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 کاهش جرائم

36 خشن در اصفهان 
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»نود«  هم 
8 بوی »دالر« گرفت

بازار داغ گمانه زنی ها درباره احتمال 
کاندیداتوری حداد عادل

 هیچ دلیل اقتصادی برای
 نوسانات تند ارز وجود ندارد

 عمر ریاس��ت جمه��وری دوره ده��م در حال اتمام اس��ت؛ 
دوره ای که سیاس��یون با اس��تناد به نقص های سیاس��ی و 
 اقتصادی چهارس��اله آن، به این دوره از انتخاب��ات با نگاهی 

خاص تر می نگرند.

 طلسم باخت های
 ذوب آهن شکست

س��رانجام طلس��م ناکامی های خارج از خانه ذوب آهن 
شکست و تساوی بدون گل ش��اگردان کربکندی باعث 
شد تا تنها خط تیره جدول رده بندی مربوط به تساوی 
های ذوب آهن در لیگ پر شود و البته ذوب آهنی ها برای 
اولین بار در طول لیگ دوازدهم برای دو هفته پیاپی طعم 
نباختن را بچشند. بازی ذوب آهن وداماش هرچند که با 
بی برنامگی سازمان لیگ در تغییر ساعت بازی برگزار شد، 
ولی به هرحال عدم حضور تماشاگران هم باعث شد این 
 بازی جذابیت آنچنانی نداشته باشد و شرایط هر دو تیم 
به گونه ای بود که به نظر می رسید هر دو تیم از این نتیجه 

راضی هستند. 

س: مهر[
]عک
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عیدی کارگران
 یک میلیون تومان اعالم شد4

3 اردستان قطب گردشگری  
 اصفهان می  شود

همزمان با دومین روز از هفته ناجا که به عنوان روز بدون حادثه 
نامگذاري ش��ده بود، همایش تجلیل از ش��هروندان قانونمند 
و نمونه ها ترافیکی اس��تان در حالی برگزار شد که مسئوالن 
استان بر سیاس��ت های کاهش تعداد فوتی های تصادفات با 
تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی هر چه بیشتر تاکید کردند. به 
گزارش زاینده رود سرهنگ غالمی رئیس پلیس راهور استان 
اصفهان با اشاره به اینکه از سال 84 تا کنون تعداد فوتی های 
 تصادفات 762 نفر کاهش داش��ته اس��ت، افزود: روند نزولی

 40 درصد کاهش تصادفات منجر به مرگ ناش��ی از همیاری 
 هم��ه ارگان ها ب��ا پلیس اس��ت به ط��وری که اص��الح نقاط 

 حادث��ه خیز ، ارتب��اط گس��ترده در آموزش دان��ش آموزان ،
 فرهنگ سازی در ایجاد رانندگی ایمن ، عدم نیاز به پلیس در 
تصادفات خسارتی تا سقف سه میلیون و 50 هزار تومان ، همه 
بخشی از همکاری هایی است که  منجر به فراهم شدن شرایط 

ایده آل رانندگی درون شهری و برون شهری شده است.
وی افزود: تنها در شهر اصفهان در 80 نقطه با کمک شهرداری  
اصالح مهندسی ترافیک و رفع نقاط حادثه خیز صورت گرفته 
اس��ت که این اقدامات منجر به کاهش 20 درصدی تصادفات 

فوتی شده است.
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 رویای  مترو ی اصفهان
 به آخر می رسد

 اورژانس هسته ای کشور
 در اصفهان راه اندازی 

می شود

از تنازع بقا درتکش تا خون 
دماغ شدن درگالری متن

 باالترین دستگاهی که
  با آن تعامل داریم 

نیروی انتظامی است
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درروز بدون حادثه عنوان شد

ادامه در همین صفحه

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری بعد از یک س��ال، روز گذش��ته  رودروی خبرنگاران 
داخلی و خارجی قرار گرفت و به سواالت آنها پاسخ داد. وی با اشاره به اینکه در حال ورود 
به دوره جدیدی از مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه بین المللی هستیم، 
گفت: جهان در حال حرکت به سوی نظم نوینی در جهان است و ایران در این تحوالت، با 
مدیریت آنها و برقراری نظم انسانی آینده جهان، نقش بسیار موثر و ارشمندی دارد. رییس 
جمهور راه و آرمان ملت ایران را راه پاکی و تکیه بر عدالت، دوس��تی، عشق و محبت بین 
انسان ها دانست و افزود:ملت ایران همواره به دنبال عزت و پیشرفت برای همه ملت ها بوده 
است و برای رسیدن به آن آرزوی بزرگ باید گام های بلندی برداشته شود، وقتی عدالت برپا 
شود، همه فاصله ها، فقرها و کینه ها برطرف خواهد شد و فضائل اخالقی به کمال می رسد.

احمدی نژاد ب��ا تاکی��د براینکه برای پیش��رفت باید بر ارزش��های ذاتی مل��ت خود تکیه 
 کنیم، خاطرنشان ساخت: سرعت حرکت ملت ایران بس��یار باال است و هر روز اخباری از 
پیشرفت های علمی، فناوری، صنعتی و اجتماعی منتشر می شودو ما باید به سمتی برویم 

که دیگر خبری از فقر، محرومیت ،عقب ماندگی و تبعیض نباشد.
وی در ادامه به برگزاری اجالس عدم تعهدها در ایران اشاره کرد و گفت: اجالس عدم تعهد 
در نوع خود بی سابقه بود و 120 کشور حضور داش��تند که برای تغییر نظم جهان به نظم 
عادالنه و انسانی از طریق مش��ارکت همگانی در مدیریت جهان وفاق ایجاد شد و ادبیات 

جدیدی تولید شد که یار و یاور همه ملت ها برای استقرار نظم جدید است.

هیچ دلیل اقتصادی برای نوسانات تند ارز وجود ندارد

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ دلیل اقتصادی برای نوسانات تند ارز وجود ندارد، دالیل 
داخلی و خارجی برای این افزایش قیمت را برشمرد. محمود احمدی نژاد در  پاسخ به سوال 
خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به نوس��انات قیمت ارز دولت در راستای کنترل این 
نوسانات چه اقداماتی انجام داده است و منشاء این نوسانات چیست؟ گفت:  نوسانات متعلق 
به امروز نیست مدتی است بازار دچار نوسانات اس��ت که در این روزها تشدید شده است.

وی با بیان اینکه دو عامل دست به دس��ت هم دادند تا بازار ارز دچار نوسانات شود، گفت: 
یک عامل از بیرون است و یک عامل از درون. دشمن اعالم کرده تحریم می کند و بخشی 
از خرید نفت ایران کاهش پیدا کرده که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی ما از ناحیه 
فروش نفت تامین می شد.وی افزود: بدتر از تحریم نفتی تحریم مبادالت بانکی است که اگر 
نفتی هم به فروش می رسد هزینه آن قابل جابجایی است و در واقع یک جنگ پنهان بسیار 
گسترده سنگین در سطح جهان وجود دارد.احمدی نژاد با اشاره به عامل درونی بحران ارز 
گفت:  بعضی ها در داخل اقدامات عملی و جنگ روانی و تبلیغاتی سازماندهی بر علیه دولت 
راه اندازی کرده اند.وی با بیان اینکه مبادالت تجاری خارجی در اقتصاد ایران سهمش باال 
نیس��ت گفت: این معامالت دستمایه یک جنگ روانی گسترده ش��ده است و عده ای بازار 
داخلی را به قیمت های بیرونی گره می زنند که این مربوط به امروز نمی شود و از 50 سال 

پیش همین گونه بوده است.
وی با مقایسه واردات شش ماه اول سال گذشته با س��ال جاری تصریح کرد: سال گذشته 
در شش ماه اول میزان واردات کشور 17 میلیون و 840 هزار تن بوده که شش ماه نخست 
امس��ال از لحاظ وزنی افزایش و به 19 میلیون و 121 هزار تن رس��یده است اما به لحاظ 
ارزشی کاهش یافته که امسال 22.5 میلیارد کاال و س��ال گذشته 26.5 میلیارد کاال وارد 
شده است که 10 درصد کاال کم شده اما نیمه دوم جبران خواهد شد و بانک مرکزی نیز با 

وجود این نبرد اقتصادی تا به امروز ارز این ها را تامین کرده است.
 وی تصریح ک��رد: از یک روز تا بعدازظهر چ��ه اتفاقی می افتد و چه وضع��ی در اقتصاد رخ 
می دهد که 500 ت��ا روی قیمت ها می رود؟ رئی��س جمهور با بیان اینک��ه بانک مرکزی 
نیازهای کشور را به 10 اولویت تقسیم کرده اس��ت، گفت:  بانک مرکزی اولویت های اولیه 
را با ارز 1226 تومان می دهد و بقیه اولویت ها را نیز تنظیم کردند و یک مرکز مبادالت هم 

درست شده است که هر کس ارز می خواهد برود آنجا.
وی با بیان اینکه واردات آزاد است، گفت: انواع کاالهای غیرضروری هم در کنار کاالهای 
ضروری و اساسی وارد می شود و بانک مرکزی توانسته اس��ت تا به امروز ارز آنان را تامین 
کند.رئیس جمهور با انتقاد از س��ایر نهادها و مس��ئوالن که دولت را مقصر این مشکالت 
اقتصادی می دانند، گفت: در کنار این فشارها و تحریم های بیرونی از داخل نیز از هر طرف 
به دولت حمله می کنند و دولت را مقصر این مش��کالت می دانن��د چطور در یک موفقیت 
حتی در مسابقات ورزشی که برنده می شویم همه شریک هستند اما وقتی مشکلی پیش 

می آید هیچکس جز دولت مقصر نیست.
وی ادامه داد: وقتی مشکلی به وجود می آید همه یا به س��مت دشمن می روند یا به دولت 
هجوم می آورند هیچ اشکالی ندارد ما فدایی ملت هستیم.احمدی نژاد با بیان اینکه خیلی 
از مسئولین علیه دولت مصاحبه می کنندو در جلسات دولت نیز حضور دارند گفت: خیلی 
از این افراد در تصمیم گیری ها دخالت دارند و حتی تصمیم های خو د را بر دولت تحمیل 
می کنند اما وقتی آثار این تصمیم گیری ها بیرون می آید کنار می کشند و همه مشکالت 
را به گردن دولت می اندازند.وی با تاکید بر اینکه این مش��کالت حل ش��دنی است، گفت: 
دولت و ملت این مشکالت و فشارها را تحمل خواهند کرد چرا که این مشکالت تنها متوجه 
دولت نیست بلکه این مشکالت اقتصادی و تحریم ها فشار بر ملت ها است.رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: هیچ دلیل اقتصادی برای نوس��انات تند وجود ندارد بلکه تنها عامل آن 
جنگ روانی است. وی با تاکید بر اینکه راه اندازی مرکز مبادالت ارزی در جلسه مشترک 
سه قوه تصمیم گیری شده است،  گفت: در جلسه مشترک میان قوا تصمیم گرفته شد که 

این مرکز راه اندازی شود تا معلوم شود که ارزی را که بانک مرکزی می دهد به کجا می رود 
و ثبت و ضبط شود.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی ارز داریم، گفت: دولت به ترتیب اولویت ارز خواهد داد البته 
کاالهای اصلی در اولویت هستند مثاًل تا دارو در اولویت است به واردات مرغ ارز نمی دهیم.

قدرت دفاعی ایران پشیمان کننده است
محمود احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود در خصوص اظهارات مقامات آمریکایی 
مبنی بر تشدید فشارها و تحریم ها علیه ایران، گفت: ما در کنار ملت ایران هستیم و از همه 

حقوق و تمامیت ملت ایران دفاع می کنیم.
وی روش های غرب و آمریکا را شکست خورده و تکراری دانست و تاکید کرد: قبال هم این 
روش ها را تجربه کردند و اگر می خواهند باز هم تجربه کنند مش��کلی ندارد تجربه کنند. 
 این ها نتیجه این نظمی اس��ت که دنیا در آن قرار دارد و مدیریتی اس��ت که دنیا را اداره 
می کند به قول معروف می گویند س��گ ها را رها می کنند و سنگ را می بندد! این ها هم 

یک مشت صهیونیست را رها کرده اند و آنها هم ما را تهدید می کنند.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران هیچگاه مهاجم نبوده است، افزود: ما همواره مدافع خوبی 
بوده ایم و همه متجاوزان را پشیمان کرده ایم. آنها باید بدانند که پاسخ دفاعی ملت ایران 
پشیمان کننده بوده است و بعد از این نیزخواهد بود. ما نگران چهار تا ترقه و تیر و ترکش 

نیستیم و کسی نیست که بتواند ایران را تکان دهد.
رئیس جمهور با بی��ان اینکه آنها به دنبال جنگ روانی علیه ایران هس��تند، خاطرنش��ان 
س��اخت: متاس��فانه برخی نیز در داخل ش��رایط را برای آنهاآماده  م��ی کنند. حاکمیت 
 آمریکا امروز به این نتیجه رسیده است که باید پای صهیونیس��ت ها را جمع کند چرا که 
خرج شان بیش از درآمدشان شده است و می خواهند به شکلی آنها را مهار کنند. آنها هم 
این را فهمیده اند و دنبال ماجراجویی برای خرید فرصت هس��تند. خیال می کنند تهدید 
ایران فرصت الزم را به آنها می دهند. ما به آنها می گوییم خودشان سرش را پایین بیندازند 
و بروند. براساس گزارش برخی دس��تگاه های امنیتی 22 نفر س��رحلقه این آشفتگی ها 
هستند که باید این نهادها وارد عمل شوند. مس��ائل بازار ارز ربطی به اقتصاد ایران ندارد و 

فقط التهاب را ایجاد می کنند.
وی همچنین در پاس��خ به س��وال خبرنگار ایرنا که ب��ه صحبت های ریی��س مجلس در 
 خصوص اینکه تحریم ها اثری نداشته اند، گفت: من هم این مصاحبه را دیدم که با یکی از 
خبرگزاری هایی که به یکی از نهادهای امنیتی نظامی وابسته است دیدم؛ اگر تحریم ها اثر 
نداشته است البد تصمیمات ایشان اثر دارد، برخی ها تنها موقع خوشی هستند. من احترام 
زیادی برای دیگران  قائل هستم اما ایشان که می دانند چقدر نفت فروش می رود، چگونه 

می گویند بانک مرکزی برای جابجایی ارز تالش کند.
وی در ادامه از عملکرد خبرگزاری فارس نیز انتقاد کرد و گف��ت: رییس بانک مرکزی در 
جلسه ای تعریف می کرد که در یک روز تعطیل عمومی پیامکی از همین خبرگزاری آمده 
که سکه و ارز اینقدر گران شده اس��ت. آقای بهمنی می گفت روز تعطیل من شک کردم 
گفتم برم ببینم کجا باز اس��ت، رفتم خیابان فردوس��ی و محل صرافی ها و دیدم همه جا 

تعطیل است. امروز هم همین حرف ها در همین خبرگزاری مطرح می شود.
وی با بی��ان اینکه ای��ن خبرگزاری بارها سیاس��ت های دول��ت را مورد انتق��اد قرار داده 
است،خاطرنشان ساخت: سیاست های دولت که همیشه به نفع مردم بوده، چرا دولت باید 
نقطه مقابل مردم باشد، خودشان می گویند و خودشان پاسخ می دهند، می گویند دولت 
به دنبال دردست گرفتن دولت بعدی یا مش��کل کردن شرایط برای رییس جمهور بعدی 
اس��ت.وی ادامه داد: از هدفمندی یارانه ها انتقاد می کنند. 50 س��ال 10 درصد جمعیت 
بیش از 70 درصد یارانه را می گرفتند اجازه دهید امروز هر کس سهم خودش را بگیرد. از 
نقدینگی انتقاد می کنند در حالیکه نقدینگی در دولت قبلی 8 برابر و در این دولت 4 برابر 

شد.احمدی نژاد گفت: تاسف می خورم که برخی می خواهند در باالترین سطوح تصمیم 
گیری دخالت کنند اما نمی دانند که نقدینگی یک نسبت است و مطلق نیست.

 یک خبرگزاری از دولت پول می گیرد اما مقابل دولت ایستاده است 
محمود احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به س��والی در خصوص انتقادات رهبری معظم در 
آخرین دیدارشان با هیات دولت و نسخه فرهنگی که ایشان به دولت داده است، گفت: ما 
هم نگران فرهنگی هستیم، اصال انقالب ما فرهنگی است، باالتر از مسائل اقتصادی همیشه 
مسائل فرهنگی بوده است. آن یادداشتی که رهبر معظم انقالب به دولت دادند همان متنی 

است که در کارگروه های استانی دولت تصویب شده است.
وی با بیان اینکه در بحث فرهنگی مهمترین مساله رویکرد فرهنگی است، افزود: نوع نگاه 
به فرهنگ مهم است، آیا ملت ایران ملت بی فرهنگی اس��ت؟ همه تاریخ با فرهنگ بودن 
ایرانیان را ثبت کرده است، اما سوال این است که عناصر ممتاز فرهنگ ایران را چه کسانی 
حفظ کرده اس��ت حکومت یا مردم؟ مطمئنا ملت ایران این فرهنگ را حفظ کرده است. 

ملت ایران آزادانه اسالم و توحید را پذیرفته است و تا به امروز نیز پای آن ایستاده است.
وی با بیان اینکه برخی به گونه ای از فرهنگ حرف می زنند که ملت متهم اصلی است،تاکید 
کرد: ملت متهم نیس��ت بلکه مدعی اصلی اس��ت. ما قبول داریم که باید از همه نهادهای 
فرهنگی سوال شود، از ارش��اد، صداوسیما، س��ازمان تبلیغات و حوزه ها و سایر نهادهای 
فرهنگی سوال شود، آنچه برای دولت مهم است رویکردهای صحیح فرهنگی است.رییس 
جمهور با اش��اره به اینکه خالصه کردن فرهنگ در امر شخصی و کوچک ظلم به فرهنگ 
است، افزود: تالش برای تحمیل به مردم ظلم به فرهنگ اس��ت، یک زمانی اگر نهادهای 
فرهنگی کاری نکنند، حرفی نزنند، اقدامی نکنند بهتر است چون متوجه نیستند با کدام 
ملت دارند حرف می زنند، خیلی از مسائلی که امروز حساسیت نشان می دهند اگر رها کنند 
وضعیت بهتری خواهیم داش��ت. نباید فراموش کرد که بزرگترین کار فرهنگی همراهی و 

حفظ عزت، کرامت و احترام ملت است.
احمدی نژاد در ادامه دولت را مسئول مستقیم فرهنگ کشور ندانست و اظهار داشت: نگاه ها 
باید فرهنگی باشد نه فیزیکی باید به ملت و جوانان اعتماد کرد. مردم بزرگترین سرمایه های 

فرهنگی خود کشور هستند، عصاره فرهنگ انقالب هستند.
وی با بیان اینکه ما نیز چون رهبر انقالب منتقد وضع فرهنگی موجود هس��تیم، افزود:ما 
به صدا و س��یما منتقدیم، به سازمان تبلیغات س��الی 150 میلیارد تومان می دهیم بیاید 
 بگوید چه می کند،م��ا بودجه نهادهای فرهنگی را ده برابر کرده ای��م بیایند بگویند با این 

بودجه ها چه کار کرده اند.
رییس جمهور با اش��اره به اینکه انتقادهای رهبری برای تعالی و تکامل اس��ت نه تکویر، 
خاطرنشان کرد: اینکه عده ای این مسائل را چماق کنند و بر سر دولت بزنند درست نیست، 
انتقادات رهبری دلسوزانه و از روی محبت اس��ت، این به معنای نفی افراد نیست؟ جایگاه 
رهبری این است که می گویند اینجا اشکال دارد و بروید اصالح کنید، نباید عنصر فرهنگ 

چماقی برای کوبیدن این و آن شود. 
احمدی نژاد ادامه داد: حوزه فرهنگ وس��یع اس��ت و نظرات و تحلیل ها متفاوت اس��ت، 
متاس��فانه برخی جناح بندی ها و باندبازی ها در کشور رایج ش��ده که ارزش های انسانی و 
تعهدات اخالقی را فدای مطالبات باندی و حزبی خود می کنند. جدولی که رهبری معظم 

دادند به معنای بستن و بگیر و ببند نبود و تنها برای غنای فرهنگ بود.
رییس جمهور در ابتدای پاس��خ به این سوال که از س��وی خبرگزاری مهر پرسیده شد به 
پیامک این خبرگزاری با مضمون»هجمه احمدی نژاد به نهادهای امنیتی و نظامی« اشاره 
کرد و گفت من هجمه ای به نهادهای امنیتی نداش��تم. گفتم این خبرگزاری وابس��ته به 
نهادهای امنیتی است و باید بهتر عمل کند. تذکر من دوستانه بود و موضع رسمی و قاطعانه 

من بود. این خبرگزاری از دولت پول می گیرد ولی در مقابل دولت است.

احمدی نژاد:
هیچ دلیل اقتصادی برای نوسانات تند ارز وجود ندارد



چهره روزیادداشت

خراسان شمالی 
آماده استقبال از رهبر انقالب

استاندار خراسان شمالی گفت: مردم و مس��ئولین این استان، آماده 
استقبالی ش��کوهمند و به یاد ماندنی از رهبر معظم انقالب هستند.  
محمود احمدی بیغش با اشاره به سفر قریب الوقوع رهبر معظم انقالب 
به استان و آمادگی مردم و مسئولین برای استقبال شکوهمندانه از این 
س��فر، افزود: تمامی امکانات برای برگزاری با شکوه سفررهبر معظم 

انقالب  به این استان، بسیج می شود.

احتمال منتفی شدن 
استیضاح وزیر ورزش

یک عضو فراکس��یون جوانان مجلس، از احتمال منتفی شدن طرح 
استیضاح وزیر ورزش و جوانان خبر داد. میرهادی قره سید گفت: در 
مجلس، زمزمه هایی برای منتفی شدن طرح استیضاح وزیر ورزش و 
جوانان مطرح شده است که البته هنوز امضاکنندگان طرح استیضاح 
به یک جمع بندی و قطعیت نرسیده اند. وی افزود: بنا بر روال، باید ابتدا 
نمایندگان در برابر ابهاماتشان از وزیر ورزش و جوانان سئوال می کردند 
و اگر پاسخ ها توجیه پذیر نبود، از اهرم استیضاح استفاده می کردند. 
این عضو فراکسیون جوانان ادامه داد: هم اکنون برخی از امضاکنندگان 
درصدد پس گرفتن امضای خود هستند تا ابتدا وزیر ورزش و جوانان 

توضیحات خود را به نمایندگان ارایه دهد.

