
متخلفی به اسم موتور سیکلت

نیاز اساسی کشور؛ ایجاد روحیه 
امید و خودباوری در نسل جوان

ظهور تا سقوط 
یک رییس جمهور

+Book
تبعات قوانینی که درست اجرا نمی شوند؛

رهبرمعظم   انقالب تأکید کردند:

ساموئل 
به سپاهان نمی آید 6

شکایت انصارحزب اهلل 
از شمقدری  52

احمدی نژاد با آرامش 
5به مجلس می آید

 پهپاد به پرواز درآمده 
در اراضی اشغالی، ایرانی بود 

وام خودرو دردی از مشکالت دوا نمی کند

نفوذ هواپیمای مقاومت لبنان به اراضی اشغالی، عملیاتی منحصر به 
فرد بود و مقاومت لبنان هواپیمای شناسایی پیشرفته ای را از داخل 

اراضی لبنان به سوی دریا فرستاد.

موتورسواران را انسان هایی خطرناک و خشن می دانند، زیرا  3
آنها قانون را دور زده و نادیده می گیرند، عابران پیاده و رانندگان خودرو 
را کالفه می کنند و در نهایت با بهره گیری از سرعت باال، دستیار توانای 

ملک الموت می شوند.

محتوای نسبتا  ایرانی 
با پاپ کورن کره ای

س��ریال ه��ای تلویزیونی و ه��ر اثر بص��ری دراماتیک 
دیگری معموال در جن��س دغدغه و ادع��ای محتوایی 
دارای دو گرای��ش هس��تند. نوع نخس��ت از مفاهیمی 
 مهم و آسیب شناسی ش��ده و پیام هایی پرطمطراق و 
چال��ش برانگی��ز برخوردارهس��تند و در راس��تای 
سیاستگذاری و خط مش��ی هایی قرار دارند که رسانه 
کارفرما و س��فارش دهنده می خواه��د. در اغلب موارد 
 هم به سبب حضور س��ازنده و عواملی صاحب سبک و 
حرفه ای، محتوای این سریال ها بر مخاطب و جامعه اش 

تأثیری ژرف می گذارد و به سرعت ترویج می یابد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اهتمام استانداری در راه اندازی 
3

دانشکده خبر

به خاطر تیم ملی
 NBA را از دست نمی دهم6

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
 دیدار هزاران نفر از معلمان، اس��اتید و اعض��ای هیأت علمی 
دانشگاه های اس��تان خراس��ان ش��مالی، در ابتدای سخنان 
خود، هدف از برگزاری جلس��ات متعدد با معلمان و اس��اتید 
را نهادینه ک��ردن فرهنگ احترام به مقام معلم و اس��تاد بیان 
کردند و با اش��اره به برخی مطالب حرفه ای، دقیق، سنجیده 
و کارشناسی شده معلمان و اساتید اس��تان خراسان شمالی، 
افزودند: این مطالب بسیار قابل اس��تفاده و شنیدن آنها لذت 
بخش بود، ضمن آن که نشان دهنده وجود استعدادهای برتر 

و اندیشه های خوب و روشن در خراسان شمالی است. حضرت 
 آیت اهلل خامنه ای با تبیین فلسفه تشکیل حکومت در اسالم 
 به منظور ایج��اد تحول همه جانب��ه در فرد و جامع��ه و غلبه 
خصلت های انسانی بر خصلت های پس��ت، تأکید کردند: در 
چنین دیدگاهی، جایگاه و نقش آم��وزش و پرورش و آموزش 
عالی و معلمان و اساتید، بس��یار مهم و برجسته است. ایشان 
شکل دهی و س��اخت ش��خصیت و هویت کودکان را یکی از 

وظایف اساسی تربیتی در آموزش و پرورش دانستند...
2

اینترنت در ایران 
دیگر قطع نخواهد شد

 افراط و تفریط جمعیتی
 آفت  نظام سالمت

 جوایز وزارت ورزش
 به مربیان شرم آور است

 تحقیقات علمی در 
 قفسه های دانشگاه های 
کشور خاک می خورند

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:  
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه عمومی
شماره 266-3-91 و 91-3-267

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

 مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/29
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/30
www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

705/122/91036/000/000جاریاجرای عمليات بهره برداری و امور مشتركين آب وفاضالب بادرود91-3-266

مديريت بهره برداری و امور مشتركين و بهره برداری از شبكه 91-3-267
2/259/477/76496/000/000جاریفاضالب و تأمين نيروی انسانی منطقه كوهپايه

آگهی مزایده
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد س��اختمان قدیمی آب و 

فاضالب منطقه زواره را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/29
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/7/30

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

26835/000/000-3-91فروش ساختمان اداری آب و فاضالب زواره1

اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختياری 
در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه عمومی بطور جداگانه 
خریداری نماید. بنابراین متقاضیان از تاریخ نش��ر این آگهی به 
مدت دو روز فرصت دارند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه 
در ساعات اداری به آدرس استان چهارمحال و بختیاری- اداره 
کل مراجعه و یا از طریق تلفن 2223273-0381 اطالع حاصل 
نمایند. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها دوازده روز پس از نشر 

آگهی می باشد.

جهت كسب اطالعات بيشتر و مالحظه شرايط شركت در مناقصه 
www.chb.Medu. به سايت اداره كل آموزش و پرورش به آدرس

ir مراجعه نماييد.

تضمین شرکت در مالحظاتتعدادوزننوع جنسردیف
مناقصه به ریال

60/000/000 ريالدرجه يک و محصول سال جاری750/000 بسته50 گرمخرمای كبكاب 1

30/000/000 ريالبا دو طعم پرتقالی و نارگيلی500/000 بسته45 گرمبيسكويت غنی شده2

روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی

انگیزه کسانی که این روزها وام خودرو می گیرندچیست؟



چهره روزيادداشت

گاليه های همسر يک ديپلمات
 ربوده شده

همسر علیرضا عسگری با انتقاد از مسئوالن وزارت امورخارجه خواستار 
تالش بیشتری برای یافتن همسر مفقوده شده اش شد.

 زیبا احمدی همسرعلیرضا عسگری معاون اسبق وزارت دفاع در دوران 
اصالحات،  با بیان این که مس��ئوالن با تالش توانس��تند، امدادگران 
بازداش��ت ش��ده هالل احمر در لیبی را آزاد کنند، اظهارداشت: من 
امیدوار بودم که اندکی از این تالش را برای پیدا کردن آقای عسگری 
صرف می کردند، اما متأسفانه هیچ تالش��ی برای پیدا کردن ردی از 
ایشان نمی کنند. متأسفانه احساس می کنم که سرنوشت این حافظ 
انقالب که عمر خود را صرف تثبیت و اعتالی کش��ور کرد، برایش��ان 

چندان اهمیتی ندارد.

اينترنت در ايران 
ديگر قطع نخواهد شد

مسئول مدیریت خطوط اینترنتی در کشور اعالم کرد با مسیرهای 
مختلفی که برای ترانزیت پهنای باند اینترنت راه اندازی شده، دیگر 
قطعی اینترنت در ایران نخواهیم داشت. محمود خسروی مدیرعامل 
ش��رکت ارتباطات زیر س��اخت گفته با افزایش تع��داد درگاه های 
بین المللی، تالش کرده ایم شرایطی ایجاد کنیم که اختاللی در زمینه 

اینترنت کشور ایجاد نشود.

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در 
 دیدار هزاران نفر از معلمان، اس��اتید و اعض��ای هیأت علمی 
دانش��گاه های استان خراس��ان ش��مالی، در ابتدای سخنان 
خود، هدف از برگزاری جلس��ات متعدد با معلمان و اس��اتید 
را نهادینه ک��ردن فرهنگ احترام به مقام معلم و اس��تاد بیان 
کردند و با اش��اره به برخی مطالب حرفه ای، دقیق، سنجیده 
و کارشناسی شده معلمان و اساتید اس��تان خراسان شمالی، 
افزودند: این مطالب بسیار قابل اس��تفاده و شنیدن آنها لذت 
بخش بود، ضمن آن که نشان دهنده وجود استعدادهای برتر 
و اندیشه های خوب و روشن در خراسان شمالی است. حضرت 
 آیت اهلل خامنه ای با تبیین فلس��فه تشکیل حکومت در اسالم 
 به منظور ایج��اد تحول همه جانب��ه در فرد و جامع��ه و غلبه 
خصلت های انس��انی بر خصلت های پست، تأکید کردند: در 
چنین دیدگاهی، جایگاه و نق��ش آموزش و پرورش و آموزش 
عالی و معلمان و اس��اتید بسیار مهم و برجس��ته است. ایشان 
شکل دهی و س��اخت ش��خصیت و هویت کودکان را یکی از 
وظایف اساسی تربیتی در آموزش و پرورش دانستند و در ادامه 
به بیان برخی خصلت های مورد نیاز جامعه که باید از کودکی 

مورد اهتمام قرار گیرند، پرداختند.
 آموزش فرهنگ خردورزی اولین نکته ای بود که رهبر انقالب 
اسالمی به آن اشاره کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
خصوص گفتند: باید از هم��ان دوران کودکی، ذهن کودکان 

را به فکر کردن و خ��ردورزی عادت داد. ایش��ان خودباوری و 
اعتماد به نفس را یکی دیگر از نیازهای تربیتی دوران کودکی 
دانستند و خاطرنش��ان کردند: یکی از فرهنگ های غلطی که 
از دوران گذشته در جامعه شکل گرفته و همچنان وجود دارد، 
نگاه نیازمندانه به غرب و بزرگ دی��دن غرب و کوچک دیدن 
خود، به خصوص در مسائل علمی است. رهبر انقالب اسالمی با 
تأکید بر این که ریشه کن شدن این فرهنگ غلط در گرو ترویج 
روحیه خودباوری است، افزودند: خودباوری که در مقابل غرب 
باوری قرار دارد، باید در میان کودکان و جوانان گسترش یابد و 
از وظایف مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی تزریق روحیه 

خودباوری است.
 بردب��اری و حلم از دیگ��ر خصلت های اخالقی ب��ود که رهبر 
انقالب اس��المی نیاز آن را در جامعه و روابط اجتماعی و حتی 
سیاسی بسیار ضروری دانستند و تأکید کردند: اگر گروه های 
سیاس��ی با صبر و بردباری با یکدیگر برخورد کنند، فضا بهتر 
خواهد شد. ترویج روحیه کنجکاوی و پرسشگری، کار جمعی 
و همکاری، کار و دوری از تنبلی و مطالعه و کتابخوانی در میان 
کودکان و نسل جوان، از دیگر نکاتی بودند که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به آنها اشاره کردند. ایش��ان همچنین عادت دادن 
کودکان و جوانان به داشتن همت بلند و افق دور دست را یکی 
دیگر از نیازها برشمردند و افزودند: ترویج روحیه خودباوری و 
اینکه »ما می توانیم« از جمله نیازهایی است که از وظایف مهم 

آموزش و پرورش و آموزش عالی به شمار می رود.
 رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به پیشرفت های شگرف علمی 
کش��ور و همچنین افزایش جذب دانش��جو و هیأت علمی در 
کشور نسبت به ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، تأکید کردند: 
مراکز معتبر آماری دنیا، رتبه علمی جمهوری اسالمی ایران در 
دنیا را، رتبه شانزدهم اعالم و پیش بینی کرده اند این جایگاه تا 

شش سال دیگر به رتبه چهارمی ارتقا خواهد یافت.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به ارتقای سهم 
ایران در تولید علم در دنیا، به دو درصد، خاطر نش��ان کردند: 
 همه این پیشرفت ها در شرایط سختی، تحریم و فشار و با همت 
عده ای ج��وان متخصص و با انگیزه ک��ه از حمایت های مالی 

و معنوی س��ازمان یافته هم 
برخوردار نبودند، آغاز شد.

 ایش��ان افزودن��د: ای��ن 
پیش��رفت های بزرگ علمی 
و دانش��گاهی، در چنی��ن 
 ش��رایطی، امی��د بخ��ش و 
روحی��ه  دهن��ده  نش��ان 
خودب��اوری و حرک��ت رو به 
جل��و، در میان نس��ل جوان 
اس��ت. رهبر انقالب اسالمی 
تأکید کردند: باید در مدارس 
و دانش��گاه ها دائما، روحیه 
امید ب��ه آین��ده و حرکت و 
نش��اط دمی��ده و از هرگونه 
القای یأس و ناامیدی پرهیز 
شود. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای همچنین معلمان و اساتید 

را به مراقبت از جوانان در مقابل رخنه  عرفان های کاذب توصیه 
کردند و افزودند: معیار اس��الم برای علو معنوی و روحی، تقوا 
و پاکدامنی، با تالش برای دوری از گناهان و اهتمام به نماز و 
انس با قرآن است. رهبر انقالب اس��المی در بخش دیگری از 
سخنان خود با گالیه از برخی مطالب و یا اشعار و سرودهایی که 
در برخی دیدارها قرائت می شوند تأکید کردند: اظهار محبت 
از جانب مردم به خدمتگزاران خود، مطلوب و مورد تأیید اسالم 
است، اما این اظهار محبت نباید موجب بیان سخنان، تعابیر و 

اوصاف مبالغه آمیز شود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نش��ان کردن��د: باید جلوی 
گسترش فرهنگ تمجید و مبالغه گویی اغراق آمیز گرفته شود.  

رهبرمعظم   انقالب تأکید کردند:
ادامه همکاری سنتی جامعتین 

در انتخابات ۹۲
عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز با بیان این که هیچ حزبی 
ظرفیت جامعتین را برای معرفی کاندیدا ندارد، گفت: برای 
انتخابات آتی یک رایزنی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
خواهیم داشت. سیدرضا تقوی درخصوص ظرفیت جامعه 
روحانیت مبارز برای معرفی کاندی��دا به عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری، اظهارداشت: جامعه روحانیت و جامعه 
مدرس��ین همیش��ه در طول انقالب به شکلی نمایندگی 
از روحانیت کل کشور را داشته اس��ت و معموال  این طور 
بوده اس��ت که روحانیون هرگاه موضعگیری از جامعتین 
شنیده اند خود را با آن هماهنگ کرده اند. ظرفیت جامعه 
مدرسین و جامعه روحانیت برای انتخاب کاندیدا باالست 
و اگر به میدان بیاید ظرفیت هیچ حزب و گروهی به پای 

جامعتین نخواهد رسید.

احمدی نژاد با آرامش 
به مجلس می آيد

یکی از بانیان اصلی سؤال از رییس جمهور با تأکید بر این 
که سؤال از رییس جمهور به هیچ وجه سیاسی کاری نیست 
و صرفا کار اصالحی به ش��مار می رود گفت: رهبر معظم 
انقالب نیز همواره تأکید دارند نباید قوا ساالری در کشور 
حاکم باشد و قوای سه گانه با هم همکاری داشته باشند. لذا 
هدف ما حرکت کردن در جهت منویات رهبر معظم انقالب 
است. دامادی خاطر نشان کرد: احمدی نژاد بسیار راحت 
و با آرامش و در راستای دموکراسی به مجلس خواهد آمد، 
چراکه براساس همان قانونی که ایشان ریس جمهور شده 

مجلس نیز حق دارد سؤال از وی را مطرح کند.

اذعان وزير دفاع آمريکا 
به توان سايبری ايران

لئون پانتا ضمن هشدار درباره حمالت سایبری کشورهایی 
همچون روسیه، چین و ایران علیه سیستم های برق، حمل 
و نقل، شبکه های اقتصادی و دولت آمریکا تأکید کرد که 
احتماال ایاالت متحده نمونه حمله ارت��ش ژاپن به پایگاه 
نظامی آمریکا در بندر »پرل هاربر« در جنگ جهانی دوم را 
بار دیگر تجربه خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت:  
آنها می توانند قطارهای مس��افربری را از ریل خارج کنند 
یا حتی اقدامات خطرناکی انجام دهند و قطارهای حاوی 

مواد شیمیایی کشنده را از ریل خارج کنند.

اخبار ويژه

اخبار کوتاه 

 پهپاد به پرواز درآمده 
در اراضی اشغالی، ايرانی بود 

سید حسن نصراهلل
نفوذ هواپیمای مقاومت لبنان به اراضی اشغالی، عملیاتی منحصر 
به فرد بود و مقاومت لبنان هواپیمای شناس��ایی پیشرفته ای را از 

داخل اراضی لبنان به سوی دریا فرستاد.
  ای��ن هواپیم��ا پس از پ��رواز صده��ا کیلومت��ر بر ف��راز دریا از 
 جنوب فلس��طین وارد اراضی  اش��غالی ش��د و قبل از شناس��ایی 
شدن از سوی نیروی هوایی دشمن، بر فراز بسیاری از پایگاه های 
 مه��م این رژیم پرواز کرد. این هواپیما که در مس��یر مش��خصی 
پرواز ک��رد، ایران��ی بود، نه 
 روس و جوان��ان ح��زب اهلل 
آن را مونتاژ کردند. دستاورد 
اس��ت  آن  عملی��ات   ای��ن 
ک��ه ای��ن هواپیم��ا صده��ا 
کیلومت��ر در منطق��ه ای پُر 
از رادار پ��رواز ک��رد، ول��ی 
صهیونیست ها مدعی شدند 
که افتخار آنها این است که 
ب��ه حریم هوای��ی آنها نفوذ 

نشده است.
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 الریجانی در پاس��خ به این سؤال که آیا سؤال از رییس جمهور را در ش��رایط کنونی کشور به صالح 
می داند یا خیر گفت: مجلس مانند قوه مجریه نیست که ابتدا هیأت رییسه تشخیص داده و دستور 

بدهد بلکه مصلحت اندیشی درون پارلمان انجام می شود.

