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سپاهان- النصر امارات؛ صدای طوفان می آید

 اصفهان برای عرضه میوه 
شب عید محدودیتی ندارد 4

سرپرست ثبت اسناد، نسبت به خرید 
زمین های مشاعی هشدار داد 78
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فراری، قدرتمند ترین 
5برند دنیا شد

مهم ترین نبرد دنیای امروز 
رسانه ای است

   چرا چشم و چراغ میدان سال هاست که آویزان داربست هاست؟ 
عالی قاپو، خسته از مرمت های الک پشتی

مش��اور عالی رهبر معظم انقالب با اشاره به نقش رسانه ها تأکید 
کرد که مهم ترین نبرد دنیای امروز، نبرد رس��انه ای است. علی 
 اکبر والیتی با اش��اره به افزایش نقش رس��انه ها گفت: امروزه با 
شکل گیری روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و با استفاده از اینترنت و 
انواع امواج الکترونیکی به سرعت اخبار و اطالعات از یک طرف به 

یک طرف دیگر می رود.

خداحافظ تپه اشرف

تپه اش��رف، بنایی اس��ت تاریخی در حاشیه شمالی 
زاین��ده رود، قدیمی ترین س��کونت گاه مردم اصفهان 
که در کن��ار س��کونت های جدید این ش��هر محوطه 
آن ه��ر روز کوچک و کوچک ت��ر می ش��ود و با توجه 
 به الطاف مس��ئوالن، به نظ��ر می رس��د روزی چنان 
بی س��رو صدا تمام ش��ود که اگ��ر داس��تانش را برای 
 نخستین ویران کنندگانش تعریف کنند، حیرت زده

 خواهند شد!

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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 تولید یک سوم گز کشور 
7

در بلداجی

جشنواره ای که مستقل باشد،
 ارزشمند است5

فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا از امروز برای پرافتخارترین 
تیم ایرانی حاضر در این مسابقات با مصاف مقابل النصر امارات 
 کلید خواهد خورد. زردهای فوتب��ال اصفهان باید در رقابت با 
س��ه تیم عربی در گروه س��وم لیگ قهرمانان آس��یا به دنبال 

رسیدن به مراحل باالتر و حتی حضور در فینال باشند. 
سپاهان که بعد از نایب قهرمانی آسیا در سال 2007 و حضور 
در جام باش��گاه های جهان در طی دو س��ال گذشته حتی به 
مرحله یک چهارم نهایی هم رس��یده بود و هر بار با بدشانسی 
از رس��یدن به جمع چهار تیم مرحله نهایی محروم ش��د، در 
بازی افتتاحیه خودش باید به دیدار النصری برود که با هدایت 
والتر زنگای ایتالیایی در فصل گذشته این مسابقات هم گروه 
سپاهان بود و با قبول دو شکست در مقابل تیم کرانچار، نشان 
داد که در مقابل نماینده پرقدرت و با تجربه فوتبال ایران حرفی 

برای گفتن ندارد. شناخت س��پاهان از النصر امارات و اسکلت 
اصلی این تیم بهترین فرصت را برای نماینده فوتبال اصفهان 
فراهم کرده تا به مانند س��ال گذشته شروعی مقتدرانه در این 
مسابقات داشته باشد و با رسیدن به رتبه اول گروه از همان روز 

نخست حساب خودش را از بقیه مدعیان جدا کند. 
خوش��بختانه با وجود این که ترکیب اصلی سپاهان نسبت به 
دوره قبلی تغییرات زیادی را در خود م��ی بیند، ولی باز هم با 
این وجود بازیکنان جدید سپاهان مثل شهاب گردان، فرشید 
طالبی، علی احمدی و محمدرض��ا خلعتبری به اندازه کافی با 
پیراهن ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده اند و همین 
مسأله می تواند شرایط سپاهان را نسبت به حریفانش در این 

گروه تغییر دهد. 
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 به خاطر هاشمی
 هرگز کنار نمی روم

 ارائه بن کارت کتاب 
با تخفیف 40 درصدی

14درصد چک های برگشتی 
مربوط به بخش تولید است

 دوربین کالغ ها 
خاموش شد

اتحاد تماشاگران، رمز 
موفقیت فوتبال اصفهان

 تیم داوری مهرام 
پلی آف را قضاوت کرد
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سازمان همياری ش�هرداری های اس�تان اصفهان در نظر دارد نس��بت به فروش دو واحد آپارتمان 
مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

مشخصات آپارتمان ها:
1- واحد مسکونی جنوب غربی به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع واقع در طبقه دوم
2- واحد مسکونی جنوب شرقی به مساحت تقریبی 281/50 مترمربع واقع در طبقه دوم

به نشانی اصفهان- خيابان آذر- كوی باغ جنت- ششمين پالک سمت راست- مجتمع مسكونی 
6 طبقه- 24 واحدی

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شرکت در مزایده می توانند از 
روز يكشنبه مورخ 91/12/6 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/12/15 به نشانی خيابان 22 

بهمن- مجموعه اداری اميركبير، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

آگهی مزایده عمومی ) نوبت دوم/1(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری بهارستان در نظر دارد با اس��تناد به مصوبه ش��ماره 911/ ش ب مورخ 1391/9/20 و مصوبه شماره 959/ ش ب مورخ 
1391/9/26 شورای محترم اسالمی شهر بهارستان نسبت به برگزاری مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید:

- اجاره عرصه جهت نصب دو عدد ساعت گردان تبلیغاتی به مدت چهارسال برمبنای قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهیانه معادل 
1/750/000 ریال

- اجاره عرصه به مس��احت 10472/92 مترمربع واقع در ضلع جنوبی بلوک 221 شهر بهارس��تان جهت احداث و راه اندازی بازار روز 
بهارستان به مدت پنج سال برمبنای قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهیانه معادل 104/000/000 ریال

)شرایط شرکت در مزایده(
1- واریز وجه نقد معادل 6/700/000 ریال به حساب سپرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان نزد بانک ملی بهارستان 
و یا ارائه ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار حداقل سه ماه بابت س��پرده شرکت در مزایده اجاره عرصه جهت نصب دو عدد ساعت گردان 
تبلیغاتی- واریز وجه نقد معادل 465/000/000 ریال به حساب سپرده 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان نزد بانک ملی 
یا ارائه ضمانت نامه بانکی بابت سپرده ش��رکت در مزایده اجاره عرصه واقع در ضلع جنوبی بلوک 221 شهر بهارستان جهت احداث و 

راه اندازی بازار روز
2- پرداخت کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه ها و هزینه کارشناس دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
مهلت دريافت اسناد شركت در مزايده: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/12/14 به جز روزهای تعطیل

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه محرمانه شهرداری: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1391/12/24
محل دريافت اسناد مزايده: شهر بهارستان- خیابان آزادی- شهرداری بهارستان- قسمت امور قراردادها )تلفن: 03116811920(

زمان بازگشايی پيشنهادات: رأس ساعت 14/30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1391/12/26

آگهی مزایده عمومی

احمدرضا پری- شهردار بهارستان

مجتمع دخانيات اصفهان در نظر دارد عملیات نمره کنی و بسته بندی تنباکو صادراتی خود را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در 
مناقصه از تاریخ 91/12/9 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/16 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع 

دخانیات اصفهان، واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- نوع، كميت و كيفي�ت كار: 190000 کیلوگرم تنباکوی قابل نمره کن��ی- 80000 کیلوگرم تنباکوی قابل 
استحصال برای بسته بندی به ترتیب 75 درصد بسته یک کیلوگرمی، 10 درصد بسته نیم کیلوگرمی و 15 درصد 

بسته ربع کیلویی- 5000 عدل تنباکوی قابل عدل گیری و 5000 عدل تنباکوی قابل بارگیری.
2- آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 4 عصر روز شنبه مورخ 91/12/26 می باشد.

3- زمان بازگشايی پاكات ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 91/12/27 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.
4- مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه مبلغ 1/850/000/000 ریال می باشد.

5- مدت اعتبار پيشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت  3 ماه خواهد بود.
6- تضمين شركت در مناقصه مبلغ 12/050/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه 

خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- ساير شرايط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.

8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع دخانیات اصفهان 
تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نمره کنی
و بسته بندی تنباکو صادراتی )نوبت اول( به شماره 1/321/105

م الف/ 19095واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

آگهی مزایده

شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

395-4-91فروش یک قطعه زمین در نائین1

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 91/12/19
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8/30 صبح یکشنبه 91/12/20 

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

تلفن تماس: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد یک قطعه زمین در نائین مربوط 
به آب و فاضالب نائین را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 مرتضوی آمد 
و دادگاه کهریزک غیرعلنی شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان کهریزک به صورت غیر علنی برگزار  
شد. براساس اعالم رییس دادگاه شعبه 76، دادگاه رسیدگی به اتهامات 
قضات معلق ش��ده پرونده موس��وم به کهریزک غیرعلنی شد. بنا به این 
گزارش خبرنگاران وتع��دادی از اولیای دم وش��کات پرونده در محوطه 
دادگاه حاضر شده بودند، اما به علت غیرعلنی شدن دادگاه، فقط اولیای 

دم و بستگان درجه یک اجازه حضور در جلسه دادگاه را داشتند. 

 دفاع احمدی نژاد 
از وزیر جدید ارتباطات 

محمود احمدی نژاد رییس جمهور در جلس��ه علن��ی مجلس برای رأی 
اعتماد ب��ه گزینه پیش��نهادی وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، 
 اظه��ار داش��ت: مس��أله ارتباط��ات و موضوع فض��ای مج��ازی امروز 

مهم ترین مسأله در فضای دانش و ارتباطات است.
احمدی نژاد افزود: آقای نامی که مانند بس��یاری از جوانان این سرزمین 
در دوران دفاع مقدس فداکارانه حاضر شد تا جان خود را برای استقالل، 
عزت، فرهن��گ و آرمان این س��رزمین فدا کند، بعد از دف��اع مقدس در 
تخصص های مرتبط به حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کارهای بسیار 
بزرگ و ارزش��مندی را به ثمر رسانده اس��ت.وی ادامه داد:  او از فرزندان 
رش��ید این ملت اس��ت که با لباس پرافتخار عضویت در ارتش سرافراز 
جمهوری اس��المی همه عمر کاری خود را بیش از30س��ال در خدمت 
انقالب و آرمان های نظام و عزت و استقالل ایران عزیز صرف کرده است. 
رییس جمهور گفت: آق��ای نامی به لحاظ دانش تخصص��ی در باالترین 
س��طح الزم برای حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار دارد و به لحاظ 
کار پژوهشی و تحقیقاتی نیز دارای سابقه بسیار غنی و ارزشمندی است.

 بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران
 در اسپانیا

سفارت ایران در اسپانیا با صدور بیانیه ای اتهامات وارده به کارمند محلی 
سفارت را کذب محض عنوان و تأکید کرد: اقدامات بخش کنسولی سفارت 
ایران ش��فاف و در چارچوب مقررات بین المللی اس��ت. به گزارش مهر، 
متن بیانیه مطبوعاتی سفارت ایران در اسپانیا به این شرح است: سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با جنجال های روزهای اخیررسانه ها 
درمورد دستگیری و سپس آزادی کارمند محلی این نمایندگی موارد ذیر 
را اعالم می نماید:  1- اتهام��ات وارده به کارمند محلی نمایندگی کذب 
محض بوده وساختگی بودن این داستان  بیش از هر کس برای شهروندان 
ایرانی مقیم اسپانیا مشهود است. به نظر می رسد اقدامات صورت گرفته 
بر پایه اطالعات غلطی بوده که توسط برخی عوامل مغرض که عالقه ای 
به توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران و اسپانیا ندارند، ارایه شده است. 
2- اقدامات بخش کنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران کاماًل شفاف 
و درچارچوب مقررات بین المللی و از جمله کنوانسیون روابط کنسولی 

1963 وین صورت می گیرد.

 ایرانی ها تحریم ها را
 قابل مدیریت می دانند

روزنامه »نیویورک تایمز« در آستانه مذاکرات ایران و گروه1+5 با انتشار 
یادداشتی نوشته است که سران ایران عقیده دارند پیامدهای تحریم ها 
قابل مدیریت است. با آغاز دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه1+5 در 
»آلماتی« قزاقستان، بار دیگر رسانه ها حجم زیادی از گزارشات خود را به 
این مذاکرات اختصاص داده اند. در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز 
نیز با انتشار گزارشی نوشته است که این مذاکرات در حالی انجام می شود 
که »برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه دارد« و »رهبران ایران عقیده  
دارند که تبعات تحریم ها قابل مدیریت اس��ت«. در این یادداشت آمده 
اس��ت که ایران احتماالً در دور جدید مذاکرات پیشنهاد جدیدی مطرح 
نمی کند، بلکه در مقابل، »مذاکره کننده های ایرانی دور میز می نشینند و 
منتظر می مانند تا طرف غربی تغییری اساسی پیشنهاد دهد«. »رهبران 
ایران باور دارند که تبعات تحریم های غربی قابل مدیریت اس��ت و ایران 
همچنان به پیشرفت در آنچه که به آن برنامه صلح آمیز هسته ای می گوید، 

ادامه می دهد«.

 گزینه اصلی دولت
 نه مشایی است نه ثمره هاشمی

عوض حیدرپور نماینده مجلس درباره احتم��ال بهره برداری انتخاباتی 
مشایی از برگزاری دیدارهای بین المللی، اظهار داشت: ما اطالعات دقیقی 
از ستادی که مرکز فعالیت های انتخاباتی تیم دولت است داریم. این ستاد 
که در  نزدیک ونک مستقر است هماهنگ کننده فعالیت های انتخاباتی 
تیم دولت اس��ت و ما هم در جریان این فعالیت ها هس��تیم. این نماینده 
اصولگرا و منتقد دولت در ادامه  گفت: اطالعات ما نشان می دهد که مشایی و 

ثمره هاشمی گزینه های نهایی دولت برای انتخابات سال آینده نیستند.

یکم: آخر خوش 
باالخره شاهنامه پرونده فساد مالی س��ه هزار میلیاردی به پایانی 
خوش رس��ید. هرچند هنوز حکم محکومان اجرا نش��ده، اما طی 
روزهای اخی��ر فرجام رس��یدگی به این پرونده مش��خص ش��د. 
غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل 
کشور، دوش��نبه اخیر در چهل و چهارمین نشست خبری خود با 
خبرنگاران با اعالم رأی دیوان عالی کش��ور درب��اره متهمان این 
پرونده گفت: »دیوان عالی حکم اعدام چه��ار متهم اصلی پرونده 
فساد بانکی را تأیید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی 

باز می گردد.« 
 به گفت��ه وی، »متهم ردیف اول مه آفرید خس��روی، رییس گروه 
امیرمنصور آری��ا و معاونان وی به��داد بهزادی، ایرج ش��جاعی و 
همچنین سعید کیانی رضازاده، رییس بانک صادرات شعبه اهواز 
به اتهام فساد فی االرض و اخالل در نظام اقتصادی به اعدام محکوم 
شدند.« محکومیت این افراد به دلیل اتهامات دیگر، ابعاد دیگری 
هم دارد. به عالوه، بقیه متهمان ای��ن پرونده نیز محکومیت هایی 
متناسب با جرائم خود داشته اند که اژه ای به آنها اشاره کرده است. 
نفس رس��یدگی به این پرونده  بزرگ، کاری سترگ است و اعالم 
حکم و مجازات عوامل آن می تواند خود گامی در راستای جرم زدایی 
و پیشگیری از جرائم اقتصادی باشد. از این رو می باید عزم دستگاه 

قضا برای رسیدگی به این پرونده را قدر نهاد.
دوم: خوب، بد و زشت

از تقدیر اقدامات خوب که بگذریم، سیر افش��ا و رسیدگی به این 
پرونده با اتفاقاتی همراه ب��ود که آثار و تبعات ناپس��ندی برجای 
گذاش��ت. اکنون که از فضای پرابهام و س��نگین روزهای نخست 
افشای این پرونده خارج ش��ده ایم، بررس��ی اجمالی این اتفاقات 
در فضای آرام امروز می تواند درس آموز باش��د؛ اتفاقات ناپسندی 
که از سوی عوامل مختلفی از مدیران نهادها و قوای مختلف و نیز 
اصحاب رسانه ها، رخ داد. تبیین این اتفاقات ناپسند، به منزله اشاره 
انگشت اتهام به سوی یک نهاد یا یک قوه نیست و هدف آن می تواند 
اندوختن تجربه های بیش��تر باش��د.  کاش عزم مبارزه با فساد، در 
بخش های مختلف دولت از جمله نظام بانکی، آن چنان قوی، دقیق 

و هوشمندانه بود که اساساً  چنین فسادی رخ نمی داد. 
»غفلت از زمینه ها« رشد فساد را موجب می گردد. »پپیشگیری« 
محور مهمی است که از آن غفلت می شود و با بروز فساد، هزینه های 
بسیار بیشتری متوجه نظام اسالمی می شود. »در مبارزه  با فساد در 
درجه اول مسأله پیشگیری است، اما اگر در پیشگیری کوتاهی شد 
و به نحوی یک فساد واقع شد، درمان، دنبال گیری است؛ این نباید 
مورد غفلت قرار بگیرد.« )رهبر معظم انقالب در اجتماع باش��کوه 

مردم کرمانشاه، 20 مهر 1390(
سوم: مالمت و آماج

 گرچه فساد، در هر مقیاس��ی زیبنده نظام اسالمی نیست و فساد 
سه هزار میلیاردی نیز برای یک نظام مبتنی بر عدل، نازیباست، اما 
برخورد سریع، قاطع، منطقی و البته قانونی با آن نیز پسندیده است. 

