پژو روآ به شماره انتظامی 
ايران 13-313 و 27 خس��ارات دادرس��ی محكوم گرديده اس��ت لذا با توجه به مجهول 
الم��كان بودن تجديدنظرخوان��ده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آيین دادرس��ی مدنی 
يک نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتش��ار اصفه��ان درج و آگهی و به تجديدنظرخوانده 
مجه��ول المكان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نش��ر آگهی ب��ا مراجعه به دفتر 
ش��عبه و دريافت نسخه ثانی دادخواست تجديدنظر و ضمائم آن پاسخ كتبی خود را در 
فرجه مرقوم ارائه نمايد. م الف/ 6258 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
2998 ش��ماره: 1203/90 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 117 تاري��خ 91/2/17 ح��وزه 27 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعیت يافته اس��ت محكوم علیه علیرضا 
صالحی قلعه ش��اهرخی مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون 
ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت دويس��ت و بیست و شش هزار ريال به عنوان 
خس��ارت دادرسی و خسارت تأخیر تأديه از تاريخ 90/12/3 لغايت اجرای حكم در حق 
محكوم له س��ید اكبر میربد نش��انی محل اقامت: ملک ش��هر- خ آزادگان- فرش مدرن. 
و پرداخ��ت نیم عش��ر اجرائی در حق دولت. م��اده 34 قانون اجراي اح��كام: همین كه 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش��د محكوم علیه مكلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگذارد ي��ا ترتیبي براي پرداخت محكوم به بدهد ي��ا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر 
به اج��راي مفاد اجرائیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به 
 قس��مت اجرا تسلیم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی
3026 خودرو پرايد به شماره انتظامی 72 ن 688 ايران 13 به نام فردين موقن

مدرک ديپلم صادره از دبیرس��تان انديشه دستگرد امامزاده از توابع استان چهارمحال 
و بختیاری

سند مالكیت شماره 30/1232 دفتر 492 مربوط به يكباب منزل مسكونی دو طبقه وياليی  
واقع در ملک شهر شهرک نگین، به مالكیت آقای فردين موقن دستگردی

پروانه ساختمان ملک شماره 30/1232 بنام فردين موقن دستگردی
خودرو پرايد و مدرک به نام آقای فردين موقن

 
اطالعیه

3027 بدينوس��یله به اطالع مردم عزيز شهرس��تان نجف آباد می رساند انجمن خیريه 
ديابت )جنان( جهت اخذ بانک اطالعاتی خود از خانواده های محترمی كه دارای س��ابقه 
بیمار ديابتی اعم از بزرگس��ال يا كودک می باشند تقاضا می دارد ضمن مراجعه به اين 
انجمن واقع در نجف آباد خیابان دكتر ش��ريعتی جنب مس��جد النبی نبش كوچه نوريان 
و يا از طريق س��ايت اينترنتی www.jananansar.ir نس��بت به تكمیل فرم اطالعاتی 
مربوط��ه اقدام نمايند. تلفن: 2724256-0331، ضمنًا ش��ماره حس��اب س��یبا بانک ملی 

0108600892002 جهت اهداء كمک های مردمی اعالم می گردد. 
 

اصالحیه
3028 شركت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 675 
می باشد كه در آگهی مورخ 91/4/26 روزنامه زاينده رود اشتباهًا 649 چاپ گرديده بود 

كه بدين وسیله اصالح می گردد.
 