خودباوری که در 
مقابل غرب باوری 
قرار دارد، بايد در 

میان کودکان و 
جوانان گسترش 
يابد و از وظايف 
مهم آموزش و 

پرورش و آموزش 
عالی تزريق روحیه 

خودباوری است

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید لباس پرسنل و بیمار مرکز آموشی درمانی الزهرا )س(

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir  یا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی دانشگاه به آدرس 
www.mui.ac.ir/khadamat/ بخش مناقصات و مزایده های دانش��گاه مراجعه و یا با شماره 

تلفن 6274923 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

م الف/ 12087

آگهی مزایده عمومی 
واگذاری پارکینگ ضلع جنوب و جنوب غربی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان ش�رکت در مزایده می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به سایت 
دانش�گاه علوم پزش�کی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir  یا سایت مدیریت 
خدمات پش�تیبانی دانش�گاه به آدرس www.mui.ac.ir/khadamat/ بخش 
مناقصات و مزایده های دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 6274923 تماس حاصل 

فرمایند.
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 استان اصفهان

م الف/ 12088

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره 910/6012 و مناقصه عمومی 910/1002

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

محل تحویل اسناد و پرسشنامه: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 910/1002: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 91/8/8 سالن کمیسیون معامالت شرکت برق 

منطقه ای اصفهان
نکات قابل توجه

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و فراخوان در اسناد و پرسشنامه موجود می باشد.
2- به پیش��نهادهایی که فاقد س��پرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.erec.co.ir 3- دریافت اینترنتی اسناد از پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس 

امکان پذیر خواهد بود. 
4- جهت دریافت پرسشنامه اولیه و اسناد مناقصه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

5- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و 
مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

6- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 

کرد.
8- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir                                                                 http://iets.mporg.ir                                                   www.tavanir.org.ir

شرایط و الزامات ورود موضوعشماره

910/6012
ارزیابی کیفی توان احداث خطوط ورود و خروج 
63 و230 کیلوولت پست سپاهان )شمال شرق( 

بصورت کلید در دست

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با 
حداقل رتبه 4 نیرو از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری

-خرید یک دستگاه BLADE سرور910/1002

تاریخ محل دریافت اسناد و پرسشنامهشماره
دریافت

مهلت تحویلمبلغ تضمین )ریال(
مبلغ خرید اسناد )ریال(

910/6012
اصفهان، خ میر، حدفاصل میدان فیض و چهارراه 
جهانگیرخان قشقایی، ضلع شمالی، پالک 72، 

کدپستی 77413-81646، شرکت مهندسین دانشمند 
)واحد خطوط(، تلفن: 6633199، دورنگار: 6643422

 91/7/15
لغایت 

91/7/30-

حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 
1391/8/14

910/1002
اصفهان- خ چهارباغ باال- شرکت برق منطقه ای 

اصفهان- امور تدارکات و قراردادها )واحد مناقصات( 
تلفن: 6269948

 91/7/15
لغایت 

91/7/26

ضمانتنامه بانکی به مبلغ 
120/000/000 ریال

تا ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخ 

91/8/8
   100/000 ریال

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم
همیشه از ظرفیت کامل وسایل روشنایی استفاده کنید.

م الف/ 11616

پذیرش آگهی های

روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 
برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

2

اصفهان کارخانه واگن 
سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 
ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 
مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 
علت اعتیاد را در کشور 

دارد 
 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 
تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 
همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 
حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 
ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 
شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 
مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

بسمه تعالی
با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 
واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 
ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 
ميان يازده نفر نامزدهای داوطلب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.

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

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

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

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

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

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 
طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24
 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

هدفمند سازی از خرداد ماه احتمال اجرای مرحله دوم 

 شغلی موفق 4 نکته برای داشتن

بررسی مشکالت کارگران

15 طنز روتین اندر حکایات

چه رنگی است؟  اسم شما  11

3

در دانشگاه اصفهانراه اندازی300 رشته جدید 

16

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

برای آماتور هاکتابخانه مرکزی، جایی 

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
گالری های سه گانه نمایش دهند. می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تشدید نظارتتواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 

یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 

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

آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
اواخر اردیبهشت داده است.تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

2
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ایتالیایی
مسافرکش  نماهای  دستبند پلیس بر دستان 

سیاه دل 
علت اعتیاد را در کشور اصفهان رتبه دوم مرگ به 

دارد 
 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله آگهی مزایده )مرحله دوم(
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
و بيدگل مراجعه نمايند.10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

)ریال(مبلغ تضمین 

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی
7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری
146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی
11/600/000

1/698/183/656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

  WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 
برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.
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آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 
تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 
همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 
حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 
ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 
شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 
مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

بسمه تعالی
با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 
واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 
ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 
ميان يازده نفر نامزدهای داوطلب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.

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

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

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

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

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

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 
طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24
 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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بوفه مدارس فقط بايد 
میوه و سبزيجات بدهند

بر اساس قانون جدید، مدارس دولتی امارات از فروش غذاهای سرخ 
شده و همچنین غذاهایی که نمک و شکر باالیی دارند، منع شدند.

عرضه تمامی انواع سرخ کردنی ها، گوشت های فرآوری شده، بستنی، 
چیپس، شکالت و آدامس در بوفه مدارس امارات قدغن شد و مواد 

سالمی همچون میوه و سبزیجات می بایست جایگزین آن شود.
این ممنوعیت از سوی وزارت آموزش و پرورش امارات اعمال شده تا 

با عادات بد غذایی در نسل جوان مقابله شود.
»آیش��ا الس��یری« مدیر بخش تغذیه و س��المت م��دارس وزارت 
آموزش و پرورش این کش��ور می گوید: ما از تمامی مراکز آموزشی 
کمک خواستیم؛ همه بایداس��امی مواد غذایی عرضه شده بوفه شان 
به هم��راه ن��ام تولیدکنندگان آنه��ا را به م��ا بدهند تا م��ا به دقت 
تک تک آنها را بر اس��اس دس��تورالعمل مورد بررس��ی قرار دهیم و 
در ص��ورت تناقض با دس��تورات، از عرض��ه آنها جلوگی��ری کنیم. 
تاکن��ون بس��یاری از تولیدکنندگان نش��ان داده ان��د آن چنان هم 
اطالعاتش��ان درباره تغذیه کم نیس��ت، ام��ا این کافی نیس��ت و ما 
 مجبوریم که این موضوع را کامل برایش��ان ش��رح دهیم و قوانینی

 اعمال کنیم.

30 هزار واحد مسکن مهر 
در اصفهان افتتاح می شود

مدیرکل راه و شهرس��ازی اصفهان از افتتاح بی��ش از 30 هزار واحد 
مسکونی مسکن مهر در این استان در آینده نزدیک خبر داد. محمود 
محمودزاده با بیان این که این تعداد افتتاح در کشور بی سابقه است، 
اظهار داشت: تمامی شهرس��تان ها موظف هستند برای این افتتاح، 

اطالع رسانی گسترده داشته باشند.
وی اطالع رس��انی درب��اره انجام پروژه ها را در س��طح اس��تان مهم 
دانست و گفت: در حوزه راه تاکنون پروژه های مهمی در اصفهان به 
بهره برداری رس��یده که در این زمینه اطالع رسانی به موقع صورت 
نگرفته است.مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره به شروع فصل 
سرما و بارندگی به ویژه در شهرس��تان های سردسیر استان، تأکید 
کرد: رؤسای ادارات شهرستان های تابعه نسبت به تأمین شن و نمک، 
تجهیز راهدارخانه ها، گش��ت های راهداری و برقراری تردد ایمن و 

روان در فصل سرما اقدام کنند.
وی تالش در راس��تای کاهش تلفات ج��اده ای را مهم ترین فعالیت 
این اداره کل دانس��ت و اظهار ک��رد: باید با رفع نق��اط حادثه خیز و 
برقراری تردد ایمن و روان در جاده های اس��تان برای خدمت رسانی 
به ترددکنندگان از راه های استان اصفهان تالش کنیم. محمودزاده 
با بیان این که حفاظت از زمین های دولتی وظیفه ملی است، گفت: 
باید با همکاری شورای حفاظت و دادستانی در شهرستان ها، در رفع 

تصرف های زمین های دولتی تالش شود.

اهتمام استانداری در راه اندازی 
دانشکده خبر

اهتمام مدیریت استان به راه اندازی دانشکده خبر، توجیه مناسبی 
برای سلب مس��ئولیت از مس��ئول دفتر ایرنا و رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی استان و نهایتا سوال مسئولین این امر از استانداری 
نیست . روابط عمومی استانداری اصفهان، در پاسخ به انتشار برخی 
اخبار مبنی بر عدم پیگیری استانداری اصفهان در خصوص دانشکده 
خبر، تنها دلیل ورود اس��تانداری به این مسئله را  نوع نگاه مدیریت 
استان به رس��انه و اهتمام اس��تاندار اصفهان در مورد این مسئله و 
همچنین احساس نیاز اصحاب رس��انه و کم کاری مسئولین مرتبط 
دانسته و اعالم می کند:  توقع نمی رود کس��انی که خود مسئولیت 
ذاتی در این مقوله دارند در جایگاه س��ئوال کنن��ده قرار گیرند.این 
رواب��ط عمومی به اط��الع اصحاب رس��انه و بخصوص رس��انه های 
 پیگیر این موضوع می رس��اند که قطعا س��ؤال اولی��ه در راه اندازی

 دانش��کده ای علمی کاربردی نظیر دانش��کده خبر از وظایف ذاتی 
مسئوالن این دانشگاه است و پرداختن به نیاز اصحاب رسانه توسط 
مدیریت استان دلیلی برای مطالبه گری و سوال مسئولین ذاتی این 
مقوله ایجاد نمی کند.بنا بر این جوابیه در نهایت  در آخرین مرحله 
از جانمایی برای دانش��کده  خبر  کارگروه اماکن دولتی استانداری 
مکان جدیدی را برای این منظ��ور در نظر گرفت که منتظر حضور و 
اعالم نظر نمایندگان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشکده خبر 
هس��تیم و امیدواریم  با تأیید مکان جدید این موضوع به س��رانجام  
برسد.روابط عمومی استانداری اصفهان  تاکید می کند:  استانداری 
 اصفه��ان ضمن پیگیری ای��ن موضوع تا رف��ع ایراد ه��ا و بهانه ها و 
راه اندازی دانشکده از مس��وول دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی 
و رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان می خواهد  به عنوان 
مسئول استانی موضوع، خود را موظف به پیگیری جدی امر بدانند و 
مسئولین امر در تهران را نسبت به همکاری مناسب برای راه اندازی 

هر چه سریع تر دانشکده در اصفهان توجیه نمایند.

افزايش 112 درصدی 
اعضای کتابخانه ها

 مبارزه با اخاللگران
 در دستور کار پلیس

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: مبارزه با اخاللگران اقتصادی در 
دستور کار این فرماندهی است. سردار عبدالرضا آقاخانی با بیان این که 
مبارزه با اخاللگران اقتصادی در دس��تور کار این فرماندهی است، اظهار 
کرد: یک انبار بزرگ تأسیسات صنعتی در اصفهان کشف شد.وی با اعالم 
این خبر افزود: در این انبار که در حاشیه ش��هر اصفهان قرار دارد، تعداد 
811 پکیچ، پنج هزار و 505 پره رادیاتور، 765 مش��عل با مارک تجاری 
خارجی و تعدادی اقالم تأسیساتی دیگر احتکار شده بود. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان گفت: در این ارتباط متهم اصلی دستگیر و انبار وی با حکم 
مقام قضایی پلمب شد. وی با اش��اره به نظارت های ویژه اداره نظارت بر 
اماکن عمومی این فرماندهی برای تأمین امنیت بازار بیان کرد: پلیس در 

کنار مردم و با همکاری اصناف، با اخاللگران اقتصادی برخورد می کند.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان اصفهان از رشد 112 درصدی 
اعضای کتابخانه  های این شهرستان در ش��ش ماه نخست سال 91 نسبت به 
سال گذشته خبر داد. علی جعفرپور با اعالم این خبر اظهار کرد: تعداد اعضای 
کتابخانه ها در شش ماه نخست امسال، 79 هزار و 249 نفر بود در حالی که در 
مدت مشابه سال گذشته، این تعداد 37 هزار و 349 نفر بود. وی افزود: برنامه های 
گسترده ای شامل برگزاری مسابقات کتابخوانی، برپایی جشنواره ها و طرح های 
جدید برای جذب افراد عالقه مند به کتابخانه ها در این مدت برگزار شده است.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان همچنین به میزان 
امانت دهی کتاب در شش ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: در این مدت 321 
هزار نسخه کتاب امانت گرفته شده، در حالی که سال گذشته این آمار 290 هزار 

نسخه بود و این موضوع نشان دهنده رشد 11 درصدی است.

گشتی در اخبار 

شرمنده مردم اصفهان هستم 
دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 

                           شهردار اصفهان 
 واقعا ش��رمنده مردم اصفهان هس��تم. ناوگان اتوبوسرانی اصفهان با 
طول عمر 3/5 سال، جوان ترین ناوگان محسوب می شد، اما اکنون 
به هفت سال رس��یده اس��ت و اتوبوس باید در اختیار شهرداری قرار 
گیرد که متأس��فانه ظرف دو سال گذش��ته اصفهان یک اتوبوس هم 

دریافت نکرده است.
در حالی که هزینه هر بلیت اتوبوس برای شهرداری 450 تومان است 
بر اساس قانون، یک سوم آن از طریق ش��هرداری، یک سوم دولت و 

یک سوم از سوی شهروندان 
تأمین می شود.

شهرداری ماهانه یک میلیارد 
و 400 میلی��ون توم��ان ب��ه 
ن��اوگان اتوبوس��رانی تزریق 
می کند، ولی در این مس��یر 
ش��هرداری  یکه و تنهاست و 
هیچ کس یا هیچ نهادی با ما 

همکاری نمی کند.
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چهره روز
عملکرد اصفهان در بازسازی مناطق زلزله زده  مطلوب بود 

علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی اس��تاندار اصفهان گف��ت: رون��د بازس��ازی مناطق 
 زلزله زده اس��تان آذربایج��ان ش��رقی در منطقه م��ورد تعهد اس��تان اصفهان

 بسیار مطلوب است.
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بس��یاری از ش��هروندان، 
راضیه 
موتورسواران را انسان هایی دادخواه

خطرناک و خشن می دانند، 
زیرا آنها قانون را دور زده و نادیده می گیرند، عابران 
پیاده و رانندگان خودرو را کالفه می کنند و در نهایت 
با بهره گیری از س��رعت باال، دس��تیار توانای ملک 
الموت می ش��وند.تک چرخ زدن، وی��راژ دادن و الیی 
کش��یدن  ها، تولید صدای ناهنجار و ب��وق  های غیر 
اس��تاندارد هم از دیگ��ر مواردی اس��ت که ذهنیت 
خطرناک بودن راکبان موتورس��یکلت ها را در میان 
مردم تقویت می کند.  50 سال قبل، شرکت رکس 
اولین نسل موتورهای گازی را وارد ایران کرد و امروز 
پس از گذشت نیم قرن به جرأت می توان گفت هنوز 
فرهنگ استفاده از این وس��یله نقلیه در میان مردم 
نهادینه نشده است.موتورسیکلت، وسیله  ایست ارزان 
و کم حجم که در ایران به سبب مصرف اندک بنزین، 
بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است، اما متأسفانه 
به جنبه آسیب  پذیری این وسیله نقلیه توجه چندانی 
نشده و از دیگر س��و جمعیت جوان و میانسال، از آن 

برای فرار از ترافیک و قوانی��ن راهنمایی و رانندگی 
اس��تفاده می  کنند. متأس��فانه تردد موتورسیکلت 
س��وارها  نه تنها در خیابان ها و بزرگراه ها خطرناک 
است، بلکه تردد آنها در آزادراه ها و پیاده روها و جاده ها 
برای مردم آزار دهنده است، چرا که موتورسیکلت، 
یک وس��یله دوچرخ اس��ت و حفظ تعادل آن بسیار 
مش��کل اس��ت.این توج��ه خ��اص، باعث ش��ده تا 
موتورس��واری در زیر پاگذاش��تن تمام��ی قوانین 
رانندگی و نادیده گرفتن حقوق س��ایر مردم تعریف 
شود.گرچه در س��ال های اخیر به علت افزایش آمار 
تصادفات منجر به جرح و فوت موتورسواران، قوانین 
سخت تر و پیش��گیرانه  ای برای این وس��یله نقلیه 
تعریف شده، اما چندان راهگشا نبوده و راکبان موتور 

سیکلت همچنان بر بی قانونی های خود مصرند.

کاله های ايمنی که استاندارد ندارند
یکی از تأکیدات مؤکد پلیس درمورد موتورسواران، 
اس��تفاده از کاله های ایمنی اس��ت، اما جالب است 
بدانید حداقل در شهر یزد از هر 20 موتورسوار شاید 

یکی از آنها چیزی ش��بیه کاله ایمنی بر سر داشته 
باشند و در بسیاری موارد حتی این کاله های ایمنی 
نیز مشکلی از موتورسواران حل نمی کند. تابستان های 
گرم و سوزان اصفهان و عدم وجود تهویه در کاله های 
موجود، محدود ک��ردن دید راک��ب، وزن نامتعارف 
برخی کاله ها و حتی کاهش شنوایی از جمله دالیلی 
است که باعث می شود راکبان از کاله استفاده نکنند.

کاله های موجود در بازار، اس��تاندارد الزم را ندارند، 
کامال پالستیکی هس��تند و با کوچک ترین ضربه ای 
از بین م��ی روند. به گفته کارشناس��ان، کاله ایمنی 
اس��تاندارد باید در برابر برخورد با اشیاء مقاوم باشد، 
توانایی جذب ضربات را داشته باشد و آنها را به سر فرد 
انتقال ندهد، همچنین باید ضدآب و کندسوز باشد و 
از حفاظ فک نیز برخوردار باشد.کاله استاندارد نباید 
گوش  ها را تحت فشار قرار دهد و باید به گونه ای باشد 
که س��ر، داخل آن به طور کامل، راحت و آزاد باشد، 
سنگینی غیرقابل تحمل نداش��ته باشد و تنگ هم 
نباشد. در صورت استفاده از عینک، کاله ایمنی باید 
به اندازه عینک جا داشته باشد و مهم تر از همه، باید از 

یک الیه فلزی اصلی، کمکی و یک الیه ابری در داخل 
برخوردار باشد.

قیم��ت کاله ه��ای اس��تاندارد ب��ا قیم��ت برخی 
 موتورس��یکلت ها براب��ری می کند. نه ای��ن که این 
کاله ها در بازار موجود نباشد،بلکه مشکل اینجاست 
که قیمت برخی از این کاله ها و استانداردترین آنها 
با قیمت موتور برابری می کند و اغلب موتورسواران 

حاضر به خرید آن نیستند.
در سال  های گذش��ته، طرح اجباری کردن استفاده 
از کاله ایمن��ی ب��رای کاس��تن از آمار م��رگ و میر 
موتورسواران در شهر اجباری شد. توقیف موتورها و 
جریمه آنها به همراه حضور پررنگ نیروهای انتظامی 
در مناطق ش��لوغ و پرترافیک اصفهان، هر چند که 
 موتورس��واران را به رعایت لحظ��ه  ای قانون مجبور 
می  کرد، اما به محض دور ش��دن از تیررس پلیس، 

انجام تخلفات دوباره اوج می گرفت.