به هر روی فسادی رخ داد. امر ناپس��ند دیگر فراتر از برخورد الزم، 
قاطع و قانونی با آن، تبدیل صورت مس��أله فساد به عنوان مسأله 
اصلی ذهن جامعه بود، آن هم درست در زمانی که ملت مسلمان 
ایران در صحنه سیاس��ت داخلی، خود را ب��رای انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی آماده می کرد و در صحنه خارجی باید با جبهه 
جدیدی از تهدیدها و تحریم ه��ای اقتصادی و به ویژه تحریم های 

هوشمند علیه نظام بانکی ایران آماده می شد. 
آیا ایج��اد ای��ن ه��راس در بین فع��االن اقتص��ادی در آس��تانه 
این تحریم ه��ای جدید و القای بی اعتمادی نس��بت به س��المت 
اقتص��ادی و بانک��ی در چنین ش��رایطی درس��ت ب��ود؟ نگاهی 
اجمالی ب��ه عطش س��یری ناپذیر رس��انه های ضدانق��الب برای 
برجس��ته کردن کوچک تری��ن خب��ری درب��اره ای��ن فس��اد، 
 نش��ان م��ی داد ک��ه آن��ان »فس��اد اقتص��ادی« را ب��رای ایجاد 
بی اعتمادی مردم به نظام و افزودن بر فاصله مردم با حکومت، اهرم 

مناسبی دیده اند.
چهارم: عبرت ها

اکنون که به فرجام داس��تان فساد س��ه هزار میلیاردی رسیده ایم، 
می توانیم از منظری عبرت آموز به آن بنگریم. 

مس��ئوالن به ویژه مس��ئوالن دولتی، می باید فراتر از ش��عار دادن، 
عزم خوی��ش را برای پیش��گیری ج��زم کن��د. »چند س��ال قبل 
از این، بن��ده درباره  فس��اد اقتص��ادی، به رؤس��ای قوا نام��ه دادم. 
خب، با فس��اد اقتص��ادی مبارزه کنی��د. به زبان گفت��ن که مطلب 
تمام نمی ش��ود؛ عماًل با فس��اد مبارزه کنید. هی بگویی��م مبارزه با 
 فس��اد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار ش��د؟ چه کار کردید؟ 
این هاست که انسان را متأثر می کند.« )رهبر معظم انقالب در دیدار 

مردم آذربایجان، 2۸ بهمن 1391(
مسئوالن به ویژه دس��تگاه قضا، جریان اطالع رس��انی پدیده های 
فساد را با حسن تدبیر هدایت کنند و بکوشند تا عطش و شتابزدگی 
رسانه ای و حب و بغض های سیاسی افراد، موجب نگردند رسانه های 
ضدانقالب کشف یک دس��تمال آلوده در نظام اسالمی را به فرصتی 
برای آلوده نش��ان دادن نظام اس��المی تبدیل کنند. قوه قضائیه  با 
رس��یدگی س��ریع به این پرونده بزرگ، نش��ان داد چابک��ی و توان 
کارشناسی الزم برای مواجهه بی هراس با فس��ادهای بزرگ را دارد. 
بنابراین از دستگاه قضا توقع می رود که در برخورد با دیگر پرونده ها، به 
ویژه پرونده هایی که متهمان آن نسبتی با دستگاه قضایی یا صاحبان 
 قدرت و ثروت دارند نیز چابک و قاطع باشد وبه این ترتیب  می تواند 
نه تنها اعتماد مردم برای رسیدگی عادالنه به چنین پرونده هایی را 
فزونی بخشد، بلکه می تواند موجبات تکریم مردم را نسبت به اقدام 

خویش مهیا سازد. 

احکام دادگاه فساد اقتصادی اجرا می شود؟

 غافلگیر شدن پنتاگون عبرت های شاهنامه »۳ هزار میلیاردی«
از تصمیم کرزای

یک مس��ئول آمریکایی روز دوش��نبه اعالم ک��رد، تصمیم 
حامد کرزای، رییس جمهور افغانس��تان، برای درخواست 
خروج نیروه��ای وی��ژه آمریکای��ی از یکی از اس��تان های 
افغانس��تان، وزارت دف��اع آمری��کا، پنتاگ��ون، را غافلگیر 
کرد؛ زیرا هیچ نش��انه قبلی در این باره وجود نداش��ت. این 
 مس��ئول آمریکایی که خواس��ت نامش فاش نشود، گفت:

» ما ش��اهد هیچ رویدادی نیس��تیم که چنین پاسخی را به 
دنبال داشته باشد«.کرزای روز یکشنبه دستور داد تا دو هفته 
دیگر نیروهای ویژه آمریکایی از استان وردک که مخفیگاه 
طالبان در دروازه های کابل محسوب می شود، خارج شوند. 

»گریلو«، فاتح انتخابات ایتالیا
نتایج انتخابات ایتالیا حکایت از پیروزی کمدین سرشناس 
این کشور به همراه رهبر ائتالف چپ میانه دارد. هر چند در 
انتخابات ایتالیا هیچ حزبی رأی اکثریت را به دست نیاورده، 
اما با توجه به موفقیت»بپه گریلو« در این رقابت ها و این که 
هیچ حزب و ائتالفی نتوانسته رأی اکثریت را برای تشکیل 
دولت به دست بیاورد، رم از روز سه شنبه وارد یک بن بست 
سیاسی شده است. بر اساس این گزارش، ائتالف چپ میانه 
توانسته تقریباً هشت میلیون رأی در مجلس نمایندگان به 
دست بیاورد و در مجلس سنا نیز تقریباً رأی اکثریت را کسب 
کرده و از همین رو مقامات این حزب اعالم کرده اند که تالش 
خود را برای تشکیل دولت آغاز می کنند. نتیجه شمارش آرا 

حکایت از آن دارد که گریلو برنده واقعی انتخابات است.

رسوایی جدید در میان 
سیاستمداران انگلیس 

با مشخص شدن این که رهبر حزب لیبرال دموکرات حقایقی 
را در مورد رس��وایی اخالقی رهبر س��ابق این حزب پنهان 
کرده، پلیس بریتانیا تحقیقات��ی را در این خصوص آغاز می 
کند.پلیس انگلیس اعالم کرده که اتهامات وارده به مقامات 
سابق حزب لیبرال دموکرات را مورد بازبینی قرار می دهد. 
این اقدام پلیس می تواند موقعیت حزب لیبرال دموکرات به 
رهبری نیک کلگ پیش از انتخاب��ات عمومی انگلیس را به 
خطر بیندازد. بر اساس این گزارش، پلیس لندن تحقیقاتی را 
در این مورد که آیا فعالیت خالف قانون )جنایی( در اتهامات 
وارده به کریس رنارد، رهبر س��ابق خزب لیبرال دموکرات، 

واقع شده یا خیر انجام می دهد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

برداشت غلطی از اسالم داریم 
قالیباف/ شهردار تهران 

ما نباید اقتصاد مقاومتی را یک تئوری علمی بدانیم، بلکه اقتصاد مقاومتی، 
 یک رویکرد و یک باور است که باید از ابزار تکنوکراسی و بروکراسی برای

پیاده سازی آن استفاده کرد، البته ممکن اس��ت بگویند قالیباف، انسان 
تکنوکراتی اس��ت که باید بگوییم تکنوک��رات بودن چیز بدی نیس��ت 
 و به معنای اس��تفاده درس��ت از ابزار مدرن اس��ت که برای پیاده سازی

یک آرمان و یک عقل متصل به وحی الهی استفاده می شود و اگر نخواهیم از 
آن استفاده کنیم، باید به عقلمان شک کنیم. هر چند گاهی، برخی افراد 
 آن را ابزار سیاس��ی دانس��ته و مثال فکر می کنند اگر جایی که می توان

 ب��ا ویدئوکنفرانس حضور پیدا 
کرد، پیاده راه بروند و نصف روز 
حرک��ت کنند، ثوابش بیش��تر 
است. در اس��الم چنین چیزی 
نداریم و همه این ها نیازمند یک 
مدیریت اجرایی است تا بتوانیم 
از عقالنیت و معنویت با امکاناتی 
که علم و دان��ش در اختیارمان 

گذاشته استفاده کنیم.
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وزارت ارتباطات به نام »نامی« شد

محمدحسن نامی با موافقت نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شد. نمایندگان 
پس از استماع اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و  سخنان رییس جمهور، با 177 رأی موافق  

از مجموع 243 رأی، نامی را برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزیدند.
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 به خاطر هاشمی
 هرگز کنار نمی روم

واکنش احمدی نژاد در 
ردصالحیت  مشایی

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: هرگز به خاط��ر کاندیداتوری 
 احتمالی هاش��می و خاتمی کنار نمی کش��م. محس��ن رضایی اظهار داشت: 
هر چند س��ال ۸4 عقب کشیدم و س��ال ۸۸ نیز بعد از جبهه بندی کاندیداها 
وارد انتخابات شدم، اما این بار مصمم و جدی هستم تا در صحنه رقابت حاضر 
باش��م. فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: هرگز حاضر نیستم به خاطر 
کاندیدای دیگر کنار بکشم یا بخواهم میدان را برای دیگران خالی بگذارم؛ چرا 
که تاکنون بنده و برادرانم از این گذشت ها زیاد کرده ایم و دیگر به هیچ وجه به 
نفع کاندیدای دیگر کنار نمی روم. رضایی در پاسخ به سؤالی در زمینه اعالم تیم 
و کابینه احتمالی ریاست جمهوری آینده، خاطرنشان کرد:  در این زمینه عجله 

نکنید؛ چرا که هر کار استراتژی خود را می طلبد.

امیر محبیان، فعال سیاسی  در گفتگویی اعالم کرد: هرچند احمدی نژاد اعالم 
کرده دولت برنامه ای برای انتخابات ندارد، اما ما به عنوان تحلیلگر سیاسی باید 
بنا را بر این بگذاریم که در ذهن ایشان تفکری درباره این مسائل وجود دارد و 
هواداران ایشان بی برنامه نیستند. وی همچنین اظهار کرد: احمدی نژاد معتقد 
است که شورای نگهبان شواهدی علیه آقای مشایی ندارد و اگر دارد رو کند. 
االن احتمال استفاده از حکم حکومتی در صورت رد صالحیت مشایی، با توجه 
به ذهنیت جامعه و شورای نگهبان پایین است، ولی صفر نیست. محبیان در 
ادامه، به اقدام احتمالی احمدی نژاد درصورت رد صالحیت مشایی به عنوان 
گزینه اول دولت اشاره کرد و گفت: برداشت آقای احمدی نژاد با توجه به نگاه 

مهندسی خاصش، این است که باید طرح جایگزین داشته باشد.

حجت االسالم  رضا آشتیانی عراقی برگزاری همایش هایی  
مانند همایش کیش در شرایط فعلی را به ضرر اقتصاد کشور 
عنوان کرد و گفت: چنین اس��راف هایی در ش��رایط فعلی 
به صالح کشور نیس��ت. وضعیت اقتصادی کشور دورانی را 
پشت سر می گذارد که نیازمند حمایت همه جانبه دولت، 
مس��ئولین و مردم اس��ت. وی ادامه داد:  وقتی رهبر معظم 
 انقالب برای معیش��یت مردم دس��تور می ده��د و از دولت 
می خواهد که فکری به حال وضعیت معیشت مردم کند، این 
بی توجهی ها از سوی دولت قابل قبول نیست و باید پاسخگو 
 باشد. کسانی هس��تند که حتی ماه ها نتوانس��ته اند با این 
گرانی ها یک کیلو گوش��ت بخرند، آن وقت دولت همایش 
میلیاردی برگزار می کند. ای��ن نماینده مجلس تأکید کرد: 
قرار است فقط مردم بار اجرای اقتصاد مقاومتی را به دوش 
بکشد و دولت فقط دستور آن را بدهد؟ مفهوم ولخرجی برای 
دولت و ملت تفاوتی ندارد و فقط شکل آن متفاوت است. در 
شرایطی که حتی در بستن بودجه هم صرفه جویی صورت 
می گیرد، چنین هزینه هایی به صالح نیس��ت. وی تصریح 
کرد: ما نمی گوییم مسئولین همایش برگزار نکنند، اما اصاًل 
باید دید برگزاری چنین همایش های��ی ضرورت دارد و اگر 

داشت ، با حداقل امکانات برگزار شود. 

کری، وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس��ی خبری گفت: 
ایران هسته ای به سادگی قابل پذیرش نیست. 

 وزیر خارجه آمریکا همچنین درباره موضع واشنگتن در قبال 
برنامه های هسته ای کشورمان، اعالم کرد: فرصت برای ارایه 
راه حلی دیپلماتیک برای همیشه وجود ندارد، اما این فرصت 
در حال حاضر هست.  او گفت: در صورتی که ایران تصمیم 
بگیرد با حسن نیت مذاکره کند، زمان هنوز وجود دارد.  جان 
کری در اظهاراتش در حالی تهران را به تالش برای استفاده 
غیرصلح آمیز از انرژی هس��ته ای متهم ک��رد که جمهوری 
اس��المی ایران بارها تأکید کرده، برنامه های هسته ای خود 
را با اه��داف غیرنظام��ی و صلح آمیز دنبال می کن��د.  وزیر 
خارجه آمریکا تأکید کرد: آماده ایم که ب��رای جلوگیری از 
عواقب وحشتناک شکست مذاکرات، با حسن نیت مذاکره 
کنیم.  کری مدعی شد: انتخاب در دست ایرانی هاست و ما 
امیدواریم که آنها انتخاب درستی داشته باشند. وزیر خارجه 
آمریکا همچنین در جریان دیدار خود با ویلیام هیگ، وزیر 
امور خارجه انگلیس در مورد بحران س��وریه گفت که بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه »باید برود«.  کری از مخالفان 
دولت سوریه خواست تا در نشست بین المللی که قرار است 
پنجشنبه این هفته )دهم اسفند( در پایتخت ایتالیا برگزار 

شود، شرکت کنند. 