مزایده
3029 ش��عبه دوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرايی به شماره 4766/90 ش ح دوم له سید علی مدنیان علیه 1- مهدی مؤمنی 
2- امیرض��ا مؤمنی نهجیری به آدرس: اصفهان، سپاهانش��هر خ الوند يک خ كاش��ف خ 
كامران مجتمع صدف بخواسته مطالبه مبلغ 12/602/680 و هزينه كارشناس 700/000 
ريال و نش��ر آگهی به مبلغ 150/000 ريال كه جمعًا به مبلغ 13/452/680 ريال جلسه 
مزايده ای را در تاريخ 91/5/18 س��اعت 11-10 صبح در طبقه اول مجتمع ش��وراهای 
حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم كاشانی جنب بیمه ايران به منظور فروش 
اموال توقیفی محكوم علیه كه جمعًا توس��ط كارشناس رس��می دادگستری اصفهان به 
مبلغ 40/000/000 ريال ارزيابی گرديده اس��ت برگزار نماين��د. طالبین خريد می توانند 
5 روز قبل از تاريخ فروش مبلغ 10 درصد از هزينه كارشناس��ی را به ش��ماره حساب 
2171350205001 ملی دادگس��تری اصفه��ان واريز نموده و با ارائ��ه فیش آن به اين 
اجرا از اموال و خودرو س��واری پژو آردی مدل 1385 و قیمت مزايده از پايه ش��روع 
ش��ده و خودرو به شخص يا اش��خاصی فروخته خواهد ش��د كه باالترين پیشنهاد را 
ارائه نمايد. و مش��خصات خودرو بدين شرح می باشد: س��واری پژو آردی به شماره 
انتظامی 179 ص 17 ايران 13 به رنگ س��بز يشمی نوع س��وخت بنزين شماره موتور 
11784090988 ش��ماره شاسی 13493481 كه توسط كارش��ناس رسمی دادگستری 
اصفهان 40/000/000 ريال ارزيابی گرديده اس��ت. ش��عبه اول اجرای احكام ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

مزایده
3030 شعبه سوم اجرای احكام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرايی به شماره 3570/90 ش ح سوم له سید جعفر صدری میردامادی و علیه 
س��یدرضا گلستانه راد به خواسته مطالبه به آدرس: اصفهان خیابان مدرس، سرچشمه 
كوچه هوشیار كوچه شهید قلمزن پ 7 به خواسته مطالبه 15/030/000 ريال بابت اصل 
خواسته جلسه مزايده ای را در تاريخ 91/5/22 ساعت 10/30-9/30 صبح در طبقه اول 
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم كاشانی جنب بیمه ايران 
به منظور فروش اموال توقیفی محكوم علیه كه توس��ط كارش��ناس رسمی دادگستری 
اصفهان به مبلغ17/600/000 ريال ارزيابی گرديده است برگزار نمايد. طالبین خريد می 
توانند 5 روز قبل از تاريخ فروش مقدار 10 درصد از هزينه كارشناس��ی را به ش��ماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان واريز نموده و با ارائه فیش آن 
به اين اجرا از اموال بازديد به عمل آورده و در مزايده شركت نمايند. و اموال به شخص 
يا اشخاصی فروخته خواهد شد كه باالترين پیشنهاد را ارائه نمايند. و مشخصات اموال 
بدين ش��رح می باشد: 1- اموال يكصد و ش��صت عدد تسمه مربوط به پژو 206 تیپ 2 
تسمه تاير ها از نوع دانگل استرونگا 104 دنده ای كه ارزش هر يک از تسمه ها در حال 
حاضر در بازار فعلی در حدود110/000 ريال برآورد قیمت گرديده است. كه ارزش كل 
160 عدد تس��مه به مبلغ 17/600/000 ريال می باش��د. شعبه اول اجرای احكام شورای 

حل اختالف اصفهان
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امام جواد  )علیه السالم (:
اعتماد به خدا بهای هر چیز گرانبها اس��ت و نردبانی به سوی 

هر بلندایی

کنجکاوی مردانه
 ی��ک روز در پیاده رو داش��تم م��ی رفت��م. از دور دیدم ی��ک کارت 
پخش کن خیلی با کالس، کارت های رنگی قشنگی دستش است، 

ولی این کارت ها را به هر کسی نمی دهد !
به خانم ها که اصاًل نمی داد و تحویلشان نمی گرفت، در مورد آقایان 
هم خیلی گزینشی رفتار می کرد و معلوم بود فقط به کسانی کارت 

می دهد که مشخصات خاصی از نظر خودش داشته باشند.
 احس��اس کردم فکر می کند هر کسی لیاقت داش��تن این تبلیغات 
 تمام رنگی خیلی خوش��گل و گران قیم��ت را ندارد، الب��د فقط به 

آدم های باکالس و شیک پوش و با شخصیت می دهد!
بدجوری کنجکاو بودم بدانم این کارت ها چه هستند!