ضرب�ه مغزی؛ عل�ت اصلی م�رگ موتور 
سواران

س��ردار اس��کندر مؤمنی رییس پلیس راهور کشور 
درخصوص برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف 
گفت: خوش��بختانه وضعیت تردد موتورسواران در 
کالن شهرها بهبود یافته است و شاهد کاهش سوانح 
آنها هس��تیم. مهم ترین بحث درمورد اصالح رفتار 
موتورسواران، فرهنگ سازی است. وی با اشاره به این 
که با نصب پالک ملی ویژه موتورسیکلت ها، کنترل 
آنها به راحتی انجام شده و میزان تخلفات آنها کاهش 
 یافته اس��ت، تصریح کرد: البته بای��د توجه کرد که 
70 درصد علت مرگ و میر موتورس��واران ضربه سر 
 است که تنها با داش��تن یک کاله ایمنی استاندارد 

می توان از این حوادث جلوگیری کرد.

موتورسیکلت های برقی در راه بازار
مؤمنی گفت: طی س��ال های گذشته میزان تولید و 
عرضه موتورسیکلت افزایش پیدا کرد  که  بسیاری از 

آنها از ایمنی نامناسبی برخوردار بودند.
وی اضافه کرد: تالش می کنیم به زودی با همکاری 
س��ایر دس��تگاه ها موتورس��یکلت های برقی را که 
دارای سرعت مناس��بی برای تردد شهری هستند، 

وارد بازار کنیم.

اعمال قانون13 هزار دستگاه موتورسیکلت 
در اصفهان

رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان در پاسخ به 

این س��ؤال که قانون منع تردد موتورسیکلت ها در 
بزرگراه ها از س��ال گذشته وضع شده اس��ت، اما ما 
همچنان شاهد جوالن و بعضا حرکات خطرناک این 
موتورسیکلت ها در بزرگراه ها هستیم که این موضوع 
ضعف نظارتی پلیس راه��ور را می رس��اند، در این 
خصوص چه توضیحی دارید، گفت: ما قبول داریم که 
در بعضی موارد نظارت کمتری صورت می گیرد و این 
به زمان تعویض شیفت نیروی پلیس بازمی گردد، اما 
دوربین های هوشمند در بزرگراه در طول 24 ساعت، 
تخلف��ات را ضبط می کنن��د و با خاطی��ان برخورد 
می ش��ود. وی افزود: پلیس راه��ور در بزرگراه ها با 
تخلفات حادثه ساز و تک چرخ زدن و حرکات مارپیچ 
موتورسیکلت س��واران برخورد می کند و با توقیف 
موقت کارت سوخت موتور و یا گواهینامه و جریمه 
نقدی، اعمال قانون می کند. غالمی با اشاره به این که 
پلیس راهور ب��ا تمهیداتی که در نظر گرفته اس��ت، 
ورود این موتور سوران به بزرگراه ها را کنترل می کند، 
تصریح کرد: اصفهان 62 کیلومت��ر بزرگراه دارد که 

توسط پلیس و استقرار نیرو اعمال قانون می شود.

بزرگراه های اصفهان با 10 دوربین کنترل 
سرعت می شود

وی ادام��ه داد:  بزرگراه ه��ای اصفهان ب��ا 10 عدد 
دوربین، کنترل س��رعت می شود و با کنترل سرعت 
در بزرگراه ها ورود موتورس��واران و نیز کامیون ها به 
بزرگراه کاهش پیدا کرده است. رییس پلیس راهور 
شهرستان اصفهان در واکنش به این سؤال که نداشتن 
کاله ایمنی برای موتورس��واران چقدر الزامی است، 
تأکید کرد: کاله ایمنی برای موتورس��واران همانند 
بستن کمربند ایمنی برای رانندگان است و در صورت 
رعایت نکردن آن توسط راکبان موتور سوار، این افراد 
30 هزار تومان جریمه شده و وسیله نقلیه آنها توقیف 
می شود. غالمی درمورد میزان تلفات موتورسیکلت 
سواران در شهر اصفهان بیان کرد: بر اساس آمار، 50 
درصد از تلفات منجر به فوت در ح��وادث رانندگی 
را موتورس��واران تش��کیل می دهند. وی ادامه داد: 
60 درصد از ای��ن افراد، بر اثر ضربه مغزی کش��ته و 

مجروح می شوند .
رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان از برگزاری 
کالس و تحوی��ل کتاب ب��ه موتور س��واران هنگام 
ترخیص موتوره��ای توقیف ش��ده در اصفهان خبر 
داد و گفت: ب��ه تازگی با چاپ کتاب های آموزش��ی 
برای موتورسواران قصد کاهش شدت این حادثه ها 

را داریم.

تبعات قوانینی که درست اجرا نمی شوند؛

متخلفی به اسم موتور سیکلت

صادق رحمتی دبیر علمی 
پروين 
لملل��ی احمدی کنفران��س بین ا

مهندس��ی مکانی��ک و 
فناوری  های پیشرفته در حاش��یه برگزاری این 
همایش بین المللی در جمع خبرنگاران گفت:با 
این که تع��داد نتایج تحقیق های انجام ش��ده در 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور کم نیست، اما 
در حال حاضر این دستاورد ها بر روی قفسه های 
دانشگاه ها خاک می خورند و کشور باید به سمت 
عملیاتی ش��دن تحقیقات و دستاورد های علمی 

حرکت کند.
به گفته وی دانشگاه آزاد اسالمی مجلسی اصفهان 
برگزار کنن��ده کنفرانس بین المللی مهندس��ی 

مکانیک و فناوری های پیشرفته است. دبیر علمی 
کنفرانس بین المللی مهندس��ی مکانیک با بیان 
این ک��ه طی س��ال های گذش��ته کنفرانس های 
مهندس��ی مکانیک و مهندسی س��اخت و تولید 
هرس��اله با میزبانی یکی از دانش��گاه های کشور 
برگزار ش��ده اس��ت، اعتق��اد دارد: تکنولوژی به 
عنوان یک��ی از مهم ترین محور های توس��عه در 
جهان شناخته شده و تکنولوژی حلقه واسط بین 
دستاورد های تحقیقاتی از یک سو و تولید ثروت 

از سوی دیگر است.
به گفته وی ب��ا این که تع��داد نتایج تحقیق های 
انجام شده در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور 
کم نیس��ت، اما در حال حاضر این دستاورد ها بر 

روی قفس��ه های دانش��گاه ها خاک می خورند و 
کشور باید به س��مت عملیاتی شدن تحقیقات و 
دستاورد های علمی حرکت کند. رحمتی با بیان 
این که باید با استفاده از دستاورد های تحقیقاتی 
به سمت توسعه و پیشرفت کشور حرکت کنیم، 
افزود: دستاورد تحقیقاتی که مشکلی را از جامعه 
برطرف نکند و خروجی ملموس��ی نداشته باشد 
در کش��ور نا چیز و محدود اس��ت. به اعتقاد وی 
تکنولوژی ها از ابزاره��ای ارتباط بین تحقیقات و 
بازار هستند و اس��تفاده از تکنولوژی ها می تواند 
با تبدی��ل نتایج تحقیق��ات به کاالی م��ورد نیاز 
جامعه، سبب ایجاد اشتغال زایی برای افراد شود. 
رحمتی با اشاره به ضرورت عجین شدن و افزایش 

تعامالت صنعت و دانش��گاه گفت: در حال حاضر 
تعامل ضعیف دانشگاه و صنعت از چالش های مهم 
و اساسی در کشور به شمار می رود؛ به عنوان مثال 
 در حال حاض��ر در زمینه صنعت خودرو س��ازی 
در کش��ور قیم��ت خودرو ه��ا ه��ر س��اله رو 
ب��ه افزای��ش اس��ت ام��ا کیفی��ت خودرو ه��ا 
س��یر نزول��ی دارد و در ش��رایط تحری��م 
و  کالن  برنامه ری��زی  حساس��یت   کش��ور، 
در رأس آن توسعه تکنولوژی های نوین از اهمیت 

بسیاری برخوردار است و دوچندان می شود.
دبی��ر علم��ی کنفران��س بین المللی مهندس��ی 
مکانیک و فناوری های پیش��رفته با بیان این که 
در حال حاض��ر صاحبان صنای��ع از ظرفیت ها و 
امکانات پژوهشی، دانشگاهی و دستیابی به دانش 
پیش��رفته و فناوری های نوین بی بهره هس��تند، 
افزود: افزایش تعام��ل میان صنعت و دانش��گاه 
از مهم ترین اه��داف برگ��زاری ای��ن کنفرانس 
بین المللی تلقی می ش��ود. وی با تأکی��د بر این 
که صنایع بزرگ، مخاطبان اصلی این کنفرانس 
بین المللی هس��تند اما هیچ کدام از صنایع بزرگ 
استان و کش��ور در این همایش بین المللی حضور 
نیافته ان��د، معتقد اس��ت: تکنولوژی محور بودن 
از مهم ترین ویژگی های این کنفرانس به ش��مار 
می رود. به گفته رحمتی برگزاری این کنفرانس از 
یک سو در مواجه شدن با تحریم ها و از سوی دیگر 
در راستای حرکت در مس��یر توسعه و استفاده از 

تکنولوژی ها ضروری بوده است.
وی با اش��اره به این که این کنفرانس بین المللی 
در قال��ب کالس های آموزش��ی و ارای��ه مقاالت 
ش��رکت کنندگان از کش��ور های مختلف برگزار 

ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: کنفران��س بین المللی 
مهندس��ی مکانیک و فناوری های پیش��رفته در 
قالب برگ��زاری 24 کارگاه آموزش��ی بوده که در 

مقایسه با کنفرانس های مشابه بی نظیر است.
دبیر علمی کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک 
و فناوری های پیش��رفته ب��ا بیان این ک��ه در این 
کنفرانس بین المللی پژوهش��گران، دانشجویان 
و اعضای هیأت علم��ی از 14 کش��ور دنیا اعم از 
آمریکا، کانادا، سنگاپور، مالزی، عراق، پاکستان، 
تایلند و دیگر کش��ور ها ش��رکت کرده اند، گفت: 
همچنین در این کنفرانس بین المللی 175 مقاله 

به زبان انگلیسی ارایه شده است.
به گفته  وی البته از ابتدای فراخوان این کنفرانس 
دو هزار و 300 چکیده مقاله توسط دبیرخانه این 
همایش دریافت شد که یک هزار و 700 چکیده 
مورد تأیید قرار گرفت و از ای��ن تعداد یک هزار و 

300 مقاله کامل دریافت شده است.
رحمتی اعتقاد دارد: حضور دانش��گاه های کشور 
در این کنفرانس بین المللی قوی تر بوده اس��ت و 
دس��تاورد های تحقیقاتی و علمی دانش��گاه های 
کش��ور باید منجر به تولید شده و جنبه عملیاتی 
پیدا کنند. وی با بیان این که کش��ور می تواند با 
استفاده از نتایج دستاورد های تحقیقاتی و علمی 
دانش��گاه ها به خود کفایی در زمینه های مختلف 
دس��ت پیدا کن��د و مدیری��ت کالن صنعت باید 
ارتباط و تعامل خود را با دانشگاه ها افزایش بدهد، 
گفت: صنعت کشور باید برای حرکت در راستای 
تحقق شعار سال جاری به عنوان افزایش تولیدات 
داخلی و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی ارتباط 

خود را با دانشگاه ها افزایش بدهد.

تحقیقات علمی در قفسه های دانشگاه های کشور خاک می خورند
در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری  های پیشرفته مطرح شد

دستاورد 
تحقیقاتی که 
مشکلی را از 

جامعه برطرف 
نکند و 

خروجی ملموسی 
نداشته باشد

 در کشور 
نا چیز و محدود 

است



چهره روزیادداشت

 صرفه جویی ۴ میلیارد ریالی
 در   آهن سازی فوالد مبارکه 

کارشناس TPM ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
اعضای گروه بهبود )QCC( با اج��رای پروژه بهبود بر روی پالف های 
دیسک های گندله سازی، چهار میلیارد ریال برای شرکت صرفه جویی 
به بارآوردند. امیر فربد فرید کارش��ناس TPM ناحیه آهن س��ازی با 
اعالم این خبر اظهار کرد: این گروه در ابتدا با بررس��ی شرایط موجود 
و شناسایی تعدادی از مشکالت کاری، موضوع »بهینه سازی سیستم 
حرکتی پالف دیسک ها« را در قالب یک پروژه بهبود، انتخاب و مبادرت 

به بررسی نقاط قابل بهبود نمودند. 
 وی بابیان این که مشکل گیر کردن، سبب ایجاد وقفه زمانی در حدود 
۳۰ دقیقه در هر بار می شود و در طول یک سال به میزان شش ساعت 
توقف اضطراری در نوار پخت واحد گندله س��ازی ب��ه وجود می آورد، 
 ۰۵C۱۶ افزود: با توجه به این که گیرکردن پالف ها منجر به توقف نوار
واحد گندله سازی می ش��ود، این نوار یکی از نوارهای گلوگاهی واحد 
گندله سازی اس��ت که در صورت توقف بخش میکسرها و کوره پخت 
متوقف می شود. کارش��ناس TPM ناحیه آهن سازی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان اضافه کرد: در این راستا گروه با بهره گیری از روش های 
حل مس��ئله و در نتیجه با اصالح طراحی پالف ها، توقف های ناشی از 
گیرکردن این تجهیز را به طور کامل برطرف کرده و در مجموع سبب 
صرفه جویی چه��ار میلیارد ریالی و همچنین افزایش س��طح ایمنی و 

بهبود شرایط کاری در واحد گندله سازی شده است. 

 هشداربانک مرکزی
 درباره آگهی های وام بانکی

بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیرقانونی شرکت های مدعی 
پرداخت تسهیالت از طریق سیستم بانکی هشدار داد.  بانک 
مرکزی اعالم کرد: اخیرا مشاهده شده است برخی از شرکت ها 
با درج آگهی در جراید و ب��ا دادن وعده های پوش��الی ارایه 
»تسهیالت از طریق شبکه بانکی« مبادرت به فریب مشتریان 
 و کالهب��رداری از متقاضی��ان اس��تفاده تس��هیالت بانکی 
می نمایند. بانک مرکزی با تأکید مجدد بر غیرقانونی بودن 
فعالیت این مراکز، به هموطنان محترم موکدا هشدار داد تا  
هنگام مشاهده چنین مؤسساتی، ضمن اجتناب از مراجعه به  
آنها، در اسرع وقت مراتب را به نهادهای انتظامی اطالع دهند. 

 ارز 1226تومانی
 برای خودرو های لوکس

 در حالی پیش از این اعالم شده بود که بیش از 78 درصد 
خودروهای خارجی با ارز مرجع وارد کشور شده است که 
بر اساس اطالعات جدید، تعرفه واردات تمام خودروهای 
لوکس خارجی نیز در ش��ش ماهه امس��ال بر اساس ارز 
۱22۶ تومانی محاس��به شده اس��ت. بر اساس اطالعات 
جدید گمرک، در شش ماهه امس��ال بیش از ۱9 هزار و 
۳8۰ خودروی خارجی وارد کش��ور شده است که ارزش 
دالری آن 429 میلیون دالر و ارزش ریالی آن نیز ۵2۵9 
میلیارد ریال اعالم شده است. حجم واردات خودروهای 
خارجی در کشور در شش ماهه امسال در مقایسه با مدت 
 مشابه س��ال گذش��ته ۱7/۱ درصد و ارزش دالری آن نیز 
2۱ درص��د افزای��ش یافته اس��ت. میانگی��ن قیمت هر 
خودروی سواری وارداتی طی ش��ش ماهه نخست سال 
۱۳9۱ مبلغ 22۱۳۶ دالر بوده که نسبت به سال گذشته، 

با افزایش ۳/4۶ درصدی مواجه بوده است. 

بازار سکه به تعادل رسید
رییس اتحادیه کش��وری طال قیمت حدود ۱/۳ میلیون 
تومانی س��که در بازار را متعادل دانست و گفت: متعادل 
ش��دن عرضه و تقاضا برای انواع س��که طال باعث شده تا 
روال عادی به بازار س��که بازگردد. محمد کش��تی آرای 
افزود: بازگشت بازار سکه به روال  عادی و متعادل شدن 
قیمت سکه، به این دلیل است که عرضه و تقاضا برابر شده 
و این در حالی است که این موضوع در بازار ارز مشاهده 

نمی شود.

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

۴
صعود دوباره طال و پیش بینی اونس ۲۵۰۰ دالری برای سال آینده  

در حالی که طی معامالت هفته گذشته، قیمت هر اونس طال از ۱79۰ دالر تا ۱7۶۰ دالر نزول کرده بود، با 
آغاز داد و ستدهای روز گذشته، این روند معکوس شد. مؤسسه مالی دی دبلیو اس پیش بینی کرد قیمت 
جهانی طال تا شش ماه آینده به بیش از دو هزار دالر و تا یک سال آینده نیز به بیش از 2۵۰۰ دالر خواهد رسید.