سروری با بیان این که جمعیت رهپویان به گزینه نهایی خود 
برای انتخابات ریاست جمهوری رسیده، اظهار داشت: ما مدل 
ائتالف سه گانه را در راستای تجمیع آرای اصولگرایی مثبت 
می دانیم و هیچ حرکتی مبنی ب��ر تخریب و یا تضعیف این 
ائتالف انجام نخواهیم داد. پرویز سروری، قائم مقام جمعیت 
رهپویان انقالب اس��المی در خصوص ای��ن که آیا جمعیت 
رهپویان برای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
به گزینه نهایی خود رسیده اس��ت یا نه، با تأکید بر این که 
سیاس��ت رهبر معظم انقالب مبنی بر این است که نباید به 
عرصه رقابت های انتخاباتی ورود زودهنگام داش��ت، گفت: 
بله. به گزینه نهایی رسیده ایم، ولی به تبعیت از فرمایش رهبر 

گزینه خود را فعال به صورت رسمی اعالم نمی کنیم.
سروری در ادامه در خصوص ائتالف س��ه گانه اصولگرایان 
 برای دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: ائتالف 
س��ه گانه اصولگرایان، ائتالفی مثبت اس��ت. وی در ادامه با 
تأکید بر این که این ائتالف مدل خوبی برای سایر اصولگرایان 
است، عنوان کرد: ائتالف س��ه گانه در راستای تجمیع سبد 
آرای اصولگرایان اس��ت و می تواند در عرص��ه رقابت های 
انتخاباتی نقش بسزایی را ایفا کند. وی در ادامه اظهار داشت: 
 در آینده امکان دارد گزینه جمعی��ت رهپویان را به ائتالف 

سه گانه اضافه کنیم. 

مشاور عالی رهبر معظم انقالب با اش��اره به نقش رسانه ها 
تأکید کرد که مهم ترین نبرد دنیای امروز، نبرد رس��انه ای 
اس��ت. علی اکبر والیتی با اش��اره به افزایش نقش رسانه ها 
گفت: امروزه با شکل گیری روزنامه ها، رادیو، تلویزیون و با 
استفاده از اینترنت و انواع امواج الکترونیکی به سرعت اخبار 
و اطالعات از یک طرف به یک ط��رف دیگر می رود. والیتی 
مطبوع��ات را به عنوان رک��ن چهارم در زمان مش��روطیت 
دانست و گفت: در دوران مش��روطیت عالوه بر قوه مجریه، 
 مقننه و قضاییه، مطبوعات نیز به عنوان رکن چهارم شناخته 
می شد و این نشان دهنده اهمیت رسانه هاست. وی با اشاره 
به سرمایه گذاری کش��ورهای غربی در استفاده از رسانه ها 
خاطرنشان کرد: با محاس��بات تقریبی که انجام شده، بیش 
 از ۸0 درصد منابع خبری توسط کش��ورهای غربی هدایت 
می شود و خبرگزاری سی آن آن وقتی  در دهه۸0 راه اندازی 
ش��د، در حوزه س��ینما  کمپانی برادران واینر و در مجالت 
خبری، مجله تایم را خریداری کرد و از این سه نهاد در جاهای 
مختلف به نفع خود استفاده می کرد. مشاور عالی رهبر معظم 
انقالب با اشاره به این که این رسانه ها از نظر اقتصادی سودده 
نیستند، تصریح کرد: این ها این همه پول را هزینه می کنند 

تا در جاهای دیگر از آن استفاده کنند.

بین الملل انتخاباتدولت رسانه

بار اجرای اقتصاد مقاومتی 
فقط به دوش مردم است؟ 

کری: ایران هسته ای را 
نمی پذیریم

احتمال پیوستن جمعیت 
رهپویان به ائتالف 3 نفره

مهم ترین نبرد دنیای 
امروز، رسانه ای است



یادداشت

کلنگ بزرگ ترین تونل مواصالتی 
استان به زمین خورد 

گروه شهر - علیرضا ذاکر اصفهانی کلنگ بزرگ ترین تونل مواصالتی 
اصفهان را با هزینه ای بالغ بر 270 میلیارد ریال در شهرستان خوانسار 
به زمین زد. با حضور اس��تاندار به همراه جمعی از مسئولین و مدیران 
کش��وری و اس��تانی، چند پروژه عمرانی و زیرس��اختی در شهرستان 
خوانسار افتتاح و به بهره برداری رسید. استاندار اصفهان در آیین کلنگ 
زنی بزرگ ترین تونل مواصالتی استان)خوانس��ار- فریدن(  خرسندی 
خودرا  از شادی مردم خوانس��ار ابراز نمود و از تمام مسئوالنی که برای 
آغاز این طرح همکاری نموده اند، تش��کر کرد. وی ابراز امیدواری کرد 
که این تونل تحول عظیمی در حوزه اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و 

گردشگری خوانسار ایجاد کند.

 تخفیف  های پستی 
برای روزهای پایانی سال

مدیرعامل ش��رکت پس��ت اس��تان اصفهان گفت: اداره پس��ت استان 
اصفهان از۱0 تا ۳0 اسفندماه س��رویس ها و خدماتی را با تخفیف ویژه 
عرضه می کند. سید سعید رجالی در گفتگو با ایمنا با اشاره به اقدامات 
اداره کل پست به مناسبت س��ال جدید، اظهار داشت: خدمات شرکت 
پست استان شامل پست پیشتاز با ۱0 درصد و پست ویژه با 20 درصد 
تخفیف به مناسبت عید نوروز و روزهای پایانی سال است.وی ادامه داد: 
به منظور رفاه حال همشهریان از ۱0 تا ۳0 اسفند ماه نیز کارت پستال 
با ۳0 درصد و پس��ت مس��تقیم با ۱0 درصد تخفیف عرضه می شود. 
مدیرعامل شرکت پس��ت اس��تان اصفهان تصریح کرد: در همین ایام 
تمبر شخصی نیز با ۴0 درصد و صندوق شخصی با۳0 درصد تخفیف به 

همشهریان ارایه خواهد شد. 

ساختمان جدید دانشکده مهندسی 
برق در دانشگاه اصفهان افتتاح شد

ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و الکترونیک )صناعت( شامگاه 
دوشنبه در ضلع جنوب غربی دانش��گاه اصفهان افتتاح شد.  به گزارش 
ایرنا، این س��اختمان توس��ط یک خیر اصفهانی عض��و مجمع خیرین 
دانشگاه ساز اصفهان به نام عباس صناعت و با اعتبار حدود 20 میلیارد 
ریال ساخته شده است. عضو هیأت مدیره مجمع خیرین دانشگاه ساز 
اصفهان دراین باره به ایرنا گفت: عملیات اجرایی این ساختمان از سال 
۱۳89 آغاز شد و پس از دو سال به بهره برداری رسید. محسن موسوی 
افزود: این ساختمان در مساحت دو هزار و 600 مترمربع و در سه طبقه 
برای اس��تفاده آموزشی احداث شده اس��ت. وی اظهار کرد: ساختمان 
جدید دانش��کده مهندس��ی برق به منظور افزایش فضاهای آموزشی 

پردیس فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان ایجاد شد.

مسافران نوروزی سفیران فرهنگی 
زواره هستند

مدیر خانه توریست زواره گفت: مسافران نوروزی و گردشگران داخلی 
وخارجی س��فیران و مبلغ��ان فرهنگ، عقای��د و آداب و رس��وم مردم 
ش��هرتاریخی زواره خواهند بود. فرانگیز عامری در زواره، اظهارکرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده از سوی هتل خانه توریست زواره و همچنین 
ش��هرداری و بخش��داری زواره س��عی خواهیم کرد در طول ایام نوروز 
با بهره گی��ری از امکانات رفاهی و تفریحی موجود در ش��هر به بهترین 
شکل موجود از مسافران نوروزی استقبال و پذیرایی کنیم و مسافران با 
خاطره ای خوش این شهر را ترک کنند و این انگیزه ای برای آنها باشد تا 

در طول سال دوباره از این شهر قدیمی و باستانی بازدید کنند.

 ارائه بن کارت کتاب 
با تخفیف 40 درصدی

گروه شهر - معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: نمایشگاه کتاب امس��ال تخفیف بن کارت ۴0 درصدی 
 دارد که با اعتب��ار 650 میلیون تومان بن کارت عرضه می ش��ود. علی 
حاج زکی س��ه ش��نبه صبح در نشس��ت خبری خود که به مناس��بت 
هش��تمین نمایش��گاه کتاب در اصفهان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
هش��تمین نمایش��گاه کتاب اصفهان از ۱0 ت��ا ۱5 اس��فند جاری در 
محل نمایش��گاه های اصفهان برگزار می ش��ود. وی با بی��ان این که از 
س��ال آینده این نمایش��گاه از ۱0 تا ۱5 مهرماه برگزار می شود، افزود: 
تدارک نمایش��گاه امس��ال توس��ط ۱۴ کمیته پش��تیبانی، بن کارت 
الکترونیکی،تشریفات،تبلیغات فرهنگی و امور شهرستان ها از یک ماه 
قبل آغاز به کار کرده اس��ت. معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان با بیان این که این نمایشگاه دویست و سی و 
دومین نمایشگاه استانی اس��ت، تصریح کرد: امسال به دلیل مشکالت 
مالی و کمبود اعتبار و نیز تغییر مدیریت در اداره کل ارشاد اصفهان برای 

برگزاری نمایشگاه کتاب با مشکل مواجه شدیم.

گشتی در اخبار

حمایت برخی پایتخت نشینان از 
پرونده اراضی ۲۵00 هکتاری

دادستانکلکشور/حجتاالسالممحسنیاژهای

فردی به اسم اجرای یک پروژه تقاضای دریافت دو هزار و 500 هکتار 
زمین در اصفهان دارد و س��بب حساس��یت برخی از مقامات قضایی 
و استانی ش��ده اس��ت. فرد یاد ش��ده مطرح کرده که قصد ایجاد یک 
مجموعه تولیدی عظیم را در این منطقه دارد که نیازمند حجم بسیاری 
آب است، در حالی که مردم آن مناطق به سبب خشکسالی برای تهیه 
آب شرب مورد نیاز خویش نیز با مشکل مواجه اند. وجود چنین ابهاماتی 

در کنار عدد هنگفت دو هزار و 
500 هکتار، سبب حساسیت 
دادس��تان اصفه��ان و برخی 
دیگر از دس��تگاه های استان 
روی این پرونده ش��ده است 
 که البته مورد حمایت برخی 
پایتخت نشینان قرار دارد و بر 
تحویل این زمین به مجموعه 

یاد شده اصرار می کنند. 
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چهره روز
واگذاری زمین در شهرک فناوری اصفهان آغاز شد

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اصفهان گفت: واگذاری زمین در شهرک 
فناوری این استان آغاز شد. سعادت بهرامی افزود: این شرکت آماده واگذاری زمین و 

دفتر کار به شرکت های دانش بنیان در شهرک فناوری است.
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سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان 
گفت: این اداره از برگزاری مراس��م عقد ن��کاح در اماکن 

مقدسه، مساجد و امامزادگان استقبال می کند. 
حجت االسالم رضا صادقی افزود: بهترین و مقدس ترین 
مکان برای آغاز زندگی زناشویی و جاری شدن صیغه عقد، 
اماکن مذهبی و عرفانی است که می تواند زندگی زوج های 
جوان را بیمه کند. وی با بیان این که تعدادی از زوج ها این 
 گونه فضاهای معنوی را برای پیوند زندگی خویش انتخاب 
می کنند، اظهار ک��رد: با هدف فرهنگ س��ازی این امر، 
آمادگی خود را برای حمایت از این اقدام اعالم می کنیم. 
وی تصریح ک��رد: چنانچه خان��واده ها در ای��ن زمینه به 
مش��کلی برخورد کردند، موارد و مشکالت موجود بر سر 
راه را برطرف خواهیم س��اخت. سرپرس��ت اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: بر اساس سفارشات 
رهبر معظم انقالب برای تبدیل اماکن مقدسه و مذهبی 
به قط��ب های فرهنگی کش��ور، طرح ه��ای فرهنگی در 
بقاع متبرکه امامزادگان و مساجد این شهرستان به اجرا 
درآمده است. وی با اشاره به طرح آرامش بهاری گفت: این 
طرح یکی از بهترین اقدامات فرهنگی است که در بسیاری 

از امامزادگان برگزار می شود.

مدیرکل دفتر امور روس��تایی استانداری اصفهان گفت: 
بس��یاری از روس��تا های موجود در اس��تان اصفهان با 
کمبود روحانی مقیم و خانه عالم مواجه هستند و بسیج 
سازندگی باید در راستای احداث خانه های عالم در این 

روستا ها کمک کند. 
عیسی بهمنی که با فارس س��خن می گفت،  با بیان این 
که درصد باالیی از اقدامات و فعالیت بسیج سازندگی در 
روستا ها انجام می شود، اظهار کرد: روستاییان به انجام 
پروژه ها و اقدامات بسیج سازندگی اعتماد بسیاری دارند 
و این اعتماد سبب پیشرفت و س��رعت در کار می شود. 
وی با تأکید ب��ر این که پروژه های عمرانی روس��تایی را 
برای اجرا باید به بسیج س��ازندگی واگذار کنیم، افزود: 
در بسیج س��ازندگی عالوه بر مش��ارکت مردم، کاهش 
هزینه ها در راس��تای اجرای پروژه ها نیز قابل مش��اهده 
است. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان، 
تصریح کرد: پیش��نهاد می ش��ود در اجرای طرح هادی 
روس��تا نیز تفاهم نامه ای منعقد و پروژه ها نیز به بس��یج 

سازندگی واگذار شود. 
وی ادامه داد: در راس��تای برگزاری جلسه با دهیاری ها 
و واگ��ذاری پروژه های قابل توجه روس��تاها به بس��یج 

سازندگی، از آمادگی کامل برخوردار هستیم.

ریی��س اداره طرح و برنام��ه اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اصفهان از برگزاری پنج نشست ویژه در حاشیه 

برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب اصفهان خبر داد. 
مهدی براتی روز گذش��ته در جمع خبرن��گاران گفت: 
این نشست ها شامل س��بک زندگی، اقتصاد مقاومتی، 
مهدویت، س��یر اخالقی پیامب��ر اک��رم )ص( و عفاف و 
حجاب اس��ت.  قائم مقام کمیته جنبی نمایشگاه، زمان 
برگزاری این نشس��ت ها را پس از نماز مغرب و عش��اء 
عنوان کرد و اف��زود: ش��رکت در این نشس��ت ها برای 
عموم آزاد است. براتی همچنین از تشکیل اولین جلسه 
انجمن نویسندگان انقالب اسالمی در روز ۱۴ اسفند در 
 حاشیه این نمایشگاه خبر داد. وی همچنین وجه تمایز
 نمایشگاه امسال را عالوه بر مش��ارکتی بودن آن، شیوه
 اطالع رس��انی به مراجع��ان از منزل برش��مرد و گفت:

مراجعان می توانند با مراجعه به س��ایت خانه کتاب به 
نش��انی اینترنتی www.ketab.ir  از منزل از ناشران 
و عناوین کتاب های ارایه ش��ده در این نمایشگاه اطالع 

حاصل کنند. 
وی همچنین از وجود هش��ت اپراتور برای اطالع رسانی 
در خصوص ناشران و کتاب های موجود در فضای داخلی 

نمایشگاه خبر داد.

 مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه از 
آماده باش ناوگان اتوبوس��رانی از روز اول اس��فند ماه خبر 
داد و اع��الم ک��رد: در اس��فندماه اتوبوس ه��ای اصفهان تا 
 س��اعت 22:۳0 به مس��افران در حال تردد خدمات رسانی 

می کنند.  
س��ید عباس روحانی  با بیان این که به طور میانگین در ماه 
پایانی سال۱0 درصد به تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی 
افزوده می شود، به ایمنا گفت: در اس��فندماه ساعت کاری 
 اتوبوس های ش��هر یک س��اعت اضافه ش��ده و ب��ه تعداد 
اتوبوس های فوق العاده نیز 60 دس��تگاه افزوده شده است. 
وی با بیان این مطلب که از لحاظ فنی اتوبوس های در حال 
تردد مورد بازبینی قرار گرفته اند، افزود: ناوگان اتوبوسرانی 
آماده است تا از حداکثر توان خود برای جا به جایی مسافران 
در روزهای پایانی س��ال اس��تفاده کند. وی اذعان داش��ت: 
واحدهای  پیک سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی به مناسبت 
سال نو افزایش یافته و این در حالی است که ترافیک شهر در 
اسفندماه 50 درصد اضافه می شود. روحانی همچنین تصریح 
 کرد:  ام��دادی که به اتوبوس های معیوب خدمات رس��انی 
می کند، شبانه روزی شده و برای جابه جایی اتوبوس هایی 

که با مشکل فنی روبه رو شده اند، افزایش پیدا کرده است.

