
 آشنایی بابازگشت دوباره دالالن به بازار ارز
 چند روش جهانی 
برای الغر شدن

سوداگران با برخوردهای مقطعی کنار نمی روند
نخستین کنسرت 

موش های آوازخوان 8
 بی نظمی

 BRT 38 مسافر ابدی
محبوب ترین رنگ های 

8خودرو در جهان

وقتی دیوار کنار می رود
 »دیوار« هفدهمین ساخته سیروس مقدم کارگردان پرکار و 
مورد اعتماد مدیران رسانه ملی است که بعد از مجموعه های 
اولیه او )به سوی افتخار، روزهای انتظار، پلیس جوان و...( که 
حکم تمرین و سیاه مشق برای او داشتند، مجموعه های نرگس، 
اغما، پیامک از دیار باقی و... که متعلق به دوران گذار او از یک 
کارگردان معمولی به مجموعه سازی پخته تر بودند و سرانجام 
آثاری همچون زیرهش��ت، پایتخت و چک برگش��تی که به 
جایگاه قابل قبول رسیدن او را گواهی می دادند، ساخته و روانه 
آنتن شبکه اول سیما شده اس��ت. مقدم در مجموعه »دیوار« 
برای دومین بار و پس از 11س��ال که از پخش مجموعه شعاری 
و ناموفق »پلیس جوان« می گذرد، دوباره به س��وژه ای در حوزه 
کارهای پلیسی روی خوش نشان داده و سعی کرده از تمام تجربه 
15 ساله خود در عرصه سریال س��ازی  برای خلق یک مجموعه 
پلیس��ی متفاوت اس��تفاده کند؛ از اس��تفاده از بازیگر توانمند 
 همیشگی ساخته هایش یعنی آتیال پس��یانی گرفته تا استفاده

 به جا و به موقع از بازیگر خوب و کمتر دیده شده ای مانند...

احداث شهرک بازیافت در 
اصفهان ضرورتی ندارد؟

بازنده اصلی فاز دوم 
تحریم ایران کیست؟

 نکوداشت استاد ظریف 
در اصفهان

شنا کردن فوالدماهان 
برخالف جریان آب

پرداخت حقوق بازنشستگان 
ذوب آهن، به روال قبل 

بازگشت       
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 اختالفات با دولت شخصی نیست
 نظری است

رییس مجلس شورای اس��المی درخصوص قطع و کاهش بودجه برخی مراکز فرهنگی 
و دینی اظهار داشت: در سال جاری بودجه اجرایی دولت واقعا کم شده است و این تنها 
مربوط به بخش های فرهنگی نیست. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: بودجه بخش های دینی را نباید تا این اندازه کم می کردند و این اشتباه است، چرا که 
هر چقدر فرهنگ دینی در کشور گسترش یابد به نفع کشور خواهد بود که در این زمینه 

با مسئوالن صحبت خواهم کرد.

 20میلیون تومان هزینه
 جنباندن منارجنبان 
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میثاق فرهاد با ذوب آهن!
نبرد همسایه ها

کمی درباره جدید ترین سریال سیروس مقدم

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری چهار مس��ابقه 
دیگر ادامه خواهد یافت و بعد از بازی دیروز س��پاهان در مقابل صبای قم 
دیگر نمایند فوتبال اصفهان باید در ورزشگاه فوالدشهر میزبان آلومینیوم 

هرمزگان باشد.
 ذوب آهن که بعد از رسیدن به یک ثبات نسبی در طی هفته های نهم و دهم به 
یکباره دچار تغییرات کادر فنی شد در حالی میزبان تیم اکبر میثاقیان است 
که فرهاد کاظمی در تعطیالت لیگ فرصت مناسبی داشته تا با به دست 

آوردن شناخت کافی از تیمش آماده حضور در ادامه لیگ شود. 
 کاظمی خ��ودش هم ب��ه خوبی ای��ن مس��ئله را می داند که جانش��ین 
سرمربی ای ش��ده که همیشه س��ایه اش باالی س��ر نیمکت ذوب آهن 

وجود داش��ته و به همین خاطر نتایج تیم کاظمی بدون شک با نتایج تیم 
کربکندی مقایسه خواهد شد و پیروزی ذوبی ها در اولین مسابقه می تواند 
ادامه کار کاظمی در اصفهان را راحت تر کند، اما در س��وی مقابل هم تیم 
اکبر میثاقیان به مانند ذوبی ها عملکرد مناسبی در لیگ دوازدهم نداشته 
و حضور آلومینیوم در جایگاه ش��انزدهم جدول لیگ نش��ان از ش��رایط 
 بحرانی این تیم در لیگ داش��ته و اختالف یک امتیازی دو تیم در جدول 
رده بندی به این بازی ارزشی دو چندان داده است چون تیم پیروز با رسیدن 
 به س��ه امتیاز این مس��ابقه می تواند خودش را از جمع فانوس به دستان

 لیگ جدا کند.
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583

تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مناقصه
شماره 91/6641/ ص مورخ 91/7/18

1- موضوع مناقصه: خرید مقدار چهار هزار متر کابل 185×1 فشار متوسط جهت تبدیل شبکه های هوایی مسیر 
مترو به شبکه های زمینی

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/7/24 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/8/3 و از طریق مراجعه 
به پایگاه اینترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM ی��ا http://iets.mporg.ir و یا به 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5
4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
مورخ 91/8/14 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در 

تاریخ 91/8/15 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
5- مبلغ برآورد: یک میلیارد )1/000/000/000( ریال بدون هر گونه تعدیل وما به التفاوت.

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ پنجاه میلیون )50/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی 
به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

7- مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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آگهی مزایده
پیرو آگهی مزایده شماره 11828 مورخ 91/5/18 ش��هرداری آران و بیدگل در 
نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1632 تاریخ 90/12/3 شورای اسالمی شهر آران 
و بیدگل نس��بت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در شهرک سلیمان صباحی 
بیدگلی )انتهای بلوار یک( با قیمت پایه کارشناسی با شرایط خاص از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع 
از ش��رایط، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق 

جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/6
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/7

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
خريد لوله پلی اتيلن دو جداره فاضالبی كاروگيت بقطر 600 91-3-270

ميليمتر كوپلر دار جهت خوراسگان
165/500/000جاری

خريد، نصب و راه اندازی تابلو و الكتروپمپ در شهرهای 91-3-271
كوهپايه، اردستان، لنجان به منظور  بهينه سازی مصرف انرژی

132/500/000جاری

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

تولید کننده ان�واع میز و صندل�ی غذاخوری در اس�تان اصفهان 
نماینده فعال می پذیرد. 

                                                                                        تلفن: 09199153269 

شرکت آنیل



چهره روزیادداشت

 تحریم های جدید اروپا 
به وحدت ۱+۵ ضربه می زند

وزارت خارجه روس��یه در واکنش ب��ه تصوی��ب تحریم های جدید 
یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ای��ران اعالم کرد که تحریم های جدید 
اتحادیه اروپا مانع از سرگیری روند مذاکرات با تهران بوده و به وحدت 
گروه 1+5 )میانجی های بین المللی حل مسئله هسته ای ایران( لطمه 

وارد می کند. 
وزارت خارجه روسیه یادآور ش��د که تحریم های برقرار شده توسط 
برخی از کشورها و سازمان ها با بی اعتنایی به شورای امنیت، سازمان 
ملل متحد را وسیله مشروع سیاست بین المللی نمی داند، بنا بر این 
گزارش در این اطالعیه آمده است: تجربه نشان می دهد استفاده از 
چنین تدابیری به حل مؤثر مس��ائل مبرم بین المللی کمک نکرده و 
فقط وضع را بدتر می سازد. به همین دلیل در نتیجه اقدامات اتحادیه 
اروپا ازسرگیری روند مذاکرات با ایران که به نظر ما در آن پیشرفت 
مشاهده می ش��د، برهم خورده اس��ت. تالش ها برای استفاده برون 
مرزی از تحریم ها در هر حال غیر قابل قبول و غیرمجاز است. دوباره 
مجبور هستیم متذکر شویم که در نتیجه اقدامات غیر دوراندیشانه 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا به وحدت گ��روه 1+5 )میانجی های 

بین المللی( ضربه محسوسی وارد می شود.

 خط قرمزی در برخورد با 
پرونده های فساد  اقتصادی  وجود ندارد

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این س��ؤال که آیا در رسیدگی به 
پرونده متهمان فساد س��ه هزار میلیاردی و بیمه ایران خط قرمزی 
وجود دارد که از آن عبور نکرده باشید، گفت: هیچ کس در برابر قانون 
حاشیه امنی ندارد و افراد نمی توانند با قرار گرفتن در حاشیه، قانون 

را نقض کنند. 
حجت االسالم س��ید ابراهیم رئیس��ی  با بیان این که بنای دستگاه 
قضائی مقابله با اخاللگ��ران اقتصادی در ح��وزه ارز، دالر، طال و هر 
کسی که اخالل در حوزه اقتصادی ایجاد کند، است، گفت: مطمئن 
باشید دستگاه قضا برخورد بسیار جدی با این اشخاص خواهد داشت. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در رسیدگی به پرونده متهمان فساد 
سه هزار میلیاردی و همچنین پرونده بیمه ایران خط قرمزی وجود 
دارد که قوه قضائیه نتواند از آن عبور کند، گفت: دستگاه قضائی نشان 
داده که همه در برابر قانون یکسان هس��تند.معاون اول قوه قضائیه 
اظهار داشت : همه افراد باید نس��بت به اعمال و رفتارشان پاسخگو 
 باشند و هیچ کس در برابر قانون، حاشیه امنی نخواهد داشت و افراد 
نمی توانند با قرار گرفتن در حاش��یه، قانون را نق��ض کرده و به آن 

دست اندازی کنند.

 آژانس هرگز نگفته است که 
ایران سالح هسته ای دارد

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که آژانس هرگز 
سخنی مبنی بر این که ایران سالح هسته ای دارد بیان نکرده است.

 یوکیو آمانو با اشاره به موضوع هس��ته ای ایران گفت : آژانس هرگز 
نگفته است که ایران سالح هسته ای دارد. چیزی که همواره ما بیان 
کرده ایم این است که اطالعاتی گس��ترده و منسجم وجود دارد که 
نشان می دهد ایران در فعالیت های هس��ته ای خود درگیر مسائل 
مربوط به توسعه بوده و این موضوعی است که ایران باید به آن پاسخ 
دهد. آمانو همچنین در واکنش به سخنرانی فریدون عباسی رییس 
س��ازمان انرژی اتمی ایران در اجالس پنجاه و شش��مین کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، آن را سخنانی بی اساس 
توصیف کرد. دکتر عباس��ی گفته بود » ممکن اس��ت تروریست ها 
و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده  باش��ند «. مدی��رکل آژانس که در 
لندن و در حاش��یه نشستی سخن می گفت در پاس��خ به این سؤال 
که چرا همان زمان به سخنرانی رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران 
پاسخ ندادید، مدعی شد : گاهی اوقات مناسب نیست که این چنین 

ادعاهایی را با پاسخ رسمی پر و بال داد.

 پیام نفوذ پهپاد 
در سرزمین های اشغالی

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان این که بعد از 
نفوذ هواپیمای بدون سرنشین، متوجه شدیم که رژیم صهیونیستی 
از هیچ قدرت نظامی برخوردار نیس��ت، گفت: امروز سرش��اخه ها و 
استراتژی های دفاعی انقالب اسالمی بسیار قوی شده است و انقالب 
اس��المی ایران می تواند به خوبی مقابل جنگ های بسیار بزرگ تر 

بایستد.
 سردار با اشاره به فشارهای دشمن علیه انقالب اسالمی اظهار داشت: 
هرچه فشارهای دش��من تشدید ش��ود، روح مقاومت، ایستادگی و 
پایداری ملت ایران اوج می گیرد و ملت ایران این فشارهای دشمن 

را یک نبرد تلقی می کند.

در ادامه اقدامات خصمانه غرب علیه جمهوری اسالمی ایران، 
طی روزهای گذشته تحریم گاز ایران به شمار تحریم های ایران 

اضافه شد تا نوار تحریم های ۳۲ ساله کشور ادامه دار شود.
 اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم های تازه ای شامل ممنوعیت 
معامله مالی بانک های اروپا با ایران و ممنوعیت واردات گاز از 
کشورمان را تصویب کرد. صدور گرافیت، فلزات و نرم افزارهای 
مربوط ب��ه فرآیندهای صنعتی نیز مش��مول ای��ن تحریم ها 

شده اند.
نکته جالب توجه اینجاس��ت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا، 
در شرایطی فرمان منع واردات گاز از ایران را صادر کردند که 
در حال حاضر عمال گاز طبیعی ایران به اروپا صادر نمی شود و 
به نظر می رسد این اقدام، بیش��تر به ایجاد هیاهو و یک جنگ 

تبلیغاتی شبیه است تا یک تحریم عملی.
در هر حال هرچند ای��ن تحریم های جدید هی��چ تأثیری در 
اقتصاد کشور نخواهد داشت، اما مصوبه وزرای خارجه اتحادیه 
اروپا برای تشدید تحریم های یک جانبه علیه ایران، با واکنش 
مقامات تهران مواجه ش��د. معاون حقوق��ی رییس جمهور با 
بیان این که این تحریم ها نقض مس��لم حقوق بش��ر است، از 
پیگیری اق��دام حقوقی علی��ه تحریم ها از کان��ال وزارت امور 

خارجه خبر داد.
فاطمه بداغی گفت: محدودیت هایی که درخصوص صادرات 

نفت اعالم ش��ده، به طور حتم معارض با اصول بنیادی حقوق 
بشر محسوب می شود و محدودیت های بانکی نیز در تعارض با 

اصل تجارت آزاد است و به اقتصاد ایران ضربه می زند.
معاون حقوقی رییس جمهور همچنین تأکید کرد: توسل به زور 
به شکل تحریم های یک جانبه حتی اگر به طور جمعی اعمال 
شود، مشروعیت ندارد. همزمان، رامین مهمانپرست سخنگوی 
وزارت خارجه ایران هم فشارهای اخیر غرب را »غیرمنطقی«، 

»غیراصولی« و »غیرانسانی« دانست.
از سوی دیگر، هنوز کمتر از ۲۴ س��اعت از تحریم گاز و برخی 
محصوالت گازی ایران توسط وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا 
نگذشته بود که رایزنی های مقامات اروپایی به منظور معافیت 
شرکت استات اویل هیدروی نروژ برای تحریم واردات گاز مایع 
و برخی از محصوالت گازی از ایران آغاز ش��د تا به این ترتیب 

هنوز تحریم ها شروع نشده تبعات منفی آن مشخص شود.
این در حالی اس��ت که ترکیه نیز خواس��تار تمدید معافیت از 
تحریم های ایران شده است. در همین رابطه وزیر انرژی ترکیه 
به رویترز گفت: ترکیه انتظار دارد که معافیت شش ماهه این 
کشور از تحریم های مالی آمریکا بعد از ماه دسامبر نیز به دلیل 

کاهش خرید نفت از ایران ادامه پیدا کند.
گفتنی است، تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت 
استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه 

فاز ۶ تا ۸ پارس جنوب��ی و از محل قرارداده��ای بیع متقابل، 
روزانه اقدام ب��ه واردات چندین هزار تن گازمای��ع و برخی از 
برش های گاز طبیعی از ایران می کرد، اما با تصویب تحریم های 
جدید، این ش��رکت نفتی در صورت ع��دم واردات گاز مایع با 
زیان های هنگفت روبه رو خواهد ش��د و از این رو، رایزنی هایی 
برای معافیت این ش��رکت نروژی از تحریم های جدید گازی 

ایران آغاز شده است.
در هر حال، پیش بینی ها حاکی از آن است که به زودی اتحادیه 
اروپا با انتش��ار بیانیه ای رسما معافیت اس��تات اویل هیدروی 

نروژی از دور جدید تحریم های نفت و گاز ایران را اعالم کند.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
با توجه ب��ه وضعیت موجود، 
تحریم گاز ایران مش��کلی را 
برای کشور ایجاد نمی کند، 
 ام��ا مش��تری های اروپایی 
ازمناب��ع ای��ران مح��روم 

می شوند.
 در ای��ن می��ان ب��ا اع��الم 
تحریم های جدید، قیمت نفت 
خام نیز باال رفته و بهای آن با 
افزایش دو دالری مواجه شده 
است. پایگاه خبری »فاکس 
بیزنس« اعالم کرده که پس 
از وضع تحریم ه��ای جدید 
اتحادی��ه اروپا علی��ه ایران، 
نگرانی از عرضه نفت، قیمت 
این محصول را به باالی 115 

دالر رسانده است تا به این ترتیب کار برای اقتصاد بیمار اروپا 
سخت تر شود.

در س��وی دیگر میدان، مجلس ایران نیز اع��الم کرده بود که 
ص��ادرات گاز و محص��والت گازی را به اروپ��ا تحریم خواهد 
کرد تا در تحریم ها پیشدس��تی کند. آنچه مسلم است، تجربه 
۳۲ ساله تحریم ایران نشان داده که کش��ور به خوبی در برابر 
هر نوع تحریمی مقاومت کرده و کمترین آسیب را می بیند و 
 در واقع همواره تحریم ها پلی برای پیش��رفت و افزایش تولید 
ب��وده اند.تحری��م حوزه ان��رژی نی��ز از این قاعده مس��تثنی 
 نیس��ت، چرا که این بار مصرف کننده اصل��ی اقتصاد غرب و 

آمریکاست.

تحریم، از رویا تا واقعیت

نگرانی رژیم صهیونیستی از بازنده اصلی فاز دوم تحریم ایران کیست؟
وجود ایرانی مقتدر در منطقه

 »ش��یمون پرز« رییس رژیم صهیونیس��تی در گفتگو با 
رادیو اس��رائیل از این که تالش های دشمنان جمهوری 
اسالمی ایران به تضعیف و شکست نظام این کشور منجر 
ش��ود، ابراز خرس��ندی کرد. این مقام رژیم صهیونیستی 
در بخش دیگری از س��خنان خود از ه��م پیمانان غربی 
رژیم اش��غالگر قدس خواست ضمن حمایت از معاندان و 
دش��منان ایران، زمینه تضعیف نظام این کشور را فراهم 
کنند. به ادعای وی، گزینه مورد نظر رژیم صهیونیس��تی  
تغییر نظام در ایران اس��ت، به نحوی که این کشور اقتدار 

کنونی خود را در منطقه از دست بدهد.

 نشانه گیری ناوجنگی روس 
به سوی جنگنده ترکیه

پایگاه الدیار لبن��ان فاش کرد: هنگام حرک��ت دو ناو جنگی 
روس��ی از بندر طرطوس به س��وی دریا و در عمق ده مایلی 
نزدیکی بندر لیماس��ول قبرس، هنگامی که ناوهای روسی 
 در حال بازگش��ت به س��وی الذقی��ه بودن��د، هواپیماهای 
ترکیه ای بر فراز آنها به پرواز درآمدند. این پایگاه می افزاید: 
پس از پرواز هواپیماهای ترکیه ای، فرمانده ناوهای روس��ی 
دس��تور داد که موش��ک های دریا به هوا از نوع سام ۲1 را به 
 روی عرش��ه ناو حاضر کنند. الدیار نوشت: به محض این که 
موشک ها به سوی هواپیماهای ترک نش��انه گیری کردند، 
هواپیماهای ترکیه ای گریختند، زیرا در غیر این صورت، چهار 
هواپیمای ترک سرنگون شده بودند. الدیار بیان کرد: این واقعه 
پس از هش��دار والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه به 
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رخ داد که گفته بودما 

شوخی نداریم. هر کس طالب جنگ است ما مشکلی نداریم.

 حمایت بغداد 
از طرح آتش بس  اخضر  ابراهیمی

دفتر نخست وزیری عراق »نوری المالکی« با صدور بیانیه ای 
اعالم ک��رد: دولت ع��راق از طرح فرس��تاده ویژه س��ازمان 
ملل و اتحادی��ه عرب به س��وریه مبنی بر اع��الم آتش بس 
میان طرف های درگیر و توقف خونریزی در این کش��ور در 
عید قربان حمای��ت می کند. ما بار دیگ��ر از تمامی طرف ها 
می خواهیم که به این آتش بس پایبند باش��ند و به خشونت 
برای همیش��ه پایان دهند و به راهکارهای مس��المت آمیز 

روی آورند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 آمریکا منتظر نباشد؛ مردم 
ایران از نظام اسالمی دفاع می کنند

صادق زیبا کالم   /استاد دانشگاه 

مقامات آمریکایی و غربی امیدوارند که با فشار تحریم ها علیه ایران، مردم 
بر ضد حکومت نظام اس��المی اغتش��اش کنند. اما تمام این صحبت ها و 
خواس��ته ها در حالی اس��ت که مردم ایران، نظام اس��المی و رهبری آن 
را س��رزنش نمی کنند و ریش��ه مش��کالت را در جای دیگری می دانند. 
من فکر نمی کن��م  تحریم ها چی��زی را در ایران تغییر داده باش��د چون 
رهبری و بس��یاری از ایرانیان نظرش��ان این اس��ت که این تحریم ها در 
اصل، خود به مسائل هسته ای 
ربطی ندارد. ب��ه نظر مردم این 
تحریم ها فقط به دلیل مقاومت 
ایران در مقابل خواس��ته های 
آمریکا و غرب است. مردم در این 
قضیه دولت را مالمت می کنند 
و معتقدن��د ای��ن رخدادها به 
دلی��ل س��وءمدیریت برخی از 
چهره های دولتی در ایران است.
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بسیج، نیروی تعیین کننده نظام است

سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: دشمن آرزو دارد ملت ایران در برابر تحریم و 
مشکالت، کرنش کند تا دوباره به کشور ما بازگردد، اما تا وقتی این جوانان بسیجی و والیت مدار 

هستند، تمام آرزوهای دشمن مدفون خواهد شد.

وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا، در 
شرایطی فرمان 
منع واردات گاز 
از ایران را صادر 

 کردند که در 
حال حاضر عمال 
 گاز طبیعی ایران 

 به اروپا 
صادر نمی شود

واکنش حزب اهلل به 
اقدام ضد ایرانی غرب

اسرائیل آماده پرواز 
صدها پهباد باشد 

به گ��زارش روزنام��ه القدس العرب��ی، حزب اهلل لبن��ان با ص��دور بیانیه ای 
تصمیم ش��رکت یوتلس��ت در قطع برنامه های ش��بکه های ایرانی  بر روی 
 ماهواره ه��ات برد را محک��وم کرد. در ای��ن بیانیه آمده اس��ت : این تصمیم 
به مثابه تعدی آشکار به آزادی بیانی است که غرب همواره از آن دم می زند و 
نیز نقض همه قوانین بین المللی است. حزب اهلل بیان کرد: این تصمیمات مانع 
کشف حقیقت نخواهد شد. شبکه های مورد هدف از سوی غرب و کشورهای 
عربی، همچنان به فعالیت خود و کشف حقایق ادامه خواهند داد.خبر دیگر 
این که سمیر مقبل معاون نخست وزیر لبنان با اشاره به اعزام هواپیمای بدون 
سرنشین حزب اهلل به عمق اراضی اش��غالی بیان کرد: شکافتن دیوار آهنین 

دفاعی اسرائیل موضوعی است که باید به آن افتخار کرد.

سردار محمدرضا نقدی رییس س��ازمان بسیج مستضعفین در حاشیه تجمع 
ده هزار نفری بس��یجیان ودر جمع خبرنگاران و در پاس��خ به سؤالی که از وی 
درخصوص اهداف برگزاری رزمایش پرس��یده ش��د، گفت: یکی از اهداف این 
رزمایش این است که مردم بدانند بسیجیان در داخل کشور در مقابل هر نوع 

تهدیدی مقاوم هستند و ایستادگی می کنند.
وی در ادامه افزود: پیام دیگر این رزمایش برای دش��منان خارجی است؛ برای 
آنهایی که با پرواز یک پهباد بر فراز آسمانشان فرماندهان خود را عزل می کنند و 
یک هفته در کما هستند. رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: آنها خودشان 
را آماده کنند برای روزی که صدها پهباد با ۲5 مدل هدایت کنترل بر روی آسمان 

آنها بچرخد و آنها ندانند که با چه روش هایی باید با این پهبادها مقابله کرد.

 مدیرکل فن��ی و درآمد س��ازمان تأمی��ن اجتماعی گفت: 
بیمه شدگان متقاضی پرداخت حق بیمه در دوره سربازی، 
باید هفت درص��د آخرین حقوق خ��ود را در تعداد ماه های 
خدمت س��ربازی ضرب کنند تا بدین ترتی��ب میزان حق 
بیمه پرداختی برای احتس��اب دوران سربازی در سال های 
بیمه  پردازی به دست آید. محمد حس��ین زدا با تأکید بر این 
که آیین نامه جدید معافیت از خرید خدمت سربازی عطف 
به ماسبق نمی شود، گفت: به موجب این آیین نامه که به تمام 
شعب تأمین اجتماعی ابالغ شده است، تمامی بیمه شدگانی 
که تا قبل از هفت مرداد ماه 1۳۸5 خدمت س��ربازی آنها به 
اتمام رسیده و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه 
پرداز تأمین اجتماعی باشند، از خرید خدمت سربازی معاف 
می شوند. وی در ادامه تأکید کرد: متقاضیانی که مشمول این 
آیین نامه بوده، اما نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کرده اند، 
نمی توانند از معافیت برخوردار شوند. مدیرکل فنی و درآمد 
س��ازمان تأمین اجتماعی گفت: افرادی که بعد از سال ۸5 
خدمت آنها به اتمام رسیده، مشمول این قانون نمی شوند.زدا 
در ادامه خاطر نشان کرد: مبنای محاسبه خدمت نظام وظیفه 
همان مدت زمانی است که به عنوان طول دوره سربازی در 
کارت پایان خدمت افراد درج ش��ده است و امکان پرداخت 

قسطی حق بیمه دوران سربازی نیز وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسالمی در خصوص قطع و کاهش 
بودجه برخی مراکز فرهنگی و دینی اظهار داشت: در سال 
جاری بودجه اجرایی دولت واقعا کم شده است و این تنها 

مربوط به بخش های فرهنگی نیست.
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
بودجه بخش های دینی را نباید تا این اندازه کم می کردند 
و این اشتباه اس��ت، چرا که هر چقدر فرهنگ دینی در 
کشور گس��ترش یابد به نفع کشور خواهد بود که در این 

زمینه با مسئوالن صحبت خواهم کرد.
الریجانی با بیان ای��ن که اختالفات با دولت، ش��خصی 
نیست، بلکه نظری است، افزود: ما معتقدیم که اختالفات 
ما با دولت در زمینه نقدینگی اس��ت و اص��رار ما در این 
زمینه نیز اختالفاتی را به دنبال دارد و این طبیعی است 
که افراد آرای متفاوتی داش��ته باشند. رییس قوه مقننه 
در پاس��خ به س��ؤال یکی دیگر از دانش��جویان مبنی بر 
این که چرا الفاظ آقای مطهری ب��ه آقای کوچک زاده از 
صورت جلسه پاک شده است، افزود: بنده در آن جلسه 
 در مجلس نبودم و قس��م جالله یاد می کنم دس��توری 
از سوی من درخصوص حذف این صحبت ها داده نشده 

است.

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 در ماه نوامبر 
برگزار می شود. روز دوشنبه کاترین اشتون رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد در مذاکرات با ایران 
 پیشرفت حاصل شود. روس��یه از ادامه مذاکرات هسته ای

بین ایران و گروه 1+5 به نمایندگی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در ماه نوامب��ر خبر داد. خبرگزاری اینترفکس 
روس��یه با اعالم این خبر از قول »سرگئی ریابکوف« معاون 
وزیر خارجه روس��یه نوش��ت: مذاکرات که برای ماه نوامبر 
برنامه ریزی شده واقع بینانه اس��ت. بر این اساس ریابکوف 
از اعالم جزئیات بیش��تر درمورد این مذاکرات و مکان انجام 
آن، خودداری کرد. وی در عین حال گفت: مکان دور جدید 
مذاکرات، مس��کو نخواه��د بود.در همین حال س��خنگوی 
کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد که ایران به مذاکرات برای 
حل مسئله هس��ته ای ادامه دهد. خبرگزاری کویت در این 
باره گزارش داد: مایکل مان س��خنگوی کاترین اشتون روز 
سه شنبه با اش��اره به اعمال تحریم های جدید اتحادیه علیه 
ایران در بروکسل به خبرنگاران گفت که تحریم ها بخشی از 
رویکرد مسیر دو سویه ماست که در آن می کوشیم ایرانی ها را 
تحت فشار گذاریم و تحریم ها را بر آنهایی متمرکز کنیم که 

مسئول این برنامه  هسته ای هستند.

 ابوترابی فرد نایب رییس مجلس گفت: ش��رایط کنونی 
بهترین فرصت طالیی برای تحول اقتصادی ایران است 
که می توانیم در کوتاه تری��ن زمان به درآمدهای واقعی 
دسترس��ی یافت��ه و از منابع فروش نفت ب��ه عنوان یک 

سرمایه ماندگار و پشتوانه اقتصاد کشور استفاده کنیم.
  وی بیان کرد: زمان��ی تأمین بودجه ج��اری و عمرانی 
 ش��هرداری ها نگران کننده ب��ود، اما امروز به واس��طه 
تصمیم های درست شوراها و انتخاب شهرداران توانمند، 
ظرفیت بزرگی ب��رای اجرای طرح ه��ای عمرانی بدون 
اتکا به درآمدهای نفتی ایجاد شده که بخش دولتی نیز 
 باید از این تجربه مدیریتی اس��تفاده کند، زیرا آنچه در 

شهرداری ها رخ داده، نمونه ای از ظرفیت ایران است.
 ابوترابی فرد بیان کرد: متأسفانه وابستگی به نفت، ما را از 
پرداختن به ظرفیت های بالقوه و بالفعل دور کرده است 

که باید در این زمینه بازنگری شود.
  وی افزود: دنیا باید بداند ظرفیت ایران بس��یار باالست 
 و کش��وری غنی ب��وده که ع��الوه بر ثروت ه��ای کهن 
تاریخی از دل این سرزمین ثروت می جوشد که باید به 
یک ثروت مولد تبدیل شود و ما قادریم بدون درآمدهای 
 نفت��ی، کش��ور را اداره کنی��م و زندگی بهتری داش��ته 

باشیم.

مجلس انرژی هسته اینظام وظیفه اقتصاد مقاومتی

 جزئیات پرداخت 
حق بیمه خدمت سربازی

اختالفات با دولت، شخصی 
نیست، نظری است

دور جدید مذاکرات ایران و 
۵+۱؛ کمتر از یک ماه دیگر  

شرایط فعلی؛  بهترین فرصت 
برای قطع وابستگی نفتی
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باید شهرت فرهنگی کاشان را 
بازگرداند

 تشکلی برای آموزش 
به زندانیان وجود ندارد

 کشف سردر تاریخی 
باغ خیمه گاه در چهارباغ

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر کاشان گفت: هشتمین 
جشنوراه سراس��ری تئاتر مهر امس��ال با موضوع نمایشی امام رضا)ع( 
رنگ و بو می گیرد. مس��ئول کمیس��یون فرهنگی ش��ورای اس��المی 
ش��هر کاش��ان در گفتگو با ایلنا، افزود: هشتمین جش��نواره سراسری 
تئاتر مهر امس��ال با موضوع نمایشی هش��تمین اختر تابناک امامت و 
والیت، حضرت امام رضا)ع( رنگ و بو می گیرد. حسین واعظی با اعالم 
این مطلب، ضمن اش��اره به شایستگی، لیاقت و اس��تعدادهایی که در 
ش��هر تاریخی کاش��ان وجود دارد، گفت: برگزاری هشتمین جشنوراه 
تئاتر مهر امس��ال نیز بر اس��اس این اس��تعدادها جنبه ملی پیدا کرده 
اس��ت. وی افزود: با توجه به س��ابقه فرهنگی این شهرس��تان در طول 
زمان های متف��اوت، باید کاش��ان را از کمرنگ بودن بی��رون آورده و 
شهرت فرهنگی را دوباره به این ش��هر تاریخی – فرهنگی باز گرداند. 
به گفت��ه وی، برگزاری جش��نواره ها و همایش ها در ش��هر فرهنگی 
 کاشان با جنبه ملی، نماد قدرت و ش��هرت آن را در سطح کشور مطرح 
می کند. مسئول کمیس��یون فرهنگی شورای اس��المی شهر کاشان، 
 داش��تن تاریخچه ملی جش��نواره تئات��ر مه��ر در کاش��ان را یکی از 
شاخصه ها و عوامل کمک به احیای فرهنگ این شهرستان عنوان کرد.

واعظی، قدرت اتص��ال به امام رضا)ع( و تأثیر ب��االی جنبه معنوی این 
جشنواره با نام هش��تمین اختر تابناک امامت و والیت که مایه افتخار 

ایرانیان است را از دیگر شاخصه های مهم این جشنواره دانست. 

مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور گفت: 
استان اصفهان در بیشتر زمینه ها پیشرو اس��ت و صنعتگران آن در 
زمینه ایجاد اش��تغال برای زندانیان هم پیش قدم هس��تند. رحیم 
مطهرنژاد در نشستی با رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار کرد: اصفهان در مورد ایجاد اشتغال برای زندانیان نیز 
می تواند پیشکسوت ش��ود. وی بیان کرد: بین400 تا 500 هزار زن 
و دختر از خانواده های زندانی در معرض آسیب های اجتماعی قرار 
دارند که صنعتگران می توانند ما را در رفع مشکالت آنها یاری کنند.

وی اضافه کرد: مدیرکل زندان های اس��تان اصفهان تا امروز حدود 
شش هزار متر فضا برای ایجاد و توسعه اشتغال زندانیان در اختیار ما 
قرار داده اند. مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانیان 
کشور با بیان این که با ایجاد اشتغال برای زندانیان امنیت در کشور 
باال می رود، اظهار کرد: بخش صنعت می تواند زندانیان اصالح شده 
را در کارگاه های خود بپذیرد که تا حرفه ای را یاد بگیرند. مطهرنژاد 
با اش��اره به این که س��ازمان دولتی برای حمایت از زندانیان وجود 
ندارد، گفت: بنیاد تعاون از بخش خصوصی کمک می خواهد تا با به 
کار گرفتن زندانی ها در کارگاه ها توس��ط این بخش، نگرش منفی 
جامعه به زندانی عوض ش��ود. وی با بیان این که برای حرفه آموزی 
به زندانیان هیچ تش��کلی وجود ندارد، ابراز کرد: ما نیروی انسانی و 

مددجو، ساختمان و فضا و توان کافی در اختیار داریم.

یکی از پژوهشگران میراث فرهنگی با توضیح این که چهارباغ در گذر 
زمان بی مهری ها و لطمات زیادی دیده و منظره آن تغییراتی یافته 
و اثری از باغ های دو ط��رف به جز نامی نمانده اس��ت، گفت: اکنون 
که طرح س��اماندهی بدنه چهارباغ )صرف نظ��ر از چگونگی آن( در 
حال اجرا و مس��یر آن به تدریج آزادسازی شده اس��ت، در بازدید از 
بخش های آزاد شده بدنه شرقی چهارباغ با عمارتی دو طبقه با سازه 
آجری به سبک معماری صفویه که س��قف های طبقه اول سالم ولی 

سقف های طبقه فوقانی فرو ریخته است روبه رو می شویم.
حسین مقصودی که با فارس س��خن می گفت، افزود: در تحقیقات 
میدانی که از مالکان مغازه های محل جوی��ای وضعیت موجود این 
عمارت ش��دم، آنها اظهار داش��تند که اینجا س��ردر ب��اغ خیمه گاه 
)خرگاه( است و تأکید کردند در تعمیرات مغازه ها نقاشی  دیوارهای 
سر در را مش��اهده کرده ایم و با گچ روی آن را پوش��انده ایم. وی در 
ادامه گفت: در نهایت این که دریافتم این عمارت یکی از چند بنای 
س��ردرهای ورودی باغ های تاریخی چهارباغ اس��ت ک��ه اگر به نحو 
احسن عمارت سردر باغ خیمه گاه را مرمت و بازسازی کنند، حیاتی 
تازه به آن داده می شود. این پژوهشگر اضافه کرد: الزم است مسئوالن 
بازسازی بدنه چهارباغ در هنگام آزادسازی اماکن موجود در طرفین 
چهارباغ قبل از تخریب، به آثار باقیمانده تاریخی توجه داش��ته و در 

حفظ و پایداری آن تالش کنند.
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با رویا، بافت فرسوده احیا نمی شود
شهردار اصفهان با انتقاد از روند احیای بافت های فرسوده در کشور 
گفت: با وعده های رویایی نمی ت��وان کاری در این خصوص انجام 
داد و فایده ای ندارد، همان طور که با حلوا حلوا گفتن دهان کس��ی 
شیرین نمی شود. سید مرتضی س��قاییان نژاد با بیان این مطلب به 
 ایمنا اظهار داش��ت: متأس��فانه در حال حاضر برای احیا و نوسازی 
بافت های فرسوده نه تنها در اصفهان، بلکه در کشور برنامه مشخصی 
وجود ندارد. وی با اشاره به این که بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت 
می بایست هرس��اله۱0 درصد از بافت های فرس��وده را نوسازی و 
بهس��ازی کند، افزود: طبق این مصوبه، دولت باید ب��ا تأمین اعتبار 
اجرای نوسازی بافت های فرسوده را در اختیار مجریان قرار می داد، 

اما هنوز اقدامات کافی صورت نگرفته است.

 اصالح 80 نقطه حادثه خیز 
در جاده های استان اصفهان

رییس پلی��س راه فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره به 
شناس��ایی ۱۷0 نقطه حادثه خیز در جاده های استان، از اصالح و 
ایمن سازی۸0 مورد از این نقاط خبر داد. سرهنگ علی نیکبخت با 
بیان این که چند مورد از نقاط حادثه خیزی را پلیس راه شناس��ایی 
و به مبادی ذی ربط معرفی کرده بود، اصالح ش��دند، بیان داش��ت: 
سال گذشته ۱۷0 نقطه حادثه خیز در راه های برون شهری استان 
شناس��ایی و به اداره راه و ترابری و حمل و نقل و پایانه های استان 
معرفی ش��د که خوش��بختانه تا کنون۸0 مورد از این نقاط اصالح و 
ایمن سازی ش��ده اند. وی افزود: تعدادی از این نقاط هنوز کاری بر 
روی آنها صورت داده نشده که به دلیل هزینه بر بودن، نیازمند تأمین 
اعتبار و وقت و زمان کافی برای برطرف کردن آنهاست که امیدواریم 
با اهتمام بیشتر مسئوالن، مش��کالت نقاط باقی مانده نیز به سرعت 
برطرف شده و ما شاهد حوادث کمتری در جاده های استان باشیم.

 خریدهای تضمینی کشاورزان را 
به کشت غله بی انگیزه کرده است

نماینده مردم فالورج��ان در مجلس گفت: کش��اورزان اصفهانی به 
دلیل عدم تضمین دولت در خرید محصوالت آنان، تمایلی به کشت 
غالت ندارند. سید ناصر موسوی الرگانی که با ایمنا سخن می گفت، 
با اشاره به این که اعالم نرخ خریدهای تضمینی از سوی دولت بعد از 
فصل کاشت و برداشت محصول سبب عدم تمایل کشاورزان در کشت 
محصوالت شده، اظهار داشت: متأسفانه نرخ خریدهای تضمینی از 
سوی دولت بس��یار پایین تر از هزینه تمام شده کشاورزان است، تا 

جایی که برداشت محصول برای آنان مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان باال بودن هزینه های کاش��ت و برداشت محصوالت برای 
کشاورزان، افزود: سال گذش��ته قیمت کاه و جو باالتر از گندم برای 
کش��اورزان تمام ش��د، در حالی که دولت و وزارت جهاد کشاورزی 

مدعی حمایت از کشاورزان است.

 رهاسازی باغات 
با واردات بی رویه میوه

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: متأسفانه 
نه فقط در می��وه، که در تمام محصوالت تولیدی بخش کش��اورزی 
به ق��دری واردات انجام ش��د که اکنون ش��اهد هس��تیم ک��ه تمام 
تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان ش��دند. اس��فندیار امینی با اشاره 
به واردات بی رویه محصوالت کشاورزی در سال های اخیر، اظهار 
داشت: متأسفانه اکنون شاهد هس��تیم که تمام تولیدکنندگان در 
بخش های مختلف دامداری، طیور، باغات و صیفی کاری دچار ضرر 
و زیان شدند و تعداد بسیاری از باغات رها شده است. وی در گفتگو 
با ایمنا، ادامه داد: طی سال های گذشته بسیار اتفاق افتاد که هزینه 
برداشت و کرایه حمل و نقل محصول تا بنگاه میوه و میادین به اندازه 
هزینه تمام شده محصولی که به فروش می رسید نبود و تولیدکننده 

ضرر می کرد.

 عملکرد  فرمانداران جوان 
مطلوب است

نماینده مردم شهرس��تان های فریدن، فریدونش��هر و چادگان در 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: عملکرد فرمانداران جوان فریدن و 
فریدونشهر در مدت تصدی این مسئولیت رضایت بخش و مطلوب 
بوده اس��ت. محمدعلی اس��فنانی که حرف هایش را به ایرنا می زد 
اظهارک��رد: در ذات تغییر و تحول، نوعی پویایی و س��ازندگی وجود 
دارد و این موض��وع در تغییر فرمانداران شهرس��تان های فریدن و 
فریدونشهر به خوبی دیده می شود. اسفنانی با رد موضوع سفارشی 
بودن انتصاب فرمانداران و خط دهی از کانال ها و جریان های خاص 
در استان اصفهان، تصریح کرد : حداقل می توانم این موضوع را درباره 

سه شهرستان فریدن، فریدونشهر و چادگان شهادت دهم.