با خودم گفتم یعنی نظر این کارت پخش کن خوش تیپ و با کالس 
راجع به من چیست ؟! من را تأیید می کند؟!

کفش هایم را با پشت ش��لوارم پاک کردم تا مختصر گرد و خاکی که 
رویش نشسته بود پاک ش��ود و برق بزند! شکمم را دادم تو و در عین 
حال س��عی کردم خودم را جوری نش��ان بدهم که انگار برایم مهم 
 نیست!اما دل توی دلم نبود! یعنی به من هم از این کاغذهای خوشگل 
می دهد؟! همین طور که سعی می کردم با بی تفاوتی از کنارش رد 
ش��وم، با لبخندی به من نگاه کرد و یک کاغ��ذ رنگی طرفم گرفت و 

گفت: آقای محترم، بفرمایید !
قند توی دلم آب شد! با لبخندی ظاهری و با حالتی که نشان بدهم 

اصاًل برایم مهم نیست، به او گفتم :
می گیرمش، ولی االن وقت خواندنش را ندارم!

چند قدم آن ط��رف تر پیچیدم توی قن��ادی و آن قدر هول بودم که 
داشتم با سر می رفتم توی کیک! ایستادم و با ذوق تمام به کاغذ نگاه 

کردم؛ فکر می کنید روی کاغذ چه نوشته بود؟
»دیگر نگران طاسی س��ر خود نباش��ید!پیوند مو با جدیدترین متد 

روز...!«

عجیب ترین و گران ترین هدایا 
هدیه یکی از راه های نشان دادن میزان عالقه یک شخص به شخص 
دیگر است و هر کس در حد توانش هدیه ای را خریداری می کند، اما 
گاهی این هدایا به اندازه ای گران هستند که سوژه رسانه ها می شود.

در این مطلب ش��ما با برخی از این هدایای بس��یار بزرگ و یا عجیب 
آشنا می شوید.

     کادوی ملک عبد اهلل به اوباما
ملک عبد اهلل، پادشاه عربستان در اولین 
 س��فر ب��اراک اوباما ب��ه این کش��ور،

یک س��ری هدایا به ارزش 300 هزار 
دالر به او داد. این هدایا که تشکیل شده 
بودند از جواهرات، کتاب های نایاب و 
اقالم دیگ��ر، به عن��وان گ��ران ترین 
هدایای مابین دو مقام رسمی شناخته 
می شود. در این مجموعه، گوشواره هایی از الماس با ارزش هر کدام 
هفت هزار دالر، یک دست جواهرات الماس به ارزش190 هزار دالر و 

همچنین درخت های مینیاتوری ساخته شده از طال وجود داشت.
    مجسمه رومن ابراموویچ

مالک میلیاردر باشگاه چلسی برای این 
که هدیه خاص��ی را برای همس��رش 
خریده باشد،14 میلیون دالر برای یک 

مجسمه برنزی پرداخت کرد.
البته به غیر از این مجسمه او که انگار 
عاشق خریدهای میلیون دالری برای 
همس��رش اس��ت، در هدیه ای دیگر، 
ویالیی به مبلغ120 میلیون دالر به همراه چندین تابلوی نقاشی بسیار 

گران قیمت به او هدیه داد.
    کیف ویکتوریا بکهام

دیوید بکهام، فوتبالیس��ت مش��هور و 
همچنین یک��ی از پردرآمدترین افراد 
دنیا، برای همس��رش کی��ف هایی به 
ارزش بیش از130هزار دالر خریداری 
 کرد. این کیف ه��ا که هر س��اله تنها 
سه عدد از آنها ساخته می شود، از چرم 
سفید کروکودیل است و همچنین قفل 