روستا کتاباماکن مقدسه و مساجد  حمل و نقل

از مراسم عقد نکاح در اماکن 
مقدسه استقبال می کنیم

روستا ها با کمبود روحانی 
مقیم،  مواجه هستند

پنج نشست ویژه در 
نمایشگاه کتاب اصفهان 

۵0 درصد به ترافیک شهر 
افزوده شده است

تپه اشرف، بنایی اس��ت تاریخی در حاشیه ش��مالی زاینده رود، 
قدیمی ترین س��کونت گاه مردم اصفهان که در کنار سکونت های 
جدید این ش��هر محوطه آن هر روز کوچک و کوچک تر می شود 
و با توج��ه به الطاف مس��ئوالن، ب��ه نظر می رس��د روزی چنان 
 بی س��رو صدا تمام ش��ود که اگر داس��تانش را برای نخس��تین

ویران کنندگانش تعریف کنند، حیرت زده خواهند شد!
چهار فصل کاوش که نیمه تمام رها ش��د، تمام همت مسئوالن 

اس��ت برای تاریخی که در کم��ر خمیده اصفهان پنهان ش��ده؛  
کاوش هایی که به گفته علیرضا جعفری زند، سرپرس��ت س��ابق 
هیأت حفاری تپه اش��رف اصفهان، اگرچه در ابتدا مقرر شده بود 
تا 50 فصل ادامه یابد، اما به دلیل ع��دم تعریف بودجه و با توجه 
 به هزینه بر ب��ودن، این کار بعد از اجرای فص��ل چهارم کاوش ها 
نیمه تمام ماند. وی ک��ه از وضعیت کنونی تپه اش��رف گله مند 
است، در گفتگو با ایس��نا می گوید: »توسعه بافت شهری این تپه 

در معرض نابودی قرار دارد، به طوری که وسعت ۱2 هکتاری این 
مجموعه به هف��ت هکتار کاهش یافته و حفاظ��ت از آن نیازمند 
همت تمام ارگان ها به ویژه شهرداری و استانداری اصفهان است.«

این باستان شناس، احیا و حفاظت از تپه اشرف را نیازمند بودجه 
مستمر و جداگانه می داند و تصریح می کند: »حتی برای تأمین 
بودجه مورد نیاز برای حصار کش��ی اطراف تپه نیز مشکل وجود 
دارد و در دو سال گذشته پیمانکاری که اجرای حصارکشی اطراف 
این مجموعه را بر عهده داشته، به دلیل عدم دریافت دستمزد از 
ادامه کار دس��ت کش��ید و دیوار کش��ی این مجموعه نیمه تمام 

مانده است.«
جعفری زند امیدوار است که با توجه بیش��تر مسئوالن، شرایط 

نامناسب این مکان تاریخی از آنچه در حال حاضر دیده می شود 
وخیم تر نشود.

اما مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی اصفهان بر این باور 
است که همه چیز در تپه اش��رف مرتب است و صحبت هایی که 
در خصوص شرایط نامناس��ب این تپه عنوان می شود، هدفی جز 
تخریب اداره کل می��راث فرهنگی اصفهان ن��دارد! امیری البته 
برخی از کم لطفی ها نس��بت به این مکان تاریخی را می پذیرد و 
می گوید: »البته ممکن است برخی از شهروندان در هنگام تردد 
با اتومبیل زباله های خود را به بیرون پرتاب کنند و یا باد مقداری 
پالستیک را به این محل آورده باشد، ولی این زباله ها به اندازه ای 

نیست که در رسانه ها عنوان شده است. 

وسعت تپه به 7 هکتار کاهش یافته است

خداحافظ تپه اشرف

نقش هایی که با گیر س��ر و زغال ب��ر روی دیوارها 
کشیده ش��ده و هر کس چیزی به یادگار گذاشته، 
 دلت را به درد م��ی آورد. دیوارهای شیش��ه ای را 
می بینی ک��ه به عنوان حصار کش��یده ش��ده وتو 
حرصت م��ی گیرد که ح��اال که عالی قاپ��و از رمق 
 افت��اده ای��ن حصارها به چ��ه کار می آید؟! ش��اید 
می خواهند یادگاری های مردم را محافظت کنند!

 می گویند شاه عباس در سفری که به نجف اشرف 
داشت، ش��رم کرد از این که درب عمارتش باشکوه 
و زیبا ب��ود، اما درب حرم حضرت علی)ع( س��اده و 
رنگ و رو رفته؛ این ش��د که درب حرم ش��ریف را 
 برداشت آورد به جای درب عالی قاپو گذاشت و درب 

عالی قاپو را به نجف منتقل کرد. 
 دکتر یقینی، پژوهشگر میراث فرهنگی در این رابطه 
می گوید:»زمانی که شاه عباس به نجف اشرف برای 
زیارت حرم حضرت علی )ع( رفت و درب س��اده و 
بی آالیش حرم را دید، درب مجلل و جواهرنش��ان 
عالی قاپو را به ح��رم مطهر ب��رد و درب بی آالیش 
حرم حضرت عل��ی )ع(را به عالی قاپ��وی اصفهان 

منتقل کرد. 
در ای��ن درب، زنجی��ری می بینی��م که ب��ه زنجیر 
احترام معروف اس��ت و این نش��انه فرهنگ دینی 
اس��ت که نش��انی از اعتم��اد و احترام اس��ت و در 
 تمامی مس��اجد متبرک ای��ن زنجیر را مش��اهده 

می کنیم. ش��اه عب��اس زمانی ک��ه ب��ه عالی قاپو 
می رسید، از اسب پیاده می شد و به این درب ادای 

احترام می کرد.«
 وی ادامه می ده��د:» وقتی به عراق حمله ش��د، 
درب عالی قاپ��و ک��ه در ح��رم حضرت عل��ی )ع( 
نصب بود را به لن��دن بردند و چن��دی پیش آن را 
برای مرمت به اصفه��ان آوردند و مج��دداً به موزه 
لن��دن برگردانیدن��د. در کنار ای��ن درب، چاه آبی 
اس��ت و س��کویی که در زمان قاج��ار دختران دم 
 بخت ب��رای رس��یدن به همس��ر به احت��رام درب 
 حضرت علی)ع( کاچی می پختند ک��ه به »بی بی 

سه شنبه«معروف بود. اما گچبری های این عمارت 

که به گچبری گشته معروف است، برای اولین بار در 
دنیا توسط رضا عباس��ی در این عمارت به کار برده 

شده است.«
 دکتر یقینی ام��ا آویزانی داربس��ت ها ب��ر پیکره 
 این بن��ای تاریخ��ی را ناش��ی از ع��دم تخصص و 
بی مدیریتی می داند و م��ی افزاید: » مدیریت های 
 چندگان��ه و مدیره��ای غی��ر متخصص��ی ک��ه 
نو به نو عوض می ش��وند، چنین اثر تاریخی بزرگی 
را با چالش مواجه کرده اس��ت. آین��دگان قضاوت 
 می کنن��د که چ��ه اف��رادی ب��ه می��راث اصفهان 
بی خدمتی کردند.« متولیان اگر متخصص و دلسوز 
باشند باید از افراد کارآمد و متخصص استفاده کنند، 

اما اینچنین نیست.
 

میراث فرهنگی اصفهان از کمبود بودجه 
رنج می رد

 علیرض��ا محمدی، کارش��ناس می��راث فرهنگی 
نیز می گوی��د: » به ط��ول انجامی��دن مرمت این 
 اثر تاریخی چن��د دلیل عم��ده دارد؛ یکی به دلیل 
ریزه کاری های زیاد و حساسیت این بنای تاریخی 

که مرمت بنا را کند کرده است. 
بودجه های مرمت��ی میدان امام از طرف یونس��کو 
تأمین می شود و میراث فرهنگی تنها مدیریت آن را 
بر عهده دارد. یونسکو باید سهم بیشتری از بودجه 
را برای مرمت این آث��ار تاریخی بر عهده بگیرد. اگر 
گهگاهی س��ری به این اثر تاریخ��ی بزنید، متوجه 
می شوید که یک روز مرمتگران مشغول کار هستند 

و چند روز این بنا خالی از کارگر است.«
وی ادامه م��ی دهد:» مرمت ه��ای بناهای تاریخی 
در میراث فرهنگی اصفه��ان جنبه رفیق بازی پیدا 
کرده و همین امر کار را دش��وار و کند کرده است. 
عده ای با هم ش��ریک هس��تند و پی��ران مرمتکار 
 کار بل��د را کن��ار زده ان��د و طرح ه��ای مرمت��ی را 

دست به دست می کنند. 
برخ��ی از ای��ن اس��تادکاران در فضای اس��تادی 
و ش��اگردی اصول مرم��ت بناهای تاریخ��ی را یاد 
می گرفتند و اکنون به مرمتگران با تجربه ای تبدیل 
ش��ده اند که اصول مرمت را به خوبی از بر هستند، 
گروهی دیگ��ر از مرمتگران جوان هس��تند و تنها 
 یک مدرک دانش��گاهی دارند ک��ه میراث فرهنگی 

مدرک گرا ش��ده و از جوانان بی تجرب��ه در چنین 
مرمت ه��ای مهمی اس��تفاده می کند. اس��تفاده از 
مرمتگ��ران م��درک دار در حالی اس��ت ک��ه افراد 
مس��ن و کهنه کار مرمت، در حاشیه، تنها نظاره گر 

مرمت هایی هستند که غیراصولی است.«
 

اعمال سلیقه های متفاوت!
حامد ایم��ان طلب، کارش��ناس می��راث فرهنگی 
 و اس��تاد دانش��گاه نیز گوی��ی حرف دل م��ا را زد:

»متأسفانه وجود سلیقه ها و اظهارنظرهای متفاوت 
درمرمت این طرح و عدم وجود بودجه کافی، مرمت 
عالی قاپو را به ی��ک معضل تبدیل کرده اس��ت. تا 
کنون نش��ده که میراث فرهنگی یک بودجه کافی 
برای مرمت این بنا در نظر بگیرد و مرمت به صورت 

جدی دنبال شود.«
پایگاه نقش جهان از یک ط��رف و مجموعه میراث 

از ط��رف دیگر که هرک��دام تمایل دارند مس��تقل 
 عمل کنند، با نظرهای متف��اوت، مرمت عالی قاپو

را به یک بحران تبدیل کرده اند. طرح های مطالعاتی 
مرمت عالی قاپو انجام شده، اما روند عملیاتی آن به 

کندی صورت می گیرد. 
دیگر از این گفت و شنودها خس��ته شده ایم. یکی 
بیاید به ما بگوید چرا چشم و چراغ میدان امام)ره( 
سال هاست که آویزان داربست هاست؟! ما دیگر از 
گردش��گران برای این همه ب��ی مدیریتی خجالت 

می کشیم.

 چرا چشم و چراغ میدان سال هاست که آویزان داربست هاست؟

عالی قاپو، خسته از مرمت های الک پشتی

 الهه   نزدیک هفت س�ال مرمت برای یک اثر تاریخی جای تأم�ل دارد! با پیمانکار طرح مرمت م�ی خواهیم حرف بزنیم؛ 
می گوید:»از سازمان میراث نامه بیاور«، س�ازمان میراث فرهنگی هم با تغییراتی که در آن اعمال شده دیگر انتظار راستین

نظم در آن نمی رود. معلوم نیست تغییرمدیریت ها و اعمال سلیقه ها قرار است چه بالیی بر سر این اثرتاریخی بیاورد. 
عمارتی 400 ساله که اگر پا در آن بگذاری، نقاشی های رنگ پریده اش ناله می کند. دلنوشته ها و یادگاری هایش خسته از نبود یک قانون 

دست و پا بسته برای خرابکاری رنگ و رو رفته است.

مرمت ه�ای بناه�ای تاریخی 
در میراث فرهنگ�ی اصفهان 
جنب�ه رفیق بازی پی�دا کرده 
و همی�ن ام�ر کار را دش�وار 
و کند کرده اس�ت. ع�ده ای با 
هم ش�ریک هس�تند و پیران 
مرمت�کار کار بل�د را کن�ار 
 زده اند و طرح ه�ای مرمتی را 

دست به دست می کنند



چهره روزیادداشت

 بازگشت سیستم کوپنی
 به اقتصاد کشور 

نمایندگان مجلس شللورای اسللامی با تصویب اعطای سبد کاال شامل 
برنج، روغن و گوشت به اقشار آسللیب پذیر، سیستم کوپنی را به اقتصاد 
کشللور بازگرداندند. بر همین اسللاس بلله منظور حفللظ امنیت غذایی 
 اقشللار آسللیب پذیر به ویژه خانواده های تحت پوشللش کمیتلله امداد

 امام خمینی )ره( و سللازمان بهزیسللتی، دولت موظف است در مقاطع 
سه ماهه، سبدهای کاالیی شللامل برنج، روغن و گوشللت را تأمین و از 
طریق دستگاه های مزبور توزیع کند و اعتبار الزم برای اجرای این قانون 
به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سللاالنه کشور منظور می گردد. 
همچنین اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده های 

تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیست. 

 قیمت پسته 
15 درصد کاهش می یابد

رییس انجمن پسته ایران از کاهش مجدد قیمت پسته خبر داد. محسن 
جال پور اظهار داشت: قیمت پسته تا پایان امسال بین10 تا 15درصد 
کاهش خواهد یافت. وی افزود: در حال حاضر پسته مورد نیاز بازار داخلی 
به خوبی تأمین شده است و همه فروشگاه های عرضه مستقیم در حال 
فروش پسته هستند. وی گفت: پسللته هر کیلو30 هزار تومان در کشور 

توزیع شده و صادرات آن نیز به روال قبل در حال انجام است.

خبر ویژه

4
اصفهان برای عرضه میوه شب عید محدودیتی ندارد

سیدرضا حکیم مدیر عامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری اصفهان گفت: هیچ محدودیتی برای عرضه 
میوه شللب عید در اصفهان وجود ندارد. در بازار های روز کوثر کاال های مورد نیللاز مردم با10تا30 درصد 

کمتر از قیمت بازار ارایه می شود و گوشت و مرغ و ماهی عرضه شده در آن کمتر از قیمت های بازار است.
14درصد چک های برگشتی 

مربوط به بخش تولید است
محسن صرامی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

14درصد آمار چک های برگشللتی مربوط به بخش تولید اسللت و 
بنابراین اگر این آمار صحیح باشللد، می توان گفت اشتغال با مشکل 

جدی مواجه است.
تولید ناخالص ملی  با نرخ بیکاری رابطه عکس دارد و در سللال اول 
اجرای برنامه پنجم توسعه، تولید ناخالص ملی نسبت به برنامه چهارم 
افت داشته، بنابراین باید ثابت شود که این آمار اشتغال زایی از کجا 
آمده است. آماری که توسط 
بخش دولتی ارایه می شللود 
مربوط به تسللهیاتی است 
که در حوزه هللای مختلفی 
هماننللد مشللاغل خانگللی 
پرداخت شللده، امللا به واقع 
مشللخص نیسللت کلله این 
تسهیات به طور حتم صرف 

ایجاد اشتغال شده باشد.
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ردیللف رنگارنگ فرش هللای نقش برجسللته و 
گل ابریشللم بر دیوارها، چینش مرتب در قفسلله 
و شللاخه های زیبللای گل هایی کلله در فرش ها 
تنیده شللده، هر بیننده را به دنیایی از رنگ ها و 

رازها می برد. 
در نمایشگاه فرش ماشللینی نقش ها زنده اند، در 
هر تکلله از بافت فرش هایی که نقللش های زنده 
را تداعی مللی کنند، می توان هنللر ایرانی را دید 
که در تاریخ کهللن این سللرزمین، دارد از فراز و 
 نشللیب روزگار مردان و زنان این دیللار حکایت 
مللی کنللد و شناسللنامه فرهنگی تمللدن کهن 

سللرزمین نصف جهان اسللت. کافی است داخل 
 شللوی، سللالنی وسللیع با کفپوش های موکت 
می بینی  و معماری، جهانی متفللاوت با زندگی 
روزمللره و هیاهللوی مدرنیسللم را پیللش روی 

بازدیدکنندگان به نمایش می گذارد.
نقش هایی که هنوز از آشوب مدرنیسم به زاللی 
هنر اصفهللان پناه می برند تا بللرای لحظه ای تن 
از روزمرگی و چشللم از دنیای شیشه ای امروزی 
بگیرند. ایللن مسللأله در غرفه قالی سلللیمان به 
کلی واضح اسللت؛ وقتی تخت جمشید، جلویت 
ظاهر می شود تا وسعت و شللکوه فرش سلیمان 

خودش را بیشللتر نشللان دهد. اکثر کسللانی که 
آمده اند سللعی مللی کننللد از ورودی دو شللیر 
 سللنگی عبور کرده و به داخل بروند؛ نمایی که با 
کفپوش هایی منقش به اِلمان های تخت جمشید 
تو را به وادی می برد که بلله ایرانی بودنت افتخار 
 می کنللی. منصللور اسللفیجانی تولیللد کننده و 
صادرکننده ای است که به قول خودش30سال 
اسللت خاک بازار تولید فرش را خللورده و حاال با 
تحقیق و مطالعلله، فوت و فن ها را یللاد گرفته تا 
فرش ماشللینی ایران سللر از بازارهللای اروپا هم 
دربیاورد. نشللان این مدعا جمعیت زیادی است 

که از فرش ها و دکوراسللیون این غرفه استقبال 
کرده اند.

