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باریک ترین خانه 
جهان  در لهستان 
تکمیل شد

مختصر و مفید از تازه ترین نشست فرمانده انتظامی استان اصفهان 

حرف های مهم رییس مجلس شورای اسالمی در اصفهان 

 تیم ملی پیر، نیاز 
به جوان گرایی داشت 6

 هر عدد تخم مرغ
44 400 تومان شد
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 باید قیمت برق
8  تغییر کند

نصیحت، با تخریب افراد 
تفاوت اساسی دارد

وعده ایجاد 2/5 میلیون شغل چه شد؟

امام جمعه اصفه��ان با بیان این که س��خنانی ک��ه در مورد 
بی مدیریتی برخی از چهر ه ها گفتم به مذاق برخی افراد خوش 
نیامده اس��ت، تصریح کرد: این افراد به خیال خود دس��ت به 

انتشار نامه ای زدند و در این نامه قید کردند...

 »روح مکان« 
که قابل دید می شود 

 چرا بعضی روح ها دارای قدرتی فرا زمانی می گردند؟ 
قدرتی که فرات��ر از کارکرد مش��خص و هدفی که به 
خاطرآن بنا شده اند به آنها قدرتی جادویی می دهد و 
باعث می شود که در زمانی دیگر انسانی کاماًل متفاوت 

حس کند که بخشی از یک تمامیت فراگیر است.
روح مکان یک مفهوم باستانی اس��ت. طبق این باور 
هرموجود دارای روح محافظ خویش است. این روح 
به مردم و مکان ها زندگی می بخش��د و آنها را از تولد 
 تا مرگ همراه��ی و ویژگی یا ماهیت آنه��ا را تعیین 

می کند.)برگرفته از نوشتار هنرمند است( 

سنا[
س: ای

]عک
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سپاهان و پنالتی 6

 مثل آب خوردن!

هدف فوتسال دوری از برزیل است 6

حمله ایران به اولین سه امتیاز

گروه شهر- علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی که دعوت 
نماینده مردم فریدونشهر را برای ش��رکت در یادواره شهدای این 
شهرستان لبیک گفته بود، به اصفهان سفر کرد. هرچند که سفرهای 
اخیر نماینده مردم قم و رییس مجلس از سه ماهه پایانی سال گذشته 
تاکنون به اصفهان زیاد شده و بیشتر جنبه تبلیغاتی این سفرها برای 
انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را تداعی می کند، اما به هر 
تقدیر، الریجانی جمعه با حضور در فریدونش��هر پیرامون مباحث 

مختلفی سخن گفت که در ادامه می خوانید.
   کشور ما از واردات زیاد ضرر کرده است، ما استعدادهای زیادی 
داریم و باید به س��مت تولید داخلی برویم؛ چرا ک��ه در این صورت 

اشتغال تضمین و مانع تورم می شود و زمانی می توانیم از این گردنه 
عبور کنیم که استعدادها شکوفا شود.

   یکی از مشکالت کشور، نقدینگی زیاد است که اگر این نقدینگی 
به سمت تولید برود، اش��تغال ایجاد می کند، به همین دلیل برای 
صنایع نیز شرایط فراهم ش��ده تا نقدینگی به س��مت تولید سوق 

داده شود.
   مجلس، اج��رای مرحله دوم قان��ون هدفمن��دی یارانه ها را به 
س��ال آینده موکول کرد؛ چرا که اس��تدالل ما این است که گران 
 کردن گاز، برق، آب و بنزین در ش��رایط فعلی در حد تحمل مردم 

نیست.
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را 

مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

195/500/000جاریخرید 7 دستگاه بلونر هوادهی فاز یک تصفیه خانه فاضالب شمال91-3-283

خرید لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کاروگیت بقطر 91-3-284
33/500/000جاری250 میلیمتر کوپلر جدا با واشر و مانشون

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/20
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/21

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

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

آگهی تجدید مزایده
 اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در نظر دارد برای مرتبه س��وم مقدار ح��دود 300/000 مترمکعب

)سیصد هزار مترمکعب( خاک رس موجود در ورزشگاه بزرگ اصفهان جنب استادیوم فوتبال نقش جهان را از 
طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/8/18 جهت اطالع 
از شرایط مزایده به سایت www.esfahansport.ir و برای دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده 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 دوش��نبه مورخ 91/8/29 به دبیرخانه اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رس��ید دریافت دارند. ضمناً 
زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/8/30 ساعت 9 صبح در محل اداره کل می باشد. همچنین 

خریداران موظف هستند قبل از تکمیل اسناد مزایده از محل و نوع خاک بازدید بعمل آورند.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

ضمانت شرکت در مزایدهقیمت پایه )کارشناسی( هر تن خاکمتراژنوع جنس

حدود 300/000 مترمکعب که وزن خاک مرغوب رس
25/920/000 ریال13/500 ریال برای هر تنمخصوص مترمکعب 1/6 تن می باشد.

-به صورت رایگان50/000 مترمکعبخاک غیرمرغوب

نوبت اول



چهره روزیادداشت

گزارش های احمد شهید کذب است
محمد جواد الریجانی  دبیر س��تاد حقوق بش��ر ق��وه قضائیه اظهار 
داش��ت: گزارش احمد ش��هید کاماًل غیرحرفه ای ب��وده و مبتنی بر 
اطالعاتی است که اکنون توسط رس��انه های غربی علیه ایران تبلیغ 
و منتشر می ش��ود. وی افزود: گزارش های احمد شهید، متأسفانه 
حاوی ادعاهای تکراری و مطالب کفر آمیز و زشت که احکام اسالمی 
را مورد حمله شدید خود قرار داده و به صورت وقیحانه از توهین به 
پیامبراس��الم)ص( حمایت کرده که حاصل آن گزارش��ی تصنعی و 
به دور از واقعیات جامعه ایران ش��ده و ادعاهای وی فاقد سندیت و 

وجاهت الزم حقوقی و قانونی است.

غنی سازی 20 درصد در ایران 
متوقف نشده و نخواهد شد

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس  ضمن تکذیب نقل قول منتشر شده از وی در رسانه ها مبنی 
بر توقف غنی سازی 20 درصد در ایران که به سوءاستفاده رسانه های 
ضد انقالب نیز منجر ش��د، گفت: بنده در این مصاحبه اعالم کردم 
جمهوری اس��المی ایران همان گونه که پیش تر اعالم کرده، حاضر 
است در مذاکرات هس��ته ای درصورت لغو تحریم ها، نیاز خود را به 
اورانیوم 20 درصد برای راکتور پنج مگاواتی تهران به طور موقت از 
خارج از کشور تأمین کند. وی صریح کرد: غنی سازی 20 درصد در 

ایران متوقف نشده و نخواهد شد.

 واکنش تهران به جنایت 
تروریست ها در سوریه

رامین مهمان پرس��ت، س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش نس��بت به خبر منتش��ره در خصوص اعدام های میدانی در 
سوریه توس��ط تروریست ها اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی ایران 
اقدام جنایتکارانه و ضد حقوق بشری گروه های تروریستی در برپایی 
جوخه های اعدام سربازان و افراد بیگناه در سوریه را شدیداً محکوم 
کرده و مسئولیت تکرار چنین فجایعی را متوجه حامیان تروریست ها 
و گروه های مس��لح می داند. وی افزود: بی تردید تالش های غرب و 
برخی کش��ورهای منطقه در ایجاد خأل امنیتی در سوریه، گسترش 

بی ثباتی و ناامنی منطقه ای را در پی خواهد داشت.

اصولگرایان باید نامزد واحد 
معرفی کنند

زهره طبیب زاده،  نماینده مجلس  با بیان این که جبهه متبوعش هنوز 
وارد مصادیق انتخابات ریاست جمهوری نش��ده، ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری را زودهنگام عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکالت 
کنونی جامعه به ویژه در بخش اقتصادی، احزاب، تشکل ها و رجال 
سیاسی نباید از هم اکنون وارد ساز و کار انتخابات ریاست جمهوری 
ش��وند؛ چراکه اگر به این حوزه ورود پیدا کنند مشکالت کنونی در 
حاشیه قرار می گیرد و مدیران اجرایی نمی توانند وظایف خود را به 
نحو مطلوب انجام دهند. وی افزود: آنچه در حال حاضر مهم اس��ت، 
کمک به مدیران اجرایی برای حل مشکالت کنونی است، ضمن آن 
که رهبر معظم انقالب تأکید کردند که نباید فعالیت های انتخاباتی 

را از هم اکنون آغاز کرد و تا انتخابات زمان زیادی مانده است.

مخالفت  با استعفای  نامزدهای 
 ریاست  جمهوری

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت و یک فوریت کلیات 
طرح اصالح ماده 35 قان��ون انتخابات ریاس��ت جمهوری مخالفت 
کردند.37 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قالب طرحی 
دو فوریتی خواستار تعمیم ش��رایط کاندیداتوری انتخابات مجلس 
شورای اسالمی به انتخابات ریاس��ت جمهوری به لحاظ شرط لزوم 
استعفای کاندیداها به مدت شش ماه پیش از انتخابات  شده بودند که 

مجلس شورای اسالمی با کلیات این طرح مخالفت کرد.

پس گرفتن امضا غیرممکن است
یکی از طراحان اصلی طرح سؤال از رییس جمهور از وجود امضای کافی 
پای این طرح خبر داد و گفت: تالش فراکسیون اصولگرایان برای پس 
گرفتن امضاها غیرقانونی است. علی مطهری با اشاره به اتفاقات رخ داده 
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در هنگام اعالم وصول طرح سؤال 
از رییس جمه��ور، گفت: این طرح با وجود این ک��ه عده ای صحبت از 
نداش��تن نصاب الزم امضا را می کنند، از امضای کافی برخوردار است. 
وی گفت: از روز یکشنبه هفت آبان ماه که این طرح با 84 امضا به هیأت 
رییسه مجلس ارایه شد، دیگر اساس��ا امکان پس گرفتن امضاها وجود 
ندارد. مطهری ادامه داد: هر چند امضاها را امروز از 84 به 77 رساندند، 
اما این کار آنها غیرقانونی است. مطهری اضافه کرد: ظرف امروز یا فردا 

این طرح باید به رییس جمهور ابالغ شود.

اعالم وصول طرح س��ؤال از رییس جمهور که پی��ش از این در دو 
فراکسیون اصلی مجلس مخالفان و موافقان جدی داشت، سرانجام 

دیروز در صحن علنی مجلس جنجال برانگیز شد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی طراحان سؤال 
از رییس جمهور رایزنی هایی با هیأت رییس��ه مجلس داش��تند و 

خواهان اعالم وصول این طرح در اولین فرصت بودند.
سید هادی حسینی، نماینده قائمش��هر طی تذکری از الریجانی 
خواس��ت تا این طرح را اعالم وصول کن��د و الریجانی هم تأکید 
کرد که این طرح امروز اعالم وصول می ش��ود. به دنبال عدم اعالم 
وصول این طرح تا دقایقی بعد از ای��ن اظهار نظر الریجانی، عوض 
حیدرپور نماینده شهرضا و نماینده منتخب امضاکنندگان طرح 
س��ؤال از رییس جمهور که در جلسه کمیس��یون برنامه و بودجه 
برای شنیدن پاس��خ نمایندگان رییس جمهور حضور یافته بود، 
طی سخنانی مجدداً نسبت به عدم اعالم وصول این طرح اعتراض 
کرد. وی گفت: من در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان منتخب 
نمایندگان س��ؤال کننده حضور یافتم. س��ؤال مورد بررسی قرار 
گرفت و نتایج خوب��ی هم گرفتیم، ام��ا قانع نش��دیم. یک هفته 
مجلس تعطیل بود و شما به وظیفه قانونی خودتان عمل نکردید. 
 هم اکنون هم اعالم وصول آن را به پایان جلسه موکول کرده اید.

حیدرپور خاطرنش��ان کرد: آقا فرمایش��اتی فرمودن��د و خود ما 
 از ارادتمن��دان آقا هس��تیم و فرمایش��ات آقا را روی چش��ممان 

می گذاریم، اما درباره این س��ؤال، رهبر انقالب چیزی به مجلس 
نگفتند. جوس��ازی هایی می ش��ود که متأسفانه دوس��تانی از آقا 

خرج می کنند.

رهبر انقالب هیچ دستوری درباره طرح سؤال از رییس 
جمهور نداده اند

الریجانی در پاس��خ به این صحبت های حیدرپور گفت: من رسماً 
عرض می کنم هیچ دس��توری از رهبری معظم انق��الب در این 
زمینه ها به مجلس داده نش��ده و من این را بارها گفته ام. وی ادامه 
داد: انتصاب اعمال خودمان به رهبری در این زمینه ها کار درستی 
نیست؛ یعنی در انظار بین المللی تبعات سوئی دارد. هر وقت رهبری 
محترم نظری داشته باشند ما به نمایندگان منتقل می کنیم؛ در این 
مدت ندیده ام ایشان در این زمینه دستوری داشته باشند و در این 
مورد هیچ نظری به ما ندادند. خود نمایندگان باید مصلحت اندیشی 
کنند. رییس مجلس گفت: نمایندگان خودشان جزو خبرگان کشور 
هستند. بی جهت آقایان این ها را منتس��ب به رهبری نفرمایند. 

مجلس مختار است که هر تصمیمی که می خواهد بگیرد.

رییس جمهور باید در مجلس خائنان را معرفی کند
براساس این گزارش، نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در تذکری 
گفت: بنده س��ؤال از رییس جمه��ور را امضاء ک��رده ام، پس هم 

نگرفته ام. آدم هایی که از طرف ما صحبت می کنند وکیل ما نیستند، 
ما خودمان وکیل خودمان هستیم. فرمایشات رهبر معظم انقالب 
روی چشم ماست و ما سربازان جان بر کف هستیم.وی ادامه داد: 
باید در نهایت جناب عالی یا آقای ابوترابی، نایب رییس مجلس نظر 
آقا را به مجلس بگویید؛ چرا که در موضوعات مختلف از جانب شما و 
آقای ابوترابی نظرات آقا به ما رسیده است.قاضی پور گفت:  سؤال از 
رییس جمهور حق ماست. اوضاع آشفته بازار این را ایجاب می کند 
که رییس جمهور به مجلس بیاید و خائنان را اعالم و قوه قضائیه با 
خائنان برخورد کند. ما می خواهیم حقایق روش��ن شود. سؤال به 

قوت خود باقی است.
الریجانی در پاس��خ به قاضی پور گفت: من که ع��رض کردم این 
موضوع از موضوعاتی است که مجلس که از نخبگان کشور تشکیل 
شده، باید در این مورد تصمیم گیری کند. ما هم در هیأت رییسه 
وظیفه ای داریم که طبق آیین نام��ه عمل می کنیم. باز هم تکرار 
می کنم دستوری از طرف رهبری در این زمینه نیامده است؛ اگر 
می آمد خدمت شما عرض می کردم. وی گفت:  من تعجب می کنم 
به راحتی از رهبری خرج می شود. من که مسئول مجلس هستم 
به شما عرض می کنم دس��توری وجود ندارد. آقایان هر برداشتی 
دارند محترم است ما مشکلی نداریم، اما از نظر آیین نامه نمی توانیم 
براساس برداش��ت عمل  کنیم، باید ضابطه مدونی داشته باشیم.

الریجانی برای خاتمه دادن این موضوع از هیأت رییس��ه مجلس 
خواست تا دستور کار مجلس را پیگیری کند.

19 مهرماه طرح س��ؤال از رییس جمهور ب��ا 102 امضاء به هیأت 
رییسه مجلس تقدیم شد و هیأت رییسه این طرح را به کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد. این طرح درباره وضعیت آشفته 
بازار ارز و واردات گند م و خودرو بود. به دنبال آن و پس از تشکیل 
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و گزارش کمیسیون مبنی بر این 
که طراحان سؤال از پاسخ نمایندگان رییس جمهور قانع نشدند، 
فراکس��یون اصولگرایان از جمل��ه حدادعادل، زاکان��ی و نجابت 
رایزنی های گس��ترده ای را با امضاکنندگان طرح سؤال از رییس 
جمهور آغاز کردند و در نهایت موفق ش��دند40 امضاء از این طرح 
پس بگیرند، به طوری که فروزنده، معاونی پارلمانی رییس جمهور 
اعالم کرد 40 امضاء از این طرح پس گرفته شده و هیأت رییسه باید 
آن را از دستور کار خارج کند. این در حالی بود که طراحان سؤال 
از رییس جمهور نیز به دنبال کاهش تع��داد امضاهای این طرح، 
درصدد گرفتن امضاء از نمایندگان بر آمدند و مجدداً کاری کردند 
که طرح مذکور نصاب الزم را به دست آورد و این طرح را با 82 امضا 
در هفته گذشته که یک هفته تعطیالت مجلس بود، تقدیم هیأت 

رییسه مجلس کردند.

طرح سؤال از رییس جمهور اعالم وصول شد 

 نشست محرمانه ضد سوری رییس جمهور برای بار دوم به مجلس می رود
در عربستان

برخی منابع س��وری خارج از این کشور در گفتگو با روزنامه 
القدس العربی اعالم کردند: نشست هایی غیر علنی در شهر 
جده عربستان برگزار شده که شخصیت های سعودی و غیر 
سعودی و حدود 300 نفر از مخالفان سوری در آن مشارکت 
داشتند. ساماندهی امور نظامی علیه نظام بشار اسد در سوریه 
محور این نشست بود. به موجب تصمیمات این نشست، قرار 
است حدود سه هزار جوان سوری مخالف نظام سوریه برای 
آموزش نظامی به منطقه تبوک عربس��تان منتقل و پس از 
اتمام دوره آموزشی به عنوان مبارز به سوریه بازگردند. از هر 
کدام از شخصیت های مخالف سوری حاضر در این نشست 
خواسته شد هر کدام، 10 نفر از جوانان مخالف را برای شرکت 

در دوره آموزشی در عربستان معرفی کنند.

 اعتراف یکی از مقامات 
رژیم صهیونیستی 

یکی از مسئوالن سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد که برای 
گرفتن اطالعات مهم با برخی از شخصیت های عربی ارتباط 
جنسی داشته است. زیپی لیونی، وزیر امور خارجه سابق رژیم 
صهیونیستی، در گفتگو با روزنامه تایمز انگلیس اعتراف کرد: 
در زمان فعالیتش در سازمان اطالعات و جاسوسی اسرائیل 
)موساد( برای تخلیه اطالعات برخی شخصیت های عربی با 
آنها ارتباط جنسی داشته است. لیونی در این باره اذعان کرد: 
»من برای بدنام کردن برخی ش��خصیت های عربی و ایجاد 
پرونده رس��وایی برایشان با آنها ارتباط جنس��ی داشته ام تا 

اطالعات مهم و امتیازهای سیاسی از آنها بگیرم.«

سفر اردوغان به نوار غزه
به دنبال سفر امیر قطر به نوار غزه، نخست وزیر ترکیه نیز برای 
عقب نماندن از قافله اعالم کرده که به زودی به این منطقه 
سفر می کند. به گزارش نیویورک تایمز، رجب طیب اردوغان 
در بازگشت از آلمان اعالم کرد که به زودی به نوار غزه سفر 
خواهد کرد. اردوغان که در سال میالدی گذشته دوبار برای 
سفر به نوار غزه برنامه ریزی کرده و سپس این برنامه ها را لغو 
کرد، تاریخ دقیقی برای انجام این سفر اعالم نکرد. در همین 
رابطه یکی از مقامات وزارت ام��ور خارجه ترکیه به روزنامه 
تودی زمان گفت : اردوغان درباره تمایل خود برای س��فر به 
نوار غزه صحبت کرده و گفته است که یک روز به این منطقه 

سفر می کند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 انصراف بان کی مون مشکلی 
ایجاد نمی کند 

سردار جعفری/فرمانده سپاه

اس��تقرار یک س��تاد فرماندهی با مأموریتی مس��تقل در راستای 
تأمی��ن و حفظ امنیت در منطق��ه خلیج فارس و جزایر نازعات از 

اهداف سپاه در منطقه استراتژیک خلیج فارس بود. 
ماهی��ت دفاعی و برقراری امنیت در آب های محدوده تنگه هرمز 
و جزایر اس��تراتژیک مورد بحث در خلیج فارس از مأموریت های 
مهم این منطقه اس��ت و بیشتر استعداد تفنگداران نیروی دریایی 
س��پاه و ناو تیپ های مجهز 
سپاه در این منطقه مستقر 

خواهند شد. 
راه ان��دازی رس��می منطقه 
پنجم ندس��ا در شهرس��تان 
بندر لنگه ب��ا هدف افزایش 
ت��وان دفاع��ی و امنیتی در 
جزای��ر اس��تراتژیک ایران و 
دری��ای خلیج فارس صورت 

گرفته است.
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بنای ورود به انتخابات را ندارم

سید حس��ن خمینی به دعوت جمعی از اعضای مجمع محققین و مدرسین برای کاندیداتوری و یا 
ورود به صحنه انتخابات برای انسجام بخش��یدن به جبهه اصالحات پاسخ منفی داده و گفته است: 

»بنده بنای ورود به این نوع کارهای سیاسی را ندارم.« 

 دفاع ابوترابی فرد 
از الریجانی

نصیحت، با تخریب افراد 
تفاوت اساسی دارد

ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس شورای اسالمی  به تذکر کریمی قدوسی، 
نماینده مردم مشهد و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی 
در خصوص اعالم وصول طرح سؤال از رییس جمهور بر خالف فرمایشات 
رهبر انقالب مبنی بر جلوگیری از التهابات سیاس��ی پاسخ داد. نماینده 
مردم تهران در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: بنده از سر اعتقاد عرض 
می کنم که ریاس��ت مجلس شورای اس��المی و اعضای هیأت رییسه به 
رهنمودها و ارشادات رهبر انقالب التزام عملی دارند و  ما نباید کمترین 
خدش��ه و نقدی به این امر وارد کنیم؛ چون این امر رمز وحدت، اقتدار و 
ایستادگی ما در مقابل اس��تکبار اس��ت. ابوترابی فرد تصریح کرد: آقای 
الریجانی در نامه اخیرشان هم اعالم داشتند بر این اعتقادند و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی نیز بر این اعتقاد هستند.