آن نیز از الماس ساخته شده است.
    الماس اورلو

در س��ال 1798 یکی از پرنسس های 
روسی عالقه خاصی به یک افسر ارتش 
پی��دا کرد و ب��ه همین عل��ت هدایای 
بسیار زیادی را به او می داد. یکی از این 
هدایا، الم��اس اورلو بود ک��ه در زمان 
خودش بیش از 400 هزار روبل ارزش 

داشت.
    تاج محل

س��اختمان بس��یار زیبای تاج محل را 
بیش��تر مردم دنیا می شناس��ند. این 
ساختمان در 22 س��ال و تمام از مرمر 
سفید ساخته شده و به عنوان نمادی از 
عشق پادشاه هند بوده که به پرنسس 
ایرانی هدیه داده ش��د. ای��ن مکان در 
سال 1653 بیش از 32 میلیون روپیه 

هند ارزش داشته است.

درباره وجود حیات و یا انواع��ی از آن در فضای پیرامونی 
کره زمین، همواره فرضیات مختلفی وجود داشته است؛ 
فرضیاتی که برخی کشفیات دانش��مندان و تئوری های 

نجومی حاضر است بخش اعظمی از آنها را اثبات کند.
بخش علمی سایت  ام. اس .ان اخیراً گزارشی تصویری را با 
عنوان »10 نشانه برای وجود حیات در فضا« منتشر کرد.

در این گزارش10 دستاورد علمی که می توانند شواهدی 
مبنی بر وجود حیات و یا انواعی از آن در فضای الیتناهی 

پیرامون کره زمین باشند، معرفی شده است.
1   سیگنال هایی از منبع مرموز

دانشمندان در سال 2004، منطقه ای را در آسمان مورد 
بررس��ی قرار دادند که هم��واره س��یگنال های رادیویی 
مرموزی را ساطع می کرد. این سیگنال ها که توسط برخی 
واحدهای رادیویی در زمین دریافت شدند، می توانستند 
نشانه ای از یک حیات فرازمینی باشند که تالش می کند 

تا با زمینی ها ارتباط برقرار کند.
2   خواهران زمین

دانش��مندان از س��ال 2001 تاکنون بررسی مجدد یک 
 تئ��وری را آغ��از کرده اند ک��ه اثبات می کند کهکش��ان 
راه شیری به غیر از کره زمین، میزبان صدها هزار سیاره 

دیگری است که می توانند از حیات میزبانی کنند.
3  باکتری های مشتری

طی مطالعاتی که در س��ال2001 بر روی سیاره مشتری 
 انجام ش��د، این احتمال قوی ب��ه وجود آم��د که حلقه 
 قرم��ز رنگ دور مش��تری می توان��د در نتیج��ه نورهای 
مادون قرمزی باش��د که باکتری های موجود در مشتری 

پس از یخ زدن از خود ساطع کرده اند.
4  گوگرد و آتشفشانی های فعال قمر مشتری

در سال2003، آثاری از گوگرد و یک آتشفشان فعال در 
قمر اروپای سیاره مشتری به دس��ت آمد. این مسأله نیز 

احتمال وجود حیات را در فضا تقویت کرد.
5   حیات در سیاره ناهید

اتمسفر س��یاره ناهید نیز می تواند پذیرای گونه هایی از 
حیات باشد. این فرضیه با مطالعاتی که در سال 2002 بر 
روی اتمسفر سیاره ناهید انجام شد، به دست آمد. محققان 

در اتمسفر ناهید، کربونیل سولفاید کشف کرده بودند.
6   میکروب مریخی

دانشمندان روس��ی در س��ال 2002، میکروبی را کشف 
 کردند ک��ه می توان��د به ط��رز ش��گفت آوری در مقابل 
تابش های رادیواکتیویت��ه زنده بماند و س��ال ها نیز به 
حیات خود ادامه دهد. شواهدی وجود دارد که منشأ این 

میکروب، سیاره مریخ است.
7  کشف فسیل در شهاب سنگ مریخی

محققان در سال 1996، نشانه هایی از فسیل نانوباکتری ها 
 را در ی��ک ش��هاب س��نگ مریخی پی��دا کردن��د. این 