به گفته این تولید کننده با سابقه، فرش ماشینی 
باید چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ تنوع، حرف 
اول را بزند تا بتواند در بازارهای خارج از کشللور 

حرفی برای گفتن داشته باشد. 
اسفیجانی در حالی که مشللتریان بی شمارش را 
راه می اندازد و برایشللان فاکتور آمللاده می کند 
این نکته را هم متذکر می شود که قالی سلیمان 
خودش را به طرح های سللنتی محللدود نکرده 
و سللعی کرده بر اساس سللایق دنیا، نقش های 
اسپرت و فانتزی را هم تولید نماید. رحیمی یکی 
 از بازدید کنندگانی اسللت که بر این نکته صحه 
می گذارد: »مللن در بازدید از این نمایشللگاه به 
شناخت تازه ای از فرش ماشللینی رسیده ام، به 
نوعی که حاال درک می کنم اگر ایللران بتواند از 
همان اسلللیمی ها و طرح هایی که هویت ایرانی 
اسللت اسللتفاده کند و آن را با طرح های مدرن 
بیامیزد، نقش هایی به دست خواهد آورد که هیچ 

رقیبی ندارد.«
به گفته این بازدیدکننده که خودش دانشللجوی  
 رشللته گرافیک اسللت، این طرح ها مللی تواند 
آفرینه هایی زیبللا و اصیل بیافرینللد و با قیمتی 
عرضه شللود که به نفع مردم بوده و نه تنها برای 
صادرات، بلکه برای بازار داخللل هم نمود خوبی 

داشته باشد.
سلطان فرش اصفهان حاال به قول این صادرکننده 
رقیبی ندارد و بازارهای آلمان، اکراین و کشورهای 
اروپایللی را به خود اختصللاص داده و همین طور 
سعی کرده که رضایت مشتری را در نظر بگیرد تا 
بتواند در نمایشگاه های بین المللی هم بدرخشد.

اسفیجانی همچنین با اشاره به این که در زمینه 
فرش ماشینی بیشترین ارزآوری را داشته ایم، از 
مشللکاتی می گوید که در اثر چند نرخی شدن 
 ارز و تهیه مواد اولیه ایجاد شللده، امللا هنوز این 
تولید کننده با مشللکات حادی روبه رو نشللده 

است.
در کنار این تولید کننده و صادرکننده، یکی دیگر 
از مدیران غرفلله ای که خللودش را مبتکر فرش 

طرح آلمانی معرفی می کند و قصد معرفی خود را 
ندارد، از وضعیت موجود و نوسانات بازار ارز گایه 
می کند: » افتخار ماسللت که بتوانیم این طرح را 
در اصفهان تولیللد کرده و برای کشللور ارزآوری 

داشته باشیم.«
وی با اشاره به این که متأسفانه مواد اولیه سخت، 
گیر می آید ادامه مللی دهد:» با ایللن که مبتکر 
این طرح هستیم و برای عربسللتان و پاکستان و 
 کشورهای دیگر، این نوع فرش را تولید می کنیم،

با توجه به این که قیمت تمام شللده این فرش در 
 ایران نسللبت به نوع آلمانی آن40درصد ارزان تر

 اسللت، اگر ما دو یا سلله دسللتگاه دیگر داشتیم 
می توانستیم ارزآوری زیادی دراین رابطه داشته 
باشیم.« این تولید کننده با اعام این که بانک ها 
با سللود 27 درصد به ما وام می دهند، با ناراحتی 

می گوید: »این برای ما مقرون به صرفه نیست.«
وی با اشللاره به کیفیت و شللهرت محصوالت در 
خارج از مرزهای اسللتان و کشور، خواستار توجه 

بیشتر به نحوه احقاق حق در این زمینه شد. 
در گوشلله ای دیگر از نمایشللگاه، غرفلله بزرگی 
 است که اکثر طرح های آن سللنتی است. جعفر

قاسم زاده فروشنده این نوع فرش ها از سال56 در 
گیر و دار بازار فرش بوده و ادعا می کند که فرش 
نایین با همان طرح سنتی هنوز مشتریان خاص 
خودش را دارد، اما به دلیل مشکات اقتصادی که 
وجود دارد کارخانه ها به دلیل نبود الیاف به الیاف 
پلی استر روی آورده اند و چون استاندارد نیست 

صنعت فرش را دچار زیان کرده است. 
با خارج شللدن از محیط نمایشللگاه و حضور در 
شلللوغی دود و آهن و ماشللین زندگللی روزمره، 
خاطره و آرامش رؤیایی حضور در این نمایشگاه 
که مکانی برای مستی چشم ها و تماشای زیبایی 
است مانند رؤیایی شللیرین، زخم های شتابزده 
 مدرنیسللت در اسللتان را بر چهللره روح و جان 
صد چندان می کند، اما شاید هنوز هم بتوان امید 
داشللت در محاصره گل های فرش های ماشینی 
و المپ های نئون و کریسللتال هللا رد درد، رنج، 
عشق و اندوه تولیدکنندگان را در رج های فرش 

منقوش دید. 

پرسه در رنگارنگ ترین نمایشگاه اسفند اصفهان 

فرش از آشوب مدرنیسم به هنر نصف جهان پناه می برد

الدن  فرش همیشه بخشی از هویت ما ایرانیان بوده اس�ت. فرش های ایرانی نه تنها در کشور خودمان بلکه در کشورهای 
دیگر هم طرفداران بسیاری دارد، اما امروزه مدرن شدن بیشتر فضاها و گرایش خیلی از ما به چیدمان های نوین در ایرانمنش

فضای خانه، باعث شده که به این هویت قدیمی به ش�کل تازه ای نگاه کنیم. در دل نمایشگاه فرش که بروی، خود به 
تنهایی یک شهر است؛ یک میعادگاه و یک نماد خاطره س�از، اسلیمی هایی که زنده اند، روح دارند و احس�اس، زبانی برای سخن گفتن 
وگوشی برای شنیدن. رنگ ها با تو سخن می گویند؛ زمزمه های رهگذران سفید و سیاه و زرد و سرخ. هرآنچه در نمایشگاه فرش اصفهان 

وجود دارد.
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ابالغ رأی
7639 شماره دادنامه: 9109970350301503، شماره پرونده: 9109980350300126، 
9009980350301112، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910126، 901112، خواهان ها: 1- 
خان��م الهام صادقیان 2- خانم کیاچهر بهفرنیا با وکالت آقای هوش��نگ اس��ماعیلیان 
به نش��انی اصفهان چهارباغ ب��اال مجتمع پارک ورودی 4 ط 3 ش��ماره 591 و آقای 
علیرضا رستمیان به نش��انی فلکه فیض ابتدای میر مجتمع گلستان واحد 1، 3- آقای 
بهزاد طالبی 4- آقای قاسم نیک خواه با وکالت آقای اکبر عباسپور به نشانی اصفهان 
خ ش��مس آبادی تقاطع ش��یخ بهایی چه��ارراه قصر مجتمع قصر نور ط 4 ش��ماره 
410، خواندگان: 1- آقای بهزاد طالبی 2- آقای قاس��م نیک خواه با وکالت آقای اکبر 
عباس��پور به نش��انی ش��مس آبادی 4راه قصر مجتمع قصر نور ط 4 ش��ماره 410، 
3- آق��ای بهزاد صدری به نش��انی اصفهان خ س��جاد خ فرایب��ورگ فرعی 18 پ 24 
منزل مظاهری، 4- آقای بهزاد خیام باش��ی به نش��انی مجهول المکان 5- آقای بهزاد 
صدری با وکالت آقای وحید زینلی به نش��انی خ نش��اط حدفاصل 4راه نقاش��ی و خ 
هش��ت بهشت مجتمع تجاری اداری نقش جهان ط 2 واحد 6، 6- آقای کیاچهر بهفرنیا 
7- خانم الهام صادقیان همگی به نش��انی اصفهان خ کاخ سعادت آباد شرقی مجتمع 
طلوع واحد 41، خواسته ها: 1- ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 2- ورود 
و تقدیم دادخواس��ت تقابل، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر 
مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی 1- خانم الهام 
صادقیان 2- آقای کیاچهر بهفرنیا با وکالت آقای علیرضا رس��تمیان بطرفیت آقایان 
1- بهزاد صدری 2- بهزاد طالبی 3- بهزاد خیام باشی 4- قاسم نیک خواه خواندگان 
ردیف دوم و چهارم با وکالت آقای اکبر عباس��پور مبنی بر ابطال س��ند رسمی مقوم 
به پنجاه میلیون ریال و الزام به انتقال س��ند راج��ع به پالک ثبتی 4858/4104 بخش 
5 ثب��ت اصفهان و دعوی تقابل آقایان 1- بهزاد طالبی 2- قاس��م نیک خواه با وکالت 
آقای اکبر عباس��پور بطرفی��ت آقایان 1- بهزاد صدری با وکال��ت آقای وحید زینلی 
2- کیاچه��ر بهفرنی��ا 3- الهام صادقی��ان مبنی بر الزام خوانده ردی��ف اول به انجام 
تعهدات و مطالبه مطلق خس��ارات دادرس��ی دادگاه از توجه ب��ه محتویات پرونده و 
مس��تندات ابرازی و با توجه به مفاد قولنامه مورخ 85/4/24 که داللت دارد دو واحد 
آپارتمان هر یک به مس��احت 180 مترمربع به عنوان قسمتی از ثمن معامله از ناحیه 
خریداران آقایان بهزاد طالبی و بهزاد خیام باش��ی به آق��ای بهزاد صدری به عنوان 
فروش��نده ملک دیگر واگذار شده است و با توجه به مفاد قولنامه مورخ 85/6/12 که 
داللت دارد آقای بهزاد صدری به عنوان مالک و فروشنده اقدام به واگذاری آپارتمان 
مورد دعوی به خواهان ها به عنوان خریدار نموده اس��ت و مدافعات غیرموجه وکیل 
خواندگان ردی��ف دوم و چهارم دعوی اصلی زیرا در فرضی که آقای بهزاد صدری 
ب��ه عنوان مالک اق��دام به فروش مالکیت خ��ود من جمله آپارتمان م��ورد دعوی به 
دیگران نماید خریدار مالک آپارتمان ش��ده و توافقات بعدی ایش��ان با فروش��ندگان 
و در تاری��خ مؤخر با انتق��ال تأثیری در معامله صورت گرفته نخواهد داش��ت و در 
فرضی که نامبرده ایجاد تعهد کند و به آن عمل ننماید و موجبات فس��خ یا اقاله برای 
فروش��ندگان فراهم گردد این مطلب تأثیری در معامله صورت گرفته ایش��ان )آقای 

بهزاد صدری( با ید مابعد وی )خواهان ها( نخواهد داشت و با توجه به اینکه وکیل 
خوان��دگان ردیف دوم و چهارم )وکی��ل خواهان ها دعوی تقابل( پذیرفته اس��ت در 
قراردادهای اس��تنادی، موضوع به داوری و حکمیت ارجاع ش��ده اس��ت و در فرض 
قبول این مطلب و حکمیت داور، تصمیم گیری نامبرده تأثیری در اصل قضیه که همان 
انتقال س��ند باشد نخواهد داشت زیرا صدور رأی داور به آنچه که مورد اختالف می 
باش��د تأثیری در خواسته دعوی اصلی ندارد و ایشان به عنوان مالک حق دارد علیه 
ایادی بعد خود اقدام به طرح دعوی بنماید و کلیه تعهدات قراردادی فی مابین خوانده 
ردی��ف اول و خواندگان ردیف دوم و س��وم به خواهان ها منتقل می ش��ود و اینکه 
خوانده ردیف پنجم اگر چه نس��بت به تنظیم قراردادهای استنادی اقدام ننموده و ذیل 
قراردادها را به عنوان خریدار یا فروشنده امضاء نکرده است لکن اواًل انکار و تکذیبی 
نس��بت به آنها بعمل نیاورده اس��ت و ثانیًا به موجب دادخواس��ت تقابل به صورت 
ضمنی پذیرفته است که نسبت به انتقال آپارتمان مورد دعوی اقدام نموده است و بر 
این اس��اس الزام خوانده ردیف اول به انجام تعهدات قراردادی را خواسته است و با 
توجه به نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری که این نظر مصون از ایراد و اعتراض 
بوده اس��ت و در آن آمده اس��ت »... 1- پالک ثبتی آپارتم��ان موردنظر 4858/4104 
بخش 5 ثبت اصفهان مجزی ش��ده از ش��ماره های 1293 و 1294 فرعی می باش��د 
2- آقای قاس��م نیک خواه مالک مشاعی پالک تجمیعی 1293 و 1204 فرعی بوده که 
برابر تقسیم نامه شماره 3692-90/7/4 دفترخانه 296 آپارتمان مذکور در سهم وی 
قرار گرفته است. 3- سند مالکیت آپارتمان موردنظر پس از تفکیک و تقسیم مستقیمًا 
بنام آقای قاسم نیکخواه صادر شده است. 4- خوانده ردیف دوم )آقای بهزاد طالبی( 
در آپارتم��ان موردنظر و پالک تجمیعی مالکیتی ندارد( و با توجه به اینکه براس��اس 
مفاد قراردادهای 88/7/24 و 87/9/14 موضوع به حکمیت ارجاع ش��ده و متعاقب آن 

براساس قرارداد مورخ 88/7/14 آقایان 1- بهزاد صدری و 2- بهزاد طالبی 3- بهزاد 
خیام باش��ی و دیگران توافق نموده اند که نسبت به رفع مشکل و اختالفات فی مابین 

اقدام نمایند و به نظر دادگاه دعوی تقابل صحیح طرح نشده است زیرا کلیه اصحاب 
قرارداد طرف دعوی قرار نگرفته و خواهان ردیف دوم س��متی در طرح دعوی ندارد 
و ذینفع نمی باش��د اواًل بلحاظ اینکه در دعوی اصلی ابطال س��ند موضوعیت ندارد و 
در این خصوص س��ندی من غیر حق تنظیم نشده است لهذا قرار عدم استماع دعوی 
خواهان صادر و اعالم می دارد و ثانیًا بلحاظ اینکه دعوی الزام متوجه خوانده ردیف 
اول نمی باش��د مس��تنداً به بند 4 ماده 84 و مواد 88 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی 
ق��رار رد دعوی خواهان صادر و اعالم م��ی دارد و ثانیًا حکم به الزام خوانده ردیف 
چهارم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند آپارتمان مورد دعوی 
برمبنای نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری بنام خواهان های اصلی و محکومیت 
خواندگان ردیف دوم و سوم بصورت مساوی به پرداخت مبلغ 1500/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی 
در ح��ق خواهان های اصلی صادر و اعالم می دارد و رابعًا بلحاظ اینکه دعوی تقابل 
به نحو صحیح طرح نش��ده اس��ت زیرا کلیه اصحاب قرارداد اعم از متعهد و متعهد له 
ط��رف دعوی قرار نگرفته اند و خواهان ردیف دوم ذینفع در قضیه نمی باش��د زیرا 
ایشان ذیل آخرین قرارداد را امضاء نکرده تا امکان الزام خوانده ردیف اول را داشته 