 BRT بی نظمی، مسافر ابدی
گروه ش�هر– مدتی است شهر اصفهان در حالی که در 
انتظار راه اندازی مترو، اصالح ناوگان موجود اتوبوسرانی 
و ترمیم وضعیت تاکسی هاس��ت، دارای امکان حمل و 
نقل دیگری هم شده؛ اتوبوس های بزرگ و قرمز رنگی 
که آنها را به نام BRT می شناسیم و بارها در طول روز 
ممکن اس��ت مس��یر بین آزادی تا زندان را همراه آنها 
باش��یم، اما آیا تا به حال فکر کرده اید ممکن است یک 
مسافر برای همیشه سوار بر این ناوگان نسبتا بزرگ باشد 

و هرگز هم پیاده نشود؟ 
اصال چنین چیزی ممکن اس��ت که یک مسافرهمیشه 
سوار اتوبوس��ی در یک خط تردد بشود و بدون پرداخت 
وجه یا به صدا در آوردن کارت هوشمندش بتواند از بام 

تا شام مجانی سواری کند؟ 
پاسخ به وضوح روشن اس��ت؛ بله! این مسافر، بی نظمی 
نام دارد؛ همان مسافری که در بسیاری از خطوط ناوگان 

اتوبوسرانی اصفهان جا خوش کرده است. 
همین مسئله است که بسیاری از شهروندانی را که قرار 
 است محله شان میزبان جدید BRT در فاز توسعه ای

 آن باش��د، نگران ک��رده و در دل آرزو دارن��د BRT تا 
 همی��ن ج��ا بیش��تر نیاید، چ��را ک��ه در ای��ن صورت 
 مس��افر همیش��گی این ناوگان ک��ه همان ب��ی نظمی

است یقه شان را می گیرد و باید در حالی که یقه را دست 
او داده اند، در ترافیک های عظیم ناشی از باریک شدن 
مس��یر برای BRT بمانند و فاتحه س��روقت رسیدن را 

بخوانند. 
 BRT باور کنید اینها ناشکری و نادیده گرفتن خدمات
یا BRT مداران شهر نیست؛ اینها صرفا تأسف و اندوهی 
است ناش��ی از این که چرا وقتی چنین امکاناتی داریم، 
بازهم نمی توانیم به نحو مطلوبی از آن استفاده کنیم و 

مدام یک جای کار می لنگد. 
چه خوب بود اگر تردد اتوبوس های قشنگ و قرمز رنگ 
BRT که با هزینه های هنگفتی برای عمران اندیش��ان 
اصفهان به اینجا رس��یده، با نظم و بازرس��ی دقیق تری 
انجام می شد تا گالیه های مردمی از دیر آمدن یا نیامدن 

آنها تبدیل به تعریف و تمجید می شد. 
تازه بحث ش��یوه برخورد برخی از رانندگان با مسافران، 
صدای بس��یار بلند رادیو پخش بعض��ی از رانندگان، با 
موبایل حرف زدن همه رانن��دگان اتوبوس در اصفهان 
پشت فرمان و مواردی از این دست، بماند برای وقتی که 

اصالح شد تا در همین ستون از آنها تقدیر کنیم.

گشتی در اخبار

غدیر، خاستگاه همه فعالیت های 
فرهنگی است

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان
حجت االسالم سید حسین بهشتی نژاد

 ما همگ��ی بدهکار ائم��ه معصومین)ع( هس��تیم و هیچ خاس��تگاهی 
 ارزشمندتر از غدیر نداریم؛ چرا که غدیر یکی از طالیی ترین فرصت هاست

و دستگاه های فرهنگی می توانند از ظرفیت این چشمه فیاض استفاده 
فراوان کنند، به همین دلیل در حدیث آمده است که بعد از غدیر، حجت 
بر همه تمام اس��ت و به همین علت از سوی س��ازمان تبلیغات اسالمی 
 استان اصفهان از طرح های فرهنگی ارایه شده برای روز عرفه استقبال 

 می شود.  باید برای آماده سازی 
و  مذهب��ی  هیأت ه��ای 
همایش ه��ای  برگ��زاری 
توجیهی برنامه ریزی ش��ده و 
در برنامه ریزی های فرهنگی 
و مناس��بت های مذهبی پنج 
ماه باقی مانده از س��ال، کمال 

استفاده شود.
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چهره روز
اعضای زن ۴۰ ساله اصفهانی به 3 بیمار، جان دوباره بخشید

زهرا یادگاری که در اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، پس از انجام مراحل قانونی 
و با اقدام خداپس��ندانه خانواده اش در مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(، زیر عمل جراحی 

برداشت عضو قرار گرفت.

3

روزانه ۹50 تن پس��ماند در ش��هر اصفهان تولید می شود که ۳0 
درصد آن مواد قابل بازیافت است و از آنجایی که در شهرهای توسعه 
یافته میزان بازیافت مواد بازیافتی بیش از ۶5 درصد است، این رقم 
در شهر اصفهان بیش از 50درصد است و بیش��تر مواد بازیافتی را 
پسماندهای تر تشکیل می دهد و ساالنه 40 میلیارد تومان برای 
حمل پسماند هزینه می ش��ود. در اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ که 
پاسخگوی شهروندان اصفهانی صورت است، بیشترین درخواست های 
4۶0 هزار خانوار در شهر اصفهان افزایش جمع آوری مواد بازیافتی 

از طریق خودروهای سازمان بازیافت است.

افزایش 20 درصدی جمع آوری بازیافت در سال
بر اساس آمار در سال ۸۹، 45 هزار تن مواد بازیافتی جمع آوری شده 
است و در سال ۹0 این رقم به 54 هزار تن رسیده است که این آمار 
حکایت از روند افزایش ۲0 درصدی جمع آوری بازیافت به صورت 
ساالنه دارد و اگر این روند امس��ال نیز ادامه یابد تا پایان سال ۹۱، 

میزان مواد بازیافتی جمع آوری شده از ۱50 تن در روز به ۱۷0 تن 
می رسد که به نظر می رسد این حجم از مواد بازیافتی نیازمند ایجاد 
شهرک بازیافت در اصفهان باشد؛ شهرکی که در تعدادی از شهرهای 
ایران نیز تجربه ساخت آن وجود دارد، اما تیمور باجول مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با قول این که تا سال ۹5 
کل مواد بازیافتی از پسماند تر شهروندان اصفهانی جداسازی می شود، 

معتقد است احداث شهرک بازیافت در اصفهان ضرورتی ندارد.

احداث شهرک بازیافت در اصفهان ضرورتی ندارد
وی با بیان این که در شش ماهه گذشته س��ال جاری ۲۷ هزار تن 
زباله در ش��هر اصفهان جمع آوری ش��ده، گفت: در حال حاضر در 
سطح شهر اصفهان ۳4 غرفه کانکسی و هفت غرفه ساختمانی برای 
دریافت پس��ماندهای بازیافتی وجود دارد که تا پایان آذر ماه سال 
جاری هفت غرفه دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد لذا احداث 
شهرک بازیافت در اصفهان فعال ضرورتی ندارد. باجول با اشاره به این که 

 در شهرهای دیگر ش��هرک های بازیافت در نقاط پراکنده احداث
 می شود، افزود: ساخت این ش��هرک ها در شهری مانند اصفهان 
که م��واد بازیافتی آن ب��ه طور روزانه برداش��ت می ش��ود، لزومی 
ندارد. وی معتقد اس��ت که غرفه های بازیافت مس��تقر ش��ده در 
س��طح ش��هر، همان فعالیت ش��هرک های بازیاف��ت را انجام می 
ده��د. مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت پس��ماند ش��هرداری 
اصفهان ای��ن را هم گف��ت که غرف��ه ه��ای بازیاف��ت در تمامی 
 نقاط ش��هر مس��تقر هس��تند و ش��هروندان ب��ا مراجعه ب��ه این 
غرفه ها مواد بازیافتی خود را تحویل داده و اقالم بهداش��تی نظیر 

کیسه های زباله و مواد شوینده دریافت می کنند.

استفاده از زباله سوزها با جدیت پیگیری می شود
وی درمورد جمع آوری زباله ها نیز گفت: استفاده از زباله سوزها با 
جدیت در این کالن شهر پیگیری می شود، مذاکرات درخصوص 
راه اندازی زباله سوزها با شرکت های خصوصی انجام شده است و از 

این تکنولوژی در آینده ای نزدیک در اصفهان استفاده خواهد شد.
باجول با اشاره به این که روزانه ۲50 تن ضایعات ریجکت یا همان 
پسماند خروجی کارخانه کمپوست که بیشتر شامل مواد پلیمری، 
کاغذ و پوشاک هستند برای استفاده در دستگاه های زباله سوز جهت 
تأمین سوخت برق ذخیره می شود اذعان داشت: با توجه به مشکالت 
زیست محیطی دفن، ارزش زمین و هزینه های باالی این عملیات 
همچنین این نکته که زباله ها منابع تولید انرژی های نو هس��تند 
گزینه دفن در اصفهان حذف ش��ده تا با اس��تفاده از ریجکت که از 
ارزش حرارتی باالیی برخوردار است، در آینده به انرژی تبدیل شود.

وی به روند تولید برق از ریجکت ها اش��اره و تصری��ح کرد: در این 
خصوص ریجکت های دارای ارزش حرارتی با طی فرآیند سوختن 
موجب گرم شدم بویلر شده و در ادامه با ایجاد بخار و حرکت توربین ها، 
برق تولید می شود. مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد 
شهرداری، کاهش تولید پسماند را از راهکاری های استراتژیک حذف 
گزینه دفن خواند و یادآور شد: در این خصوص می توان با کاهش 
 اس��تفاده از مواد پلیمری با به کار بردن کیس��ه های پارچه ای و یا 
موارد دیگر برای جابه جایی موارد مورد نیاز منازل به این مهم کمک 
کرد. با این حال احساس می شود که جمع آوری این حجم از زباله 
و مواد بازیافتی در اصفهان نیازمند احداث شهرک بازیافت است تا 
به صورت منطقه ای و با اس��تفاده از غرفه های کانکسی پسماندها 
دریافت شود، چرا که اگر امروز به آن نیازی نباشد، در آینده اصفهان 
با رشد جمعیت و افزایش زباله و مواد بازیافتی به طور حتم به چنین 

شهرکی نیاز پیدا می کند.

با وجود تولید روزانه 150 تن مواد بازیافتی در اصفهان

احداث شهرک بازیافت در اصفهان ضرورتی ندارد؟

بحث تولید پسماند از جهات مختلف بهداشتی، زیست محیطی، اقتصادی، اشتغال زایی و غیره  راضیه 
 مطرح است. در کش�ورهای پیش�رفته جهان ابتدا اجتناب از تولید پس�ماند در اولویت قرار دادخواه

می گیرد و پس از آن به مباحثی همچون کاهش تولید، بازیابی، بازیافت و دفن پسماند پرداخته 
می شود. بر اساس نظرسنجی های انجام ش�ده، 5۷ درصد شهروندان تنها برای کاهش مشکالت زیست محیطی 

اقدام به تفکیک پسماند در مبدأ می کنند.
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20میلیون تومان هزینه    
جنباندن منارجنبان 

تعریض پل بزرگمهر 
موفق پیش می رود 

جنباندن منارجنبان یادگار دوره ایلخانیان، موجب تخریب زودرس این بنای 
تاریخی شده است. امیری رییس روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با بیان این مطلب افزود: هر بار جنباندن عمدی این بنای تاریخی این 
بنا را یک گام به تخریب نزدیک می کند، پس از هر چند بار جنباندن این بنا، 
حدود ۲00 میلیون ریال برای مرمت آن  هزینه در بر دارد. وی بابیان این که 
منارجنبان آرامگاه عب��د اهلل ابن محمود یکی از عرفای قرون هفتم وهش��تم 
هجری قمری اس��ت و کاربری مذهبی دارد گفت: برای پیشگیری از تخریب 
این بنا در هنگام زلزله ، مناره های این اثر تاریخی،  ضد زلزله و با قابلیت حرکت 
ساخته شده است. وی جنباندن عمدی منارجنبان از گذشته تا به امروز را امری 
اشتباه خواند و گفت: مراحل مرمت این اثر تاریخی با اعتبار ۲00 میلیون ریال 

هم اکنون  آغاز شده است و تایک ماه دیگر مرمت آن کامل می شود.

شهردار منطقه 4 اصفهان از پیشرفت ۷0 درصدی پروژه تعریض پل بزرگمهر 
خبر داد. علیرضا پرهام که با ایمنا سخن می گفت، ادامه داد: پروژه تعریض پل 
بزرگمهر به منظور روان س��ازی ترافیک در رینگ دوم ترافیکی شهر در حال 
اجراست و تاکنون ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی هزینه اجرایی 
این طرح را یک میلی��ارد و ۳00 میلیون تومان عنوان ک��رد و افزود: عملیات 
اجرایی تعریض پل بزرگمهر اواخر آذرماه تکمیل می ش��ود. شهردار منطقه 
4 اصفهان با بیان این که این پل از دو طرف به صورت عرشه جداگانه و عرض 
۱۱ متر در حال انجام است، تصریح کرد: عرض پل بزرگمهر در حال حاضر ۲۱ 
متر است که با اجرای طرح تعریض، به 4۳ متر خواهد رسید. پرهام تأکید کرد: 
اجرای طرح تعریض پل بزرگمهر به منظور ساماندهی ترافیکی رینگ دوم، در 

دستور کار قرار گرفت. 

با آزادسازی بدنه شرقی چهارباغ صورت گرفت؛رییس بنیاد تعاون زندانیان کشور:مسئول کمیسیون فرهنگی شورای کاشان:



چهره روزیادداشت

سهام ذوب آهن، دولتی ماند
معاون حقوقی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، علت واگذاری 53 درصد 
سهام ذوب آهن اصفهان به صندوق بازنشستگی فوالد را اعالم کرد و به 
سرمایه گذاران اطمینان داد که توقف معامله بلوکی ذوب آهن از پیش 
تعیین شده نبوده اس��ت و دولت تا زمان قطعی نشدن معامله می تواند 
درمورد دارایی خود تصمیمات مالکانه بگیرد.حسین فهیمی درخصوص 
واگذاری بلوک 53 درصدی ذوب آهن اصفهان به صندوق بازنشستگی 
فوالد و سرنوشت عرضه  این بلوک گفت: مصوبه هیأت وزیران درخصوص 
واگذاری ذوب آهن به صندوق رفاه، هنوز به س��ازمان بورس ابالغ نشده 
اس��ت و اطالعات کاملی از جزئیات آن وجود ندارد، ولی اگر این مصوبه 
ابالغ شود، واگذاری 53 درصد ذوب آهن تابع مقررات و مصوبات هیأت 

واگذاری خواهد بود.
 وی با بیان این که دول��ت تصمیم می گیرد که بدهی خ��ود را از محل 
واگذاری سهام زیرمجموعه پرداخت کند، در پاسخ به این سؤال که آیا 
متوقف شدن معامالت بلوکی ذوب آهن به دلیل واگذاری آن به صندوق 
فوالد بود، گفت:قطعا خیر، زیرا مقررات معامالت عمده اشکاالتی داشت 

که سازمان بورس در صدد رفع و رجوع آن برآمد.
 لذا به سرمایه گذاران اطمینان می دهم که این طور نبوده و دستورالعمل 
معامالت عمده باید تغییر می کرد.انتشار این خبر باعث اعتراض شدید 
فعاالن بازار س��رمایه ش��د، به طوری که کارگزاران بورس توقف عرضه 
بلوکی ذوب آهن در نیمه معامالت را ترفندی برای انتقال آن به صندوق 
بازنشس��تگی فوالد دانس��تند و آن را دور زدن قانون قلمداد کرده و در 

تعارض جدی با سیاست های خصوصی سازی نامیدند.

متقاضیان مسکن   مهر در اصفهان 
6 ماهه صاحبخانه می شوند

مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان با اشاره به این که 
متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر در اصفهان کمتر از شش 
ماه صاحبخانه می شوند، گفت: با افتتاح واحدهای مسکن مهر، 
شاهد ثبات نسبی در بازار مسکن هستیم. محمود محمودزاده 
خاطرنش��ان کرد: در دو دهه گذشته، افزایش قیمت زمین و 
مسکن در کش��ور رکوردش��کن بود، اما اکنون در 96 شهر از 
103 شهر استان اصفهان مسکن مهر در حال ساخت است و 
همشهریان اصفهانی واجد شرایط مسکن مهر می توانند از این 
فرصت برای خانه دار شدن استفاده کنند. قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی بیش از 30 هزار و 500 واحد مسکن مهر را آماده 
بهره برداری دانست و ادامه داد: این تعداد واحد آماده افتتاح با 
عنوان خود مالکین و 99 ساله در سطح استان پراکنده است 
که بزرگ ترین آن، پروژه سایت فوالدشهر به تعداد بیش از پنج 
هزار واحد به شمار می رود. سال گذشته نیز 42 هزار و 500 

واحد مسکن مهر در استان اصفهان افتتاح شد.

پرداخت حقوق بازنشستگان 
ذوب آهن، به روال قبل بازگشت       

بازنشس��تگان ذوب آهن حقوق عقب افتاده شهریور ماه را تا 
پایان هفته جاری دریافت می کنند. همچنین درمورد معوقات 
خدمات پزش��کی، غرامت و غیره، این معوقات که حدود 34 
میلیارد تومان است با قول مساعد ایمیدرو و از طریق تعامل 
با شرکت های مربوطه، پرداخت خواهد شد. استاندار اصفهان 
از حل مش��کل تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب 
آهن خبر داد و گفت: با ابالغ دولت مبنی بر واگذاری س��هام 
برخی از ش��رکت ها که از قبل تعیین ش��ده بود و همچنین 
تصویب پرداخت حقوق از محل س��ود س��هام، بازنشستگان 
دیگر مشکلی نخواهند داش��ت و از این پس طبق روال قبلی 

حقوق خواهند گرفت. 

حذف اولویت 10 قطعی شد
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
 اع��الم ک��رد ک��ه ح��ذف اولوی��ت ده��م از فهرس��ت 
دریافت کنندگان ارز مبادله ای قطعی اس��ت. سیدجواد 
تقوی با اعالم این که ب��ه طور قطع ب��ه اولویت دهم ارز 
مبادله ای تخصیص داده نمی ش��ود، گف��ت: این موضوع 
درب��اره بخش��ی از کاالهای اولوی��ت نهم نی��ز عملیاتی 

خواهد شد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
انفجار در خط لوله گاز ایران به ترکیه

صادرات گاز ایران به ترکیه درپی انفجار مجدد در خط لوله صادراتی در خاک این کشور بار دیگر 
متوقف شد. این انفجار که در ساعات پایانی پنج شنبه شب در نزدیکی مرز شرقی ترکیه رخ داده، 
عالوه بر متوقف ساختن جریان صادرات گاز به این کشور، 28 سرباز ترک را نیز مجروح کرده است.

گذر از۲۵0 میلیارد دالر 
صادرات غیر نفتی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهدی غضنفری
پیش بینی می ش��ود مجموع ارزش صادرات غیرنفتی با احتس��اب 
میعان��ات گازی طی دولت های نه��م و دهم، بالغ ب��ر 250 میلیارد 
دالر شود. کل صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در پایان 
شش ماه نخست سال 91، با رش��د 30 درصدی، از 21 میلیارد دالر 
عبور کرده اس��ت. انتظار می رود این میزان در پایان امس��ال از مرز 
50 میلیارد دالر گذر کند. از 
ابتدای سال 84 تا پایان سال 
90 بالغ بر 1۷5 میلیارد دالر 
ص��ادرات غیرنفت��ی محقق 
ش��ده و رقم خدم��ات فنی 
و مهندس��ی صادر شده نیز 
حدود 20 میلیارد دالر بوده 

است.
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در همین راستا دادس��تان کل کشوردر نشس��ت خبری خود ، از 
برخورد بدون اغماض با هم��ه اخاللگران در زمین��ه ارز خبر داد و 
گفت: در این زمینه قانون داریم و یکی از بندهای قانون اخاللگران 
به موضوع ارز و نظام پولی کشور برمی گردد و مجازات آن در صورت 
اثبات به خاطر ضربه زدن به نظام اقتصادی در حکم فساد فی االرض، 
اعدام است و در غیر این صورت فرد مجرم به حبس بیش از پنج سال 

محکوم می شود. 
از سوی دیگر مسئولین دولتی نیز در این مدت خبر از پایین آمدن 
قیمت ارز و همچنین ساماندهی بازار با فعالیت های مرکز مبادالت 
ارزی می دادند، در حالی که راه اندازی مرکز مبادالت ارزی و تأمین 
کردن بخش��ی از نیاز متقاضیان ارز در بازار، همچنین جدیت قوه 
قضائیه برای برخورد با اخاللگران، نوید کاهش نرخ ارز و کوتاه شدن 
دست دالالن از بازار را می داد، اما برخی از خبرها حکایت از بازگشت 
دوباره دالالن به بازار دارد. گویی دالالن که سودای سودهای کالن را 

در سر می پرورانند هنوز دست از فعالیت نکشیده اند. 
خیابان س��په و برخی خیابان هایی که کم و بیش در زمینه خرید 

و فروش دالر در اصفهان فعال بودند و این خیابان ها، محل تجمع 
دالرفروشان بود با حضور پلیس و دستگیری تعدادی از آنها، دیگر 
از حضورشان خالی شده اس��ت و صرافان نیز از خرید و فروش ارز 
خودداری می کنند، اما ظاهرا دالالنی که کارش��ان خرید و فروش 
غیرقانونی ارز اس��ت، از این کار دست نمی کشند. در همین زمینه 
برخی رس��انه ها خبر دادند که  این عده، حدود س��اعت 9 شب در 
همان مکان های قبلی تجمع می کنند و به کار خود ادامه می دهند و 
خریداران ارز نیز با حضور در این مکان به معامله می پردازند. دالالن 
که پیش از این مقدار قابل توجهی ارز در دست داشتند، این شب ها 

بدون همراه داشتن آن معامله می کنند.
  این عده  با همراه داش��تن دس��تگاه های کارتخوان مجهز به سیم 
کارت به خرید و فروش در این منطقه، مشغولند و با فراغ بال در حال 
تعیین قیمت برای ارز هستند!  و ظاهرا محدودیتی نیز برای تأمین 
نوع ارز و مقدار آن هم  اعالم نمی کنند و می گویند هر  نوع ارز به هر 

میزان قابل تأمین است.   
این مس��ئله نش��ان می دهد که  بازار ارز هنوز متولی واقعی خود 

را نشناخته است. گویا در همین نابس��امانی های اخیر، هر یک از 
وزارتخانه های مربوطه و یا بانک مرکزی تقصیر را بر گردن دیگری 
می انداختند و تنها به فکر دور نگهداشتن خود از هجمه ها بودند. 
دالالن نیز از بی برنامگی مسئولین نهایت استفاده را در جهت آشفته 
کردن بازار و بردن س��ودهای کالن کردند. سوداگران ارزی قطعا با 
برخوردهای مقطعی کنار نخواهند رفت، هرچند وزارت اطالعات، 
س��پاه و نیروی انتظامی در این زمینه تالش های خوبی انجام داده 
اند، اما مسئوالن دولتی نیز باید به فکر درمان ریشه ای تالطم های 
بازار ارز باشند.  متولی بازار در کش��ور، نهادهای دولتی هستند، نه 
نهادهای امنیتی، بنابراین این توقع که صرفا نیروهای امنیتی باید به 

بازار سامان دهند قطعا توقعی نابجاست.