دولت بازار ارز را رها کرده است
عضو شورای پول و اعتبار

محمد نهاوندیان
دولت در مقطعی از زمان، به ش��دت نرخ ارز را در ب��ازار کنترل می کرد، 
 به نحوی ک��ه تمامی تج��ار و بازرگان��ان بر این ب��اور بودن��د که دولت 
به صورت تصنعی این کار را صورت داده، اما هم اکنون بازار به صورت کلی 
رها شده است. هم اکنون تولیدکنندگان برای تأمین مایحتاج مورد نیاز 
کارخانجات خود و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم، به ارز بیش��تری نیاز 
دارند که متأسفانه به دلیل عدم تأمین به موقع آن، واردکنندگان دچار 
مشکل شده اند. همه راهکارها را باید به کار بست تا نرخ ارز را به شرایط 
معمول بازگردان��د، نه این که 
در مقطعی شاهد سختگیری 
بان��ک مرک��زی و در مقطعی 
دیگر، شاهد غیبت این مرجع 
اصلی تنظیم بازار ارز باش��یم. 
باید سیستم ارزی کشور را به 
شرایط تک نرخی بازگرداند تا 
راهکارهای منطقی در رابطه با 

این بازار حساس جواب  دهد.
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خرید یک خودرو ای��ده آل، آن هم در 
شرایطی که بودجه کافی برای خرید 
آن نباشد، گاهی وقت ها آن قدر ذهن 
را مشغول می کند که برای خالص ش��دن از این درگیری ذهنی، 
آدم حاضر اس��ت به هر دری بزند تا خودروی م��ورد عالقه خود را 
داش��ته باش��د. یکی از این درها که البته برای جواب گرفتن از آن 
باید ممارست زیادی به خرج دهید، در بانک است! چرا که معموال 
طی کردن مراحل قانونی برای دریافت وام از معرفی ضامن گرفته 
تا جور کردن سایر مدارک کمی زمانبر است. در این زمینه یکی از 
متصدیان بانک ملی در پاسخ به مدت زمان دریافت وام می گوید: 
اگر ضامن ها و مدارک فردی آماده باشد، دریافت وام می تواند حتی 
ظرف مدت ۱۰ روز داده شود، اما در شرایط فعلی که خودروسازان 
از تحویل خودرو خودداری می کنن��د و قیمت ها نیز تا 2۰ درصد 
افزایش یافته، آیا دوندگی برای دریاف��ت وام فایده ای دارد؟ اصال 
با توجه به قیمت خودرو که معمولی تری��ن آنها باالی 2۰ میلیون 
تومان اس��ت، یک وام هفت میلیون تومان��ی می تواند خرید یک 

خودرو را تسهیل کند؟ 

شرایط دریافت وام
برای دریافت وام خودرو از دو طریق می توانید اقدام کنید؛ یکی این که 
می توانید به نزدیک ترین ش��عبه محل زندگی خود مراجعه کنید 

یا این که از طرف محل کار خود به بانک معرفی ش��وید و مراحل 
بعدی را که شامل تأمین ضامن های بانک است تکمیل و وام خود را 
دریافت کنید، اما برای دریافت وام خودرو، شما باید یک سپرده سه 
میلیون تومانی نزد بانکی که قرار است از آن وام دریافت کنید داشته 
باشید و در نوبت، باقی بمانید تا نوبت دریافت وام شما برسد، برای 
دریافت این وام هم تنها یک بار می توانید اقدام کنید و هیچ بدهی یا 
قسط بانکی دیگری هم نداشته باشید. میزان اقساط ماهانه ای هم 
که وام شما دارد نباید بیش��تر از یک سوم حقوق شما باشد تا شما 

توانایی بازپرداخت آن را داشته باشید. 

و اما چگونگی پرداخت وام
 بعد از طی مراحل بانکی، همان طور که اشاره شد شما می توانید 
هفت میلیون توم��ان وام را ب��رای خرید خ��ودرو دریافت کنید. 
اما این مبلغ ب��ه صورت نقدی و یا حتی چک در اختیار ش��ما قرار 
نمی گیرد. در  واقع شما با توجه به خودرویی که انتخاب می کنید باید 
مابه التفاوت آن را به حساب خودروساز مورد نظر خود واریز کنید و 
با تحویل پیش فاکتور خودرو به بانک، مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم )با 
احتساب سه میلیون سپرده ای که داشتید( از طرف بانک به حساب 
خودروساز واریز خواهد شد. به این ترتیب اگر شما قصد خرید یک 
خودروی 2۱ میلیون تومانی داشته باشید، باید ۱۳ میلیون تومان 
روی هفت میلیون وام خود بگذارید و خودروی خود را بخرید. این 

هفت میلیون تومان هم برای تمام خودروها ثابت است؛ یعنی شما 
چه بخواهید پراید بخرید چه مگان، فرقی نمی کند و تنها مبلغ هفت 

میلیون تومان به شما تعلق می گیرد. 
سال ها قبل اتاق فکر بانک مرکزی ش��ناور بودن نرخ وام خودرو را 
مطرح کرد. ش��ناور بودن نرخ وام خودرو که در سیستم بانکداری 
جهانی یک اصل جاافتاده اس��ت، به این معناست که مبلغ وام هر 
فرد بر اساس نوع خودروی انتخابی او باشد، به طوری که واقعا خرید 
خودرو را تسهیل کند، نه این که مثال مبلغ وام حتی یک دهم قیمت 
یک خودرو هم نباشد، اما ش��ورای پول و اعتبار یا همان اتاق فکر 
بانک مرکزی بعد از بررسی بیش��تر به این نتیجه رسید که ممکن 
اس��ت این ش��ناور بودن نرخ وام به بی عدالتی منجر شود، به این 
صورت که ثروتمندان جامعه به جای این که برای خرید خودرویی 
که فرضا 2۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، به پول های خود دست 
بزنند، ب��ه جای آن وام��ی بگیرند که 8۰ درص��د هزینه خرید آن 
خودرو را تأمین می کند. به این ترتیب آن شخص در عین حال که 
پول داشت، پولش را برای خودرو پرداخت نمی کرد و آن را در بازار 
سرمایه گذاری می کرد؛ اتفاقی که در این میان رخ می دهد این است 
که هزینه خرید خودروی آن فرد ثروتمند به دوش مردمی می افتاد 
که در بانک ها حساب دارند. درنهایت شورا به این نتیجه رسید که 

شناور بودن نرخ وام را تصویب نکند.  
اما انگیزه کسانی که این روزها وام خودرو می گیرند از زیر بار قرض 
بانک رفتن چیست؟ این سؤالی است که با توجه به موجود نبودن 
برخی از مدل ها مطرح می شود، زیرا کس��انی که وام می گیرند با 
توجه به خودروهای موجود در نمایندگی ها می توانند خودرویشان 
را خریداری کنند، نه خودرو مورد عالقه شان را. نکته ای که در این 
میان قابل توجه است این است که بیشتر کسانی که این روزها سراغ 
وام خودرو می روند، انگیزه شان این اس��ت که بعد از خرید خودرو 
آن را به صورت نقدی به فروش برسانند تا با پول نقدی که به دست 

می آورند بخشی از مشکالت خود را حل کنند. 

حاال وام بگیریم یا نه؟ 
 به گفته یک کارشناس، در حال حاضر گرفتن وام اصال مقرون به صرفه 
نیست، زیرا فرضا اگر شما بخواهید یک پژو پارس بخرید، عالوه بر 
وامی که می گیرید، باید ۱۳ میلیون تومان هم به طور نقد پرداخت 
کنید، به مبالغی که ذکر ش��د، دو میلی��ون و 99۰ هزار تومان هم 
اضافه کنید که طی پنج سال باید به عنوان سود به بانک پرداخت 
می کنید. اگر هم قصد فروش خودرویتان را داش��ته باش��ید، باید 
حدود ۵۰۰ هزار تومان هم برای هزینه های فروش کنار بگذارید.   
بنابراین به توصیه این کارش��ناس چنانچه پول نقد دارید، با توجه 
به مابه التفاوت زیادی که باید در کنار وام بپردازید، بهتر اس��ت به 
سراغ خودروهای دست دوم بروید. بنابراین با توجه به رقم فعلی وام 
خودرو و فاصله ای که با قیمت انواع خودرو دارد و با توجه به این که 
در حال حاضر خودروهای موجود در نمایندگی ها شامل مدل های 
محدودی است، باید کامال حساب ش��ده به گرفتن یا نگرفتن وام 

خودرو فکر کرد!

انگیزه کسانی که این روزها وام خودرو می گیرندچیست؟

وام خودرو دردی از مشکالت دوا نمی کند

 گروه
 اقتصاد 

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

ابالغ رأی
4887 شماره دادنامه: 9109970350800409، شماره پرونده: 9009980350801097، شماره 
بایگانی شعبه: 901108، خواهان: آقای علی آهنجیده با وکالت آقای مصطفی محمودی هرندی 
به نشانی اصفهان خ بزرگمهر نبش سپهبد قرنی مجتمع میالد نور ط 3 واحد 304، خوانده: آقای 
مجید پس��ران بهبهانی به نشانی اصفهان خ فردوسی جنب بانک مسکن برق صنعتی نورافزار، 
خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت مصطف��ی محمودی هرندی به 
وکالت از علی آهنجیده به طرفیت مجید پس��ران بهبهانی دائر برمطالبه مبلغ 1/710/000/000 
ریال وجه 5 فقره چک به ش��ماره های 565042-565046-486399 بانک ملی و 8 و 851847 
بانک صادرات و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی، با احتس��اب خسارات دادرسی و تأخیر 
تأدی��ه، دادگاه بدواً در خصوص اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی با توج��ه به اینکه وکیل 
خواهان اقدام به ابطال تمبر نموده و دادخواس��ت خود را مس��ترد کرده اس��ت باستناد ماده 
107 قانون آئین دادرس��ی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم می نماید و نسبت به دعوی 
اصلی دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدوق چک ها و گواهی 
عدم پرداخت که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک ها در ید خواهان نیز 
ظهور در اس��تمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی به عمل 
نیامده، ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313 و 310 قانون تجارت و مواد 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی، خوان��ده را به پرداخت مبلغ 1/710/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرس��ی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( به انضمام 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت 
ب��ه خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 

10878 بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4888 ش��ماره دادنام��ه: 9109970351600793، ش��ماره پرون��ده: 9009980351601561، 
نش��انی  ب��ه  محم��ودی  عل��ی  آق��ای  خواه��ان:   ،901615 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره 
اصفه��ان ب��ازار ب��زرگ تیمچه مل��ک، خوان��ده: خانم خات��ون م��رادی به نش��انی مجهول 
 الم��کان، خواس��ته: ص��دور حک��م ط��الق ب��ه درخواس��ت زوج، گردش��کار: دادگاه ب��ا 
بررس��ی محتوی��ات پرون��ده و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اع��الم و با اس��تعانت از 
خداون��د متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
دع��وی خواهان آق��ای علی محمودی ب��ه طرفیت خوانده خان��م خاتون مرادی به خواس��ته 
ص��دور گواه��ی عدم امکان س��ازش ب��ا توجه به مت��ن دادخواس��ت تقدیمی خواه��ان مفاد 
س��ند رس��می نکاحی��ه اظه��ارات وی در جلس��ه دادرس��ی ع��دم ای��راد و دف��اع از ناحیه 
 خوان��ده نظری��ه داوری و س��ایر محتوی��ات پرون��ده و قرائ��ن و ام��ارات دادگاه خواس��ته 
خواهان را مقرون به صحت تلقی و به استناد ماده 1123 و ماده 8 ق.ح.خ و ماده واحده قانون 
اصالح مقررات مربوط به طالق گواهی عدم امکان س��ازش صادر می نماید. سردفتر طالق با 
احراز شرایط آتی الذکر مبادرت به اجراء و ثبت طالق می نماید. 1- زوج مبلغ 89/150/943 ریال 
بابت مهریه خوانده نقداً به وی بپردازد. 2- فرزندان مش��ترک کبیرند و خارج از سن حضانت 
هستند و نوع طالق به لحاظ سن یائسگی زوجه بائن می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

است. م الف/ 10880 احمدیان- رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4889 شماره دادنامه: 9109970350600676، شماره پرونده: 9009980350600085، شماره 
بایگانی شعبه: 900085، خواهان: آقای ولی اله صفری به نشانی خ طالقانی روبروی گز اعتماد 
فروشگاه به چنگ، خوانده: آقای حمید عباسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک )الزام خوانده(، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای ولی اله صفری 
فرزند حیدرعلی به طرفیت آقای حمیدعباسی فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال بابت س��ه فقره چک: 1- 647/965368-89/5/26 به مبلغ شصت میلیون ریال 2- 
647/965384-88/9/10 به مبلغ چهل میلیون -ریال 3- 647/965369-89/7/26 به مبلغ بیست 
میلیون ریال به انضمام خسارات وارده و هزینه نگهداری، دادگاه با عنایت به وجود اصل چک 
ه��ا در ید خواهان و توجهًا به کپی مص��دق چکها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه و نظر به عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��یدگی و عدم وصول دفاع مؤثری از 
ناحیه وی نس��بت به ادعای خواهان، اشتغال ذمه وی را نس��بت به جمع مبلغ چک ها در قبال 
خواهان ثابت تش��خیص داده و مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
و م��واد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به 
پرداخ��ت مبلغ 120/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��یدچک ها لغایت تاریخ وصول در حق خواهان محکوم 
می نماید. واحد اجرای احکام مکلف اس��ت در تاریخ وصول هزینه دادرس��ی خسارات تأخیر 
تأدی��ه را هم محاس��به و وصول نماید. این رأی غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه و س��پس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف/ 10876 کریمی- دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
4890 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350300232، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300028، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910028، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350301891 تقدیمی از س��وی محکوم له جواد الماس��ی نام پدر: حس��ن نش��انی: 
اصفهان، خ پروین دوم، جنب بانک انصار و براس��اس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به شماره 
9109970350300334 صادره از س��وی این دادگاه محکوم علیه محمدخدایی نام پدر: عباس 
علی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبل��غ 1/215/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ 
سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت )که محاس��به آن براس��اس ش��اخص اعالمی از سوی 
بان��ک مرکزی برعه��ده اجرای احکام خواهد بود( در حق محکوم ل��ه و همچنین پرداخت مبلغ 
3/000/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی )نیم عش��ر دولتی( که باید در حق صندوق دولت 
بپردازد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 

اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام 
یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10874 دادخواه- مدیر 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4891 شماره پرونده: 8800400200300005/1، شماره بایگانی پرونده: 8800007/1، شماره 
ابالغی��ه: 9100510200302648، بدینوس��یله به خانم مرجان ریاحی فرزند رضا به ش��ماره 
شناس��نامه 588 صادره اصفهان از س��اکن: اصفهان خیابان چهارباغ باال کوی فرش��اد پالک 
202 که برابر گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی اصفهان مربوطه ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
م��ی گردد که برابر قرارداد جعاله تعمیرات مس��کن ش��ماره 5-3280-62 مورخ 1383/1/20 
تنظیمی در بانک پارسیان ش��عبه دکتر محسن نوربخش اصفهان مبلغ هفتاد و چهارمیلیون و 
پانصد و چهل و هفت هزار و یکصد و بیس��ت ریال بابت اصل، مبلغ هش��تاد و س��ه میلیون و 
نهصد و پنجاه ودو هزار و دویست و هشتاد و شش ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 
1388/7/29 و ذمه روزانه به مبلغ ش��صت و هفت هزار و سیصد و نود و نه ریال بدهکار می 
باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده است. پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 8800400200300005/1 در این اداره مطرح می 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 10936 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4892 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای اسداله داوری فرزند محمد شکایتی علیه آقای عزیزاله 
نجفیان فرزند محمدعلی دایر بر فروش مال غیر مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به 
ش��ماره 910681 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری 
این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در 
صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 11061 شریفی- مدیر 

دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4893 بدینوسیله اعالم می گردد آقای ابراهیم محمدی فرزند همت شکایتی علیه آقای سید حامد 
مانیان فرزند سید هاشم دایر بر کالهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المکان به 
این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910695 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 11060 

شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4894 بدینوسیله اعالم می گردد آقای عابدین و خداداد شهبازی فرزندان حسین شکایتی علیه 
آق��ای ایمان گنجی فرزند حمیدرضا دایر ب��ر کالهبرداری و فروش مال غیر مجهول المکان به 

این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 910680 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیف��ری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 11062 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4895 بدینوسیله اعالم می گردد آقای محمدتقی گرامی فرزند محمد شکایتی علیه آقای فرشاد 
عباس��ی فرزن��د محمدآقا دایر بر خیان��ت در امانت و فروش مال غیر مجه��ول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 910711 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 11063 
شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4896 نظر به اینکه آقای نوروزعلی علمدار به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت آقای سعید 
بمانی فرزند غالمرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910771 د 27 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 11064  شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4897 ش��ماره: 9110110364900563 نظر به اینکه آقای رس��ول دهقانی خوراسگانی فرزند 
جمش��ید به اتهام ترک انفاق حس��ب ش��کایت خانم مریم قاس��می فرزند به��رام از طرف این 
دادی��اری در پرون��ده کالس��ه 900790 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معل��وم نبودن مح��ل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور کیف��ری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف 
یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفه��ان واقع در 
خیابان آتش��گاه، دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد 
 گردید. م الف/ 11056 صادقی- دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4898 نظ��ر به اینکه آقایان محس��ن و هادی بهرامی و حس��ن جعفری به اتهام مش��ارکت در 
ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای وحیدرضا علیجانی فرزن��د مصطفی از طرف این 
دادس��را در پرونده کالسه 910903 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11065 ش��عبه 32 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4899 شماره دادنامه: 9109970353000801، شماره پرونده: 9009980358701147، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901357، ش��کات: 1- آقای مجتبی سلمانی 2- آقای روح اله سلمانی همگی به 
نشانی اصفهان- خ جی، خوراسگان، ک اداره آب، پشت اداره آب، پ 11، متهم: آقای مصطفی 
برهانی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- تخریب، 2- ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت بصدور 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مصطفی برهان��ی آزاد بلحاظ متواری 
بودن دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به آقایان 1- روح اله 2- مجتبی ش��هرت هر 
دو س��لمانی فرزندان اصغر و تخریب عمدی شیش��ه های خودرو پراید متعلق به آقای مجتبی 
س��لمانی دادگاه با عنایت به کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان و شکایت شکات خصوصی و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و گزارش مرجع 
انتظامی و تحقیقات محلی انجام ش��ده توسط مأمور تحقیق کالنتری و اظهارات گواهان و عدم 
حضور متهم در جلس��ه دادرسی و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به 
وی محرز و مس��لم بوده و مستنداً به تبصره 2 ماده 289 و مواد 294 و 302 و 425 و 480 و 