امام جمعه اصفهان با بیان این که سخنانی که در مورد بی مدیریتی برخی 
از چهر ه ها گفتم به مذاق برخی افراد خوش نیامده است، تصریح کرد: این 
افراد به خیال خود دست به انتشار نامه ای زدند و در این نامه قید کردند 
که هدفشان نصیحت من بوده است، در حالی که نصیحت با تخریب تفاوت 
دارد و اگر قصد نصیحت داش��تند، باید نامه را به طور مستقیم به دست 

خود من می رساندند.
 وی ادامه داد: هر کجا صالح بدانم حقایق را بیان کرده و غیر از خدا از هیچ 
چیزی نمی ترسم. طباطبایی نژاد با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی بدون 
همکاری دولت و مردم غیر ممکن است، تأکید کرد: خریدن یک یخچال 
خارجی به معنای بیکارکردن یک کارگر ایرانی و س��ر کار گذاشتن یک 

کارگر خارجی است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتقاد از الریجانی در 
اعالم وصول طرح سؤال از رییس جمهور، اقدام نمایندگان 
عضو این فراکسیون در آبستراکس��یون جلسه روز گذشته 
را فردی خوان��د و گفت: ت��الش فراکس��یون صرفاً کاهش 
امضاهای این طرح بوده است. علیرضا زاکانی، عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس در خصوص اتفاقی که در جلس��ه علنی 
پیرامون طرح سؤال از رییس جمهور افتاد، توضیحاتی ارایه 
کرد. عضو شورای مرکزی اصولگرایان گفت: به نظر مجموعه 
 فراکس��یون اصولگرایان مجلس، اتفاقی که رخ داد پاس��خ 
درخور و شایسته ای پس از هشدارهای رهبری نبود. زاکانی 
گفت: طرح این سؤال مشکلی را رفع نمی کند، بلکه به اعتقاد 
فراکسیون اصولگرایان این س��ؤال منشأ یک اختالف است 
 و بیشتر جنبه سیاس��ی دارد. وی افزود: اگر رییس مجلس 
می خواستند مانع از انجام این سؤال شوند، مانند استیضاح 
وزی��ر ورزش، در این م��ورد ه��م وقتی با ت��الش مجموع 
فراکس��یون اصولگرایان 43 امضا از این ط��رح پس گرفته 
شده بود، می توانس��تند توصیه کنند تا چهار یا پنج امضا از 
این طرح کم شود. اگر اراده هیأت رییسه مجلس معطوف به 
رفع مشکل باش��د، پس گرفتن امضا سخت نبود، اما به نظر 
اراده هیأت رییسه و اراده فراکسیون در بخشی از مجلس بر 

پیگیری سؤال بود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت: 
همه مش��کالت اقتصادی ایران را نباید به پای تحریم ها 
بگذاریم، بعضی از این مشکالت به دلیل ضعف مدیریتی 
مسئوالن اس��ت.کاظم جاللی افزود: هر چند تحریم ها 
بی تأثیر نبوده، اما مشکل ما خود تحریمی داخل کشور 
و ضعف مدیریتی بعضی مسئوالن است. وی همچنین از 
پدیده گرانی های اخیر با تأس��ف یاد و عنوان کرد: یکی 
از مهم ترین این پدیده ها گرانی مرغ درست قبل از ماه 
مبارک رمضان ب��ود که مورد بررس��ی مرکز پژوهش ها 
قرار گرفت و گزارش��ات آن به مجلس تحویل شد. عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به این 
که تا قبل از گرانی مرغ، کنجاله س��ویا توس��ط چند نفر 
وارد ایران می شد، اظهار داشت: مدتی قبل از ماه مبارک 
این واردات را انحصاری و در اختیار یک نفر قرار دادند و 
متأسفانه باعث آن اتفاقات شد. جاللی با اشاره به این که 
در این زمینه بررسی های مفصلی انجام شده و گزارشات 
آن به دست مجلس رسیده است، تأکید کرد: گروهی از 
این ماجرا سوء استفاده کردند و نگاه ها را به سوی تحریم 
بردند، در حالی که تحریم کوچک ترین نقشی در زمینه 
گران شدن گوشت مرغ در ماه مبارک نداشت. عدم تزریق 

به موقع ارز به بازار مشکالت بازار ارز را به وجود آورد.

احمد توکلی، نماینده مجلس  در واکن��ش به اعالم وصول 
 طرح س��ؤال از رییس جمهور گفت: حاال که طرح سؤال از 
رییس جمهور اعالم وصول شده، طبیعتا حق نمایندگان است 
که طرح را به رییس جمهور ابالغ کرده و آقای احمدی نژاد 
نیز موظف است تا ظرف یک ماه  به مجلس شورای اسالمی 
 بیاید و پاسخگو باشد. نماینده مردم تهران در توصیه ای به 
رییس جمهور اظهار داشت: آقای احمدی نژاد هنگام حضور 
در مجلس شورای اسالمی هم ش��أن خودش را رعایت کند 
و هم ش��أن مجلس را و ریی��س جمهور بای��د همچنین به 
حساسیت بازار ارز نیز توجه داشته باشد. توکلی تصریح کرد: 
اگر به روش معقولی به سؤاالت نمایندگان پاسخ داده نشود، 
التهابات در بازار ارز تش��دید ش��ده و دودش به چشم مردم 
می رود، بنابراین اگر کسی وفادار به مردم است باید این نکات 
را رعایت کند.توکلی در ادامه اف��زود: من چون این مواردی 
را که اعالم کرده ام از س��وی رییس جمه��ور امکان ناپذیر 
 می دانم و برای این که مصلحت مردم رعایت شود، با سؤال از 
رییس جمهور در صحن مجل��س مخالفم، ام��ا حاال دیگر 
حق قانونی نمایندگان است و باید انجام ش��ود. وی با بیان 
این که مخالف آبستراکسیون اس��ت، گفت: این اقدام باعث 
 تش��دید التهابات می ش��ود و آقای حدادعادل نیز به عنوان

 رییس فراکسیون اصولگرایان مخالف این کار است.

شیخ االسالم، کارشناس امور بین الملل  درباره پهپادهای 
حزب اهلل و این که آیا حزب اهلل پی��ش از این نیز پهپادی 
داشته است، گفت: حزب اهلل پهپادهای دیگری را نیز به 
اسرائیل فرس��تاده و به طور کلی حزب اهلل در تکنولوژی 
پهپاد بر اس��رائیل تس��لط دارد. وی با ی��ادآوری دادگاه 
حریری بیان کرد: آن زمان این موضوع در دادگاه مطرح 
ش��د که حزب اهلل اقدام به ترور حریری کرده و به همین 
منظور حزب اهلل فیلمی را منتش��ر کرد ک��ه پهپادهای 
اسرائیلی حریری را از خانه تا محل کارش کنترل کرده اند 
و این فیلم توسط پهپادهای اس��رائیلی گرفته شده بود 
که حزب اهلل توانسته بود رمز ارس��ال پهپادها را بشکند 
و عکس ها را منتشر کند. شیخ االس��الم تصریح کرد: به 
این ترتیب مشخص ش��د که در جنگ 2006 حزب اهلل 
این تکنیک را داشته و توانسته نسبت به اسرائیل برتری 
اطالعاتی داش��ته باش��د. تمام عکس ها و فیلم هایی که 
اس��رائیلی ها از صحنه عملیات تل آویو ارسال می کردند 
در اختیار حزب اهلل بوده است. وی تأکید کرد:  البته برای 
حزب اهلل خیلی گران بود که این موض��وع را اعالم کند، 
اما چون می خواس��ت دادگاه حریری را از مس��یر غلط 
خارج کند و دخالت اس��رائیلی ها را نشان دهد، ناچار به 

این کار شد.

اقتصاد مجلسمجلس پهپاد

 مخالف طرح سؤال از 
رییس جمهور  بودیم

مشکالت را به پای 
تحریم   نگذاریم

 توصیه های توکلی
 به رییس جمهور

تسلط حزب اهلل بر سرائیل 
در زمینه پهپاد
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 آماده باش آتش نشانی
 در روزهای بارانی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به بارش های 
پاییزه در این کالن شهر گفت: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی 
درخصوص حجم بارش باران، نیروهای ایستگاه های آتش نشانی در حال 
آماده باش هستند. بهزاد بزرگزاد با اعالم این مطلب به ایمنا اظهار داشت: 
نیروهای آتش نشانی در تمامی ایام هفته آماده خدمت رسانی هستند، اما 
در روزهای بارانی به دلیل لغزنده بودن معابر، با به کارگیری تمام امکانات و 

تجهیزات خود در حالت آماده باش کامل به سر می برند.
وی تصادف، تخریب منازل قدیمی و آبگرفتی را بیشترین حوادث روزهای 
بارانی عنوان کرد و افزود: به منظور مقابله با هر گونه حادثه ای و به علت 
لغزندگی معاب��ر، خودروهای آتش نش��انی در خیابان ه��ای پر ترافیک 

مستقر شده اند.

ساخت و سازهای شمال اصفهان 
نگران کننده است

رییس گروه شهرسازی دانشکده معماری دانش��گاه هنر اصفهان گفت: 
درختان و فرم پلکانی بناها در مرکز و بافت تاریخی، می تواند بهترین الگو 

برای توسعه یک شهر تاریخی باشد.
محمد مسعود که حرف هایش را به ایسنا می زد، با بیان این که درختان 
حاشیه  زاینده رود، بهترین مالک برای تعیین خط آسمان و ارتفاع ساخت 
در بافت مرکزی ش��هر تاریخی اصفهان اس��ت، اظهار کرد: ساخت بافت 
معاصر در بافت تاریخی باید طبق دس��تورالعمل های علمی و تخصصی 
انجام شود. وی افزود: ساخت و ساز سلیقه ای و غیر کارشناسانه در بافت 

تاریخی، ابنیه تاریخی اصفهان را تهدید می کند.

 شرکت های سیلندر پرکنی
 از اصفهان خارج می شوند

شرکت های سیلندر پر کنی ارسا، پارس گاز و پاسارگاد تا پایان سال جاری 
از محدوده شهر اصفهان خارج می شوند. این قول قدیمی را مدیرکل ستاد 
بحران استان اصفهان به ایسنا داده است. منصور شیشه فروش با بیان این 
که طبق مصوبات جلسات مدیریت بحران استانداری اصفهان، شرکت های 
سیلندر پر کنی از اصفهان خارج خواهند شد، اظهار کرد: این شرکت ها 
از نظر ایمنی در سال های گذشته مشکالتی را برای شهر اصفهان ایجاد 
کرده اند و بر این اساس مقرر شده اس��ت که تا پایان سال جاری با توجه 
به جانمایی هایی که شده است، این کار صورت پذیرد. وی با بیان این که 
جانمایی شرکت های سیلندر پر کنی اصفهان از جمله ارسا، پاسارگاد و 
پارس گاز  انجام شده است، ادامه داد: این سه شرکت تا پایان سال جاری به 

منطقه ابزاران در محدوده شهر اصفهان منتقل خواهند شد.

 آموزش به مردم 
تلفات حوادث را کاهش می دهد

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: زمان در 
کاهش تلفات حوادث، نقش مهمی دارد و آموزش به مردم می تواند باعث 

استفاده بهتر از زمان و کاهش تلفات در حوادث شود.
حیدرعلی خانبازی در نشست علمی آمادگی و مقابله با زلزله به ایرنا اظهار 
کرد: در حوادث، مردم هیچ گاه منتظر رسیدن تیم های امدادی نمی مانند 

و برای نجات فرد زیر آوار، دست به هر کاری می زنند.
وی اضافه کرد: یافته های مطالعاتی در زلزله بروجن و بم بیانگر آن است که 
مردم با کلنگ و هر چه در دست داشته باشند، سعی در نجات دادن افراد 
می کنند و باید در این ارتباط آموزش همگانی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی گفت: اگر چه نمی توانیم برای رسیدن به محل حادثه به زمان طالیی 
دس��ت یابیم، اما می توانیم از طریق آموزش های همگانی به عامه مردم 

آسیب را کاهش دهیم.

گروه ش�هر - س��ردارعبدالرضا آقاخان��ی، فرمان��ده انتظامی 
اس��تان اصفهان با وجود ای��ن که چند م��اه بیش��ترازاصفهانی 
ش��دنش نمی گذرد، هفت نشس��ت خب��ری با حض��ور اصحاب 
 رس��انه و مطبوع��ات برگ��زار ک��رده اس��ت. وی ای��ن ب��ار و در

تازه ترین نشستش پیرامون مسائل مختلفی که طی یک ماه اخیر 
درحوزه مس��ئولیت، وی رخ داده و تعداد آنها هم کم نبوده است، 
صحبت کرد. درادامه مهم ترین محورهایی که آقاخانی به آن اشاره 

کرده است را می خوانید:
   درمهر ماه مشارکت و مش��اوره مردم با پلیس از طریق سامانه 
197 نسبت به ماه گذش��ته افزایش 13 درصدی  داشته و حضور 

فیزیکی مردم نیز17 درصد رشد داشته است.
   افزایش مشارکت مردم با پلیس نشان از توجه مردم به پلیس 
دارد و سلسله عملیات امنیتی محالت برای ارتقای امنیت اجتماعی 
در مرکز و شرق استان و نظر خواهی در قبل، حین و بعد از عملیات، 

نشان رضایت نسبی مردم نسبت به عملکرد پلیس دارد.
   اقدام��ات امنیت��ی موج��ب کاه��ش 6 درص��دی س��رقت،

58 درصدی قتل در ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل 

و کاهش 48 درصدی جرائم تجاوزات به عنف شده است.
  دربخ��ش کش��فیات پلی��س، ش��اهد افزای��ش ش��اخص 
40 درصدی کشفیات قاچاق سوخت در اصفهان نسبت به سایر 

کشفیات بوده ایم.
   کشف مواد مخدر و جمع آوری معتادان در یک ماه اخیر نسبت 

به ماه های گذشته 73 درصد افزایش داشته است.
   دربحث تصادفات درون و برون ش��هری نیز 48 درصد کاهش 
تصادفات درون شهری و 13درصد کاهش تصادفات فوتی برون 
شهری داشتیم که در کل 32 درصد کاهش در این زمینه  وجود 

داشته است.
   پلیس در کنترل کاهش تصادفات درون ش��هری خوب عمل 
کرده، اما در کاهش تصادفات برون شهری باید به میزان  مطلوب 

15 درصدی تا آخر سال برسیم.

   کمترین پرونده جرائم درسرقت مسلحانه و قتل بوده که به دلیل 
تدابیر امنیتی و پیشگیری پلیس اتفاق افتاده است.

   با توجه به تأکیدات مصرانه جمع آوری تجهیزات ماهواره ای و 
برخورد با دارندگان ماهواره، موضع پلیس همان موضع قبلی بوده 

و فقط شیوه کار تغییر کرده است.
    زن عریانی که سه هفته پیش در یکی از خیابان های اصفهان 
دیده شد، مشکل روحی و روانی داشت و بیمارستان فارابی مقصر 
در این قضیه است، چرا که این بیمار روانی را از بیمارستان مرخص 

کرده است.
   حفاظت خودروهای حمل پول برعهده حراست بانک ها ست و 

پلیس در این زمینه وظیفه ای ندارد.
   با توجه به هش��یاری عوامل اطالعات، خوش��بختانه  سرنخی 
قوی از سرقت خودروی حمل پول در اصفهان  به دست آمده است.

مختصر و مفید از تازه ترین نشست فرمانده انتظامی استان اصفهان 

حفاظت خودروهای حمل پول برعهده  بانک هاست

گشتی در اخبار

تنها ۱۱ درصد بودجه متروی 
اصفهان پرداخت شده است

عبدالجواد زعفرانی 
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان                           

 درصورتی که اعتبارات پروژه مترو به طور کامل پرداخت شود، فاز اول خط 
یک مترو تا پایان سال راه اندازی می ش��ود، در حالی که طی سال جاری 
230 میلیارد تومان به پروژه متروی کالن ش��هر اصفهان اختصاص یافته 
و از ابتدای س��ال جاری تاکنون تنها 11 درصد یعنی 11 میلیارد و 150 
میلیون تومان از این اعتبار پرداخت شده است و تأکید می کنم، درصورتی 

ک��ه بودج��ه ب��ه ط��ور کامل 
پرداخت شود، می توان فاز اول 
 خط یک مترو را تا پایان س��ال 
راه ان��دازی کرد. ب��ا این وجود 
ف��از اول خط یک در قس��مت 
 ش��مالی پ��روژه مترو) مس��یر 
قدس- ش��هید باهنر( به طول 
بیش از10 کیلومتر ریل گذاری 
شده و آماده پذیرش واگن است.
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چهره روز
اصفهان میزبان همایش بین المللی معماری و محیط مصنوع اسالمی
همایش بین المللی معماری و محیط مصنوع اس��المی 2012 روزهای 18 و 19 آذر 
امسال دراصفهان برگزارمی ش��ود. این همایش با همکاری دانشگاه IIUM مالزی و 

استادان و دانشجویان دانشکده معماری و مرمت ابنیه این دانشگاه برگزار خواهد شد.
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مصوبات دولت مبنای 
فعالیت  درمحمودآباد 

واگذاری مراکز فنی و 
حرفه ای به تعاونی ها

جعفرصادق��ی مع��اون عمران و محیط زیس��ت س��ازمان صنای��ع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران گفت: مبنای فعالیت شهرک صنعتی محمودآباد، 
باید مصوبات هیأت وزیران باشد و هرگونه اقدامی فراتر از این مصوبات را قبول 
 نداریم. وی که درحاشیه سفرخود به شهرک صنعتی اشترجان سخن می گفت،

اظهار کرد: البته ش��رکت ش��هرک صنعت��ی با هر گون��ه اقدام��ی بر خالف 
استاندارد های قانونی به شدت مخالفت می کند. وی در این زمینه که با توجه 
به این که مدتی پیش بحث زمین خواری در شهرک صنعتی محمود آباد مطرح 
بود و با اقدامات مسئوالن قضائی به این موضوع رسیدگی شد، اما در حال حاضر 
اعالم شده است که برخی از زمین های این شهرک با اعالم های قبلی فروخته 
شده است، آیا نظارتی در این زمینه صورت می گیرد، افزود: هر اقدامی در شهرک 
صنعتی حسین آباد و محمود آباد باید در چارچوب مصوبات هیأت وزیران باشد.

معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم تدوی��ن برنامه عملیاتی 
افزایش س��هم تعاونی ها به 25 درصد در اقتصاد، گفت: 25 درصد مراکز 
آموزش فنی وحرفه ای تا پایان برنامه پنجم توس��عه ب��ه تعاونی ها واگذار 

می شود.
غالمحسین حسینی نیا از تهیه برنامه عملیاتی برای رسیدن بخش تعاون 
به سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی خبر داد و اظهار داشت: تعاون، به عنوان 
یک بخش راهبردی باید عمده فعالیت های اقتصادی کش��ور را ش��امل 
شود. وی افزود: درصورت فراهم شدن محیط حقوقی، قانونی، تسهیالتی 
و حمایت از تعاونی ها، دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد کشور در 
قالب برخورداری و اولویت در اعطای تس��هیالت و حضور در مناقصه ها و 

مزایده ها قابل تحقق خواهد بود.

گزارش تصویری/بازسازی واقعه غدیر خم در حسن آباد جرقویه اصفهان

گروه ش�هر- علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی که 
دعوت نماینده مردم فریدونشهر را برای شرکت در یادواره شهدای 
این شهرس��تان لبیک گفته بود، به اصفهان سفر کرد. هرچند که 
سفرهای اخیر نماینده مردم قم و رییس مجلس از سه ماهه پایانی 
سال گذشته تاکنون به اصفهان زیاد شده و بیشتر جنبه تبلیغاتی 
این سفرها برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری را تداعی 
می کند، اما به هر تقدیر، الریجانی جمعه با حضور در فریدونشهر 

پیرامون مباحث مختلفی سخن گفت که در ادامه می خوانید.
   کشور ما از واردات زیاد ضرر کرده است، ما استعدادهای زیادی 
داریم و باید به س��مت تولید داخلی برویم، چرا که در این صورت 
اشتغال تضمین و مانع تورم می شود و زمانی می توانیم از این گردنه 

عبور کنیم که استعدادها شکوفا شود.
   یکی از مشکالت کشور، نقدینگی زیاد است که اگر این نقدینگی 
به سمت تولید برود، اشتغال ایجاد می کند، به همین دلیل برای 
صنایع نیز شرایط فراهم ش��ده تا نقدینگی به سمت تولید سوق 

داده شود.
   مجلس، اجرای مرحل��ه دوم قانون هدفمن��دی یارانه ها را به 
س��ال آینده موکول کرد، چرا که اس��تدالل ما این است که گران 
 کردن گاز، برق، آب و بنزین در شرایط فعلی در حد تحمل مردم 

نیست.
   تحریم های همه جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران 
آخرین شگرد آمریکایی هاست و مقاومت در این بخش به معنی این 

است که با تدبیر و برنامه ریزی در اقتصاد، عمل شده و منابع به تولید 
و کشاورزی سوق داده شود و کشاورزان به کشت عالقه مند شوند.

   در مجلس 850 میلی��ارد تومان بیمه صندوق کش��اورزان را 
افزایش دادیم و در بودجه سال آینده نیز خودکفایی کشاورزان و 

دامداران را باید مورد توجه قرار دهیم.

س�فارش های رهبری درمورد وح�دت یک حقیقت 
مسلم است

   سفارش های رهبری درمورد وحدت، یک حقیقت مسلم است، 
چرا که ما در سختی ها بیشتر به وحدت نیاز داریم و این موضوع باید 
بین مردم و مسئوالن لحاظ ش��ود. هر قوه ای در چارچوب قانون 
باید وظیفه خود را انجام دهد.تمامی قوای س��ه گانه باید کار خود 
را انجام دهند، نه این که با دعوا و کشمکش، اختالف ها را به میان 

مردم جامعه بکشانند.
   مجلس به قوای دیگر کم��ک می کند و اگر قانونی می خواهند 
برایشان تصویب می کند تا بتوانند وظایف خود را با موفقیت به انجام 
برسانند، بنابراین هر طرح و الیحه ای که این موضوع را دنبال کند، 

مجلس برای تصویب آن کمک می کند.
   سؤال و استیضاح راهی اس��ت که باعث اقتدار ملی می شود و 
اگر درست از آن استفاده شود، مناسب است، البته یک امر حتمی 
نیست، اما در صورت لزوم و تعلل مسئول یا وزیری باید از این ابزار 

استفاده شود.

گروه شهر- محمود احمدی نژاد رییس جمهورکشوردرحالی 
برای برگزاری مراسم جشن ثبت جهانی مسجد جامع در اصفهان 
حضور پیدا کرد که سومین مرتبه سفر  خود به این استان را تجربه 
می کند. از طرفی با این که ازسال گذش��ته وعده های متعددی 
برای چهارمین سفراس��تانی هیأت دولت به اصفهان داده ش��ده 
بود، اما هنوز خبری از این س��فر نیس��ت و جش��ن ثبت جهانی 
 نخستین مسجد دنیا نیز با پنج ماه تأخیر برگزار شد و در کنار آن 
به ص��ورت ویدئو کنفران��س از 30 ه��زار واحد مس��کن مهر در 
فوالدشهر و نجف آباد با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و 
 رییس جمهور پرده برداری شد. در این دیدارهای ناشی از سفر، 
گفتگوهای جالب توجهی رد و بدل ش��د که م��رور آنها خالی از 

لطف نیست.  
  رستمیان معاون وزیر راه و شهرسازی که در فوالدشهر حضور 
داشت به رییس جمهور گفت که طبق روال گذشته کلید این واحد 
مسکونی را به بانوی خانه اهدا می کنیم که دراین لحظه احمدی نژاد 

گفت: بفرمایید! همه چیز مال خانوم هاست.
  علیرضاذاکر اصفهانی استانداراصفهان که نخستین سخنران 
جشن ثبت جهانی مسجد جامع بود، در صحبت هایش از افتتاح 
30 هزار واحد مسکونی مهر حرفی نزد و در این بین نیکزاد به کنایه 
گفت: گویا آقای ذاکر از بس که ذوق ثبت جهانی مسجد جامع را 

داشتند، مسکن مهر را فراموش کردند!
   آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام 

جمعه اصفهان در حین س��خنرانی وزیر راه وارد مجلس ش��د و 
مجری برنامه پس از صحبت های وزیر راه گفت: مقدم امام جمعه 
اصفهان جناب حجت االسالم طباطبایی نژاد را به این جشن گرامی 
می داریم و آیت اهلل را دو مرتبه حجت االسالم خطاب کرد و اشتباه 

لفظی آقای مجری تا پایان برنامه اصالح نشد.

   فردی که رابطه اش با امام قطع شود کارش تمام است
در ادامه ای��ن مطلب برخی حرف های مه��م رییس جمهوری را 

می خوانید:
   فردی که رابطه اش با امام قطع ش��ود کارش تمام است، امام 
عل��ی)ع( مظلوم بود چون که ق��درش را نش��ناختند، امروز امام 

مظلوم است.
   هرکس ادعا کند که غیر از انس��ان کامل و ام��ام، فرد دیگری 
می تواند سعادت بش��ری را تأمین کند، دروغ گویی بزرگ است 
چرا که در هیچ دوره ای از تاریخ بدون امام و انسان کامل، فردی به 

سعادت نرسیده است.
   درحال حاضر بسیاری درتالطم هستند و می گویند ما می توانیم 
عالم را درست کنیم، این درحالی است که آنها نتوانستند خودشان 

را درست کنند .
   امروزهرکس به دنبال عدالت است و ادعای کمال آفرینی دارد 
باید به دنبال معرفی امام و حاکمیت امام باشد در غیر این صورت، 

بیراهه رفته است.

 هرکس ادعا کند 
که غیر از انسان 
کامل و امام، فرد 
دیگری می تواند 
سعادت بشری 
را تأمین کند، 
دروغ گویی بزرگ 
است چرا که در 
هیچ دوره ای از 
تاریخ بدون امام و 
انسان کامل، فردی 
به سعادت نرسیده 
است

یکی از مشکالت 
کشور، نقدینگی 
زیاد است که اگر 
این نقدینگی 
به سمت تولید 
برود، اشتغال 
ایجاد می کند، به 
همین دلیل برای 
صنایع نیز شرایط 
فراهم شده تا 
نقدینگی به سمت 
تولید سوق داده 
شود

درحاشیه های سفر رییس جمهور به اصفهانحرف های مهم رییس مجلس شورای اسالمی در اصفهان 

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در حد 
تحمل مردم نبود

فردی که رابطه اش با امام قطع شود کارش 
تمام است
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چهره روزیادداشت

  افتتاح 5000 واحد مسکن مهر 
در فوالدشهر 

5000واحد مس��کن مهر در فوالدش��هر و در حضور رییس جمهور 
افتتاح شد. فوالدش��هر که  با دارا بودن 32هزار واحد مسکن مهر در 
دست ساخت، به عنوان بزرگ ترین مسکن مهر کشور پس از استان 
تهران قرار دارد، نقش اسکان سرریز جمعیت استان را با وجود طرح 

مهر تسریع نموده است. 
پروژه عظیم مسکن مهر تحول ش��گرف و غیرقابل انکاری در تاریخ 
منطقه و فوالدش��هر ایجاد کرده اس��ت، به نحوی که می توان گفت 
از زمان بنیانگذاری فوالدش��هر از س��ال 1347 ت��ا 1387 به مدت 
40س��ال 18300واحد مسکن ساخته ش��ده اس��ت، اما در دوران 
دولت نهم و دهم ب��ه مدت 4س��ال،32100واحد مس��کن مهر در 
فوالدشهر در دست احداث قرار گرفت که اخیرا5000 واحد  دراین 
شهر با حضور رییس جمهور در اصفهان و به صورت ویدئو کنفرانس 
افتتاح شد و رستمیان معاون وزیر راه و شهرسازی شهرهای جدید 
 ایران، کلید دو واحد مس��کن مهر را به صورت نمادین به متقاضیان

 تحویل داد. 
درآئی��ن افتتاح ای��ن پ��روژه، یک ب��اب نانوای��ی و یک فروش��گاه 
اق��ام موردنی��از جه��ت رف��اه س��اکنین در محل��ه ایث��ار5 ب��ه 
به��ره ب��رداری رس��ید و مس��جد ام��ام ج��واد)ع( ب��ه عن��وان 
 اولی��ن مس��جد مس��کن مه��ر فوالدش��هر در ای��ن مراس��م 

افتتاح گردید.

بومی سازی بیش از ۳0 هزار 
قطعه اصلی در فوالدمبارکه 

مدیر دفتر فن��ی تعمیرات فوالدمبارک��ه اصفهان گفت: 
با ت��اش متخصص��ان و صنعتگ��ران ایرانی ب��ه روش 
مهندسی معکوس، تاکنون بیش از 30 هزار قطعه اصلی 
و ماشین آالت کاربردی در این شرکت بومی سازی شده 
اس��ت. محمد رجایی صرفه جویی ارزی ای��ن طرح ها را 
یک میلی��ارد و 100 میلی��ون دالر اعام ک��رد و اظهار 
داشت: هزینه خرید قطعات یدکی س��ال گذشته 200 
میلیارد توم��ان بوده که بیش از 70 درص��د این مبلغ به 

تولیدکنندگان داخلی پرداخت شده است. 

 قیمت سکه 
به ثبات نسبی می رسد

محمد کشتی آرای رییس اتحادیه طا و جواهر کشوری 
در تحلیل قیمت سکه و طا در هفته آینده گفت: قیمت 
طا و س��که در 10 روز آینده از ثبات نس��بی برخوردار 
خواهد بود که این ثبات، ناش��ی از ثبات بازار ارز اس��ت.  

احتمال کاهش قیمت گوشت گاو 
 در حال��ی ک��ه س��تاد تنظی��م ب��ازار در حال بررس��ی 
قیمت گذاری گوش��ت گاوی و گوسفندی است، رییس 
اتحادیه تهی��ه و توزیع گوش��ت گاوی از احتمال کاهش 

قیمت  آن طی روزهای آینده خبر داد.
علی خن��دان روی با بیان این ک��ه در هفته های آینده در 
ستاد تنظیم بازار، گوشت گوسفندی دوباره نرخ گذاری 
می ش��ود به ایس��نا تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلو 
گوشت الشه 18 هزار تا 18 هزار و 500 تومان و هر کیلو 
شقه 20 هزار تا 20 هزار و 500 تومان در اختیار مشتری 

قرار می گیرد.

 هر عدد تخم مرغ
 400 تومان شد

باوجود این که دولت هیچ گون��ه افزایش قیمتی را برای 
 تخم مرغ مصوب نکرده اس��ت، اما برخی از فروشندگان 
 با تخلف در بازار، از عرضه این کاال به بهانه گران ش��دن 
در روزهای آین��ده خودداری می کنند، ب��ه همین دلیل 
 قیمت ه��ر عدد تخم م��رغ هم اکن��ون ب��ه 400 تومان 

می رسد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
پیشنهاد تأسیس بانک طال

رییس اتحادیه کش��وری طا و جواهر از پیشنهاد تأس��یس بانک طا برای حفاظت از طاها و 
س��پرده های مردم و هزینه آنها در بخش های اقتصادی خبر داد و گفت: در این بانک، طا را به 
صورت فیزیکی از سپرده گذار تحویل گرفته و در نهایت هم به همان مقدار، به وی پس می دهند.

 باید قیمت برق تغییر کند
 مجید نامجو/  وزیر نیرو 

 بعد از تغییر نرخ ارز، االن تعرفه ها، واقعا تعرفه هایی نیست که جوابگوی 
آن فرهنگ سازی که ما به دنبال آن بودیم، باشد و باید تجدید نظری در 
این بخش صورت گیرد. تعرفه های برق به صورت پلکانی تعریف شده 
و آن کسانی که بیش��تر مصرف می کنند، قطعا بیشتر تحت تأثیر قرار 
خواهند گرفت و ادعاها درباره صدور قبوض برق، نامتناسب با مصرف 

خانوارها به هیچ وجه صحت ندارد.
 تعرفه ها طوری سامان پیدا کرده که به صورت پلکانی تعریف شده و آن 
کسانی که بیش��تر مصرف می کنند، قطعا تحت تأثیر قیمتی بیشتری 
قرار خواهند گرفت؛ اما این هم 
س��قف دارد. بیشترین قیمت 
برق��ی ک��ه االن در تعرفه ها 
وج��ود دارد، ب��ه می��زان هر 
کیلو وات 130 تومان اس��ت 
که در حقیق��ت تعرفه برقی 
است که ما به صورت بادی و 
خورشیدی از بخش خصوصی 

تحویل می گیریم .
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احمدی نژاد در س��ال 89 مدعی ایجاد 6/1 میلیون شغل شد، 
و در س��ال 90 نیز وعده ایجاد 2/5 میلیون ش��غل را داد. او در 
آغازین روزهای سال 91 نیز در جمع مردم بندرعباس خبر از 
تحقق قطعی ایجاد یک میلیون و 600 هزار ش��غل جدید در 

سال گذشته داد و این آمار را خوشحال کننده دانست.
رییس جمهور با بیان این که در س��ال 90 ایجاد 2/5 میلیون 
شغل هدف گذاری ش��ده بود، اعام کرد: از 2/5 میلیون شغل 
وعده داده شده تا به حال ایجاد بیش از یک میلیون و 600 هزار 
شغل در سال 90 بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است و دولت 
مصمم است برای س��ال 91 نیز ایجاد 2/5 میلیون شغل دیگر 

را محقق کند.

وعده های بی سرانجام، سر سفره مردم
وعده حل مشکل اش��تغال در کنار وعده های دیگر مانند حل 
مشکل مسکن، ازدواج، تورم و عدم وجود نفت سر سفره های 

مردم در سال 84، به کرات توسط احمدی نژاد داده شد، اما اوج 
ارایه این وعده که همه نگاه ها را متوجه دولت کرد، وعده ایجاد 
2/5 میلیون ش��غل در س��ال 91 بود. محمود احمدی نژاد در 
آغاز سال 1390 این وعده را داد و حتی این رقم را رقم بزرگی 
ندانست. احمدی نژاد در فروردین سال 1390 با بیان این که 
برخی مدعی هستند شرایط برای تحقق وعده دولت مبنی بر 
ایجاد 2/5 میلیون شغل در سال 90 مهیا نیست، بیان داشت: 
با قطعی��ت اعام می کنم که همه ش��رایط از لح��اظ امکانات 
سرزمینی، نیروی انسانی کارآمد، منابع مالی و شرایط اجتماعی 
و سیاسی برای تحقق این وعده و تبلور جهاد اقتصادی فراهم 
است. وی همچنین در اردیبهشت ماه همان سال در جمع مردم 
ایام گفت که » ظرف دو س��ال آینده دو تا 2/5 میلیون شغل 
در کشور ایجاد خواهیم کرد و این به نظر ما شدنی است و همه 
مجموعه ها باید برای رسیدن به این هدف بسیج شوند تا این 
هدف محقق شود.«می توان گفت تعداد آنها که گمان کردند با 

این حساب به زودی صاحب شغل خواهند شد کم نبود، اما آیا 
آنها سهمی از این 2/5 شغل وعده داده شده داشتند؟ عبدالرضا 
شیخ االسامی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در اسفند ماه 
سال 90، آب پاکی را روی دس��ت همه ریخت و اعام کرد که 
دولت وعده ایجاد 2/5 میلیون ش��غل نداده بوده است. وی در 
روزهای پایانی سال 90 اعام کرد که » فکر نمی کنم تا پایان 
سال، دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شود، دولت 

هم در این زمینه قول نداده و قسم نخورده است.«
شیخ االسامی اما شهریور امس��ال نکات جالب تری درمورد 
این وعده گفت. شیخ االسامی با فراموش کردن این که اصا 
قرار بوده 2/5 میلیون شغل در س��ال 90 ایجاد شود گفت: از 
دومیلیون و سیصد هزار شغلی که قرار است امسال ایجاد شود، 
بیش از نیمی از آنها حفظ اشتغال موجود است. وی در توضیح 
صحبت های خ��ود گفت: در بخ��ش حفظ اش��تغال موجود، 
یک میلیون و 70 هزار ش��غل مربوط به کس��انی است که در 
کوتاه مدت بیکار و به طور مجدد شاغل شده اند، همچنین 120 
هزار شغل نیز به جابه جایی فعالیت ها و مشاغل مربوط می شود. 
 حال این که چگونه حفظ یک ش��غل، ایجاد ش��غل محسوب 
می شود به کنار، اما آیا همین آمار ارایه شده از شغل های ایجاد 

شده درست است؟

شغل هایی که روی کاغذ ایجاد می شوند
وزیر کار اوایل امسال از ایجاد 1/6 میلیون شغل در سال گذشته 
خبر داد؛ خبری که بعدا توس��ط مرکز آمار ایران تصحیح شد. 
عادل آذر در اردیبهشت ماه امسال اعام کرد که در سال 90، 
یک میلیون و 375 هزار ش��غل پایدار ایجاد ش��ده است، اما با 
وجود آن که وی از همه خواس��ت به این آم��ار اعتماد کنند، 
برخی کارشناسان ش��بهاتی را درمورد صحت این آمار مطرح 
کردند. به گواه آمار بیمه ش��دگان س��ازمان تأمین اجتماعی، 
 دولت در س��ال گذش��ته حتی 300 هزار ش��غل ه��م ایجاد 

نکرده است.
 فتح اهلل بیات، ریی��س اتحادیه کارگران ق��راردادی و پیمانی 
ایران نیز در این مورد به ایس��نا گفته اس��ت: »وقتی هر روز از 
گوش��ه و کنار خبر اخراج کارگران و تعطیل��ی کارخانه ای را 
می شنویم، چطور اس��ت که آمار ایجاد اشتغال افزایش یافته 
است؟« وی در این مورد معتقد است که »اگر حتی500 هزار 
شغل به وجود آمده باشد، شاهکار است.«این جاست که باید 
در اظهار نظرهای افرادی مانن��د مدیر عامل صندوق مهر امام 
رضا )ع( در مورد اش��تغالزایی در دولت نهم و دهم تردید کرد. 
وی در تمجید از احمدی نژاد در این مورد این قدر پیش رفته 
بود که مرداد ماه پارسال اعام کرد:» من اعتقاد دارم که با ارایه 
این آمار و عملکرد در واقع جمهوری اس��امی ایران و شخص 
رییس جمهور اس��تحقاق دریاف��ت جایزه نوبل در راس��تای 
کارآفرینی، اش��تغال زایی و ارایه تس��هیات زود بازده را دارا 

می باشد.«

اشتغالی که فقط در آمار ایجاد می شود، نه در واقعیت

وعده ایجاد 2/5 میلیون شغل چه شد؟

تناقض گویی و ابهام در آمار اعالمی از س�وی دولتی ها، تبدیل به رویه ای عادی طی سال های   گروه
اخیر شده است و با وجود تأکیدات و انتقادات صریح  از این رویه غلط، گویی رییس دولت، وزیران  اقتصاد

و معاونان او اصرار عجیبی بر ادامه این روند دارند. آمارهای دولت از نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، 
ایجاد اشتغال، میزان تورم و... بارها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان، محل چالش و بحث بوده است، تا آنجا که 

به گفته توکلی، دولت این روزها حتی پا را فراتر از ارایه آمار غلط هم گذاشته و به آمارسازی روی آورده است.