تحلیل کارشناسان بانکی از نوسان دالر
به گفته ولی اهلل سیف کارشناس اقتصادی کشورمان صرف نظر از 
این که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، مشکل اقتصاد کشور این 
است که نوسان ها به شدت به فعالیت های اقتصادی اعم از واردات 
و صادرات لطمه وارد می کنند. وی از نرخ س��ود به عنوان مصداق 
رفع بالتکلیفی در اقتصاد کشور یاد کرد و تدابیر دقیق ارزی را برای 
رفع این پدیده در اقتصاد کشور خواس��تار شد. همچنین، مهدی 
رییس زاده، با انتقاد از پدیده چند نرخی در اقتصاد کشور، تعیین یک 
دامنه نوسان برای نرخ ارز را برای از بین بردن ریسک فعالیت های 
تولیدی الزم دانست. وی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد 
را برای برگرداندن نقدینگی به بخش های تولیدی اقتصاد پیشنهاد 
کرد. سید بهاء الدین حسینی هاشمی نیز با اشاره به تثبیت گلخانه ای 
نرخ ارز، آن را دلیل واردات محور ش��دن اقتصاد در سال های اخیر 
عنوان کرد. وی با اشاره به این که نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است، 
درخواست کرد که بانک مرکزی از ادامه سیاست تزریق ارز به بازار 

برای کاهش نرخ دست بکشد.

پیامدهای بسته پولی 90
س��یف در تش��ریح بخش��ی از تأثیرات سیاس��ت اتخاذ ش��ده در 
بسته سیاستی س��ال 90 گفت: اولین بخش��ی که تحت تأثیر این 
سیاست های انبساطی قرار گرفت، بازار سرمایه بود، سپس و به تدریج 
بازار سکه و ارز دچار نوس��ان و تالطم شد. ابعاد و عمق این پیامدها 
آنچنان گس��ترده بود که به نظر نمی رس��د دیگر کسی باقی مانده 
باشد؛ که این تجربه را قبول نداشته باشد. چرا که اتخاذ سیاست های 
نادرست پولی امسال پیامدهای ناگوار خود را به صورت تمام قد به 
رخ کشید و اگر در گذشته برخی سعی می کردند با ارایه تفسیرهایی 
خاص در تأثیر عواملی مانند نرخ سود در سایر مؤلف های اقتصادی 
تردید ایجاد کنند، ام��روز و با تجربه تلخی که از س��ر گذرانده ایم، 
بر همگان مسلم شده اس��ت که در حال حاضر بیش از هر چیز به 
حرکت در راستای ایجاد تعادل در بازار نیاز داریم. نکته مهم اما این 
است که دستیابی به این تعادل از منطق خاصی تبعیت می کند که 
یکی از مهم ترین این اصول انتخاب یک شاخص برای تنظیم سایر 

پارامترها با آن باشد.

سوداگران با برخورد های مقطعی کنار نمی روند

بازگشت دوباره دالالن به بازار ارز

نوسانات ارزی در چند هفته اخیر سبب شد نرخ دالر و سایر ارزها بار دیگر روندی صعودی   گروه
به خود گرفته و برخی با استفاده از این نوسان بازار به سودهای کالنی دست یابند. درهفته های  اقتصاد

اخیرکه سرعت افزایش نرخ ارز افزایش یافت، سفته بازان شهامت بیشتری یافتند و تقاضای 
فزاینده، نرخ ارز را به مرزهای ناشناخته ای رساند. 
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علوی به نش��انی بلوار ارتش خ وحید ابتدای حسین آباد مجتمع تجاری عسکری طبقه دوم، 
واح��د 2، خوانده: خانم عاطفه ابراهیمی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذی��ل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواس��ت آقای مصطفی میرمعنی بطرفیت خانم عاطفه ابراهیمی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال وجه چهار فقره رس��ید به انضمام خس��ارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور 
بابت وام مأخوذه بوده و اینکه نامبرده پس از پرداخت اقس��اط وام حق رجوع به خوانده را 
دارد لذا دادگاه خواس��ته مطروحه را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 709 قانون مدنی و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50/100/000 ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و مبلغ 1/002/000 ریال خسارات دادرسی و هم چنین به حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه از 90/12/24 لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می 

باشد. م الف/ 11692 زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5079  ش��ماره اجرائیه: 9110420351300179، ش��ماره پرونده: 9009980351300745، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900755، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090351301925 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970351300174 محکوم علیه 
حسین زهیری نشانی: پل سرهنگ ک شهید بهشتی ک شهید رجایی پ 36 محکوم است به: 
پرداخت یکصد و بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه از زمان تقدیم 
دادخواس��ت 90/8/1 تا زمان تأدیه آن در حق محکوم له علی اصغر دهقانی نش��انی: روی 
دش��ت- مادرکان و پرداخت حق االجرا اعالم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بده��د. 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 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود 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 باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 
 همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

م الف/ 11691 امینی- مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5080 ش��ماره دادنامه: 9109970350300677، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300200، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910200، خواهان: بانک انصار با نمایندگی محمود کربی با وکالت 
آقای اصغر رضائی به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر جنب کالنتری 14 س��اختمان ارس طبقه 
اول، خوانده: آقای محمدرضا صادقی علویجه به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: نظ��ر به اینکه خواهان باس��تناد یک فقره چک به ش��ماره 121156/424189/13 
مورخ 90/9/5 عهده بانک ملت به مبلغ 340/000/000 ریال طرح دعوی نموده با توجه به اینکه 
صحت و اصالت مستند مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتساب آن به خوانده نیز مسلم و وجود اصل چک در ید خواهان استقرار 
دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال ذمه مشارالیه و طلب خواهان دارد 
و ب��ا توجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه ب��ودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده و با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی 
م��ورخ 91/6/4 حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارس��ال ننموده و در قبال خواس��ته خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده اس��ت. لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
تش��خیص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 
قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 340/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و پرداخت مبلغ 6/800/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ 
سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی دارد. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 

11690  اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5081 نظر به اینکه آقای مس��لم هاش��می زاده فرزند غالم به اتهام فروش مال غیر حس��ب 

ش��کایت آقای محمدتقی اسدی اجگردی فرزند باقر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
901405 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. 
م الف/ 11681 پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

احضار
5082 ش��ماره: 901252 د 28 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 9009984117000558 این 
دادیاری آقای س��ید حسن مومنی فرزند س��ید علی به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
آقای محمود پور جهانی از طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مرات��ب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 

آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 
دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11679 شعبه 

28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5083  چون خانم ش��بنم منصوران زاده فرزند محمدجواد شکایتی علیه آقای سیاوش عالم 
زاده فرزند غالمحسین مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالسه 910727 
ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود واز متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی 
جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11678 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5084 نظ��ر به اینکه آقای حس��ین مهدی به اتهام کالهبرداری ش��کایتی علیه آقای روح اله 
نصیری فرزند علی داد از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 910621 ب 15 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11677 ش��عبه 15 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان
 

احضار
5085 چون آقای محس��ن احمدیان فرزند احمد ش��کایتی علیه آق��ای محمود احمدی مقدم 
فرزن��د عزیزاله مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 910697 ب 1 این 
بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر 
م��ی ش��ود واز متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی 
جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 11676 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

مزایده در خصوص مال منقول )نوبت اول(
5108 اج��رای احکام ش��عبه 4 دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص کالس��ه اجرایی 49/91 ج ح 4 محکوم له محمود بهارلویی و علیه ش��رکت کار و 
صفه به مدیریت آقای محس��ن بشیری به نش��انی اصفهان، شهرک صنعتی جی، خ چهارم، 
پالک 109 مبنی بر مطالبه مبلغ 13/757/710 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 7/893/000 
ری��ال بابت حق بیمه به منظور فروش یک دس��تگاه گیوتین ب��رش ورق فوالدی با وصف 
کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تع��رض طرفین واقع گردی��ده در تاریخ 91/8/18 از 
ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 
برگزار نماید. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اخیرالذکر شرکت کار و 
صفه قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حس��اب 
سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان 

و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
ش��روع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس: دستگاه 
sc 2000 مورد نظر یک دستگاه گیوتین ضربه ای ساخت شرکت فوالد سابان، 2 متری مدل 

ب��ه ابع��اد تقریب��ی 2500×2100× 1300 میلیمت��ر به ش��ماره س��ریال 745016 مجهز به 
الکتروموت��ور 4kw با عرض ب��رش 600 میلیمتر با حداکثر ضخام��ت برش 20 میلیمتر و 
حداکثر طول برش 2000 میلیمتر سالم و آماده به کار بازدید فنی به عمل آورده و قیمت پایه 
مزایده دس��تگاه مذکور را با عنایت به س��ال ساخت و ارزش روز بازار و درصد استهالک 
رویت ش��ده و مدنظر داشتن س��ایر عوامل مؤثر در امر کارشناسی به مبلغ 18/000/000 
ریال کارشناس��ی واعالم نظر می گردد. م الف/ 12374 مدیر اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
5109 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و ضمائم به آقای حاج قدم علی حیدری و محمدحس��ین 
هراتی آقای جواد عیدی وندی دادخواس��تی به خواسته: الزام به انتقال سند به طرفیت شما 
در ش��ورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 203/90 ش 4 ح ثبت و برای روز 
دوشنبه مورخ 91/7/25 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به دستور ش��ورا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ می گردد. و جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه چهارم 
حقوقی ش��ورای حل اختالف ش��اهین ش��هر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در 
این ش��ورا حاضر ش��وید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. شعبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر
 

ابالغ
5110 نظر به اینکه آقای افشین قربانی فرزند تقی به اتهام کالهبرداری حسب شکایت آقای 
ش��هاب الدین صادقی فرزند مرتضی و خانم س��هیال غافل فرزن��د محمدعلی از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 911184 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 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 شعبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11854 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5111 نظر به اینکه آقای محمد ش��اه س��نایی فرزند رس��ول به اتهام ضرب و جرح عمدی 
و فحاش��ی حسب ش��کایت آقای حس��ن نصرآزادانی فرزند محمد از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 901765 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقام��ت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 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 شعبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 11855 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5112 ش��ماره اجرائیه: 9110420351000175، ش��ماره پرونده: 9009980351001326، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901326، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000545 محکوم علیهم 1- علیرضا الماسی نام پدر: 
محمد عل��ی مجهول المکان 2- جالل نوابی نام پدر: یداله نش��انی: دولت آباد- کیلومتر یک 
جنب ابزار یدکی هیتاش��ی ش��رکت آرام صنعت زاینده رود محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
54/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/080/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی 
و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 87/12/3 در حق محکوم له مس��عود آزادی نام 
پدر: غالمعلی نش��انی: اصفهان خ نظر ش��رقی کوچه باغ به مجتمع سپهر واحد 2. اجرایی و 
پرداخ��ت مبلغ 2/700/000 ریال بعنوان نیم عش��ر اجرایی در ح��ق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي 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 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود 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 باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 

ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 
 همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.

م الف/ 11863 هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5113 ش��ماره دادنامه: 9109970353400769، ش��ماره پرون��ده: 9109980365800404، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910406، شاکی: خانم مریم ملکی به نش��انی خ کاوه خ گلستان خ 
اش��راق ک اقاقیا پ 27، متهم: آقای حجت اله تقی چپ به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 
1- تهدید، 2- ترک انفاق، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم بنام 
آقای حجت اله تقی چپ فرزند علی متولد 1354 دائر بر ترک انفاق نسبت به فرزندش بنام 
محدثه و تهدید حس��ب شکایت همسرش بنام خانم مریم ملکی و اظهارات مطلع در تحقیقات 
مقدماتی و عدم حضور و دفاع از س��وی متهم بزه انتسابی محرز و مستنداً به مواد 642 و 
669 قانون مجازات اسالمی متهم مذکور بلحاظ ترک انفاق به تحمل 91 روز حبس و بلحاظ 
تهدید با رعابت بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت مبلغ دو 
میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 11856  

مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائی
5114 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800251، ش��ماره پرونده: 9009980350800008، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900008، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350802243 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9009970350801725 محکوم علیه 
بهمن صالحی نام پدر: حس��ین مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 2/494/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم 
ل��ه به��رام محمودی نش��انی: اصفهان خ زینبیه ایس��تگاه یزدان ک رس��الت پ 17 ضمنًا 
حق االجرا 6/000/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بده��د. 3- مالي معرفي کن��د که اجرا 
حک��م و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را ق��ادر به اجراي 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگ��ر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقضاء 
مهل��ت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن 
ب��راي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا ص��ورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس 
از 61 روز ت��ا 6 م��اه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 
اج��راي احکام مدني میباش��د به مواردي از قان��ون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي 
مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 
 10 آب��ان 1377 توج��ه نمائید. م الف/ 11862 هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5115 ش��مار اجرائیه: 9110420352200153، ش��ماره پرون��ده: 9009980352201643، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901711، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970352200293 محکوم علی��ه محمدرضا برزگر نام پدر: 
جلیل مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت دو هزار سکه طالی کامل بهار آزادی بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 1/130/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها س��مانه 
جمش��یدی کاکش نام پدر: حاجی نش��انی: اصفهان ملک ش��هر خ مفتح خ ناصر خس��رو خ 
فردوس��ی مواد غذایی فردوس��ی. حق االجرا مبلغ 2/550/000 ریال محاسبه و پرداخت آن 
به عهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد 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 قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي 
از م��اده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اج��راي احکام و قانون آیین 
دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 11861 افغانی- مدیر دفتر شعبه بیست و دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



فرید فرخنده کیش تأکید کرد: حوزه هنری به عن��وان یکی از متولیان فرهنگ و هنر 
در بخش سینما به دنبال سینمای پاک و فیلم سالم اس��ت و در این راستا از برخی از 

چهره های جوان و کاربلد جوان در عرصه سینما حمایت کرده است.

فرید فرخنده کیش مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی سوره با بیان 
این مطلب در توضیح همکاری با کارگردان های جوان برای حمایت از آنچه سینمای 
پاک نامید به خبرنگار مهر، گفت: حمایت از فیلمس��ازان ج��وان در جهت حمایت از 

ایده های ناب آنها از اهداف سینمایی حوزه هنری است.
 در این بین توجه به س��ینمای پاک و فیلم س��الم از فاکتورهای مهمی اس��ت که در 
تولیدات مدنظر داریم. وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا عنوان »سینمای پاک« 
تداعی کننده این مطلب نیست که تاکنون س��ینمای پاک وجود نداشته است، گفت: 
اصال منظور این نیست، چرا که خانواده سینمای ایران در طول این سال ها با عملکرد 
خود نشان داده  که به سینمای پاک معتقد بوده و اصال شکی در این موضوع نیست و 
خدای ناخواسته این گونه تعبیر نشود که تالش سینماگران را در طول سال ها با این 

عنوان زیر سئوال برده ایم.
مدیر امور فرهنگی و تولید سازمان توسعه سینمایی در ادامه افزود: معتقدیم که باید 
از سینمای پاک حمایت شود و در این مورد هم مدعی هستیم که از این نوع سینما در 

حوزه هنری دفاع خواهیم کرد.
این مدیر س��ینمایی ب��ه تازه ترین تولیدات س��ینمایی ح��وزه هن��ری و حمایت از 
فیلمس��ازان جوان اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه ظرفیت  تولیدات سینمایی در 

 حوزه هنری باال رفته اس��ت و بنا داریم 15 فیلم س��ینمایی را طی یک س��ال آینده
 تهیه و تولید کنیم.

فرخنده کیش در ادامه با اش��اره به این مطلب که حوزه هنری برای نخستین بار سراغ 
کارگردان های فیلم اولی رفته است، گفت: افتخار دارم اعالم کنم که سازمان توسعه 
سینمایی سوره برای نخستین بار سراغ کارگردان های جوانی رفته است که قصد دارند 

فیلم های اول خود را تهیه و تولید کنند.
 وی در ادامه افزود: در واقع ک��م توجهی به کارگردان های جوان در عرصه س��ینما از 
نقص های مهمی است که سعی کردیم با حمایت از این تولیدات، آن را جبران کنیم. 
مهدی جعفری، دانش اقباشاوی، افشین هاشمی و محسن قرائی از جمله فیلمسازان 
جوانی هستند که سوابق و تجربیاتشان کمک کرد تا اعتماد حوزه هنری نسبت به آنها 

جلب شده و به عنوان تهیه کننده آنها را همراهی کند.
مدیر ام��ور فرهنگ��ی و تولید س��ازمان توس��عه س��ینمایی در پای��ان صحبت های 
خود ب��ه اهمی��ت موض��وع خان��واده در تولیدات ت��ازه حوزه هن��ری اش��اره کرد و 
گفت: یکی از مس��ائل مورد تأیی��د در حوزه هن��ری در عرصه فیلمس��ازی، توجه به 
 مس��ئله خانواده اس��ت و در این بین حفظ بنیان ه��ای خانواده از مه��م ترین اهداف

 در بحث فیلمسازی است.

موسیقی فاخر لزوما 
سنتی  نیست

6 ایرانی، نامزد جایزه 
ادبیات کودک دنیا

علی طریقت، نوازنده تار  گفت: موسیقی ماندگارو فاخر برای تعالی فکر، 
اندیشه و روح انسان به وجود می آید و فرقی ندارد پاپ، کالسیک، سنتی و 
یا نواحی باشد.وی ادامه داد: به نظرم هر نوع موسیقی که به دور از تجاری 
بودن و تفریحی بودن ساخته ش��ود و تفکر غنی و اندیشمندانه به همراه 
داشته باشد، در ذهن مخاطب ماندگار است.  این نوازنده تار درباره درک 
نادرست مخاطبان از موسیقی فاخر اظهار کرد: بسیاری از مخاطبان گمان 
می کنند موسیقی فاخر و ماندگار، همان موسیقی سنتی است و هر آنچه 
غیر از این باشد، فاخر نیست؛ در حالی که فاخر بودن لزوماً سنتی بودن را 
به همراه ندارد. این آهنگساز در ادامه گفت: موسیقی که با تفکر واندیشه 
ساخته شود، هرگزکهنه نمی شود. ممکن است تغییرات ساختاری داشته 

باشد، اما تم آن تغییر نخواهد کرد و غبار کهنگی نمی گیرد.

فهرست نامزدهای جایزه ادبیات کودک »آس��ترید لیندگرن« 2013 در 
حالی اعالم شد که نام شش نماینده از ایران در میان نامزدها دیده می شود.

 برگزارکنن��دگان جای��زه  ادبیات کودک »آس��ترید لیندگرن« فهرس��ت 
207 نامزد از 67 کش��ور جهان را به عنوان نامزدهای جایزه س��ال 2013 
اعالم کرد که نام نویس��ندگان ایرانی شامل مصطفی رحماندوست، توران 
میرهادی و احمدرضا احمدی و تصویرگران ایرانی شامل  فرشید مثقالی  و  
محمدعلی بنی اسدی در این بین دیده می شود.  نامزدهای 67 کشور جهان 
امسال پررنگ تر از سال گذشته در این رقابت ادبی شرکت داشته اند. هر ساله 
نویسندگان، تصویرگران، مؤسسات و نهادهای ادبیات کودک و نوجوان از 
کشورهای مختلف جهان برای دریافت این جایزه  پنج میلیون کرونی با هم 

به رقابت می پردازند.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

»پرویز« جایزه ارتقای سینمای آسیا را برد
 موزه »ماکرو« شهر رم ایتالیا شاهد برگزاری مراس��م اختتامیه سیزدهمین جشنواره فیلم 
آسیا تک بود؛ جش��نواره ای که در آخرین ش��ب برگزاری آن فیلم بلند »پرویز« به نمایش 

در آمد و مجید برزگر، سازنده آن موفق شد جایزه ارتقای سینمای آسیا را به دست آورد.

5

عطاران و حاتمی در فیلم مهرجویی
رض��ا عط��اران، حام��د به��داد، حس��ن 
پورشیرازی و لیال حاتمی بازیگران فیلم 
س��ینمایی »چه خوبه که برگش��تی« به 

کارگردانی داریوش مهرجویی هستند.
ب��ه تازگ��ی پروان��ه س��اخت فیل��م 
 س��ینمایی »چه خوب��ه که برگش��تی« 
بیست و ششمین اثر داریوش مهرجویی 
صادر ش��د. این فیلم در فضای کمدی ساخته خواهد ش��د. در این فیلم 
پر بازیگر، بازیگرانی چون رضا عطاران، حامد بهداد، حس��ن پورشیرازی 
و لیال حاتمی بازی خواهند کرد. داریوش مهرجویی پیش از این دو فیلم 
موفق با موضوع کمدی »اجاره نش��ین ها« و »مهمان مامان« را س��اخت 
که با اس��تقبال مخاطبان مواجه ش��د. »نارنجی پوش« آخرین س��اخته 
مهرجویی نیز عالوه بر دریافت جوایز متعدد، توانست در جذب مخاطب 

موفق عمل کند.