شهاب سنگ در قطب جنوب فرود آمده بود.
8  این سیگنال های منظم ناشناس

در س��ال 1977، محقق��ان دانش��گاه آهای��و در آمریکا، 
پالس هایی عجیب را از فضا دریافت کردند که معنای آنها 
نامفهوم بود، اما مطالعات نشان می داد که این پالس ها و 
سیگنال ها منظم هستند. پالس های اشاره شده از فاصله 
220 میلیون سال نوری به زمین رسیده بودند و این امکان 
وجود داش��ت که آنها از طریق یک فرستنده قوی بیگانه 

ارسال شده باشند.
9  کشف گاز متان در مریخ

گروه هایی از محققان در سال 2004، توانستند در اتمسفر 
سیاره مریخ، گاز متان کشف کنند. گاز متان یا گاز مرداب، 
در کره زمین از حیات نشأت می گیرد و اساساً نشانه ای بر 

وجود حیات به شمار می رود.
10  کشف حیات شیمیایی متابولیک در مریخ

تیم هدایت کننده سیاره پیمای وایکینگ در سال 1976 
ادعا کرد که مدارکی ش��یمیایی از وجود حیات در سیاره 
مریخ را کش��ف کرده است. این کشف نش��ان می داد که 
مواد متابولیکی در خاک مریخ وجود دارند که می توانند 
گازهای رادیواکتیو ایجاد کنند.10 نش��انه اش��اره شده 
مبنی بر وجود حیات یا انواع��ی از حیات در فضا در حالی 
ارایه شده که کش��فیات جدیدتر از سیاره مریخ به عنوان 
شبیه ترین س��یاره منظومه شمس��ی به کره زمین، این 
طور نش��ان می دهد که در گذشته در این س��یاره آب و 
حتی اقیانوس های بزرگ وجود داشته است، این در حالی 
است که بر اساس اطالعات به دست آمده در سایت های 
اطالعات فضایی، وجود آتشفشان های خاموش در مریخ 
که احتمال فعال بودن آنها نیز وجود دارد، نشانه  دیگری از 
وجود حیات یا انواعی از آن در مریخ است. برخی واحد های 
فضایی در آمریکا و روسیه نیز مشغول بررسی طرح هایی 
برای اعزام فضانورد به کره مریخ هس��تند، این در حالی 
است که جدای از عالقه آمریکا و روسیه برای بزرگنمایی 
دستاوردهای فضایی خود، مسأله س��فر انسان به مریخ 
با چالش هایی اساس��ی روبه رو است. طوالنی بودن زمان 
سفر به مریخ، عمیق ترین چالشی است که در این زمینه 
وجود دارد. گفته می شود سفر رفت و برگشت به مریخ و 
انجام یک س��یاره پیمایی کم مدت، بیش از یک سال به 
طول می انجامد.  این مدت زم��ان، اصلی ترین معماها را 
برای چگونگی تأمین انرژی یک فضاپیما و مقوالت الزم 
برای حیات فضانوردان طی مدت اشاره شده و حین قطع 
دسترسی ها به زمین ایجاد کرده است. در زمینه تئوری 
وجود حیات در مریخ همچنی��ن تصویری وجود دارد که 
درباره آن نظریات فراوانی مطرح شده است. این تصویر که 
چند سال قبل توسط کاوشگر ناسا و از سطح استوای مریخ 

به زمین مخابره شده است.

10 نشانه برای وجود 
همسایگان فضایی +19+36

+12+32
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خواندنی

دانستنی

داستان

خبر ویژه

عکس نوشت

این عکس که حفاظت از محیط زیس��ت و طبیعت را به زیباترین شکل ممکن به نمایش 
گذاشته است، گرچه بسیار دست به دست گشته، اما به دیدن هزار باره می ارزد. در حالی 
که نام چندانی از عکاس و همچنین سازندگان این جاده در دل بیابان وجود ندارد، اما رفتار 

آنها با طبیعت بسیار آموزنده و قابل ستایش است.
 در گوگل برای ای��ن عک��س عن��وان» save every tree if its the last«  را انتخاب 
کرده اند که به معنای»هر درختی را مانند آخرین درخت نجات دهید« یا » از هر درختی 

مانند آخرین درخت مراقبت کنید« است.