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

ابالغ
5199 ش��ماره ابالغیه: 9110100350303894، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300554، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910554، خواهان رحیم توکلی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
حمید کاظمی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 305 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350300554 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/09/18 و ساعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 12189  دفتر ش��عبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
5399 اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای کالسه پرونده 364/89 ج 
13 ل��ه آقای محمد دوغی با وکالت آقای مهدی ابراهیمی و آقای رس��ول قضاوی با وکالت 
آقای حسین مزاجی مبنی بر مطالبه مبلغ 574/411/573 ریال اصل خواسته، هزینه دادرسی 
و کارشناسی و تأخیر تأدیه و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 
574/491/573 ریال و مبلغ 15/471/600 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد جلس��ه 
مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 91/9/1 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان خیابان 
نیکبخت، دادگستری کل، طبقه سوم، اتاق 358 به منظور فروش 13/27 حبه از 72 حبه شش 
دانگ از پالک ثبتی 17/320 بخش 18 ثبت اصفهان معادل مبلغ محکوم به و عشر دولتی به 
نش��انی اصفهان، پل تمدن، بعد از شش راه، به سمت قهجاورستان، بر جاده اصلی برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید نمایند و با تودیع نقدی 10 
درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف ملک: محل موردنظر در زمان بازدید و به صورت انبار ضایعات بوده 
اس��ت. این ملک به صورت زمینی اس��ت که دورتادور آن با آجر و بلوک دیوارکشی شده 
اس��ت و در قسمت شمال آن در دو طرف ورودی، دو ساختمان که یکی یک طبقه و دیگری 
دو طبقه اس��ت وجود دارد. براس��اس قبض برق ارائه شده دارای اشتراک برق شهری سه 
فاز 32 آمپر نیز می باش��د. ورودی این ملک درب بزرگ ماشین رو می باشد و در بر جاده 
اصلی قهجاورس��تان قرار دارد. موقعیت ملک به نحوی اس��ت که در اطراف آن زمین های 
کشاورزی قرار دارد. طبق س��ند ارائه شده این ملک 1141 مترمربع مساحت دارد و دارای 
ش��ماره ملک 32017 و ش��ماره ثبت 12691 و دفتر 55 و صفحه 74 بخش 18 ثبت اصفهان 
اس��ت و آخرین انتقال ثبت شده در آن که به صورت قطعی غیرمنقول بوده است در تاریخ 
87/9/6 و تحت شماره 50086 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 78 است که به موجب آن 
تمامی مورد ثبت این س��ند به آقای رس��ول قضاوی خوراسگانی فرزند اسداله انتقال یافته 
اس��ت. لذا با توجه به توضیحات فوق موقعیت، سوابق و با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر 
در قضیه ارزش ملک مذکور در زمان مباشرت به امر کارشناسی برابر با 3/200/000/000 
ریال معادل س��یصد و بیست میلیون تومان ارزیابی می گردد. م الف/ 13014 امینی- مدیر 

اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5403 ش��ماره دادنامه: 9109970350300898، ش��ماره پرونده: 9109980350300586، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910586، خواهان: شرکت آذرین سنگ احرار س��پاهان با وکالت 
آقای قدرت اله خس��روی به نش��انی اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی خ ش��یخ مفید جنب 
ساختمان پاسارگاد ک س��عدی جنوبی دفتر وکالت احمدپور، خواندگان: 1- آقای غالمعلی 
راد 2- آقای میرحس��ن احمدی سپهری همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان باس��تناد یک فقره چک بش��ماره 
2443/0270722-90/11/20 عه��ده بانک تجارت به مبل��غ 72/000/000 ریال طرح دعوی 
نم��وده با توج��ه به اینک��ه صحت و اصال��ت مس��تندمذکور از ایراد و اعت��راض مصون 
و م��ورد تکذی��ب خواندگان قرار نگرفته و صدور و انتس��اب آن به خوان��ده ردیف اول به 
عن��وان صادرکننده و خوانده ردی��ف دوم به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل چک 
در ی��د خواهان اس��تقرار دی��ن برعهده خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال 
ذم��ه مش��ارالیهما و طلب خواهان دارد و ب��ا توجه به اینکه نامب��ردگان هیچگونه دلیلی بر 
ب��ری الذمه بودن خویش ارائه ننم��وده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید 
ارائ��ه ننموده و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرس��ی مورخ 91/7/13 حض��ور نیافته و در 
قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه 
دع��وی مطروحه را وارد تش��خیص باس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
و م��واد 249 و 310 و 313 و 314 قان��ون تجارت و م��اده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و 

هزینه سفر وکالی دادگستری حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 72/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس 

شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی 
در ای��ن مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 12768  اسماعیلی- رئیس ش��عبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ افراز
5405 ق��رار ش��ماره 8969-91/7/19 اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک اردس��تان. خواه��ان: 
حمیدرضا فرزین فرزند احمد س��اکن اردس��تان، خیابان امام، روبروی بهزیس��تی، کابینت 
س��ازی فرزین، خواندگان: خانم بتول فدوی، روح انگیز ف��دوی، عباس فدوی، رضا فدوی، 
صدیقه فدوی فرزند محمد همگی س��اکن اردس��تان، خیابان امام، کوی محال، جنب آژانس 
کویر. گردش��کار: خواهان ب��اال در تاریخ 89/9/29 دادخواس��تی مبنی بر افراز و تقس��یم 
پالک ش��ماره 193 واقع در کوی محال اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده 
ثب��ت اصفه��ان به طرفیت خواندگان فوق الذکر به این اداره تس��لیم نم��وده و موضوع به 

نماینده و نقش��ه بردار ثبت ارجاع و پس از تهیه گزارش وارده به شماره 89/11/6-15290 
توس��ط نماینده ثبت و اعالم که احتیاج به تعیین حدود باقیمان��ده جهت ادامه عملیات افراز 
را دارد و نی��ز براس��اس اخطاریه های 4875 ال��ی 4873 مورخ��ه 91/4/18 به خواهان و 
خوان��دگان ابالغ و نیز به موجب آگهی ش��ماره 4879-91/4/18 مندرج در روزنامه زاینده 
رود م��ورخ 91/4/31 ب��ه ورثه بی بی خواندگان ابالغ گردیده، و س��پس به موجب صورت 
جلس��ه وارده ب��ه ش��ماره 8456-91/7/8 افراز تنظیم و نقش��ه افرازی طی نامه ش��ماره 
8469-91/7/9 به ش��هرداری محترم اردس��تان جهت تأیید ارس��ال که شهرداری طی نامه 
ش��ماره 6294-91/7/10 تأیید و از لحاظ ماده 101 قانون ش��هرداری بالمانع اعالم نموده 
بنابراین با بررس��ی کلیه سوابق رأی افرازی س��همیه خواهان به شرح ذیل صادر و اعالم 
می نماید: الف: س��همیه خواهان: شش��دانگ س��اختمان مس��کونی- تج��اری، قطعه یکم به 
مس��احت 61/37 مترمربع، ش��مااًل دیواریس��ت به دیوار باقیمانده پ��الک 67 به طول 7/70 
متر، شرقًا دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 193 به طول 8/10 متر، جنوبًا دیواریست به 
دیوار باقیمانده پالک 193 به طول 7/61 متر )قس��متی از غرب مجاور اس��ت( غربًا درب و 
 دیواریس��ت به پیاده رو خیابان به طول 8 متر، حقوق ارتفاقی و صاحبان آن معرفی نشده. 
ب: س��همیه خواندگان: ششدانگ س��اختمان و زمین متصله قطعه دوم به مساحت 486/40 
مترمربع، ش��مااًل دیواریست به پالک ش��ماره 12429 به طول 2/02 متر و دوم دیواریست 
مشترک به طول 11/50 متر به شماره 12430 و 12431 و 12432، سوم دیواریست مشترک 
به طول 2/98 متر به ش��ماره های 12430 و 12431 و 12432 چهارم دیواریس��ت مشترک 
8/52 متر به ش��ماره های 12430 و 12431 و 12432 پنجم دیواریس��ت مش��ترک به طول 
3/42 متر به ش��ماره های 12430 و 12431 و 12432 ش��رقًا به دیوار پالک شماره 11335 
به طول 15/40 متر، جنوبًا در س��ه قس��مت اول مرزیس��ت به طول 13/03 به کوچه منسده 
احداثی دوم درب و دیواریس��ت به طول 12/52 متر به کوچه منسده احداثی، سوم جای پی 
است به طول 7/50 متر به کوچه منسده احداثی، غربًا اول جای پی است به طول 7/95 متر 

به پیاده رو خیابان، دوم به دیوار س��همیه خواهان به طول 7/61 متر )جنوب مجاور است( 
سوم دیواریست به دیوار سهمیه خواهان به طول 8/10 متر، حقوق ارتفاقی و صاحبان آن 
معرفی نش��ده به نس��بت های روح انگیز 51 سهم و س��ه، یازدهم سهم از 60 سهم و شش 
یازدهم سهم ششدانگ و ورثه بی بی 3 سهم و سه یازدهم سهم از 60 سهم و شش، یازدهم 
س��هم ششدانگ کما فرض اله. این رأی براساس قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
آذرم��اه 1357 صادر گردید و طبق مقررات به خواه��ان و خواندگان و نیز آگهی ماده 5 و 
6 آئین نامه منتش��ر و ابالغ می گردد تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
ابالغ اعتراض خود را به دادگستری اردستان تسلیم نمایند.  فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک اردستان
 

تصمیمات
5406 ش��ماره: 4531 آگهی تصمیمات شرکت راهیان کویر زواره سهامی خاص به شماره 
ثبت 20 و شناس��ه ملی 10260063754. به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی بطور فوق 
العاده مورخ 90/12/28 در ش��رکت راهیان کویر زواره- سهامی خاص بشماره ثبت 20 و 
شناس��ه ملی 10260062754 تصمیماتی بش��رح ذیل اتخاذ گردید: - مؤسس��ه حسابرسی 
متین خردمند بشناس��ه مل��ی 10260168565 و کدپس��تی ش��ماره 1966864331 بعنوان 
حس��ابرس اصلی و آقای محمود محمدزاده بشماره ملی 1287658301 و کدپستی شماره 
1966864331 بسمت حس��ابرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. م 

الف/ 243 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

احضار
5407 چون خانم هاجر قربانی فرزند علیرضا شکایتی علیه آقای مهرداد داداش زاده فرزند 
علی مبنی بر ترک انفاق- ضرب و جرح فحاشی مطرح نموده که پرونده به کالسه 910867 

این دادیاری ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 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/ 13077 ش��عبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی 
5409 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یک قطعه مل��ک موقوفه پالک ش��ماره 2/305 واقع 
درفض��ل آب��اد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام موقوف��ه مرحوم حاج 
حس��ین به تص��دي اداره اوقاف وامورخیریه ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم 
حض��ور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخی��ر از ماده 15 قانون 
ثبت وبرطب��ق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در روز 1391/10/4 س��اعت 8 
صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذا به موجب این آگه��ی بکلیه مالکین و مجاورین 
اخط��ار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان امالک مطابق م��اده 20 قان��ون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی 
تا 30 روزپذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده 
ه��ای معترض��ی ثبت، معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکم��اه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
خ��ود را به ای��ن اداره گواهی تقدی��م دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضای��ی اخذ و به 
ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچ��ه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 
 تحدی��د ح��دود در روز بع��د از تعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت اس��ناد

وامالک شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی 
5410 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک مزروعي موقوفه مش��هوربه موقوفه حاج 
محمدحس��ین پالک ش��ماره 334/1 فرع��ي از6 اصلي واق��ع درمزرعه س��رافارس بخش 
یک ثبتي ش��هرضا ک��ه طبق پرونده ثبتی بن��ام وقف به تصدي اداره اوق��اف وامورخیریه 
ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
درروز 1391/10/5 س��اعت 8 صب��ح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د. لذابه موجب این 
آگهی بکلیه مالکی��ن ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرر در محل حضور 
یابن��د. اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظ��رف مدت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود رابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح قضایی 
اخ��ذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گ��ردد تحدید ح��دود در روز بع��د از تعطیل انجام خواهدش��د. میرمحم��دی - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی 
5411 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ قطعه مل��ک مزروع��ي موقوفه مش��هوربه موقوفه 
حاج محمدحس��ین پالک ش��ماره 14/1 فرع��ي از6 اصلي واقع درمزرعه س��رافارس بخش 
ی��ک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام وقف به تصدي اداره اوق��اف و امور خیریه 
ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1391/10/4 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذابه موجب این 
آگه��ی بکلیه مالکین ومجاوری��ن اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرر در محل حضور 
یابن��د. اعتراضات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 م��اده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذوب��ه ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 
 گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت اس��ناد

وامالک شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی 
5412 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک مزروعي موقوفه مش��هوربه موقوفه حاج 
محمدحس��ین پ��الک ش��ماره 289/1 فرعي از 6 اصل��ي واقع درمزرعه س��رافارس بخش 
یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام وقف به تصدي اداره اوق��اف و امورخیریه 
ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1391/10/5 س��اعت 8 صب��ح در محل ش��روع و بعمل خواهد آم��د. لذا به موجب 
ای��ن آگهی بکلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 

حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح 
قضای��ی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش بینی 
نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 
 

فقدان سند مالكیت
5413 نظر به اینکه خانم رضوان عس��کري فرزند نعمت اله باارائه دو برگ استشهاد محلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت المثني 12 حبه 
از72 حبه پالک 332 فرعي ازیک اصلي ش��ده س��ند مذکور در صفح��ه 235 دفتر57 بنام 
حس��ن مشکوة به میزان 64 حبه ثبت و صادر شده س��پس نامبرده به موجب سند 28454 
– 27/12/26 دفتر5 ش��هرضا 12 حبه ازمالکیت خودرابه عصمت ماجدي انتقال داده سپس 
به موجب سندش��ماره 15567 – 33/1/8 دفتر3 شهرضا حسن مشکوة وعصمت تمامت 64 
حبه رابه مهدي خلیفه س��لطاني نس��بت به 26 حبه وس��یداحمدخلیفه سلطاني نسبت به 26 
حبه وس��یدجعفرخلیفه س��لطاني نس��بت به 12 حبه انتقال داده که ته سندبه میزان 12 حبه 
درس��هم س��ید جعفر قرار گرفته که نامبرده هم به موجب سندشماره 54538 – 39/10/29 
دفتریک ش��هرضا12حبه رابه اشرف میرمحمدي انتقال داده که خانم اشرف میرمحمدي هم 
بموجب س��ند 61288 – 59/5/20 دفتر3 ش��هرضا 12 حبه رابه مرتضي امیري انتقال داده 
وآقاي امیري هم بموجب سندرس��مي ش��ماره 46422 – 64/4/25 دفتر2 ش��هرضا 12حبه 
رابه رضوان عس��کري انتقال داده اینک نامبرده درخواس��ت صدورسندمالکیت المثني دوم 
نس��بت به 12 حبه را نموده اس��ت لذا دراج��راي ماده 120آئین نام��ه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار ای��ن آگهي به ثبت محل مراجعه وادع��اي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق 
مق��ررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به 
 متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا
 

ابالغ اخطاریه افراز
5414 خان��م کتایون رفعت نژاد فرزند محمد چون آق��اي محمدعلي رضائي فرزند همتعلي 
شریک شما درششدانگ پالک 100/87 واقع درفیض آباد بخش یک ثبتي شهرضا به استناد 
آئین نامه قانون افراز فروش امالک مش��اع مصوب آذر ماه سال 1357 تقاضاي افراز سهم 
خود از پالک فوق را نموده اند و شما را مجهول المکان اعالم نموده اند و در روز 1391/9/6 
ساعت 9 صبح به اتفاق نماینده ومهندس ثبت درمحل مورد تقاضاي افرازحاضرخواهندشد 
لذا بدینوسیله به اطالع مي رساندکه جهت تنظیم صورتمجلس وامضاء آن در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وید. عدم حضور مانع از رس��یدگي نخواهد گردید. میرمحمدي – 

رئیس اداره ثبت واسنادوامالک شهرضا 
 

تغییرات
5417 ش��ماره: 2549/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت پنجره عایق سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 44763 و شناسه ملی 10260626835. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ف��وق العاده مورخ 1391/6/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی 
اصفهان به آدرس شهر اصفهان- ابتدای جاده نائین- شهرک صنعتی شرق- خیابان چهارم 
غربی- پالک 13-4 به کدپس��تی 8139173788 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
بش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/7/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 
غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12710  آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تغییرات
5418 ش��ماره: 2477/ ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت درس��ا سیب س��پاهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 44708 و شناسه ملی 10260626284. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/7/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- س��رمایه ش��رکت از 
مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000/000 ریال منقس��م به یک میلیون س��هم با نام، 
ب��ه ارزش هر س��هم 10/000 ریال که تمامًا از طریق صدور س��هام جدید و از محل تبدیل 
مطالبات حال ش��ده پرداخت گردی��ده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید. در تاریخ 1391/7/22 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 12599  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



یک تهیه کننده موسیقی:

لهراسبی در اصفهان می خواند
یک تهیه کننده موسیقی از اجرای کنسرت علی 
لهراس��بی در تاریخ 18 و 19 آبان ماه در اصفهان 
خبر داد و گفت: اصفهان ب��ا این که ظرفیت های 
خوب در این زمینه دارد، اما هنوز سالنی در خور 

برگزاری کنسرت ندارد.
رض��ا فروزنده با اش��اره ب��ه این که لهراس��بی از 
س��ال 88 در اصفهان اجرا نداش��ته و اکنون بعد 

از صاحدید وزارت ارش��اد اس��امی و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان مجوز آن 
صادر شده اس��ت، درباره  محل برگزاری کنسرت 
لهراس��بی اظهار کرد: س��الن مهس��تان ارتش با 
ظرفیت 500 نفر در دو ش��ب و دو سانس میزبان 
این کنسرت است. این تهیه کننده موسیقی بیان 
کرد: ما کشور اصیلی داریم که موسیقی سنتی در 

آن حاکم است، اما باید موسیقی پاپ را هم داشته 
باشیم تا جوانان عاقه مند به سمت موسیقی های 
غربی نروند. وی گف��ت: نباید موس��یقی پاپ را 
ضعیف جل��وه داد و باید با معیارهای��ی که مورد 
عرف و مذهب جامعه اس��ت، رشد کند تا جوانان 
به راه کج کشیده نشوند. فروزنده با اعام این که 
متأسفانه اصفهان با این که پتانسیل خوبی دارد 
اما هنوز سالنی در خور برگزاری کنسرت ندارد، 
یادآور شد: تنها س��الن مناس��ب برای اجراهای 
کنس��رت س��الن رودکی اس��ت و این کمبود در 
ش��أن ش��هر گنبدهای فیروزه ای نیس��ت. وی با 

اش��اره به این که ب��ا همکاری پژم��ان کانی که 
خودش یک خواننده اصفهانی است توانستیم این 
کنسرت را راه اندازی کنیم، تصریح کرد: مدیران 
استانی، مسئوالن شورای اسامی شهر اصفهان، 
ارگان های دولتی فرهنگی در زمینه اموری چون 

تئاتر و موسیقی از هنرمندان حمایت کنند.
این تهیه کننده موسیقی افزود: متأسفانه اصفهان 
نس��بت به پایتخت به عنوان شهرستان نگریسته 
می ش��ود و بس��یاری از هنرمن��دان زمانی که به 
تهران می روند، مشهور می شوند و جای کار پیدا 

می کنند.