باشد مستنداً به ماده 2 و بند 10 ماده 84 و مواد 88 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان های طاری صادر و اعالم می دارد. رأی صادره در خصوص 
خوانده ردیف س��وم دعوی اصلی آقای خیام باش��ی غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باش��د و در خصوص سایر خواندگان )محکوم 
علیه��م( حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم 
 تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. اسماعیلی- رئیس ش��عبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7640 شماره دادنامه: 9109970353001744، شماره پرونده: 9109980359500222، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910496، شاکی: آقای محمد سماواتیان به نشانی اصفهان خ 
ابن س��ینا کوی آیت اله محقق بن بس��ت ش مطهری پ 20 کدپس��تی 8148814691. 
متهم: آقای اکبر بس��اطچی مجهول المکان، اتهام: فروش مال غیر، گردش��کار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأِ می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص اتهام اکبر بس��اطچی فرزند احمد فعاًل متواری دائر بر فروش مال غیر )یک 
باب مغازه به مساحت 12 مترمربع از پالک ثبتی 1896 واقع در خیابان هشت بهشت( 
موضوع ش��کایت آقای محمد س��ماواتیان با توجه به جمیع محتویات پرونده از جمله 
ش��کایت ش��اکی قولنامه عادی مورخ 82/4/26 پاسخ اس��تعالم از اداره ثبت اسناد و 
امالک که متهم ملک موصوف را بعد از فروش آن به شاکی به شخص دیگری به نام 
محمود بازوبند انتقال داده است و نیز عدم حضور متهم در دادگاه جهت دفاع از خود 
و متواری بودن ایش��ان به نظر دادگاه اتهام وی محرز اس��ت و به استناد ماده یک 

قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به 
تحمل دو س��ال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف/ 18861 کاظمی- دادرس شعبه 

104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
7641 شماره دادنامه: 9109970353301479، شماره پرونده: 9109980358700159، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910309، ش��اکی: آقای محمد عبدیزدان به نشانی اصفهان خ 
مدرس کوی باغ س��هیل پ 87 کدپس��تی 8148879911-8148879912. متهم: آقای 
مس��عود رستگاری به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- فحاشی 2- ضرب و جرح 

عمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح 
زی��ر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مس��عود 
رس��تگاری فرزند محمود مبنی بر ایراد ضرب عدی و فحاشی موضوع شکایت آقای 
محمد عبدیزدان فرزند حس��ین دادگاه با توجه به ش��کایت ش��اکی و گواهی پزشکی 
قانونی وی و متواری بودن متهم و س��ایر قرائ��ن و امارات موجود بزهکاری وی را 
محرز دانس��ته در خصوص فحاشی باستناد به ماده 608 قانون مجازات اسالمی وی 
را به چهل ضربه ش��الق تعزیری و در خصوص ایراد ضرب با اس��تناد به مواد 484 
و 367 قان��ون مذکور و ب��ه جهت جراحات ذیل: کبودی پهل��وی چپ، خونریزی زیر 
ملتحمه چشم راست، کوفتگی عضالت صورت و آسیب مختصر شبکیه، نامبرده را به 
پرداخت مجموعًا هفده و نیم هزارم دیه کامله در حق شاکی بعنوان دیه و ارش ظرف 
یکس��ال از زمان وقوع حادثه محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه وس��پس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 18862  رحیمی فرد- 
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
ابالغ

7642 نظر ب��ه اینکه آقای محمود غفوریان فرزند عبدالغف��ار به اتهام انتقال مال غیر 
حسب شکایت آقای سید عبداله صفری فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 910561 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 18863 دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
7643 شماره دادنامه: 9109970353001694، شماره پرونده: 9109980365100161، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910483، شاکی: آقای سید حیدر حس��ینی به نشانی خ ابن 
س��ینا بازارچه دردشت ک شهید بقایی، متهم: خانم حوا علیزاده مجهول المکان، اتهام: 
مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام حوا 
علیزاده دائر بر مزاحمت تلفنی موضوع ش��کایت سید حیدر حسینی با توجه به جمیع 
محتویات پرونده، مفاد کیفرخواست صادره و پرینت مکالمات به نظر دادگاه اتهامش 
محرز اس��ت و به اس��تناد ماده 641 قانون مجازات اس��المی و رعایت بند 2 ماده 3 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصالحات بعدی آن نامبرده را به پرداخت 
مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باش��د. م الف/ 18865 

کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
7644 نظر ب��ه اینکه آقای علیرضا رمضانی فرزند آقاخ��ان به اتهام فروش مال غیر 
تدلیس و فریب حس��ب شکایت آقای سید محمدتقی مرتضی فرزند سیدتقی از طرف 
این دادس��را در پرونده کالس��ه 911608 د/ 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 18867 شعبه 

32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
7645 شماره دادنامه: 9109970353201598، شماره پرونده: 9109980358700588، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910714، شاکی: آقای عباس فرید به نشانی اصفهان سه راه 
پینارت جنب میوه فروشی انبار بتنی، متهم: آقای شهرام محمدخانی به نشانی مجهول 
المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح 
زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای عباس 
فری��د فرزند توکل علیه آقای ش��هرام محمدخانی دایر بر خیان��ت در امانت موضوع 
کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب با مالحظ��ه اوراق و محتویات 
پرونده گزارش مرجع انتظامی شهادت شهود و عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات 
مقدماتی مرحله دادرس��ی وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم 
می باش��د. فلذا به اس��تناد ماده 674 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل یکسال 
حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ 
اب��الغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف/ 18868 خدابنده- رئیس 

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
7646 شماره دادنامه: 9109970352701476، شماره پرونده: 9109980365700687، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910578، شاکی: خانم مریم نصیران به نشانی خانه اصفهان 
چه��ارراه نیروی هوایی خ ارغوان س��ه راه نیلوفر کوی نیلوفر من��زل دوم، متهمین: 
1- خانم س��پیده حجازی به نش��انی خان��ه اصفهان 4 راه نی��روی هوایی خ ارغوان 
ک ی��اس ک ماهگل ک بهار بن پرس��تو، 2- آقای حمیدرضا احمدی به نش��انی متهم 

متواری اس��ت، اتهام: رابطه نامش��روع با عمل منافی عفت )غیر از زنا(، گردش��کار: 
دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت 
ب��ه ص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام 1- س��پیده حجازی 
فرزن��د عبدالعظی��م 2- حمیدرض��ا احمدی دائر بر رابطه نامش��روع بدین ش��رح که 
مری��م نصیران همس��ر حمیدرض��ا ظهر که از س��رکار به منزل خ��ود مراجعه کرد 
متوجه حضور ش��وهرش با س��پیده حجازی در منزل ش��ده و با کمک مردم سپیده 
حج��ازی را دس��تگیر و تحوی��ل پلی��س داده ان��د و حمیدرض��ا احم��دی از صحنه 
 متواری ش��ده اس��ت. در تحقیقات به عمل آمده از س��پیده ایش��ان اظهار داشته که 
چند روز قبل با حمیدرضا آش��نا شدم و ایش��ان عنوان کرد که با همسرش اختالف 
دارد و قص��د طالق دارد من هم ب��ه وی اعتماد کردم و برای ازدواج با وی در تماس 
و ارتباط برقرار کردم . علیهذا با توجه به مراتب و کیفرخواس��ت صادره و مجموع 
محتویات پرونده دادگاه مجرمیت نامبردگان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 637 
قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمان را به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری محکوم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می 

باشد. م الف/ 18869 مظفریان- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
7647 ش��ماره دادنامه: 9109970354101305، شماره پرونده: 8709980359400009، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910323، ش��کات: 1- آقای مس��عود میرزایی به نشانی خانه 
اصفهان پشت مجتمع مسکونی تهران کوچه غنچه بن بست یاس پ 57، 2- آقای حسین 
ابراهیمی با وکالت خانم الهام ابراهیمی بابوکانی به نش��انی اس��تان اصفهان شهرستان 
اصفهان اصفهان س��ه راه حکیم نظامی ابتدای خیابان ارتش کوچه ش��هید عطایی )33 ( 
طبقه دوم، 3- خانم زهرا ریشه به نشانی خ جابر انصاری خ ابونعیم جنوبی کوچه بهار 
5 س��اختمان سپهر، 4- آقای کورش شصتی به نش��انی اصفهان خ شهید نیکبخت بن 
بست وحدت پالک دوم سمت چپ طبقه همکف، 5- آقای حجت نصر به نشانی اصفهان 
خ آتشگاه محله آزادان جنب مسجد الحسین بن بست شهید هادی نجات بخش پالک 79، 
6- آقای سید مجید محمدیان به نشانی اصفهان رباط اول روبروی مهدیه خ مهدیه فرعی 
پنجم س��مت چپ پالک سوم درب س��بز رنگ طبقه اول، 7- آقای صفر نصر به نشانی 
اصفهان خ آتش��گاه محله آزادان جنب مسجد الحسین بن بست شهید هادی نجات بخش 
پالک 79، 8- آقای محمدحس��ین محمدپور به نشانی اصفهان خ جابرانصاری خ ابونعیم 
جنوبی بهار 5 مجتمع مس��کونی س��پهر طبقه همکف، متهمین: 1- آقای منصور دانشور 
2- آقای س��ید عباس موسوی همگی به نش��انی مجهول المکان )متواری(، اتهام ها: 1- 
کالهب��رداری 2- انتقال مال غیر، گردش��کار: دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام متهمین 1- منصور دانش��ور 2- عباس موسوی )متهمین فاقد مشخصات دیگری 
در پرونده و کیفرخواست می باشند( دائر بر کالهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر 
موضوع ش��کایت شکات )1- حسین ابراهیمی فرزند احمد با وکالت خانم الهام ابراهیمی 
2- سید مجید محمدیان فرزند حسین 3- حجت نصر فرزند صفر 4- زهرا رشید فرزند 
علی 5- محمدحسین محمدپور فرزند غالمحسین 6- صفر نصر فرزند محمد 7- کورش 
شصتی فرزند حبیب اله 8- مسعود میرزایی فرزند محمدرضا دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان ش��کایت شکات خصوصی اجاره نامه های ارائه شده که به موجب آن متهمین 
منزل مسکونی احداز شکات را به عنوان مالک به سایر شکات اجاره داده اند قولنامه عادی 
خودرو پژو 206 متعلق به آقای محمدپور بابت رهن منزل مورد شکایت از وی دریافت 
شده تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا عدم حضور متهمین در مرحله دادسرا و در 
جلسه دادگاه جهت دفاع از خویش و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود درپرونده 
بزهکاری متهمین را محرز و مس��لم تشخیص مس��تنداً به ماده 1 قانون راجع به انتقال 
مال غیر وم اده 1 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء اختالس و کالهبرداری رأی 
بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل پنج س��ال حبس تعزیری و مشترکًا به پرداخت 
مبلغ دویس��ت میلیون ریال بعالوه قیمت یک دستگاه پژو 206 با مشخصات موجود در 
پرون��ده بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مثل یا قیمت یک دس��تگاه 
اتومبیل پژو 206 با مشخصات موجود و مبلغ هجده میلیون ریال وجه نقد در حق آقای 
محمدحس��ین محمدپور و مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق آقای حسین ابراهیمی و مبلغ 
س��ه میلیون ریال در حق آقای سید مجید محمدیان و مبلغ شصت میلیون ریال در حق 
آقایان حجت نصر و صفر نصر و مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال در وجه آقای کورش 
شصتی و مبلغ سی میلیون ریال در حق آقای مسعود میرزایی بعنوان رد مال به شکات 
ص��ادر و اعالم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ قابل 
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عمومی جزایی اصفهان



کافه کتابیادداشت

ویژه

سفیر نیکوکاری
طی مراسمی رسمی نخستین بنیاد نیکوکاری در جزیره کیش به مدیریت کتایون ریاحی هنرمند 
نام آشنای سینما و تلویزیون ایران آغاز به کار کرد. در پایان نیز مجوز فعالیت رسمی بنیاد کمک 
به ریاحی تقدیم و قول هایی برای همکاری برای برطرف کردن آالم اقشار ضعیف جامعه داده شد. 

5

دوربین کالغ ها خاموش شد
با اتمام مراحل س��اخت موسیقی و 
پویانمای��ی  فیل��م   صداگ��ذاری 
»کالغ ها«،ش��انزدهمین تجرب��ه 
فیلمسازی حس��ن علیرضایی آماده 

نمایش شد.
تولید این فیلم در مدت ده ماه توسط  

هنرمن��دان اصفهانی انجام ش��ده و 
داستانی از اهمیت دوستی و محبت 
را به مخاطبان یادآوری می کن��د. علیرضایی با اعالم این خبر افزود:  
فیلمنامه »کالغ ها« که داس��تانی تلخ دارد با همفکری کارگردانان 
مطرح سینما که پیشینه بازی در آثارش��ان را داشته ام، نوشته شده 
و امیدوارم همچ��ون آثار قبلی ام عالوه بر ایران در س��ایر کش��ورها 
 نیز مخاطبان بی��ن المللی را با خود همراه نماید. در این فیلم س��عی 
کرده ام بی مهری بعضی انس��ان های امروزی را به تصویر کش��یده 
و نقدی بر این خصلت ناپس��ند داش��ته باش��م. علیرضایی که سابقه 
بازیگ��ری در آثار کارگردانان ش��اخصی نظیر عباس رافعی، حس��ن 
فتحی، جمال ش��ورجه، مهدی فخیم زاده، فرج ا...سلحشور، سعید 
 ابراهیم��ی ف��ر، داوود میرباق��ری، فریب��رز صال��ح و... را در کارنامه 
هنری اش به ثبت رسانده، قریب به  دو س��ال است به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی در کنار مهدی پاکدل فیلم س��ینمایی »آزادراه« به 

کارگردانی عباس رافعی را در نوبت اکران سینماهای کشور دارد.

 رمزگشایی از»206معما« 
برای فرار از آلزایمر

مجموعه 206 معمای ریاضی گردآوری شده توسط »اچ. ای. دودنی« 
برای فرار از آلزایمر و پیرمغزی منتشر شد.