481 و 484 و 677 قانون مجازات اسالمی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل پنج ماه 
حب��س تعزیری و از حیث جنبه خصوص��ی جرم به پرداخت چهاردرصد دیه کامل بابت دامیه 
روی بینی و طرف چپ س��ر و 1/5 دینار بابت کبودی زیر بغل راس��ت و نیم درصد دیه کامل 
بابت ارش حارصه قدام ش��انه راست در حق آقای مجتبی سلمانی و یک سه هزارم دیه کامل 
بابت حارصه خلف بند میانی انگش��ت چهارم دست چپ و نیم درصد دیه کامل بابت حارصه 
خلف دس��ت چپ در حق آقای روح اله س��لمانی و از حیث تخریب خودرو به تحمل یک س��ال 
حب��س تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
 محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 11058 گازری- دادرس شعبه 104 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4900 شماره دادنامه: 9109970354400788، شماره پرونده: 9009980363201213، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901403، شاکی: خانم زهره یوسفی به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی 
ک 8 متری متحد بن بس��ت روش��ن پ 100، متهم: آقای علی محمد یوسفی به نشانی مجهول 
المکان، اتهام: ترک انفاق، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای علی محمد یوس��فی فرزند علی 
مجه��ول المکان دائر بر ترک انفاق نس��بت به همس��ر دائمی خود خانم زهره یوس��فی فرزند 
علیمرادمتولد 1355 دادگاه نظر به ش��کایت شاکیه و شهادت شهود و تحقیقات صورت گرفته 
و مصون از تعرض ماندن کیفرخواس��ت دادسرای عمومی و انقالب اصفهان بزهکاری وی را 
محرز دانس��ته مستنداً به ماده 642 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت وی به تحمل 
پن��ج ماه حبس تعزیری ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت ده روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 
دادگاه تجدیدنظر است. م الف/ 11057 محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4901 شماره دادنامه: 9109970352700168، شماره پرونده: 9009980364801423، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901110، ش��کات: 1- آقای علیرضا یزدانی 2- آقای ج��واد یزدانی همگی به 
نش��انی رهنان محله شریعتی ک گلس��تان، متهم: آقای صفرعلی عس��گری به نشانی مجهول 
المکان، اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
ش��کایت آقای جواد یزدانی علی آب��ادی فرزند علیرضا علیه آقای صفرعلی عس��گری فرزند 
محم��ود و دائ��ر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی احتیاط��ی در امر رانندگی دادگاه با 
توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت 
ش��اکی، گواهی پزش��کی قانونی، نظریه هیئت پنج نفره کارشناس��ان تصادفات، اقرار صریح 
و مق��رون ب��ه واقع متهم در پرونده و ع��دم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم 
دفاع مؤثر از خویش و س��ایر محتوی��ات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز 
دانسته مستنداً به مواد 485-495-367-294-295-297-302-304-2-15-16-717 بندهای 
1-2 ماده 480-481-418-428-424 از قانون مجازات اس��المی و بند اول ماده س��وم قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف الذکر را جهت چهار فقره حارصه در خلف 
دست راست و خلف آرنج راست و مچ دست چپ و ناحیه میانی قدام ساق پای چپ و یک فقره 
سه صدم دیه کامله و جهت شکستگی ثلث ابتدائی  100

3 دامیه زیر زانوی چپ جمعًا به پرداخت 
5 چهارپنجم 

4 استخوان درشت نی ساق پای چپ که بدون عیب التیام یافته است به پرداخت 
100 هش��ت صدم دیه کامله و جهت آس��یب نس��ج نرم ناشی از عمل 

8 خمس دیه یک پا معادل 
جراحی تعبیه ابزار ارتوپدی خارجی در ناحیه س��اق پای چپ و کندگی رباط متقاطع خلفی از 
100 ده صدم دیه کامله و بعنوان ارش و از نوع 

10 محل اتصال به اس��تخوان جمعًا به پرداخت 
انتخابی در حق ش��اکی و جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد ش��ده به پرداخت یک میلیون ریال 
ج��زای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه 
)1389/9/24( به مدت دو سال می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف/ 11055 ذبیحی- رئیس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4909 در خصوص پرونده کالسه 1247/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت اکبر داوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/8/20 
س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده اس��ت. 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 رس��یدگی 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 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



شکایت انصار حزب اهلل 
از شمقدری 

 عکس های رضا برجی 
از کودکان زلزله زده

جمعی از انصار حزب ا... با استناد به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسالمی از 
جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسالمی به عنوان مسئول 
ارایه مجوز به چهار فیل��م »برف روی کاج ها«، »پ��ل چوبی«،»من مادر 
هستم« و»من همسرش هستم« واکران عمومی آن درسینماهای کشور 
ش��کایت کردند. ماجرا البته مربوط به مدت ها قبل است ولی به استناد 
آنچه این تشکل درمتن شکواییه درج کرده اند گویا کار شمقدری و دیگر 
همتایانش این بار به جاهای باریک خواهد کشید. این درحالی است که 
تغییرات وسیع در اکران و اعمال نظرهای غیر اصولی حوزه هنری از سوی 
این تشکل مورد تقدیر قرار گرفته است و ارشاد و سازمان سینمایی در متن 
این شکواییه، نهادهای مروج فس��اد، روابط غیر اخالقی و دروغگو نامیده 

شدند و به صراحت خواستار فشار برنهادهای نظارتی سینماها شدند.

نمایش��گاه عکس های رض��ا برجی با عن��وان زمزم��ه تصاویر در حاش��یه 
بیست وششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در مجموعه فرهنگی - هنری 
استاد فرشچیان در حال برگزاری است. در این نمایشگاه ۴۲عکس  برجی که 
از کودکان زلزله زده گرفته شده به نمایش گذاشته شده است. از جوایزی که 
برجی در طول سال های فعالیتش دریافت کرده، می توان به جایزه بهترین 
فیلم و کارگردانی جشنواره سوم سیما برای سریال »مدال های شکسته« و 
اولین نشان ایثار به عنوان هنرمند جانباز در سال ۸۳ اشاره کرد. او همچنین 
عالوه بر برگزاری نمایشگاه های مختلف در شهرهای مختلف ایران و جهان، 
سابقه عضویت در هیأت داوران جشنواره فیلم های مستند و مسابقات عکاسی 
ایران و جهان را دارد.گفتنی است مستند »سواحل اشک و زیتون« ساخته او 

تا امروز موفق به دریافت پنج جایزه داخلی و خارجی شده است.

 نیکی کریمی
 داور جشنواره  ابوظبی شد

نیکی کریم��ی به عضوی��ت هیأت  
داوران جش��نواره   فیلم ابوظبی در 

بخش آثار داستانی بلند درآمد.
 برگزارکنن��دگان جش��نواره فیلم 
ابوظبی  سه ش��نبه  فهرست اعضای 
هی��أت داوران بخش ه��ای مختلف 
ای��ن روی��داد س��ینمایی را اع��الم 
 ک��رد. در بخش فیلم های داس��تانی بلن��د، عالوه بر نیکی کریم��ی بازیگر 
 و کارگردان ایرانی، چهره های آش��نایی چون س��دومیر کوالر تهیه کننده 
 فیلم برنده  اسکار »س��رزمین هیچ کس« و ش��ابانا آزمی س��تاره  بیش از 
 1۲0 فیل��م بالی��وود حض��ور دارن��د. »س��میر فری��د« منتق��د فیل��م 
 مصری و »اس��ماعیل فرخی« کارگردان مراکش��ی دیگ��ر اعضای هیأت 
داوران این بخش هس��تند. در بخ��ش افق های جدید،  »فرانس��وا بنوت« 
 تدوینگر فرانس��وی برنده جایزه اس��کار ریاس��ت هیأت  داوران را برعهده 
خواهد داشت. جشنواره  فیلم ابوظبی طی روزهای 11 تا ۲0 اکتبر )۲0 تا ۲۹ 
مهر( برگزار خواهد شد و در بخش های داستانی بلند، افق های جدید، مستند 
بلند، فیلم های کوتاه و بخش رقابتی فیلم عربی آثار برتر را معرفی می کند. 

 دانشنامه مجازی
 آریانیکا رونمایی شد

دانش��نامه مجازی »آریانیکا« در 
آستانه روز بزرگداشت حافظ و در 

شهر کتاب رونمایی شد.
مراسم رونمایی از نسخه مجازی 
دانش��نامه »آریانی��کا« عص��ر 
روز چهارش��نبه 1۹ بهم��ن و در 
حاش��یه همایش »حافظ در هنر 
و ادب ام��روز«  با حضور برخ��ی از چهره ه��ای ادبی و هن��ری مانند 
حسام الدین سراج، محمدعلی سپانلو و اسماعیل امینی و در میزبانی 
شهر کتاب مرکزی برگزار شد.کامران قاجار مسئول این دانشنامه در 
سخنانی درباره آن گفت: دانش��نامه آریانیکا حدود هشت ماه است در 
فضای س��ایبر به دو زبان فارسی و انگلیس��ی فعال است و تفاوت آن با 
دانشنامه های دیگر در این است که الزاما ترتیب الفبایی در آن رعایت 
نمی ش��ود. وی افزود: در حال حاضر ۴0 هزار مدخ��ل )مقاله( در این 
دانشنامه بارگذاری شده اس��ت. از حدود 700 هزار عکس موجود هم 
۳00 هزار قطعه عکس انتخاب شده و تاکنون ۴5 هزار قطعه عکس در 

سایت بارگذاری شده است.

 این روز ها با »غم غفلت«
 سر به گریبانم

»محم��د اصفهان��ی« از جمل��ه 
خوانن��دگان با اخالق موس��یقی 

کشور است.
پیشکس��وتان  از  یک��ی  وی   
موس��یقی پ��اپ پ��س از انقالب 
محسوب می ش��ود و  غالبا در آثار 
 خود مخاطبین و کار شناس��ان را 
به صورت توأمان راضی نگه داشته است. وی نش��ان داده که عالوه بر 
فعالیت های هنری اش، دغدغه های اجتماعی نیز دارد و گاه مطالبی نیز 
بیان نموده است. این بار دکتر اصفهانی همراه با انتشار اثر جدید خود، 
یادداشتی را نیز در سایت خودش منتش��ر کرده و در آن حال و هوای 
این روز هایش که منجر به تولید و انتشار قطعه »غم غفلت« شده را نیز 

نشان کرده است.
 اصفهان��ی ای��ن یادداش��ت را ب��ا غ��زل »بی��دل دهل��وی« آغ��از 
 کرده و در ادام��ه نکات جالب��ی را درخص��وص پارازی��ت، توهین به 
 پیامب��ر )ص(، سانس��ور تیت��راژ س��ریال »تکی��ه ب��ر ب��اد« و... بیان

 کرده است. 

کافه کتاب یادداشت

خبر ویژه

یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره »فیاتی کورتی«
یک فیلم کوتاه ایرانی در سیزدهمین جشنواره فیلم کوتاه »فیاتی کورتی« ایتالیا حضور 
دارد. »باربی« ساخته علی عس��گری به نمایندگی از ایران با فیلم هایی از کشورهای 

ایتالیا، اسپانیا، آرژانتین، آلمان، اتریش، استرالیا و مکزیک رقابت می کند. 

5

»سربداران« به تلویزیون آمدند 
ش��بکه تلویزیون��ی آی فیل��م 
اقدام به پخش دوباره مجموعه 
تلویزیونی »س��ربداران« کرده 
است. سریال »س��ربداران« به 
کارگردان��ی محمدعلی نجفی 
و تهیه کنندگی کیهان رهگذر 
در س��ال 1۳۶۳ برای پخش از 
شبکه یک س��یما ساخته شد. 
این مجموعه که صدا و تصویر 
آن تقویت شده، این شب ها س��اعت ۲1:۳0 از شبکه تلویزیونی آی فیلم 
به روی آنتن می رود. ش��بکه آی فیلم تصمیم گرفته این مجموعه را در 
17 قسمت پخش کند.»س��ربداران« عنوان س��ریال تاریخی متعلق به 
سال ۶۳ است که بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن 
جوری علیه استیالی مغول به ایران ساخته شد. سریال »سربداران« که 
از سریال های قدیمی و مطرح دهه ۶0 تلویزیون محسوب می شود، در آن 
 سال ها به سرپرستی گویندگی و مدیریت دوبالژ زنده یاد علی کسمایی 
� پدر دوبله ایران � دوبله شد. در این مجموعه بسیاری از بازیگران مطرح 

و تراز اول کشورمان حضور داشتند.

»دزد و پلیس« از شنبه در تلویزیون
پخش س��ریال »دزد و پلیس« 
از ش��نبه ۲۲ مهرماه)امشب( 

شروع می شود. 
این سریال قرار است به صورت 
پخش هر ش��بی از ساعت ۲0 
و ۴5 دقیق��ه  روی آنتن برود. 
»دزد و پلیس«  پس از »تکیه بر 
باد«  و »دیوار«،  سومین سریال 
با محوریت پلی��س روی آنتن 
تلویزیون اس��ت.تصویربرداری »دزد و پلیس« مدتی است که به پایان 
رس��یده و در حال حاضر نیز مراحل فنی و تدوین آن ادامه دارد. ضبط 
تیتراژ پایانی این س��ریال ب��ا صدای علی  زن��د وکیلی هم تمام ش��ده 
است.»دزد و پلیس«  با حضور بازیگران مطرح طنز تلویزیون مثل بهنام 
تشکر،  هومن برق نورد،  حمید لوالیی،  شقایق دهقان، مرجانه گلچین، 
سوس��ن پرور و عزت اهلل مه��رآوران، ب��ه کارگردانی س��عید آقاخانی و 
تهیه کنندگی محسن چگینی برای شبکه سوم سیما تولید می شود. این 
سریال درباره خالفکاری به نام ناصر است که در اثر یک تصادف،  خالف 

را کنار می گذارد.

امیرخانی را همه می شناختند
اولین حضور مجمع ناشران دفاع 
مقدس در نمایشگاه بین المللی 
کتاب فرانکفورت با اس��تقبال 
ایرانی ه��ا و غیرایرانی ها مواجه 

شد.
 امیرش��هریار امینی��ان درباره 
 اولی��ن س��ال حض��ور مجمع 
 ناش��ران دف��اع مق��دس در 
نمایش��گاه بین المللی کتاب فرانکفورت گفت: ما از اولین ساعات افتتاح 
نمایشگاه در غرفه حاضر و شاهد استقبال غیرقابل پیش بینی مخاطبان 

ایرانی و غیرایرانی بودیم. 
 عضو هیأت مدیره مجمع ناش��ران دفاع مقدس به حضور رضا امیرخانی 
 در این غرفه از ساعات اولیه تا ساعت آخر نمایش��گاه اشاره کرد و گفت: 
 آنچه جال��ب توجه ب��ود، این ب��ود که چ��ه ایرانی ه��ای مقی��م آلمان 
 و چه غیرایرانی ها همه، ایش��ان و آث��ارش را می ش��ناختند و آثارش را 
 خوانده و ب��ا آن  ارتباط برقرار کرده بودند و این نش��ان دهنده  آن اس��ت 

که امیرخانی یک چهره شناخته شده در عرصه بین الملل است.

ظهور تا سقوط 
یک رییس جمهور

کتاب »از ظهور تا س��قوط بنی صدر« با نگاهی به زندگی سیاس��ی و 
اجتماعی و افکار ابوالحس��ن بنی صدر از س��وی مرکز اسناد انقالب 
اسالمی منتشر شد.کتاب » از ظهور تا سقوط بنی صدر« اثری است 
پژوهش��ی و در ژانر تاریخ ش��فاهی که به مرور زندگی و فعالیت های 
سیاسی ابوالحسن بنی صدر در سال های قبل و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی پرداخته است.این کتاب که به قلم فاطمه نظری کهره تألیف 

و تدوین شده در دو بخش به زندگی 
وی توجه نشان داده است. 

اما مه��م ترین فصل ای��ن بخش به 
م��رور فعالیت ه��ای وی در دوران 
ریاس��ت  جمهوری اش می پردازد که 
در ادام��ه و در فصل س��وم کتاب و 
به بررس��ی عملک��رد وی در دوران 
دفاع مقدس منتهی می شود.کتاب 
»از ظه��ور تا س��قوط بنی صدر« را 
مرکز اسناد انقالب اسالمی با قیمت 

۹000 تومان منتشر کرده است.

سریال های تلویزیونی و هر اثر بصری دراماتیک دیگری معموال در جنس دغدغه و ادعای محتوایی دارای دو گرایش  گروه 
هستند. نوع نخست از مفاهیمی مهم و آسیب شناسی شده و پیام هایی پرطمطراق و چالش برانگیز برخوردارهستند فرهنگ 

و در راستای سیاستگذاری و خط مشی هایی قرار دارند که رسانه کارفرما و سفارش دهنده می خواهد. در اغلب موارد 
هم به سبب حضور سازنده و عواملی صاحب سبک و حرفه ای، محتوای این سریال ها بر مخاطب و جامعه اش تأثیری ژرف می گذارد و به 
سرعت ترویج می یابد، اما نوع دوم برخالف اولی معموال محتوایی ساده و نخ نما دارد و میزان نفوذ و تأثیرگذاری اش بر مخاطب بسیار کم 
 و مقطع�ی اس�ت و تولیداتی صرف�ا س�رگرم کنن�ده هس�تند و دقیق�ا در ارزش و خاصی�ت، ماب�ه ازای ذرت ب�و داده در می�ان موادغذایی 

محسوب می شوند.
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سس��ریال »تکیه بر باد« که از ش��بکه اس��تانی در 
حال پخش اس��ت، دقیقا مصداق کام��ل و جامعی 
از نوع دوم به حس��اب م��ی آید؛ س��ریالی که برای 
پخش مناس��بتی در م��اه مبارک رمض��ان درنظر 
گرفته ش��ده بود و در این مدت توانسته با فرمولی 
عجیب و س��اعت پخش و روالی نامتعارف و تقریبا 
بی نظم  در جذب مخاطب عام به میزان و میانگین 
مناس��ب و قابل توجهی دس��ت پیدا کند. داستان 
 این سریال مجمع البالیا و قضایایی است که بر سر 

شخصیت هایش طی سالیان دراز آورده است. شکل 
رابطه این افراد به صورت دایره و س��یکلی است که 
هرکدام در این مدت تأثیر بزرگی بر زندگی دیگری 
داش��ته اند. دختر جوان جاه طلبی ک��ه برای پول 
و ثروت به خانواده اش پش��ت ک��رده و با پیرمردی 
ازدواج می کن��د که پدر دادس��تانش او را به خاطر 
خالفکاری هایش سال هاست که می شناسد و در 
ادامه هم مشخص می شود اصال دختر، فرزندخوانده 
و فرزند برادر پدر خانواده است که مادر معتادش با 

مرگ پدر دختر، او را از کودکی به عمویش سپرده. 
پسر پزشک فرزند دیگر خانواده با تهمت و افترایی 
درگیر اس��ت که زندگی نامزد و ازدواجشان را تحت 
تأثیر قرار داده، علیرغم آن که پدر نامزدش روحانی 
و از دوستان قدیم پدر و خانواده است. ازطرفی هم 
پیرمرد ثروتمند و خالفکار، پس��ری شرور دارد که 
پس از سال ها به س��راغش می رود و او را از زندان 
بیرون می آورد، اما به نامزد پدرش عالقه مند شده 
و در خیانتی گاوصندوق پدرش را خالی می کند و...