»خرس« به سینماها می آید 
معاون امور فعالیت های سازمان سینمایی 
از صدور پروانه نمایش آخرین فیلم خسرو 
معصومی در آینده نزدیک و تعلیق سه ماه 
فعالیت های شرکت پخش پاسارگاد خبر 
داد. علیرض��ا س��جادپور، مع��اون ام��ور 
فعالیت های سینمایی و سمعی و بصری 
سازمان سینمایی درباره آخرین وضعیت 
پروانه نمایش داخلی فیلم »خرس« گفت: این فیلم تمام مراحل قانونی 
برای دریافت پروانه نمایش بین المللی خود را انجام داد و نمایش های این 

فیلم در جشنواره های خارج کشور طبق ضوابط قانونی انجام می شود.
او  افزود: اطالع دارم که تهیه کننده فیلم درخواست صدور پروانه نمایش 
داخلی این فیلم را به ارشاد داده و روند قانونی صدور پروانه آن در حال طی 

شدن است و به زودی پروانه نمایش این فیلم صادر می شود.

فیلمساز سال آسیا درگذشت
کوجی واکاماتسو، فیلمساز پرکار و پیشرو 
ژاپنی که بی��ش از 100 فیلم کارگردانی 
کرد، بر اثر جراحات ناشی از تصادف با یک 
تاکس��ی از دنیا رفت.گویا یک تاکس��ی 
جمعه شب در منطقه شینجوکو در توکیو 
با واکاماتس��و برخورد کرده ب��ود. برابر با 
گزارش های پلیس در لحظه وقوع حادثه، 
واکاماتسو از ناحیه لگن دچار شکستگی شده بود، اما وضعیت او بحرانی 
نبود. این حادثه جمعه حدود ساعت 22 در یک جاده چهار بانده فاقد چراغ 
راهنمایی یا خط عابر پیاده در مرکز توکیو روی داد. کوجی واکاماتسو چند 
روز پیش با حضور در جش��نواره بین المللی فیلم پوسان در کره جنوبی، 

جایزه فیلمساز آسیا در سال 2012 را دریافت کرد.

نکوداشت استاد ظریف در اصفهان
بزرگداشت استاد هوشنگ ظریف، از اساتید 
پیشکسوت موسیقی، روز سوم آبان ماه در 
 هنرس��رای خورش��ید اصفه��ان برگزار 
می شود. این نکوداش��ت با حضور استاد 
ظریف،پروین صالح )همس��ر اس��تاد و از 
نوازندگان گروه پایور(،اساتید موسیقی و 
همچنین مهدی ستایش��گر، مدیر مجله 
هنر موسیقی برگزار خواهد شد. در حاشیه اجرای این برنامه، گروه موسیقی 
ش��هنوازان اصفهان نیز به خوانندگی علیرضا فریدون پور و سرپرس��تی 
علیرضا رحیمیان قطعاتی از هوشنگ ظریف را برای نخستین بار به صورت 

گروهی اجرا خواهند کرد.

دوران سانسور سر آمده است 
رییس سازمان صدا و سیما 

عزت اهلل ضرغامی 
برخی می خواهند با حذف ش��بکه های ما از ماهواره ها و ش��بکه های 
کابلی کشورهای غربی، از انتش��ار این صدای نو و متفاوت جلوگیری 
کنند، غافل از آن که دوران سانسور و جلوگیری از نشر اطالعات دیگر 
سرآمده است؛ چرا که  صنعت رسانه به علت دگرگونی های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی از یک سو و توسعه فناوری های ارتباطی از سوی 
دیگر همواره در مع��رض تغییر و تحول بوده اس��ت. ای��ن تغییرات 
سبب تحوالتی در ماهیت، مأموریت و رس��الت رسانه ها شده است. 
مدیران رسانه های نوین، باید همواره با آینده نگری، محیط رسانه ای 

خود را به خوبی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهند و از روندها و 
تغییرات پیش رو اطالع دقیق 
حاصل کنند ت��ا بتوانند برای 
منطبق کردن سیاس��ت ها و 
راهبردهای س��ازمان خود با 
ش��رایط آینده، برنامه ریزی 

کنند.

اگر من خودی نیستم، پس... 
چندی پیش و در مراسم تقدیر از علی اصغر پورمحمدی، مدیر 
سابق شبکه سه در تاالر ایوان شمس که  توسط هنرمندان، 
برنامه سازان و کارکنان این شبکه اجرا شده شده بود، مدیر 
محبوب هنرمندان حرف های جالبی زد که شاید اگر همچنان 
مدیر بود، خیلی از این حرف ها زده نمی شد و در ادامه بخشی 

از آنها را نمی خواندید.   
    در طول دوران خدمت زحمات زیادی را به شما هنرمندان،  
تهیه کنندگان، کارگردانان و نویسندگان محترم دادم که از 
شما معذرت می خواهم، به خصوص مدیرانی که بیشتر با آنها 

در ارتباط بودیم.
     در این س��ال ها اگر موفقیتی بوده، ب��رای رضایت افراد 
نبوده. هر چند ما با همه مراجعه کنندگان و مردم و مسئوالن 
 تعامل داش��تم و تعامل خوب و س��ازنده ای هم بود. اما اهل 
بده بستان نبودم. سیاسی کار نبودم. سیاست زده نبودم. اهل 
هیچ روزنامه، حزب، سایت و دار و دسته خاصی نبودم. به قول 
آقای فردوس��ی پور با هم اختالف نظر داش��تیم اما اختالف 

نظرمان به خاطر کار بوده.
     از مدیران و کارکنان شبکه سه تشکر می کنم و خیلی شما 
را اذیت کردم. از مهندس ضرغام��ی وآقای میرباقری و آقای 
مهاجرانی و همه مدیران خودم تشکر می کنم. اما یک مدیر 
 خوب نبودم. به من اعتماد داشتند اما مدیری که تو سری خور

باش��د، خوب نوکری بکند نب��ودم و معذرت م��ی خواهم از 
مدیرانم.

     از دکتر الریجانی که واقعاً به من لطف داش��تند و در آن 
دوران حساس خیلی از من حمایت می کردند تشکر می کنم.

     از دکتر دارابی که برای رفاه و بهبود حال من و برای این که 
استراحت کنم این بار را از دوش من برداشتند تشکر می کنم. 
     آقای ضرغامی، شما دو سال است تلویزیون را ول کردید. 
به شما گفتند ش��ما کارتان با کار تلویزیون نباشد ما خیلی 
خوب اداره اش می کنیم، اما این طور نیست. شما نباید اجازه 
می دادید در تلویزیون فردی که اگر مدیر بوده و از او راضی 
نبودند بر ما مسلط شود. فردی که قباًل رییس حراست یک 
فروش��گاه در ش��اه عبدالعظیم بوده، نباید به پورمحمدی به 
پورحس��ین، به دکتر کرمی، به دکتر رستم وندی و... دستور 
 بدهد. نباید جوری باش��د در تلویزیون م��ا، بر یک عده مدیر 
با تحربه، مؤمن، مس��لمان و هنرمند یک آدم بی هنر مسلط 

شود. 
درپایان مراسم و هنگامی که حضار مدیر دوست داشتنی را 
تشویق می کردند، پورمحمدی گفت: دست نزنید؛ چون من 
یک موقع جو گیر می شوم، یک حرف هایی می زنم که برای 

خودم بد است. 

مقدم در مجموعه »دیوار« برای دومین بار و پس از 11سال که 
از پخش مجموعه ش��عاری و ناموفق »پلیس جوان« می گذرد، 
دوباره به س��وژه ای در حوزه کارهای پلیسی روی خوش نشان 
داده و س��عی کرده از تم��ام تجربه 15 س��اله خ��ود در عرصه 
سریال سازی  برای خلق یک مجموعه پلیسی متفاوت استفاده 
کند؛ از استفاده از بازیگر توانمند همیشگی ساخته هایش یعنی 
آتیال پسیانی گرفته تا استفاده به جا و به موقع از بازیگر خوب و 
کمتر دیده شده ای مانند مهدی س��لطانی در یکی از نقش های 
اصلی مجموعه و همین طور اس��تمرار اس��تفاده از دکوپاژها و 
میزانسن های پیچیده و حرکات متنوع دوربین )که از مجموعه 
زیر هشت شروع شده و مش��خصه بارز دوره اخیر سریال سازی  
اوس��ت( که در مجموع بیش��تر در خدمت اث��ر و ارتقای کیفی 
جایگاه آن به کار گرفته ش��ده اس��ت؛ هر چند ک��ه مثل هر اثر 
نمایش��ی دیگری می توان نقایص و ایراداتی را ه��م به آن وارد 

دانس��ت. به عنوان مثال، بی توجهی به کلیش��ه ش��دن کامران 
تفتی در نقش های منفی مجموعه های تلویزیونی که این بازیگر 
نس��بتاً خوب و باتجربه را دقیقاً به همین دلیل کلیش��ه شدن و 
از قبل قابل پیش بینی بودن درست مثل دیگر همکارش یعنی 
رامین راستاد به پاشنه آشیل و نقطه ضعف بسیاری از کارهای 
تلویزیونی چند س��اله اخیر بدل کرده اس��ت؛ نقطه ضعفی که 
وقتی میزان حضور تفتی در قاب شیشه ای و در مقابل دوربین 
مجموعه های ریز  و  درشت تلویزیونی را هم به آن اضافه کنیم، 

برجسته تر شده و بیشتر به چشم می آید.
نقطه ضعف دیگر کارنامه بازیگری س��ریال، بازی کار نش��ده و 
ناپخته تینا آخوند تبار در نقش خورشید است که مشخص است 
از ابتدا انتخاب نادرستی بوده و بخت با سیروس مقدم بوده که 
نویسنده اثر سکانس های بیش��تری را برای این بازیگر باتجربه 
ننوش��ته تا ضعف بازی او بیش��تر از این به ب��ازی بازیگر خوب 

مقابلش یعنی مه��رداد صدیقیان لطمه نزن��د. در خصوص نوع 
دکوپاژ و قاب بندی کار هم همان طور که اشاره شد، صرف نظر از 
محسنات غیرقابل انکاری که در مجموعه دیده می شود و میان 
مجموعه با بسیاری از آثار سرهم بندی شده و سطحی تلویزیونی 
دیگر فاصل��ه می ان��دازد، در مواردی ه��م به نظر، بازیگوش��ی 
کارگردان کمی بیشتر از حد الزم شده و او تکنیک هایی را به کار 
گرفته که بیش��تر در کارهای تجربی یا شخصی توجیه دارند تا 
کاری که از قدیمی ترین و رس��می ترین ش��بکه تلویزیونی در 
حال پخش است؛ مثل استقرار دوربین در داخل یخچال منزل 
سرهنگ س��بزی )آتیال پس��یانی( و گرفتن نمای آب خوردن 
س��رهنگ که اگرچه جذاب اس��ت، ولی به همراه بس��یاری از 
حرکات چرخشی و گردشی دیگر دوربین مجموعه فاقد توجیه 

و زیاده روی در بازی با فرم به نظر می رسد.
دس��تمایه مضمونی مجموعه اگرچه دس��تمایه بکری نیست، 
ولی چون ما به ازاهای بیرون��ی زیادی دارد و ب��رای بینندگان 
 سریال ملموس می نماید، مقبول و قابل دفاع است. قصه حبس 
طوالنی مدت محکوم و روزشماری او برای اتمام دوره محکومیت 
و انتقام گرفتن از بانیان زندان رفتنش هم از جمله داستان هایی 
اس��ت که دائما در صفحات حوادث روزنامه ها تکرار می شوند و 
همین پس زمینه ذهنی، اشتیاق مخاطب برای تماشای نسخه 
تصویری اس��ت که داس��تان های مکتوب را دوچندان می کند؛ 
به وی��ژه آن که مقدم ب��ا نیم نگاهی به آثار موف��ق آن طرف آبی، 
سکانس های تأثیرگذاری مانند شیوه یارگیری جمیل )مهدی 
سلطانی( با اضافه شدن یک به یک افراد باند به نفرات قبلی که 
در کنار و در حقیقت در معیت جمیل در حرکت به سوی خالف 
هستند را هم س��اخته و پرداخته کرده که از همان قسمت های 

ابتدایی بیننده را برای تماشای ادامه کار ترغیب می کند.
شاید اگر برچسب مناسبتی بودن و فش��رده شدن برای پخش 
در هفت��ه نی��روی انتظامی روی س��ریال نبود و مق��دم و گروه 
نویسنده سریال مجبور نمی شدند کل داستان را در قسمت های 
محدودتری نسبت به آثار روتین تلویزیونی جمع و جور کنند، 
حاصل کار خیلی بهتر از آنچه هم اکنون به نام مجموعه »دیوار« 
در حال پخش اس��ت درمی آمد، ولی تا همین جا هم باید گفت 
که نتیجه نهایی، هم قابل قبول و بهتر از ساخته های تعدادی از 
کارگردانان دیگری اس��ت که به عنوان پلیسی سازان تلویزیون 
شناخته می شوند و هم بهتر و پخته تر از مجموعه »سقوط آزاد« 
است که سال گذشته به عنوان نخستین مجموعه مناسبتی هفته 
پلیس ساخته شد و با وجود این که نام علیرضا امینی را به عنوان 
کارگردان بر خود داشت، به هیچ وجه انتظارات را برآورده نکرد.

کمی درباره ی جدید ترین سریال سیروس مقدم

وقتی دیوار کنار می رود

گروه  »دیوار«، هفدهمین ساخته سیروس مقدم، کارگردان پرکار و مورد اعتماد مدیران رسانه ملی 
است که بعد از مجموعه های اولیه او )به سوی افتخار، روزهای انتظار، پلیس جوان و...( که حکم فرهنگ

تمرین و سیاه مش�ق برای او داش�تند، مجموعه های نرگس، اغما، پیامک از دیار باقی و... که 
متعلق به دوران گذار او از یک کارگردان معمولی به مجموعه سازی پخته تر بودند و سرانجام آثاری همچون زیرهشت، 
پایتخت و چک برگشتی که به جایگاه قابل قبول رسیدن او را گواهی می دادند، ساخته و روانه آنتن شبکه اول سیما 

شده است.
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مدیرتولید سازمان سینمایی سوره:

سینمای پاک را حمایت می کنیم

گروه فرهنگ - ژان پی�ر ِملویل متول�د 20 اکتبر ۱۹۱۷ با ن�ام اصلی ژان پیر 
گرومباخ، فیلمساز و کارگردان مشهور فرانسوی بود. او نامش را به دلیل عالقه 
به نویسنده آمریکایی، هرمان ملویل به »ملویل« تغییر داد.  در جنگ جهانی 
دوم خدمت کرد و در عملیات اژدها جنگید. زمانی که از جنگ برگشت برای 
دریافت اجازه نامه ای جهت دس�تیاری کارگردان اقدام کرد، اما درخواس�ت 
وی رد شد. بدون داشتن این پش�تیبانی، تصمیم گرفت که به روش خودش 
فیلمس�ازی را آغاز کند. وی به فیلمسازی مس�تقل تبدیل شد، استودیوی 
شخصی خود را تأس�یس کرد و با فیلم نوآرهای تراژیک کمینه گرایی )مانند 
سامورایی یا دایره سرخ( مشهور شد. ستارگان جذاب سینمایی چون ژان پل 
بلموندو، لینو ونتورا و آلن دلون در فیلم هایش بازی کردند که دلون، بهترین 

نماینده تیپ بازیگر ملویلی است.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

یک اصفهانی در تیم ملی بیسبال 
اسامی تیم ملی بیس��بال ایران برای حضور در مسابقات بین المللی 
پنجاب پاکستان اعالم شد. بر این اس��اس سعید باطنی بازیکن تیم 
پاور پایپ )نماینده کمیته بیسبال استان اصفهان ( از سوی سرمربی 

تیم ملی بیسبال به اردوی این تیم دعوت شد. 

کوهنوردان اصفهانی خانه دار شدند!
خانه کوهنوردی اصفهان روز چهارشنبه با حضور رییس هیأت استان 

و نماینده فدراسیون افتتاح شد.
سالن چند منظوره شهید چمران سال گذشته مورد بهره برداری قرار 
گرفت، اما عمال از آن استفاده نمی شد. با تالش های غالفگر رییس 
هیأت کوهنوردی در زمان مدیریت خدابخ��ش در اداره کل ورزش 
 و جوانان اس��تان، این س��الن به هیأت کوهنوردی واگذار و با صرف 
هزینه ای بالغ بر ی��ک میلی��ارد و 200 میلیون ریال، ف��از اول این 
مجموعه آماده بهره برداری ش��د. گفتنی است فاز اول این مجموعه 
شامل یک دیواره بولدینگ، دو دیواره سرعت و مسیرهای تخصصی 
غارنوری اس��ت که برای اولی��ن بار در اس��تان اصفهان س��اخته و 
برای استفاده عالقه مندان آماده شده اس��ت. در حاشیه این برنامه 
پورموسی، معرفت و سپهری به عنوان پیشکس��وتان و بنیانگذاران 

سنگنودری در اصفهان مورد تجلیل قرار گرفتند. 

انتصاب شائبه برانگیز سپاهان
سمت مترجمی نفر اول یک تیم فوتبال سمت حساسی است و این که 
باشگاه س��پاهان حاضر شده اس��ت با رضا چلنگر که در حال حاضر 
کارمند باش��گاه رقیب یعنی پرسپولیس اس��ت همکاری کند جای 

سؤال دارد. 
فراموش نکنیم مترجم یک سرمربی خارجی نزدیک ترین شخص به 
سرمربی است و اگر کمی با فوتبال آشنا باشد با همه جزئیات تدابیر 

سرمربی تیم برای بازی ها یا یک بازی خاص آشنایی پیدا می کند.
 در گذش��ته هم دیده ایم که کرانچ��ار بعضی از تمرینات را پش��ت 
درهای بس��ته برگزار کرده است و این نش��ان از اهمیت او به مخفی 
ماندن تاکتیک های تیم مثال برای یک بازی حس��اس اس��ت.  البته 
خوشبختانه بازی رفت سپاهان و پرس��پولیس گذشت، در غیر این 
صورت باید منتظ��ر حرف و حدیث هایی نی��ز در خصوص آن دیدار 
و مترجمی چلنگر عالوه بر دیدار برگش��ت دو تیم می بودیم!  بحث 
چلنگر یا مترج��م دیگر مطرح نیس��ت، بحث این اس��ت که چنین 

تصمیمی می تواند شائبه برانگیز باشد. 

رکورد جالب قلعه نویی 
امیر قلعه نویی س��رمربی اس��تقالل در هفته دوازده��م لیگ برتر با 
 تیم فصل گذش��ته اش، تراکتورس��ازی تبریز روبه رو می شود. امیر

 قلعه نویی در مصاف با تیم های س��ابق خود رکورد جالب��ی دارد و به همه 
تیم های قبلی اش در اولی��ن رویارویی خارج از خانه باخته اس��ت! 
درواقع تمام تیم های س��ابق ژنرال در اولین میزبانی با شکست او را 
بدرقه کرده اند. قلعه نویی در فصل 81 سرمربی استقالل اهواز بود و 
فصل بعد سرمربی استقالل تهران شد. او در لیگ 82 بازی رفت در 
آزادی را از استقالل اهواز برد، اما در اهواز 2-1 باخت که همین باعث 
دور شدن استقالل از قهرمانی لیگ برتر در آن فصل شد. او در نیم فصل 
دوم 86 سرمربی مس کرمان شد که با این تیم استقالل را در کرمان 
شکست داد، اما فرصتی برای بازی در آزادی با استقالل نبود. او فصل 
87 سرمربی استقالل ش��د و در بازی مقابل مس در کرمان بازنده از 
میدان خارج شد. قلعه نویی فصل 88 به س��پاهان رفت و با این تیم 
مقابل تیم سابقش استقالل، در آزادی 1- صفر باخت. او فصل گذشته 
نیز سرمربی تراکتور بود که در مصاف با تیم سابق خود در فوالدشهر 

2-1 شکست خورد. 

حضورقاسم با صورت  متورم در تمرینات
حدادی فر که در ب��ازی با داماش ب��ه دلیل برخورد ب��ا بازیکن این 
تیم ش��مالی از ناحیه فک و ص��ورت دچار مصدومیت ش��د، بعد از 
بازی مجبور ش��د فکش را جراحی کند به همین دلی��ل تا هفته ها 

نمی توانست در تمرینات تیم اصفهانی شرکت کند. 
قاسم از روز سه شنبه نرم دویدن را آغاز کرد، در تمرینات ذوب آهن 
حاضر بود و از روز چهارش��نبه به تمرینات گروهی ذوب آهن اضافه 

شد.  

 پیروزی ماهان 
برابر تازه واردهای لیگ

تیم بس��کتبال فوالد ماهان در چارچوب برنامه های تدارکاتی پیش 
از آغاز فصل روزپنج ش��نبه در س��الن ملت اصفهان به مصاف البدر 
بندر کنگ رفت و توانس��ت این تیم را با نتیجه ۹۳ بر 62 شکست دهد. 
در این دیدار جواد داوری و نیکوالس تسکیتیشویلی هر دو با کسب 
21 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار معرفی شدند. 
البدر کنگ با قهرمانی در لیگ دس��ته یک باشگاه های کشور اولین 
فصل حضور در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد. رقابت های لیگ برتر 

بسکتبال از یازدهم آبان آغاز می شود. 