کت��اب »206 معم��ا« مجموع��ه ای از معماه��ای چالش برانگی��ز 
خوش ساخت قدیمی و مسائل ریاضی شگفت آوری است که از سوی 
اچ. ای. دودنی گردآوری و نشر آموت به تازگی آن را با ترجمه سیامک 

محی الدین  بناب منتشر کرده است.
این کتاب به عالقه مندان جداول سودوکو، ش��طرنج، بریج، جداول 

متقاطع و دیگر بازی های مش��غول کننده 
فکری و انرژی بر این ام��کان را  می دهد تا 
منطق ریاض��ی و چاالکی ذهن خ��ود را با 
چیزی بیش از این س��رگرمی ها گسترش 
دهن��د. کت��اب »206 معم��ا؛ معماه��ای 
چالش برانگی��ز خوش س��اخت قدیم��ی و 
 مس��ائل ریاضی ش��گفت آور بدیع« نوشته 
اچ. ای. دودن��ی ب��ا ترجم��ه س��یامک 
محی الدین  بناب در 168صفحه و به قیمت 
7500 تومان توسط »نشر آموت« منتشر 

شده است.
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 زاون قوکاسیان متولد 
 جمال
 نوروز باقری

اصفه��ان،   1329 
فارغ التحصیل رشته 
ش��یمی از دانش��گاه 
اصفهان است. وی از س��ال1350 فعالیت هنری 
خود را با کارگردانی فیل��م های 8 میلیمتری در 
س��ینمای آزاد آغ��از ک��رد و مدتی سرپرس��ت 
سینمای آزاد اصفهان بود. از دیگر فعالیت های او 
می توان ب��ه تحقی��ق، تألی��ف و انتش��ار کتب 
سینمایی ارزشمند با موضوع سینماگران بزرگ 
وهمین طور نگارش صدها مقاله، یادداشت و نقد 

در همین زمینه اشاره کرد.
س��ردبیری فصلنامه ه��ا و ویژه نامه های مختلف 
ادبی و فرهنگ��ی و نیز مدیریت گروه س��ینمای 
مؤسس��ه آموزش عالی س��وره، مدی��ر اجرایی و 
همچنی��ن داور جش��نواره های بین الملل��ی 
زردآل��وی طالی��ی ارمنس��تان و فیل��م توربین 
ایتالی��ا و داوری جش��نواره مل��ی فیل��م ای��ران 
از دیگرفعالی��ت های وی به ش��مار م��ی رود و 
همین ط��ور تدریس وپ��رورش نیروه��ای تازه 
برای این عرص��ه از دیگر فعالیت های او اس��ت. 
وی در بیس��ت وششمین جش��نواره کودک که 
در اصفهان برگزار ش��د، مورد بزرگداش��ت قرار 
گرفت وامروز در س��ومین جش��نواره حسنات، 
دبیر اجرایی این جش��نواره را به عه��ده گرفته 
 اس��ت، قصد داریم در ای��ن گفتگو با وی س��یر

جشنواره ها را دراصفهان بررسی کنیم. 
ضعف فعلی سینمای کودک را در چه 

عاملی می بینید؟
به نظر من، ضعف در مدیریت است. ما در زمینه 
س��ینمای کودک صاحب قدرت بودیم و حافظه 
من پر اس��ت از فیلم های خوب ب��رای کودکان، 
منتها در این چند س��ال اخیربه دالیل مختلفی 
مثال به خاطر تغییر محل برگزاری جشنواره ، در 
نهایت اعتبار آن را زیر س��ؤال می رود، در نتیجه 
مجمع کار خود را تعطیل کرد. ساخت فیلم های 
کودک به فیلم های تلویزیونی خالصه ش��د  و ما 
از داشتن یک سینمای قابل قبول محروم شدیم. 
جش�نواره ها و به خصوص جشنواره 
ک�ودک در صورت�ی ک�ه در کنارآنها، 
آموزش و برنامه ریزی وجود نداش�ته 
باش�د، تنها یک ویترین هستند، شما 

موافق این سخن هستید؟
 صددرص��د موافق��م ک��ه بای��د آم��وزش و

 برنامه ریزی وجود داش��ته باشد و اکران مداوم و 

پ��ی در پ��ی ک��ه ک��ودکان ع��ادت کنن��د 
الاق��ل ماه��ی ی��ک فیل��م ب��ا خان��واده ه��ا 
ببینن��د ک��ه ه��م فرهن��گ س��ینما رفت��ن به 
 نوع��ی احی��ا بش��ود و ه��م فرهن��گ دی��دن 

فیلم های خوب.
 جش�نواره امس�ال را چط�ور ارزیابی 

می کنید؟
امس��ال با این که س��ال ضعیفی بو، ولی اگرنگاه 
 کنیم فیلم ها هر کدام در جهانی متفاوت و دارای

 جهان بینی بودند، چون هرکدام س��عی کردند 

از یک زاویه خاص به س��ینمای کودک ومسأله 
کودک نگاه کنند که موفق بودند.

جمع بندی شخصی من از فیلم های امسال این 
بود که فیل��م ها به حمایت هم��ه جانبه  احتیاج 
دارند ت��ا بتوانند ب��ا مخاطب خود ارتب��اط پیدا 
 کنند و در حقیقت من فکر می کنم این مخاطب 

می تواند فیلمساز تربیت کند.
اگر ب�ا همین رون�د ادام�ه بدهیم آیا 
در آینده جش�نواره ک�ودک خواهیم 

داشت؟

اگر جشنواره باقی بماند و تلویزیون برنامه کودک 
را ب��ا همین برنام��ه هایی که برای او می س��ازد 
ادامه دهد، فکر می کن��م جواب بدهد، ولی برای 
س��ینمای کودک حتما  به یک جش��نواره ثابت 
نیاز داریم و این که با جشنواره های کودک دنیا 
ارتباط داش��ته باش��یم و باید فیلم های خارجی 

کودک اکران کنیم.
جشنواره فیلم کوتاه حسنات چگونه 

تشکیل شد؟
جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات، توس��ط 
کانون نش��ر و ترویج فرهنگ اس��المی حسنات 
اصفهان و با همکاری مؤسس��ه مالی و اعتباری 
فردوس��ی، با رویک��رد ترویج فرهنگ احس��ان 
و نیک��وکاری و به منظ��ور تبیین نوعدوس��تی 
 و کم��ک ب��ه دیگ��ران در بی��ن آح��اد جامعه

 به خصوص جوانان در سه قالب فیلم های کوتاه 
داستانی و مستند و فیلمنامه  بنیانگذاری شد. 

ضرورت همکاری دستگاه های ذیربط 
 را در ای�ن جش�نواره در چ�ه عاملی 

می بینید؟
 جش��نواره حس��نات ارزشمند اس��ت، هم برای 
س��ینمایی ها و هم برای دس��تگاه هایی که قرار 
اس��ت کار فرهنگی کنند، چرا ک��ه کار به زمین 
مانده آنها را این جش��نواره ها انجام می دهند و 
از این منظر باید همه دست اندرکاران فرهنگی 
و هنری اس��تان و هنرمندان مس��تقل کش��ور، 

همکاری کنند.
جشنواره ها در اس�تان با چه حمایتی 

برگزار می شوند؟
  جش��نواره های زی��ادی را در ای��ران و اصفهان 
داش��ته ایم که با برنامه ها وحمایت های دولتی 
برگزار ش��ده اس��ت؛ یعنی بودن یا نبودن آنها با 
بودجه و سلیقه مدیران همراه بوده، ولی جشنواره 

حسنات مستقل از این بروکراسی هاست.
جش�نواره ها در اس�تان م�ی توانند 

فضای رشد را ایجاد کنند؟
 من جش��نواره را راهی برای رش��د ج��وان ترها 
 م��ی بین��م و ب��ه خص��وص فیلمس��ازان و

 فیلمنامه نویسان که فرصتی برای گفتگو با هم 

بیابند و فضایی که هم اکنون برجوان ها به دالیل 
پیرامونی مستولی شده بر اساس همین تفکرات 
القا شده است و همین جهان بد اخالق اطراف این 
بچه هاست که نگاه های آنها را در تولید تیره کرده 
است، ولی همین جوانان وقتی به جشنواره آمده و 
دور هم جمع می شوند فرصتی می یابند تا با هم 
 تبادل فکر و اندیشه کنند. آنها در این چند روز، 
فیلم های همدیگر را می بینند، آنها را نقدکرده و 
به نوعی با به اشتراک گذاشتن آنچه آموخته اند، 

یکدیگر را کامل می کنند.
آیا جشنواره حسنات می تواند درک 
درس�تی از جش�نواره س�ینمایی  در 

اصفهان به وجود بیاورد؟
ای��ن جش��نواره ب��ه عل��ت اس��تقبال جوانان و 
فیلمس��ازان ش��رایط خوبی را به وج��ود آورده 
که فضای خاموش فیلمس��ازی اصفه��ان را در 
سال گذشته با چند جش��نواره که برگزار شد و 
همچنین اس��تمرار جش��نواره فجر در اصفهان 
توانس��ت تغییر دهد و امیدوارم  این ش��رایط با 
برگزاری مجدد این جشنواره و جشنواره کودک  
شرایط دلپذیری را برای عاشقان فرهنگ سینما 

و سینما دوستان به همراه داشته باشد.
               ب�ه عن�وان س�ؤال آخ�ر برنامه های 

سومین دوره را تشریح کنید؟
طبق فراخوان اعالم شده، سومین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات امسال نیز در تاریخ 11 لغایت 
1۴ اسفندماه مقارن با هفته احسان و نیکوکاری 
در اصفهان برگزار خواهد شد. با توجه به موضوع 
اصلی جشنواره) احسان و نیکوکاری( قابل ذکر 
است که امور فنی و اجرایی کتاب فیلمنامه های 
برگزیده دور دوم جش��نواره انجام شده و کتاب 
مهرماه سال جاری برای اخذ مجوز چاپ به اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
تحویل داده ش��ده و امیدواریم انتشاراین کتاب، 
باعث ترغیب فیلمسازان جوان کشور در پرداخت 

به موضوعات انسانی و اخالقی شود.
 همچنین همواره از اهداف مهم جش��نواره فیلم 
حسنات، ارتقای سطح کیفی دانش فیلمسازان 

جوان است.

تب وتاب جشنواره های اصفهانی به روایت زاون قوکاسیان

جشنواره ای که مستقل باشد، ارزشمند است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده
پرون��ده:  ش��ماره   ،9100390213700001 آگه��ی:  ش��ماره   7593
1/9100400213700012. به موجب پرونده اجرایی 2245-ج/ 90 اجرای ثبت 
میمه ش��رکت س��امان پیشرو کرمانشاه س��هامی خاص ثبت شده به شماره 
9863 ثبت شرکت های کرمانش��اه به موجب سند رهنی 1387/8/8-12452 
دفترخان��ه 657 تهران تمامت س��ه قطعه زمین به پالک ه��ای ثبتی 10214/1 
ملکی مشاعی شرکت کشت و صنعت سعید کشت اصفهان به میزان 131893 
سهم مشاع و شرکت پروفیل سامان سپاهان نسبت به 72207 سهم مشاع از 
204100 س��هم ششدانگ که سند مالکیت شش��دانگ آن ذیل شماره 22648 
صفحه 44 دفتر 146 به نام ش��رکت روغن نباتی کشت و صنعت سعید کشت 
اصفه��ان ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و میزان 72207 س��هم مش��اع از 
204100 سهم ششدانگ آن به کشت پروفیل سامان سپاهان انتقال یافته است 
و پالک 10215/1 ملکی شرکت پروفیل سامان سپاهان ثبت شده ذیل شماره 
22649 صفحه 47 دفتر 146 و پالک 10216/1 ملی ش��رکت پروفیل س��امان 
س��پاهان ثبت ش��ده ذیل ش��ماره 22650 صفحه 50 دفتر 146 محل احداث 
کارخانه روغن نباتی کشت و صنعت و سعید کشت با کلیه لوازم و تجهیزات 
و تأسیس��ات و ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل و سایر انشعابات 
منصوبه در امالک مزبور در رهن بانک مس��کن شعبه مستقل مرکزی تهران 
ق��رار داد که بدهی خود ب��ه بانک پرداخت ننمود ل��ذا ارزش کارخانه مزبور 
)عرصه و اعیان و ماشین آالت و تجهیزات( طبق نظر هیأت کارشناسی شش 
نفره از کارشناسان رسمی دادگستری تهران بدین شرح اعالم می گردد: الف( 
ارزش عرصه کارخانه به مساحت کل دویست و پنجاه و پنج هزار و سیصد 
و هفتاد و هفت مترمربع که متش��کل از سه پالک ثبتی 10214/1، 10215/1 و 
10216/1 بوده و دارای س��ه جلد سند مالکیت که با دیوارهای با نمای آجری 
به ارتف��اع دو متر محصور گردیده اس��ت. حدود و مش��خصات پالک ثبتی 
10214/1 به مساحت 204100 مترمربع بدین شرح است: شمااًل به طول 371 
متر دیواریس��ت به ش��ماره 10215/1 ش��رقًا به ط��ول 706.20 متر درب و 
دیواریس��ت به حریم جاده جوشقان و میمه جنوبًا به طول 305.70 متر درب 
و دیواریس��ت به ج��اده احداثی از باقیمان��ده 8327/1 غربًا به طول 746 متر 
دیواریست به پالک باقیمانده 8327/1 حدود و مشخصات پالک 10215/1 به 
مساحت 41277 متر مربع: شمااًل اول که شمال غربی محسوب است به طول 
167.98 متر دوم به طول 89.85 متر دیواریست به باقیمانده 8327/1 و سوم 
که شرقی است به طول 125 متر محل پی است به شماره 10216/1 و چهارم 
به طول 80 متر محل پی است به پالک مذکور شرقًا به طول 155 متر درب و 
دیواریس��ت به حریم جاده جوش��قان و میمه جنوبًا که جنوب غربی است به 
طول 371 متر به دیوار شماره 10214/1 حدود و مشخصات پالک 10216/1 

به مس��احت ده هزار مترمربع: ش��مااًل به طول 80 متر دیواریست به پالک 
باقیمانده 8327/1 شرقًا به طول 125 متر درب و دیواریست به حریم جاده 

جوش��قان و میمه جنوبًا به طول 80 متر محل پی است به شماره 10215/1 و 
غربًا به طول 125 متر محل پی اس��ت به شماره مذکور که سه پالک جمعًا به 
مبلغ )100/000/000/000 ریال( یکصد میلیارد ریال برآورد ش��ده است. ب( 
اعیانی های کارخانه به مساحت 15922 مترمربع طبق گواهی صادره شماره 
3455-1383/7/19 شهرداری میمه بدین شرح برآورد گردید: 1- دیوارکشی 
اطراف کارخانه به طول 2700 متر و ضخامت 35 س��انتی متر و ارتفاع بیش 
از 2 متر با دیوار آجری دور و نما بندکش��ی شده و 4 درب آهنی ماشین رو 
و نرده های آهنی به مبلغ س��ه میلیارد و هش��تصد میلیون ریال. 2- محوطه 
س��ازی کارخانه و خیابان سازی ها شامل زیرسازی و روسازی و آسفالت 
و در دو ط��رف خیابان جداول بتن و عملیات روش��نایی محوطه کارخانه با 
س��اخت حدود 100 پایه بتنی با کابل کش��ی و برای چراغ های خیابانی اجرا 
گردیده است به مبلغ چهارمیلیارد ریال. 3- ساختمان اداری با نمای سیمانی 
به مس��احت 270 مترمربع و یک طبقه با اسکلت فلزی و سقف های تیرآهن و 
آجر )طاق ضربی( و کفپوش س��رامیک، بدنه با دیوارهای آجری با پوش��ش 
اندود گچ و رنگ با پنجره های پروفیل آهنی و دربهای چوبی دارای آبدارخانه 
و سرویس بهداشتی با سرامیک کف و کاشیکاری و بدنه دیوارها به مبلغ یک 
میلیارد ریال. 4- ساختمان رستوران، آزمایشگاه و مخابرات با مساحت 510 
مترمربع بصورت سوله فرعی در مجاورت شرقی سالن انبار با کف سرامیک 
و بعضًا موزاییک و بدنه دیوارها بنابر مورد اس��تفاده آنها کاشی کاری و یا 

س��فیدکاری و نقاشی شده و پنجره ها پروفیل فلزی به مبلغ دو میلیارد ریال. 
5- ساختمان یک طبقه با اسکلت نیم فلزی نمازخانه و سرویس های بهداشتی 
و حمام های دوش و س��اختمان تأسیسات چاه آب- محل پست برق اصلی 

و انتظام��ات و فروش ب��ا مصالح بنایی و پنجره های فل��زی به مبلغ هفتصد 
میلیون ریال. 6- سالن انبار دانه و آماده سازی دانه که سوله ایست با دهانه 
60 مت��ر طول 102 متر با پایه های طرفین 7 متری و ارتفاع در تاج 15 متر و 
دیوارهای دو طرف آجر نما بندکش��ی ش��ده و پوشش سقف توری مرغی و 
ورق گالوانیزه موجدار و کف س��ازی سالن از بتن مسلح با ضخامت 15 الی 
20 سانتیمتر و کانالهای زیرزمینی با ابعاد حدود 2.3 متر در 2.5 متر به مبلغ 
س��ی و سه میلیارد ریال. 7- انبار ذخیره شماره یک با اسکلت سوله و سقف 
ش��یبدار با پوشش ورق گالوانیزه موجدار و پشم شیشه با فویل آلومینیوم و 
تور سیمی و دیوارهای طرفین سالن آجری دور و نما با بندکشی، کف سالن 
بتن مس��لح و دو درب کامیون رو در طرفین س��الن به مبلغ دوازده میلیارد 
ریال. 8- انبار ذخیره کنجاله که سوله ایست مشابه سوله انبار ذخیره شماره 
یک به مبلغ یازده میلیارد و هفتصد میلیون ریال. 9- ساختمان اکستراکسیون 
)استحاله روغن از دانه( در سه طبقه دارای اسکلت فلزی و سقف شیبدار با 