 عم��ر ریاس��ت جمه��وری دوره دهم در ح��ال اتمام اس��ت؛ 
دوره ای ک��ه سیاس��یون با اس��تناد به نقص های سیاس��ی و 
 اقتصادی چهارس��اله آن، به ای��ن دوره از انتخاب��ات با نگاهی 

خاص تر می نگرند.
همین بس ک��ه با وجود هش��ت م��اه فرص��ت ت��ا انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، تن��ور رایزنی و پیش��نهاد کاندی��دا برای 
حض��ور در ای��ن دوره از انتخاب��ات هم داغ تر ش��ده اس��ت. 
هاشمی رفس��نجانی، ناطق نوری، علی اکبر والیتی، مصطفی 
پورمحمدی، محس��ن رضایی و... از جمله چهره هایی هستند 
 که هرگونه فعالیت سیاسی ش��ان تعبیر به فعالیت انتخاباتی 
می ش��ود اما آن که بیش از همه در تیررس رسانه ها و محور 
اصلی گمانه زنی ها در محافل سیاسی قرار گرفته است، کسی 

نیست جز رییس دوره هفتم مجلس شورای اسالمی.
 پیش تر حداد با نش��ان دادن چراغ س��بز به خبرنگاران برای 
ورود به عرصه رقابت، اع��الم کرده بود ک��ه در صورت مثبت 
بودن جمع بندی ه��ا، در انتخاب��ات کاندیدا خواهد ش��د. از 
س��وی دیگر پرویز س��روري قائم مقام جمعی��ت رهپویان نیز 
گفته بود ک��ه این جمعیت ب��ه همراه جمعی��ت ایثارگران به 
صورت منس��جم با برگزاری سلس��له جلس��اتي در راس��تای 
انتخابات ریاست جمهوری وارد عمل شده و حدادعادل را جزء 

گزینه های مورد نظر به حساب آورده اند.

 چندی پیش گفته ش��د ش��رط نام��زدی حداد ع��ادل  عدم 
کاندیداتوري دکتر والیتي عنوان شده است.

 ای��ن خب��ر را ارگان ح��زب مؤتلف��ه داد و نوش��ت: »دبیران 
مذاکرات��ي  یثارگ��ران  ا و  رهپوی��ان  تش��کل  دو  کل 
 درخص��وص نام��زدي ح��داد ع��ادل در انتخاب��ات 92

 داش��ته اند و ش��رط نامزدي وي ع��دم کاندیدات��وري دکتر 
والیتي عنوان ش��ده اس��ت. ناگفت��ه نماند که هر دو تش��کل 
مذکور از حامیان حدادعادل براي ریاس��ت مجلس ش��وراي 
 اس��المي بودند.«گرچه این خب��ر اندکی بعد، از س��وی دفتر 

حداد عادل تکذیب شد.
 نشریه شما در حالي از ش��رط جدید حداد عادل سخن گفت 
 که خبرگ��زاري آریا پی��ش از این، از تش��کیل و آغ��از به کار 
غیر رس��مي س��تاد انتخاباتي غالمعلي حدادعادل به ریاست 
حس��ین فدایي خبر داده بود و گفت که  ای��ن خبر در تماس 
تلفني با یک فرد نزدیک و منسوب به دکتر حدادعادل تکذیب 

نشده است. 
  در عی��ن ح��ال یک خبرگ��زاري نزدی��ک به راس��ت گرایان 
 سنتی نوشته بود حس��ین فدایي نماینده سابق تهران در یکي 
 از دفاتر دکت��ر حدادع��ادل مش��غول رایزني هاي سیاس��ي 
 براي فراهم آمدن ش��رایط ب��راي کاندیداتوري ح��داد عادل 

است.

  مشابه چنین جلساتي در زمان انتخابات هیأت رییسه مجلس 
نهم نیز در این دفتر حدادعادل و توسط حسین فدایي تشکیل 
 ش��ده بوده اس��ت.آریا که با نظر مس��تقیم امیر محبیان اداره 
می شود، از علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش به عنوان اعضاي 

اصلي ستاد غالمعلي حدادعادل نام برده بود. 

 احساس تکلیف کنم می آیم
اوای��ل ش��هریورماه و یک روز پ��س از آن که ح��داد عادل در 
گردهمای��ی ب��زرگ اصولگرای��ان در قزوین گفت ک��ه  »اگر 
روزی احساس تکلیف کنم، همچنان  که در انتخابات ریاست 

مجلس در همین دوره اتفاق 
افتاد، به میدان می  آیم، حتی 
اگر بدانم که یک رأی بیشتر 
نخواهم آورد«، اینچنین بود 
که یک س��ایت خبری کمتر 
شناخته ش��ده  در خبری با 
عن��وان »ریاس��ت جمهوری 
ح��داد؛ به س��عی بذرپاش« 
نوش��ت: نق��ش اصل��ی در 
ترغیب ح��داد ع��ادل برای 
نام��زدی ریاس��ت جمهوری 
را مهرداد بذرپ��اش بر عهده 
دارد. بذرپ��اش در راس��تای 
اقناع حداد عادل، از چندی 
پی��ش فعالی��ت سیاس��ی 
 در س��طح کش��ور را آغ��از

 کرده است. 
ظاهرا نتایج نظرس��نجی هایی که او از مراکز استان ها به حداد 
عادل ارایه داده اس��ت، حداد عادل را برای کاندیداتوری قانع 
کرده اس��ت. خبری که البته ب��ا واکنش و تکذی��ب بذرباش 

مواجه شد.
  ح��ال بای��د منتظ��ر مان��د و دید ک��ه آی��ا عالقه من��دان به 
حداد عادل می توانن��د وی را قانع به ورود به میدان ریاس��ت 

جمهوری کنند یا خیر.
 بدیهی است که بسیاری مشتاقند بدانند که نزدیکان وی برای 
آینده سیاسی رییس فراکسیون اصولگرایان و استاد سرشناس 
فلسفه چه تدارک دیده اند و آیا او رقابت برای »پاستور«  را به 

»بهارستان« ترجیح خواهد داد یا خیر؟

آیا رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس به میدان رقابت پای می گذارد؟

مجلس شرایط کاندیداتوری را بازار داغ گمانه زنی ها درباره احتمال کاندیداتوری حداد عادل
محدود کند

حجت االسالم سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به تعداد زیاد داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران گفت: در اکثر کش��ورها کاندیداهای 
زیادی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری نمی شوند 
و این احزاب هس��تند که کاندیداها را معرفی می کنند 
نه این که هر کاندیدا یا فردی داوطلبانه نامزد انتخابات 
مهمی همچون ریاست جمهوری شود. وی افزود: براساس 
قانون اساسی، در انتخابات ریاست جمهوری ایران باید 
افرادی داوطلب نهایی انتخابات شوند که به عنوان رجال 
سیاسی شناخته شوند و شورای نگهبان صالحیت آنها را 
تأیید کند، با این حال معتقدم مجلس باید قانونی را وضع 
کند که براس��اس آن، تنها افرادی ک��ه واجد صالحیت 
هستند، یعنی از ویژگی های رجل سیاسی برخوردارند 

امکان ثبت نام داشته باشند.

کاندیدای مؤتلفه آذرماه 
معرفی می شود

محمد نبی حبیب��ی درب��اره آخرین وضعیت بررس��ی 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حزب 
مؤتلفه اس��المی گفت: حزب مؤتلفه در حال حاضر همه 
مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث 
و بررسی قرار می دهد و هر وقت که به جمع بندی برسد 
آن را اعالم خواهد کرد. حبیبی با تأکید بر این که تاکنون 
به بحث مص��داق کاندیداها وارد نش��ده ایم گفت: حزب 
مؤتلفه تا آذرماه کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات 

ریاست جمهوری را معرفی خواهد کرد.

مخالف دولت نیستم
داوود احمدی نژاد برادر رییس جمهور در پاسخ به این که آیا 
شما همچنان منتقد و از مخالفان دولت برادرتان هستید 
یا خیر، گفت: م��ن مخالف دولت نیس��تم، بلکه مخالف 
جنایتکاران انحرافی هستم. به اعتقاد من، هرکس مخالف 
دولت باشد جزء نظام نیس��ت. دولت یعنی قوه قضائیه، 
مجلس و شورای نگهبان و ریاست جمهوری و من مخالف 

این ها نیستم بلکه مخالف عوامل انحرافی هستم.
 به عنوان مثال در همین دولت، ما مرتضی بختیاری وزیر 
دادگستری را داریم که من پشت سرش نماز می خوانم. 
پس هیچ وقت ای��ن افراد را نمی کوبیم بلکه کمکش��ان 

می کنیم.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

80 درصد مشکالت ما 
مدیریتی است

الریجانی /رییس مجلس شورای اسالمی

مردم که دلشان نمی خواس��ت 45 هزار تومان در این جیبشان بگذارند و 
سه برابر از جیب دیگرشان بردارند، آنها می خواستند هدفمندی منجر به 
بهره وری باالت��ر در تولید، صرفه جویی و رونق اقتصادی ش��ود، به همین 
دلیل در مجلس مصوب شد که 30درصد درآمد یارانه ها به بخش تولید 
اختصاص یابد، اما این مصوبه اجرایی نشد.80 درصد مشکالت کشور ما 
مدیریتی اس��ت و تأثیر تحریم ها بیش��تر از 20 درصد نیست، روش های 
اقتص��اد،  در  رابین ه��ودی 
هیچ وقت جواب نمی دهد. حل 
هر مسئله ای وقتی امکان پذیر 
اس��ت که فرد علت ه��ای آن را 
به خوبی بشناسد و سپس این 
علت ها را از بین بب��رد، اگر این 
کار انجام نش��ود، ممکن است 
کاری موقت��ی صورت گیرد که 

گاهی هم نتیجه عکس بدهد.
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حکم جدید رییس جمهور برای حداد عادل2
محمود احمدی نژاد رییس جمهور طی حکمی غالمعلی حداد عادل رییس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی را به عنوان رییس بنیاد بین المللی س��عدی منصوب کرد. پیشنهاد تأسیس بنیاد سعدی، با 
هدف ساماندهی امور مربوط به تدریس و گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور مطرح شد. 

 پیش تر حداد با 
نشان دادن چراغ 

سبز به خبرنگاران 
برای ورود به عرصه 

رقابت، اعالم 
کرده بود که در 

صورت مثبت بودن 
جمع بندی ها، در 
انتخابات کاندیدا 

خواهد شد
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توطئه مخالفان سوری 
برای ربودن پسر حسن نصراهلل

سیف االسالم آخرین کلید 
حل معمای امام موسی صدر

روزنامه الدیار چاپ لبنان به نقل از مخالفان سوریه اعالم کرد که این افراد در جریان 
ربودن اتوبوس حامل زائران لبنانی اطالعاتی در اختیار داشتند مبنی بر این که پسر 

سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان با هویت جعلی در اتوبوس قرار دارد.
مخالفان سوری قصد داشتند با ربودن پسر سید حسن نصراهلل در ازای آزادی وی، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان را به خاطر اتخاذ مواضع ضد مخالفان سوری اش وادار به 
عذرخواهی کنند. به نوشته این روزنامه، مخالفان سوری در این توطئه ناکام ماندند 
و بعد از تحقیقات، متوجه شدند که فرزند سید حسن نصراهلل در این کاروان نیست.

در حالی که نتایج تحقیقات از عبداهلل السنوسی رییس سرویس اطالعاتی معمر 
قذافی کمکی به حل موضوع امام موسی صدر و همراهانش نکرده است، تنها کلید 
باقیمانده فرزند دیکتاتور مقتول است. منابع وابسته به خانواده امام موسی صدر 
ضمن ابراز ناخرسندی از بازجویی نکردن از وی، مقامات لبنانی و لیبیایی را مسئول 
می دانند. این منابع بر این باورند که هرچند سیف االسالم در زمان ناپدید شدن 
امام موسی صدر کودکی بیش نبوده است، اما مسئول پیشنهاد دادن غرامت مالی 

به خانواده های این ربوده شدگان در سال 2003 بوده است.

حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی رییس فعلی سازمان بازرسی کل 
کش��ور، رییس س��تاد انتخابات جامعه روحانیت مبارز شد.پورمحمدی 
هم اکن��ون به عنوان یک��ی از کاندیداه��ای احتمالی انتخابات ریاس��ت 
جمهوری سال 92 مطرح است. وی از سال  ۱358 تا ۱3۶5 در استان های 
خوزستان، هرمزگان و خراس��ان، دادس��تان انقالب بوده و  در سال ۶۶ 
معاون وزیر اطالعات شد. او سپس به جانشینی  وزیر اطالعات منصوب 
شد و در سال ۷0، ریاس��ت اطالعات خارجی این وزارتخانه را به دست 
گرفت.پورمحمدی   در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر کش��ور شد 
اما اندکی بعد، از این س��مت کنار گذاش��ته ش��د. پورمحمدی از س��ال 
8۷ تاکنون عضو جامعه روحانیت مبارز اس��ت. وی چندی پیش در یک 
اظهارنظر صریح گفته بود: »اگر تقدیر الهی باش��د و فضا ایجاب کند، به 
عنوان سرباز والیت، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خواهم شد.« 
جامعه روحانیت مبارز، یک تشکل سیاس��ی – دینی است که دبیرکلی 
آن، هم اکنون برعهده آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی است. این تشکل 
در انتخابات مجلس نهم در ایران، نقش��ی فعال داش��ت، به طوری که با 
محوریت شخص آیت اهلل مهدوی کنی، جبهه متحد اصولگرایان زیرنظر 
جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و چندین تشکل 

دیگر سیاسی اصولگرایان، یک لیست مستقل انتخاباتی ارایه داد.

رامین مهمانپرست سخنگوی امور خارجه کشورمان در مقر سازمان ملل متحد 
در نیویورک، با اشاره به کمک های بیش از 455 شرکت عمدتا غربی به توسعه 
سالح های شیمیایی توسط صدام گفت: صدام به عنوان عامل اصلی استفاده از 
سالح های شیمیایی علیه ایران به سزای اعمال خود رسید و حاال نوبت مجازات 

آنهایی است که به وی در تولید این سالح های غیرانسانی کمک کردند.
رامین مهمانپرست که به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران سخن می گفت 
همچنین با اش��اره به این که ایران، اصلی ترین قربانی سالح های شیمیایی در 
دهه های اخیر اس��ت، گفت که درنتیجه حمالت ش��یمیایی صدام به ایران در 
زمان جنگ تحمیلی هش��ت س��اله، بیش از ۱00 هزار نفر از شهروندان ایرانی، 
شامل هفت هزار نفر از غیرنظامیان، ش��هید و مصدوم شدند که تعداد زیادی از 

مصدومان هنوز هم از شدت صدمات وارده رنج می برند.
س��خنگو و رییس مرکز دیپلماس��ی عموم��ی و رس��انه ای وزارت امور خارجه 
کش��ورمان در ادامه س��خنان خود گفت: ایران ب��رای اجرای مؤث��ر و متوازن 
کنوانس��یون، به ویژه برای امحای کامل تمامی س��الح های شیمیایی، اهمیت 
زیادی قائل است و در این راستا معتقد است که کشورهای اصلی دارنده سالح های 
ش��یمیایی )روس��یه و آمریکا( که به تعهد خود در نابود کردن همه سالح های 
شیمیایی خویش پایبند نبوده اند، باید با س��رعت به اقدامات خود ادامه داده و 

همه ذخائر این گونه سالح های خود را در کمترین زمان ممکن از بین ببرند.

انتخابات دفاع مقدس

 رییس ستادانتخابات 
جامعه  روحانیت مشخص شد 

 شرکت های غربی کمک کننده 
 به صدام محاکمه شوند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی تشخیص
منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام 
رقبه

مشخصات ثبتی
شهرستان

مساحت به هکتارحدود اربعه
کالسه 
پرونده پالک 

اصلی
پالک 
فرعی

منابع مستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش
ملی

جمع کل

مراتع 1
خارج از 
پالک 
کوه 
شتری

شهرضا1--

مراتع و 
مزارع چغاد 

موضوع 
آگهی 
شماره 
-20795
79/6/17

دامنه کوه 
شتری و 

جمال آباد 
موضوع 
آگهی 
شماره 
-19034

 52/11/30
و حدی به 
حریم شهر

پالک 100 
موسوم به 
فیض آبادو 
پالک های 

متعدد 
موضوع 

آگهی شماره 
-18471
52/11/22

مراتع الریچه 
پالک 110 

اصلی و قنات 
حاج ابراهیم 

خان وکیان آباد 
و مراتع خارج 

 از پالکهای
واقع در ضلع 

شرقی 

-207/2025207/202589-52-256

مراتع و 2
مزرعه 
آبادچی 
گشنیز  

جان

چادگان711713

محدود است 
به مرتع 

تنگ درسی 
موضوع 

آگهی شماره 
-42252

78/12/17 و 
خارج پالک 
باباجوی 
موضوع 

آگهی شماره 
-42252
78/12/17

محدود است 
به مرتع 

مشهد کاوه 
موضوع 

آگهی شماره 
-26395
69/12/14

محدود است 
به مرتع 
و مزرعه 
گزیلونسار 
گشنیز جان

محدوده است 
به رودخانه 

پالسجان

61/4695212/3423273/811889-39-476

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفه��ان در اجرای م��اده 2 قانون حفظ و 
حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کش��ور مص��وب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 
آئین نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هیئت محترم وزیران براساس تفویض اختیار شماره 
704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه 

استحفاظی خود را بشرح ذیل:

باستثنای مس��تثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وسیله 
جنگلدار و کارش��ناس ذیصالح اداره کل بازدید و مش��خصات این رقبه در متن آگهی قید و سوابق 
مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرس��تان مربوطه و اداره کل موجود اس��ت جزء منابع ملی شده 
موضوع ماده 1 قانون ملی ش��دن جنگل ها تش��خیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا 
چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار به مدت ش��ش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه 

بیست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
محمدحسین شاملی

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره: 28282
تاریخ:1391/7/10

م الف/ 11611

ردیف



SMS

يادداشت

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

ناتوانی اتوبوسرانی از سوخت گیری 
اتوبوس های گازسوز در شهر

 مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گفت: 260 
دستگاه اتوبوس گاز س��وز اصفهان قادر به س��وخت گیری هستند و 
همچنان سوخت گیری 200 دس��تگاه اتوبوس گاز سوز در اصفهان 
برای این ناوگان مقدور نیست.سید عباس روحانی با اشاره به اینکه 
ناوگان اتوبوس رانی اصفهان همگام با مدیریت کالن شهر اتوبوس های 
گاز سوز را به چرخه حمل و نقل عمومی شهر وارد کرده است، اظهار 
کرد: اما در حال حاضر سوختی برای فعالیت این اتوبوس ها در شهر 

وجود ندارد.

گزينش ۲۵۰۰ نفر اولیا در انجمن اولیا 
و مربیان استان 

به دنبال برگزاری انتخابات در ۵ هزار و ۳00 مدرسه صورت می گیرد:
گزینش 2۵00 نفر از اولیای منتخب استان در انجمن اولیا و مربیان

رییس گروه انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: انتخابات انجمن اولیا و مربیان از صبح امروز در ۵ هزار 
و ۳00 مدرسه سطح استان آغازش��د که به دنبال آن 2 هزار و ۵00 
نفر از اولیا گزینش می شوند.علی سلیمی جلب مشارکت همه جانبه 
اولیای دانش آم��وزان را در عرصه های معنوی، فک��ری، فرهنگی، 
عمرانی و مالی م��دارس از اهداف محوری انتخاب��ات انجمن اولیا و 

مربیان برشمرد.

کاهش جرائم خشن در اصفهان 
فرمانده انتظامی استان اصفهان از رشد ۳۸ درصدي اعتماد و ارتباط 
مردم به پلیس اصفهان طي یکسال گذشته خبر داد. سردار عبدالرضا 
آقاخانی گفت: در یکسال گذشته شاهد موفقیت هاي غرور آفریني 
توس��ط ماموران خدوم نیروي انتظامي اس��تان بودی��م که کاهش 
جرایم خشن، افزایش ۳۹ درصدي کشف مواد مخدر و ۱۱ درصدي 
دس��تگیري باندهاي قاچاق مواد مخدر و توزی��ع کننده ها، کاهش 
هفت درصدي تصادفات فوتي، کاهش یك تا س��ه درصدي در پنج 
جرم مهم ،کشف ۳2 درصدي محصوالت ضد فرهنگي و کشف بیش 
از ۱۴0 پرونده توسط پلیس فتا استان از دستاورد هاي مهم در طول 

این مدت بوده است.

رقابت 1۲۰ دانش آموز اصفهانی در 
مسابقات ملی مهندسان فردا

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان گف��ت: ۱20 نفر 
از دانش آموزان استان که در تابستان امس��ال در دوره های مهارتی 
شرکت کرده بودند در نخستین دوره از مسابقات طرح ملی مهندسان 
فردا به رقابت با یکدیگر پرداختند.محمدعلی زارع با اشاره به اینکه 
طرح ملی مهندس��ان فردا برای نخس��تین بار از ابت��دای مردادماه 
امسال در سطح استان برگزار ش��ده است، اظهار کرد: مجموعه فنی 
و حرفه ای استان متعهد به اجرای این طرح برای بیش از ۳ هزار نفر 
از دانش آموزان اس��تان در س��ه دوره تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و 

متوسطه بوده است.

 تاثیر تشعشعات الکترومغناطیسی
 بر بیماری ها در ابهام 

مدیرکل اداره تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی منطقه مرکزی 
کشور گفت: تاثیر تشعش��عات الکترومغناطیسی بر افزایش بیماری 
ها تاکنون در محافل علمی جهان اثبات نش��ده است.مس��وول یك 
 مرکز تحقیقاتی چندی پیش با ارس��ال نمابری مدعی شده بود که 
پارازیت ها ، ارتباط مستقیمی بر س��المت مردم دارد.تقی شفیعی 
افزود: بررس��ی تاثیر امواج و تشعش��عات الکترومغناطیسی بر روی 
انس��ان در یك مقطع کوتاه و بدون کار کارشناسی میسر نیست و تا 
کنون نیز مدرکی دال بر تاثیر آن بر روند افزایش سرطانها و انواع دیگر 

بیماری ها ارایه نشده است.

اردستان قطب گردشگری   
اصفهان می  شود

خبر خوش توزيع شیر 
در  مدارس 

مش��اور و مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور گفت: شهرستان اردستان 
با توجه به قدمت بس��یار باالی خود نسبت به شهرس��تان های جدید از 
امکان��ات کمتری برخوردار اس��ت.احمد صابری ظفرقندی ادر مراس��م 
اختتامیه جشنواره گردش��گری در خانه توریست زواره به سابقه تاریخی 
شهرستان اردستان اشاره کرد و گفت: شهرستان اردستان با پتانسیل های 
باالیی که در زمینه گردش��گری دارد می تواند به قطب جذب توریسم در 
استان اصفهان تبدیل ش��ود.وی گفت: گردشگران عالقه مند هستند که 
در کنار بازدید از اماکن تاریخی از اماکن مذهبی نیز بازدید کنندصابری 
ظفرقندی گفت اردستان از لحاظ مشاهیر، بزرگان، آثار تاریخی و مذهبی 

در کشور نمونه است.