نام یک مستند ایرانی درباره فیس بوک: »الیک«بانوان کاریکاتوریست ایران بسیار موفق عمل می کنند

یک کاریکاتوریس��ت جوان گفت: اخیراً فعالیت بانوان در 
زمینه کاریکاتور، گسترش بس��یاری یافته است، اگر چه 
بانوان کاریکاتوریس��ت از ابتدا تاکن��ون در این هنر فعال 
بوده ان��د. عالیه مظاهری که با ایس��نا س��خن می گفت، 
اظهار کرد: اکنون بانوان کاریکاتوریس��ت ایران به رقبای 
سرس��ختی برای آقایان فعال در این رشته هنری تبدیل 
ش��ده اند و بس��یار موفق عمل می کنند. وی اف��زود: هنر 
کاریکاتور در اصفهان با حضور فعال هنرمندان این رشته، 
گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است. مظاهری بیان کرد: 
اخیراً دفتر طنز حوزه هن��ری و کانون گام اول خانه جوان 

استان اصفهان که در زمینه کاریکاتور فعالیت می کند، با 
یکدیگر ترکیب شده اند و این موضوع سبب رشد کیفی هنر 
کاریکاتور در اصفهان شده اس��ت. وی خاطرنشان کرد: تا 
چند سال گذشته کاریکاتوریست های اصفهان از حمایتی 
برخوردار نبودند، اما اکنون عاوه بر بازدهی باالی جلسات 
دفتر طنز حوزه هنری اصفهان، خانه هنرمندان نیز حامی 

جدی فعاالن این رشته هنری است.
این کاریکاتوریس��ت جوان با اش��اره به ای��ن که کیفیت 
آثار یک هنرمند تا حدودی به میزان حمایت مس��ئوالن 
فرهنگی کش��ور وابس��ته اس��ت، اضافه کرد: اگرچه خانه 
هنرمندان و حوزه هنری استان اصفهان در تمامی زمینه ها 
از کاریکاتوریست ها حمایت می کنند، اما مهم ترین حامی 
برگزیدگان جشنواره های کاریکاتور در جهان، هنرمندان 
این رش��ته هس��تند. عالیه مظاهری یک��ی از برگزیدگان 
بیست و نهمین دوره جشنواره کاریکاتور ترکیه است که 
اثر او با موضوع پست مدرن و با الهام از بازی روبیک، موفق 
به دریافت جایزه شایستگی، لوح تقدیر و کاپ برنز از این 

جشنواره شده است. 

فیلم مس��تند بلندی درباره فیس بوک ب��ه تهیه کنندگی 
محمدرضا ش��ریفی نیا و کارگردانی مجید توکلی ساخته 
می شود. مجید توکلی، کارگردان فیلم مستند »سلطان« 
گفت: پدیده های اجتماعی زیادی دور و بر ما هستند که ما 
در شبانه روز درگیرشان هستیم و از آنها استفاده می کنیم 
و تأثی��ر بس��یاری در روابط م��ا دارند. یک��ی از مهم ترین 

پدیده های این روزهای جامعه ما »فیس بوک« است.
وی در ادام��ه گفت: این ش��بکه اجتماع��ی خیلی زود در 
بین همه رخنه و جا ب��از کرد که امروز تقریباً می ش��ود با 
اطمینان گفت جمعیت کثیری در کشور ما در این شبکه 

اجتماعی حضور دارند؛ از چهره های نام آشنا تا مردم کوچه 
و خیابان. اما تأثیر عجیبی که این شبکه اجتماعی در روابط 
اجتماعی ما گذاشته، دلیلی بود برای این که به سراغ این 

موضوع بیایم.
توکلی همچنین ادام��ه داد: پنج ماهی می ش��ود که کار 
تحقیقی بر روی این موضوع انجام ش��ده و حتی بخشی از 
تصویربرداری انجام شده است، اما به زودی مرحله جدید 

تصویربرداری این فیلم آغاز می شود.
کارگردان فیلم تلویزیون��ی »زیگ زاگ« همچنین درباره 
مسائلی که در این مستند به آن پرداخته می شود، گفت: 
خود ماجرای فیس بوک پتانسیل بسیاری برای پرداخت 
دارد اما بیشتر هدف من درباره »روابط« است؛ روابطی که 
از طریق فیس بوک ش��کل می گیرد. روابط زن و شوهری 
که در فیس بوک هس��تند، روابط اعضای خانواده که همه 
در این ش��بکه اجتماعی هس��تند و معضات این روابط و 
تأثیرهایی که روی ما گذاشته است. مهم ترین اتفاق شاید 
این باشد که از طریق این شبکه اجتماعی، همه همدیگر را 
می شناسند و می توانند به حریم خصوصی هم ورود کنند.

یادداشت

کیوسک 

کافه کتاب

تحلیل

فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره ایتالیا
یک فیلم کوتاه ایرانی در پنجمین جشنواره فیلم های کوتاه Amarcort ایتالیا 
حضور دارد.»امشب وقت خوبی واسه مردن نیست« ساخته علی عسگری در این 

جشنواره حضور یافته است. 
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  تئاتر مدارس در استان ها

 بازخوانی ضرورت توسعه 
تئاتر دانش آموزی

 آنچه که می تواند پیوستن مراکز آموزشی کل 
نرگس 
کشور را به توسعه تئاتر مدارس شتاب بخشد، ناظمی نیا 

بازخوانی مجدد سرفصل های بازخوانی تئاتر 
به عنوان یک ضرورت تربیتی است. 

تنظیم تفاهم نامه اخیر مابین معاونت هنری وزارت ارشاد و آموزش 
و پرورش مبنی بر توس��عه همکاری های مش��ترک در زمینه توسعه 
و حمایت از تئاتر در مدارس کش��ور را می ت��وان در صورت تثبیت و 
مداومت، نقطه آغازی بر ضرورتی به حس��اب آورد که مغفول ماندن 
آن از س��وی نهادهای آموزشی کشور تا کنون بس��یار جای پرسش 
دارد. ای��ن تفاهم که برای نخس��تین ب��ار در نوزدهمین جش��نواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان و از سوی برگزارکنندگان 
 آن در مرحله نخس��ت در محدوده اس��تان همدان تعریف ش��د، در 
بیست و چهارمین جشنواره، تئاتر منطقه ای اس��تان لرستان را نیز 
به این محدوده اضافه کرد و پیش بینی می شود در ادامه نقاط دیگر 

کشور نیز به آن بپیوندند.
   ظرفیت های آموزشی تئاتر

مدرس��ه به عنوان دومین اجتماع خاص بعد از خانه، حس��اس ترین 
محل برای فراگیری رفتارهای اجتماعی و کارب��ردی کردن علوم با 
هدف بهبود کیفیت زندگی است. به همین علت، توجه به این تاش 
فرهنگی و هنری خاص به موازات آنچه از سوی مدرسان و مربیان در 
کاس ها آموزش داده می شود، اهمیت ویژه ای دارد. واقعیت آن است 
که حجم و جدیت دروس، فرصت کافی برای پرداختن به رفتارهای 

اجتماعی دانش آموزان را کاهش می دهد.
   تئاتر و کشف توانایی های دانش آموزان

مدرس��ه همواره به عن��وان یکی از بهتری��ن مراکز برای ش��کوفایی 
استعدادها و کش��ف توانایی های بالقوه دانش آموزان از دیرباز مورد 
توجه بوده اس��ت. هنر تئاتر به عنوان یک رش��ته جذاب مورد توجه 
دانش آموزان و هنری است که جای کار فراوان دارد و جذب بچه ها در 
این رشته، باعث به کارگرفته شدن انرژی سرشار آنان در راه مثبت و 
هدفمند کردن فعالیت ها می شود؛ چرا که این رشته در ذات خود باعث 
جلب توجه دیگران می شود، یکی از نیازهای مهم انسان که همان نیاز 

به توجه است را برآورده می کند.
   سهل الوصول بودن فعالیت های تئاتری در مدارس

تشکیل یک گروه تئاتر در مدرسه نیاز به تخصص باالیی ندارد، بلکه 
صرفاً نیازمند به عاقه اس��ت. فقط کافی است مربی تربیتی مدرسه 
عاقه مند به تئاتر باشد و اعام کند کسانی که تئاتر دوست دارند برای 
ثبت نام به دفتر تربیتی مراجعه کنند و آن وقت خواهند دید که چه 
استعدادهایی جذب آن ش��ده و چه کسانی از دل این گروه به جامعه 

هنری کشور معرفی خواهند شد.
   نقش اجراهای دانش آموزی در توسعه تئاتر مدارس

در س��ال های اخیر افت ش��دیدی را در نمایش ه��ای دانش آموزی 
شاهد بوده ایم، تا جایی که سال گذشته در یکی از مناطق آموزش و 
پرورش شهر تهران فقط یک گروه تئاتر از یک مدرسه ابتدایی شرکت 
 کرده ب��ود! از منطقه ای که ی��ک میلیون نفر جمعی��ت دارد و فقط 
دانش آموزانش اندازه کل یک اس��تان اس��ت، فقط حضور یک گروه 
تئاتر از مقطع ابتدایی نشان دهنده این است که متأسفانه مقوله تئاتر 
در مدارس به طور کلی تعطیل است. مسئولین و متولیان آموزش و 

پرورش واقعاً چه پاسخی برای این گونه مسامحه خواهند داشت؟! 
   محورهای تربیتی در تئاتر مدارس

تعلیم و تربیت به کمک نمایش در چند محور مطرح می ش��ود. اول 
از همه باید به رفتارهای نمایش��ی والدین و مربیان توجه کرد که در 

فرآیند آموزش می تواند راهگشا باشد. 

 روایت زندگی
 شهید حسن باقری

کتاب »روایت زندگی شهید حسن باقری« به کوشش سعید عامیان از 
سوی مؤسسه فرهنگی شهید باقری منتشر شد.

در بخش��ی از این کتاب محس��ن رضایی، فرمانده وقت س��پاه پاسداران 
در دوران دف��اع مقدس در خاط��ره ای از روزهای آغازی��ن جنگ عنوان 
می کند: »در روزه��ای اول جنگ، هی��چ کس چیزی نمی دانس��ت و از 
پیشروی های دشمن هیچ اطاعی نداش��تیم. همه گیج بودند. به داوود 

کریمی گفتم: شما اینجا یک ستاد درست کن و جلو 
نرو. بچه هایی را که از جاهای مختلف می آیند 
در گلف سازماندهی کن. به حسن باقری گفتم: 
شما کاری با ساماندهی نداش��ته باش. دنبال 
اطاعات برو و اطاعات نظامی را تأسیس کن. 
آقای شمخانی را به عنوان فرمانده سپاه جنوب 
گذاشته بودیم. حسن هم شروع به بنیان گذاری 

اطاعات نظامی کرد.«
کتاب روایت زندگی ش��هید حس��ن باقری در 
2500 نسخه و با قیمت 14هزار تومان منتشر 

شده است.

 فیلم های میلیاردی 
صدای کیهان را درآورد 

مدتی اس��ت که بازار س��اخت فیلم با بودجه میلی��اردی در 
سینمای کشورمان داغ شده است. اگر تا چند سال پیش سخن 
 گفتن از هزینه میلیاردی برای تولید یک فیلم، س��همگین و 
باور نکردنی بود، حاالبه یک امر معمولی و متداول تبدیل شده 
و حتی عده ای این گونه س��رمایه گذاری ه��ا را معادلی برای 
ارزشیابی آثار می دانند. اما آیا به راستی چنین بودجه هایی 
مشکل گشای س��ینمای ما هس��تند و می توان با اختصاص 

میلیاردها تومان فیلم فاخر ساخت؟
به همین دلیل هم مهم ترین ثروتی که یک فیلم س��ینمایی 
 به آن احتیاج دارد، س��رمایه اجتماعی است. برخاف برخی 
رش��ته های هنری مانند آهنگسازی، نویس��ندگی، نقاشی، 
مجسمه سازی و... که هنرمند در خلوت و تنهایی خود آثارش 
را می آفریند، کار فیلم س��ازی الزاما یک کار گروهی است. به 
همین دلیل هم آثار موفق در ای��ن عرصه نتیجه گردهمایی 
یک گروه بزرگ و متخصص و همچنین تعامل خوب بین آنها 
بوده است. چنین سرمایه ای نیز تنها با پشتوانه ای اعتقادی به 
 وجود می آید. اگر عشق و ارادت به یک ارزش واال در کار نباشد، 
نمی توان همدلی گروهی و تأثیرگذاری اجتماعی را پدید آورد.

هم از این رو می توان با بودجه ای اندک و امکانات ناچیز اما با 
تکیه بر هم و غیرت گروهی و برخورداری از پشتوانه حمایت 
اجتماعی و مردمی، آثار هنری بزرگ و جاودان س��اخت، اما 
برعکس آن امکان پذیر نیست. به عنوان یک مصداق در زمینه 
تأثیر تعهد جمعی بر خلق آثار بزرگ، فیلم ماندگار »پیام« را 
می توان نام برد که در ایران به »محمد رسول اهلل)ص(«مشهور 
شده اس��ت. این فیلم نمونه یک کار گروهی همراه با همدلی 
برای خلق یک اثر جاودانه است.تا آنجا که حتی گروه ساخت 
موسیقی این فیلم به سرپرس��تی موریس ژار برای یافتن تم 
و لحن مورد نظر خود ماه ها در کش��ورهای عرب��ی و به ویژه 
اطراف مکه س��یر می کردند. نتیجه این حمیت تیمی، پدید 
آمدن آهنگی است که نمایه هویت فیلم مذکور برای انتقال 
حس عظمت اسام محسوب می ش��ود. در کشور خود ما نیز 
فیلم های موفق و مانا، ماحصل کار گروهی همراه با همدلی و 
غیرت تیمی اعضای گروه بوده است. به همه این دالیل،آنچه 
سینمای امروز ایران بیش از هر چیز به آن محتاج است، از یک 
طرف تحکیم اتحاد و همدلی در میان خانواده سینما و بازیافتن 
پایگاه و پشتوانه اجتماعی از طرف دیگر است. بدون این دو که 
سرمایه اجتماعی سینما محسوب می شوند، نمی توان انتظار 

شکل گیری سینمای ملی و خلق فیلم های فاخر را داشت.
منبع روزنامه کیهان

نوشین نفیسی در 15 خرداد 1338 در یک خانواده پر جمعیت در 
اصفهان متولد شد. پدرش پزشک بود؛پزشکی که در کنار باال بردن 
دانش و مهارتش در پزشکی مدرن، به پژوهش و مطالعه روی طب 
سنتی و گیاهان دارویی عاقه داش��ت. نفیسی به گفته خودش از 
کودکی به نقاشی عاقه مند بود. از سال 65 به قصد آموختن نقاشی 
راهی تهران ش��د و پنج س��ال در کاس های آزاد، مبانی عملی و 
نظری نقاشی را آموخت. دانش و مهارت هنری او نزد استادانی چون 
یعقوب عمامه پیچ و رویین پاکباز شکل گرفت و سپس با مطالعه 
و مداومت خود به پیش رفته و در این مدت  به کار تصویرگری نیز 
پرداخته اس��ت. اوعضو و مدرس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان 
اس��ت و با گروه هنری گدار فعالیت های مش��ترک هنری انجام 
می دهد و با تأسیس آموزشگاهی برای کودکان و نوجوانان )کارگاه 
باران ( به طور مستمر به آموزش هنر به این گروه اشتغال دارد که 
حاصل آن شش نمایشگاه از کارهای این هنرجویان است. نوشین 

نفیسی سابقه ای پربار از نمایش��گاه های داخل و خارج از کشور را 
به همراه دارد و عاوه بر نمایش��گاه های انف��رادی اش در تهران و 
اصفهان، در بیش از 40 نمایشگاه گروهی در لس آنجلس )آمریکا(، 
فرایبورگ )آلمان( هلیسنکی )فناند( پادوا )ایتالیا( دمشق و حلب 
)سوریه( وپکن )چین( شرکت جسته است. آخرین نمایشگاه او این 
روزها در گالری آپادانا برپا شده. نفیسی در این مجموعه به سوژه 
روح مکان عاقه نشان داده، ولی مکان هایی که او به تصویر کشیده 
نه بازمانده ای از گذشته های دور، که آینده زیستگاه امروز ماست. 
این تصویرها ساختمان هایی فرو افتاده را به نمایش گذاشته است؛ 
میدان هایی خالی و پلکان هایی به سمت هیچ کجا. نفیسی شاید 
می خواهد ما را با اتفاقی روبه رو کن��د که امروز با بی توجهی و بی 
سلیقگی خاص بسازو بفروش ها، بایی بر سر شهری می آوریم که 
سال ها بعد نمادی از تمدن و دانش ما خواهد بود؛ اتفاقی که نه تنها 
گریبانگیر شهرهای بزرگ شده، که به شکل مرضی مسری به تمام 

ش��هرهای دور و نزدیک و کوچک و بزرگ هم سرایت کرده است. 
دیدن این که در ساخت و سازهای این روزها دیگر از ویژگی های 
فرهنگی و زیرساخت های معماری منحصر به هر منطقه و اقلیم 
 اثر و خبری نیست و سلیقه شهروندان، ش��هر و زیستگاه آنها را به 
کپی هایی کمرنگ از اصلی نامربوط و نامرتبط به ریشه های آنها 
مبدل کرده و این تأس��ف را بر جا می گذارد که در آینده روح این 
مکان های بی هویت می خواهد سرگردان کدام سرزمین شود و 

چه المان ها و شاخص هایی  را برای آینده گان به نمایش درآورد.
عناصر ثابت در این مجموعه پله ها، ساختمان ها و یا بهتر بگوییم 
پنجره ها و میدان هایی است که به شکل الستیک های رها شده 
 در بیابان در زمین��ه آثار خودنمایی می کنند. پل��ه ها باال و پایین 
نمی روند؛ گویی نقطه ای در  دوردس��ت را نش��انه ک��رده اند و به 
مکانی ناش��ناخته س��فرمی کنند.پنجره ها به آس��مان زل زده 
ان��د و مثل گورهای آم��اده با دهان ب��از به باال چش��م دوخته اند. 