اگر حیوانات نیز مثل انس��ان ها با مش��کل چاقی مواجه بودند، به انواع مختلف بیماری ها 
مبتال شده و دامپزش��کان قادر به پاس��خگویی به این حجم بیمار کوچک و بزرگ نبودند! 
پژوهش��گران هش��دار می دهند، زندگی مدرن اثرات نامطلوبی بر کیفی��ت زندگی مردم 
داش��ته که از آن جمله می توان به کاهش فعالیت جس��می و گرایش بیش��تر به س��مت 
غذاهای آماده اش��اره کرد. پژوهش های صورت گرفته در دانشگاه دوک نشان می دهد، تا 
سال2030 میالدی بیش از 50 درصد جمعیت آمریکا با مشکل اضافه وزن و چاقی مفرط 

مواجه خواهند بود.

اگر حیوانات چاق بودند...!آخرین درخت

یک پلیس زن در حال 
هدایت مردم به سمت 
المپیک پارک لندن 

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

دست انداز هول حلیم

چند نفر از دوستان طی یکی دو  مجید 
هفته اخیر مدام به حقیر تذکر کافی

می دادند که در ب��اب کنکور و 
کنکوری ها چرا چیزی نمی نویسی؟ 

هرچ��ه باش��د ت��ب کنک��ور ای��ن روزه��ا ب��اال گرفته 
و خیلی ها ب��ا این موضوع دس��ت به یقه ان��د. بنده در 
پاس��خ عرض می ک��ردم که هم��ان تلویزی��ون و بازار 
کتاب و رس��انه ها که به قبض��ه کنکوری ه��ا درآمده 
 اس��ت و دوس��تان با جدیت��ی مث��ال زدنی مش��غول 
 سر کیس��ه کردن ملت هستند، بس اس��ت؛ این ستون 
یک دهن��ه نقل��ی را اجازه بدهی��د به مس��ائل دیگری 

اختصاص بدهیم.
 اما دیروز خبری شنیدم که بنده را مجاب کرد این عهد 
را بشکنم. خبر رسیده اس��ت که یک جوان تایوانی پس 
از 40 ساعت بازی رایانه ای مداوم سنکوپ کرده و جان 
به جان آفرین تس��لیم کرده است. حتما می پرسید چه 

ربطی دارد؟! 
عرض می کنم که درس��ت اس��ت ک��ه این بن��ده خدا 
تایوانی بوده، اما ما چه می دانیم ش��اید کنکور تایوانی 
ها هم همزمان با ما برگزار می ش��ود و آنج��ا هم بعد از 
اتمامش، این جوانان ول��ع یافته، هجوم م��ی آورند به 
س��مت تفریح  و س��رگرمی هایی که پیش از کنکور از 
آن محروم بوده اند و چه بس��ا از ه��ول حلیم می افتند 
 داخل دیگ! لذا با توجه به جمیع جهات به خانواده های 
کنکوری ها همین جا اعالم خطر می کنم که اگر مواظب 
بچه هایشان نباشند، بعید نیست که سرنوشت مشابهی 

در انتظار آنها هم باشد.
 بازی رایانه ای و این طور چیزها که مس��أله ای نیست، 
خطرات بزرگ تری در انتظار کنکوری های برگشته از 
امتحان است؛ مثال پسر جوانی که یک سال تمام پایش 
را از خانه بیرون نگذاشته و معتکف دیر اتاق و متصل به 
انواع کتب و جزوات بوده است را اگر به حال خودش رها 