دبیرکل کمیته ملي ش��یر مدارس با بیان این که مشکل تخصیص اعتبار 
طرح ش��یر مدارس برطرف شد، گفت: توزیع ش��یر در مدارس براي ۱0 
میلی��ون دانش آموز از آذر آغ��از مي ش��ود.علیرضا کریمیان در خصوص 
دلیل تاخیر در طرح توزیع شیر مدارس کش��ور افزود: در بودجه امسال 
2۵0 میلیارد تومان اعتبار منظور شد که تاکنون تخصیص نیافته بود، اما 
بتازگي مشکل تخصیص اعتبار برطرف شده است و از آذر بین ۱0 میلیون 
دانش آموز کشور شیر توزیع خواهد ش��د.به گفته وي، وزارت آموزش و 
پرورش موظف اس��ت براي ۱0 میلیون دانش آم��وز در ۷0 نوبت و 200 
سي سي در هر نوبت شیر توزیع کند.در هر استان هفته اي دو یا سه جلسه 

شیر روزهاي زوج یا فرد بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

اخبار 

گشتی در اخبار 

رينگ چهارم ترافیکی بايد 
سريعتر ساخته شود

همه دس��تگاه ها در اصفه��ان در تالش ان��د تا طرح رین��گ چهارم یا 
رینگ حفاظتي ش��هر را به نتیجه برس��انند و امید اس��ت ب��ا اجرایي 
ش��دن این طرح مش��کالت محور ورودي اصفهان-دول��ت آباد مرتفع 
گ��ردد و از حجم ترافی��ك و میزان س��وانح و ح��وادث در قطعه غربي 
رینگ سوم کاسته شود. عباس حاج رس��ولیها رییس شوراي اسالمي 
شهر اصفهان گفت: ش��وراي شهر آماده اس��ت تا با تکمیل رینگ سوم 
 کلنگ رینگ حفاظتي اصفهان نیز در آین��ده اي نزدیك  بر زمین زده

 مي شود.داوودی  نا یب رییس 
شوراي اسالمي شهر اصفهان 
نیز گف��ت: رینگ چه��ارم که 
رینگ حفاظت��ي خوانده مي 
ش��ود در دس��ت برنامه ریزي 
اس��ت و براي اینکه مطالعات 
ترافیکي آن با مش��کل مواجه 
نشود باید  عملیات اجرایي آن 

به سرعت به اتمام رسد. 
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چهره روز

چهره خبر 

کارت سالمت برای بوفه های مدارس الزامی شد 
سعید باقری رئیس گروه بهداشت و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
بر اساس دستورالعمل طرح تغذیه سالم در مدارس فروشندگان بوفه های مدارس باید دارای 

کارت صحت سالمت صادر شده از مرکز بهداشت باشند.
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حمید اسماعیلی، رئیس مرکز مدیریت 
پروين 
حوادث و فوریت های پزش��کی استان احمدی 

اصفهان در بیست و چهارمین همایش 
رؤسای ستادی اورژانس و فوریت های پزشکی کشور گفت: این 
همایش با هدف آموزش��ی و کارگاهی و ارائه مباحث آموزشی 
جدید در میان این اف��راد به م��دت دو روز در اصفهان در حال 

برگزاری است.
به گفته وی اصفهان بای��د از آمادگی کام��ل در مقابل حوادث 
احتمالی هسته ای برخوردار باشد و نخستین اورژانس هسته ای 

کشور در استان اصفهان راه اندازی می شود.

مديريت حوادث جدی گرفته شود
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه امروز مقاوم سازی سازه های بیمارستانی 
بدون تغییر بنیادی در فضای بیمارستان امری ضروری است، 
اعتقاد دارد: در این همایش و کارگاه آموزشی مباحث آموزشی 
مورد نیاز در این زمینه برای شرکت کنندگان تشریح می شود و 
همچنین مباحث نرم افزاری مدیریت حوادث در بیمارستان ها 
باید تقویت شود.وی با اشاره به اینکه استان اصفهان جانشین و 
معین پایتخت در حوادث است و اصفهان باید آمادگی کامل برای 
مدیریت بحران و حوادث جدی در کشور را داشته باشد، افزود: در 
آینده ای نزدیك اورژانس هسته ای در استان راه اندازی می شود و 

استان در آخرین مراحل ساخت این اورژانس قرار دارد.

به اعتقاد اس��ماعیلی توجه به اینکه صنایع هس��ته ای یکی از 
صنایع و ویژگی های مهم اس��تان تلقی می ش��ود وجود چنین 
اورژانسی برای مقابله با حوادث احتمالی هسته ای در اصفهان 

ضروری است.
وی با اش��اره به اینکه بیشترین حوادث اس��تان به تصادفات و 
بیماری های قلبی و عروقی اختصاص دارد و در س��ال گذشته 
بیش از ۱۳0 هزار مأموریت توس��ط این مرکز در سطح استان 
صورت گرفته است، ادامه می دهد: در حال حاضر ۱0۷ اورژانس 

پیش بیمارستانی در سراسر استان وجود دارد.

۲4 جامعه ايمن در جمهوری اسلامی ايران ايجاد 
شده است

غالمرضا معصومی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کش��ور نیز در این همایش با بیان اینکه در حال حاضر 
2۴ جامعه ایمن ثبت شده جهانی در س��طح کشور وجود دارد 
و با وج��ود این 2۴ جامعه ایمن��ی ایران رتب��ه دوم را در دنیا از 
آن خود کرده اس��ت، گفت: از حدود 20 سال گذشته بحثی با 
عنوان پیش��گیری از حوادث و ارتقای ایمنی در دنیا مطرح شد 
که به دنبال آن شاخص هایی در جامعه جهانی و سازمان جهانی 

بهداشت تدوین شده است.
به گفته وی این شاخص ها به عنوان پایه ای برای ارتقای مبانی 
ایمنی و پیشگیری از حوادث مشخص شده اند و این بحث در دنیا 
با عنوان جامعه ایمن مطرح ش��ده و جمهوری اسالمی ایران از 

سال ۱۳۷۵ در این موضوع وارد شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی کشور با 
بیان اینکه اما فعالیت مش��خص این مرکز در س��ال ۱۳۸2 در 
کشور در زمینه پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی آغاز شد، 
معتقد است: در سال ۱۳۸6 نخستین جامعه ایمنی ثبت شده 
به عنوان ۱۱۳ امین جامعه ایمن جهانی در شهرستان کاشمر 
ایجاد شده و ثبت جهانی شده است و تا پایان امسال نیز تهران 
 به عنوان نخستین کالن شهر ایمن در دنیا ثبت و به تمام مردم

 معرفی می شود.

 مهر یعنی شنیدن صدای حضور معلم 
 گروه
و بر پا ش��دن دانش آموزان در سنگر  شهر

مقدس مدرسه و حرکت قلم به روی 
کاغذ و لرزش گچ به روی تخته س��یاه و س��مفونی پر شکوه 

مهرورزی و دانش آموزی...
این س��خنان بخش��ی از پیام مهر پلیس اصفهان بود که روز 
گذشته در یکی از مدارس پسرانه اصفهان با حضور فرماندهان 
عالی رتب��ه نیروی انتظامی و مس��ئوالن آم��وزش و پرورش 

قرائت شد.
 در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت :  در آغاز سال تحصیلی 
۱۳۹۱ نیروی انتظامی اس��تان اصفهان به هم��راه پیام مهر 
به ش��ما عزیزان اطمینان می دهید که گام ب��ه گام و لحظه 
به لحظ��ه ، هم��راه و یاورتان باش��د تا هیچ گزندی به ش��ما 
غنچه های تازه نوش��کفته ش��ده نرس��د و بتوانید در کمال 
آرام��ش و امنی��ت ب��ه اندوختن دان��ش و اف��زودن معرفت 
بپردازید و افتخاراتی بزرگ کس��ب کنی��د و قله های عزت و 
 س��ربلندی را با همت و تالش خود فتح کنید و شادی ها را به

 ارمغان بیاورید.

پلیس در راس تعامل با آموزش و پرورش
س��ید مجید عاملیان ، مدی��ر کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان طی سخنانی اظهار کرد: اگر بخواهیم مسائل جامعه را 
حل کنیم ناگزیریم از بستر آموزش و پرورش به آنها پرداخته 

و آن را نهادینه کنیم و نیروی انتظامی ش��اید اولین دستگاه 
در کل کشور است که از این بستر برای حل معضالت جامعه 

استفاده کرد.

استفاده از همیاران پلیس يک فرهنگ است که 
نیروی انتظامی بنیان گذاشت

عاملیان استفاده از همیاران پلیس را فرهنگی عنوان کرد که 
نیروی انتظامی از آن در مدارس  استفاده کرد و بدین ترتیب 

در یك تعامل دو جانبه فرهنگ ترافیکی را نهادینه کرد.
 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: باالترین 
دس��تگاهی که با آن تعامل داریم نیروی انتظامی اس��ت و ما 
جامعه فرهنگی بر دستان خدمتگذاران پلیس بوسه می زنیم.

دانش آموزان به دنبال شناسايی تهديدات باشند
سردار عبدالرضا آقاخانی ، فرمانده انتظامی استان اصفهان با 
اشاره به وجود شهدای دانش آموز همچون شهید فهمیده و 
عزیز اللهی اصفهانی ، به دانش آموزان گفت: یك روز مس��یر 
دانش آموزان هم س��ن ش��ما در خاکریز و جبهه بود و امروز 
پشت میزهای مدرس��ه و حضور در س��نگر و صحنه انقالب 
 اس��ت و باید در یك نگاه بتوانید تهدید ها و خط و نش��ان ها

 را ببینید.
 آقاخان��ی فرمان��ده نی��روی انتظامی اس��تان اصفه��ان  به

 دانش آموزان گفت: تك تك ش��ما دیده بان انقالب هستید 
و علم آموزی و تقویت بنیه علمی تکلیف ش��ما است چرا که 
دش��من بیش��تر ش��ما را در کمین قرار می دهد و معضالت 
 اجتماع��ی و پیچیدیگی ه��ای آن در کمین دان��ش آموزان

 است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان  تاکید کرد: دانش آموزان در 
داخل مدرس��ه باید به دنبال علم آموزی و در خارج از مدرسه 
به دنبال شناسایی تهدیدات دشمن و مقابله با آنها باشند. در 
پایان این مراس��م ،دو مینوی آرم نیروی انتظامی که با همت 

دانش آموزان تهیه شده بود ، به نمایش درآمد.

خبر خبر 

باالترين دستگاهی که با آن تعامل داريم نیروی انتظامی استاورژانس هسته ای کشور در اصفهان راه اندازی می شود

وی افزود: تنها در ش��هر اصفهان در ۸0 نقطه با کمك شهرداری 
، اصالح مهندس��ی ترافیك و رفع نقاط حادثه خیز صورت گرفته 
اس��ت که این اقدامات منجر ب��ه کاهش 20 درص��دی تصادفات 
فوتی شده است.سرهنگ غالمی ، وجود ۱۴۵ آموزشگاه رانندگی 
 در س��طح اس��تان و بکار گیری دو ه��زار مربی مج��رب را عامل 
تاثیر گزاری در آم��وزش رانن��دگان عنوان کرد و گف��ت : پلیس 
تمام توان خ��ود را در ایجاد فرهن��گ ترافیك بکارگرفته اس��ت 
به طوری ک��ه عالوه بر ب��اال بردن می��زان مهارت ه��ا در آموزش 
رانندگان،با ایجاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش ارتباط گسترده 
ای با دان��ش آموزان در ح��وزه فرهنگ یاران ترافی��ك و همیاران 
پلیس برقرار کرده و امروز حدود ۱00 بازرس کنترل نامحس��وس 

از میان فرهنگ یاران با نیروی انتظام��ی همکاری می کنند. وی 
با قدردانی از مقامات قضایی اس��تان به دلیل هم��کاری با پلیس 
 راه��ور ، اظهار کرد: کاه��ش 60 درصدی تصادف��ات رانندگی در
  بزرگ��راه ها تنه��ا ب��ا برخورده��ای بازدارنده همچ��ون جریمه

 محقق نمی شد بلکه کسب مجوز از دادستانی استان برای اعمال  
محدودیت رانندگی برای متخلفان نی��ز در کاهش آمار تصادفات 

نقش مهمی را ایفا کرده است.

نگرانی از تصادفات مرگبار استان 
سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان که در این همایش 
حضور داش��ت برخی آمارها را نگران کننده توصیف کرد و گفت: 

رويای  مترو ی اصفهان به آخر 
می رسد

رئیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: در صورتی که 
600 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای قطار شهری اصفهان 
تأمین شود، اصفهانی ها تا پایان امس��ال و یا اوایل سال آتی 
مدل دیگری از حمل و نقل عمومی را تجربه می کنند.عباس 
حاج رسولیها در پاسخ به این سئوال که وضعیت حمل و نقل 
عمومی در اصفهان را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: در 
حال حاضر حمل و نقل عمومی در اصفهان به سمتی پیش 
رفته است که بیشتر شهروندان به سوی استفاده از اتوبوس ها 

گرایش پیدا کرده اند.

مشکات زيست محیطی غوغا می کند 
حاج رس��ولیها ادامه داد: امروز کاهش مش��کالت زیس��ت 
محیطی در اصفهان نیازمند اس��تفاده درصد بیش��تری از 

شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان 
نیازمند گسترش وسایل دیگری از حمل و نقل عمومی مانند 
مترو است، تصریح کرد: متروی اصفهان از جمله پروژه های 
مهر ماندگار است که باید تا پایان فعالیت این دولت راه اندازی 
ش��ود.وی به ضرورت تغییر نگاه دولت به اصفهان اشاره کرد 
و افزود: در حال حاضر دولت تصور می کند اصفهان استانی 
برخوردار بوده و با توجه به این موضوع اصفهان در راس��تای 
اختصاص اعتبار برای اجرا و بهره ب��رداری پروژه های کالن 

شهری مانند مترو مورد بی مهری دولت قرار گرفته است.
حاج رس��ولیها با اش��اره به اینکه راه اندازی متروی اصفهان 
نیازمند 600 میلیارد تومان اعتبار است، تاکید کرد: در صورت 
تأمین این اعتبار از س��وی مس��ئوالن، اصفهانی ها تا پایان 
امسال و در نهایت تا اوایل س��ال آتی مدل دیگری از حمل و 
نقل عمومی را تجربه می کنند.وی با اشاره به اینکه چه دولت 
کمك کند و یا نکند متروی اصفهان باید در این مدت زمان 
راه اندازی شود، اضافه کرد: فرهنگ سازی در زمینه گسترش 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در کالن شهری مانند 
اصفهان سبب برطرف شدن بسیاری از مشکالت موجود در 
سطح شهر می شود.رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه دولت باید یك سوم از هزینه بلیت اتوبوس های اصفهان 
را بپردازد، گفت: در حال حاضر بیش��ترین ب��ار هزینه های 
اتوبوس��رانی اصفهان توس��ط ش��هرداری تأمین می شود و 
امیدواریم امس��ال دولت در راس��تای کمك به این ناوگان و 
کاهش هزینه های اتوبوس رانی در روش انجام تعهدات خود 

در این زمینه تجدید نظر کند.

طی پنج ماهه اخی��ر میزان تصادف��ات موتور س��یکلت منجر به 
فوت۵۳ نف��ر در حوادث ب��رون ش��هری و ۹۷ نف��ر در تصادفات 
شهری ش��ده اس��ت. مهدی جمالی نژاد با اش��اره به مرگ ۳02 
نفر در تصادف��ات خودروه��ا در جاده ه��ای برون ش��هری و نیز 
مرگ 2۱۴ نف��ر در تصادفات خودرو درون ش��هری اس��تان طی 
پنج ماه از س��ال ، اظهار ک��رد: مهمترین نیاز ام��روز حمل و نقل 
 ، اولوی��ت دادن به اهداف جمع��ی اس��ت.وی راه کاهش حوادث

جاده ای و ترافیکی را در ایجاد یك ایدئولوژی و ایجاد یك فرهنگ 
عمومی در میان مردم دانس��ت و گفت: در این ایدئولوژی باید به 
عابران پیاده بی��ش از خودروها اهمیت داده ش��ودبرنامه ترافیك 

بر خ��الف روال ه��ای تبلیغی 
باید انسان محور باشد.جمالی 
نژاد با بی��ان اینک��ه اگر تصور 
کنیم که ممکن اس��ت یکی از 
عزیزان ما در حوادث ترافیکی 
از دست برود ، آنوقت می توانیم 
اهمیت این موض��وع را درک 
کنیم ، افزود: برای تحقق حمل 
و نقل امن تنها راه این اس��ت 
که با همدلی و اعتقادی راسخ 
به این حوزه توج��ه کنیم.وی 
مهمترین بحث استان اصفهان 
در حوزه حم��ل و نقل  را فعال 
کردن خطوط حمل و نقل ریلی 
عنوان کرد و گفت :نجات گره 
حمل و نقل استان در راه اندازی 

شبکه ریلی است تا هزینه ها کاهش یابد.وی  همچنین با تاکید بر 
اینکه مباحث ترافیکی استان اصفهان باید از فضای سنتی فاصله 
بگیرد، در این باره گفت: در حال حاضر بحث ش��هرهای هوشمند 
در جهان مطرح اس��ت. از این رو کنترل و نظارت پلیس راهور نیز 
بایددیجیتالی ش��ود به طوری که با پیامك و ارسال جریمه های 
آنالین به درب منزل متخلفان اقتدار پلیس را به نمایش گذاشته و 
از سوی دیگر با وجود چنین روندهایی هزینه های سرباز ناشی از 
تصادفات مرگ آفرین و حوادث ناشی از تصادف های خطرناک را 
به حداقل برساند. گفتنی است در پایان مراسم از دست اندرکاران 
حوزه رس��انه ، حوزه های عمرانی و س��ایر نهادهایی ک��ه با راهور 
همکاری کرده بودند، تقدیر بعمل آمد و  به شهروندان قانونمند و 

نمونه ها ترافیکی لوح یادبود اهدا شد.

درروز بدون حادثه عنوان شد

راه اندازی شبکه ریلی را ه نجات حمل و نقل استان

همزمان با دومین روز از هفته ناجا که به عنوان روز بدون حادثه نامگذاري شده بود، همايش  شهرزاد 
تجلیل از شلهروندان قانونمند و نمونه ها ترافیکی اسلتان در حالی برگزار شد که مسئوالن بابا علیپور 

استان بر سیاست های کاهش تعداد فوتی های تصادفات با تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی 
هر چه بیشتر تاکید کردند. به گزارش زاينده رود سلرهنگ غامی رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به 
اينکه از سلال 84 تا کنون تعداد فوتی های تصادفات 76۲ نفر کاهش داشته اسلت، افزود: روند نزولی 4۰ درصد 
کاهش تصادفات منجر به مرگ ، ناشی از همیاری همه ارگان ها با پلیس است به طوری که اصاح نقاط حادثه خیز 
، ارتباط گسترده در آموزش دانش آموزان ، فرهنگ سازی در ايجاد رانندگی ايمن ، عدم نیاز به پلیس در تصادفات 
خسارتی تا سقف سه میلیون و ۵۰ هزار تومان ، همه بخشی از همکاری هايی است که  منجر به فراهم شدن شرايط 

ايده آل رانندگی درون شهری و برون شهری شده است.

در شهر اصفهان 
در 8۰ نقطه با 

کمک شهرداری ، 
اصاح مهندسی 

ترافیک و رفع نقاط 
حادثه خیز صورت 
گرفته است که اين 

اقدامات منجر به 
کاهش ۲۰ درصدی 

تصادفات فوتی 
شده است

تصحیح و پوزش 
بدینوسیله به اطالع می رس��اند که خبر تودیع مرتضی حسام 
نژاد معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان در ج شده در تاریخ 
۹۱/۷/۱0 در همین صفحه بدینوسیله اتصالح  می شود.مراسم 

تودیع مدیر امور مالی شهرداری اصفهان بر گزار شد .
در این مراس��م که با حضور مس��ئوالن ش��هرداری و شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان ب��ر پا ش��د علیرض��ا ب��وژ مهرانی و 
کس��ین ش��هرام نیا طی احکامی  از س��وی ش��هردار اصفهان 
 به عن��وان مدیر جدید امور مالی و مش��اور اقتصادی ش��هردار 

منصوب شدند.



چهره روزیادداشت

عیدی کارگران
 یک میلیون تومان اعالم شد

میزان عیدی و پاداش پایان س��ال مش��موالن قانون کار براس��اس 
مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسالمی تعیین و اعالم می شود. 
بر این اساس کارگاه های مش��مول قانون کار باید به ازای یک سال 
کار، معادل دو ماه آخرین دس��تمزد دریافتی را ب��ه عنوان عیدی و 
پاداش به کارگران بپردازند به شرط این که مبلغ پرداختی از معادل 
۹۰ روز )۳ ماه( حداقل دس��تمزد روزانه تعیین شده بیشتر نشود. با 
توجه به این که در سال ۹۱ حداقل حقوق ماهیانه کارگران مشمول 
قانون کار ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است، به همین جهت 
کارگران حداقل ۷۷۹ هزار تا یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان دریافت 
خواهند کرد. طبق این قان��ون همچنین کارگران موقت و قراردادی 

نیز مشمول دریافت عیدی و پاداش هستند.  

 کاالهای اساسی
 سهمیه بندی نمی شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به موجودی مناس��ب 
کاالهای اساسی، هرگونه سهمیه بندی این کاالها را از سوی دولت، 
منتفی دانست. حسن رادمرد اعالم کرد: کاالهای اساسی تا سه ماهه 
اول سال ۹2 ذخیره سازی شده اند و در این رابطه هیچ جای نگرانی 

وجود ندارد. 