طبق این اختصار و از میان انبوهی از ش��خصیت ها و 
شاخ و برگ های داستانی، می توان محور مضمونی 
داستان این سریال را این گونه فرض کرد که اخالق 
و مرام فرزن��دان، ثم��ره و نتیجه عم��ر و اثر کردار 
و تربیت والدین اس��ت؛ ف��رض از ای��ن بابت که در 
بسیاری اوقات و قسمت های سریال، این مضمون 
یا فراموش می ش��ود و یا در میان باقی موارد محو 

می گردد.
چرایی این حجم و اندازه از بدبختی و تکثر شخصیت ها هم 
فقط با توضیح و روشنگری نویس��ندگان و خالقان 
 اثر قابل فهم اس��ت زیرا هیچ گون��ه توجیه هنری و

 س��لیقه ای در این باره وجود ندارد و از لحاظ عقلی 
تنها ب��ا تولید انب��وه و تایم ب��اال قابل تبیین اس��ت. 
البته این را هم باید گفت که روایت س��ریال س��اده 
و عامه فهم و ش��خصیت های آن تخ��ت و تکراری 
اس��ت ک��ه از انفج��ار دراماتی��ک و ش��خصیت در 
روایت جلوگیری کرده اس��ت. این درست است که 
دستمایه محتوایی این سریال به برخی معضالت و 
مش��کالت خانوادگی و اجتماعی می پردازد و شاید 
شک و ش��ائبه ای به وجود آید که بر مبنای تقسیم 
بن��دی ابتدایی این متن، س��ریال »تکی��ه برباد« را 
هم باید از گروه نخست دانس��ت، اما این یک تصور 
خطاس��ت، چون تمام مش��کالت، ب��ی حرمتی ها، 
جاه طلبی ها و در کل همه درستی و نادرستی های 
 مطرح ش��ده در »تکیه بر باد« همه و همه جزئی از 
گره افکنی های داستانی و روایتی است. طبق اصول 
و قواعد درام نویس��ی، باید در ابتدا یک یا چند گره و 
مشکل ایجاد کرد و در ادامه به باز کردن آنها پرداخت 
تا به پایان و نتیجه تعیین شده رسید. بهترین راه اثبات 
و شناخت جنس و نوع یک گره و مشکل داستانی و 
دراماتیک در جدا کردن و تمییز دادن آن مس��ائل و 
آسیب های اجتماعی و خانوادگی و حتی فردی یک 
س��ریال، فیلم و حتی رمان در تخیل، تغییر جغرافیا 
و زمان داس��تانی و روایت یک اثر دراماتیک اس��ت؛ 
به عنوان مثال اگر همین داس��تان و روایت س��ریال 
»تکیه بر باد« را ثابت فرض کرده ولی شکل و ریخت 
بازیگران، محیط و حتی زب��ان و ملیت آن را با دیگر 
سریال خارجی یعنی »افسانه دوونگ یی« از شبکه 
سه سیما عوض کنیم که مقبولیت و جذب مخاطب 
 مش��ابهی دارد، در محتوا هیچ خل��ل و فرجی پیدا 

نمی ش��ود و اتفاقا این جابه جای��ی در حالت عکس 
برای »افس��انه دوونگ یی« ب��ا »تکیه بر ب��اد« نیز 
صادق اس��ت. با این اوصاف درباره محتوا و مضامین 
 »تکیه بر باد« دیگر هر ش��رح و بس��ط و تفس��یری 
گزافه گویی اس��ت و تأثیرگذاری نیک این مجموعه 
سرگرم کننده که بی شک بسیار ناچیز است را هم به 
پای ویژگی های ذاتی رسانه عریض و طویل تلویزیون 
باید گذاشت، اما درباره فرم و مسائل فنی و در کل هر 
آنچه به غیر از محتوا به این سریال مربوط است باید 

گفت مقبولیت و جذب حداکثری مخاطب توسط آن، 
اتفاقی نیست و برخالف عمده فریبکاری این نوع آثار 
در دیگر رسانه ها که با هتاکی و قبح شکنی به میزان 
جذب باال می رسند، این سریال بدون این مسائل به 
این رتبه و میزان دس��ت پیدا کرده است.کارگردانی 
در سریال »تکیه بر باد« در استاندارد یک کار خوب 
و کالس��یک تلویزیونی اس��ت، تصویر و نور، خطای 
فاحشی ندارند و اصول بصری یک سریال تلویزیونی 
رعایت و لحاظ شده است. صدا و موسیقی متن، کاری 
حرفه ای بوده و موس��یقی در حد باالتر از سطح آثار 
سیماست و در ارتباط با بازی ها و به خصوص انتخاب 
آنها کیفیت باالتر از س��طح آثار فاخر سیما به شمار 
می آید. این یادآوری جالب است که تعداد سال های 
س��ابقه کاری و بازی برخی از بازیگران این مجموعه 

از جمع سنی چند بازیگر جوان آن هم بیشتر است.

درباره پربیننده ترین سریال این روزها 

محتوای نسبتا ایرانی با پاپ کورن کره ای

صدا و موسیقی متن
»تکیه بر باد«،

 کاری حرفه ای بوده 
و موسیقی در حد 

باالتر از سطح آثار 
سیماست و در ارتباط

 با بازی ها 
و به خصوص انتخاب

 آنها کیفیتی باالتر
 از سطح آثار
 فاخر سیما 

به شمار می آید

بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر 



دوستانه ازهم جدا شديم
علیرضارحیمی/مدیرعامل باشگاه سپاهان

شما در کجاي اين فوتبال س��راغ داريد که اين چنين در محيطي آرام و 
دلنشين با يکديگر توافق کنند، بدون هيچ گونه جنگ وجدلي؟  در واقع 
پايدارترين درس هاي اخالقي آنهايي هس��تند ک��ه از تجربه حاصل مي 
شوند نه از آموزش هاي رسمي.  و اين احساس خيلي قشنگي است براي 
ديگران.  اصال به اين شايعات توجه نکنيد همه بازيکنانمان قرار داد دارند 
وتحت هيچ شرايطي سپاهان را تنها نمي گذارند. ما درصدد هستيم تا مهره 
هاي کارآمد و مورد نياز کرانچار را در نيم فصل براي س��پاهان به خدمت 

بگيريم. ش��ايعه پردازان اکنون هر دقيقه 
 يک نفر را براي دستياري کرانچار معرفي 
مي کنن��د. به کرانچار گفت��م: انتخاب 
دس��تيار به عهده خودش است، تا وي 
آسوده خاطر به مس��ائل تيم بپردازد. 
با دوس��ه گزينه هم باب��ت مترجمي 

کرانچار وارد مذاکره شديم 
که تا دوسه روزآينده به تيم 

سپاهان اضافه مي شوند.

چهره  روزيادداشت

عندلیب در تیم جديد کارخانه
تيم واليبال وارنای ورامين امسال برای نخستين بار حضور در مسابقات 
ليگ برتر واليبال را تجربه می کند. طبق تصميمات کادر فنی، تيم واليبال 
وارنای ورامين را مصطفی کارخانه )س��رمربی(، داود آهنگری و عليرضا 
طلوع کيان )مربی( تشکيل می دهند.  طبق نظر کادر فنی تيم واليبال 
ورامين ترکيب اين تيم را مجتبی ميرزا جانپور، ميکائيل تاجر، مصطفی 
شريفات، علی حسينی،  عارف باقرزاده،  محسن عندليب،  ابراهيم يلمه، 
شاهين مفيدی، فرهاد نظری افشار، فرهاد سال افزون، اميرعلی فتحعلی، 
قاس��م کارخانه، علی اصغر رزم ف��ر، محمد ميرزايی، ني��کای نيکولف 

)بلغارستان( جرجی با ربرا پاسور اسپانيايی تشکيل می دهند. 

ديدار تدارکاتی سپاهان با راه آهن
تيم فوتبال راه آهن روز دوش��نبه هفته آينده در يک بازی دوس��تانه به 
مصاف سپاهان اصفهان می رود. اين بازی به درخواست باشگاه سپاهان 
و با موافقت کادر فنی تيم راه آهن برگزار می شود. تيم سپاهان که برای 
برگزاری اردو به تهران سفر می کند، روز سه شنبه اين درخواست را مطرح 
کرد که با موافقت علی دايی سرمربی تيم راه آهن مواجه شد. به اين ترتيب 
تيم راه آهن يک روز پس از بازگشت به تهران، رو در روی صدرنشين فعلی 
ليگ برتر قرار خواهد گرفت تا برای بازی حس��اس با پرسپوليس محک 
جدی بخورد. طبق برنامه ريزی انجام شده قرار است اين بازی دوستانه 
ساعت ۱۸ روز ۲۴ مهرماه در ورزش��گاه اکباتان برگزار شود. با توجه به 
اين که اين بازی چند روز قبل از بازی حساس پرسپوليس- راه آهن برگزار 
می شود، کادر فنی راه آهن تصميم گرفته که بازی پشت درهای بسته و 

بدون حضور تماشاگر و خبرنگار برگزار شود. 

مهدی تاج مسئول توسعه 
فوتبال باشگاه پرسپولیس شد

با اعالم مديرعامل باشگاه پرسپوليس، مسئوليت توسعه فوتبال اين 
باشگاه به مهدی تاج سپرده شد. در نشست محمد رويانيان با مهدی 
تاج مقرر شد، عضو هيأت مديره باشگاه پرسپوليس که پيش از اين 
با پيش��نهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مسئوليت سازمان 
فوتبال باش��گاه را بر عهده گرفته بود، عهده دار مس��ئوليت توسعه 

فوتبال باشگاه در رده های پايه و بزرگساالن شود. 

 حمید سوريان
 چهارمین فرنگی کار پرافتخار جهان

حميد س��وريان در رده چه��ارم پرافتخارترين فرنگ��ی کاران تاريخ 
کشتی جهان قرار گرفت. در رده بندی پرافتخارترين کشتی گيران 
تاريخ جهان بر حس��ب مدال های طالی کسب ش��ده در مسابقات 
جهانی و المپيک، حميد سوريان با مدال طاليی که در المپيک لندن 
به دس��ت آورد، خود را در جمع بهترين های تاريخ کش��تی فرنگی 

جهان قرار داد. 
س��وريان که پنج مدال طالی جه��ان را در کارنامه خود داش��ت با 
قهرمانی در المپيک ش��ش مداله شد و پس از الکس��اندر کارلين از 
روسيه، والری رزانتسف از شوروی سابق و مياين لوپز از کوبا، به عنوان 
چهارمين فرنگی کار پرافتخار تاريخ کشتی جهان رسيد. همچنين 
عبداهلل موحد دارنده شش مدال طالی کشتی آزاد جهان و المپيک 
در بين ۱0 آزادکار پرافتخار تاري��خ جهان قرار دارد. در بين پر مدال 
ترين کشتی گيران نيز الکساندر کارلين و بروس بومگارتنر از آمريکا 

با ۱3 مدال جهان و المپيک در صدر قرار دارند.

 جوايز وزارت ورزش به مربیان
 شرم آور است

س��رمربی تيم دووميدانی معلوالن گفت: جوايزی ک��ه وزارت ورزش 
برای مربيان رش��ته های پارالمپيکی در نظر گرفته شرم آور است و با 
اين ش��رايط چه بس��ا مربيان رفتن را به ماندن ترجيح دهند. وزارت 
ورزش هفته گذش��ته در مراس��م تجليل از مدال آوران پارالمپيک به 
دارندگان مدال طال ۲00 س��که طال، مدال نقره ۱50 سکه طال و برنز 
۱00 س��که طال اهدا کرد. اين در حالی اس��ت که مربيان مدال آوران 
نسبت به پاداش هايی که برای آنها در نظر گرفته شده اعتراض داشتند.

بهمن رضايی س��رمربی تيم ملی دووميدانی که تيم وی در بازی های 
پارالمپيک لندن ۱3 مدال شامل پنج مدال طال کسب کرد، با اعتراض 
به پاداشی که برای مربيان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: واقعا 
شرم آور است. به نظر من اگر مسئوالن لوح تقدير به مربيان می دادند 
بهتر بود تا اين که اين جوايز را بدهند. بس��ياری از مربيان پنج تا ۱0 
تا سکه گرفتند و ش��ما ببينيد با اين ش��رايط آيا ورزشکاری که ۲00 
سکه طال گرفته، حاضر است با اين مربی کار کند و آيا شأن او را حفظ 
می کند؟ وی گفت: ببينيد اگر امروز ورزشکار معلول می تواند قهرمان 
پارالمپيک شود و ۲00 سکه طال بگيرد اين يعنی اين که درايتی پشت 
کارش بوده و نتيجه زحمات مربی است. خب پس بهتر است مربی بيايد 
با ورزشکار قرارداد ببندد و بگويد اگر طال گرفتی 50 درصد آن مال من 
وگرنه تمرين نمی دهم. البته من اين موضوع را تأييد نمی کنم اما روندی 
که وزارت ورزش در پيش گرفته يا مربی را دلسرد می کند تا رها کند و 

برود و يا با ورزشکار دست به معامله بزند.

تاکتیک هايی که منجر 
به شکست کره می شود

کارشناس فوتبال ايران ضمن اعالم دو تاکتيکی که استفاده 
 توأم از آن می تواند منجر به برتری تي��م ملی ايران مقابل 
کره جنوبی شود، گفت: با شکس��ت کره جنوبی تا حدود 
زيادی اعتبار از دست رفته فوتبال ايران باز خواهد گشت. 
اميرحاج رضايی در گفتگو با مهر درخصوص ديدار تيم های 
ملی فوتبال ايران و کره جنوبی ضمن بيان مطلب فوق گفت: 
بعد از شکست تلخی که مقابل لبنان داشتيم موافق نبودم 
که تيم ملی با هجمه ای سنگين مورد حمله قرار گرفته و 
تحقير شود. در حال حاضر نيز با کوچک شمردن تيم ملی 

کره جنوبی موافق نيستم.
وی در همين خصوص افزود: اميدوارم تيم ملی فوتبال ايران 
با شکست کره جنوبی در ورزشگاه آزادی از جاده خاکی به 
اتوبان جام جهانی برزيل برگردد. حاج رضايی در پاس��خ 
به اين پرس��ش که  چگونه می توان کره جنوبی را در ايران 
شکست داد، تأکيد کرد: برای شکست کره جنوبی در تهران 
بايد از دو استراتژی و تاکتيک مهم استفاده کنيم. وی در اين 
خصوص افزود: با توجه به زمان کوتاهی که کادرفنی پس 
از بازی با لبنان در اختيار داشت، ايجاد تغييرات تاکتيکی 
که تيم قدرتمند حريف را از پای درآورد کار سختی است، 
بنابراين بهترين تاکتيک اين است که يک بازی فيزيکی و 
درگيرانه را مقابل تيم ملی کره جنوبی انجام دهيم تا نظم و 
ساماندهی اين تيم منسجم را مختل کنيم، البته برای اين 
کار نياز است که حداقل س��ه بازيکن جنگنده و دونده در 
ترکيب اصلی تيم حضور داشته باشند و نبايد اجازه بدهيم 
تا قبل از بازی با تيم کره فضای درون و بيرون تيم متشنج 
شود. وی با بيان اين جمله تأکيد کرد: استراتژی دوم ما بايد 
اين باشد که در نقاط خطرناک اطراف محوطه جريمه تيم 
حريف بتوانيم موقعيت ضربات ايستگاهی را به روش های 
مختلف ايجاد کنيم، البته کی روش يک مربی بزرگ، متفکر 

و صاحب سبک است و قطعا اين نکات را می داند.
کارش��ناس فوتبال اي��ران تأکيد ک��رد: جدا از اي��ن که با 
پيروزی بر کره جنوبی از جاده خاکی به اتوبان جام جهانی 
برمی گرديم، اما نکته مهم تر اين اس��ت که با شکست اين 
تيم می توانيم دوباره در فوتبال آسيا اعاده حيثيت کنيم، 
چون در حال حاضر در تيم های متوس��ط و حتی ضعيف 
آس��يايی نيز اين باور به وجود آمده که توان امتياز گرفتن 
 و حتی شکس��ت دادن تيم مل��ی فوتبال اي��ران را دارند، 
در واقع می توان گفت س��طح فوتبال ايران نسبت به قبل 

تنزل کرده است.

گفتگوی ويژه

6
فریدون زندی در کرج داماد شد

فريدون زندی هافبک سابق استقالل و فعلی االهلی قطر، چهارشنبه شب سرانجام ازدواج کرد.  در حالی که گفته 
می شد همسر زندی انگليسی است،  اما مشخص شد اين شايعه اشتباه بود و او با دختری ايرانی ازدواج کرده است.  

مراسم  ازدواج  وی در يکی از باغ های بزرگ و مجلل محمد شهر کرج برگزار شد.

تیمت را عوض ک�ردی. دلیل اصل�ی ات برای اين 
تصمیم چه بود؟

در تيم دانش��گاه رايس خيل��ی چيزها تغيير کرد. بس��ياری از 
بازيکنان خوب تيم به دليل مش��کالتی که برايشان ايجاد شد، 
از تيم جدا ش��دند و به همين دليل بهتر بود م��ن هم به جای 
بهتری بروم. نزديک به ش��ش بازيکن خوب رايس به کالج های 
ديگر رفتند و به همين دليل نيز احساس کردم بايد جايی بروم 
که بازی ام بيشتر ديده شود. به همين دليل با تيم اورگن توافق 
کردم که معتقدم بهترين فرصتم بود. به نظرم ديگر رايس جايی 

برای ماندن نبود.
تیم جديدت در چه سطحی است؟

اورگن تيم خوبی است. سطح بااليی در بسکتبال دارد و قدرتمند 
است. فکر می کنم حضور در اين تيم شرايطی ايجاد می کند که 
می توانم بيشتر و بهتر بازی کنم و خودم را نشان بدهم. می توانم 
بازی های بيشتری را با پيروزی پشت سر بگذارم تا به هدفم که 

حضور در انتخابی NBA در سال ۲0۱3 است، نزديک شوم.
حض�ور در تیمی ک�ه بازيکنان بهت�ری دارد برای 

خودت يک تهديد محسوب نمی شود؟

نه. چرا تهديد؟ رقابت با بازيکنان قدرتمند بهتر اس��ت. آن قدر 
به خودم اطمينان دارم که م��ی دانم هرجا بروم می توانم خوب 
باشم. سطح تيم اورگن از دانشگاه من باالتر است و همين موضوع 
فرصتی است تا بيشتر بازی کنم. مربی اين تيم نيز قبل از توافق با 
من ابراز نياز کرد و گفت که در تيمش به من نياز دارد و در نهايت 

نيز پيشنهادشان را قبول کردم.
پس قرار است مشکل ريباند اورگن را حل کنی؟

بله. تمام تالش��م را می کنم تا بهترين عملکردم را داشته باشم. 
س��ال آينده برايم بسيار سرنوش��ت ساز است. س��الی شلوغ و 
سرنوشت س��از دارم. من برنامه هايم مشخص است و اگر آقای 
بچيروويچ خواست در جام ملت ها بازی خواهم کرد، در غير اين 

صورت نمی توانم انتخابی NBA را از دست بدهم.
2013، سال سرنوش�تت اس�ت. چه پیش بینی از 

خودت داری؟
هدفم حضور در انتخابی ليگ NBA است. بايد آماده باشم و با 
تمام توان در رقابت های ليگ حاضر ش��وم. بايد خودم را نشان 
بدهم و با بهترين آمار در اين رقابت ها ش��رکت کنم. واقعا سال 
آينده برايم سرنوشت ساز است و بايد طبق برنامه ريزی حرکت 

کنم تا به موفقيت برسم.
اگر در انتخابی NBA موفق نش�وی، چه برنامه ای 

برای آينده داری؟
اولويت و برنامه ريزی ام انتخابی NBA اس��ت و برای آن آماده 
می ش��وم. اگر در اين راه موفق نشدم، تيم های اروپايی هستند 
که بتوانم در آنها بازی کنم. به جز اروپا، تيم های آس��يايی هم 
پيشنهادهايی داش��ته و دارند که می توانم بر روی آنها نيز فکر 
کنم. حتی برخی تيم ها خواستند تا در اين فصل برايشان بازی 
کنم، اما به اين دليل که اولويت من NBA است، به چيزی جز 

آن فکر نمی کنم.
سال آينده برای بسکتبال ايران هم سرنوشت ساز 
است. انتخابی جام جهانی را پیش رو داريم. آيا در 

تیم ملی حاضر می شوی؟
شرايط من همانند سال گذشته است، به عالوه اين که انتخابی 
NBA هم برگزار می شود. تا اوايل تير در دانشگاه هستم و پس 
از آن نيز در انتخابی شرکت می کنم. سال خيلی شلوغی پيش 
رو دارم که برايم سرنوشت ساز اس��ت و بايد تمام برنامه هايم را 
 عملی کنم. حال اگر با اين شرايط س��رمربی تيم ملی بخواهد، 

می توانم به تيم کمک کنم.
 ام�ا آق�ای بچیرووي�چ تأکی�د دارد اگ�ر بازيکنی 
می خواهد در تیم ملی باشد بايد از ابتدای اردوها 
در تیم باشد و تمرين کند. اين شرايط برای تو ايجاد 

نخواهد شد؟
همان طور که گفتم سالی شلوغ و سرنوشت ساز دارم.برنامه هايم 
مشخص است و اگر آقای بچيروويچ خواس��ت در جام ملت ها 
 NBA بازی خواهم کرد، در غير اين صورت نمی توانم انتخابی

را از دست بدهم.