 خبری از معاوضه جمشیدیان 
با گردان نیست

رسول خوروش

سرپرست تیم فوتبال سپاهان
تاکنون خب��ری از مذاکره ب��رای معاوضه جمش��یدیان ب��ا گردان 
نبوده اس��ت.خبرمعاوضه احمدجمشیدیان با ش��هاب گردان تنها در 
روزنامه ها مطرح شده است.  این خبر فقط در رسانه 
هاست و باشگاه سپاهان از این موضوع اطالع ندارد. 
جمش��یدیان مثل هر بازیکن دیگری که از نیمکت 
نشینی ناراحت اس��ت، نگرانی دارد، اما صحبت 
جدایی وی نیست و خودش هم حرفی نزده 
است. تصمیم داشتیم یک مدافع خارجی 
جذب کنیم، اما با توجه به افزایش قیمت 
دالر جذب بازیکن خارجی به نفع باشگاه 
نیس��ت و ترجیح می دهی��م از جوانان 

خودمان استفاده کنیم.
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یک االغ، مربی تیم ملی آفریقا را به کشتن داد

»توماس مادیگیج مک« مربی تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی پنج شنبه شب و در حالی 
که در استان لیمپوپوی این کشور در حال رانندگی بود، پس از تصادف با یک رأس االغ به 
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 ذوب آهن 
مدعی قهرمانی است

 شوک بزرگ
 به استقالل

احمد محمدپور با اشاره به بازی تیمش مقابل آلومینیوم تصریح کرد: با تمرینات 
خوبی که پشت سر گذاشتیم از لحاظ فنی در شرایط خوبی هستیم و آماده ایم تا 
با برد، امتیازهای از دست رفته را جبران کنیم. وی افزود: بازی سختی در پیش 
داریم زیرا آلومینیم تیم جوان و سرسختی است، اما تیم ما نیز از آمادگی باالیی 
برخوردار است ومی توانیم با برد مقابل آلومینیوم به رده های باالی جدول صعود 
کنیم. محمدپور اضافه کرد: اختالف امتیازی زیادی با تیم صدرنشین نداریم. 
ذوب آهن نیز می تواند از مدعیان اصلی قهرمانی باش��د و با چند برد متوالی 
می توانیم به رده های باالی جدول صعود کنیم. وی ادامه داد:آقای کربندکی 
زحمت های زیادی برای ذوب آهن کشید، اما تغییر در کادرفنی تیم سبب شد 

تیم از لحاظ بدنی وروحی در شرایط ایده آلی قرار بگیرد.

قلعه نویی برای بازی با تراکتورسازی همراه تیمش به تبریز نمی رود تا آبی پوشان 
پیش از این مسابقه با شوک بزرگی مواجه ش��وند. تیم های فوتبال استقالل و 
تراکتورسازی تبریز امروز شنبه در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر 
به مصاف هم می روند اما امیر قلعه نویی در این مسابقه، آبی پوشان را همراهی 
نخواهد کرد.گفته می شود قلعه نویی به خاطر عدم مواجه شدن با هواداران تیم 
تراکتورسازی، این تصمیم را گرفته است، ولی ماجدی سرپرست تیم استقالل با 
رد این شایعه گفت: زانوی قلعه نویی که هفته گذشته جراحی شده بود مجددا 
عفونت کرده و سه روز پیش پزشکان مجبور شدند بخیه های پای او را باز کنند. 
طی هفته های اخیر، اختالفاتی بین او و مسئوالن باشگاه تراکتورسازی به وجود 

آمده بود که می توانست بازی امروز دو تیم  را تحت تأثیر قرار دهد.

تعظیم نیمار در مقابل رونالدینیو
مصاف اتلتیکو )تیم  رونالدینیو( و س��انتوس)تیم نیمار(، در حالی با 
تساوی 2-2 به پایان رس��ید که نیماردراین بازی گلی استثنایی را به 
ثمر رساند و بعد از گلزنی به سمت رونالدینیو رفت و درمقابل او تعظیم 
کرد تا نشان دهد که هنوز هم احترام در دنیای فوتبال بی معنا نیست. 

پینتو وتحقق یک رؤیا
پینتو دروازه بان دوم بارسا که دو سال است با گروه 
موس��یقی دال اوخا هم��کاری می کند، ق��راردادی 
با شرکت س��ونی اس��پانیا امضا کرد. اومی گوید: با 

سختکوشی و اشتیاق می توان به رؤیاها رسید. 

باالک بازداشت شد
میشائیل باالک بازیکن سابق تیم آلمان  به دلیل سرعت 
باال در یکی از بزرگراه های اسپانیا توسط پلیس متوقف 
و بازداشت شد. مقامات محلی محکومیت او به پرداخت 

جریمه ده هزار یورویی خبر می دهند. 

وقتی سازمان لیگ خواب است!
 اوایل هفته گذش��ته بود که خبری 

گروه 
ورزش

مبنی بر تغیر زمان بازی ذوب آهن و 
آلومینیوم از روز شنبه 2۹ مهر به روز 
پنج شنبه 27 مهر بر روی خروجی تعدادی از خبرگزاری ها 
قرار گرفت که کمی عجیب و دور از ذهن بود، چون هیچ کدام 
از این دو تیم درخواس��تی ب��رای زودتر برگزار ش��دن بازی 
خودش��ان به س��ازمان لیگ نداده بودند و این مسئله حتی 
تعجب ذوبی ها را به عنوان میزبانان این بازی به همراه داشت 
که به گفته مدیر رس��انه ای باش��گاه ذوب آهن، اصفهانی ها 
مجبور شدند که برای اطالع از زمان دقیق مسابقه با آلومینیوم 
به صورت کتبی از فدراسیون فوتبال و البته مسئوالن سازمان 
لیگ استعالم کنند. اما ماجرا جایی جالب تر شد که با مراجعه 
به پایگاه اطالع رس��انی سازمان لیگ در س��ایت فدراسیون 
فوتبال متوجه ش��دیم که سرچش��مه همه این اشتباهات از 
سوی این سایت نشأت گرفته و بعد از تغییر ساعت بازی امروز 
شنبه از ساعت 15:۳0 به س��اعت 15، این سایت با اشتباهی 
عجیب از تاریخ ش��نبه 27مهرماه!! به عنوان زمان برگزاری 
مسابقه ذوب آهن و آلومینیوم نام برده است و همین تضاد بین 
 تاری��خ و روز برگ��زاری مس��ابقه، باعث ش��ده بس��یاری از

 عالقه مندان به فوتبال دچار اش��تباه شوند. متن دقیق خبر 
برگزاری بازی ذوب آهن به این صورت بر روی خروجی قرار 

گرفته که حتی یک خواننده معمولی را ه��م به خنده وا می 
دارد. »سازمان لیگ برتر از تغییر زمان یک دیدار از رقابت های 
هفته دوازدهم خبر داد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ 
دیدار دو تیم ذوب آهن و آلومینیوم المهدی هرمزگان در هفته 
دوازده��م رأس س��اعت 15:00 روز ش��نبه 27 مهرم��اه در 

فوالدشهر اصفهان برگزار می شود«. این اشتباه مسخره، آن 
هم از جانب س��ازمان لیگ که به عنوان مرجع رسمی اعالم 
زمان برگزاری مسابقات شناخته می شود برای اولین بار نبوده 
و در ط��ول برگ��زاری لیگ دوازده��م بارها پی��ش آمده که 
اشتباهات این چنینی همه را به دردسر انداخته است. به هر 

حال شاید در فدراسیونی که حکم کمیته انضباطی اش یک 
ماه در کشوی تایپیستش گم می شود و البته انتخابات هیأت 
های فوتبال چند استانش به جنجال کش��یده می شود این 
مسئله خیلی مهم نباشد ولی برای لیگی که ادعای حرفه ای 
بودن را به همراه دارد این گاف های نوشتاری تنها نمونه ای از 
وضعیت اس��فناک برنامه ریزی در فوتبال ایران است. حضور 
بهروان به عنوان جانشین عزیز محمدی هم هیچ تحولی در 
سازمان لیگ ایجاد نکرده و مدیران این سازمان به جای حل 
کردن مش��کالت کوچک س��ازمان لیگ و کمیته برگزاری 
مسابقات به دنبال سروصداهای مدیریتی خودشان هستند. 
 در لیگی که برای اطالع از زمان دقیق برگزاری مس��ابقاتش 
نمی توان به سایت رسمی سازمان لیگش هم اعتماد کرد، پس 
نباید انتظار داشت که تیم های فوتبالش هم نمایشی درخور 
تحس��ین ارایه دهند. فدراس��یونی که حت��ی در اعالم زمان 
برگزاری مسابقات لیگ دچار سرگیجه شده چگونه می تواند 
مشکالت داخلی خودش را حل کند و حتی بعد از گذشت یک 
هفته از ارسال این خبر و اشاره خبرگزاری ها به زمان برگزاری 
بازی در روز شنبه هنوز هم این اشتباه تصحیح نشده و خیلی 
ها با دیدن این خبر به دنبال این خواهند بود که ذوب آهن در 
مس��ابقه دو روز پیش خودش با آلومینیوم به چه نتیجه ای 

دست پیدا کرده است!

تقویم های اشتباهی
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هفته یازدهم لیگ برت��ر فوتبال ایران 
عصر امروز ب��ا برگزاری چهار مس��ابقه 
دیگر ادامه خواهد یاف��ت و بعد از بازی 
دیروز س��پاهان در مقابل صبای قم، دیگر نمایند فوتبال اصفهان 
 باید در ورزش��گاه فوالدش��هر میزبان آلومینیوم هرمزگان باشد. 
ذوب آهن که بعد از رسیدن به یک ثبات نسبی در طی هفته های 
نهم و دهم به یکباره دچار تغییرات کادر فنی شد، در حالی میزبان 
تیم اکبر میثاقیان است که فرهاد کاظمی در تعطیالت لیگ فرصت 
مناسبی داشته تا با به دست آوردن شناخت کافی از تیمش آماده 
حضور در ادامه لیگ شود. کاظمی خودش هم به خوبی این مسئله 
را می داند که جانش��ین سرمربی ای ش��ده که همیشه سایه اش 
باالی سر نیمکت ذوب آهن وجود داشته و به همین خاطر نتایج 
تیم کاظمی بدون شک با نتایج تیم کربکندی مقایسه خواهد شد 
و پیروزی ذوبی ها در اولین مسابقه می تواند ادامه کار کاظمی در 
اصفهان را راحت تر کند، اما در سوی مقابل هم تیم اکبر میثاقیان 
مانند ذوبی ها عملکرد مناسبی در لیگ دوازدهم نداشته و حضور 
آلومینیوم در جایگاه شانزدهم جدول لیگ، نشان از شرایط بحرانی 
این تیم در لیگ داش��ته و اختالف یک امتیازی دو تیم در جدول 
رده بندی به این بازی ارزشی دو چندان داده است، چون تیم پیروز 
با رسیدن به سه امتیاز این مس��ابقه می تواند خودش را از جمع 
فانوس به دس��تان لیگ جدا کند. آلومینیومی ها حتی در اوایل 
هفته گذشته به خاطر مشکالت مالی قصد اعتصاب داشتند که با 
پادرمیانی سرمربیشان حل شد، ولی به هر حال بندری ها به عنوان 

ناشناخته ترین تیم لیگ برای هر حریفی خطرناک خواهند بود.بار 
اصلی حمالت آلومینیوم بر دوش رضا ناصحی است که باید به خوبی 
از سوی خط هافبک ذوبی ها و فرشاد بهادرانی کنترل شود. نبرد 
کاظمی و میثاقیان که زمانی به عنوان سرمربیان منشوری لیگ، 
شایعات زیادی اطراف آنها وجود داشت، یکی از جذابیت های هفته 
یازدهم لیگ اس��ت و در صورتی که این بازی به مراحل حساس 
برسد عکس العمل های هر دو سرمربی در کنار زمین جالب خواهد 
بود. به نظر می رسد که فرهاد کاظمی بعد از دیدن دو بازی بدون 
باخت کربکندی در مقابل سایپا و داماش هیچ تغییری در ترکیب 
تیمش ایجاد نکند و البته غیبت پیام صادقیان هم دست کاظمی 
را در خط حمله کمی بسته است. اگر کادر پزشکی ذوب آهن شرایط 
قاسم حدادی فر را برای این مسابقه به مرحله مطلوب رسانده باشد 
حضور این بازیکن می تواند شرایط خط هافبک ذوب آهن را بهبود 
بخشد و درخشش فرهادی در کنار تجربه رجب زاده شاید باز هم 
به داد ذوب آهن برس��د تا ذوب آهن مانند سه بازی قبلی خانگی 
در مقابل تراکتورسازی، فوالد و س��ایپا به چهارمین پیروزی اش 
دس��ت پیدا کند. البته آن طور که از تمرینات ذوبی ها در طی دو 
هفته گذشته برمی آید کاظمی و همکارانش بیشتر به فکر ترمیم 
مشکالت خط دفاعی تیمش��ان بوده اند. کاظمی در صورتی که 
بتواند از دو بازی آینده تیمش در مقابل آلومینیوم و مس کرمان به 
سالمت عبور کند، باز هم در تعطیالت مجدد لیگ به خاطر بازی 
تیم ملی در مقابل ازبکستان، فرصت کافی برای آماده کردن تیمش 

خواهد داشت.

امروز بیس��ت و نهم مهرماه روز ماهان 
سمیه 
اس��ت. این خاصیت محمدرضا ساکت مسرور

است که وقتی به عنوان مدیرعامل باالی 
سرهرباشگاهی بایستد حتما برایش یک روز، مشخص می کند. به 
همین خاطر گروه صنعتی فوالد ماهان سپاهان پنج شنبه شب 
یک میهمانی مفصل در ورزشگاه مخابرات برگزار کرد و فضای شاد 
و مفرحی را برای ورزش��کاران تیم های مختلف و کارکنان گروه 
صنعتی اش ایجاد نمود. هرچه زمان می گذشت تعداد صندلی های 
خالی کمتر می شد و بر جذابیت برنامه ها افزوده. دورتادور زمین 
بنرهای خوش آمدگویی بود که مقدم استاندار محترم و شایسته 
بهروز ریخته گران و مدعوین را گرامی داشته بود و انگار مدیرکل 
اداره ورزش و جوانان جزء مدعوین حساب شده بود، چون برایش 

بنر اختصاصی نزده بودند.
 نیمی از کف س��الن با صندلی پرش��ده بود و به اصطالح جایگاه 
»وی آی پی« برای میهمانان خاص به حس��اب م��ی آمد؛ مثل 
محمدرضا محمدجواهری، پورسینا، محسن صادق زاده و خالصه 
خیلی های دیگ��ر که میهمانان خاص این صندل��ی ها بودند که 

رویش با کاغذ نوشته شده بود رزرو شده.
شروع جشن روزماهان با نمایش ورزش های پهلوانی وزورخانه ای 
همراه بود که توسط خود تیم فوالدماهان اجرا شد. چرخش میل 
و کباده و صدای ضرب زورخانه ح��س و حال خاصی به حاضران 
در سالن ش��هدای مخابرات داده بود. بعد از آن، مجری برنامه  که 
مثل همیشه امین صادقی بود، مدیرعامل باشگاه فوالدماهان را به 

جایگاه تعبیه شده در کف سالن دعوت کردتا دوخبر مهم و حسابی 
به اعضا خانواده ماهان بدهد؛ یکی از خبرها که برای اصحاب رسانه 
تکراری بود رونمایی از ماهان کارت بود و دیگری تأسیس شرکت 
تعاونی مسکن ماهان و صاحبخانه شدن کارکنان این شرکت. حاال 
چرا مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان به جای مدیرعامل شرکت یا 
رییس هیأت مدیره این خبر را به حضار داد ما نمی دانیم، اما حدس 
می زنیم صداقت و نفوذ کالم ساکت باعث شده تا از وی برای انتشار 

اخبار خوب بهره ببرند.
بعد از اخبار خوش مدیرعامل نوبت به معرفی تیم های ورزش��ی 
بانوان و م��ردان ماهان که در لیگ های مختلف حضور داش��تند 
رسید. ما خیلی نام تیم ها را به خاطر سیستم صوتی نامناسب در 
سالن متوجه نشدیم، ولی فهمیدیم مثل همیشه تعداد تیم های 
بانوان بسیار ناچیزتر از تیم مردان است، چراکه معرفی تیم بانوان 
اندکی بیشتر از انگشتان یک دس��ت بود، ولی تیم های ورزشی 

مردان زمان زیادی را برای معرفی به خود اختصاص داد.
این موضوع با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی که کمر خیلی 
از شرکت ها و صنایع را خم کرده و تیم های ورزشی تحت نام آنها 
را به زمین زده اس��ت درخور توجه بوده و م��ی توان برای تعریف 
وضع موجود ماهان در ورزش گفت فوالدماهان سپاهان توانسته 
برخالف جریان آب شنا کند، چراکه این روزها حتی سپاهان هم 
دست به انحالل تیم های ورزشی اش برده  و ذوب آهن طوفان زده 
ناخواسته گرفتار این بال شده، اما مدیریت فوالد ماهان نه تنها اجازه 

این اتفاق را نداده بلکه به تیم های ورزشی اش اضافه کرده است.

 با توجه به شرایط 
نامطلوب اقتصادی 
که کمر خیلی از 
 شرکت ها 
و صنایع را خم 
 کرده و 
تیم های ورزشی 
تحت نام آنها را به 
 زمین زده است ،
می توان برای 
تعریف وضع 
موجود ماهان 
در ورزش گفت 
فوالدماهان 
سپاهان توانسته 
برخالف جریان آب 
شنا کند

نبرد کاظمی و 
میثاقیان که 
زمانی به عنوان 
سرمربیان 
منشوری لیگ، 
شایعات زیادی 
اطراف آنها وجود 
داشت، یکی از 
جذابیت های هفته 
یازدهم لیگ است 
و در صورتی که 
این بازی به مراحل 
حساس برسد 
عکس العمل های 
هر دو سرمربی در 
کنار زمین جالب 
خواهد بود

جشن بزرگ خانواده ماهان نبرد همسایه ها

شنا کردن فوالدماهان برخالف جریان آبمیثاق فرهاد با ذوب آهن!

مسعود 
افشاری



مدیرعامل شرکت مخابرات استان 
 علیرضا فتحی

 
ب��ا نص��ب و راه ان��دازی16 ایس��تگاه تلف��ن هم��راه از ابتدای س��ال 
ج��اری تاکن��ون، ف��از چه��ار ایس��تگاه تلف��ن هم��راه در اس��تان به 
 اتم��ام رس��ید  و بدی��ن ترتی��ب ف��از چه��ار ایس��تگاه  تلف��ن همراه 
 چهارمح��ال و بختی��اری ک��ه ش��امل 16 س��ایت میک��رو و ریپیتر و 
 67 س��ایت تلفن همراه بی تی اس )BTS(  اس��ت با هزین��ه ای بالغ بر 
29 میلیارد ری��ال انجام و مورد به��ره برداری قرار گرفت. س��ایت های 
مذکور در سراسر استان و در نقاطی که پوشش تلفن همراه وجود نداشته 
یا از پوش��ش کمی برخوردار 
بوده اند نصب ش��ده است. در 
حال حاضر 363 سایت تلفن 
همراه در اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری وج��ود دارد که 
 تم��ام ش��هرها و ج��اده های

اصلی استان و تعداد زیادی از 
روستاهای اس��تان را پوشش 

می دهد.

یادداشت

شرکت نشریات چهارمحال وبختیاری 
در نمایشگاه مطبوعات تهران

کارش��ناس مطبوع��ات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان 
چهارمح��ال وبختیاری از حضور نش��ریات این اس��تان در نمایش��گاه 
سراسری مطبوعات در تهران خبر داد. اس��داهلل ترابی جونقانی گفت: 
نشریات فعال این استان در راس��تای معرفی قابلیت ها و ظرفیت های 
مطبوعاتی و رس��انه ای چهارمحال و بختیاری در این جشنواره حضور 
خواهند یافت. به گفته وی، نش��ریات چهارمحال وبختیاری نسبت به 

نشریات استان های دیگر از نظر کیفی از سطح مطلوبی برخوردارند.
تراب��ی جونقانی افزود: س��ال گذش��ته نیز در نمایش��گاه و جش��نواره 
سراس��ری مطبوعات کش��ور، غرفه نش��ریات این اس��تان با استقبال 
مخاطبان همراه ش��د. وی از اعزام خبرنگاران این اس��تان برای دیدار 
از نمایش��گاه سراس��ری مطبوعات به تهران خبر داد و گفت: نمایشگاه 
مطبوع��ات و خبرگزاری ها کش��ور از هفتم تا س��یزدهم آب��ان ماه در 
مصای امام خمینی )ره( تهران برگزار می ش��ود و خبرنگاران معرفی 
ش��ده از س��وی مدیران مس��ئول یا نمایندگان نش��ریات در استان به 
 این نمایش��گاه اعزام می ش��وند. ب��ه گفت��ه وی، از مدیران مس��ئول 
هفته نام��ه های محل��ی و نماین��دگان روزنامه های کثیر االنتش��ار و 
خبرگزاری های استان درخواست ش��ده تا نام خبرنگاران فعال خود را 
برای اعزام به تهران به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان معرفی و 
اعام کنند. وی گفت: در حال حاضر از 42نشریه ای که اقدام به دریافت 

مجوز کرده اند،26نشریه در چهارمحال وبختیاری فعال هستند.