اخبار کوتاه

4
اعالم آمادگی عسگراوالدی برای ارایه پیشنهادات ارزی  

اس��داهلل عس��گراوالدی  عض��و هی��ات نماین��دگان ات��اق ته��ران درخص��وص 
 وضعی��ت ارزی کش��ور گف��ت: حاض��رم پیش��نهاداتم را ب��رای آرام��ش ب��ازار ب��ه

نیروهای امنیتی وارد شوند بانک مرکزی بدهم. 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهدی غضنفری
 افزایش نرخ ارز فعلی در بازار، تنها موضوع اقتصادی نیس��ت و مس��ائل 
امنیتی، سیاسی و فرهنگی نیز در افزایش نرخ ارز دخیل است و متأسفانه 
متولیان مربوطه زیاد فعال نیستند. اگر سایر عوامل مؤثر سیاسی و امنیتی 
کنترل شوند مرکز مبادالت ارزی راه اندازی ش��ده، می تواند در کاهش 
نرخ ارز تأثیرگذار باشد.  از نهادهای امنیتی انتظار بیشتری برای کنترل 
سرشاخه ها و سرمنشأهای ایجاد اختالل در بازار ارز داریم. در حال حاضر 
دولت از ارز بانک مرکزی اس��تفاده ای نکرده و تنها از ارزهای مربوط به 
پتروشیمی و صندوق توسعه 
ملی و درصورت نیاز از ارز بانک 
مرکزی استفاده خواهد کرد. 
واقعیت این اس��ت که کنترل 
بازار تنها با نظارت عملی ممکن 
نیس��ت و باید بازار ب��ه صورت 
علمی اصالح شود، اما مفهوم آن، 
این نیست که بازرسان تعزیرات 

ناامید شده اند.
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اما امروز با چرخش��ی در بازار دالر که همان خیابان 
سپاه اصفهان اس��ت، متوجه می شوید اغلب و شاید 
همه اف��رادی که در ای��ن عرصه به تکاپ��وی خرید 
افتاده اند، مردم عادی جامع��ه )و نه تولیدکنندگان 
و وارد کنندگان( هس��تند که برای حفظ ارزش پول 
خود و شاید دریافت س��ودی کاذب و بیشتر، به این 
بازار روی آورده اند که اگر خانم ه��ا در این زمینه از 
آقایان بیشتر نباشند، کمتر  هم نیستند. دیگر صدای 
دالر دالر نمی آید، صحبت های درگوشی  چهار پنج 
 نفره  اس��ت و داد و س��تد ارز، همه جور قیمتی پیدا

 می شود، حال صرافی ها هم دیدنی است، یکی کرکره 
مغازه اش را پایین کشیده و می گوید خرید و فروش 

نمی کند، چرا که از تهران نرخ مشخصی اعالم نشده و 
نوسان زیاد است. این صراف درمورد این که حال بازار 
ارز چطور است، گفت: نمی توان گفت چقدر حال بدی 
دارد، انگار دولتمردان می خواهند بازار رها باشد و عده 
ای با سرمایه اندک وارد این عرصه شوند که به نظرم 

خیلی حالل و منطقی نیست.
وی افزود: تحریم، بی کفایتی و سوء مدیریت و وجود 
دالالن و واسطه گران، بازار ارز را ملتهب کرده و حاال 
به قدری این بازار خطرناک است، که خدا می داند چه 

بالیی سرش می آید.
در این بین، به س��راغ صرافی که خری��د و فروش در 
 آن انجام می شد رفتم و پرس��یدم: آقا دالر را چقدر 

می فروشید؟ گفت:۳۸5۰ می فروشم و ۱۰۰ تومان 
کمتر می خرم. یورو ه��م دارم 455۰ توم��ان. از او 
پرس��یدم: قیمت ارز را در حال حاضر چه کس��انی 
تعیین می کنند؟گفت: همین مردم که متأسفانه با 
ورود به بازار و تقاضای فراوان، عرضه را افزایش داده 
اند و همه ب��ه گونه ای به دالل��ی روی آوردند. از این 
صراف پرسیدم: پیش بینی شما از روند بازار ارز چگونه 
است؟ بیان داشت: این طور که می گویند دالر تا پایان 
هفته، پنج هزار تومان هم می ش��ود و این در حالی 
 است که رییس جمهور ما پشت تلویزیون می گوید ما 
نمی گذاریم دالر به سه هزار تومان برسد، اما واقعیت 
بازار بس��یار با این گفته ها و لبخندهای مس��ئوالن 

اقتصادی و بانک مرکزی متفاوت اس��ت و این خود، 
نشان از عدم تأثیر سیاس��ت های بانک مرکزی برای 

مقابله با بازار آزاد و یا مافیای ارز دارد.
از صرافی که بیرون آمدم یکی گفت: دالر خریدی؟ 
نگاهش کردم. گفت: اگر ۳۸5۰ خریدی االن 4۱۰۰ 
خریدارم، خواس��تی بفروش. گفتم: فکر می کنی تا 
چقدر برود باال؟گفت: انشااهلل تا ۷ می رسه شایدم هر 

دالر ۱۰ هزار تومان!
حمله همه جانبه نقدینگی مردم به بازار 

ارز
طبق گفته مس��ئوالن ۳۸۷ ه��زار میلی��ارد تومان 
نقدینگی در دس��ت م��ردم وجود دارد ک��ه اگر این 
نقدینگی س��رگردان مدیریت اقتصادی نشود، وارد 
هر بازاری که ش��ود لطمات جبران ناپذیری را به آن 
کاال و سپس مردم وارد می کند که یکی از آنها انتشار 
جو روانی تورم در جامعه است، همان طور که لطمات 
ورود نقدینگی های سرگردان به بازار مسکن، موجب 
افزایش نجومی قیمت ها در این عرصه ش��د و حتی 
پس از روی آوردن این نقدینگی ها به بازار سکه و ارز، 
قیمت ها در بازار مسکن چندان کاهش نیافت و شاید 

بتوان گفت حداقل ثابت ماند.
به هر حال تمایل به خرید ارز در شرایط فعلی در حالی 
از سوی مردم عادی وجود دارد که این تمایل موجب 
بروز جو روانی افزایش تقاضا و صعود افسارگسیخته 
قیمت دالر ش��ده و به زحمت می توان واردکننده یا 
تولید کننده ای را دید که برای خرید ارز به بازار سپه 
اصفهان بیاید و تا چش��م کار می کنند، مردم عادی 
یعنی بخش��ی از مالکان ۳۸۷ هزار میلی��ارد تومان 
نقدینگی سرگردان هس��تند که فعال به این تجارت 
روی آورده و بهت��ر بگویی��م به این عرص��ه حمله ور 

شده اند.
انحراف در سرمایه گذاری و نقدینگی، ارز 

را به این روز انداخته است
درمورد ش��رایط امروز بازار ارز با یکی از کارشناسان 
خبره اقتصادی گفتگو کردیم و از وی علت این آشفته 
بازار را جویا شدیم. وی در پاسخ گفت: شرایط امروز 
ارز بیش از هر چیز، ناشی از سیاست های اقتصادی 
اشتباهی است که در ماه ها و سال های اخیر در کشور 
پیاده سازی شده است. در کنار آن، جو سیاسی پدید 
آمده در کشور به اثرات این سیاست های اشتباه دامن 
زده و توانسته است، نرخ ارز و دالر را به رقمی بی سابقه 
برساند.آرمان در جواب این س��ؤال که آیا به راستی 
دولت و مجلس راهکار کنترل بازار ارز را نمی دانند، 
تصریح کرد: در میان متهم سازی های دولت و مجلس، 
می توان به روشنی راهکارهایی برای کنترل بازار ارز 

به دس��ت داد که البته دیدگاه ه��ای متفاوت در این 
میان، می تواند به رویکرده��ای گوناگون نیز منجر 
شود. وی با اشاره به این که اقتصاد ایران دچار انحراف 
س��رمایه گذاری و نقدینگی شده اس��ت، گفت: این 
انحراف سرمایه گذاری اس��ت که عامل افزایش نرخ 
ارز و هدایت سرمایه ها و نقدینگی ها به این بازار شده 
است. این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی 
که به دلیل افزایش هزینه های تولید و عدم حمایت 
مادی و معن��وی تولید کنن��دگان، بازدهی تولید به 
شدت کاهش یافته اس��ت، ارز و سکه و مسکن، سه 
کاالی سرمایه ای هستند که می توانند جبران کاهش 
سرمایه گذاری مولد را بکنند، به گونه ای که افرادی 
را که از تولید به عنوان فاکتوری برای سرمایه گذاری 
ناامید شده اند، امیدوار کند، بنابراین ریشه سفته بازی در 
ارز، انحراف س��رمایه گذاری و کاهش بازدهی تولید 
بوده اس��ت. وی افزود: در این شرایط با عدم اجازه به 
تأسیس بانک های جدید و مؤسسات مالی و نظارت 
بر بانک ها می توان سهم گسترده ای در جلوگیری از 
انحراف نقدینگی ها داش��ت و بیشتر می توانیم امید 
به خش��کاندن این جریان ثروت کثی��ف که نابودی 
اقتصاد ایران و خوشحالی بیگانگان را به همراه دارد، 
داشته باش��یم.آرمان با بیان این که توزیع ارز دولتی 
 به هر نهادی آنقدر اغوا کننده اس��ت ک��ه اگر هم به 
تولید کننده برس��د، تولید کننده واردات مواد اولیه 
خود را انجام نمی ده��د و به جای س��رمایه گذاری 
تولیدی در این وادی سرمایه گذاری می کند، اضافه 
کرد: به ش��دت باید در مقطع کنونی جلوی این که 
 بانک ها مس��ئول توزیع ارز دولتی ش��وند را گرفت، 
چرا که این انحراف سرمایه گذاری همچون خوره به 

جان همه رخنه کرده است.
مخلص کالم این که هرچند دعوای ارز به یک دعوای 
سیاسی و ش��اید لجبازی سیاس��ی در کشور تبدیل 
شده، به روشنی راهکارهایی برای کنترل این وضعیت 
وجود دارد که مسلما مسئوالن دولتی و اقتصاددانان، 
بس��یار بهتر از آن آگاهند. هنوز مدت زمان زیادی از 
تش��کیل مرکز مبادالت ارزی نمی گذرد  و مسئوالن 
کماکان معتقدن��د مقاومت بازار باألخره شکس��ته 
می شود، در حالی که فعال پیروز این میدان، دالالن 
هستند و بی اعتنا به سیاست های ارزی بانک مرکزی، 
ظاهرا خود برای این »اسکناس کاال شده« سیاست 
تعیین می کنند، بنابراین اگر دولت خواهان برداشتن 
ش��ایعات و اتهامات اس��ت، باید هرچه زودتر در راه 
کنترل بازار گام بگذارد و از همه ظرفیت خود در این 
راه بهره گیرد، در غیر این ص��ورت، نباید گالیه ای از 

متهم سازی ها داشته باشد.

روایتی غم انگیز از حال و روز ارز در اصفهان

جنگی که دالر در خیابان سپه به راه انداخت

اگر تا چند ماه پیش سری به بازار س�په می زدیم، آنجا بیش�ترین صدایی که در هیاهوی جمعیت مردم و رفت و آمد  راضیه 
ماش�ین ها خودنمایی می کرد، صدای دالر دالر  دالالن ارز بود که به گوش می رس�ید و هر از گاهی عابر پیاده ای که دادخواه

عمدتا نیز از آقایان بود، از یکی از دالالن می پرسید، دالر داری؟ یا چقدر می فروشی؟ آنهایی هم که می خواستند به 
مسافرت های خارج از کشور بروند، بسیار شکیل از صرافی های خیابان س�په و یا چند صرافی دیگر که در خیابان های نظر و در دل بازار 

بود، خرید می کردند.

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

ابالغ اخطاریه ماده 101 
4608 ش��ماره پرونده: 9000400200400444/1، ش��ماره بایگانی پرون��ده: 9001262/2، 
شماره ابالغیه: 9100510200401849، بدینوس��یله به آقای علی اسماعیلی فرزند رضا به 
شناس��نامه ش��ماره 4 حوزه مرکزی نایین س��اکن اصفهان خیابان آپادانا دوم کوچه الفت 
بدهکار پرونده که برابر گزارش مأمور مربوطه به نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده 
ابالغ می گردد که طبق س��ند رهنی شماره 157-1389/12/19 تنظیمی در دفترخانه شماره 
252 اصفه��ان شش��دانگ پالک 4244 و 4241 فرع��ی از 14039 بخش 5 ثبت اصفهان طبق 
ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری به مبلغ 847910000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر 
ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوس��یله به شما اخطار می شود که پس از رؤیت این اخطار 
بفاصل��ه 5 روز چنانچه اعتراض دارید اعتراض خ��ود را به ضمیمه مبلغ 1/000/000 ریال 
 هزینه جهت تجدید ارزیابی ارسال دارید واال به همان قیمت آگهی خواهد شد. م الف/ 11502

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ رأی
4614 کالس��ه پرون��ده: 380/91، ش��ماره دادنام��ه: 1134، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: حمیدرضا زیرکی دانا، نش��انی: اصفهان خ امام 
خمینی خ ش��هیدان کاظمی کوچه شهید ابراهیم س��لیمی پالک 6، خوانده: مرتضی بختیاری 
زمانی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت به ش��ماره انتظامی 
8199-اصفهان 35 مقوم به 500/000 ریال. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان 
آق��ای حمیدرضا زیرکی دانا به طرفیت آقای مرتضی بختیاری زمانی به خواس��ته الزام به 
انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 8199- اصفهان 35 به شرح دادخواست تقدیمی 
که خواهان اعالم می نماید که در تاریخ 1385/6/10 موتورس��یکلت را از خوانده خریداری 
و موتور و کارت مالکیت در اختیار خواهان می باشد خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر 
آگهی در جلس��ه رسیدگی مورخه 91/6/29 حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم ننموده است 
نظر به اس��تعالم واصله از راهور اصفهان به شماره ثبت الیحه 112-91/3/6 که خوانده را 
مالک موتورس��یکلت اعالم نموده است لذا ش��ورا دعوی خواهان را به شکل مطروحه وارد 
دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 
515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی موتورسیکلت به ش��ماره 8199-اصفهان 35 و پرداخت سی و دو هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز 
بعد قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4615 آقای رضا محققیان گورتانی دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح دادخواست به 

کالس��ه 3037/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان جعفر محققیان گورتانی بشناس��نامه 830 در تاریخ 52/3/9 

اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 3 
پسر و یک دختر و یک عیال و مادر به نام ذیل: 1- رضا محققیان گورتانی ش ش 56 پسر 
متوفی، 2- علی محققیان گورتانی ش ش 21 پس��ر متوفی، 3- رسول محققیان گورتانی ش 
ش 1337 پس��ر متوفی، 4- زهرا محققیان گورتانی ش ش 9 دختر متوفی، 5- گوهر سلطان 
محققیان گورتانی ش ش 13 عیال متوفی، 6- گوهر سلطان مستأجران گورتانی ش ش 571 
مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4616 آقای رضا محققیان گورتانی دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح دادخواس��ت 
به کالس��ه 3039/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عل��ی محققیان گورتانی بشناس��نامه 21 در تاریخ 1363/5/13 
اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: یک مادر به ن��ام ذیل: 1- گوهر س��لطان محققیان گورتان��ی ش ش 13 و الغیر. اینک 
ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی م��ی نماید تا هر 
کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
4617 آقای رضا محققیان گورتانی دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح دادخواست به 

کالس��ه 3038/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان گوهرسلطان محققیان گورتانی بشناسنامه 13 در تاریخ 90/7/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 2 پسر 
و یک دختر به نام های: 1- رس��ول محققیان پس��ر متوفی، 2- رضا محققیان گورتانی پسر 
متوفی، 3- زهرا محققیان گورتانی دختر متوفی، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4618 آقای سید مهدی موسوی دارای شناسنامه شماره 183 به شرح دادخواست به کالسه 
3054/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب اله موسوی بشناس��نامه 16 در تاریخ 1390/2/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و 5 دختر و یک 

همس��ر به نام های ذیل: 1- سید مهدی موسوی ش ش 183 پسر متوفی، 2- فائقه موسوی 
ش ش 4250 دختر متوفی، 3- فائزه موسوی ش ش 4249 دختر متوفی، 4- میترا موسوی 
ش ش 1371 دخت��ر متوفی، 5- محبوبه موس��وی ش ش 342 دخت��ر متوفی، 6- معصومه 
موس��وی ش ش 168 دختر متوفی، 7- مریم عاشوری ش ش 1021 همسر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4619 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1133 ش 8 خواهان یوس��ف بورونی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به فک پالک خودرو و تحوی��ل پالک به خواهان و اقدام به نصب پالک جدید 
مقوم به ده میلیون ریال به انضمام خس��ارات قانونی و... به طرفیت محس��ن س��جاد تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 1391/8/21 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای 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. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4620 ش��ماره پرونده: 880/90 ش 8 ح، ش��ماره دادنامه: 36، خواهان: رمضانعلی مرادی 
آدرس: اصفهان- جاده دولت آباد- جنب تاکس��ی تلفنی س��پاهان، کارگاه نوین صنعت، با 
وکالت: حسن نورمحمدی و محسن رضایی آدرس: اصفهان- خ امام حسین- روبروی خانه 
اصفهان- تقاطع س��وم- جنب پیتزا سهیل- ساختمان درزرد، خواندگان: شرکت گستر آفاق 
سردش��ت و محمدعلی خالدی سردش��تی آدرس مجهول المکان، موضوع: تقاضای مطالبه 
مبل��غ 47/000/000 ریال به اس��تناد دو فقره چک و تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل، گردش��کار: خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
داش��ته که پس از انجام مراحل قانونی در وقت مقرر حوزه هش��تم بتصدی امضاءکنندگان 
زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتوی��ات پرونده وتبادل نظر ختم رس��یدگی اعالم و به 

ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رأی م��ی نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
رمضانعلی مرادی با وکالت محس��ن نورمحمدی و محسن رضائی به طرفیت شرکت گستر 
آفاق سردش��ت و محمدعلی خالدی سردشتی به خواس��ته: مطالبه مبلغ 47/000/000 ریال 
به اس��تناد دو فقره چک به ش��ماره های 934888 بانک صادرات از حس��اب جاری شماره 
0101940040007 و چک ش��ماره 755529/45 عهده بانک ملت از حس��اب جاری ش��ماره 
331365545 گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه 
دادرسی نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد 
و نامبرده با وجود ابالغ قانونی اخطاریه وضمایم آن و اس��تحضار از جریان دادرسی در 
جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده 
و دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداش��ته اس��ت شورا با استصحاب بقای دین 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قان��ون تجارت رأی بر محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبل��غ 47/000/000 ریال بابت اصل دین صادر می نماید و به اس��تناد تبصره 

الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفس��اریه تبصره مذکور مصوب سال 
77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول 
که محاس��به آن با دایره اجرای احکام اس��ت و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و 
ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان شاهین شهر می باشد. قلی زاده- قاضی شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر
 

ابالغ رأی
4621 ش��ماره پرونده: 879/90 ش 8 ح، ش��ماره دادنامه: 37، خواهان: رمضانعلی مرادی 
آدرس: اصفهان- جاده دولت آباد- جنب تاکس��ی تلفنی س��پاهان، کارگاه نوین صنعت، با 
وکالت: حس��ن نورمحمدی و محس��ن رضایی آدرس: اصفهان- خ امام حس��ین- روبروی 
خانه اصفهان- تقاطع س��وم- جنب پیتزا س��هیل- س��اختمان درزرد، خواندگان: ش��ریف 
خالدی سردش��تی و محمدعلی خالدی سردش��تی )ضامن( هر دو مجهول المکان، موضوع: 
تقاض��ای مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال به اس��تناد یک فقره چ��ک و تأخیر تأدیه و هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل، گردش��کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داش��ته که پس از انجام مراحل قانونی در وقت مقرر حوزه هش��تم بتصدی 
امضاءکنندگان زیر تش��کیل است و با توجه به محتویات پرونده وتبادل نظر ختم رسیدگی 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دادخواست 
رمضانعلی مرادی با وکالت محسن نورمحمدی و محسن رضائی به طرفیت شریف خالدی 
سردش��تی و محمدعلی خالدی سردشتی )ضامن( به خواس��ته: مطالبه مبلغ 17/000/000 
ریال به اس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 015872 عهده بانک ملی از حساب جاری شماره 
0107449097008 گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و 
هزینه دادرسی نظر به اینکه مس��تندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته 
داللت دارد و نامبردگان با وجود ابالغ قانونی اخطاریه وضمایم آن و استحضار از جریان 
دادرسی در جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضی به 
عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب 
بقای دین اس��تحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده 198 
قانون آیین دادرسی مدنی و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت رأی بر محکومیت 
خواندگان تضامنی به پرداخت مبل��غ 17/000/000 ریال بابت اصل دین صادر می نماید و 
خوان��ده ردیف اول به اس��تناد تبصره الحاقی به ماده 2 قان��ون صدور چک و ماده واحده 
استفس��اریه تبصره مذکور مصوب س��ال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجرای احکام است و مبلغ 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم 
می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��ورا و سپس ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان شاهین 

شهر می باشد. قلی زاده- قاضی شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4622 در خصوص پرونده کالسه 995/91 ش 5 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه چک 406479-87/7/15 عهده بانک ملت به مبل��غ پنجاه میلیون ریال به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در تأدیه به طرفیت رضا کوهی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/8/16 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4623 در خصوص پرونده کالس��ه 994/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه چ��ک 406477-87/5/15 بان��ک ملت به مبلغ پنج��اه میلیون ری��ال به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در تأدیه ب��ه طرفیت رضا کوهی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/8/16 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4624 در خصوص پرونده کالس��ه 996/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی مبنی بر 
مطالب��ه وجه چ��ک 406476-86/12/20 بانک ملت به مبل��غ 50/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر در تأدیه به طرفیت رضا کوهی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/8/16 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4625 کالس��ه پرونده: 657/91، ش��ماره دادنامه: آمار 1129، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت بخش نفیس پرشین به نمایندگی محمدحسین 
اش��رفی نش��انی: خ امام خمینی کوچه کارخانه نازگل ش��رکت بخش نفیس پرشین، وکیل: 
علیرضا موس��ائی نش��انی: خ فیض بعد از بانک صادرات نبش کوچه 11 مجتمع سفیر طبقه 
1 واحد 3، خوانده: علیرضا کوچکی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی ش��رکت بخش نفیس 
پرش��ین به نمایندگی محمدحس��ین اشرفی به وکالت علیرضا موس��ائی به طرفیت علیرضا 
کوچکی به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون و هش��تصد ه��زار ریال وجه چک به 
ش��ماره 843925-90/10/25، 466287-90/10/25، 843924-90/10/20 ب��ه عه��ده بانک 
مل��ی و تجارت به انضمام مطلق خس��ارت قانون��ی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای 
اص��ول مس��تندات در ید خواهان و ص��دور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه 
ک��ه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این 
ک��ه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگون��ه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننم��وده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 
313 قان��ون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و هش��تصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��یصد و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موص��وف )90/10/25-90/10/20-90/10/25( تا 
تاری��خ اج��رای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواهی در همی��ن مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل 
 اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه پنجم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4626 کالسه پرونده: 656/91، شماره دادنامه: 1131، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور ذکی زاده نش��انی: خ آتش��گاه روبروی پمپ بنزین 
س��اختمان مهدی فروش��گاه مهدی، وکیل: علیرضا موسایی نش��انی: خ فیض بعد از بانک 
صادرات نبش کوچه 11 مجتمع سفیر طبقه 1 واحد 3، خوانده: سید فرج اله موسوی هاشمی 
مجه��ول المکان، ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی آقای منصور ذکی زاده به وکالت علیرضا موس��ایی به طرفیت آقای سید 
فرج اله موس��وی هاشمی به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد هزار ریال 
وجه چک به ش��ماره 071159-88/3/15 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارت 
قانون��ی، ب��ا توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور 
ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دع��وی خواه��ان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رس��د که مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آ.د.م حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و هش��تصد هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته و پنج��اه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق 
تعرف��ه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )88/3/15( 
ت��ا تاری��خ اجرای حکم در ح��ق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن 
 قاب��ل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه پنجم حقوقی

شورای حل اختالف اصفهان



مستور  و مجموعه 
داستانی جدید

مهدی میامی برای »الله« 
بازیگر انتخاب می کند

مصطفی مستورکه از نویسندگان خوش اقبالی است که آثارش بارها و بارها 
تجدید چاپ شده اند، این روزها مشغول نگارش مجموعه داستان جدیدش 
است. مصطفی مستور گفت: این روزها مشغول فیش برداری و تحقیق برروی 
چند سوژه داستان هس��تم و درکنارآن نیزمشغول نگارش داستان های یک 
مجموعه جدید هستم و تاکنون تعدادی از داستان های این مجموعه را نوشته ام. 
وی درباره حال و هوای داستان های این مجموعه گفت: ترجیح می دهم که 
درباره حال و هوا و فضایی که در داستان های این مجموعه تجربه کرده ام تا 
پیش از انتشارحرفی نزنم، اما فکر می کنم تا پایان سال، نگارش این مجموعه 
به پایان برسد. وی درباره ترجمه آثارش به سایر زبان ها گفت:هنوز خبرجدیدی 

درباره ترجمه داستان هایم به دستم نرسیده است.