کنی، می رود بی��رون از خانه و این ق��در بیرون از خانه 
می ماند که چه بسا اساس��ا یادش برود خانه کجا بوده و 
خب، گرگ های اجتماع هم که منتظر همین دوستان 
هستند تا آنها را به طور کامل میل بنمایند. یا دختری را 
تصور کنید که طی سال گذش��ته در هیچ میهمانی اعم 
از جشن تولد، عقد و عروس��ی، ختم انعام حاضر نشده 
است؛ اگر مدیریت درستی حاکم نباش��د، چه بسا این 
 قدر با دعوت و بی دعوت به خانه اق��وام برود و این قدر

 لباس های این مدت ندیده را به رخ هم سن و ساالنش 
بکشد که هم موجب آبروریزی خانواده شود و هم اسباب 

حرف و حدیث های بعدی! 
لذا به خانواده ه��ای عزیزان کنکوری ع��رض می کنم 
هنوز هم دیر نش��ده، فقط باید به خ��ود بیایید و با یک 
عزم جدی این نوباوه گان را از غوطه خوردن در منجالب 
تفریح و تفرج بیرون بکش��ید... اما آرام، آرام که جایش 

هم زیاد نسوزد.

تیمی از دانش��مندان س��وئیس و آلمان آخرین نتایج تراکم 
تحریک شده برای تولید قطرات باران را توسط لیزر گزارش 
کردند. تولی��د لیزرهایی با انرژی باال در آس��مان برای تولید 
باران، هم اکنون یک رویای فناوری است و تکنیک های کنونی 
ش��ات کننده پرتوهای لیزر یا پرتاب کننده مواد شیمیایی به 

آسمان، کمترین نمایش تحقق این رویا هستند.
یکی از نخس��تین نمایش ه��ای موفق تراکم تحریک ش��ده 
توسط لیزر، اواخر سال گذشته میالدی معرفی شد که در آن 
دانش��مندان از لیزر قوی برای تولید ذرات آبی ریز در هوای 

مالیم و مرطوب استفاده کردند.
ذرات آبی مزبور دارای قطر چن��د میکرومتری بودند که این 
رقم صد برابر کوچک تر از آن است که بتواند به عنوان قطرات 

کوچک باران ببارد.
با این حال، آزمایشات جدید نش��ان د هنده توانایی متحول 
کردن ذرات از فاز گازی به فاز مایع از طریق تراکم هس��تند 
و این ام��ر، تولید قط��رات بزرگ تر را آس��ان خواه��د کرد. 
یافته  های حاصله، حاکی از آن است که لیزر قادر به تحریک 
تش��کیل ذرات ریز اس��ت. این تکنیک ش��امل تجزیه نوری 
)photodissociation( است که در آن فوتون ها ترکیبات 
جوی را در اتمس��فر می ش��کنند. این فرآیند منجر به تولید 
اکسیدهای نیتروژن و ازون می شود که به تشکیل ذرات اسید 

نیتریک ختم می شود. این امر ذرات مولکول های آب را برای 
خلق قطرات ریز این مایع به هم پیوند می دهد.

آگاهی از چگونگی تحریک رشد ذرات از این طریق و همچنین 
این که چگونه ش��رایط جوی بر ای��ن امر تأثی��ر می گذارد، 
مهم ترین پرسش های حاضر در این حوزه است. تولید باران 
در درجه اول نیازمند رشد ذرات آبی ریز به قطرات کوچک با 
اندازه الزم برای باریدن به عنوان قطرات باران است. این امر 
بستگی به ش��رایط جوی، به ویژه رطوبت نسبی دارد که این 
ذرات با آن برخورد می کنند. خلق ب��اران همچنین نیازمند 
تولید تراکم عددی متعادل و کافی ذرات ریز است. در نهایت 
این تکنیک نیازمند فعال س��ازی حجم بزرگ��ی از جو برای 
عملکرد لیزر با س��رعت الزم خواهد بود. ژروم کاسپارین، از 
دانشگاه ژنو معتقد است که حداقل در این مرحله بارگذاری 
کارآمد ابرها ب��رای تولید باران غیرممکن اس��ت، اما این امر 
مسیر جدیدی را برای تحقیقات آتی در این زمینه پیش روی 

محققان می گذارد.

باروری ابرها با شلیک لیزر
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