 ایج��اد فضاه��ای الی��ه من��د
 شبیه به الیه های سنگ های 
 رس��وبی، گذر زم��ان را یاد آور 
می ش��ود و القای  زمان به این 
ش��کل دورانی پای��ان یافته و 

توقفی ابدی را نشان می دهد.
 انس��ان از دوران کهن دریافت 
که همنوا شدن با روح محافظ 
جای��ی ک��ه زندگی م��ی کند 
اهمی��ت زی��ادی دارد و بقای 
او ب��ه داش��تن ارتباطی خوب 
با مکان در معن��ای فیزیکی و 
روانی او وابسته است. کارکرد 
معماری درک رس��الت مکان 
اس��ت؛ بدی��ن طری��ق م��ا از 
زمی��ن محافظت م��ی کنیم و 
 خود بخش��ی از ی��ک تمامیت 
می ش��ویم. انس��ان بخش��ی 

یکپارچه از محیط است و اگر این موضوع فراموش شود، می تواند 
ما را به بیگانگی و گسیختگی محیط برساند. میرچا الیاده می گوید: 
»بدوی ترین مکان های مقدسی که می شناسیم، آنهایی هستند 
که خرده جهانی را به وجود آورده اند، چشم اندازی از سنگ، آب و 
درختان« و همچنین می افزاید: »هر مسکن و مأوای جدید انسان 
به یک معنا بازسازی جهان است.«)قسمت های آغاز و پایان متن، 

برگرفته از نوشتار هنرمند است .(

آنچه در گالری آپادانا می توان دید 

»روح مکان« که قابل دید می شود 

نسترن  چرا بعضی روح ها دارای قدرتی فرا زمانی می گردند؟ قدرتی که فراتر از کارکرد مش�خص و 
هدفی که به خاطرآن بنا شده اند به آنها قدرتی جادویی می دهد و باعث می شود که در زمانی مکارمی

دیگر انسانی کاماًل متفاوت حس کند که بخشی از یک تمامیت فراگیر است.
روح مکان یک مفهوم باستانی است. طبق این باور هرموجود دارای روح محافظ خویش است. این روح به مردم و 
مکان ها زندگی می بخش�د و آنها را از تولد تا مرگ همراهی و ویژگی یا ماهیت آنها را تعیین می کند.)برگرفته از 

نوشتار هنرمند است( 
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6 پوستر از17کاراکتر»هابیت« 
منتشر شد 

خبر تصویری

شش پوستر از کاراکترهای فیلم »هابیت« جدیدترین ساخته 
 پیتر جکسون منتشر ش��د. این پوس��ترها بازیگرانی چون 
سر ایان مک کلن، مارتین فریمن، کیت بانشت و سیلوستر 
مک کوی را در کاراکترهایشان نشان می دهد. در این قسمت 
از فیلم های »هابیت« می بینیم که بیلبو، هابیت کنجکاوی 
است که سفری به سمت کوهستان با گروه کوتوله ها را آغاز 
می کند تا گنج دزدیده شده اش توسط اژدهایی به نام اسماگ 
را پس بگیرد.»هابیت: ماجراجوی��ی غیرمنتظره« که اولین 
قس��مت از س��ه گانه »هابیت« به کارگردانی پیتر جکسون 

است، از 14 دسامبر به اکران در خواهد آمد.
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دانش و مهارت 
هنری او نزد 

استادانی چون 
یعقوب عمامه پیچ 

و رویین پاکباز 
شکل گرفت و 

سپس با مطالعه 
ومداومت خود به 

پیش رفته و در 
این مدت  به کار 
تصویرگری نیز 

پرداخته است
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سرپرست هیأت کونگ فو برکنار شد
بعد از مدت ها کش و قوس، ابالغ غالم ابراهیمی به عنوان سرپرست 
جدید هیأت کونگ فوی اس��تان اصفهان صادر ش��د. بعد از حضور 
مجتبی ش��یرزاد، رییس هی��أت کونگ ف��وی اس��تان اصفهان در 
فدراسیون، رمضانعلی احمدی به عنوان سرپرست هیأت کونگ فوی 
استان اصفهان معرفی شد. حکم سرپرستی احمدی18 اسفند سال 
8۹ از طرف فدراسیون صادر شد و وی تا هفته قبل با حکم سرپرست 

هیأت فعالیت می کرد. 
اما با توجه به عدم برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت و پایان مهلت 
قانونی اداره هیأت با سرپرست، احمدی از سمت خود برکنار و غالم 
ابراهیمی، معاون اداره کل ورزش و جوانان به عنوان سرپرست هیأت 
تا زمان برگ��زاری مجمع انتخاباتی انتخاب ش��د.  اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان یک ماه پیش پیش��نهاد برکناری احمدی و 
سرپرس��تی مدح خوان، دبیر هیأت را به فدراسیون ارایه داد اما این 

پیشنهاد با مخالفت فدراسیون روبه رو شد. 
پس از آن، عارفیان از نزدیکان رییس سابق هیأت به عنوان سرپرست 
معرفی شد که باز هم فدراس��یون مخالفت خود را با این تغییر اعالم 
کرد و در نهایت حکم سرپرس��تی هی��أت بعد از مخالف��ت ابتدایی 

فدراسیون به نام ابراهیمی صادر شد. 

دونده اصفهانی  در مسابقات جهانی 
نجات غریق! 

رضا قاسمی، رکورددار دوهای سرعت و دونده المپیکی اصفهان در 
مسابقات جهانی نجات غریق شرکت می کند.

قاس��می که نماینده ایران در ماده 1۰۰ متر رقابت های دوومیدانی 
المپیک لندن بود، در گروهی سخت عملکردی قابل قبول داشت اما 
از رس��یدن به مرحله فینال بازماند. وی تصمیم دارد در رقابت های 
 جهانی نج��ات غریق که در س��طح باالیی ب��ا حضور ورزش��کاران 
مطرح کشورهای مختلف جهان در استرالیا برگزار می شود شرکت 
کند. در این مس��ابقات هر تیم با پنج ش��ناگر و یک دونده ش��رکت 
می کند و ورزشکاران در 1۳ ماده شنا و سه ماده دوومیدانی به رقابت 
می پردازند. قاس��می در حال حاضر در تهران ب��رای حضور در این 

مسابقات آماده می شود.

بازدید استاندار از نقش جهان
استاندار اصفهان به منظور بررس��ی روند پیشرفت اجرایی ورزشگاه 

نقش جهان از این پروژه بازدید کرد.
علیرضا ذاکر اصفهانی به همراه مهدی جمالی نژاد، سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری از پروژه ورزش��گاه نقش جهان 
بازدید و چگونگی وضعیت این پروژه را بررس��ی کردند. ورزش��گاه 
نقش جهان از ابتدای س��ال جاری با حضور پیمان��کار جدید به کار 
خود ادامه داده، اما طی هفته های گذش��ته روند ساخت آن بار دیگر 

ضعیف شده است. 

 مجیدی با شماره ۷ 
به استقالل برمی گردد  

فرهاد مجیدی با پیراهن شماره 7 اس��تقالل از فوتبال خداحافظی 
می کند. رابط��ه نه چندان خ��وب امیر قلعه نوی��ی و فرهاد مجیدی 
با درگذشت مادر س��رمربی اس��تقالل و حضور مجیدی در خانه او 

بهتر شد. 
علی فتح اهلل زاده هم از همین فرصت اس��تفاده ک��رده و می خواهد 
با موافقت قلعه نویی، ن��ام مجیدی را در نیم فصل دوم وارد لیس��ت 
استقالل کند. البته قرار نیست مجیدی در تمام بازی های نیم فصل 
دوم حضور داشته باشد، بلکه او به کالس های مربیگری مورد نظرش 
خواهد رفت و فقط در دو س��ه مس��ابقه آخر فصل استقالل پیراهن 
شماره 7 این تیم را می پوشد و از فوتبال خداحافظی می کند. با این 
کار، نه تنها قلعه نویی مجبور نیست حضور یک مخالف را در تیمش 
تحمل کند، بلکه مجیدی هم می تواند با پیراهن استقالل از فوتبال 

خداحافظی کند. 

داربی دوستانه در اصفهان 
تیم س��پاهان در دیداری دوس��تانه به مصاف ذوب آه��ن می رود. 
تمرینات تیم س��پاهان که پس از پایان هفته چهاردهم رقابت های 
 لی��گ برتر تعطیل ش��ده ب��ود، از  فردا، س��ه ش��نبه از س��ر گرفته 

می شود. 
شاگردان کرانچار سه شنبه ساعت 1۵ در ورزشگاه جروکان به تمرین 
می پردازن��د و در تعطیالت لیگ دو بازی تدارکاتی در دس��تور کار 
طالیی پوش��ان قرار دارد. دیدار با تیم امید  سپاهان در جمعه پیش 
رو و همچنین دیدار با تیم ذوب آهن اصفهان در روز دوش��نبه هفته 
آتی. تیم فوتبال س��پاهان در آخرین دیدار خود در لیگ برتر، هفته 
گذشته موفق شد نفت تهران را با نتیجه 4 بر ۳ شکست دهد و اکنون 
 با 24 امتیاز و یک بازی کمتر نس��بت به رقبا، در رده چهارم جدول 
رده بندی قرار دارد و در دیدار بعدی خود، یکشنبه، 28 آبان به مصاف 

استقالل تهران می رود. 

 مسئوالن نمی پرسند
 زنده ای یا مرده!

زهرا کریمی /قهرمان ووشو

 بع��د از المپیک پکن گفته ب��ودم م��ن را اصفهانی ندانی��د و قهرمانی ام
 را به پای اصفهان ننویسید. مش��کل فقط تفاوت سلیقه بود. هیأت در آن 
زمان به بدترین شکل ممکن سلیقه ای عمل می کرد. کمترین کاری که 
می توانند برای ورزشکاران و مربیانش��ان انجام دهند، این است که بعد از 
بازگشت آنها از رقابت های مختلف جهانی و آس��یایی یک تماس با آنها 
بگیرند، بپرسند مس��ابقات چطور بود؟ بحث قدردانی نیست، اما همین 
صحبت هاس��ت که م��ا را دلگرم به 
ادامه فعالیت می کند. االن من با تیم 
ملی جوان��ان در رقابت های جهانی 
 ماکائو حضور داشتم، اما اصفهانی ها 
نمی دانن��د من االن کجا هس��تم و 
 چه م��ی کنم، اص��اًل نمی پرس��ند

 زنده ای یا مرده!

6
تکذیب احتمال معاوضه گردان با صادقی

 سپاهان مش��کل دروازه بانی دارد و گردان که از نیمکت نش��ینی در پرسپولیس خسته شده، 
می خواهد به سپاهان بپیوندد. روابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تکذیب این شایعات اعالم کرد 
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 تیم ملی پیر، نیاز 
به جوان گرایی داشت

عالقه مارادونا به 
رییس جمهور ایران

ناکامی تیم ملی فوتس��ال ایران در جام ملت ها و شکست مقابل تایلند باعث 
شد برخی از مربیان و کارشناس��ان خارج از گود به خصوص حسین شمس، 
انتقادهای ش��دیدی را علیه علی صانعی و تیم ملی فوتسال مطرح ساختند.  
قطعاً اگر تیم ملی فوتسال در بازی خود نیز برابر اسپانیا مغلوب شده بود، همین 
کارشناسان که تا روز قبل از بازی تیم ملی هم از حیث انتقاد و طعنه زدن به 
تیم ملی و سرمربی اش کم نگذاشته بودند، شروع به بیان حرف های احساسی 
و عوام پسند علیه تیم ملی می کردند. تیم ملی پیر فوتسال ایران نیاز به تغییر 
و البته جوان گرایی داشت که علی صانعی این پروسه را از قبل از جام ملت های 
 آسیا شروع کرد و  اکنون شاهد یک تیم ملی هس��تیم که با تلفیق جوانان و 

با تجربه ها انگیزه باالیی برای درخشش دارد. 

محمدرضا خلعتبری، هافبک سپاهان می گوید هنوز هم با مارادونا در تماس 
است. وی درباره کار با اسطوره آرژانتینی ها توضیح می دهد: »کار کردن با او 
خیلی لذت بخش بود. گاهی خودش با ما تمرین می کرد و با این که چاق شده 
بود، اما هنوز تکنیک خاص خودش را داشت. با همه شوخی می کرد و بازیکن 
اول تیم با بازیکن 2۳ تیم برایش فرقی نمی ک��رد. « آیا مارادونا درباره فوتبال 
ایران چیزی نمی گفت؟ خلعتبری پاس��خ می دهد: »نه، درباره فوتبال حرف 
نمی زد اما هر زمان که من می خواس��تم به ایران بیایم، می گفت سالم مرا به 
محمود احمدی نژاد برسان! می گفت من رییس جمهور تان را خیلی دوست دارم 
و او دوست من است. همیش��ه از آقای احمدی نژاد تعریف می کرد و می گفت 

خیلی دوست دارد شرایطی فراهم شود که به ایران بیاید.« 

نصف تیم تاجیکستان استقاللی است
1۳ بازیکن تاجیکستان شامل علیشیر تویچی، سوخیب سوونکولوف، ارداج 
 رجبوف، محمدعلی صادقو، جهانگیر جلیلوف، داورون ارگاش��یف، فتح اهلل 
فتح اله اوف، دلشاد واسیف، نورالدین دورانوف، امیدجان شریف اوف، ابراهیم 
ربیموف، یوسف ربیع اف، فرهاد توهیراف در باشگاه استقالل بازی می کنند.

نام »تیاگو« روی کفش های مسی
مسی که فرزندش »تیاگو« به تازگی متولد شده، نام او را بر روی 
استوک آدیداس خود حک کرده بود، اما با بدشانسی مواجه شد 
و در باز کردن دروازه تیم سلتاویگو ناکام بود و نتوانست با گلزنی 

در این دیدار، گل خود را به فرزندش تقدیم کند. 

قرمزها در انتظار استفان آپیا
پریجا اوگنانوویچ که یک چهره بین المللي اس��ت و 
ملیتي غنایي دارد و در تیم هاي ایتالیایي یوونتوس، 
اودینزه، پارما، بولونیا و چزنا ب��ه میدان رفته، برای 

حضور در پرسپولیس راضی می شود یا خیر؟

 کریمی مربی - بازیکن است

س��رمربی تیم ملی ایران گفت که در لیگ ایران بازیکنی مثل کریمی 
که تجربه و دانش بین المللی در این س��طح باال را داشته باشد نداریم. 
کارلوس کی روش در حاش��یه تمرین تیم ملی  درباره عدم رویارویی 
تیم های خارجی با ایران گفت: اول این ک��ه تیم ها برای بازی با ایران 
درخواست پول زیادی می کنند و دلیل دوم این که ما برای آماده سازی 
باید به مصاف تیم هایی برویم که به شرایط بخورند، نه این که با شرایط 
تیم حریف ما س��ازگاری داش��ته باش��ند. وی در مورد دعوت از علی 
کریمی به اردوی تیم ملی با وجود این که او دو ماه است در پرسپولیس 
بازی نمی کند، عن��وان کرد: در لیگ ایران بازیکن��ی مثل کریمی که 

تجربه و دانش بین المللی در این سطح باال را داشته باشد نداریم. 

مستحق برد بودیم، اما باختیم

آرن داوودی در خصوص باز ی تیمش همیاری زنجان مقابل فوالدماهان 
گفت: ما در این بازی مستحق برد بودیم که متأسفانه عدم مدیریت داور 
 و اخراج زودهنگام س��رمربی تیمم��ان تمرکز تیم را به ه��م ریخت. وی 
در باره تشویق شدن بازیکنان تیم همیاری زنجان در اصفهان گفت: وی 
در پاسخ به این سؤال که در اولین بازی فصل در اصفهان و در سالن ملت 
به مصاف تیمی رفتید که تعداد زیادی از هم تیمی های فصل گذش��ته 
شما در آن بودند، از این تقابل چه احساس��ی داشتید، بیان داشت: سال 
گذشته همین نفرات بودیم و در همین س��الن بازی می کردیم، دو تیم 
 می شدیم و با هم بازی می کردیم، این دیدار هم مثل همان بازی های

 تمرینی بود. 

سایر تیم ها در حد قهرمانی نیستند

علی مانیان، بازیکن تیم هندبال سپاهان گفت: تیم های ثامن الحجج)ع( 
مشهد و سبزوار تیم های خوبی هستند و مدعیان قهرمانی و رقیب های 
اصلی ما به حساب می آیند. سایر تیم ها هم بازیکنان خوبی دارند اما در 
حد قهرمانی نیستند. علی مانیان در گفتگو با ایمنا با اشاره به مصدمیتش 
اظهار داشت: متأسفانه در بازی با تیم کاسپین قزوین از ناحیه زانو دچار 
کشیدگی PCL ش��دم و این مصدومیت باعث ش��د یک ماه نتوانم بازی 
کنم.  وی در پاسخ به این سؤال که فکر می کنی چه تیم هایی رقیب شما 
در راه قهرمانی هستند، گفت: تیم های ثامن الحجج )ع( مشهد و سبزوار 
تیم های خوبی هستند و مدعیان قهرمانی و رقیب های اصلی ما به حساب 
می آیند. سایر تیم ها هم بازیکنان خوبی دارند اما در حد قهرمانی نیستند.

علیمانیان:آرنداوودی:کیروش:
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تساوی ارزشمند تیم ملی فوتسال ایران 
مسعود 
در مقابل اس��پانیا هرچند ک��ه باعث افشاری

ناراحتی! دو منتقد سرسخت ماه های 
گذشته س��رمربی جوان تیم ملی شد، ولی به هرحال نشان داد 
که نتایج فوتسال ایران در سال 2۰۰8 هرگز تصادفی نبوده و در 
این دوره هم می توانیم شاهد ادامه موفقیت های مردان پارسی 
در عرصه فوتسال جهان باشیم. شاید مهم ترین تفاوت تیم ملی 
نس��بت به دوره های قبلی، این باشد که دیگر خبری از فیکس 
بودن تعداد ثابتی از ملی پوشان ایران نیست و به جرأت می توان 
گفت که اکثر بازیکنان حاضر در لیست تیم ملی به نسبتی برابر 
 نقش��ی تعیین کننده در گرفتن یک امتیاز در مقابل اس��پانیا 
به عنوان تیم اول رنکینگ جهانی داشتند. بازی درخشان تیم 
ملی به خصوص در نیمه دوم، به اندازه ای امیدوار کننده بود که 
حتی در دقایق پایانی بازی همه به مساوی در مقابل ماتادورها 
هم راضی نبودیم و اگر حسن زاده با دقت تر عمل می کرد شاید 
فوتسال اس��پانیا در مقابل ایران تسلیم هم ش��ده بود، ولی به 
هرحال کسب این نتیجه در مقابل مدعی اصلی فوتسال قهرمانی 
جهان بدون شک انگیزه و خودباوری را در بین بازیکنان تیم ملی 
افزایش خواهد داد تا با شرایط بهتری در بازی های بعدی حضور 
پیدا کنند. البته کادر فنی تیم ملی هم باید مراقب غرور حاصل 
از این نتیجه باشد که اگر به درس��تی روانشناسی نشود، شاید 
بالی بازی در مقابل تایلند در جام ملت های آسیای امسال را بر 
سرمان بیاورد. دو پیروزی احتمالی دیگر در بازی امروز در مقابل 

مراکش و بازی پنجشنبه در مقابل پاناما بدون شک راه صعود 
تیم ای��ران را ب��ه مرحله بعد هم��وار خواهد کرد، ولی مس��أله 
اینجاست که مس��ابقات این دوره بر خالف دوره های قبلی در 
مرحله بعد به صورت تک حذفی برگزار می شود و تیم ملی ایران 
اگر می خواهد که شانس رسیدن به فینال مسابقات را در اختیار 
داشته باشد، باید با توجه به بازی های تیم ملی برزیل در گروه 
س��وم برای خودش برنامه ریزی کند تا از این شانس برخوردار 
باشد که قبل از رسیدن به فینال، دچار برزیل قدرتمند نشود و 
به همین خاطر ش��اید کادر فن��ی تیم مل��ی در دوبازی بعدی 
خودشان به فکر دومی و یا حتی سومی در این گروه باشند تا با 
توجه به برنامه مسابقات، از مسیر برزیل خارج شوند.  اما حریف 
امروز تیم ملی؛ یعنی مراکش در حالی از قاره آفریقا راهی این 
مسابقات شده، که برای اولین بار حضور در جام جهانی را تجربه 
می کند و رتبه ۳8 این تیم در رنکینگ فیفا نشان می دهد که 
مغربی ها در مقاب��ل تیم ملی ایران حرفی ب��رای گفتن نخواهند 
داشت. مراکش در بازی اول خودش در این گروه هم در حالی 
که با سه گل از پاناما پیش بود، در نهایت هشت گل خورد تا در 
دور اول گروهی در جایگاه آخر گ��روه دوم قرار گیرد. این بازی 
می تواند یک مسابقه تدارکاتی مناسب برای تیم صانعی باشد تا 
با بهره گی��ری از بازیکن��ان ذخیره، اس��تراحت بیش��تری به 
ستاره های تیم ملی بدهد. بازی امروز که البته تا این لحظه هم 
قرار نیست از تلویزیون ایران پخش شود، از ساعت1۵:۳۰ آغاز 

خواهد شد.