مهدی میامی بازیگر تلویزیون و س��ینما ب��رای فیلم س��ینمایی »الله« به 
کارگردانی اسی نیک نژاد بازیگر انتخاب می کند. مهدی میامی بازیگر سینما، 
تئاتر و تلویزی��ون درباره فعالیت جدی��د خود گفت: درح��ال حاضر با پروژه 
س��ینمایی »الله« به عنوان انتخاب کننده بازیگر همکاری می کنم و فعالیت 
دیگری در تئاتر و تلویزیون ندارم. با توجه به حساس��یتی که درباره این فیلم 
وجود دارد، امیدوارم بتوانم بازیگران مناسبی برای این فیلم انتخاب کنم. با 
وجود خبرهای مختلف از آغاز تولید فیلم سینمایی »الله« و احتمال حضور 
بازیگران خارجی در این فیلم، هنوز وضعیت تولید این پروژه که در ماه های 
اخیر از تولیدات پرحاشیه س��ینمای ایران بوده، مشخص نیست. بد نیست 
بدانید پروژه »الله« مراحل پیش تولید خود را در آمریکا به پایان رسانده است. 

این، داماد فیلم »عروس« ی که دیدیم نیست یا 

چرا یک سایت معتبر سینمایی جو گیرنمی شود؟ 
ورود 115هزار تن کاغذ به کشور با ارز مرجع

منشأ گرانی کاغذ کجاست؟

درچند روز گذشته تصاویر غریبی از ستاره  سال های دور 
سینمای ایران ابوالفضل پورعرب، در رسانه ها منتشر شد، 

با چهره ای در هم شکسته. 
از همان نخستین ساعات انتشار این تصاویر، عالقه مندان 
سینمای ایران، با ارس��ال ایمیل ها و قرار دادن نظرات و 
کامنت هایش��ان پای مطالب غیر مرتبط، از کافه سینما 
پرس��یدند که چرا این تصاویر را در یک پس��ت منتش��ر 
نکرده است؛ تصاویری که در مدتی کوتاه، فضای مجازی 

را درنوردیده بود و در س��ایت ها و ش��بکه های اجتماعی 
مختلف، دست به دست شده بود، آن هم در شرایطی که از 
همان نخستین لحظات، مجموعه ای از این تصاویر، مثل 

همیشه به کافه سینما رسیده بود. 
در حقیقت دلیلش این بود که نتوانس��تیم. تماشای این 
تصاویر، دردناک ت��ر ازآنی بود که تصمیم به انتش��ارش 
بگیری��م. ابوالفضل پورع��رب، همراه با نیک��ی کریمی، 
نخستین ستارگان جوان س��ینمای ایران در اواخر دهه 
1360 و اوای��ل 1370 بودند. س��ال هایی که س��ینمای 
اجتماعی ایران، دور از فضای عرفان زده و روشنفکر زده 
آن سال ها، راهش را قدم به قدم می جست و پیش می آمد. 
در چنین شرایطی انتش��ار چهره ستاره  سال های دور، از 
بازیگری متعلق به دوران طالیی این سینما، دردناک تر 
از همیشه به نظر می رسد. امیدواریم او و سینمای ایران، 
زودتر از همیشه، قدرت و زیبایی سال های گذشته شان 
را به دست آورند. به این تصویر نگاه کنید. این ابوالفضل 

پورعربی  است که ما می شناختیم؟

برخالف برخی ادعا ه��ا مبنی بر ع��دم واردات کاغذ در پنج 
ماهه ابتدایی سال 1391، شاهد واردات کاغذ چاپ، تحریر 

و روزنامه  بودیم. 
طی ماه اخیر با اوج گرفتن قیمت ارز و نوسانات حاصل از آن، 
شاهد افزایش قیمت کاغذ هم بودیم، گرچه به گفته متولیان 
امر و کارشناس��ان، نباید این دو با یکدیگر سنجیده شوند و 
افزایش ارز بر قیمت کاغذ تأثیرگذارد، اما ظاهرا افراد سودجو 
از این آب گل آلود در حال بهره برداری هس��تند و کاغذ را با 

ارز مرج��ع 1226 وارد و با ارز 2700 می فروش��ند و حاصل 
آن، شده کاغذ بندی 97 هزار تومان، اما این موضوع شاید از 
سویی به کم کاری برخی مسئوالن دست اندرکار بازگردد که 
کوتاهی آنها و عدم اداره صحیح اوضاع، آشفته بازاری را رقم 
زده است. به مسئوالن نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
مدیران عامل کارخانه های کاغذسازی موارد بسیاری عنوان 
شد که برخی از آنها به عدم ورود کاغذ و حباب قیمت ها اشاره 
دارد، اما این که طی سال 91 و پنج ماهه گذشته کاغذی وارد 
نشده که با ارز آزاد باشد و قیمت های کنونی تنها به سبب دالل 
بازی و کسب سود در حال اوج گیری است ما را بر آن داشت 
تا به میزان واردات اش��اره ای کنیم تا برخی که از عدم ورود 
کاغذ سخن می گویند از خواب خرگوشی بیدار شوند. الزم به 
ذکر است آمار ارایه ش��ده در این گزارش، بر اساس آمارهای 
کمرگ کشور است و کاغذ های واردشده، از ارز مرجع استفاده 
کرده اند. بر اس��اس آمار، کاغذ چاپ و تحری��ر در پنج ماهه 
نخست سال 1391 حدود 70هزار تن است. در این بازه زمانی 

میزان واردات کاغذ حدود 45هزار تن گزارش شده است.

چهره روزیادداشت

خبر ویژه

مستند ایرانی در جشنواره »رورال« شیلی
جشنواره رورال که از طرف انیستیتوی فرهنگی - هنری آریکا پارونیکا و مدرسه سینمایی 
 و هنرهای تصویری ش��یلی برگزار می ش��ود، در این دوره میزبان یک مس��تند ایرانی اس��ت.

 »مرز شکسته« ساخته کیوان کریمی به عنوان نماینده ایران در این جشنواره حضور دارد .
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 تأخیر تاریخی اجرای
 نمایش »خداحافظ رفیق« 

ی��ک کارگ��ردان تئاترگف��ت: تئاتر 
»خداحاف��ظ رفیق« درطول ش��ش 
ش��ب از 11 اج��رای خود ب��ه علت 
برگزاری مراسم در سالن آمفی تئاتر 
فرش��چیان با تأخیری بی س��ابقه به 

صحنه رفت.
پویان عطایی که با مهرسخن می گفت، 
اظهار داشت: اجرای مراسم درسالنی 
که تنها به تئاتر اختصاص دارد، سبب شد که در شب نخست اجرای 

»خداحافظ رفیق«  را با یک ساعت و نیم تأخیر به صحنه ببرم.
وی افزود: این تأخیرگالیه  های بس��یاری از سوی هنرمندان و مردم 
به همراه داشت و این در حالی اس��ت که مدیر ارشاد اسالمی استان 
اصفهان ک��ه قول داده ب��ود در هنگام اج��رای تئاتر هیچ مراس��می 
 در این س��الن برگزار نش��ود، خود در این مراس��م به ایراد سخنرانی 

پرداخت.
این کارگردان تئاتر تصریح کرد: این موضوع در ش��ب های دیگر نیز 
تکرار ش��د، به گونه ای که اگر ش��بی در س��الن، اجرا وجود نداشت، 

تعجب می کردیم.
وی ادام��ه داد: در این مدت، هر روز با اس��ترس بلیت می فروختیم و 

بسیاری از تماشاگران نیز بلیت های خود را پس فرستادند.
عطایی تأکید کرد: تنها س��الن تئاتر مربوط به اداره ارش��اد اصفهان، 
تاالر فرشچیان است که پیش از این، کارگردانان برای اجاره آن هزینه 
می پرداختند که مس��ئوالن قول دادند این موضوع را رفع کنند، اما 

اکنون بار دیگر تصمیم گرفته اند این موضوع را اجرایی کنند.

13 فیلم در تکاپوی صید پروانه زرین 
اسامی 13 فیلمی که در بخش مسابقه 
سینمای ایران در بیست و ششمین 
جش��نواره فیل��م ک��ودک و نوجوان 

رقابت می کنند، اعالم شد.
13 فیلم سینمایی در بخش مسابقه 
سینمای ایران جشنواره فیلم کودک 
حضور دارن��د که اس��امی آنها اعالم 

شده است.
فیلم های بلند س��ینمایی »آدم آهنی« )رحی��م بهبودی فر(، »آقای 
مدیر« )حسن آقا کریمی(، »بچه های جس��ور« )حجت اله سیفی(، 
»بزرگ مرد کوچ��ک« )صادق دقیقی(، »چترس��بز« )ناصر رفایی(، 
»دامنه های سفید«)محمد ابراهیم معیری(، »روییدن درباد« )رهبر 
قنبری(، »صداس��ت که می ماند« )س��عید چاری(، »فرزندخوانده« 
)وحید نیکخواه آزاد(، »قبیله من« )غالمرضا آزادی(، »گورداله و عمه 
غولی« )نادره ترکمانی(، »مروارید« )سیروس حسن پور( و »بازگشت 
به آینده« )علی عبدالعلی زاده( در این بخش از جشنواره به روی پرده 

خواهند رفت.
در این بخش از جشنواره، هفت پروانه زرین در مسابقه آثار سینمایی  
در رشته های فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر کودک و نوجوانان، 
دستاورد فنی و هنری و ویژه هیأت داوران، به بهترین ها اهدا می شود 
و همچنین هی��أت داوران کودک و نوجوان نیز ی��ک پروانه زرین به 

بهترین فیلم از نگاه خود اهدا خواهند کرد.
ابراهیم فروزش نویس��نده و کارگردان پیشکسوت سینمای کودک، 
عبداهلل علیم��راد انیماتور و م��درس دانش��گاه، گالب آدینه بازیگر، 
بازیگردان و کارگردان تئاتر، علیرضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، 
مهتاب کرامتی بازیگر، جهانگیر الماسی بازیگر، نویسنده و تهیه کننده  و 
حبیب اهلل بهمنی نویسنده و کارگردان، داوران بخش مسابقه سینمای 

ایران جشنواره فیلم کودک بوده و بررسی آثار را آغاز کرده اند.

 »دانشنامه جوانمردی« 
منتشر شد 

جلد اول کتاب »دانشنامه جوانمردی )فتوت؛ ریشه ها و خاستگاه ها(« 
تألیف علی اکبر والیتی از سوی مؤسس��ه انتشارات امیرکبیر منتشر 

شد.
موضوع کتاب »دانش��نامه جوانمردی« ش��ناخت و بررسی مایه ها و 
درونمایه های جوانمردی و تحلیل ریش��ه ها و خاستگاه های اندیشه 

جوانمردان و فتیان در طول تاریخ است.
نویسنده درباره کتاب خود می نویسد:» در فرهنگ و تمدن پرافتخار 
اس��الم و ایران، جمعی از وارس��تگان که دل به معارف غنی اسالمی 

س��پرده بودند، در صدر مروت نشس��تند و 
عقد فتوت بستند تا خلق را به دست و زبان 
خویش مرنجانند و خویشتن را در این جهان 
از جمیع جهانی��ان فروتر شناس��ند. هرچه 
دارند، به سخا، از هیچ کس واندارند، سینه از 
کبر و کینه پاکیزه سازند و هم با خلق و هم با 

خدا وفا نگه دارند.«
این کت��اب 306 صفح��ه ای در قط��ع وزیری 
)گالینگور( در شمارگان 3000 نسخه و با قیمت 

10 هزار و 800 تومان راهی بازار شده است.
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مردی برای تمام فصول
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »چارلتون هستون« با نام اصلی جان چارلز کارترمتولد 4 اکتبر 1923 
بازیگر وتهیه کننده سرشناس آمریکایی است. 

چارلز جوان کتاب های ماجرایی می خواند و در همان حال که با تفنگ اس��باب بازی 
خود این طرف و آن طرف پرس��ه می زد، بازی ه��ای خاص خود را اب��داع می کرد. او 
بسیار خجالتی بود و در شهر بزرگ احساس راحتی نمی کرد و نمی توانست خود را با 
دبیرس��تان جدید وفق بدهد، پس به ناچار به واحد تئاتر مدرسه پناه برد. »جولیوس 
سزار«، »ش��هر تاریک« ، »بزرگ ترین نمایش زمین« ، »وحشی«، »روبی جنتری«، 
»بانوی رییس جمه��ور«، »Pony Express« ) در نقش بوفالو بیل(، »پیکان«، »بد 
برای دیگری«، »جنگل برهنه«، »راز اینکاها«، »افق های دور«، »جنگ شخصی سرگرد 
بنسن« ، »لوسی گاالنت«، »ده فرمان« ،»نشانی از ش��ر«، »سرزمین بزرگ «، »غرق 
شدن مری دیر« ، »بن هور« ، »سفر روز طوالنی به شب« و »مردی برای تمام فصول«  

فیلم های مهم و مطرح کارنامه پرکار او هستند. 
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تنازع بقا درگالری تکش
»صفحه حوادث ی��ک روزنامه وطن��ی، مردی با 
سبیل های پرپشت اسلحه  شکاری قتلی با مجوز 
شکاری مسرت بخش. چندین فریم از ژست های 
جورواجور در جراید. آخرین جمالت یوزپلنگ بعد 

از انقراض: طبیعت جریان دارد مرد شکاری...«
تنازع بق��ا مجموع��ه ایس��ت از فاطیم��ا عبادی  
کارشناس نقاشی از دانشگاه سوره. این مجموعه 
در حمایت از زیست و حیات حیوانات شکل گرفته 
وهمراه با نگاهی بورژوایی به پدیده حیات وحش و 
تأثیر منفی انسان بر طبیعت  می پردازد؛  مجموعه ای که 
با دیدن آن، هر مخاطبی )این روزها از مرفه گرفته 

تا متوس��ط( به این فکر فرو می رود که آیا مشکل 
حقوق انسان ها به تمامی حل شده است؟حمایت 
از محیط زیست و حقوق حیوانات به خودی خود 
هیچ مشکلی ندارد، بلکه خیلی هم خوب و عالی و 
رفتاری انسانی است ویکی از بهترین فعالیت های 
بشر امروزاس��ت، ولی ذهن مخاطب ایرانی هنوز 
برای مواجهه ب��ا چنین مفهومی لن��گ می زندو 
 به همین علت اس��ت که می توان آن ر ا به راحتی 
ارایه ای با مبنای اندیشه بورژوایی درنظر گرفت، 
چراکه ذهن شهروند ایرانی هنوزدرچالش با اولین 
نیازهای طبیعی و حقوق ش��هروندیش اس��ت و 
درثان��ی این مقوله م��ی تواند ج��زء فعالیت های 

روزانه چند نفر از مخاطبین این مجموعه باشد؟
وقتی همه چیز ازجمله اتفاقات زیست محیطی، 
توس��ط ارگان ها و س��ازمان های انحصاری اداره 
می شوند و دخالت مس��تقیم شهروندان درصدی 
نزدیک به صفر اس��ت، برپایی این نمایشگاه تنها 
ادای نگاه طبیعت گرایانه و ادای حمایت از حقوق 
حیوانات را دارد در می آورد وم��ا تنها می توانیم 
س��ری تکان بدهیم و بگوییم این درست اما...، اما 
دوست و هنرمند عزیز که شاید زندگیت آنقدر از 
فانتزی پر است که  وسط میدان جنگ، خرس های پاندا 
را نوازش می کنی، بد نیس��ت کمی هم چش��م وا 
کنی و ببینی که تنازع بقا، نام دیگرزندگی خیلی 

از انس��ان های دور و برت است و اگر واقعا در ارایه 
اثر به دنبال انتقال پیام و مفهوم��ی برانگیزاننده 
هستی، این میدان، پر از مین های دست نخورده 

است. 
»انس��ان با نابودی حیوانات و زیستگاه های آنها، 
چه عمدی و چه غیر عمدی می کوش��د در تمام 
س��طوح زندگی خود به زیس��تی آس��وده دست 
پیدا کند، اما از خود و زندگ��ی اش تنها ویرانه ای 
آکنده از پس��ماندهای صنعتی خفقان آور ناشی 
از گازهای س��می برای موجودات اطراف خود برجا 
 می گذارد. سرسپردگی هراس آور آدمی به ماشین و 
چرخ دنده هایش، سردی و عریانی تأسف بار محیط 

زیست و انقراض حیوانات را به همراه دارد.«
پ.ن- قسمت های داخل گیومه بخش هایی از 

بیانیه  صاحب اثر است.

خون دماغ در گالری متن
خون دماغ ی��ک اتفاق دراماتیک اس��ت که برای 
هرکس��ی در دوران کودکی��ش می توان��د اتفاق 
بیافتد. خون دماغ یک اتفاق ساده است و معموال 
علت بزرگ و تأثیرگذاری هم ندارد و هرچقدر هم 
که بزرگ و وس��یع پیش بیاید بی آن که خطری 
جدی برای سالمتی به شمار رود تمام می شود و 
تنها چیزی که بر جا می ماند اثریست نوستالژیک 
در ذهن انسان؛ یک خاطره که با کمی درد، کمی 
حس آزردگی معصومانه و کمی متفاوت بودن از 
دیگران همراه می شود، اتفاقی که باعث می شود 
برای مدتی مورد توج��ه اطرافیان قرار بگیری و از 

توجه آنها لذت ببری.
 این اتفاقی است که هرکس��ی در زیست خودش 
و در خون دماغ ش��دن های فلس��فی که درطول 
حیات به آدم دست می دهد انتظارش را می کشد؛  
انتظار  این که کسی  جلو بیاید ،   سرت  را باال بگیرد و پنبه 
را روی بینی ات بگذارد، ولی اتفاق بد آنجاس��ت 
 که هی��چ کس حواس��ش نباش��د، کس��ی درد و 
آزردگ��ی ات را نبیند و جدی نگیرد، کس��ی جلو 
نیاید و حالت را نپرس��د، آن وقت اس��ت که خون 
 دماغت تبدیل می شود به یک درد جدی وبزرگ و نه 
به خاطر فیزی��ک اتفاق، بلکه ب��ه خاطر آن حس 

 لعنتی دیده نش��دن و به ش��مار نیامدن. میل به 
خود نمایی، میل ذاتی هر انسانی است که اگر ارضا 
نشود آن وقت می تواند زخم های بدی به هویت 
انسان بزند؛ زخم هایی که برای تنهایی همه عمر 

آدم کافی است.
 نیما سنبلس��تان متولد س��ال 67 بوده ودررشته 
گرافی��ک تحصی��ل کرده است.س��ابقه ش��رکت 
درجشنواره ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی را 

دارد و بیشتر بر روی عکاسی متمرکز شده است.
 دراین ویدئو اینستالیشن عکس ها و پرتره هایی از 
انسان هایی شاد و سر زنده به تماشا گذاشته شده؛ 

 تصاویری که ب��ا چکه های خون ترکیب ش��ده و 
دوره ای از گذار را به نمایش درآورده است.

 در ویدئوی اثر، ما تنها ش��اهد رون��د خون دماغ 
شدن کس��ی هس��تیم که در حاش��یه جماعتی 
سرزنده نشسته اس��ت؛ گروهی که صدای خنده 
 و ش��ادی آنها اندک اندک به تم��ی آزاردهنده و 
 گوش خراش ب��دل می ش��ود. خون دم��اغ روایت 
س��اده ای ازبی تفاوتی و بی توجهی انس��ان امروز 
به نیازهای عمیق درونی انس��ان های دیگراست؛ 
نیازهایی که ش��اید هرگز به زبان آورده نش��وند 
و ش��اید هیچ تأثیر ناخوش��ایندی درالیه بیرونی 
زیست کسی نداشته باشند، ولی درون آدم ها را به 

سادگی ویران خواهند کرد.

پرسه در گالری های شهر 

از تنازع بقا درتکش تا خون دماغ شدن درگالری متن 

نسترن   این روزها گالری های اصفهان نسبت به قبل، وضعیت بهتری دارند، این بهبود حال هر دلیلی می تواند داشته باشد 
ولی بیش از همه ما به حس�اب پاییز می گذاریم که نقاش طبیعت آن را رنگارنگ تر از بقیه فصول کرده است و شاید مکارمی

همین رنگ ها هنرمندان زمینی را فعال تر کرده باشد. دعا کنید برای وقتی که هنردوستان و مدعیان هنردوستی هم 
جوگیر حال و هوای پاییز شوند. 

انس�ان با ناب�ودی حیوانات و 
زیستگاه های آنها، چه عمدی 
و چه غی�ر عمدی می کوش�د 
در تمام س�طوح زندگی خود 
به زیستی آس�وده دست پیدا 
کن�د، ام�ا از خ�ود و زندگ�ی 
اش تنه�ا ویران�ه ای آکن�ده 
صنعت�ی  پس�ماندهای   از 
خفق�ان آور ناش�ی از گازهای 
س�می برای موجودات اطراف 

خود برجا می گذارد

بن هورمردی برای تمام فصولده فرمان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

قلعه نویی دو هفته با عصا
امیر قلعه نویی روز گذشته در بیمارستان س��ینا تحت عمل جراحی 
 ق��رار گرفت. قلع��ه نوی��ی از ناحیه زانو با مش��کل اس��تخوان اضافی 
روبه رو شده بود که با این عمل دو هفته ای را استراحت می کند و بعد 

از آن دو هفته ای را با عصا سر می کند. 

یک رکورد عجیب برای پرسپولیس
با وجود این که پرسپولیس طی دو فصل گذش��ته رکوردهای منفی 
عجیبی خلق کرده  و بدترین س��ال های تاریخ باشگاه را رقم زده، اما 
این تیم  در 10 بازی گذشته خود در این فصل لیگ برتر، رکورد جالبی 

ثبت کرده است.
سرخپوش��ان پایتخت در این فصل، ده گل دریافت کرده اند، اما نکته 
جالب این که این تیم هرگز در نیمه اول گل نخورده است که در میان 
همه تیم های لیگ برتر یک رکورد جالب اس��ت. پرسپولیسی ها طی 

این فصل، هرگز در نیمه اول بازنده به رختکن نرفته اند. 

اصفهان، قهرمانی را تکرار کرد
اصفهان قهرمان رقابت های وزنه برداری جوانان کشور در همدان شد.