ارسالن کاظمی:

به خاطر تیم ملی، NBA را از دست نمی دهم

در 17سالگی از ايران رفت اما عالقه  گروه 
او به بسکتبال باعث شد در ينگه ورزش

دنیا هم خوش بدرخشد و همچون 
ايران از او به عنوان يک پديده در اين رشته ياد کنند. 
اساس�ا از خان�واده ورزش�کاری نیس�ت ام�ا او و 
خواهر12ساله اش در وادی ورزش به فعالیت پرداختند 
و يکی در بس�کتبال و دانش�گاه رايس خود را به دنیا 
معرفی کرد و ديگری با يک متر  و 70سانتیمتر در تنیس 
مش�غول به فعالیت است  که ش�ايد بعدها بیشتر از او 
بشنويم. تنها 17واحد از درسش برای فارغ التحصیلی 
از دانشگاه باقی مانده و همه ذهن و فکرش بعد از اتمام 
تحصیل،حضور در NBA است؛ آرزويی که سخت پیگیر 
 آن ب�وده و معتقد اس�ت برای رس�یدن به اي�ن آرزو 
می جنگد. ارسالن کاظمی بازيکن اصفهانی تیم ملی 
بسکتبال ايران فصل گذشته در لیگ NCAA  برای 
تیم کالج رايس به میدان رفت، اما برای  فصل آينده با 
تیم اورگن توافق کرده اس�ت و در ادامه راه با پیراهن 
اين تیم به میدان خواهد رفت. تیمی که کارشناس�ان 
بسکتبال آمريکا معتقدند ارس�الن می تواند مشکل 
ريباند آن را برطرف کند. وی حضور در تیم جديدش 
را فرصتی خوب می داند که می تواند س�کوی پرشی 
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ساموئل 
به سپاهان نمی آيد

 لطفاحاشیه
 ايجاد نکنید

طی روزهای گذشته ش��ايعاتی درمورد حضور ساموئل  بازيکن استقالل در 
سپاهان به گوش می رسيد و گفته می شد اين بازيکن قرار است در نيم فصل 
به تيم اصفهانی اضافه شود. اين ش��ايعات هر روز با رنگ تازه تری در برخی 
رسانه ها مطرح می شد، اما هيچ يک از مسئوالن سپاهان نظری درمورد آن 
عنوان نمی کردند. البته با توجه به اين که س��پاهان برای حضور اين بازيکن 
استقالل در ترکيب تيم خود جای خالی نداشت، حضور ساموئل در اين تيم 
اصفهانی بعيد به نظر می رس��يد، اما در نهايت اظهارات مديرعامل باش��گاه 
پرسپوليس نشان داد که قرار نيست اين بازيکن به سپاهان بپيوندد. مسئوالن 
پرسپوليس اعالم کرده اند که برای حضور ساموئل در اين تيم توافق کرده اند و 

قرار است اين بازيکن در نيم فصل به پرسپوليس بپيوندد. 

سرمربی تيم فوتسال گيتی پسند اظهار داشت: نبايد مربيان داخلی برای تيم 
ملی فوتسال حاشيه درست کنند. عليرضا افضل بيان داشت: تيم ملي خوبي 
داريم و هم نفرات جوان و هم نفرات باتجربه مان بازيکناني خوب هستند و بايد 
بگويم که خود مربيان داخلي حاش��يه درس��ت مي کنند. درست است که در 
بازي هاي آسيايي سوم شديم، اما به هرحال صانعي همراه با مديرفني اسپانيايي 
مي تواند نتيجه خوبی را در تايلند کسب کند. وی ادامه داد: اوايل فصل، بازي ها 
حساس و سخت بود و تيم ها نيز خوب کار مي کنند و اصال نمي توان تيمي را از 
پيش برنده دانست. افضل گفت: در حال حاضر پنج  ملي پوش در تيم بزرگساالن 
داريم و چهار نفرمان نيز در تيم ملي دانشجويان حضور دارند و به هرحال بايد 

اين بازيکنان به تيم بازگردند تا برنامه ريزي خوبي براي آينده داشته باشيم.

وين رونی، کاپیتان تیم ملی انگلیس شد
»استيون جرارد« در ديدار ديروز که در ورزشگاه ومبلی برگزار شد 
از بازی محروم اس��ت و به همين خاطر »روی هاجسون« در اين 
بازی ، بازوبند کاپيتانی را بر ب��ازوی وين رونی مهاجم تيم فوتبال 

منچستريونايتد بست. 

ابراهیموويچ دست بردار بارسلونا نیست
بازيکن تيم پاری سن ژرمن، بالوتلی را بازيکنی معمولی می داند که 
بايد در تيمی معمولی همچون بارسلونا بازی کند. ابراهيموويچ  بعد 
از جدايی از بارسا بارها به انتقاد از اين تيم پرداخته و ازهر فرصتی 

برای کوبيدن گوارديوال و سران اين باشگاه استفاده می کند.

خشم مورينیو ازحرکت کاسیاس
مورينيو از اقدام کاسياس بعد از پايان بازی با بارسا ابراز 
ناراحتی کرد و گفت: درصورت تکرار چنين حرکتی با آنها 
خواهد رفت. کاسياس در پايان بازی با تمام بازيکنان اين 

تيم دست داد و به آنها خسته نباشيد گفت. 

طاهری نیامده پشیمان شد

کاظمی قصد داشت طاهری را به عنوان يکی از دستياران خود به اصفهان 
ببرد، ولی طاهری به دليل مش��کالت ش��خصی از جمله بحث تحصيل 
فرزندانش نتوانس��ت تهران را ترک کند و به همي��ن دليل حضورش در 

اصفهان منتفی شد.
البته مرتضی کرمانی مقدم به عنوان دستيار کاظمی به کادر فنی ذوب آهن 
اضافه شده و جمشيد ش��اه محمدی هم که سال گذش��ته در کادر فنی 
پيکان حضور داشت، قرار اس��ت به کادر فنی اضافه شود. با توجه به عدم 
حضور طاهری در ذوب آهن، حضور شاه محمدی در اين تيم قطعی شده 
اس��ت، در ضمن با نظر کاظمی يک آناليزور هم به پيکان اضافه خواهد 
شد. واقف جعفردخت که سابقه مربيگری در چند تيم از جمله ابومسلم و 
تراکتورسازی را دارد به عنوان آناليزور در ذوب آهن فعاليت خواهد کرد. 

شکست کره غیر ممکن نیست

هافبک تيم فوتبال س��پاهان که برای اولين بار به تيم ملی دعوت ش��د 
درخصوص خط خوردنش از تيم ملی با بي��ان اين که تالش خودم را در 
تمرينات کردم می گويد: در هر ص��ورت فرقی نمی کند من در تيم ملی 
باشم يا نباشم، مهم اين است که تيم ملی در ديدار حساسی که برابر کره 
دارد پيروز شود. اميد ابراهيمی می گويد: در پستی که من بازی می کنم 
بازيکنان باتجربه و بزرگی هستند و به هر حال در اين بازی سخت و بزرگی 
که داريم تجربه بازيکنان مالک است. وی معتقد است: جو بسيار خوبی 
بر اردو حاکم بود، همه بازيکنان از روحيه بااليی برخوردار بودند و مصمم 
بودند که کره را ببرند. درست است که می گويند سطح کره از آسيا هم 
باالتر رفته است، اما شکست کره غير ممکن نيست. به هر حال هر تيمی 
که باشد ما در تهران بازی می کنيم و با اتکا به حمايت مردم پيروز شويم. 

فرهاد کاظمی تعريفی است

مهدی رجب زاده هافبک با تجربه تيم فوتبال ذوب آهن از اين که قرار است 
در اين تيم با فرهاد کاظمی کار کند خوشحال است و او را يک مربی فوق العاده 
توصيف می کند. رجب زاده در خصوص پيوس��تن کاظمی به ذوب آهن و 
کار کردن با اين مربی حرف هايش را اين گونه آغاز می کند:»من تا به حال 
با کاظمی کار نکرده بودم ولی تعريفش را از آنهايی که با او کار کردند شنيده 
بودم. بازيکنانی مثل جواد نکونام،داود س��يد عباسی،مرتضی ابراهيمی و 
خيلی های ديگر به من گفته بودند که او از لحاظ فنی در سطح بااليی است.« 
وی تأکيد می کند:»من از دوران جوانی دوست داشتم با اين مربی کار کنم و 
کاظمی جزء آن دسته از مربيانی است که می تواند تأثير زيادی روی فوتبال 
يک بازيکن داشته باشد. همه ما وقتی آقا رسول رفت ناراحت بوديم، ولی 

حاال حداقل خوشحاليم که يک مربی خوب به ذوب آهن آمده است. «

رجب زاده:امید ابراهیمی: شاه محمدی و کرمانی در راه ذوب آهن  
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برای حضور او در لیگ NBA باشد. او می گويد آن قدر 
به خودش اطمینان دارد که می تواند در اين تیم جديد 

نیز بدرخشد.

اخبار کوتاه



یادداشت

افتتاح پنجمين كارخانه 
كابل خودنگهداركشور 

ــه كابـل  ــن كارخانـ پنجميـ
ــــور در  خودنــگهـداركـش

سفيد دشت راه اندازي شد.
رييس سازمان صنعت،معدن 
و  ــال  چهارمح ــارت  تج و 
ــن واحد  ــاري گفت:  اي بختي
صنعتي پنجمين توليدكننده 
سيم و كابل هاي خودنگهدار 
آلومينيومي كشور است. رحمن كرمي گفت:   اين واحد صنعتي ظرفيت 
توليد ساالنه 20 هزار كيلومتر كابل آلومينيومي خودنگهدار را دارد. وي 
گفت:  اين كابل ها عالوه بر صرفه جويي اقتصادي در برابر تغييرات آب 
و هوايي نيز مقاوم تر و داراي امنيت بيشتري در برابر خطرات احتمالي 
ــتند.كرمي گفت:  قبل از اين براي توليد كابل، از مس  و برق دزدي هس
ــد كه عالوه بر هزينه هاي گزاف در برابر آب و هوا نيز  ــتفاده مي ش اس

مقاومت الزم را نداشته است.
ــته مرحله پيش راه اندازي را با موفقيت پشت  اين كارخانه هفته گذش
ــتاني به صورت آزمايشي  ــئوالن اس ــت و امروز با حضور مس  سرگذاش
راه اندازي شد.كابل های خودنگهدار، سيم ها و كابل هاي آلومينيمي 
هستند كه داراي روكش بوده و روكش آنها مقاومت بااليي در برابر برف 

و باران دارد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری 
  علی اصغرعنابستانی  

ــت، چرا كه  ــال و بختياری ضروری اس ــات چهارمح حمايت از مطبوع
خبرنگاران سربازان خط مقدم بين مردم و برقرار كننده ارتباط مسئولين 
ــتای نظام  ــام دارند و بايد در راس ــتند و تعهد ويژه ای با نظ با مردم هس
ــد در افکار  ــای محلی می توانن ــانه ه حركت كنند، به همين دليل رس
ــند. در واقع خبرنگار به هر  ــته باش ــتری داش عمومی تأثير گذاری بيش
ــعه بيشتری به وجود می آيد،  اندازه چيزی را نقد كند در آن زمينه توس
 اگرنقد كردن از چيزی يا كسی 
به عنوان دشمنی كردن نباشد 
و تنها هدف، توسعه پيدا كردن 

كشور يا استان خود باشد.
ــانه  اولين عامل موفقيت رس
دوسويه بودن آن است، رسانه 
ــی گويد  ــد كالمی را كه م باي

كالم مخاطب خود باشد.

حمایت از مطبوعات استان 
ضروری است

چهره روزیادداشت
کنسرت آموزشی » نی داود« در شهرکرد برگزار شد

جواد كارگران رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهركرد گفت: در روز كودک، 
كنسرت آموزشی » نی داود« در مجتمع فرهنگی - هنری مهر برگزار شد كه در اين مراسم 

كودكان به اجرای قطعات موسيقی پرداختند.
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ــت كه  ــابقه ايران اس ــکار از هنرهای قديمی و باس چاپ قلم
حدود قرن هفتم هجری قمری همزمان با حمله مغول ها، به 
ايران راه يافته است. اين هنر در گذشته های دور در اصفهان، 
بروجرد، سمنان، كاشان، لرستان، نجف آباد كه از مراكز مهم 

قلمکار سازی هستند، وجود داشته است.
ــت و از همان  ــر در دوران صفويه اس ــکوفايی اين هن اوج ش
ــتهار جهانی يافت. حدود يک  ــازی ايران اش زمان قلمکار س
دهه قبل، اين هنر به صورت حرفه ای از طريق آموزش های فنی و 
حرفه ای صنايع دستی به استان وارد و تقريبا در تمامی مراكز 

شهرستان های استان اين فعاليت، پراكنده شد.
شواهدی در دست است كه نشان می دهد اين هنر در استان 
چهارمحال و بختياری و شهرستان فارسان از حدود 200 سال 

پيش وجود داشته است.
ــش به صورت انواع  ــور از زمان های پي كاربرد قلمکار در كش
ــجاده، رويه لحاف، بقچه حمام و با تغيير  ــتی، پرده، س روپش
ــده انواع  الگوی مصرف در زمان حاضر عالوه بر اقالم ذكر ش
روميزی ها با اشکال مختلف)مربع، بيضی، مستطيل و دايره(

ــتی، انواع روتختی،  ــاک های دس  و در ابعاد مختلف، انواع س
ــد و مصرف  ــت رنگ، تولي ــوم به هف  انواع قلمکارهای موس

می شود.
اين هنر در حال حاضر در استان عالقه مندان زيادی داشته و 
تقريبا در تمامی شهرستان های استان كم و بيش رواج دارد.

ــتی اداره كل ميراث فرهنگی،  سرپرست معاونت صنايع دس

صنايع دستی و گردشگری استان دراين باره به ايسنا گفت: 
اين رشته از صنايع دستی در استان عالقه مندان زيادی دارد 
ــترش يافت اما در سال های اخير  ــد و گس كه خيلی زود رش
ــی رويه توليدات چينی  به دليل بازاريابی ضعيف و واردات ب
ــادی بازار اين صنعت صنايع دستی در  و هندی ركود و كس

استان را به همراه داشته است.
مهرداد رييسی تصريح كرد: به دليل وجود عالقه مندان بسيار 
ــتان، در طول 10  ــته از صنايع دستی در اس زياد به اين رش
سال گذشته، 10 تعاونی فروش در شهرستان های هفتگانه 
استان به وجود آمده اما متأسفانه در حال حاضر از فعاليت و 
ــته از صنايع دستی كاسته  شور و اشتياق هنرمندان اين رش

شده است.
ــتن اين هنر در زندگی روزمره مردم  وی رواج و مصرف داش
ــتی برشمرد و  ــته از صنايع دس عامه را از نقاط قوت اين رش
ــت و كاهش واردات  ــه ريزی درس ــرد: بايد با برنام  تصريح ك
بی رويه از اين فرصت به نحو مطلوبی در مسير گسترش اين 

رشته از صنايع دستی تالش كنيم.
ــي با بيان اين كه اين اداره كل تالش های زيادی برای  رييس
ــته از صنايع دستی انجام داده،  حمايت از هنرمندان اين رش
ــركت دادن آنها در نمايشگاه های  گفت: بيمه هنرمندان، ش
ــف، خريد  ــی مختل ــزاری كارگاه های آموزش مختلف، برگ
ــای اداره برای فروش  ــار قرار دادن فضاه توليدات و در اختي

توليدات هنرمندان، از مهم ترين اين حمايت هاست.