پیروزی شیرین سپاهان در مقابل تیم 
گروه 
منص��ور ابراهی��م زاده، باعث ش��د تا ورزش

ش��اگردان کرانچار با وجود انجام یک 
 بازی کمتر نس��بت به دو تیم ملوان و تراکتورس��ازی همچنان 
 به عنوان یک��ی از مدعیان جدی رس��یدن به عن��وان قهرمانی 
نیم فصل در صدر جدول حضور داشته باشند تا شاید با پیروزی 
احتمالی در مقابل استقالل و بعد هم گهر، دوباره نام سپاهان در 
صدر جدول لیگ برتر بدون رقیب بدرخشد. تبدیل شکست سه 
بر یک به پیروزی چهاربر سه آن هم در مقابل تیمی که منصور 
ابراهیم زاده و کریم قنبری را بر روی نیمکت خودش می دید، 
یکی از شاهکارهای سپاهان در لیگ دوازدهم بود، ولی جدای از 
این پیروزی کرانچار باید در این تعطیالت حدودا دو هفته ای تا 
آغاز مجدد لیگ، نقاط ضعف تیمش را پوش��ش دهد تا در ادامه 
دوباره دچار مشکل نشوند. سپاهان بعد از پیروزی در مقابل ملوان 
در شهر انزلی در چهار بازی گذشته خودش به ترتیب در مقابل 
االهلی عربس��تان، صبای قم، تراکتورس��ازی و نفت تهران در 
مجموع 12 گل دریافت کرده که به هی��چ وجه برای تیمی که 
داعیه قهرمانی در لیگ برتر را دارد، آمار خوبی نیست. سپاهان 
همواره در طی سالیان گذش��ته یکی از بهترین خطوط دفاعی 
لیگ برتر را در اختیار داشته  و حاال میانگین سه گل خورده در 
هر بازی، کمی تأمل برانگیز خواهد بود. البته شاید عده ای عقیده 
داشته باشند که خروج بازیکنانی مثل سیدجالل، بنگر و رحمان 
احمدی استحکام خط دفاعی سپاهان را به میزان زیادی کاهش 

داده، ولی به هر حال زوج فرشید طالبی و علی احمدی در ترکیب 
ذوب آهن هم ثابت کردند که بازیکنان باکیفیتی هستند و  انتظار 
می رود که امس��ال هم اگر این دو نفر اقتدار س��ال های قبل را 
 ندارند الاقل به گونه ای بازی کنند که س��پاهان این طور از آمار 
گل های خورده اش دچار ضرر و زیان نشود. البته کار دفاعی فقط 
مربوط به قلب خط دفاع نیست و بقیه بازیکنان هم به نوعی در 
گل خوردن تیم مقصر هس��تند ولی حضور بازیکن ارزشمندی 
مثل امید ابراهیمی در پست هافبک دفاعی و در مقابل مدافعان 
باید به عنوان یکی از راه های کمک به برطرف کردن مشکالت 
خط دفاعی س��پاهان  در نظر گرفته شود. خوشبختانه کرانچار 
سرانجام در بازی با نفت دست از لجبازی برداشت و بازیکنی مثل 
جهان عالیان را که در پست هافبک چپ نتوانسته بود به اندازه 
کافی با کارهای تاکتیکی تیم هماهنگ شود، از ترکیب تیم خارج 
کرد. مش��کل دیگر س��پاهان را باید بی احتیاطی دروازه بان و 
بازیکنان این تیم در درون محوطه جریمه خودی دانست که در 
بازی مقابل االهلی،تراکتور و نفت س��ه پنالتی مفت و مجانی را 
تقدیم رقبا کرده اند که گل شدن هر سه پنالتی هم نشان داده با 
 وجود این که گفته می شود ش��انس گل شدن یا نشدن پنالتی 
۵۰ درصد است، ولی آمار تعداد پنالتی های به تور نشسته در این 
14 هفته نشان می دهد که بیش از 8۵ درصد پنالتی های لیگ 
به گل تبدیل شده و اگر قرار  باشد که بازیکنان سپاهان همچنان 
این طور راحت در محوطه جریمه پنالتی تقدیم حریف کنند، کار 

کرانچار در ادامه لیگ سخت تر هم خواهد شد.

آمار تعداد 
پنالتی های به 
تور نشسته در 
این 14 هفته 
نشان می دهد که 
بیش از 85 درصد 
پنالتی های لیگ 
به گل تبدیل شده 
و این موضوع کار 
کرانچار را در ادامه 
راه سخت می کند

 مراکش در حالی از 
قاره آفریقا راهی 
این مسابقات شده، 
که برای اولین بار 
حضور در جام 
 جهانی را تجربه 
می کند و رتبه 
38 این تیم در 
رنکینگ فیفا 
نشان می دهد که 
مغربی ها در مقابل 
تیم ملی ایران 
حرفی برای گفتن 
نخواهند داشت

12 گل در چهار بازیهدف فوتسال دوری از برزیل است

سپاهان و پنالتی مثل آب خوردن!حمله ایران به اولین سه امتیاز



یادداشت

تعزیه، زیباترین عرصه هنر توحیدی 
است 

معاون فرهنگی - هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری، تعزیه را زیباترین عرصه هنر توحیدی دانست که ریشه 

در حادثه کربال دارد.
بهمن اکبریان افزود: ما معتقدیم تعزیه، گونه ای از نمایش مذهبی 

منظوم است که در درون خود از تمام هنرها وام می گیرد.
وی بیان کرد: هنر تعزی��ه از  نمایش، ادبیات، موس��یقی و هنرهای 
تجسمی بهره برده و  سهم برجسته ای در ساختن ذهنیت مذهبی و 

تکوین و رشد جهان بینی توحیدی و شیوه تفکر مردم دارد.
 مشاور مذهبی و هنری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، در همایش 
آسیب شناسی تعزیه  در شهرکرد گفت: تعزیه هنری ترکیبی است که 

حاوی پیام های عاشورا و مظلومیت اهل بیت )ع( است.
حجت االسالم سیدرضا عبداله زاده نیزدر بحث آسیب شناسی تعزیه، 
ورود اشعار نامناسب به نس��خ قدیمی را مهم ترین آسیب تعزیه در 

این استان دانست.
  وی همچنی��ن به اس��تفاده ناصحیح از آالت موس��یقی در مجالس 
تعزیه خوانی اش��اره کرد و افزود: ورود آالت موس��یقی نامتعارف به 
مجالس تعزیه خوانی باعث از بین رفتن س��نت های قدیمی و ایجاد 

بدعت گذاری در این هنر نمایشی است.
 حجت االس��الم عبداهلل زاده بر لزوم ورود هرچه بیش��تر جوانان به 
 عرصه تعزیه خوانی تأکید کرد و اظهار داشت: الزم است پیشکسوتان 
تعزیه خوانی دانس��ته های خود را به جوانان و نوجوانان عالقه مند و 

عاشق اهل بیت )ع( بیاموزند. 

خبر ویژه

 مدیرعامل شرکت آبفای استان 
  اصغر یزدانی 

 مش��کالت مالی و کمبود اعتبارات برای تکمیل طرح های در دست 
اجرا از جمله مش��کالت فراروی این ش��رکت است، چرا که به عنوان 
مثال برای عملیات اجرایی تصفیه خانه آب ش��هر سامان تاکنون 25 
میلیارد ریال هزینه ش��ده که بخشی از این اعتبار برای اجرای چهار 
کیلومتر شبکه انتقال آب و تهیه بخشی از تأسیسات مورد نیاز صرف 
ش��ده اس��ت و با راه اندازی این تصفیه خانه، مردم شهر سامان تا افق 
درازمدت از آب آش��امیدنی تصفیه شده برخوردار خواهند شد. حجم 
آب در کره زمین ثابت و در مداری بسته به طور دائم در حال گردش 
است، همچنین تنها سه درصد 
از مجموع آب  های کره زمین 
که برای مصارف انسانی مانند 
کش��اورزی و صنعت و شرب 
مناسب است شیرین بوده و 
از این مقدار نیز س��ه چهارم 
در یخ  ه��ای قطبی و خارج از 

دسترس انسان است.

 کمبود اعتبارات 
مانع تکمیل طرح های آبفا شده  است

چهره روزیادداشت
همایش	استانی	قرآن	و	سالمت	برگزار	می	گردد		

محمود مباشری معاون پژوهشی دانش��گاه از برگزاری سومین همایش استانی قرآن و 
سالمت با امتیاز بازآموزی و پژوهشی دریکم اسفند ماه سال جاری خبر داد. محورهای این 
همایش، شامل قرآن و جامعه سالم،  قرآن و اقتصاد سالمت و سالمت اقتصادی و... است.
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سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 1386، 
مرکز پژوهش های مجلس در سال 1387 و سازمان 
مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در 
تیرماه سال 1389 به این طرح اشکاالت فراوانی گرفته 
و آن را تأیی��د نکردند. هدف اصلی این طرح توس��عه 
کشاورزی است و با اجرای طرح بهشت آباد، آب صنعت 
و کش��اورزی اصفهان، یزد و کرمان تا 20 سال آینده 
تأمین می شود، این در حالی است که بسیاری از مناطق 
استان چهارمحال و بختیاری از بی آبی رنج می برند و 
حتی در تأمین آب شرب خود با مشکالت بسیاری روبه 
رو هستند. این طرح بدون مطالعه همه جانبه مصوب 
شده و تنها کار کارشناسی آن برشمردن منافع طرح 

برای استان اصفهان بوده و به مصارف حوزه های پایین، 
هیچ گونه توجهی نشده  است. مطالعه طرح انتقال آب 
از سرشاخه های کارون به فالت مرکزی، در سال های 
پیش بدون نظارت مدیران اجرایی استان چهارمحال و 
بختیاری از طریق وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت 
که مطالعات اجرایی آن انجام شد و مسئولین استان 
اصفهان به ش��دت بر اجرای آن مصر هستند و از هر 

ابزاری برای تحقق اهداف خود بهره می جویند.
تکمیل پ�روژه انتق�ال آب ب�ن- بروجن 

تسریع شود
سعید زمانیان با اشاره به خشکس��الی های اخیر این 
استان، اظهار داشت: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی 

و وضعیت آب و هوایی، ش��اهد کاهش برف و نزوالت 
آسمانی در سال های اخیر در این استان بودیم و همین 
امر منجر به بروز خشکسالی در بسیاری از مناطق شده 
اس��ت. وی افزود: به دنبال این خشکسالی، شهرها و 
روستاهای استان به شدت با مش��کل کم آبی روبه رو 
هستند، به طوری که تنها در یکی از شهرستان های 
استان،220 روس��تا با تانکر آبرسانی می شود و تعداد 
بسیاری از شهرها هم با مشکل تأمین آب شرب مواجه 
هستند. زمانیان به پروژه انتقال آب بن- بروجن اشاره 
کرد و گفت: این پروژه در حالی هفته دولت سال جاری 
کلنگ زنی شد که مردم11 روستا و سه شهر واقع در 
منطقه بن تا بروجن به ش��دت با مش��کل تأمین آب 

شرب مواجه هستند و شهرک های صنعتی این منطقه 
ذخایر آب کافی برای فعالیت ندارن��د. وی ادامه داد: 
برهمین اساس ضروری است تا وزارت نیرو با اختصاص 
اعتبارات الزم نس��بت به تکمیل و بهره برداری از این 
طرح بزرگ که جزء طرح های مهر ماندگار اس��تان به 

شمار می رود، اقدامات الزم را انجام دهد.
 با هرگونه طرح انتقال آب غیرکارشناسی 

مخالفیم
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی با 
 ایجاد هرگونه تونل و یا طرح انتقال آب از این اس��تان 
به ش��دت مخالفت کرد و گفت: این استان با کمبود 
ش��دید آب مواجه اس��ت و ضروری اس��ت تا در ابتدا 
نیازهای آبی مردم آن در بخش های شرب، کشاورزی 
و صنعت تأمین ش��ود و س��پس اگر آب مازادی باقی 
ماند، آن را به س��ایر اس��تان ها انتق��ال داد. زمانیان، 
طرح انتقال آب بهش��ت آباد را فاق��د هرگونه مطالعه 
کارشناسی دانست و افزود: مطالعات شرکت مجری 
این طرح، غیرکارشناسی و یک طرفه بوده و الزم است 
تا شرکت های مشاوره ای جدید وارد این عرصه شده 
و به صورت قانونی و کارشناسی در مطالعات اولیه این 
طرح تجدید نظر کنند. وی ادام��ه داد: بنابر فرصتی 
که از س��وی مرک��ز پژوهش های مجلس و بازرس��ی 
کل کش��ور به دس��ت آوردیم، مدارک و مس��تندات 
الزم را در خصوص طرح انتقال آب بهش��ت آباد تهیه 
و آن را به مس��ئوالن ذیربط کش��ور ارای��ه داده ایم و 
براین نظر متفق القول هس��تیم که مطالعات شرکت 
مجری این طرح را به هیچ وجه قبول نداریم. زمانیان 
با بی��ان این که ط��رح انتقال آب بهش��ت آباد توجیه 
اقتصادی ن��دارد، تصریح کرد: این طرحی اس��ت که 
مدیریت اس��تان اصفهان آن را ب��دون درنظر گرفتن 
مباحث زیست محیطی و مطالبات استان چهارمحال 
و بختیاری به طور فی البداهه آغاز کرده است. نماینده 
مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
این طرح دارای اشکاالت فنی بسیاری است و قرار است 
میلیاردها تومان اعتبار، هزینه این طرح شود، در حالی 

که هیچ ردیف بودجه ای خاصی ندارد.
با روش های انتقال آب مخالفیم

زمانیان افزود: زمانی که مردم این اس��تان به شدت با 
کمبود آب مواجه هس��تند، انتقال آب به استان های 
دیگر یک امر غیر منطقی است، این در حالی است که 
اگر آب مازادی در اس��تان وجود داشته باشد با انتقال 

آن مخالف نیستیم بلکه با روش انتقال آن مخالفیم.
نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: انتقال آب، تنها از طریق پمپاژ آب، قانونی و 
کارشناسی است که در این حالت نیز باید خساراتی که 

به مناطق وارد می شود پرداخت شده و حقابه استان 
نیز لحاظ شود.

آب، سرمایه طبیعی چهارمحال و بختیاری   
است

زمانیان با بیان این که آب یکی از سرمایه های طبیعی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت، اظهار داشت: 
همان طور که اس��تفاده از منابعی چ��ون نفت و گاز 
نیازمند پرداخت بهای آن ب��ه مردم مناطق نفت خیر 
کش��ور اس��ت، انتقال آب از این اس��تان هم نیازمند 
پرداخت حقابه است. وی بیان داشت: برهمین اساس 
ضروری است که دو تا س��ه درصد حقابه برای تولید 
آب به مردم این اس��تان اختصاص داده شود. زمانیان 
در ادامه با اش��اره به طرح تونل گالب، حفر این تونل 
را نیز غیرکارشناس��ی دانس��ت و اظهار داش��ت: این 
طرح، نه مطالعات زیس��ت محیطی دارد و نه از مجوز 
و اعتبارات الزم برخوردار است. وی ادامه داد: از محل 
حفر تونل گالب تا منطقه باغبهادران استان اصفهان، 
بیش از 140 هزار نفر ساکن و از طریق توسعه باغات به 
کشاورزی مشغول هستند، برهمین اساس با حفر این 
تونل مردم این منطقه به دلیل کمبود آب، شغل خود 

را از دست داده و آواره می شوند.
تغییر مس�یر روخانه مغایر با شرع اسالم 

است
زمانیان، تغییر مس��یر رودخانه زاین��ده رود را مغایر 
با شرع اس��الم دانس��ت و گفت: احداث تونل و تغییر 
مسیر آب با شرع اسالم، عرف و حتی قوانین یونسکو 
مغایر است و برهمین اساس اجازه نمی دهیم در مسیر 
رودخانه زاینده رود تغییر ایجاد ش��ود. وی از تشکیل 
یک جلس��ه ویژه با مسئوالن کش��ور در کمیسیون 
اختصاصی مجلس شورای اس��المی خبر داد و افزود: 
در این کمیس��یون از وزیر نیرو در رابطه با طرح های 
غیرقانونی و غیرکارشناسی انتقال آب استان اصفهان 
سؤال پرسیده شد که متأس��فانه جواب هایی که ارایه 
شد قانع کننده و قابل پذیرش نبود و قرا بر این شد تا 
طی ماه آینده جلسه دیگری در این راستا برگزار شود.

کسی حق دخالت در منابع آب چهارمحال 
و بختیاری را ندارد

زمانیان با بیان این که کس��ی ح��ق دخالت در منابع 
آب این اس��تان را ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون 
تقس��یمات کش��وری و قوانین وزارت کش��ور، حق 
تصمیم گیری درمورد آب این استان تنها در صالحیت 
مسئوالن همین استان است و برهمین اساس هریک از 
استان های کشور که در رابطه با انتقال آب درخواستی 
دارند، تنها باید با مسئوالن این اس��تان وارد مذاکره 

شوند. 

نماینده مردم شهرکرد  در مجلس:

با	روش	های	انتقال	آب	مخالفیم

چندی پیش نماینده مردم شهرکرد درگفتگویی مفصل با فارس دیدگاه های مهمی را درخصوص مسائل مربوط به آب  گروه 
استان مطرح کرد که  مروری اجمالی بر آنها را در ادامه خواهیم داش�ت. طرح انتقال آب بهشت آباد عنوانی است که شهرستان

برای انتقال آب ازسرشاخه های رود کارون به استان اصفهان به کار برده می شود. این طرح که به دنبال انتقال آب به 
 فالت مرکزی کش�ورتهیه ش�ده اس�ت با مخالف�ت کارشناس�ان، مس�ئوالن، نماین�دگان و مهم ترازهمه، اف�کار عمومی اس�تان های 

چهارمحال و بختیاری و خوزستان مواجه شده است. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت دادرسی
5419 از دفتر ش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
910801 ح 1 ب��ه آقای حس��ین تازیان��ی فرزند محمد خوانده پرونده ف��وق الذکر که مجهول 
المکان اعالم ش��ده است و خواهان آن آقای سید محمدحسین دیباج فرزند سیدعلی با والیت 
س��ید علی دیباج به نشانی خمینی شهر منظریه فاز 2 کوی تربیت 4 به خواسته: الزام خوانده 
به فک پالک یک دس��تگاه پژو 405 و در جریان رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای 
روز چهارش��نبه مورخ 91/10/20 س��اعت 10/30 صبح در دادگاه شعبه اول حقوقی محاکم 
عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید واال تصمیم مقتض��ی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی 
ص��ادر خواهد نمود. و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می شود. دفتر 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ
5420 نظر به اینکه آقای مهدی کیانی فرزند فرامرز به اتهام فحاش��ی، تهدید، تخریب و ضرب و 
جرح عمدی با چاقو حس��ب شکایت آقای مسعود نیک پی وشاره فرزند محمدباقر از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 911046 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 انتشار آگهی در 
شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 

12770 دفتر شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5421 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200171، ش��ماره پرون��ده: 9009980350201142، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901160، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350202643 و شماره دادنامه مربوطه 9109970350200153 محکوم علیه سعید 
طالبیان مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- غیابًا پرداخت مبلغ دویس��ت میلیون ریال بابت 
اص��ل خواس��ته و نیز مبلغ چهار میلی��ون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
ش��صت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خس��ارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی )90/11/9( لغایت اجرای حکم براساس شاخص 
تورم مربوطه در حق محکوم له محمد حدادی نشانی: کاشان آران و بیدگل میدان سپاه خ مال 
محمدعلی طبقه دوم تصفیه آب. اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه را به شرح 
فوق محاسبه و از محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت نماید. 2- پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- 
مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 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 قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م 

الف/ 12764 قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5422 شماره ابالغیه: 9110100350404741، شماره پرونده: 9109980350400560، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910569، خواهان رمضانعلی کاظمی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده جواد 
جابرانصاری به خواس��ته مطالبه وجه یک فقره س��فته تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 9109980350400560 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/9/19 و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5423 پی��رو آگهی منتش��ره در روزنامه نصف جه��ان به ش��ماره 997-89/3/11 موضوع 