خبر ویژه

نصب فاز چهار ایستگاه تلفن 
همراه به اتمام رسید

چهره روزیادداشت
همایش آشنایی با نمادهای شیطان پرستی در بروجن

حجت االسام مجید الهیان، رییس اداره تبلیغات اسامی شهرستان بروجن گفت: کارگاه 
تخصصی و همایش آشنایی با فرقه ها و نمادهای شیطان پرستی ویژه اصناف و بازاریان این 

شهرستان، نیمه نخست آبان ماه جاری برگزار می شود.
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 مدیر مس��کن و س��اختمان اداره کل 
گروه 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری  شهرستان

از اختصاص یك میلیارد و 200 میلیون 
تومان برای احداث مسجد درسایت های مسکن مهر شهرهای 
بروجن، شهرکرد، فارسان و فرادنبه خبرداد.قاسم قاسمی گفت: 
این میزان اعتبار در س��فر وزیر راه و شهرسازی درنیمه نخست 

امسال مصوب شد.
وی اظهار داشت:  از اعتبار مذکور600 میلیون تومان به احداث 
دو باب مس��جد در سایت مس��کن مهر الهیه بروجن تخصیص 
یافته اس��ت. قاس��می افزود:100 میلیون توم��ان اعتبار نیز به 
ساخت یك باب مس��جد درسایت مس��کن مهر فارسان و400 
میلیون تومان اعتبار به احداث دو باب مسجد در سایت مسکن 
مهر منظریه شهرکرد اختصاص یافت. وی ادامه داد: همچنین 
100 میلیون تومان اعتبار به احداث یك باب مسجد در سایت 
مسکن مهر فرادنبه از توابع شهرستان بروجن تخصیص داده شده 
است. قاسمی یادآور ش��د: مبلغ710 میلیون تومان نیز از محل 
اعتبارات استانی، قبل از تخصیص اعتبار مذکور به ساخت و ساز 

10 مسجد، در سایت های مسکن مهر استان هزینه شده است.

بیمارس�تان مال خلیفه 60 درصد پیشرفت داشته 
است 

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و 
بختیاری از پیشرفت فیزیکی60 درصدی بیمارستان مالخلیفه از 
توابع شهرستان لردگان خبر داد. عبداهلل اسامی بیان داشت: این 
پروژه، سال جاری در قالب طرح های مهرماندگار قرار گرفت و 40 

میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مهر ماندگار برای تکمیل آن 
تصویب شد. وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، 
 بیمارستان مالخلیفه لردگان باید تا پایان دولت دهم تکمیل و به 
به��ره ب��رداری برس��د و تاکن��ون 2/3 میلی��ارد ری��ال اعتبار 
در آن هزینه ش��ده اس��ت. اس��امی با بیان این که شهرستان 
لردگان ب��ا200 ه��زار نف��ر جمعیت تنه��ا یك بیمارس��تان 
 در مرکز شهرس��تان دارد، اضاف��ه کرد: با احداث بیمارس��تان 
24 تختخوابی مالخلیفه، سرانه بهداشتی درمانی در شهرستان 

لردگان افزایش می یابد.

پنج میلی�ارد توم�ان اعتب�ار برای س�اخت تونل 
فارسان- دشتك ابالغ شد

 مدی��رکل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال و بختی��اری از اباغ 
پن��ج میلی��ارد توم��ان اعتب��ار از محل اعتب��ارات مل��ی برای 
 س��اخت پروژه تون��ل دش��تك - فارس��ان ازس��وی وزارتخانه 
راه و شهرس��ازی خبرداد و گفت: این اعتبار به زودی تخصیص 
می یابد. علی علیخانی بیان داش��ت: پیش��رفت فیزیکی تونل 
دش��تك - فارس��ان درکل پروژه 25 درص��د و در بخش تونل 
10 درصد بوده اس��ت. وی ب��ا بیان این که تون��ل و جاده محور 
دشتك - فارسان از مصوبات س��فر هیأت دولت به استان است، 
افزود: تاکنون هش��ت میلیارد تومان اعتبار در این پروژه هزینه 
ش��ده اس��ت. علیخانی اظهار داش��ت: عملیات اجرایی ساخت 
 محور ارتباطی دش��تك - فارسان از س��ال 84 آغاز و بر اساس 
 پیش بینی های صورت گرفته تا 1394 تکمیل و به بهره برداری 

می رسد.

اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در کش��ور هیجده��م 
 ش��د. ریی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاري با اع��ام این خبردر جم��ع خبرنگاران 
گفت:علی رغم تحریم ها ، نیمه نخست امسال 74 میلیون دالر 
کاال از استان چهارمحال و بختیاري به خارج از کشور صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد رشد نشان مي دهد. 
رحمان کرمي افزود: این کاالها ش��امل س��یمان، لوازم خانگي، 
موکت، مخزن و سیلندر گاز، ماهي ، کاشي و چیني آالت بهداشتي 
بوده که به کش��ورهاي عراق ، امارات، کویت، افغانستان ، هند و 

مالزي صادر شده است. 
وي  افزود: ای��ن کاالها به وزن 161 میلی��ون و 366 هزار و 894 
کیلوگرم بوده که از نظر وزني 6 درص��د و از نظر دالري 7 درصد 
رشد داشته اس��ت. وي همچنین گفت:  از ابتداي امسال هزار و 
725 دالر کاالي مسافري نیز از اس��تان به خارج از کشور صادر 
ش��ده اس��ت. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همچنین با اشاره به اجراي ویژه برنامه هاي مختلف در روز ملي 
صادرات اظهار داش��ت: تجلیل از صادرکنن��دگان نمونه ملي و 
استاني، راه اندازي کلینیك صادراتي، بازدید از واحدهاي صنعتي 
 و تولیدي و صادراتي، جش��ن روز ملي ص��ادرات و ... از اهم این 

برنامه هاست. 
وی همچنی��ن، از برگ��زاري آیی��ن تجلی��ل از صادرکنندگان 
نمونه اس��تان همزمان با روز ملي صادرات خبر داد و افزود: این 
آیین، هفتم آبان ماه امس��ال در شهرکرد برگزار مي شود. کرمی 
اظهارداشت: امسال هفت واحد به عنوان واحد صادر کننده نمونه 
استاني معرفي و تجلیل مي شوند که یك واحد آن نیز صادرکننده 

ملي است.وی ادامه داد: اجراي برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي 
و بازدید از واحدهاي صنعتي و تولی��دي از دیگر برنامه هاي این 
 سازمان به مناسبت روز ملي صادرات اس��ت. به گفته کرمي، از 
یك ه��زار و 300 واحد صنعت��ي فعال چهارمح��ال وبختیاري، 
 36 واح��د آن صادر کننده اس��ت. وي تصریح ک��رد: همزمان با 
29 مهرماه و روز ملي صادرات مراسمي نیز در شهرستان بروجن 
برگزار مي ش��ود. وي همچنین به برگزاري افزون بر چهار هزار 
ساعت آموزش هاي تخصصي اشاره کرد و با بیان این که از ابتداي 
امسال تاکنون  چهار هزار و 152  ساعت آموزش تخصصي آیین 
مدیریت،شمیم عدالت،آموزش ش��بکه،زبان انگلیسي، ارتقای 
سامت اداري،تحکیم بنیان خانواده،مدیریت منابع انساني و... 
براي کارکنان این سازمان برگزار شده است، گفت: از این تعداد 
 افزون بر هزار و 300 س��اعت آموزش��ي براي مدیران و دوهزار و

850 ساعت براي کارکنان برگزار شده است.

91 درصد سرمایه گذاران در حال فعالیت هستند
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهار محال 
 و بختیاری گف��ت: 91 درصد س��رمایه گذارانی که در اس��تان 

سرمایه گذاری کرده اند، هم اکنون در حال فعالیت هستند.
کرمی با بیان این که کل صادراتی که در دولت هفتم و هش��تم 
انجام ش��ده 77/6 میلی��ون دالر بوده، تصریح کرد: هفت س��ال 
گذشته این استان سه نمایشگاه برپا کرده، در حالی که در سال 
جاری  برپایی نمایشگاه به 64 نمایشگاه رسیده است.کرمی ادامه 
 داد: پیش بینی شده صادرات این اس��تان در پنج سال آینده به 

یك میلیارد تومان برسد.

 علی رغم تحریم ها
نیمه نخست 
 امسال 74 میلیون
دالر کاال از استان 
چهارمحال و 
بختیاري به خارج 
از کشور صادر شده 
که نسبت به مدت 
 مشابه سال قبل 
7 درصد رشد 
نشان مي دهد

 100 میلیون تومان 
اعتبار نیز به ساخت 
یك باب مسجد 
درسایت مسكن 
مهر فارسان و 400 
میلیون تومان اعتبار 
به احداث دو باب 
مسجد در سایت 
مسكن مهر منظریه 
شهرکرد اختصاص 
یافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت: کوتاه از مسكن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی

استان در كشور هیجدهم شداختصاص بودجه  ساخت مسجد مسکن مهر 
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مزایده
4823 ش��ماره: 9600 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 9-731/90. ششدانگ یک قطعه 
زمین که به صورت مس��کونی درآمده اس��ت به ش��ماره پالک ثبتی 2809 فرعی مفروز و 
مجزی ش��ده از پ��الک ثبتی 1284 فرعی از 33- اصلی به مس��احت 300 مترمربع واقع در 
نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز به آدرس شهرستان نطنز خیابان فاطمیه باغ 
بزرگ کوچه دوم پالک 149 که اس��ناد مالکیت آن به ترتیب به ش��ماره های چاپی 131511 
و 80097 در صفحات 504 و 217 دفتر 94 و 100 امالک ذیل ثبت 11620 صادر و تس��لیم 
گردی��ده و شش��دانگ پالک مذکور به ترتیب به موجب س��ند قطعی ش��ماره 48848 مورخ 
1364/3/9 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز و سند صلح قطعی شماره 61350 مورخ 1374/07/27 
دفتر اس��ناد رس��می 7 نطنز به آقای یداله شمسی نطنزی فرزند احمد شماره شناسنامه 32 
صادره از حوزه یک ش��هری نطنز ش��ماره ملی 1239474369 انتقال قطعی گردیده است و 
محدود اس��ت شمااًل به طول 12 متر پی دیواریست به کوچه 6 متری احداثی شرقًا به طول 
25 متر پی دیواریس��ت به پی دیوار قطعه زمین به ش��ماره 2810 فرعی جنوبًا به طول 12 
متر پی دیواریس��ت به پی دیوار قطعه زمین ش��ماره 2802 فرعی غربًا به طول 25 متر پی 
دیواریس��ت به پی دیوار قطعه زمین ش��ماره 2808 فرعی و حقوق ارتفاقی و صاحبان آن 
ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری پالک فوق به صورت یک باب ساختمان دو 
طبقه که در زیرزمینی به مس��احت 300 مترمربع احداث شده است دیوارها آجری باربر و 
ضلع ش��مالی و جنوبی آن دارای آهن کشی و بدون نماسازی می باشد سقف طاق ضربی 
و تیرآهن و درب ورودی فلزی و درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی اس��ت پنجره 
های طبقه اول آلومینیوم و طبقه دوم فلزی است کف اتاق ها و هال و آشپزخانه و سرویس 
های بهداش��تی موزائیک و دیوار سرویس های بهداش��تی تا ارتفاع دو متر کاشی وکابینت 
ها فلزی هس��تند کف حیاط خاکی پوشش بام ایزوگام است حدود اعیانی در هر طبقه برابر 
200 مترمربع و دو طبقه جمعًا 400 مترمربع و قدمت احداث بنا بالغ بر 30 س��ال می باشد 
مش��ترکات شامل آب برق س��ه فاز – گاز )دو کنتور( و تلفن دایر است سیستم سرمایشی 
کول��ر آبی و گرمایش��ی بخاری گازی اس��ت وطبق س��ند رهنی ش��ماره 118023 مورخ 
1387/10/12 دفتر اس��ناد رسمی 99 اصفهان در رهن بانک صنعت و معدن شعبه اصفهان 
به آدرس اس��تان اصفهان خیابان شیخ بهایی جنب مسجد شمس آبادی می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز شنبه مورخ 1391/8/20 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان 
نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبل��غ پایه 1/222/000/000 ریال 
شروع و به هر کسی که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب- برق- گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن اینکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
ب��ه برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 1391/7/29 )شنبه( درج و منتشر می گردد. و در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 262 شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

تغییرات
5042 ش��ماره: 1835/ ت91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت گروه صنعتی س��پاهان دلتای 

کویر س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 42134 و شناس��ه ملی 10260599113. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1391/5/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- 
کلیه س��رمایه تعهدی ش��رکت به مبلغ 650/000 ریال طی گواهی ش��ماره 153/526 مورخ 
1391/5/25 بانک کش��اورزی ش��عبه امیرکبیر اصفهان توس��ط صاحبان س��هام پرداخت 
گردیده اس��ت. در تاریخ 1391/5/28 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرف��ت. م الف/ 9828 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ رأی
5058 ش��ماره دادنامه: 9109970352500860، ش��ماره پرون��ده: 9009980352500571، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900613، خواهان: خانم اعظم ش��هروئی با وکال��ت آقای محمد 
جانقرب��ان به نش��انی اصفهان خ آمادگاه س��اختمان جامکو طبقه س��وم، خوان��ده: آقای 
محمدحس��ن عباسپور به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه نفقه، 2- مطالبه 
اجرت المثل، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم اعظم ش��هروئی فرزند عبدالمجید با 
وکالت آقای محمد جان قربان به طرفیت آقای محمد حس��ن عباس��پور فرزند محمدحسین 
ب��ه خواس��ته مطالبه نفقه معوقه از س��ال 1385 تا صدور حکم و مطالب��ه اجرت المثل ایام 
زندگی مشترک از س��ال 1374 تاکنون بشرح دادخواست و صورت جلسه مورخ 90/6/30 
ب��ا توجه به محتوی��ات پرونده، احراز رابطه زوجیت دائمی فی مابین بموجب س��ند ازدواج 
شماره 4448 دفتر رسمی شماره 34 بهبهان و اینکه خوانده در برابر ادعای خواهان دفاعی 
بعمل نیاورده است و با توجه به اینکه زوجین تا تاریخ اول آبان سال 89 با یکدیگر زندگی 
مش��ترک داش��ته اند و وجود زندگی مش��ترک نیز اماره و پرداخت نفقه از سوی زوج می 
باش��د مگر اینکه دلیلی برخالف آن ارائه ش��ود که ارائه نشده اس��ت لذا دادگاه ضمن عدم 

احراز نش��وز خواهان دعوای وی را در خصوص مطالبه نفق��ه از تاریخ 89/8/1 تا صدور 
حکم و دعوای اجرت المثل خواهان را از تاریخ ش��روع زندگی مش��ترک تاکنون که زوجه 
در زندگی مش��ترک حضور دارد و سرپرس��تی و حضانت فرزند مش��ترک را نیز برعهده 

دارد ثابت دانس��ته و مس��تنداً به مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و ماده 336 قانون 
مدن��ی و تبص��ره الحاقی ماده اخیرالذک��ر خوانده را به پرداخت مبلغ س��ی و دو میلیون و 
یکص��د هزار ریال به عنوان نفقه معوقه زوج��ه از تاریخ 89/8/1 تا صدور حکم )91/5/17( 
و مبلغ نود و نه میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 75/1/1 تا 
صدور حکم در حق خواهان بشرح نظریه مصون از اعتراض کارشناس رسمی دادگستری 
بابت اصل خواس��ته محکوم و اعالم م��ی نماید. مطالبه مازاد ب��ر محکوم به در خصوص 
نفقه معوقه و همچنین نفقه آینده زوجه بش��رح فوق و ب��ا توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین 
اس��ت و احراز تمکین آینده نیز ممکن نیس��ت محکوم به بطالن می باش��د صدور اجرائیه 
من��وط به پرداخت مبلغ یک میلیون و س��یصد و ش��صت و هفت هزار ری��ال بعنوان ما به 
التفاوت هزینه دادرس��ی توس��ط خواهان در حق صندوق دولت است. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس قابل اعتراض در 
 محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 11533 موسوی- رئیس شعبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5059 ش��ماره درخواست: 9110460353600022، شماره پرونده: 9109980362000277، 
شماره بایگانی شعبه: 910844، چون در پرونده کالسه 9109980362000277 برای عباس 
معتمدی به اتهام نگهداری و توزیع مش��روبات الکلی اعالم ش��کایت نموده که رسیدگی به 
موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/8/29 ساعت 12 صبح 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین در اجرای 
مقررات ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
 بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

م الف/ 11850 دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
5060 ش��ماره: 10049 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 52-712/89، ششدانگ یک باب 
سالن مرغداری به مساحت 1400 مترمربع به شماره پالک ثبتی 1543 فرعی از 141- اصلی 
واقع در ده طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به آدرس طرقرود باغس��تان 
پائین اول جاده مرغداری آقای عباس کبیری طرقی )تقریبًا روبروی منزل عباس ابوفاضلی( 
که اس��ناد مالکیت آن به ترتیب به شماره های چاپی 752011 و 752012 در صفحات 419 
و 421 دفتر 34 امالک ذیل ثبت 8210 به نس��بت پنج دانگ مش��اع از شش��دانگ به نام آقای 
عباس کبیری طرقی و به نس��بت یک دانگ مش��اع از ششدانگ به نام خانم فرخونده جاللی 
س��رکپه طرقی صادر و تسلیم گردیده است و محدود است به شمااًل اول به طول 7/70 متر 
و دوم که شمال شرقی است به طول 22 متر دیواریست به خشک رود شرقًا به طول 60/50 
متر دیواریست به خش��ک رود جنوبًا به طول 17/30 متر درب و دیواریست به شارع غربًا 
به طول 69 متر به دیوار پالک قطعه دوم ش��ماره 1531 فرعی حقوق ارتفاقی و صاحبان 

آن ندارد که طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگس��تری پالک فوق عبارت است از یک سالن 
مرغ��داری به مس��احت 515 مترمربع- یک ب��اب انبار به مس��احت 55 مترمربع و یک باب 
حمام به مس��احت حدود 10 مترمربع که بر روی زمینی به مساحت 1400 مترمربع احداث 
ش��ده است مصالح ساختمان مرغداری و انبار ش��امل دیوارهای آجری باربر- سقف طاق 
ضربی- پوش��ش بدنه داخلی س��اختمان و نمای بیرونی پالستر سیمان- کف انبار و سالن 
مرغداری س��یمان- درب ورودی انبار کرکره فلزی و درب ورودی و پنجره های مرغداری 
فلزی و پوش��ش بام کاهگلی وکف محوطه خاکی است و دیوار سمت جنوب آجری و درب 
ورودی محوطه ماش��ین رو فلزی است دیوار س��مت غرب به ارتفاع حدود یک متر آجری 
و نمای آن پالس��تر س��یمان می باشد دیوارهای سمت ش��مال و شرق در مجاورت خشک 
رود به صورت س��نگ بوده که تخریب ش��ده است مشترکات ش��امل آب- برق و گاز دایر 

اس��ت و طبق سند رهنی ش��ماره 69338 مورخ 1380/3/30 دفتر اس��ناد رسمی 7 نطنز 
در رهن بانک ملت ش��عبه کمال الملک کاش��ان مقیم کاش��ان میدان کمال الملک می باش��د. 
از س��اعت 9 الی 12 روز س��ه ش��نبه مورخ 1391/8/30 در اداره ثبت ثبت اسناد و امالک 
نطنز واقع در شهرس��تان نطنز پارک اداری به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
944/000/000 ریال ش��روع و به هر کس��ی که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب- برق- گاز اعم از 
حق انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/7/29 )شنبه( درج و منتشر می گردد. و در 
 صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 278 ش��ادمان- کفیل ثبت 

اسناد و امالک نطنز

احضار
5062 نظر به اینکه آقای رحمان دادپور فرزند عزیز ش��کایتی علیه اکبر داوری دولت آبادی 
مبنی بر خیانت در امانت و کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910913 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 11548 دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5063 نظر به اینکه آقای محمدرضا احمدی شکایتی علیه فرزاد طالبی طادی فرزند علیرضا 
مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910888 ب 2 ثبت این شعبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 11549 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

احضار
5064 نظر به اینکه خانم مریم ریاحی ریزی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه ابوالفضل باقری 
فرزن��د اکبر مبنی بر جعل و اس��تفاده از چک جعلی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
910823 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 11550 دفتر شعبه 

دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5065 نظ��ر به اینکه آقای علی محمد فدایی حیدری ش��کایتی علی��ه مجتبی محمدی فرزند 
مختار مبنی بر کالهبرداری، جعل، اس��تفاده از چک جعلی و تحصیل نامش��روع وجه مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 910695 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه 
پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود 
 و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. 