پس از س��ه روز رقابت بیش از 1۵0 وزنه بردار از ۲۵ استان کشور در 
رقابت های وزنه ب��رداری قهرمانی جوانان ایران، تی��م اصفهان مدافع 
عنوان قهرمانی با کسب ۵۲۸ امتیاز برای دومین سال متوالی در رده 
سنی جوانان قهرمان شد. این تیم با هدایت مربی مازندرانی اش علی 
جباری، درحالی روی سکوی قهرمانی ایستاد که مازندران را به عنوان 
جدی ترین رقیب خود می دید، اما شاگردان فریدون غزالیان در نهایت 
با ۵10 امتیاز نایب قهرمان شدند و تهران )نایب قهرمان سال گذشته( 

با ۴۸۳ امتیاز بر روی سکوی سوم ایستاد.

 انتشار کتاب
 فرهنگ بازی های بومی محلی 

 کتاب »فرهن��گ بازی های بومی محلی اس��تان اصفهان« در راس��تای 
اطالع رس��انی و ترویج بازی ه��ای بومی محلی اس��تان اصفهان تدوین 
می شود. س��عید رس��تمی مس��ئول کمیته آموزش هیأت ورزش هاي 
سنتی و بازی های بومی محلی استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان 
قومیت های مختلفی را در خود جای داده است و این قومیت های گوناگون 
فرهنگ ها و بازی ه��ای متنوعی را دارند  که انتش��ار این کتاب در جهت 
اطالع رسانی و ترویج بازی های بومی محلی استان اصفهان نقش بزرگی 
را ایفا خواهد کرد. وی ادامه داد: حدود 1۵ شهرس��تان اس��تان اصفهان 
لیس��ت بازی ها را به صورت مکتوب ارایه کرده و جزئی��ات بازی ها را نیز 
توضیح داده اند و تا ماه های آینده نیز بقیه شهرستان ها این لیست را تهیه و 
ارسال می کنند. رستمی با بیان این که حدود دو ماه برای گردآوری نهایی 
اطالعات و تدوین این کتاب زمان الزم است، خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود کتاب»فرهنگ بازی های بومی محلی استان اصفهان«  دهه فجر 

سال جاری چاپ و عرضه شود.

 مصاف ایران با ازبک ها
 برای رسیدن به فینال

تیم فوتبال نوجوان��ان ایران که با برد تاریخی برابر اس��ترالیا به دیدار 
نیمه نهایی رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا راه یافت، برای 
رسیدن به سومین فینال در 1۲ سال گذشته، امروز چهارشنبه مقابل 
ازبکس��تان به میدان می رود.  تیم ایران که با 1۴ گل زده بهترین خط 
حمله جام را در اختی��ار دارد، درحالی به مصاف ازبکس��تان می رود 
که در چهار مس��ابقه گذش��ته اش در این رقابت ها پیروز شده است. 
ازبکستانی ها که ضعیف ترین خط دفاع و حمله را در بین تیم های راه 
یافته به نیمه نهایی در اختیار دارند، در بازی یک چهارم نهایی هم به 
لطف ضربات پنالتی، کره جنوبی را شکست داده و به این مرحله صعود 
کردند. نکته جالب توجه این که تیم های نوجوانان ایران و ازبکستان 
برای دومین مرتبه در تاریخ برگزاری این مسابقات، برابر هم به میدان 
می روند. نخستین رقابت این دو تیم در مرحله گروهی جام سیزدهم 
بود که تیم ایران با هدایت علی دوستی مهر موفق شد با نتیجه ۲ بر یک 
این تیم را برابر 1۲ هزار تماش��اگرش در ورزشگاه پاختاکور شکست 

دهد. در دیگر دیدار این مرحله، ژاپن به دیدار عراق می رود. 
تیم نوجوانان ایران در س��ال های ۲000 و ۲00۸ به دیدار نهایی این 
مسابقات راه یافته بود که در سال ۲000 برابر عمان با یک گل شکست 
خورد و به مقام نایب قهرمانی دست یافت اما در سال ۲00۸ با پیروزی 
۲ بر یک مقابل کره جنوبی، نخس��تین قهرمانی خ��ود در این جام را 

جشن گرفت.
مرحله نیمه  نهایی :

چهارشنبه - 1۳91/7/1۲ 
  ایران - ازبکستان، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران 

 ژاپن - عراق، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران
دیدار فینال : 

شنبه - 1۳91/7/1۵
 برنده بازی شماره ۲9 - برنده بازی ش��ماره ۳0، ساعت 19، ورزشگاه 

دستگردی تهران

 اقتدار فوتبال اصفهان
 به سود فوتبال ملی است

اصغرمازیار/مربیتیمفوتبالذوبآهن
تیم ما در برابر دام��اش، یک فوتبال منطق��ی را به نمایش 
گذاش��ت و اعتقاد دارم که این تس��اوی کمتر از پیروزی نیست. در 
کل بازی خیلی خوبی بود و ما در چم��ن مصنوعی بازی می کردیم 
که روی کیفیت بازی ما تأثیر منفی داشت،کس��ب این تساوی برای 

ما حکم برد را دارد.
بدون ش��ک هم اکنون اصفهان قطب فوتبال کش��ور است و تیم ما 
هم نیاز ب��ه حمایت هم��ه جانبه 
هواداران دارد تا به روزهای خوب 
خود برگردد. سال هاس��ت که دو 
 تیم اصفهانی برای فوتبال کش��ور 
افتخ��ار آفرینی کرده ان��د. اعتقاد 
دارم هرچه فوتبال اصفهان قوی تر 
باش��د، فوتبال ملی هم پیشرفت 

می کند.
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 محرومیت 
دوملی پوش ماهان

اصفهان   در لیگ تکواندو 
نماینده ندارد

  در حالی که مسئوالن باشگاه مهرام روز گذش��ته را آخرین مهلت برای 
پیوس��تن بازیکنان کمکی خود تعیین کرده بودند، بسکتبالیس��ت های 
باش��گاه فوالد ماهان اصفهان به تمرینات این تی��م نرفتند. این وضعیت 
درحالی ایجاد شده است که محمود مشحون رییس فدراسیون بسکتبال 
در کنفران��س مطبوعاتی دیروز تأکی��د کرد که همه باش��گاه ها ملزم به 
همکاری با مهرام هستند و هر بازیکنی که کوتاهی کند با جریمه نقدی و 
محرومیت روبه رو خواهد شد. در جلسه تمرینی روز گذشته مهرام،  اصغر 
کاردوست و اوشین ساهاکیان دو بازیکن فوالد ماهان، شرکت نکردند. تیم 
بسکتبال مهرام نماینده ایران در باشگاه های آسیاست و این رقابت ها از 

بیست و یکم مهر در لبنان برگزار خواهد شد.

با وجودی که فدراسیون تکواندو از تمایل یک تیم لیگ برتری از اصفهان 
برای حضور در لیگ برتر تکواندوی مردان خبر داده بود، تیمداری اصفهان 

در فصل جدید مسابقات لیگ منتفی شد.
 یازدهمین دوره مسابقات لیگ  برتر تکواندو در حالی مهرماه آغاز می شود 
که همچون چند فصل گذش��ته تکوان��دوی اصفهان در این مس��ابقات 
نماینده ای ندارد. این در حالی اس��ت که چندی قبل دبیر سازمان لیگ 
فدراسیون تکواندو مدعی شده بود اضافه شدن یک تیم از استان اصفهان 
به لیگ برتر قطعی شده است. با این حال مذاکرات هیأت تکواندوی استان 
اصفهان با اسپانسرهای مختلف نتیجه نداد و در فصل جدید این مسابقات 

نیز اصفهان نماینده ای در مسابقات بخش مبارزه تکواندو ندارد.

مورینیو: از زندگی ام متنفرم
مورینیو  گفت: از زندگی اجتماعی که در ح��ال حاضر دارم، بیزار 
هستم. خوزه مورینیو پس از قهرمانی با چلسی، اینتر، رئال مادرید و 
پورتو اظهار داشت: به مرحله ای رسیده ام که حتی پسر 1۲ ساله ام 

هنگام بازی فوتبال، آماج سرزنش ها و طعنه ها قرار می گیرد.

فروش قصر برلوسکنی 
 س��یلویو برلوس��کنی ریی��س باش��گاه میالن و 
نخست وزیر سابق ایتالیا، قصر ۴000 متری خود 
در جزیره ساردینیا )جزیره ای در دریای مدیترانه( 

را به قیمت ۴۵0 میلیون یورو به فروش رساند.

روبینیو:من بازیکن مهمی هستم
روبینیو مهاجم برزیلی که پس از پای��ان بازی میالن و 
پارما از حمایت هواداران خود داری کرد از حرکت خود 
دفاع کرد و گفت: من می دانم ک��ه بازیکن مهمی برای 

تیم هستم و آلگری نیز به توانایی های من اعتماد دارد.

اصفهانی ها در یزد جمع شدند

اصفهان امس��ال حتی تیمی غیربومی هم در لیگ برتر ندارد و باز هم نام 
والیبالیست های اصفهانی در تیم های شهرهای مختلف به چشم می خورد. 
ش��اید پیش��گامان کویر یزد، امس��ال اصفهانی ترین تیم لیگ برتر شد. 
مهران زارع، مس��عود رمضانی و علیرضا مباشری اصفهانی هایی هستند 
که پیشگامان را در لیگ برتر همراهی می کنند.   البته در دیگر تیم های 
 لیگ برتری نیز اس��امی بازیکنان اصفهانی دیده می شود؛ بازیکنانی که 
می توانند ترکیب کامل یک تیم اصفهانی را در لیگ برتر تشکیل بدهند. 
در آلومینیوم هرمزگان هومن باقری، متین وار و  محسن عندلیب به میدان 
 می روند و علیرضا نصر اصفهانی هنوز تیم خود را انتخاب نکرده است. البته 
باریج اسانس شاید بومی ترین تیم لیگ برتری محسوب شود.  سروش معصومی 

تنها بازیکن اصفهانی گیتی پسند در تمرینات این تیم حضور می یابد. 

ایگور کاسترو به دنبال تیم ایرانی

ایگور کاسترو  مهاجم برزیلی فصل گذش��ته ذوب آهن در لیگ ایران و 
لیگ قهرمانان آسیا درخش��ش ویژه ای داشت تا نظر برخی از تیم های 
آس��یایی را به خود جلب کند. وی در آغاز فصل، مذاکراتی با ذوب آهن 
داشت اما با توجه به صرفه جویی ذوبی ها در مسائل مالی، با این تیم به 
توافق نرسید تا کاسترو با یکی از تیم های لیگ ژاپن وارد مذاکره شود. اما 
گویا این مهاجم برزیلی با تیم ژاپنی نیز به توافق نرسید تا مذاکرات خود 
با یک تیم قطری را آغاز کند. گویا کاسترو به دلیل بارداری همسرش، 
ترجیح داده چند ماه فوتبال بازی نکند، اما این روزها به دنبال پیدا کردن 
یک تیم است. به نظر می رسد کاس��ترو بدش نمی آید بار دیگر به ایران 
بازگردد و در یک تیم ایرانی به میدان برود. البته ذوب آهن در حال حاضر 

نمی تواند این بازیکن را به جمع بازیکنانش اضافه کند.

روز به روز بهتر می شویم

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هم تیم ما و هم تیم داماش نیاز به امتیاز این 
بازی داشتند و در کل، هدف اصلی ما پایان دادن به شکست های خارج از خانه 
بود. اولین بازی بود که گلی دریافت نکردیم که نشان از هماهنگ تر شدن خط 
دفاعی دارد. روز به روز بهتر می شویم. حمید شفاعت اظهارکرد: تیم داماش 
چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت، هر چند که اگر هم این بازیکنان 
بودند باز هم قادر به شکست دادن ما نبودند. در نیمه اول می توانستیم به گل 
برسیم که با بی دقتی گلی به ثمر نرسید. وی افزود: تنها موضوعی که ما را 
در بازی دیروز نگران کرد مصدومیت قاسم حدادی فر بود که از ناحیه گونه 
مصدوم شد و مدتی هوشیاری خود را از دست داد. سالمتی حدادی فر برای 
تیم ما بسیار اهمیت دارد، چرا که بازی س��از ذوب آهن است. قاسم از نظر 

اخالقی نیز واقعا بی مثال است و در تیم جایگاه خاصی دارد.

حمید شفاعت:حیف ذوب آهن پول نداردجای اصفهان خالی است
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سرانجام طلسم ناکامی های خارج از خانه 
مسعود 
ذوب آهن شکس��ت و تساوی بدون گل افشاری

شاگردان کربکندی باعث شد تا تنها خط 
تیره جدول رده بندی مربوط به تساوی های ذوب آهن در لیگ پر 
شود و البته ذوب آهنی ها برای اولین بار در طول لیگ دوازدهم 
برای دو هفته پیاپی طعم نباختن را بچش��ند. ب��ازی ذوب آهن 
وداماش هرچند که با بی برنامگی سازمان لیگ در تغییر ساعت 
بازی برگزار شد، ولی به هرحال عدم حضور تماشاگران هم باعث 
 شد این بازی جذابیت آنچنانی نداشته باشد و شرایط هر دو تیم 
به گونه ای بود که به نظر می رسید هر دو تیم از این نتیجه راضی 
هستند. کربکندی که بعد از سکو نش��ینی در بازی مقابل سایپا 
دوباره به نیمکت تیمش برگشته بود، تیمش را با دو تغییر نسبت 
به بازی قب��ل روانه می��دان داماش کرد. از یک ط��رف در غیبت 
بهادرانی، پست هافبک دفاعی به عشوری رسیده بود تا شفاعت، 
زوج سپهر در قلب دفاع شود و پیام صادقیان همیشه معترض هم 
جانشین آکو استویکوف شده بود تا ش��اید در پست تک مهاجم 
بتواند عملکرد مناسب را در خط حمله تیمش داشته باشد. چمن 
مصنوعی ورزشگاه عضدی به نوعی بر روی کار بازیکنان ذوب آهن 
اثر گذاشته بود، ولی خوشبختانه شاگردان کربکندی با گذشت 
یازده هفته از لیگ به هماهنگی تقریبا مناس��بی رس��یده اند و 
شناخت به موقع کادر فنی این تیم در اس��تفاده بجا از مدافعان 
کناری باعث شده تا ذوب آهن نسبت به ابتدای لیگ موقعیت های 
کمتری را در اختی��ار تیم حریف قرار دهد. حض��ور رجب زاده و 

فرهادی به عنوان هافبک های کناری، نکته مهم دیگریست که 
کناره های زمین را در اختیار ذوبی ها قرار داده و زوج حدادی فر در 
کنار ماچادو در طی چند بازی گذشته نشان داده اند که شرایط 
مناسبی در ادامه لیگ خواهند داشت، ولی شاید نقطه ضعف این 
زوج، درصد باالی بازی فانتزی باش��د که هم قاسم و هم ماچادو 
بازیکنان تکنیکی و گلساز هستند و به همین خاطر زمانی که در 
بین هافبک های جنگنده و توپگیر حریف محاصره می ش��وند، 
عملکردشان به شدت افت می کند. حضور پیام صادقیان در خط 
حمله هم از دیگر تاکتیک های کربکندی برای این مسابقه بود، 
ولی صادقیان با وجود دوندگی بس��یار زیادی که دارد متأسفانه 
ماکتی کوچک از خلعتبری است که راه اعتراض کردن به داوران را 
به خوبی یاد گرفته و به همین خاطر خیلی زود با گرفتن اخطار هم 
خودش و هم تیمش را در ادامه مس��ابقه دس��ت ب��ه عصا کرد تا 
کربکندی مجبور به تعویض او ش��ود که باز ه��م مطابق معمول 
اعتراضش را به این تعویض نشان داد. ذوب آهن با این تک امتیاز، 
ده امتیازی شد و هرچند که هنوز هم در منطقه خطر جدول لیگ 
قرار دارد ولی همین که بازیکنان این تیم باور کنند که در خارج از 
خانه هم توانایی امتیاز گرفتن را دارند نقطه عطفی در عملکرد این 
تیم خواهد بود و کربکندی می تواند با استفاده از این تعطیالت دو 
هفته ای لیگ، تیمش را آماده بازی خانگی در مقابل آلومینیوم 
هرمزگان در هفته دوازدهم کند تا با رسیدن به یک پیروزی خانگی 
دیگر، برای اولین بار از جمع فانوس به دستان جدول لیگ خارج 

شود.

برنامه 90 دوش��نبه ش��ب ای��ن هفته، 
گروه 
به واسطه تعیین پاداش 700دالری به ورزش

بازیکنان تیم ملی نوجوانان و محاسبه 
قیمت این پاداش با قیمت لحظه ای دالر،حال و هوای اقتصادی به 
خود گرفت. ضمن این که مهدوی کیا این هفته نسبت به کنایه 
مدیرعامل باشگاه س��پاهان که از خنده های او در رختکن بعداز 
بازی تیم های پرس��پولیس و س��پاهان متعجب بود، گالیه کرد.  
س��ؤال این هفته برنامه 90 به تیم ملی نوجوانان ایران اختصاص 
داشت و این که ش��اگردان علی دوستی چه رتبه ای در مسابقات 
قهرمانی آس��یا به دس��ت می آورند که ۸0 درص��د بینندگان به 

قهرمانی نوجوانان ایرانی رأی دادند. 
 گرانی لحظه به لحظه دالر! 

 فردوسی پور در گفتگوی تلفنی با دوستی سرمربی نوجوانان از وی 
پرسید درست است که برای صعود به جام جهانی، نفری 700 دالر 
به بازیکنان پاداش داده شده یا نه و اگر این درست باشد با توجه به 
گرانی لحظه ای دالر،  بازیکنان تیم ملی نوجوانان هرلحظه پولدارتر 
می شوند و میزان پاداشش��ان از دو میلیون به سه یا پنج میلیون 
تومان می رسد.  دوستی هم گفت که هدف بازیکنان نوجوان فقط 
سربلندی کشور و پرچم ایران است و برای پول بازی نمی کنند. 

البته مسئوالن فدراسیون به بازیکنان لطف و مرحمت داشتند. 
گالیه مهدوی کیا از مدیرعامل سپاهان

 مهدی مهدوی کیا که به عنوان یکی از یازده بازیکن قرن هامبورگ 
از س��وی هواداران این باشگاه انتخاب ش��ده بود گفت: این یکی 

از قش��نگ ترین لحظه های زندگی ورزش��ی من بود. در فوتبال 
ایران بیش��تر از الفاظ متأس��فم و ببخشید اس��تفاده می شود و 
 الفاظ مفتخ��رم و خوش��حالم در فوتبال ما نیس��ت. وی درمورد 
اتفاق های دیدار با س��پاهان گفت: به احترام رحیمی مدیرعامل 
باشگاه سپاهان که فوتبالی و پیشکسوت بود حرفی نزدم ولی این 
که او به خنده های من اشاره کرد، باید بگویم اگر من قهقهه هم 
می زدم عجیب نبود زیرا یک اتفاق نادر در فوتبال رخ داد. در هر 
جای دیگر دنیا بود، مراجع قضایی و پلیس جنایی به این مسئله 
ورود می کردن��د، اما ما از کنار این موضوع به راحتی گذاش��تیم. 
 وی درمورد آزمایش بطری های آب، گفت: مطمئن باشید از آن 
بطری ها چیزی بیرون نم��ی آید. مهدوی کیا در م��ورد این که 
حدس��ی هم می زند یا نه، گفت: من حدس��ی نمی زنم، این یک 
اتفاق عجیب و غریب بود. عادل فردوسی پور از ارایه بطری های 
آب بازی پرسپولیس و سپاهان به آزمایش��گاه وزارت بهداشت و 
پزش��کی قانونی خبر داد و گفت: بطری ها  از جهت مواد مخدر، 
مواد روانگردان و... مورد آزمایش قرار گرفته، اما جواب را شفاهی 
نمی دهند و باید با نامه مراجع قضایی پاس��خ آزمایش را بگیریم.   
محمد فنایی ممنوعیت حضور ناظران فعال داوری در تلویزیون 
که از س��وی نماینده AFC اعالم ش��ده بود را درست ندانست و 
گفت: اگر مسئوالن داوری را به تلویزیون دعوت کنید دیگر چنین 
اتفاق هایی رخ نمی دهد!  عادل فردوسی پور در برنامه این هفته 
وعده داد، هفته آینده فرهاد مجیدی میهمان ویژه است و درمورد 

خداحافظی اش توضیح خواهد داد. 

  برای صعود به 
 جام جهانی 
نفری700 دالر به 
بازیکنان تیم ملی  
پاداش داده شده 
است. اگر این درست 
باشد با توجه به 
گرانی لحظه ای دالر،  
بازیکنان تیم ملی 
نوجوانان هرلحظه 
پولدارتر می شوند و 
میزان پاداششان از 
دومیلیون به سه یا 
 پنج میلیون تومان
 می رسد

حضور پیام 
صادقیان در خط 
حمله هم از دیگر 
تاکتیک های 
کربکندی برای 
این مسابقه بود 
ولی صادقیان با 
وجود دوندگی 
بسیار زیادی که 
دارد متأسفانه 
ماکتی کوچک از 
خلعتبری است 
که راه اعتراض 
کردن به داوران را 
به خوبی یاد گرفته 
است

گزیده ای از آنچه در 90رخ داد؛تساوی شیرین

»نود«  هم  بوی »دالر« گرفتطلسم باخت های ذوب آهن شکست

 



یادداشت

 احداث اولین مرکز آموزش عالی 
در جوار صنعت در بروجن 

 طی مراسمی با حضور رجبعلی 
برزویی معاون آموزشی دانشگاه 
جامع علمی-کاربردی کشور و 
جمعی از مدیران ارشد استانی، 
آم��وزش  »مرک��ز  نخس��تین 
عال��ی در ج��وار صنع��ت« در 
بروجن در  ش��هرک صنعت��ی 
 چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه

 بهره برداری رسید.رضا گنجی 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری ضمن 
اظه��ار این مطلب گفت: این مرکز، اولین مرکز علمی دانش��گاهی در 
جوار صنعت در کشور است که با هدف تربیت نیروی کار برای صنایع 
مربوط ایجاد شده است. وی افزود: این واحد دانشگاهی در سه رشته 
اب��زار دقیق، صنایع روغن خوراکی و مکانیک ماش��ین آالت صنعتی 
بیش از 120 دانش��جو برای مقطع کاردان��ی در دوره های مهارتی و 
 پودمان��ی ویژه ش��اغالن واحدهای صنعتی درس��ال تحصیلی جدید 
می پذیرد.نخستین واحد علمی دانشگاهی در جوار صنعت کشور، در 
مجتمع صنعتی تولیدی روغن خوراکی نهان گل در شهرک صنعتی 
بروجن ایجاد ش��ده اس��ت.الزم به توضیح است که شهرک صنعتی 
بروجن با مساحتی بالغ بر 468 هکتار در 60 کیلومتری مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

احزاب   سیاسی موجب           ا تصال 
مردم به ریسمان الهی

نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
تشکل ها و احزابی که در کشور شکل می گیرند باید زمینه 

اتصال مردم به ریسمان الهی را فراهم کنند.
حجت االسالم محمدعلی نکونام در دیدار با اعضای حزب 
مؤتلفه اسالمی در این استان اظهار داشت: قرار گفتن در 
مسیر حق و توجه به دستورات و احکام الهی می تواند افراد 

را در برابر انحرافات مصون نگه دارد.
وی افزود: اگر اعتقاد ب��ه ارزش های الهی در افراد درونی 
گردد و به یک باور عمیق تبدیل ش��ود تحوالت بس��یار 
بزرگی در افراد ب��ه وجود می آورد و زمینه رس��تگاری و 

سعادت آن ها را فراهم می کند.