ــگاه علوم پزشکی شهركرد در  گروه شهرستان - رييس دانش
همايش استانی سالمندی و سالمت با اشاره به اين كه كشورمان 
در دو دهه اخير به شدت پيگير موضوع كنترل جمعيت بوده است، 
گفت: افراط و تفريط در اين زمينه  باعث شده است تا آسيب های 
ــر رضا ايمانی از  ــالمت وارد آيد. دكت جبران ناپذيری به نظام س
ــالمندان خبر داد و گفت: با داشتن  ــد جمعيت س روند رو به رش
ــالمندان، می توان يک  ــزی دقيق برای جمعيت س  يک برنامه ري
ــودآور را رقم زد. وی افزود: هر ساله  ــيار س ــرمايه گذاری بس س
ــتی در جهان، سازمان  ــکالت و معضالت بهداش ــاس مش بر اس
ــه فعاليت ها در  ــام و ادام ــعاری جهت انج ــت ش جهانی بهداش
ــال را به نام سالمندی و  ــعار امس اين زمينه مطرح می كند  و ش
ــتر  ــالم و طول عمر بيش ــالمت، با تأكيد بر موضوع زندگی س س
ــد از جمعيت  ــت درص ــر ايمانی ادامه داد: هش اعالم كرد. دكت
ــکيل می دهند و در كشور ما حدود  كل جامعه را سالمندان تش
ــال وجود دارد كه  ــالمند باالی ۶0س  هفت ميليون جمعيت س
پيش بينی می شود اين درصد تا سال 20۵0 به باالی 2۵درصد 
برسد. وی با اشاره به اين كه افزايش سن اميد به زندگی به باالی 
ــت،گفت: اين افزايش می تواند زنگ خطری  ۸0 سال رسيده اس
برای سالمت سالمندان باشد زيرا از نظر بار بيماری، هزينه های 
سالمت افراد مسن و هزينه های درمان آنان مشکالت فراوانی را به 
همراه خواهد داشت. رييس دانشگاه علوم پزشکی شهركرد تأكيد 
كرد: برنامه ريزی برای داشتن جمعيت سالمند سالم يک سرمايه 
گذاری بسيار سودآور است و می تواند در زمينه هزينه های درمانی و 

بهداشتی مؤثر واقع شود. وی درخصوص تکريم و احترام سالمندان 
ــالمندان افراد خانواده او  نيز تصريح كرد: مهم ترين پشتيبان س
هستند و خوشبختانه در كشور ما به واسطه آموزه های دينی و ملی، 
جايگاه سالمندان درخانواده جايگاه ويژه ای است. دكتر ايمانی با 
بيان اين كه ايجاد زير ساخت ها و برنامه ريزی های زير ساختی برای 
سالمندان يکی از برنامه های اصلی در زمينه رفاه سالمت جسمی 
و روحی سالمندان است، خاطرنشان كرد: در كشور ما آنچنان كه 

بايد و شايد به اين موضوع توجه نشده است. 
ــتا و با تالش همگانی، زير ساخت های  اميد است كه در اين راس
ــت استان نيز  ــود. معاون فنی مركز بهداش مناسب آن فراهم ش
ــالمت را با عنوان شعار سال  در اين همايش بحث سالمندی و س
مورد بررسی قرارداد و افزود: در قرن حاضر رشد سالمندی بسيار 
ــورهای در حال توسعه چشمگيرتر  زياداست و اين رشد در كش
است. دكتر علی ضامن صالحی فرد ادامه داد: از ميان كشورهای 
در حال توسعه، رشد جمعيت سالمندی در كشور ما به مراتب از 
بسياری كشورهای ديگر بيشتر است. سازمان ملل جمعيت كشور 
ما را جزء جمعيت های سالخورده قرارداده است. وی با اشاره به اين 
كه جمعيت سالمندی جهان باالی ۶۵ سال حدود ۷00 ميليون 
نفر تخمين زده شده عنوان كرد: در ايران اين روند رو به رشد است 
و پيش بينی می شود در چهار دهه آينده ميزان آن به 2۷درصد 
خواهد رسيد. معاون فنی مركز بهداشت در پايان خاطر نشان كرد: 
در استان ما 1۵ خانه سالمند وجود دارد كه به حدود 10۷0 نفر 

سالمند در اين خانه ها خدمات دهی می شود.

 برنامه ریزی برای 
داشتن جمعيت 
سالمند سالم یک 
سرمایه گذاری 
بسيار سودآور 
است و می تواند در 
زمينه هزینه های 
درمانی و بهداشتی 
مؤثر واقع شود

باید با برنامه 
ریزی درست و 
 كاهش واردات 
بی رویه از این 
فرصت به نحو 
مطلوبی در مسير 
گسترش این 
رشته از صنایع 
دستی تالش كنيم

ریيس دانشگاه علوم پزشکی شهركرد:  هنر در استان و شهرستان فارسان از حدود 200 سال پيش وجود داشته است 
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تحدید حدود عمومی
4860 ش��ماره: 6287 آگهی تحدید حدود نوبت دوم سال 1391 اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه.
پیرو آگهی های نوبتی قبلی به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک 
تحدید حدود قس��متی از امال ک حوزه ثبتی میمه را بدین شرح آگهی می 

نماید. 
شماره فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان

8031 آقای محمدعلی باتقوا فرزند حسین و غیره ششدانگ یک باب خانه 
در کوی اسالم آباد به مساحت تقریبی 375 مترمربع

)در روز دوشنبه 1391/8/15(
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده

4020 خانم فاطمه میرزائیان فرزند علی ششدانگ قطعه زمین محصور در 
کوی قرچقه به مساحت 200/53 مترمربع

4025 ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان ششدانگ یک باب ساختمان در 
کوی امامقلی به مساحت 568 مترمربع

4026 خانم زهرا کریم فرزند احمد شش��دانگ قطع��ه زمین محصور در 
کوی باال به مساحت 300 مترمربع

4031 آقای امیرعباس کریم فرزند عبداله ششدانگ یک باب خانه در کوی 
قرچقه به مساحت 314 مترمربع

)در روز سه شنبه 1391/8/16(
شماره های فرعی از شماره 30 اصلی واقعات در قریه زیادآباد

1023 آق��ای محمدرض��ا محم��دی فرزن��د احمد شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی دشت پشت آسیاب به مساحت 298/50 مترمربع

2685 آقای داود باقی فرزند رضا و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
دشت ده سفید به مساحت 863/50 مترمربع

3279 خانم نازنین باقی فرزند رضا ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت 
رومیران به مساحت 413 مترمربع

3719 آقای داود باقی فرزند رضا شش��دانگ یک باب اطاق به مس��احت 
31/70 مترمربع

)در روز چهارشنبه 1391/8/17(
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان

948 آقای اصغر طهری فرزند میرزا حس��ن و غیره ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی 12 قفیزی پروند

3960 آقای اکبر خدادوس��ت فرزند عباس و غیره شش��دانگ قطعه زمین 
مزروع��ی که به صورت یک ب��اب خانه درآمده در ک��وی باغ کهنه به 

مساحت تقریبی 405 مترمربع
4762 آقای محمدرضا اس��المی فرزند حس��ین ششدانگ قطعه زمین در 

کوی باغ کهنه به مساحت 150 مترمربع
4763 آقای علی عرب فرزند غالمحس��ین ششدانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 197/60 مترمربع
4764 آقای اصغر طالبی فرزند محمدعلی ششدانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت یکصد مترمربع
4765 آقای محمد صالح فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 

باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
4766 خانم زهرا یوس��فیان فرزند مس��لم ششدانگ قطعه زمین ساده در 

کوی باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
)در روز شنبه 1391/8/20(

4767 آقای محمدرضا یوس��فیان فرزند صفرعلی شش��دانگ قطعه زمین 
ساده در کوی باغ کهنه به مساحت 150 مترمربع

4768 آقای مرتضی روان مهر فرزندغالمحس��ین شش��دانگ قطعه زمین 
ساده در کوی باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع

4769 آقای علی جباری فرزند رضاقلی شش��دانگ قطعه زمین س��اده در 
کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

)در روز یکشنبه 1391/8/21(

4770 آقای اکبر رمدان فرزند آقاعلی ششدانگ قطعه زمین ساده در کوی 
باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

4771 آقای حس��ین خدادوست فرزند حیدر ششدانگ قطعه زمین ساده 
در کوی باغ کهنه به مساحت 75 مترمربع

4772 آقای موسی سعدانی فرزند سهراب ششدانگ قطعه زمین ساده در 
ده ازان به مساحت 50 مترمربع

)در روز دوشنبه 1391/8/22(
4773 آق��ای ابوالفضل خدادوس��ت فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین 

محصور در کوی مصال به مساحت 70 مترمربع
4774 آق��ای ابوالفضل خدادوس��ت فرزند عباس شش��دانگ قطعه زمین 

محصور در کوی مصال به مساحت 351/46 مترمربع
4775 آقای اصغر خدادوست فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی مصال به مساحت 60 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/8/23(
4776 آقای علی صالحان فرزند حس��ینعلی ششدانگ قطعه زمین ساده 

در کوی باغ کهنه به مساحت 50 مترمربع
4780 آقای حس��ین کاملی ازان فرزند کامران و غیره شش��دانگ یکباب 

خانه در کوی باال به مساحت 359/70 مترمربع
4784 آقای حس��ین جب��اری فرزن��د محمدرضا شش��دانگ قطعه زمین 

محصور در ده ازان به مساحت 235/25 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/8/24(

شماره های فرعی از شماره 54 اصلی واقعات در قریه خسروآباد
77 خانم س��کینه رس��تمی ش��اپورآبادی فرزند عباس و غیره ششدانگ 

یکبابخانه در ده خسروآباد به مساحت 222/80 مترمربع
951 آقای حس��ین مش��رفی فرزند قدرت اله ششدانگ یکبابخانه در کوی 

باال به مساحت 521/25 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1391/8/25(

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط
751 آقای حس��ین رحمانی فرزند مصطفی ششدانگ یک باب بهاربند در 

کوی قلعه نو به مساحت 708/54 مترمربع
752 خان��م فرح مرادی فرزند محمدعلی شش��دانگ ی��ک باب خانه در ده 

حسن رباط به مساحت 252/13 مترمربع
754 آقای رحیم رحیمی فرزند محس��ن شش��دانگ یک ب��اب خانه در ده 

حسن رباط به مساحت 1478/30 مترمربع
)در روز شنبه 1391/8/27(

755 آق��ای صفرعلی فالح فرزند اصغر شش��دانگ یک ب��اب خانه در ده 
حسن رباط به مساحت 710 مترمربع

756 آقای احمدرضا علی اکبری فرزند علی اصغر شش��دانگ دو باب بوم 
کن در صحاری حسن رباط به مساحت 400 مترمربع

757 آقای مهدی یاوری فرزند قاسم ششدانگ یک باب خانه در ده حسن 
رباط به مساحت 274/50 مترمربع

)در روز یکشنبه 1391/8/28(
758 آقای حسن امیری فرزند امیر ششدانگ یک باب بهاربند به مساحت 

321 مترمربع
759 آقای حس��ین رحیمی فرزند داود و غیره ششدانگ یک باب خانه در 

ده حسن رباط به مساحت 355/50 مترمربع
765 آقای عبداله رجبیان فرزند محمود ششدانگ یک باب مزرعه مشهور 

به مزرعه عودی به مساحت 65541 مترمربع
)در روز دوشنبه 1391/8/29(

شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب
506 آقای محمدعلی حبیبی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه و زمین 

وصل به آن در ده لوشاب به مساحت 2415/50 مترمربع
507 آقای حس��ین میرزایی فرزند شکراله ششدانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 743/12 مترمربع

508 آق��ای علی میرزایی فرزند باقر شش��دانگ یک ب��اب خانه در کوی 
سرچشمه به مساحت 596 مترمربع

)در روز سه شنبه 1391/8/30(
509 آقای علی اکبر آقائی نژاد فرزند علی شش��دانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 1222/30 مترمربع
510 خانم عذرا ش��بانی فرزند علی اصغر شش��دانگ یک باب خانه در ده 

لوشاب به مساحت 1759/22 مترمربع
512 آق��ای محمدتقی میرزایی فرزند محمدرضا شش��دانگ یک درب باغ 

مزروعی دشت ربیع به مساحت 3384/70 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/9/1(

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا
302 خانم معصومه خاتون جمالی فرزند حس��ن ششدانگ یکبابخانه در 

کوی بنیاد به مساحت 556 مترمربع
352 آقای رمضان زارعی فرزند علی محمد و غیره شش��دانگ یکبابخانه 

در کوی باغ طاهر به مساحت 74 مترمربع
354 آقای محمدرضا توکلی فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 1425 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1391/9/21(
358 آق��ای ابوالفضل کریمی فرزندحس��ن شش��دانگ یکبابخانه در کوی 

ماهور مسیح به مساحت 665 مترمربع
359 آقای عزت اله چوپانی فرزند محمد شش��دانگ یک باب خانه در کوی 

نو به مساحت 454/50 مترمربع
360 آقای حسین کریمی فرزند خیراله و غیره ششدانگ یکبابخانه در الی 

بید علیا به مساحت 423/16 مترمربع
)در روز دوشنبه 1391/9/6(
361 آقای حجت اله کریمی فرزند یوس��ف و غیره ششدانگ یکبابخانه در 

کوی باغ طاهر به مساحت 976 مترمربع
362 آقای محمدتقی کریمی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین محصور 

در کوی نو به مساحت 2895 مترمربع
)در روز سه شنبه 1391/9/7(

شماره فرعی از شماره 90 اصلی واقع در قلعه بلند الی بید
219 آقای ابوالفضل هادی فرزند عین اله و غیره شش��دانگ یکبابخانه در 

کوی قلعه بلند به مساحت 1398/40 مترمربع
)در روز چهارشنبه 1391/9/8(

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در ده موته
453 آق��ای حبیب خراس��انی فرزند س��بزه علی شش��دانگ قطعه زمین 

مزروعی در ده موته به مساحت 1728/66 مترمربع
454 آقای سلطانعلی هادی فرزند عرب ششدانگ قطعه زمین مزروعی در 

ده موته به مساحت 871/57 مترمربع
)در روز پنج شنبه 1391/9/9(
تحدید حدود پالک های فوق به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل 
ش��روع خواهد آمد. لذا به موجب م��اده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین اعالم می ش��ود ک��ه در روز مقرر در مح��ل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
تحدی��د حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قان��ون مزبور ملک آنها با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد. اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک ک��ه در موقع مقرر حاض��ر نبودند مطابق 
مق��ررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبت ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: شنبه 1391/7/22

م الف/ 12090                  نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و مالک میمه

تحدید حدود اختصاصی
4862 ش��ماره: 2918 چ��ون تحدی��د ح��دود اختصاصی شش��دانگ یکدرب باغ مش��جر 
محصور مش��هور 5 جریبی به ش��ماره 1877 فرعی واقع در رزگاه کامو پالک 21- اصلی 
بخش 12 کاش��ان ک��ه طبق پرونده ثبتی به ن��ام آقای محمدمهدی قدی��ری فرزند غالمعلی 
و غی��ره در جری��ان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حض��ور متقاضی ثب��ت به عم��ل نیامده بنا 
به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثب��ت برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک 
مرق��وم در تاریخ 1391/8/15 در س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و 
در ص��ورت مص��ادف ب��ا روز تعطیلی عملیات تحدی��د حدود به روز بع��د 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 صاحب��ان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت معترض ظرف یک 
م��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تی با تقدیم دادخواس��ت ب��ه مرجع ذیصالح 
 قضای��ی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. زرگری- کفیل ثبت 

اسناد و امالک جوشقان
 

ابالغ وقت دادرسی
4867. 1- محم��د چاووش��ی 2- محمود چاووش��ی 3- ع��زت خدادوس��تان 4- عبدالعلی 
مصداقیان 5- مرتضی فرهادیه 6- فرامرز مس��اح 7- منوچهر سلطانی 8- علی ابوطالبیان 
9- مجید 10- حس��ین 11- حس��ن 12- شمسی 13- مهین تاج 14- اس��ماعیل 15- فائزه 
16- س��عید 17- احمد 18- فوزیه 19- حمید 20- ش��ریفه 21- محمدعلی ش��هرت همگی 
مس��عود پور 22- فاطمه حس��ن روغنی 23- فائقه مسعودپور، کالس��ه پرونده: 910570 
ت 21، وقت رس��یدگی: یکش��نبه 91/8/28 س��اعت 9 صبح، خواهان: ش��هرداری اصفهان، 
خواندگان: آقای محمد چاووش��ی و غیره، خواسته: جلب ثالث، خواهان دادخواستی تسلیم 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 21 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارجاع گردیده 
اس��ت و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خواندگان ف��وق الذکر از تاریخ 
نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
 حضور به هم رس��اند. م الف/ 11534 حاج هاشمی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان
 

ابالغ رأی
4886 ش��ماره دادنامه: 9009970351101786، ش��ماره پرونده: 8909980351101481، 
شماره بایگانی شعبه: 891496، خواهان: خانم بی بی کریمی به نشانی ملک شهر بهرام آباد 
کوی شهید کریمی آخرین بن بست پ 147، خواندگان: 1- آقای رجبعلی قدیریان به نشانی 
اصفهان زندان مرکزی اصفهان، 2- آقای محمدحس��ن قاس��می به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه سفته،2- تأمین خواسته، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی خانم بی بی کریمی بطرفیت آقایان 1- محمدحس��ن قاسمی 2- رجبعلی 
غدیریان به خواسته مطالبه صد میلیون ریال وجه سفته های 780199 و 780198 هر کدام 
پنجاه میلیون ریال و خسارات دادرسی با توجه به متن دادخواست کپی مصدق سفته ها که 
توس��ط آقای قاسمی صادر شده و به امضاء آقای غدیریان در ظهر آن رسیده است و نظر 
به عدم حضور آقای قاسمی و اینکه خواهان در جلسه 90/6/19 اعالم نموده بود من صیغه 
آقای قاس��می بودم بابت مهریه من بدهکار بود این 2 فقره س��فته را آقای غدیریان آورد و 
به من داده آقای غدیریان نیز اظهار نمود من فقط به عنوان ضامن پشت سفته ها را امضاء 
کرده ام و صادرکننده سفته ها خود آقای قاسمی است لذا با توجه به مراتب دادگاه دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 249 و 403 از قانون تجارت و 198، 202 و 203 
و 204 تبصره 331، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرس��ی مدنی، خواندگان را متضامنًا 
به پرداخت 1- یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- دو میلیون و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی 3- خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )89/10/23( تا هنگام 
پرداخ��ت به نرخ تورم در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا خوانده ردیف 1 به پرداخت 
هشت هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی محکوم می گردند. با توجه به عدم تودیع خسارات 
احتمالی موردنظر دادگاه مس��تنداً به تبصره ماده 108 و ماده 119 از قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد درخواس��ت تأمین خواس��ته صادر و اعالم می گردد. این قرار قطعی اس��ت. 
رأی محکومی��ت در خصوص خوانده ردیف 2 حضوری و قطعی و در خصوص خوانده 1 
غیابی ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 10879 دفتر 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



امام جواد )علیه السالم( :
 مالقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب -، موجب صفای دل و نورانیت آن 
می گردد و سبب شكوفائی عقل و درایت خواهد گش��ت، گرچه در مدت زمانی 
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