م الف/ 11551 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5066 نظر به اینکه خانم هیوا حضرتی فرزند کریم شکایتی علیه بابک اسمی سرکانی مبنی 
بر تدلیس در ازدواج و اس��تفاده از شناس��نامه مکرر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
910789 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد 
با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 11552 دفتر شعبه 

دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5067 نظر به اینکه آقای آرین قوکاس��یان ش��کایتی علیه آناهید میناس خاچیکیان مبنی بر 
تحصیل نامش��روع وجه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910806 ب 2 ثبت این شعبه 
و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 11553 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5068 بدینوسیله اعالم می گردد آقای احد خطیبیان فرزند احمد و افشین نجفی شکایتی علیه 
آقای اکبر رشیدی فرزند حاجت دایر بر شرکت در جعل اسکناس و تراول بصورت باندی و 

کالهبرداری و استفاده از اوراق مجعول مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
901500 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 کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در 
صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 11555 شریفی- مدیر 

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

ابالغ رأی
5072 ش��ماره دادنامه: 9009970353600616، ش��ماره پرونده: 8909980359801222، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900034، ش��اکی: آقای سجاد س��لیمان نژاد با والیت آقای فرهاد 
س��لیمان نژاد به نش��انی اصفهان خ اوحدی فرعی آذر پ 4، متهم: آقای احمدرضا اس��دی 
به نش��انی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به قرار دادس��را، اتهام: ایراد جرح عمدی با 
چاقو، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای احمدرضا اس��دی 
فاقد مش��خصات و در کیفرخواست مبنی بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای سجاد 
س��لیمان نژاد با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزش��کی قانونی و تحقیق محلی و عدم 
حضور متهم دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته به استناد ماده 482 ق.م.آ نامبرده را به 
پرداخت ثلث دیه کامل مرد مس��لمان بابت جائفه ظرف مدت یکس��ال پس از ایراد ضرب در 
حق شاکی محکوم می نماید و به استناد تبصره ماده 614 ق.م.آ.د متهم را به یکسال حبس 
تعزیری با رعایت ب ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز پ��س از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باش��د. م الف/ 11558 مومنی- رئیس شعبه 110 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ قرار تأمین خواسته
5074 کالس��ه پرونده: 910617 ح 2، شماره: 9109970350400946 آمار، مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 2 حقوق��ی اصفهان، ن��ام و نام خانوادگی خواهان: محمدحس��ین حش��مت فرزند 
هوش��نگ، نام و نام خانوادگی خوانده: جمال جری مجهول المکان، خواس��ته: صدور قرار 
تأمین خواس��ته، گردشکار: خواهان به ش��رح باال و به طرفیت خوانده، درخواست صدور 
قرار تأمین خواس��ته را به اس��تناد مدارک موجود در پرونده نموده اس��ت که پس از قبول 
درخواس��ت و ثبت آن به کالس��ه ف��وق، دادگاه در وقت فوق الع��اده در حضور )خواهان/

خوانده(-غیاب )خواهان/خوانده( تش��کیل اس��ت و با بررس��ی اوراق پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور قرار می ش��ود. نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور 
قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه 
به اس��تناد ماده 108 قانون آئین دادرس��ی مدنی قرار تأمین خواسته معادل مبلغ چهارصد 
و پنج��اه میلیون ریال از اموال خوانده بالمعارض با رعایت دین تا پایان رس��یدگی صادر 
و اعالم می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان اس��ت. قرار بهمراه ابالغ قابل اجراء و 
ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف/ 11541 دفتر شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5077 ش��ماره اجرائیه: 9110420351200193، ش��ماره پرونده: 9009980351200665، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900666، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090351201064 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970351200016 محکوم علیهم 
1- مجید محبی 2- علی قاضی نژاد 3- حمید خلیلیان 4- امیرکیوان حس��ینی همگی مجهول 
المکان محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 40/200/000 ریال بابت اصل خواسته 
724/600 ریال بابت هزینه واخواس��ت 870/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/460/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس سالیانه 18 درصد 
از تاریخ واخواس��ت )89/11/20( تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له بانک ملت اصفهان 
نشانی: خ شیخ صدوق شمالی و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 2/010/000 ریال در حق 
صن��دوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي 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 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنی��د یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد 
ب��ه مجازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه ب��ر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
 مال��ي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائی��د. م الف/ 11693 دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
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امام جواد )ع(:
هر کس موقعیت شناس نباش��د، جریانات او را می ربایند و 

هالک می کنند

آشنایی با چند واقعیت نادرست 
که درست فرض می شوند

موضوعات بس��یاری در جه��ان وجود دارن��د که انس��ان ها به جای 
 آگاهی از اصل حقیقی آنها، بخش تخیلی آنها را به خاطر سپرده و یا 

فرا گرفته اند.
یکی از نمونه های رایج این طرز تفکر درمورد کهکش��ان راه ش��یری 
است که ابتدا همه فکر می کردند یک کهکشان مارپیچی ساده است، 
اما در سال 2003 تلسکوپ اسپیتزر ثابت کرد این کهکشان از میله 
 ضخیم مرکزی برخوردار اس��ت که بازوهای کهکش��ان راه شیری از 

دو انتهای این میله به بیرون حرکت کرده اند.
از دانش جغرافیا گرفته تا روان شناسی، وقایع زیادی وجود دارند که 
انسان ها تخیالت را به جای حقیقت واقعی آنها فرا می گیرند.  در ادامه 
چند  مورد از این خطاها که به عنوان حقایق در اطراف انسان ها پرسه 

می زنند معرفی می شوند:

خون بدون اکسیژن آبی رنگ است
سرتاس��ر بدن انس��ان از رگ های 
مختلف و طوالنی پوشیده شده که 
تعدادی از آنها آبی رنگ هس��تند و 
همین موضوع باعث ایجاد ذهنیتی 
شده که بر اساس آن گفته می شود 
خونی که از درون این رگ های آبی 
رنگ عب��ور می کند نی��ز آبی رنگ 
است، اما حقیقت این است که خون 
در مسیر گردشش در سیستم خونی بدن، تنها تیره و روشن می شود 

و هرگز از سرخ به رنگ دیگری تغییر نمی کند. 
حقیقت دیگر این اس��ت که آبی دیده ش��دن رگ های بدن تنها به 
واسطه نور و خطاهای ناشی از آن که در دید به وجود می آید، ایجاد 

می شود.

اورست بلند ترین کوه جهان است
کوه اورس��ت، کوهی بس��یار بزرگ 
اس��ت اما آیا واقعاً مرتفع ترین کوه 
جهان اس��ت؟ در حقیقت این طور 
نیس��ت. ارتفاع یک کوه به واسطه 
ارتفاع آن از س��طح دریا محاس��به 
می ش��ود اما اورس��ت ب��ه صورت 
تکنیکی از پایه خ��ود، مرتفع ترین 
کوه به شمار می آید و کوه مائونا کی 

بلند ترین کوه جهان به شمار می رود.
این کوه از س��طح دریا به بعد تنها چهار هزار و 206 متر ارتفاع دارد 
و درصورتی که بخشی از آن که در زیر س��طح دریا قرار گرفته را نیز 
محاس��به کنیم، ارتفاع آن به 10 هزار و 200 متر خواهد رسید. این 
درحالی است که اورست از سطح دریا به بعد ارتفاعی برابر هشت هزار 

و 848 متر دارد و هیچ بخشی از آن در زیر سطح دریا نیست.
در سویی دیگر کوه کلیمانجارو قرار دارد که ارتفاع آن تنها پنج هزار و 
895 متر است. این کوه به عظمت اورست نیست، اما اورست در میان 
دیگر کوه ه��ای هیمالیایی قرار گرفته که هریک از آنها س��االنه یک 
چهارم اینچ رشد داشته و منجر به مرتفع تر شدن اورست می شوند،  
اما کلیمانجارو از میان دشت های مسطح تانزانیا سر به فلک کشیده و 

از این نظر بسیار قابل توجه و استثنایی به شمار می رود.

حرارت بدن از طریق سر پراکنده می شود
گفته می ش��ود که مقدار زیادی از 
حرارت بدن انسان از طریق سرش از 
بدن دفع می ش��ود؛ زیرا سر اندامی 
است که دارای تعداد زیادی عروق 
خونی است، یا به این دلیل که میان 
جمجمه و پوس��ت س��ر الیه چربی 
وجود ن��دارد، ی��ا به ای��ن دلیل که 
جریان زیاد خ��ون در مغز منجر به 
 گرم ش��دن آن می ش��ود و از این رو بای��د در زمس��تان ها کاله گرم 
به سر گذاش��ت، در غیر این صورت فرد دچار سرما خوردگی خواهد 

شد.
اما حقیقت این اس��ت که میزان آزادس��ازی حرارت از س��ر با دیگر 
اندام های بدن براب��ری می کند. دلیل این که در روزهای زمس��تانی 
سر دچار سرمای بیشتری می شود، این است که سر به نسبت دیگر 
اعضای بدن برهنه تر است و به سر گذاشتن یک کاله همه چیز را مثل 

روز اول خواهد کرد.

انس�ان ها تا پیش از کریس�تف کلمب زمین را مس�طح 
می دانستند

خدمه کشتی کریس��تف کلمب در 
زمان آغاز س��فر خ��ود نگرانی های 
زیادی داشتند؛ توفان، غرق شدن و 
ی��ا مواجهه ب��ا جان��وران عجیب و 
غریب، اما قطعاً س��قوط از لبه دنیا 
 یک��ی از ای��ن نگرانی ه��ا نب��وده 

است. 
این نظریه که کلم��ب در زمینه رد 
تمامی نظریه های علمی و تبدیل ش��دن به فردی که مسطح نبودن 

جهان را ثابت می کند، فردی پیشگام بوده کاماًل نادرست است.
انسان ها از دوران یونانیان عصر منطق می دانستند که درحال زندگی 
بر روی کره ای بسیار بزرگ هستند. نش��انه های بسیار واضحی برای 
اثبات این موضوع وجود دارد؛  از جمله می توان به شیوه کشتیرانی در 

آن دوران و یا سایه هاللی زمین بر روی ماه اشاره کرد.

این مطلب ش��ما را با عادت های غذایی مؤثر در گوشه 
و کنار دنیا برای دس��تیابی به اندامی متناس��ب آشنا 

می کند.
داشتن تناس��ب اندام یکی از عوامل الزم زندگی سالم 
است. البته همیشه از س��وی متخصصان تغذیه تأکید 
می شود که باید در طول سال ها وزن مناسبتان را حفظ 
و از کاهش و افزایش های متناوبی وزن خودداری کنید. 
بنابراین داش��تن عادت های غذایی مناس��ب و مؤثری 
که باعث رسیدن به چنین نتیجه ای می شوند، اهمیت 

بسیار دارد.

روس ها و باغبانی
بیش��تر روس ها اوقات فراغت خود را در باغچه سپری 
می کنند. آنه��ا میوه و س��بزی های مورد نیازش��ان را 
خودش��ان می کارند و به این ترتیب مواد غذایی تازه و 
مغذی تری را در سبد غذایی روزانه شان جای می دهند 
و داشتن این عادت غذایی را یکی از بهترین عادت های 

خود عنوان می کنند.

مالزیایی ها و زردچوبه
گی��اه زردچوبه در جنگل ه��ای مالزی ب��ه وفور یافت 
می ش��ود و یکی از م��واد تش��کیل دهنده ادویه کاری 
است که مالزیایی ها در غذاهایشان از آن زیاد استفاده 
می کنند. تحقیق��ات نش��ان داده موش هایی که رژیم 
غذایی پرچرب دارند، وقتی زردچوبه مصرف می کنند 
چربی کمتری جذب بدنشان می شود و به نظر می رسد 
ترکیب های موجود در زردچوبه رش��د بافت چربی را 

کاهش می دهد و سوخت وساز بدن را باال می برد.

انگلیسی ها و وعده های کوچک
در تمام رستوران های انگلیس وعده های غذایی در حجم 
کم سرو می شوند. مردم این کشور سعی می کنند تعداد 
وعده های غذایی بیش��تر اما در حجم کمتر را بخورند. 
آنها بر ای��ن باورند که این عادت خود ب��ه تدریج باعث 

کاهش وزن می شود.

هلندی ها و دوچرخه سواری
در برخ��ی محله ه��ای آمس��تردام، چراغ قرم��ز برای 
دوچرخه سواران هم نصب ش��ده است. در این کشور با 
جمعیت16/5 میلیون نفر، 18 میلیون دوچرخه وجود 
دارد و 40 درصد مردم به طور منظم از دوچرخه استفاده 
می کنند. بررس��ی ها نش��ان داده  که دوچرخه سواری 
و پدال زدن با ش��دت متوس��ط، در هر س��اعت 500 
کیلوکالری انرژی می س��وزاند و یکی از دالیل تناسب 

اندام هلندی ها همین دوچرخه سواری است.

لهستانی ها و غذاهای خانگی
لهستانی ها تنها 5 درصد از درآمد خانواده را به خوردن 
غذا در خارج از خان��ه اختصاص می دهند، در حالی که 
این رقم در آمریکا 37 درصد اس��ت. غ��ذای بیرون از 
منزل نه تنها سالم نیس��ت بلکه به دلیل نمک و چربی 
فراوان، عامل اصلی اضافه وزن افراد محسوب می شود و 
لهستانی ها با داشتن این عادت غذایی، به کنترل وزنشان 

کمک می کنند.

ژاپنی ها و استراحت نیم روز
حتی در ژاپن پر جنب  و جوش نی��ز مردم عادت دارند 
بعد از ظهر 20 دقیقه تا نیم ساعت بخوابند. در چاقی و 
الغری ما دو هورمون نقش اساسی ایفا می کنند؛ لپتین 
که اش��تها را کاهش می دهد و گرلین که آن را افزایش 
می دهد و هر چه کمتر بخوابیم، بدن گرلین بیش��تر و 
لپتین کمتری ترشح می کند، بنابراین احتمال افزایش 

وزن در ما بیشتر می شود.

تایلندی ها و غذاهای تند
غذاهای تایلندی از جمل��ه پرادویه ترین غذاهای دنیا 
هس��تند. تایلندی ها عالقه وافری به مصرف غذاهای 
 تند دارند و طبیعی اس��ت که این مسأله باعث افزایش 
سوخت  و س��از و کاهش وزنشان ش��ود. عالوه بر این، 
مزه تند باعث می شود که فرد آهس��ته تر غذا بخورد و 

سریع تر سیر شود.

اندونزیایی ها و روزه داری
اندونزی کشوری مسلمان است و مردم آن یک ماه در 
سال را روزه می گیرند و در وعده سحری یا افطار مقداری 
آب همراه برنج و خ��ورش می خورند. آنها معتقدند که 
روزه گرفتن عالوه بر آثار مثبت روانی، باعث کاهش وزن 
و حفظ تناسب اندام و سالمت جسمی آنها نیز خواهد 
شد. به همین دلیل در روزهای دیگری از سال )به غیر 

از ماه رمضان( نیز خود را مقید به روزه داری می کنند.

هندی ها و یوگا
یوگا جزو جدایی ناپذیر فرهنگ هند اس��ت. بررسی ها 
نش��ان داده  میزان چربی بدن کس��انی که ی��وگا کار 
می کنند به مراتب کمتر از س��ایر ورزش��کاران است. 
دالیل این موضوع کاماًل روشن است؛ اول این که برای 
انجام یوگا باید معده تان پر نباش��د، دوم این که برخی 
حرکت ها باعث تقویت ماهیچه ها و در عین حال افزایش 
متابولیسم بدن می شوند و سوم این که ذهن در ورزش 

یوگا درگیر است و انرژی زیادی می سوزاند.

آشنایی با چند  روش جهانی 
برای الغر شدن +4+21
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اخبار ویژه

تازه های فناوری

عکس نوشت

بی خوابی و از دست دادن نیمی از خواب ش��ب، می تواند به حافظه آسیب رسانده و رفتار عادی 
 س��لول های مغز را تغییر دهد. در یک مجموعه از تحقیقات ارایه ش��ده در همایش ساالنه علم 
عصب شناسی که توسط انجمن علم عصب شناسی در نیواورلئان برگزار شد، اهمیت خواب به 
ویژه خواب شب مورد تأکید قرار گرفت. براساس نتایج تحقیقات محققان آمریکایی، یک نفر از 
هر پنج بزرگسال آمریکایی دارای نشانه های کمبود مزمن خواب است؛ مشکلی که یک مشکل 
سالمتی عمومی و شایع محس��وب می ش��ود و از موضوعات جدی عرصه بهداشت و درمان به 
شمار می رود.کلیفورد ساپر از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد و کارشناس خواب و بی خوابی، 
اظهار داش��ت: همان طور که نتایج این تحقیقات نشان می دهد ما نمی توانیم نقش مهم خواب 
 شب را نادیده بگیریم. تصویربرداری های انجام شده از مغز و مطالعات رفتاری نشان می دهد که 
بی خوابی مسیرهای مغزی را مسدود یا مختل می کند و این امر خطراتی را برای یادگیری، حافظه 

و سالمت ذهنی به دنبال دارد.

براس��اس تازه ترین گزارش ب��زرگ ترین ش��رکت رنگ خ��ودروی جهان، رنگ س��فید 
محبوب ترین رنگ خودرو در جهان محسوب می شود.

 ش��رکت صنایع PPG در گزارش س��االنه خ��ود اعالم کرده ک��ه هم اکنون خ��ودرو در 
رنگین کمانی از رنگ ها در سراس��ر جهان به تولید رس��یده و به دس��ت مصرف کنندگان 
می رس��د، با این وجود رنگ س��فید بیش��ترین متقاضی را در بین خریداران خودرو دارد.

این برای دومین سال پیاپی است که س��فید به عنوان محبوب ترین رنگ خودروی جهان 
معرفی شده است. بعد از سفید نیز رنگ های نقره ای، مشکی، خاکستری و قرمز به عنوان 
محبوب ترین رنگ های خودروی جهان معرفی شده اند؛ اگرچه در منطقه آمریکای شمالی 
بعد از رنگ س��فید، محبوب ترین رنگ ها به ترتیب س��یاه، نقره ای و خاکس��تری هستند. 
شرکت PPG رنگ خودروهای ش��رکت های بزرگی مانند فورد، جنرال موتورز و بی.ام.و 

را تأمین می کند.

دانشمندان دانشگاه تولین آمریکا مدعی شده اند که موش ها 
با سازگار کردن گام صدای خود با یکدیگر، قادر به هم سرایی 

هستند.
پژوهش این محققان نشان داده که ویژگی های مغزی مورد 
استفاده انسان و پرندگان در حال یادگیری آواز، برای کار بر 

روی اصوات ایجاد شده در موش ها نیز تا حدی وجود دارد.
این یافته ها با تصور پیش��ین در مورد ع��دم توانایی موش ها 
در تطابق صدای خود با یکدیگر که طبق باورها تنها در میان 
انس��ان ها، خفاش ها و تعدادی از پرندگان و حیوانات با جثه 
بزرگ تر رایج بوده، کاماًل در تضاد قرار گرفته اس��ت. اگرچه 
دانشمندان پیش از این می دانستند که موش ها از یک الحان 
فراصوت برای جذب جفت برخوردارند، اما توانایی تغییر گام 

صدا در این موجود هرگز تا کنون شناخته نشده بود.

این محققان دریافتند که وقتی دو موش نر از دو گونه متفاوت 
با هم در یک محل قرار می گیرند، به آهستگی به تطبیق گام 
آواز خود ب��ا یکدیگر پرداخته که یکی از ش��کل های پایه در 

آموزش آواز به شمار می رود.
هنگامی که دانشمندان به سلول های مغزی در قشر حرکتی 
موش ها که کنترل آوازخوانی آنها را در اختیار داشته آسیب 
زدند، این موجودات توانایی خود را برای ثابت ماندن در یک 

گام و داشتن یک صدای ثابت همیشگی از دست دادند.
 با روش��ن س��ازی سیس��تم مغزی مس��ئول کنترل آواز در 
موش ها، این یافته ها می توانند برای محققانی که از مدل های 
موش در بررسی تأثیر بیماری هایی مانند اوتیسم و اختالالت 
اضطرابی ب��ر توانایی افراد ب��رای برقراری ارتباط اس��تفاده 

می کنند، مفید واقع شوند.

محبوب ترین رنگ های خودرو در جهانبی خوابی در شب به حافظه آسیب می رساند

نخستین کنسرت موش های آوازخوان

 تماشاگران کره ای در حال 
جمع آوری زباله های بازی ایران و کره

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

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

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

هفته گذشته در دنیای فناوری دستاوردهایی مانند آخرین 
مدل خودروی هوشمند تویوتا و همچنین تبلت جدید آمازون 
وجود داشت و البته یک مجله سرگرمی به مخاطبانش تلفن 

هموشمند هدیه کرد.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدی��د وارد بازار ش��ده که 
 در اینج��ا تع��دادی از این فن��اوری ه��ا را به ش��ما معرفی

 می کنیم.

تبلت جدید آمازون
تبلت های کت��اب خوان آمازون   
همیش��ه معروف بوده اند و حتی 
اف��رادی ک��ه خیل��ی در بح��ث 
تکنولوژی نیستند، برای یک بار 
هم که شده اسم »Kindle« را 

شنیده اند.
 به تازگی این ش��رکت جدیدترین محصول��ش را روانه بازار 
کرده است. این تبلت دارای یک صفحه 6/7 اینچی است و از 
نظر منتقدان بهترین وسیله برای کتاب خواندن الکترونیکی 

به شمار می رود.

خودروی جدید تویوتا
 این کارخانه خودروسازی آسیایی 
ب��ه تازگ��ی وارد عرص��ه تولی��د 
خودروه��ا کوچک ش��ده و مدل 
»INSECT« را وارد ب��ازار کرده 
است.این خودرو دارای خصوصیات  
بسیاری از قبیل فرمان صوتی و یا 
تشخیص چهره اس��ت و کس��ی توانایی دزدیدن آن را ندارد و 

همچنین این خودرو دارای یک موتور الکتریکی است.

قفل های هوشمند
به تازگی یکی از شرکت های فناوری 
در آمریکا قفل جدید را تولید کرده 
که می توانید آن را از هر کجای دنیا 
باز کنید و ببندید. این قفل ها باالی 
در منزل ش��ما نصب می شود و به 
کمک تلفن همراه می توانید آن را 
باز و بسته کنید. همچنین این قفل ها با خارج شدن آخرین عضو 

از خانواده درب را به صورت خودکار می بندد.

HTC One X+
ش��رکت اچ تی س��ی ب��ه تازگی 
آخری��ن م��دل از تلف��ن ه��ای 
 همراه��ش را وارد ب��ازار ک��رده 

است.
این م��دل ک��ه »One X+« نام  

دارد، دارای پردازن��ده چه��ار 
هسته ای 1/7 گیگاهرتزی اس��ت و همچنین 64 گیگابایت 

حافظه داخلی دارد.

تلفن هوشمند داخل مجله
هفت�����ه پی�����ش مجل�����ه 
 Entertainment Weekly
دس��ت به کار جالبی زد و داخل 
مجله چاپ شده یک تلفن همراه 
ق��رار داد. ای��ن تلفن ک��ه دارای 
سیس��تم عامل اندروی��د بود، به 
درس��تی کار می کرد. این تلفن همراه قرار بود تا یک کلیپ 

تبلیغاتی را به نمایش بگذارد.

از تلفن هوشمند داخل مجله تا... 
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