نیکوکاران استان چهارمیلیارد 
کمک کردند

معاون توسعه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی)ره(چهارمحال وبختیاری گفت: مردم نوع دوست 
استان همزمان با جشن عاطفه ها بیش ازچهار میلیارد 
ریال کمک های نقدی و غیرنقدی به این نهاد اهداکردند.

محسن سلیمی روز دوشنبه با اعالم این خبربه ایرنا افزود: 
این کمک ها در 65 پایگاه جمع آوری در سراسر استان و 
دو هزار آموزشگاه و مصالهای نماز جمعه جمع آوری شد.

وی گفت: کمک های جمع آوری ش��ده طی 48 ساعت 
بین نیازمن��دان و دانش آم��وزان زیرپوش��ش این نهاد 

توزیع شد.
سلیمی گفت: س��ال گذشته س��ه میلیارد ریال از محل 
جشن عاطفه ها در پایگاه های جمع آوری کمک های 

مردمی در استان جمع آوری شد.

سرپرست ثبت اسناد و امالک 
معرفی شد

سرپرس��ت جدید ثب��ت اس��ناد و ام��الک چهارمحال 
وبختیاری روز دوش��نبه با حضورمدی��رکل امور نیروی 
انسانی و پش��تیبانی ومعاون امور امالک سازمان اسناد 
 و امالک کش��ور و رییس کانون س��ردفترداران معرفی 

شد.
  دراین آیین محمد حسن بهادر  به عنوان سرپرست ثبت 

اسناد و امالک چهارمحال وبختیاری معرفی شد.

خبر ویژه

شهرکرد- شهردار شهرکرد
نوراهلل غالمیان

 اعتبارات سال جاری شهرداری شهرکرد 425 میلیارد و 750 میلیون 
ریال است که  این میزان اعتبار، در سه بخش خدمات اداری، عمران 

شهری و خدمات شهری هزینه می شود.
 بخشی  از  بودجه  ش��هرداری  بین س��ازمان های  ا توبوس��رانی، تاکسیرا نی، 
 آتش نشانی، پارک ها و فضای سبز، سازمان رفاهی - تفریحی، میدان میوه و 
تره بار و سازمان آمار و اطالعات وابسته به شهرداری توزیع می شود، ولی یکی 
از مهم ترین برنامه های شهرداری در سال 91 را اصالح معابر و خیابان های 
سطح شهر و همچنین تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی 
دانست. ساخت طرح برج های 
دوقلوی شهرکرد بخشی از 40 
پروژه  ای هستند که در شهرکرد 
 اح��داث خواهن��د  ش��د .     این 
طرح ها پیش از هرچیز بسترساز 
 رش��د  و پیش��رفت اقتصادی و 
تسریع کننده فرآیندهای توسعه 
و س��رمایه گذاری در استان و 

منطقه است.

40 طرح عمرانی در شهرکرد 
اجرا می شود 

یادداشت

اخبار کوتاه 

چهره روز
موسسات فرهنگی قرآن و عترت حمایت مالی شدند

حسین گنجی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در شش ماهه ی نخست سال جاری بیش از 3میلیارد و 500 میلیون ریال 

از محل اعتبارات قرآن به موسسات فرهنگی قرآن و عترت تخصیص داده شد.
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گروه  کارکن��ان اداره کل مناب��ع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان با حض��ور در تپه شهرستان

نورالشهدا شهرکرد بار دیگر با آرمان های 
شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

عطاءاله ابراهیمی در آیین پاسداشت س��ی و سومین سالروز 
هفته دفاع مقدس در کن��ار قبور مطهر ش��هدای گمنام طی 
سخنانی گفت: در مطلع سخن بر این باوریم که آن جان نثاران 
با خون زیبای خود و جان گرانقدرش��ان ب��ار دیگر تاریخ ملت 

ایران را بازنویسی کردند. 
 وی گفت در 31 شهریور ماه سال 59 حمالت عراق با بمباران 
19 نقطه کش��ورمان آغ��از و توپخان��ه های ارت��ش آن تماما 
ش��هرهای مرزی ما را در زیر آتش مس��تقیم خود قرار دادند، 
لیکن حمله صدام از حدود س��ال 58 علیه ایران آغاز شده بود 
و ثبت بیش از 600 مورد تجاوز زمین��ی و هوایی دلیل بر این 

مدعاست.
دکترابراهیمی در ادامه بیان داشت: صدام با چراغ سبز آمریکا 
وارد جنگ با ایران شد و در همان زمان، کسینجر از دولتمردان 
آمریکا اعالم داش��ت  صدام اگر ب��ه ایران حمله کن��د، ایران 
مقاومت 10 روزه را نیز دربرابر او نخواهد داشت و لیکن امروز به 
برکت خون شهیدان و ایثارگری و پاکبازی و هوشمندی آحاد 
ملت ایران، دستاوردهای دفاع مقدس بسیار فراتر از آن است 

که بتوان آن را بیان کرد.
مدیر کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گف��ت: ایران 
اسالمی در حال حاضر به قدرتی در منطقه و جهان تبدیل شده 
است که همه مجبورند روی جمهوری اسالمی حساب باز کنند 

و حرکاتشان را با مواضع ایران بسنجند.
وی در ادامه بیان داش��ت: در طول 200 سال گذشته بیش از 
یک میلیون کیلومتر مربع از ایران جدا شد، ولی در دفاع مقدس 

حتی یک سانتیمتر از خاک ایران را از دست ندادیم.
دکتر عطاءاله ابراهیمی با بیان این موضوع گفت: مولود انقالب 
ش��کوهمند اس��المی به رهبری حضرت ام��ام خمینی )ره( 
رویارویی اول ایران با غرب و دفاع مق��دس، دومین رویارویی 
ایران با غرب بود ک��ه این امر موجب خی��زش و پیروزی ملت 
ایران در آن حماسه مقدس و ملی شد. وی شرایط کنونی را نیز 

رویارویی سوم ایران با غرب ذکر کرد.
ابراهیمی بیان داشت: زیباترین س��خن را رهبر معظم انقالب 
درباره جنگ فرمودند  و آن، ای��ن که دفاع مقدس ما یک گنج 

است که باید آن را بشناسیم و از آن بهره ببریم.
 وی در مالقات دیگری که با تعداد سه خانواده معظم شهیدان 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری داش��ت طی سخنانی با 
تجلیل از مقام شهیدان گفت شهدا  از س��ربلندترین  نسل ها 
هستند، شهدا ذخیره پایان ناپذیری برای عزت ایران اسالمی 

اند، زیرا اگر اینان نبودند ما امروز شاهد گام برداشتن دشمنان 
 چکمه پ��وش در کوچه و ش��هرهای خود مانند گذش��ته دور 

بودیم.
دکتر ابراهیمی گفت: شهدا »عند ربهم یرزقون« هستند و آنها، 
این هنر را داشتند که جای مرگ و زندگی را عوض کرده و به 

جاودانگی برسند.
وی گفت: در طی 34 سال گذشته تا کنون دشمن هیچ توطئه 
و طرحی نبوده که با تمام قوا علیه ایران به کار نگرفته باش��د و 
امروز نیز به شکل نرم و جنگ اقتصادی و فرهنگی به دنبال وارد 

کردن ضربه به آمال و آرزوهای این ملت انقالبی است.
ابراهیمی در ادامه س��خنان 
خ��ود گف��ت: دو عام��ل 
اساس��ی موجب عزت ایران 
اسالمی است؛ نخست والیت 
 فقی��ه ک��ه در زم��ان غیبت 
ولی عصر مقتدر دان��ا و نافذ 
بر قلب ها حکومت می کند 
و دیگ��ری ش��هدا  هس��تند 
ک��ه خ��ون خ��ود را ب��رای 
 ع��زت ای��ران اس��المی نثار 

کردند.
 وی با اش��اره به گس��تاخی 
و تهدیده��ای دش��منان به 
ویژه غ��رب و اس��رائیل بیان 
داش��ت: در مس��یر اه��داف 
 مق��دس ش��هدایمان میثاق 

 می بندیم ک��ه در صورت هرگونه تهدید دش��من ب��ار دیگر و 
 قوی تر  از گذشته پایمان را بر گلوی  آنان خواهیم گذاشت و در 
 دفاعی مقدس و جانان��ه چنان رزمی با آنان خواهیم داش��ت 
 ک��ه بدانن��د جوان��ان و آح��اد مل��ت ش��جاع و دلی��ر ایران، 
همواره زن��ده و از عزت و کی��ان ملی خود تا پ��ای جان دفاع 
مقدس��ی دیگر خواهند داش��ت و اگر دش��من، این حماقت و 
گس��تاخی را بنماید، بار دیگر پ��وزه آنها را به خ��اک مالیده و 
هزاران تابوت را از جنازه های متعفنش��ان روانه سرزمینشان 

خواهیم کرد.
وی گفت: هفت��ه دفاع مقدس فرصتی مجدد ب��رای بازخوانی 
حماسه ملت بزرگ ایران در گذر تاریخ است و شهدا  نیز سند 

حقانیت و راز موفقیت ملت ما در تمام دوران هستند.

درمراسم تجدید میثاق کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری  با شهدا 

ایران به قدرتی در منطقه و جهان تبدیل شده است 

صدام با چراغ سبز 
آمریکا وارد جنگ با 
ایران شد و در همان 

زمان، کسینجر از 
دولتمردان آمریکا 
اعالم داشت  صدام 

اگر به ایران حمله 
کند، ایران مقاومت 

10 روزه را نیز دربرابر 
او نخواهد داشت
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تحدید حدود اختصاصی
4627 ش��ماره: 6046 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین بائره پنج قفیزی تقریبی در 
چاله خندق پالک ش��ماره 483 فرعی از ش��ماره س��ی و پنج اصلی واقع در روستای ازان 
ج��زء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عل��ی اقدامی و غیره فرزند خداداد 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضی��ان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 1391/8/8 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د. 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. نوروز- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه
 

تحدید حدود اختصاصی
4628 ش��ماره: 6044 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین بائ��ره چهار قفیزی تقریبی 
در چاله خندق پالک ش��ماره 484 فرعی از شماره سی و پنج اصلی واقع در روستای ازان 
ج��زء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عل��ی اقدامی و غیره فرزند خداداد 
در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضی��ان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 1391/8/8 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د. 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. نوروز- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک میمه
 

اخطار اجرایی
4629 ش��ماره: 677/88 به موجب رأی ش��ماره 325 تاریخ 91/4/14 حوزه 18 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شرکت تعاونی مسکن فجر 
بس��یجیان ب��ه مدیریت محمدرضا نوری مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: انجام تعهد فی 
مابین حس��ب قرارداد شماره 76-84/10/1 که شامل واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی 
ب��ه آدرس اصفه��ان خ فالطوری جنب صای��ران از پالک ثبت��ی 13900 در حق محکوم له 
ابراهیم بخشنده نشانی: خمینی شهر دستگرد قداده مسجد حمام کوچه تمدن. صادر گردید. 
پرداخ��ت نیم عش��ر هزینه حق االجرا. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همی��ن که اجرائیه به 
محک��وم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 

ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 11601  شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4641 کالس��ه پرونده: 345/91، شماره دادنامه: 773، مرجع رس��یدگی: شعبه 39 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: فالورجان خ توحید نبش کوی رسالت 
فروشگاه محمد، خوانده: احمد کرکز مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دعوای حمید عابدی به طرفیت احمد کرکز به خواسته مطالبه مبلغ 7/000/000 
ریال وجه چک شماره 287597 مورخ 89/12/15 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواسته از هر 
گونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 114/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برمبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده 
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پ��س از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه سی و نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4642 کالسه پرونده: 743/91، شماره دادنامه: 1258، مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: فالورجان خ توحید نبش کوچه رسالت 
فروشگاه محمد، خوانده: صدیقه حجتی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید عابدی به طرفیت خانم صدیقه 
محبی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 370332-

90/5/15 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن ها را دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوای خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 84/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم چک )90/5/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4643 کالس��ه پرونده: 346/91، شماره دادنامه: 768، مرجع رس��یدگی: شعبه 39 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: فالورجان خ توحید نبش کوچه رسالت 
فروش��گاه محمد، خوانده: حس��ن محمدیان مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای حمید عابدی به طرفیت حس��ن محمدیان به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 245975 مورخ 90/4/30 عهده بانک ملی 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت ب��ه بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در ام��ور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 114/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 

س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این ش��ورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه سی و نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4644 بتاری��خ 91/6/25 در وق��ت ف��وق العاده تش��کیل پرونده کالس��ه 157/91 تحت نظر 
امضاءکننده ذیل قاضی ش��ورای حل اختالف گلدش��ت با توجه ب��ه محتویات پرونده ختم 

رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای حمید عابدی فرزند عبداله به طرفیت 
آقای پدرام ایرجی فرزند اس��داله بخواس��ته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به ش��ماره 457477 عهده بانک ملی ایران شعبه نجف آباد مورخه 89/4/30 با انضمام 
خس��ارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی، ب��ا توجه به محتویات پرونده رونوش��ت چک و 
گواهینام��ه عدم پرداخ��ت مورخه 91/3/28 ص��ادره از ناحیه بانک مح��ال علیه و نظر به 
 اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی ش��ورا حاضر نشده

و دفاع و انکاری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را 
وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 
311 و 312 و 313 و 314 و 316 قان��ون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر 
تأدی��ه از تاریخ سررس��ید 89/4/30 لغایت اجرای کامل دادنامه برابر ش��اخص تورم بانک 
مرک��زی ایران در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف نجف آباد
 

ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 72/836 م 91
4645 بدینوس��یله به آقای س��ید فالمرزموسوی فرزند س��ید صادق به شماره شناسنامه 
3271 متولد 1346 صادره ازس��میرم که طبق آدرس متن س��ند وتقاضانامه صدوراجرائیه 
ساکن:ش��هرضا بلوارجانبازان نبش کوچه رحمتی پالک 83 ک��ه برابر گزارش مامور ابالغ 
به علت خالف واقع بودن آدرس مندرجه در اجرائیه ش��ما شناخته نشده اید ابالغ می شود 
طبق س��ند رهنی ش��ماره 6652 مورخ 86/3/21 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 
178 س��میرم آقای س��یروس موسوی به تعهد ش��ما مبلغ هش��تصد و نود و سه میلیون 
ریال)893,000,000(ریال ازتس��هیالت بانک ملت شعبه سمیرم اس��تفاده نموده که درقبال 
تس��هیالت مذکور ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره100/791 واقع درفیض آباد بخش یک ثبتی 
ش��هرضا ملکی ش��ما در رهن و وثیقه بان��ک مذکور قرار گرفته که ب��ه علت عدم پرداخت 
بده��ی اجرائیه به مبلغ چهارصد و دوازده میلیون ونه هزار و س��یصد و پنجاه وهفت ریال 
)412,009,357( ریال بابت اصل طلب، دیرکرد وس��ود تا تاری��خ 91/2/18 که ازاین تاریخ 
به بعد روزانه مبلغ یکصد و س��ی هزار و هفتصد و س��یزده ری��ال )130,713( ریال به آن 
اضافه می گردد، صادر و پرونده تحت کالسه 72/836/م/91 در اجرای ثبت اسناد و امالک 
ش��هرضا تش��کیل که برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی 
مربوطه در جریان و رس��یدگی اس��ت لذا به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس��می مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به ش��ما یک نوبت درروزنام��ه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج ومنتش��ر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتش��ار آگهی عملیات اجرائی 
جریان خواهد یافت وغیر ازآگهی مزایده آگهی دیگری منتش��ر نخواهد ش��د. میرمحمدی - 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 203/837 ش 91
4646 بدینوسیله به خانم نسرین یوسفیان فرزند منوچهر به شناسنامه شماره 418 صادره 
از حوزه یک ش��هرضا متولد1344/04/02 که طبق آدرس متن س��ند ساکن :شهرضا میدان 
شهدا کوی شهید اسماعیلی پالک2/1 که برابر گزارش مامور ابالغ نامبرده درآدرس فوق به 
علت خالف واقع بودن آدرس مورد شناس��ائی واقع نگردیده ابالغ می شود طبق سند رهنی 
ش��ماره 13527 مورخ 84/05/26 تنظیمی دردفترخانه اسناد رس��می شماره 116اصفهان 
ش��مامبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال )1,580,000,000( از تسهیالت بانک 
پارس��یان ش��عبه دکتر نور بخش اصفهان اس��تفاده نموده که درقبال استفاده از تسهیالت 
مذکور شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 23/1161 واقع در سود آباد بخش یک ثبتی شهرضا 
ملکی ش��ما دررهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه 
به مبلغ س��ه میلی��ارد و هفتصد و پانزده میلی��ون و یکصد و هفت��اد و چهارهزار و نود و 
ن��ه ریال )3,715,174,099( بابت اصل طلب، جریمه تاخیر وس��ود ت��ا تاریخ 91/01/23 که 
ازای��ن تاریخ به بعد روزانه مبلغ یک میلیون وششصدوس��ی و دو هزار و ششصدوس��ی 
وچهارریال )1,632,634( ریال جریمه تاخیرروزشمار به آن اضافه می گردد ،صادر وتحت 
کالس��ه1/ 9100400200400289در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان و تحت کالسه 
203/837/ش/91 در اجرای ثبت اس��ناد وامالک ش��هرضا تش��کیل و تحت رسیدگی است 
که برابر قانون اصالح م��اده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه درجریان 
وتحت رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
1387 مرات��ب جهت ابالغ به ش��ما یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان درج 
ومنتش��ر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتش��ار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 
یافت وغیر ازآگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا
 

تحدید حدود اختصاصی 
4647 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره 176/299 واقع در اس��الم 
آب��اد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام آقاي ش��هریار کیامرزي فرزند 
علي درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور متقاض��ی ثبت به عمل نیام��ده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیر از ماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک 
مرقوم درروز 1391/8/6 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگهی بکلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه 
ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت رااز مرجع ذیصالح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 
نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ
4648 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303501، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300578، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910578، خواهان ش��رکت مطهر ضمیر دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده حس��ن برجعلی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 305 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350300578 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/08/18 و ساعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 11531  دفتر ش��عبه سوم دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
4649 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ یکبابخانه به شماره 5 فرعی واقع در کامو 
پالک 21- اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حشمت اله شفیعیان 
فرزند رمضانعلی و غیره در جریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
نیامده بنا به دس��تور قس��م اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1391/8/6 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د 
و در ص��ورت مصادف با روز تعطیل��ی عملیات تحدید حدود ب��ه روز بعد موکول خواهد 
ش��د. لذا به موج��ب این آگهی به کلیه مجاوری��ن و مالکین اخطار می ش��ود که در روز و 
س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 
2 م��اده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرون��ده های معترضی ثبت معت��رض ظرف یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
 گواه��ی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. زرگری- کفیل ثبت اس��ناد

و امالک جوشقان
 

مزایده
4650 اج��رای اح��کام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالس��ه 
پرون��ده اجرایی 91/91 اجرایی ح 8 جلس��ه مزایده ای روز چهارش��نبه مورخ 1391/7/26 
س��اعت 8 تا 9 صبح برگزار نماید. پرونده له آقای قاس��م ش��ریفیان به نش��انی اصفهان، 
بلوار کش��اورز، خ کش��اورزی، بنگاه امالک مه��ر علیه بتول صفریان مجه��ول المکان می 
باش��د. محکوم به عبارتس��ت از 209/087/012 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر 
تأدیه، مبلغ 3/105/000 ریال بابت خس��ارات دادرس��ی، مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی، مبلغ 80/000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 7/500/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق دولت می باش��د. موضوع مزایده عبارتست از فروش سهم االرث خانم بتول 
صفری��ان از مرح��وم ابراهیم صفریان از پالک ثبتی 4410/22 بخ��ش 5 ثبتی اصفهان می 
باش��د. ش��ایان ذکر است با توجه به محاسبه انجام ش��ده معادل 1/301 حبه مالکیت خانم 
بت��ول صفریان از مرحوم ابراهیم صفریان از پالک ثبت��ی 4410/22 بخش 5 ثبتی اصفهان 
بابت محکوم به فروخته می شود. محل حسب گزارش کالنتری مربوطه در تصرف صادق 
و محمدحس��ن صفریان و مادرشان می باش��د. مزایده از قیمت کارشناسی شروع گردیده 
و برنده مزایده ش��خص یا اشخاصی می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 
درصد مبلغ کارش��ناس را نقداً همراه داش��ته باشند. مزایده در س��اختمان کل دادگستری 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، خیابان ش��هید نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 315، دفتر 
ش��عبه هش��تم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می گردد. ضمنًا حق االجرای دولتی در اصل 
خواسته محاس��به گردیده است. مش��خصات محل طبق نظریه کارشناس به شرح ذیل می 
باش��د: پالک 4410/22 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، بلوار کش��اورز، نرسیده 
به پمپ بنزین دس��تگرد، مقابل بانک صادرات، نبش کوچه ش��ماره 36 پ 1 بازدید و معاینه 
به عمل آمد. محل مورد بازدید منزلی اس��ت مس��کونی با ساختمان قدیمی ساز دارای 700 
مترمربع مس��احت که س��اختمان آن فاقد ارزش قابل محاس��به می باشد و از قسمت غرب 
ح��دود 90 مترمربع در طرح تعریض واقع خواهد گردید و مس��احت باقی مانده حدود 610 
مترمربع می ش��ود. این پالک براس��اس نام��ه 91/5/17 اداره ثبت به ن��ام مرحوم ابراهیم 
صفریان تحت ثبت اس��ت و وراث نامبرده ش��امل عیال و چهار پسر و سه دختر هستند که 
با توجه به نوع کاربری )مس��کونی( متراژ خالص باقی مانده، اشتراکات آب و برق و گاز و 
فاضالب و با توجه به موقعیت محل و کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش ش��ش دانگ منزل 
مسکونی مذکور در این تاریخ جمعًا برابر با مبلغ 12/330/000/000 ریال برآورد می گردد 
که س��هم یک دختر برابر با مبلغ 980/795/455 ریال )نهصد و هش��تاد میلیون و هفتصد و 
نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و پنج ریال( می شود. م الف/ 11544 مدیر اجرای احکام 

شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
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 امام رضا )علیه السالم(:
 رحمت خدا بر کسی باد که امر ما را زنده نماید، سؤال شد: چگونه؟ 

حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد.