ابالغ دادخواس��ت و ضمائم به آقای عبدالوهاب ش��یرانی در پرونده کالس��ه 22/89 ح/ 4 
نظر به اینکه در پرونده قرار کارشناس��ی صادر و آقای مصطفی بهجتیان بعنوان کارشناس 
انتخاب و نظریه وی به این دادگاه واصل گردیده اس��ت لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی و به مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ 
نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 
و مالحظه نظریه کارشناس��ی چنانچه اظهاری دارند کتبًا در فرجه مرقوم ارائه نماید. م الف/ 

12765 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5424 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350300899، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300587، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910587، خواهان: شرکت آذرین سنگ احرار سپاهان با وکالت آقای 
قدرت اله خس��روی به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ ش��یخ مفید جنب ساختمان 
پاسارگاد ک سعدی جنوبی دفتر وکالت احمدپور، خوانده: 1- آقای میرحسن احمدی سپهری 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زی��ر مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: نظربه اینکه خواهان 

باس��تناد یک فق��ره چک ب��ه ش��ماره 892/09582387-91/2/30 عهده پس��ت بان��ک ایران 
100/000/000 ری��ال طرح دعوی نم��وده با توجه به اینکه صحت و اصالت مس��تند مذکور 
از ای��راد و اعت��راض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب 
آن ب��ه خوانده نیز مس��لم و وجود اصل چک در ید خواهان اس��تقرار دی��ن برعهده خوانده 
را تحق��ق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه مش��ارالیه و طلب خواه��ان دارد و با توجه به 
اینک��ه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائ��ه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین 
خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرسی مورخ 91/7/13 
حض��ور نیافته و در قبال خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده، 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 دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 
قان��ون چک و مواد  310 و 313 و 314 قانون تج��ارت و ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله 
و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/005/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در ح��ق خواهان صادر و اعالم می دارد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر 
 اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 12767 اس��ماعیلی- رئیس شعبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5425 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350800281، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800395، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900396، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 

9110090350802553 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350801319 محکوم علیهم 1- 
مرتضی س��اکی مجهول المکان 2- احمدرضا سواری نشانی: سه راه ملک شهر خ بهارستان 
خ ورزش��کار بن بست چهار اولین منزل دس��ت چپ پ 100 محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال به صورت تضامنی بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/605/000 ریال بابت 
خس��ارت دادرسی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید سفته 87/7/22 در حق محکوم له مرتضی رضا زاده نام پدر: عباس نشانی: جاده 
ش��یراز روبروی شهرک آزمایش فروش��گاه مواد غذایی تعاون با وکالت محمد آقا ابراهیمی 
س��یچانی نش��انی: خ مقداد نبش کوچه پنجم س��اختمان زیتون ط اول. رأی صادره نسبت به 
خواندگان غیابی بوده ضمنا حق االجرا 5/000/000 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 ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را 
ق��ادر به 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 
انقض��اء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید 
لیک��ن ب��راي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي 
خ��ود بدهی��د بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات 
حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 
34 اجراي احکام مدني میباش��د ب��ه مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي 
مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 
 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 12766 هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
5426 نظر به اینکه محمد گرک یراقی فرزند اکبر به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت آقای 
رس��ول گرک یراقی فرزند نوروز از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910392 د 32 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 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 32 دادیاری دادسرای عمومی 
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/ 12775 ش��عبه 32 دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5427 نظر به اینکه آقای مهدی زمانی ش��کایتی علیه رضا دربهش��تی مبنی بر مش��ارکت در 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911096 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف/ 12756 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5428 بدینوسیله اعالم می گردد آقایان 1- حمیدرضا اسکندری 2- پویان ابراهیمی 3- سجاد 
صفری 4- مهتاب کلهری و غیره شکایتی علیه آقای رحیم پناهی دایر بر کالهبرداری اینترنتی 
)رایانه ای( مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 901269 ب 16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12754 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

احضار
5429 ش��ماره: 180-9010110 چون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی شکایتی 
علیه آقای پویا س��لطانی فرزند محمدحس��ین مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده 
ب��ه کالس��ه 90110110362000180-9009983648701006 )901008 د 3( ای��ن دادی��اری 
ثب��ت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اته��ام خود به این مرج��ع مراجعه نمای��د در صورت عدم حضور دادس��را 
 تصمی��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12755 ش��عبه اول دادیاری دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
5430 شماره دادنامه: 9109970352700878، شماره پرونده: 9009980359602526، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910091، ش��کات: 1- آقای امیر کابلی به نشانی اصفهان خ آتشگاه ک سعدی 
دنبال جوی آب، 2- آقای حسین کابلی به نشانی اصفهان خ آتشگاه کوچه سعدی دنبال جوی 
آب، متهمین: 1- آقای علی هاش��می 2- آقای حسن هاش��می هردو به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: س��رقت گوسفند، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اعالم شکایت اولیه آقای امیر کابلی فرزند نظرعلی و 
فرزندش بنام حس��ین کابلی علیه آقایان 1- حسن هاشمی فرزند اصغر 2- علی هاشمی فرزند 
رمضان و اولی دارای سابقه کیفری وفق محتویات صفحه 16 پرونده و هر دو دائر به شرکت 
در سرقت سه رأس گوسفند متعلق به شاکی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده، 
تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی، کشف اموال مس��روقه و تحویل به مالباخته و 
شکایت اولیه شاکی و نحوه اظهارات متهم ردیف اول )آقای حسن هاشمی( در صفحات 7-4-

10-12 اقرار ضمنی و تلویحی و مفاد کیفرخواس��ت صادره و عدم حضور متهمان در جلسه 
دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی 
را ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 2-16-42-661 از قانون مجازات اسالمی هر یک از 
متهم��ان موصوف الذکر را به تحمل چهار ماه حبس و تحمل بیس��ت ضربه ش��الق تعزیری 
محکوم می نماید. و در خصوص اعمال ماده 667 قانون مارالذکر بلحاظ کشف مال مسروقه و 
اعالم رضایت شاکی موضوعًا منتفی می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف/ 12758  ذبیحی- رئیس شعبه 

101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
5431 ش��ماره دادنام��ه: 9109970353800897، ش��ماره پرون��ده: 9009980365101667، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901413، ش��اکی: آقای مهرداد تربیت به نش��انی خ کاشانی ک وفا 
بن خرس��ند پ 88، مته��م: آقای فرید اکبریان به نش��انی مجهول المکان، اته��ام: فروش مال 
غیر، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل 
مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آق��ای فرید اکبریان فرزند 
هوش��نگ فعاًل مجهول المکان دائر بر فروش مال غیر با این توضیح که ش��اکی طی ش��کایت 
خ��ود اعالم نموده بنده در مورخ 88/6/30 یک دس��تگاه خودروی زانتیا مدل 84 به رنگ نقره 
ای با ش��ماره 13-349 ص 85 را از مشتکی عنه به مبلغ 157/000/000 ریال خریداری کردم 
و نهایتًا مش��خص گردیده متهم هیچ مالکیتی نس��بت به خودروی مذکور نداش��ته و مرتکب 
فروش مال غیر ش��ده علیهذا نظر به ش��کایت مطروحه و کیفرخواس��ت صادره و اظهارات 
مطلعین و س��ند عادی ارائه ش��ده از س��وی ش��اکی و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را 
محرز و مس��لم دانسته و مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهب��رداری حک��م بر محکومیت متهم به تحمل یک س��ال حبس تعزی��ری و پرداخت مبلغ 
157/000/000 ری��ال ب��ه عن��وان جزای نقدی در ح��ق صندوق دول��ت و رد مبلغ مذکور در 
حق ش��اکی ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل 
 واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 12762 توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5432 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354601131، ش��ماره پرون��ده: 8909980358000906، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900314، متهمین: 1- آقای مس��یح حسینی )نویسنده مقاله( 2- آقای 
حس��ین شهرستانی )نویسنده مقاله( 3- آقای احس��ان خان روزی )نویسنده مقاله( 4- آقای 
محس��ن حسام ظاهری )مدیر نش��ریه هابیل( همگی به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- 
توهین 2- نش��ر اکاذیب گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: نس��بت به اتهامات آقایان س��ید 
احسان خان روزی و سید مسیح حسینی و محسن حسام ظاهری و سید حسین شهرستانی 
دایر بر توهین و نش��ر اکاذیب موضوع ش��کوائیه بس��یج سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با 
نمایندگی آقای رضا فتحی دادگاه وارد رس��یدگی گردیده دادگاه با توجه به ش��کوائیه شاکی 
و تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات ضمیمه و اینکه متهمین از طریق نش��ر آگهی احضار و 
در جلس��ه رسیدگی حاضر نش��ده و الیحه دفاعیه نفرس��تاده اند اتهام آنان را دائر بر نشر 
اکاذی��ب محرز می داند و در اجرای ماده 698 قانون مجازات اس��المی هر یک از نامبردگان 
را ب��ه تحمل چهار ماه حب��س تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده 
 روز واخواهی پذیر در این دادگاه می باشد. م الف/ 12763 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

حصر وراثت
5447 آقای محمد آذربایجانی دارای شناسنامه شماره 2-353516-127 به شرح دادخواست 
به کالسه 4585/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مصطفی آذربایجانی بشناسنامه 313 در تاریخ 1390/297 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه فرزند پس��ر و 
چهار دختر و یک عیال دائمی به اس��امی زیر: محمد، مجتبی، محس��ن )پسران(، و منصوره، 
محبوب��ه، مرضیه و مریم )دختران( و فخرالزمان فرزند مه��دی )عیال متوفی( نام خانوادگی 
عموم وراث آذربایجانی و به ترتیب فوق به شناس��نامه های ش��ماره های 127-353516-2، 
295، 45166، 29508، 35185، 35186، 44005 و 207 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری 
نداش��ته است. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5448 خانم بتول فروغی ابری دارای شناس��نامه ش��ماره 21 به شرح دادخواست به کالسه 
4425/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان سید رسول صالحی بشناسنامه یک در تاریخ 91/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهدی صالحی فرزند ش ش 
304، 2- مجتب��ی صالحی فرزن��د ش ش 18256، 3- زهرا صالحی فرزند ش ش 12089، 4- 
زهره صالح��ی فرزند ش ش 12090، 5- مینا صالحی فرزند ش ش 1270644777، 6- بتول 
فروغی ابری همسر ش ش 21 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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وقتی عطسه کردن برای 
فضانوردان دردسرساز  می شود

محققان به این نتیجه رس��یده اند که عطس��ه کردن فضانوردان در یک 
موش��ک می تواند بزرگ ترین خطر برای سفرهای فضایی با فاصله های 

دور باشد.
گرانش صفر موجب می ش��ود که میکروب های حاصل از عطس��ه یک 
فضانورد در موش��ک در فضا ش��ناور ش��وند و خطر عفونت برای س��ایر 
 فضانوردان افزایش یابد. وقتی که کسی در زمین عطسه می کند، میکروب ها 
از فاصله180 تا 90 سانتیمتری به زمین برخورد می کنند اما بدون گرانش 
این میکروب ها در اطراف شناور و پراکنده می مانند. وقتی که فضانوردان 
در یک فضاپیما هس��تند، محدودیت های قدرت مانع تهویه وسیع هوا و 
جریان هوا می شود؛ به این معنا که فضانوردان نمی توانند از برخی از مواد 
ضدعفونی کننده بیمارستانی و محصوالت بهداشتی دست استفاده کنند؛ 
چرا که ممکن است این محصوالت بخارهای خطرناکی از خود آزاد کنند. 
دانشمندان سطوح بسیاری را در بخش های بسته یک فضاپیما با یک اتاق 
خوابگاه در دانشگاه یا دستشویی مقایسه کرده اند تا چگونگی گسترش 

میکروب ها در یک فضای منحصر به فرد را بررسی کنند.
دکتر لئونارد مرمل از دانش��گاه براون آمریکا توضیح داده است که وقتی 
شما پاسخ سیستم ایمنی بدن را سرکوب کنید، توانایی میکروب ها را برای 
 ایجاد عفونت افزایش داده اید و آنها را دریک فضای محدود و بس��ته قرار 
می دهیم که ذرات هوایی می توانند برای یک دوره زمانی در هوای مسدود 
و بسته باقی بمانند. اگرچه اطالعات چندانی درباره خطر بیماری های عفونی 
در مأموریت های فضایی وجود ندارد، اما دکتر مرمل به آمار و تحلیل هایی 
از ناسا رسید که نش��ان می دهد در میان 742 خدمه ای که با 106پرواز 
شاتل فضایی به مأموریت رفته اند، 29 مورد گزارش شده است. دکتر مرمل 
مطرح کرده این پرسش که آیا ممکن است مسأله ای رخ دهد و یک نفر در 
خطر قرار بگیرد، اظهار داشت: آیا چنین فضانوردی می تواند پیش از اتمام 
مأموریت خود به زمین بازگردد؟ وقتی که مسأله سفرهای فضایی طوالنی 
مدت مطرح می شود، بهترین استراتژی برای رویارویی با این میکروب ها 
می تواند ارتقای قابل توجه شیوه های پیشگیری باشد. درحال حاضر ناسا 
فضانوردان را برای چندین بیماری از جمله آنفلوآنزا واکسینه می کند و 
آنها را برای ابتال به سایر بیماری ها چون سل تحت نظر دارد و فضانوردان 
را با دستمال های ضدعفونی کننده، ماسک های جراحی و تنفسی مجهز 

می کند و چندین آنتی بیوتیک همراه آنها در فضاپیما قرار می دهد.

کامپیوترهای خانگی مشکالت بسیار کوچک زیادی دارند 
که هر کدام از آنها راه حل های ساده مخصوص خودشان 
را دارند. بسیاری از مشکالت کامپیوترها را می توان خیلی 
ساده و با چک کردن چند سیم و یا قطعه کوچک حل کرد 
و این درحالی است که برخی از افراد برای کارهای کوچک 
نیز به متخصصین مراجعه می کنند که این کار واقعاً نیاز 
نیس��ت. در این مطلب به پنج مشکل متداولی که ممکن 

است برای سیستم شما رخ دهد اشاره می کنیم:
    اولی��ن ای��رادی ک��ه ممکن اس��ت رخ بده��د، این 
 اس��ت که دکمه روش��ن کردن )Power(سیس��تم را 
 می زنی��د، اما در کم��ال تعجب م��ی بینید ک��ه اتفاقی 
نمی افتد و سیس��تم روش��ن نمی ش��ود. در ای��ن زمان 
 مش��کل ممک��ن اس��ت از تأمین برق سیس��تم باش��د. 
راه حل های رفع ای��ن ایراد، چک ک��ردن تمام اتصاالت 
مثل دکمه روشن کردن سیستم، کلید روشن و خاموش 
منبع تغذیه، دوشاخه برق و خود کابل است و اگر مشکل 
از خود منبع تعذیه ب��ود، آن را با یک منب��ع نو و قوی تر 

جایگزین کنید.
    ص��دای غیرطبیع��ی ازداخ��ل کی��س م��ی تواند 
مش��کل برخ��ی از کاربران باش��د، ام��ا رفع ای��ن عیب 
 با چ��ک ک��ردن همه ف��ن ه��ای سیس��تم از جمله فن 
سی پی یو، فن اضافی روی بدنه کیس، فن پاور، فن روی

VGA )کارت گرافیک( و روغن کاری و تمیز کردن آنها 
انجام شود و در صورت نیاز هم تعویض آنها با فن های نو و 

سالم را در دستور کارتان قرار دهید.
    ممکن اس��ت در هم��ان صفح��ه اول، پیغامی را در 
پایین صفحه مشکی مشاهده کنید مبنی بر این که کلید

F1کیبورد را بزنید. یک��ی از دالیل این خط��ا می تواند 
ضعیف شدن باتری روی مادربرد باشد که با تعویض این 
باتری لیتیومی که به باتری CMos مشهور و شبیه باتری 
ساعت است و بعد از چند سال ممکن است ضعیف شده 
باشد، خطا رفع خواهد شد. یکی دیگر از نشانه های ضعیف 
شدن باتری، به هم ریختن ساعت و تقویم سیستم است. از 
 دیگر روش های رفع پیغام این خطا، بررسی اتصال کابل ها

مثل کابل فالپی و حت��ی اتصال صحیح کیبورد درحالت 
پورتPS2 )پی اس تو( می تواند منجر به رفع این پیغام و 

بوت شدن سیستم شود.
    خطای دیگری که ممکن اس��ت با آن مواجه شوید 
 دستور به ریس��ت کردن سیستم اس��ت. دلیل این خطا 
می تواند  از اجرای Hibernate یاخواب زمس��تانی به 
مدت طوالنی و نداش��تن فضای خال��ی روی درایو اصلی 
 باش��د. راه حل عملی و بهترین گزینه پیش روی ش��ما

 ریست کردن دستگاه است، البته با این کار پنجره های باز 
شما بسته خواهند شد.

مهرزاد دانش

خبر ویژه

عکس نوشت

تبدیل هواپیمای یاک 42 
متعلق به دوران شوروی 
 سابق به مهدکودک 
 در گرجستان 
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باریک ترین خانه جهان با مس��احتی کمتر از 4/2 متر 
در شهر ورشو به عنوان نشانه ای از فقدان جای مناسب 
برای ساخت و ساز در لهستان ساخته شد. با بزرگ شدن 
صفحات نمایش تلویزیون و وسایل منزل، بسیاری از افراد 
 به دنبال خانه های بزرگ تر با منظره باغ و ویژگی های

دیگری هس��تند که تنها در خانه های بزرگ مش��اهده 
می شود، اما این مس��أله برای جیکوب اسکزنی، معمار 
لهستانی متفاوت است. وی خود را در آن سوی این طیف 
قرار داده و خانه ای ساخته که به عنوان باریک ترین خانه 
جهان از آن یاد شده است. ابعاد این خانه در عریض ترین 
بخش، کمتر از 1/5 متر و باریک ترین بخش آن 90 سانتیمتر است. این خانه بین دو ساختمان 
ساخته شده است و حتی جایی برای پنجره ندارد و نور خورشید از حفره های کوچکی که در اتاق 
خواب تعبیه شده وارد می شود. از آنجا که سطح بنای کلی4/2 متر مربع بود، ساکنان این خانه 
باید از یک نردبان برای باال رفتن استفاده کنند تا از ارتفاع خانه به جای سطح آن استفاده شود. 
 آشپزی کردن در این خانه با سختی تمام صورت می گیرد و کمترین فضا به شستشو و پخت و پز

اختصاص داده شده اس��ت. این خانه با عرض یک و نیم متری باریک ترین خانه لقب گرفته و به 
عنوان اظهار نظری درباره کمبود ساخت مسکن در لهستان ساخته شده است.

مش��ترکان تلفن همراه می توانند با ارس��ال پیامک به 
س��امانه 10001314، ش��کایات خود را از پیامک های 

دریافتی تبلیغاتی به ثبت رسانند.
س��امانه دریافت ش��کایت پیامک های تبلیغاتی که در 
ششمین جشنواره و نمایش��گاه بین المللی رسانه های 
دیجیتال رونمایی شد، هم اکنون آماده خدمات رسانی 
به مشترکان تلفن همراه است. بر این اساس، مشترکان 
می توانند شکایات خود را از پیامک های انبوه تبلیغاتی 
به ش��ماره 10001314 ارس��ال کنند؛ به این معنا که 
متقاضی باید شماره پیامک ارسالی و متن آن را به شماره 

مذکور ارسال کند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.شیوه ارسال پیامک های تبلیغاتی و انبوه 
به موبایل مش��ترکان و افزایش روزافزون تعداد این پیامک ها بدون اجازه مشترکان در تمامی 
ساعات شبانه  روز و حتی نیمه های شب، به حدی مورد انتقاد مشترکان است که سال گذشته 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تصویب طرحی، اپراتورهای تلفن همراه را مکلف 
به کسب اجازه قبلی از مشترکان برای ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی، خبری و اطالع رسانی 
کرد اما با این وجود، پیامک های تبلیغاتی همچنان برای مش��ترکان ارسال می شود و به نظر 

می رسد این آیین نامه آن طور که باید اجرایی نشده است.

 باریک ترین خانه جهان
 در لهستان تکمیل شد

 نحوه رسیدگی
 به شکایات پیامک های تبلیغاتی
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