زنان شاغل بخوانند

سری به حرفه خودمان زدیم یعنی خبرنگاری که در آن زنان با بی قراری و 
شوق به کار خود می پردازند و می ترسیم که این شوق کاری به دلیل 
وارد شدن اس��ترس همه جانبه به آنان، در آینده به تباهی جسمانی 
تبدیل شود. امروزه در کش��ورها نیمی از زنان ش��اغلند و این امر به 
مسائلی چون اقتصاد خانواده و میل به اشتغال آنان برمی گردد، به طور 
طبیعی زنان ش��اغل فعال تر و پویاتر از دیگر زنان جامعه هس��تند و 
کمتر احتمال دارد به افسردگی و این گونه بیماری ها دچار شوند، ولی 
مشکالت ساده ای چون نرسیدن به امور منزل و فرزندان را به همراه 
دارد و کمبود این موضوع در زندگیشان خالی از لطف نیست.غالمی 
روانشناس در رابطه با عزت نفس زنان شاغل گفت: استقالل مالی در 
 حیطه فردی آن��ان، قدرتمندی و اعتماد به نفس زنان ش��اغل را باال 
می برد و طبق آمار مراجعین، زنان شاغل کمتر به این مکان برای حل 
مشکالت رجوع می کنند و بیشتر، زنان خانه دارند که می توان این 
برداش��ت را هم نیز از آن کرد که زنان شاغل به خاطر عزت نفسشان 
ایستادگی مضاعفی در برابر مشکالت از خود نشان می دهند. وی در 
رابطه با اشکال ها و مش��کالتی که برای زنان شاغل به وجود می آید 
افزود: اشتغال زنان، خالی از اش��کال نبوده و از مهم ترین مشکالت 
آنان دچار ش��دن به استرس های ناشی از کار اس��ت که امروزه زنان 
شاغل به ویژه در خبرنگاران به وضوح دیده می شود. غالمی با اشاره به 
این که استرس در زنان شاغل می تواند اثرات شدیدی بر جای بگذارد 
تصریح کرد: استرس یا به عبارت دیگر واکنش های فیزیکی، ذهنی 
و عاطفی درنتیجه تغییرات و نیازهای جدید فرد ایجاد می ش��ود. از 
آثار منفی اس��ترس می توان احس��اس بی اعتمادی، طرد، خشم و 
افسردگی را نام برد که هریک از آنان برای زنان به نوبه خود مشکالتی 
چون سردرد، ناراحتی معده، جوش و خارش پوست، بیماری قلبی و 
سکته مغزی را به همراه دارد. غالمی در ادامه خاطر نشان کرد: استرس 
 در خانم های شاغل می تواند با ارتقای شغلی و حتی سرزنش کارکنان 
به وجود آید؛ به عبارتی هرگونه تغییراتی که ما را مجبور به سازگاری 
با محیط می کند  و سازگاری با شرایط متغیر، بسته به نوع واکنش ها 
می تواند کمک کننده یا آسیب رساننده باشد که متأسفانه نداشتن 
آگاهی برخورد با این تغییر موجب افزایش اثرات منفی اس��ترس در 
زنان می گردد. وی درخصوص این که اس��ترس را نمی توان نتیجه 
عوامل ناخوشایند تلقی کرد اذعان داش��ت: به طور مثال اشتباهات 
شغلی و سرزنش فرد  از سوی کارفرمایان و افت موقعیت شغلی بسیار 
ناخوشایند اس��ت و ترفیع کاری و تش��ویق کارفرمایان برای انسان 
بسیار خوشایند است که این دو موقعیت، هر دو استرس زاست ولی 
اولی اس��ترس منفی و دومی اس��ترس مثبت ایجاد می کند. غالمی 
افزود: درواقع اس��ترس می تواند ما را به سوی دادن پاسخ هوشی به 
یک موقعیت هدایت کند؛ مثل اضطراب قب��ل از مصاحبه تصویری 
خبرنگاران، این بدان معناست که شما می توانید تصمیم بگیرید که 

استرس اثر مثبت روی زندگی شما بگذارد یا منفی.
این روانشناس اظهار داش��ت: پژوهش های علمی و تحقیقات نشان 
داده است که ما نمی توانیم موقعیت های استرس آفرین را از زندگی 
حذف کنیم اما می توانیم آنان را مدیریت کنیم زیرا هنگامی استرس، 

زیان آور است که شما توانایی کنترل آن را نداشته باشید.
وی به عنوان توصیه هایی به زنان شاغل درمورد استرس های وارده 
گفت: زنان شاغل برای این که از خطرات ناش��ی از استرس در امان 
باشند باید ش��دت واکنش های عاطفی و هیجانی خود را به استرس 
کاهش دهند و دیدگاه خود را نسبت به استرس تعدیل و اصالح کنند 
و سعی کنند استرس را به عنوان چیزی در نظر بگیرند که می توان بر آن 
فائق آمد و نه چیزی که بر فرد چیره می ش��ود. آنها باید سعی کنند 
هیجانات شدید خود را تعدیل کرده و موقعیت جدید را در یک چشم انداز 
وسیع قرار دهند که خبرهای منفی آن شرح و بسط نداده شده باشد.

گفتنی است که در جامعه ما ش��غل های پر استرسی که زنان در آن 
فعالیت می کنند کم نیستند؛ مثل جراحی، پرستاری، امداد و نجات 
و خبرنگاری که امیدواریم هیچ گاه این مشکالت بر روی آنها تأثیرات 

منفی نگذارد و همیشه قدرت رویارویی با آن را داشته باشند.

مسن ها خوشبین ترند
بالغان مس��ن ب��ا نش��ان دادن اف��کار مثب��ت در مقایس��ه باجوان ترها 
خوشبین ترند. نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که افراد مسن در بروز 
احساسات مثبت و دفع منفی اندیشی نسبت به افراد جوان سریع تر عمل 
می کنند.براساس شواهد موجود، این گزارش می افزاید: افراد مسن حتی 
در حاالت بد روحی و ایجاد ناراحتی نیز بیشتر ترجیح می دهند به دنبال 
الگوهای رفتاری بهتر و مثبت ترین پیش��امدها باشند و حواس خود را به 
جنبه های مطلوب تر فکری معطوف کنند. حفظ احساسات مثبت در آنها 
می تواند به دلیل اهمیت لحظه های شاد زندگی باشد که با افزایش سن 
در آنها معنای بیشتری یافته است. نتایج حاصل از این پژوهش می افزاید: 
اگرچه افراد مس��ن به دنبال تمرکز بر محرک های مثبت و شادی آفرین 
هستند ولی لزوما وقایع برجسته و هرگونه اطالعات مهم در وجود آنها از 
بین نرفته است. به گفته محققان، برخی معتقدند که این مثبت اندیشی 
در سالمندان مسن ممکن است به دلیل کاهش عملکردهای شناختی و 

سالمت جسمانی وابسته به سن باشد.

س��رویس دهنده، موظف به پش��تیبانی خدمات، بدون 
دریافت هزینه و در تمامی س��اعات ش��بانه روز از طریق 
س��امانه های ایجاد ش��ده و یا ایجاد ام��کان تماس های 
تلفنی برای کاربران اس��ت.طبق قوانین و مقررات جاری، 
واگذاری پهنای باند با سرعت باالی 128kb/sبه کاربران 
خانگی فقط به اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها و افرادی 
که م��دارک الزم از مراکز آموزش عال��ی در زمینه فعالیت 
های تحقیقاتی و پژوهش��ی ارایه کنن��د، آن هم در زمان 
 های محدود، مجاز بوده و در س��ایر موارد ممنوع اس��ت.

بنا بر اعالم س��ازمان تنظیم مقررات، واگذاری پهنای باند 
باالتر با ارایه کارت دانش��جویی یا معرفی نامه از محل کار 
و غیره برای کارب��ران خانگی مورد قب��ول نبوده و تخلف 
محس��وب می  ش��ود. تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت 
ADSL براس��اس نرخ بیت و ضریب اش��تراک حداکثر 

تعیین شده است. 
اما چرا و چگونه؟

با مراجعه مشتری به سامانه های فروش و یا دفاتر فروش 
ش��رکت های دارنده پروانه PAP ابتدا ام��کان واگذاری 
خدمات ADSL به ش��ماره خط مشتری توسط شرکت 
سرویس دهنده بررسی و سپس درصورت امکان واگذاری 
نسبت به فراخوان مشتری و عقد قرارداد و اخذ وجه توسط 

سرویس دهنده اقدام می شود.
هزینه نص�ب و راه اندازی برعهده مش�تری 

است؟
در زم��ان راه ان��دازی س��رویس، چنانچ��ه در ق��رارداد 
منعقد ش��ده نص��ب و راه ان��دازی به عهده مش��تری قید 
ش��ود هزینه نصب و راه ان��دازی به صورت توافقی توس��ط 
مش��تری پرداخت خواهد شد و اگر مش��تری خود تمایل 
به انجام نص��ب داش��ته و توانایی ای��ن کار را نیز داش��ته 
 باش��د اخ��ذ هرگون��ه هزین��ه توس��ط س��رویس دهنده 

غیر مجاز است.
شاخص های اندازه گیری کیفیت

ی��ک ق��رارداد دو جانبه بی��ن خدمت دهن��ده و خدمت 
گیرنده بر اس��اس توافق و به منظور تضمین پارامترهای 
کیفیت خدمات توافق ش��ده به نام موافقت نامه س��طح 
خدم��ات)SLA ( منعقد می  ش��ود. در این ق��رارداد باید 
س��طح خدمات، نحوه اندازه  گیری شاخص های کنترلی 
 )PLR، Latency و CIR (، تخطی از س��طح خدمات و 

ضمانت های اجرایی آن تعیین شود.
چگونگی ارایه خدمات پشتیبانی به مشتریان

س��رویس دهنده موظف به پش��تیبانی خدم��ات، بدون 
دریافت هزینه و در تمامی س��اعات ش��بانه روز از طریق 
سامانه های ایجاد شده و یا ایجاد امکان تماس های تلفنی 

برای کاربران است.
مش�تری در انتخاب س�رویس، حق انتخاب 

دارد؟
 انتخ��اب  ن��وع س��رویس ب��ه عهده  مش��تری  اس��ت و 
سرویس دهنده نمی  تواند هیچ گونه خدماتی را خارج از 
درخواست مش��تری تحمیل کند، مگر در مواردی که به 
لحاظ قانونی واگذاری یک نوع س��رویس غیرمجاز باشد؛ 
به عنوان مثال اگر درخواست کاربر خانگی سرعت باالی 
128kb/sباشد سرویس دهنده باید از واگذاری سرویس 
مذکور خ��ودداری کند، ولی اگر درخواس��ت س��رویس 
نامحدود کرده باشد س��رویس دهنده نمی تواند به اجبار 
سرویس با حجم محدود را به مشتری تحمیل کند. شرکت 
های PAP می توانند حداکثر تا سقف 20درصد  باالتر از 
تعرفه های جدول مندرج در این گزارش به اضافه 10هزار 
ریال هزینه اتصال یا آبونم��ان و 4درصد هزینه مالیات بر 
ارزش افزوده نس��بت به واگذاری اینترنت اقدام کنند.به 
عنوان مثال برای پهنای باند 128 کیلو بیت بر ثانیه یک 
ماهه قیمت تمام شده براساس ضریب اشتراک حداکثر 10 

مطابق محاسبات ذیل است:
>--  19840=20*99200

>--  119040=19840+99200
129040=10000+119040

 133800=4760+129040 >-- 4760=4*129040
بر حسب ریال

10 حداکثر ضریب اشتراک پهنای باند
59200 ریال 64 کیلوبیت بر ثانیه
99200 ریال 128 کیلوبیت بر ثانیه
125600 ریال 256 کیلوبیت بر ثانیه
204800 ریال 512 کیلوبیت بر ثانیه
383200 ریال 1024 کیلوبیت بر ثانیه
745600 ریال 2048 کیلوبیت بر ثانیه

براساس مصوبه ش��ماره 49 کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات، ضریب اشتراک حداکثر 10 تصویب شده است 
که با رعایت این ضریب اشتراک حداکثری نباید محدودیتی 

در حجم ارسال و دریافت مشتریان ایجاد شود.
اما نرخ اشتراک و نحوه محاسبه سرعت چگونه است؟

همان طور که گفته ش��د ضری��ب اش��تراک حداکثر 10 
،128kb/s تصویب شده است؛ به عنوان مثال برای سرعت 

چنانچه سرعت دانلود را در سیس��تم خود مورد محاسبه 
قرار دهیم با توجه به این که س��رعت دانلود بر اساس بایت 
نشان داده می  ش��ود ابتدا برای تبدیل بیت به بایت، 128 
را به 8 تقس��یم کرده و با در نظر گرفتن ضریب اش��تراک 
16kB/ 1.6و حداکثرkB/s 10 حداقل س��رعت دانل��ود

sرا خواهیم داش��ت و اگر س��رعت دانلود کمت��ر از حداقل 
 مقدار دیده ش��ود نش��ان دهنده کندی س��رعت و تخلف 

سرویس دهنده خواهد بود.

 تعرفه و جزئیات
ADSLاینترنت پرسرعت 

+3+24

+10+27

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

دانستنی

خوب،بد،زشت

خواندنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

اگر دوست دارید در تمام روز از کارهایی 
که انجام می دهید عکس بگیرید یکی از 
این دوربین ها که اس��م آن را »اتوگرافر« 
 گذاش��ته اند ب��ه کارت��ان خواه��د آمد. 
وس��یله ای که در این تصوی��ر می بینید 
یک دوربین پوش��یدنی اس��ت که بدون 
نیاز به فش��ردن دکم��ه ای از طرف کاربر 
به طور اتوماتیک از محیط اطراف عکس 

می گیرد.
ای��ن دوربین خ��ودکار ب��ا داش��تن پنج 
 سنس��ور، دماس��نج، ش��تاب س��نج، 
قرم��ز،  م��ادون  دهن��ده   تش��خیص 
تشخیص دهنده رنگ و سنسور مغناطیسی، تصمیم می گیرد که چه لحظه ای را ثبت کند.

س��ازندگان این دوربین برای آن 8 گیگابایت حافظه یک دوربین پنج مگاپیکس��لی با لنز 
 زاویه بازی که تصاویری با زاویه دید چشم انسان می گیرد در نظر گرفته اند که این وسیله 
 می توان��د در ط��ول روز 2000 عک��س را ثبت ک��رده و از طری��ق یک ارتب��اط بلوتوث 

منتقل کند.
این دوربین دارای یک سیستم جی پی اس نیز هست که مشخصات نقطه ای که عکس در 
آن گرفته شده را ثبت می کند. برای استفاده از »اتوگرافر« می توان آن را مانند گردنبند از 
گردن، آویزان کرد یا به قسمتی از لباس سنجاق نمود تا همان طور که شما مشغول گذران 

امور روزمره تان هستید به عکاسی بپردازد.
 ش��اید در بین عکس های ای��ن دوربین، لحظات جالبی ثبت ش��وند ک��ه در حالت عادی 
متوجه آن نبوده اید، البته این دوربین می تواند با ثبت تصاویر ناخواس��ته دردسر ساز هم 

باشد!

مطالعه ص��ورت گرفته توس��ط محققان 
دانشگاه هیروشیما نشان می دهدکه نگاه 
کردن به تصاویر توله حیوانات زیبا باعث 

افزایش تمرکز و کارایی انسان می شود.
به گزارش خبرگزاری دانش��جویان ایران 
)ایس��نا(، در ای��ن پژوهش 48 دانش��جو 
ش��رکت کرده و در س��ه مرحله آزمایش، 
توانایی ش��ناختی و مهارتی افراد پس از 
نگاه کردن به تصاویر توله حیوانات جذاب 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
در آزمای��ش اول از ش��رکت کنندگان 
خواسته شد که یک بازی را انجام دهند، 

در مرحله دوم یک جس��تجوی تصویری با اس��تفاده از یک ماتریس اعداد انجام شد و در 
آزمایش سوم نیز میزان تمرکز افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.

در هر سه مرحله آزمایش، میزان دقت و عملکرد افرادی که پیش از شروع آزمایش به تصویر 
توله حیوانات نگاه کرده بودند، در مقایسه با سایرین بهتر گزارش شده است.

در مطالعه دیگری که در سال 2009 میالدی انجام شده بود، نگاه کردن به یک شیء یا یک 
تصویر زیبا به عنوان عاملی برای افزایش دقت افراد مطرح شده بود.

این یافته می توان��د توضیحی برای افزایش می��زان دقت و مراقبت والدی��ن و اطرافیان از 
نوزادان باشد.

نتایج این مطالعه نش��ان می دهد که نگاه به تصاویر اش��یاء یا حیوانات زیبا باعث بهبود و 
ارتقای عملکرد به ویژه در کارهای نیازمند تمرکز می ش��ود، از این رو محققان پیش��نهاد 
 می کنند که افراد پیش از شروع کار روزانه، چند دقیقه ای را به دیدن این تصاویر اختصاص 

دهند.

بنا به تحقیقات جدید، یک مجس��مه بودای��ی قیمتی که در 
دهه 1930 توس��ط نازی ها چپاول ش��ده بود، روی بقایای 
شهاب س��نگی حکاکی ش��ده بود که 15 هزار سال پیش به 

زمین افتاده بود.
روی ش��کم ای��ن مجس��مه، عالم��ت صلیب شکس��ته ای 

)سواستیکا: سمبل باستانی شانس که بعدها آلمان های نازی 
آن را برای خود برگزیدند( حکاکی شده است. تحقیقات انجام 
شده نشان می دهد که این مجسمه از یک سنگ آسمانی غنی 
از نیکل ساخته شده که چندهزار سال گذشته به زمین افتاده 
است. این حکاکی هزار ساله که 24 س��انتیمتر ارتفاع و 10 
کیلوگرم وزن دارد، نقش ویاسراوانا، یکی از خدایان بوداییان 
و پادشاه شمال است. این مجسمه به مجسمه مرد آهنی نیز 
معروف است. ارتش اس اس نازی هیتلر قبل از جنگ جهانی 
دوم و زمانی که به دنبال منش��أ قوم آریای��ی در منطقه تبت 
بودند، این مجسمه را از آنجا ربودند. سرانجام این مجسمه از 
کلکسیون های شخصی سر در آورد و تا سال 2007 که در یک 
حراجی دیده ش��د، مخفی نگاه داشته شده بود. مالک جدید 
این مجسمه از دکتر المار بوشنر استاد دانشگاه اشتوتگارت 
خواست تا راز حکاکی های ش��گفت انگیز مربوط به گذشته 

این مجسمه را بازگشاید. تیم بوش��نر و محققانی از آلمان و 
اتریش، قدمت این مجسمه را به حادثه خاصی در تاریخ نجوم 
مربوط دانستندکه شهاب سنگ چینگا در 10 تا 20 هزار سال 
گذشته در منطقه مرزی سیبری شرقی و مغولستان به زمین 
افتاده بود. آزمایشات نشان داد که این مجسمه از نوعی سنگ 
آتاکس��یت که کمیاب ترین نوع شهاب س��نگ در دنیاست، 

ساخته شده است.
 جستجوگران طال بقایای س��قوط چینگا را در سال 1913 
یافته بودند، ام��ا تکه هایی که این مجس��مه از آن س��اخته 
شده قرن ها پیش جمع آوری شده اس��ت. شهاب سنگ ها از 
زمان های قدیم در فرهنگ های مختلف ب��ه عنوان کار خدا 
شناخته می ش��دند و چاقوها و جواهرات اولیه از بقایای این 
سنگ های آسمانی ساخته می ش��دند، اما یافتن منشأ دقیق 

آنها برای دانشمندان بسیار دشوار است.

داش��تن دندان های محکم برای بس��یاری از افراد مخصوصا 
کودکان مهم است.

بسیاری از مواد غذایی هستند که برای استحکام دندان های 
فرزندانتان مؤثرند. در این مقاله به ذکر چند مورد از این مواد 

می پردازیم.
محصوالت بدون قند

تا جایی که می توانید از محصوالت بدون قند استفاده کنید.
سبزی

سبزی، حاوی پروتئین زیادی است و به 
استحکام دندان ها کمک می کند. پس 
یک رژیم غذایی با سبزی، نظیر حبوبات 

توصیه می شود.
فیب��ر موج��ود در س��بزیجات ب��رای 
نگهداری تعادل سطح اس��ید در دهان و خنثی کردن اسید 
مؤثر اس��ت. هرچه اس��ید کمتری تولید ش��ود، صدمه وارد 
آمده به دندان کمتر می ش��ود. قارچ، نمونه بسیار خوب این 

دسته است.
میوه

خوردن میوه های خام، دندان ها را محکم 
می کند. میوه ها ب��ه خاطر طعم خوب و 
دارا بودن مواد مغذی شناخته شده اند و 
اگر به ط��ور منظ��م مصرف ش��وند به 
 اس��تحکام دندان ه��ا کم��ک می کنند، 

به خصوص این که اکثر میوه ها به صورت خام مصرف می شوند.
آب

آب به نگهداشتن سطح pH دهان کمک 
می کند. از آنجا که س��طح اسید دهان 
زیاد اس��ت و می تواند به پوس��یدگی و 
تولید باکتری منجر شود، مصرف چهار 
تا پنج لیوان در روز، ب��ه این موضوع در 

بلندمدت کمک می کند.
شکالت

ممکن اس��ت از این مورد شوکه ش��وید، ولی حقیقت دارد. 
شکالت به ساخت دندان محکم تر کمک می کند. 

محصوالت لبنی
کلسیم و پتاس��یم، دیگر عناصری هستند که به خنثی عمل 

 کردن اسیدها کمک می کنند، ولی محصوالت لبنی، بیشتر 
به خاط��ر دارا ب��ودن پروتئی��ن موجب اس��تحکام دندان ها 
می شوند. یک رژیم غذایی همراه با کیک پنیر به عنوان دسر، 

بسیار برای دندان مفید است.
چای

چای سبز و سیاه از آنجا که حاوی پلی فنول است، می تواند با 
باکتری مبارزه کند و برای استحکام دندان توصیه می شود.

شیرین بیان
شیرین بیان خصوصیات آنتی باکتریال 
دارد و تنفس را تازه می کند. اگرچه باید 
مقدار محدودی استفاده کنید، چرا که 
مقدار زیاد آن برای سالمتی مضر است و 
می توان��د موجب لک روی دن��دان نیز 

بشود.
پنج ادویه

میخک، دارچین، زیره، گش��نیز و هل، پنچ عنصری هستند 
که نه تنها به غذا طعم می دهند، بلکه سالمت دهان را نیز به 

همراه می آورند.

افزایش تمرکز با   نگاه کردن به توله   حیوانات!ایده جالب برای ثبت اتفاقات روزمره 

راز مجسمه بودا که نازی ها آن را ربودند

شما هم دندان محکم می خواهید؟

 در این پارک 
تمام جهان را ببینید! 
پارک »جهان« ژاپن این امکان را به گردشگران خود 
می دهد تا با مهم ترین و معروف ترین نشانه ها و آثار 
تاریخی جهان آشنا شوید.
 در کشور ژاپن پارکی وجود دارد که در آن مهم ترین 
و معروف ترین نشانه ها و آثار تاریخی جهان مانند 
برج ایفل، برج پیزا، اهرام مصر، دیوار چین، تاج محل، 
میدان سرخ و... بنا شده است و این به گردشگران 
این پارک به ویژه کودکان اجازه می دهد تا با این آثار 
تاریخی بیشتر آشنا شوند.

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