دیوارهای دوطرف نما تا ارتفاع 6 متر و مابقی دارای پوش��ش ورق گالوانیزه 
ب��ه ارتفاع 9 متر ب��ه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 10- س��اختمان 
پالتایزر دو طبقه با نمای س��اختمانی سیمانی و اس��کلت فلزی با سقف بتن 
مس��لح و سقف نهایی شیبدار به یک طرف و دارای پوشش ورق گالوانیزه با 
پشم شیشه فویل دار و توری س��یمی 11- ساختمان موتورخانه ژنراتور با 
اس��کلت فلزی و س��قف طاق ضربی با نمای آجری و کف بتن مسلح به مبلغ 
دویس��ت و پنجاه میلیون ریال 12- س��اختمان دیگ بخ��ار و تصفیه خانه با 
سوله فلزی با سقف شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه موجدار و پشم شیشه 
ب��ا فویل آلومینیوم و ت��وری مرغی با کف بتنی و نمای آجرنما در س��طوح 
داخلی و خارجی بندکش��ی ش��ده و دو درب ماش��ین رو بزرگ به مبلغ یک 
میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال. 13- ساختمان انبار قطعات و تعمیرات 
و نوس��ازی با اس��کلت فلزی و س��قف خرپای��ی و پوش��ش ورق موجدار 
آلومینیومی و پش��م شیشه فویل دار و نمای آجری دو طرف نما و کف، بتن 
مس��لح و درب آهنی بزرگ ماش��ین رو دارای پنجره های پروفیل آهنی و دو 
اط��اق دفتری برای ام��ور اداری به مبل��غ دو میلیارد ریال. 14- س��اختمان 
مرغ��داری در ش��مال زمین کارخانه به صورت نیمه کاره با س��ازه بنایی با 
دیوارهای آجری و س��قف های قوس��ی به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون 
ریال. 15- اس��تخر کولینگ تاور و استخر پساب، استخر پساب دیگ بخار و 
تصفیه آب، فونداسیون های بتن مسلح زیر منابع روغن خام، فونداسیون بتن 
مس��لح منابع گازوئیل و مازوت. آب تصفیه ش��ده به مبلغ یک میلیارد ریال. 

16- منبع هوایی فلزی با فونداسیون رادیه ژنرال با گنجایش 50 مترمکعب که 
در ارتفاع حدود 20 متری نصب گردیده اس��ت به مبلغ یک میلیارد و یکصد و 
پان��زده میلیون ریال 17- حفر چاه عمیق آب به عمق 110 متر با قطر لوله ده 
اینچ برای مص��ارف صنعتی که هزینه حفاری دو حلقه چاه مبلغ س��یصد و 
پنجاه میلیون ریال می باش��د. 18- انش��عابات کارخانه ش��امل انشعاب گاز 
شهری که لوله کشی های آن از جاده تا کارخانه توسط کارخانه انجام شده 
و امتیاز برق سه فاز صنعتی شرکت توزیع برق استان اصفهان با قدرت 620 
کیلووات. لذا ارزش عرصه و اعیان کارخانه با لحاظ نمودن هزینه انش��عابات 
کارخانه و پذیره های داخلی جهت صدور پروانه س��اختمانی و پایان کار به 
مبلغ 181/000/000/000 ریال )یکصد و هش��تاد و ی��ک میلیارد ریال( می 

گردد. لیست تجهیزات و ماشین آالت و تأسیسات شرکت روغن نباتی کشت 
و صنعت س��عید کشت به شرح ذیل می باش��د: 1-54 متر نقاله و الواتور در 
فاصله بین قیف تخلیه تا سقف انبار دانه ساخته شده در هندوستان. 2- 242 
متر نقاله نصب شده در سقف س��الن انبار ساخته شده هندوستان. 3- 222 
 مت��ر نقال��ه نصب ش��ده در زیر ک��ف انبار دانه ب��ا قیف ه��ا و دریچه های 
مربوطه س��اخته شده در هندوس��تان. 4- دستگاه بوجاری شامل الک و شن 
گیر نصب ش��ده در سالن آماده سازی س��اخت شرکت بوهلر آلمان. 5- یک 
دس��تگاه سیکلون غبارگیر نصب شده در سالن آماده سازی ساخته شده در 
هندوس��تان. 6- دو دس��تگاه کراکر هر یک به ظرفیت 250 تن نصب شده در 
 س��الن آم��اده س��ازی س��اخته ش��ده در هندوس��تان. 7- دو دس��تگاه 
ماش��ین پخت به ظرفیت 500 تن روی مدار و 300 تن خارج از مدار س��اخته 

ش��ده در هندوستان نصب شده در سالن آماده سازی. 8- سه دستگاه فلیکر 
هر کدام به ظرفیت 250 تن نصب شده در سالن آماده سازی ساخته شده در 
هندوستان. 9- دو دستگاه اکسپندر هر کدام به ظرفیت 250 تن نصب شده در 
س��الن آماده سازی ساخته ش��ده در هندوس��تان. 10- یک دستگاه کولر یا 
خش��ک کن نصب ش��ده در سالن آماده سازی ساخته ش��ده در هندوستان. 
11-167 متر نقاله تغذیه کننده بین ماش��ین آالت سالن آماده سازی ساخته 
ش��ده در هندوس��تان. 12- 93 متر نقاله منتقل کننده مواد بین س��الن آماده 
سازی تا س��الن اکستراکشن ساخته شده در هندوس��تان. توضیح اینکه در 
بخش آماده س��ازی عملیات پنج گانه پاکسازی، شن گیری، لپه سازی، پخت 
لپه ها و پولک سازی صورت می گیرد. 13- یک دستگاه ماشین طبقه طراحی 
 DT در کشور هندوستان نصب شده در سالن اکستراکشن. 14- یک دستگاه
6 اکس��تراکتور اکونومایزر منصوب در س��الن اکستراکشن ساخته شده در 
هندوس��تان. 15- دو دستگاه فالشر منصوبه در س��الن اکستراکشن ساخته 
شده در هندوس��تان. 16- دو دس��تگاه هیتر منصوبه در سالن اکستراکشن 
س��اخته شده در هندوس��تان. 17- یک دستگاه اس��تریپو منصوبه در سالن 
اکستراکش��ن ساخته شده در هندوستان. 18- یک دستگاه درایر منصوبه در 
سالن اکستراکشن ساخته شده در هندوستان. 19- دو دستگاه ستون پارافین 
س��رد و گرم منصوبه در سالن اکستراکشن و س��اخت هندوستان. 20- یک 
دستگاه کندانسور ساخت سال 2003 منصوبه در سالن اکستراکشن 21- یک 
دس��تگاه مخزن خوابیده میسال تانک ساخت س��ال 2001 منصوب در سالن 
اکستراکش��ن 22- منصوبه در سالن اکستراکش��ن 23- 182 متر نقاله برای 
انتقال کنجاله از T2032 یک دس��تگاه س��پراتور مدل س��الن اکستراکشن به 
س��الن گندله سازی و انبار کنجاله ساخت ش��رکت هندوستان. توضیح اینکه 
تعدادی از دس��تگاه های منصوبه در قس��مت اکستراکس��یون برای کارخانه 
روغن نباتی ناز طراحی ش��ده اند که ظاهراً به علت اش��تراک مالکیت به این 
کارخانه منتقل و نصب شده اند. 24- یک دستگاه پرس کنجاله ساخت شرکت 
یوتس��ال ماشین منصوبه در قس��مت پلتایزر 25- یک دستگاه ماشین پلتایزر 
منصوبه در س��الن پلتایزر 26- یک دس��تگاه کولر برای خنک کردن کنجاله 
ساخت شرکت فید ماش��ین منصوبه در سالن پلتایزر 27- یک دستگاه دیگ 
بخار 13 تنی مدل با ظرفیت بخاردهی 26 هزار پوند در ساعت سه گانه سوز 
گاز و مازوت و گازوئیل به ش��ماره س��ریال G26 4720 ساخت سال 1379 
شرکت گرماگس��تر منصوبه در سالن تأسیسات 28- یک دستگاه مخزن دی 
اریتور منصوبه در س��الن تأسیسات 29- دو دستگاه سختی گیر آب سیستم 
کاتیونی در س��یکل س��دیم نصب ش��ده در س��الن به قدرت 30 کیلو وات به 
ظرفیت HY تأسیس��ات 30- یک دستگاه کمپرسور پیچی تولید هوای فشرده 
مدل 30.8  140 فوت مکعب در دقیقه با فشار 8 بار ساخت سال 2008 شرکت 
هوایار نصب شده در سالن تأسیسات 31- ساخت سال 1387 شرکت هوایار 
منصوبه در سالن تأسیسات AR یک دستگاه مخزن هوای فشرده مدل 3000. 
32- یک دس��تگاه برج خنک کن به ظرفیت 500 مترمکعب در س��اعت ساخت 
هندوس��تان منصوبه در محوطه 33- کش��ور چکسلواکی س��اخت 1987 با 
موتور ب��ه ش��ماره CKD PRAHA یک دس��تگاه موت��ور ژنراتور مارک 
600807 با ظرفیت 340 کیلووار 400 ولت 34- یک دستگاه باسکول دیجیتالی 
60 تنی تریل��ی کش 16 متری ایرانی با کلیه ل��وازم و ملحقات با کامپیوتر و 
پرینت��ر منصوبه در ایس��تگاه باس��کول 35- پنج عدد مخ��زن مدفون جهت 
نگه��داری هگزان هر یک به ظرفیت 50 ه��زار لیتر 36- دو عدد مخزن زمینی 
ذخی��ره روغن خام تولیدی هر یک به ظرفی��ت 5000 تن 37- یک عدد مخزن 
هوای��ی آب به ظرفیت 50 هزار لیتر با ملحق��ات مربوطه 38- دو عدد مخزن 
زمین��ی ذخی��ره گازوئیل و مازوت ه��ر یک به ظرفی��ت 500 مترمکعب 39- 
مجموعه لوله کشی ها و شیرآالت و پمپها و مخازن بین مسیر و سایر لوازم 
و متعلقات ش��بکه ه��ای انتقال مایعات 40- دو دس��تگاه پمپ ش��ناور 110 
کیلووات��ی اروپای��ی نصب ش��ده داخل دو حلق��ه چاه عمی��ق 41- مجموعه 
تابلوهای فرم��ان و کنترل منصوبه در نقاط مختلف کارخانه، دس��تگاه های 
منصوبه در کارخانه عمدتًا ساخت کارخانه کشور هندوستان بوده که حوالی 
سال 1380 ساخته شده اند. بعضی دستگاه ها نظیر دستگاه شن گیر ساخت 
کارخانه بوهلر و دس��تگاه های دیگ بخار و سختی گیر و کمپرسور ساخت 
ایران است. لذا ارزش فعلی ماشین آالت معادل 382/870/000/000 ریال می 
باشد. حق اش��تراک نیروی برق کارخانه و منصوبات مربوطه شامل شبکه، 

پس��ت و تابلوها و س��ایر موارد مع��ادل 8/000/000/000 ریال ارزیابی می 
شود. برق مصرفی کارخانه با قدرت قراردادی 700 کیلووات با نصب کنتور 
اکتیو ش��ماره بدنه 28392083 و کنتور راکتیو 28392082 پس از گذر پست 
20 کیلوولت ورودی تأمین می شود. مطابق رقم اعالم شده در صورتحساب 
مهرم��اه 1390 مبلغ 205092999 ری��ال از برق منطقه ای اس��تان اصفهان 
بس��تانکار می باشد. آب موردنیاز کارخانه از طریق دو حلقه چاه عمیق 120 
متری تأمین و پس از پمپاژ به منبع مرتفع منصوبه در شرق کارخانه از طریق 
شبکه لوله کشی اجراء شده در سطح کارخانه توزیع و به مصرف می رسد. 
حق اش��تراک و امتیاز گاز طبیعی کارخانه شامل شبکه و ایستگاه تقلیل فشار 
و س��ایر ملزومات در این مقطع معادل 6/000/000/000 ریال و تأسیس��ات 
مربوط��ه به دو حلقه چاه عمی��ق 125 و 130 متری و امتیاز مربوطه در این 
مقطع معادل 7/000/000/000 ارزیابی گردیده اس��ت. ضمنًا عالوه بر ماشین 
آالت نصب ش��ده مقادیر قاب��ل توجهی قطعات و لوازم یدک��ی موردنیاز در 
انبارهای کارخانه موجود است که ارزش آن ها با توجه به وضعیت متعارف 
حدود 5 درصد قیمت ماش��ین آالت برابر با 19/000/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت. به این ترتیب ارزیابی هایی کارخانه )عرصه و اعیان و ماشین 
آالت و تأسیس��ات و تجهی��زات( 603/870/000/000 ریال معادل ش��صت 
میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون تومان ارزیابی شد. ضمنًا کارخانه 
در فاصله بین س��ال های 1381 تا 1386 فعال بوده و پس از آن تعطیل شده 
اس��ت و به موجب بیمه نامه ش��ماره های 3199/141/311/1391-91/8/9 و 
5/3199-91/8/9 و 6/3199-91/8/9 ن��زد بیم��ه ایران بیمه گردیده اس��ت. 
مزای��ده از مبلغ فوق الذکر که مبلغ ارزیابی اس��ت آغاز و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است کلیه 
بدهای های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده 
برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های انجام ش��ده از محل مزایده به برنده مزایده مسترد 
می گردد. جلس��ه مزایده حضوری روز شنبه مورخه 1391/12/26 از ساعت 
9 صبح الی 12 بعدازظهر در محل اجرای ثبت میمه به نشانی خیابان طالقانی 
جنب اداره بهزیس��تی برگ��زار می گردد. ای��ن آگهی در ی��ک نوبت مورخه 
1391/12/9 در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد. 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. نوروز- مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی بیمه 

ابالغ
7648 نظر به اینکه آقایان حسن و محسن قصاب زاده و عبدالحسین خرمیان 
به اتهام ورود به عنف، تخریب و ضرب و جرح عمدی حس��ب شکایت آقایان 
رضا قنبری و حمید حمیدی منش از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
911931 د/ 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
ش��د. م الف/ 18879 دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7649 نظر به اینکه آقایان اکبر رفیعی و محمد مختاری به اتهام مزاحمت تلفنی 
حسب شکایت آقای محمد خادمی فرزند غالم از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910646 د/ 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف/ 18880 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان



چهره  روزیادداشت

خبر ویژه

رییس کمیته داوران: الم شنگه به پا نکنید!

 تیم داوری مهرام، پلی آف 
را قضاوت کرد

نتیجه دی��دار اول تیم های بس��کتبال مهرام و 
گروه 
فوالدماهان که با برتری تیم تهرانی رقم خورد، ورزش

تحت تأثیر آخرین نامه فدراسیون بسکتبال به 
باشگاه های راه یافته به مرحله نیمه نهایی قرار گرفت و همین مسأله باعث 

ایجاد شائبه هایی در این زمینه شد. 
فدراسیون بسکتبال درس��ت چند روز مانده به آغاز رقابت های حساس 
 مرحله دوم پل��ی آف لیگ برت��ر، برای انتخ��اب داوران این ب��ازی ها از 
تیم ها نظرخواهی کرد که طی آن، باشگاه ها بایستی کوبل داوری مورد 
نظر خود را به فدراسیون اعالم می کردند. این که چقدر حرکت فدراسیون 
نشین ها نس��بت به عملیاتی کردن این تصمیم حرفه ای بوده یا نه مورد 
بحث بوده، اما برای پی بردن به درستی این دیدگاه، کافی است تصور کنید 
که مثال تیم پرسپولیس و یا اس��تقالل در لیگ برتر فوتبال، خود داوران 
مورد نظر خود را به کمیته داوران فدراسیون معرفی کرده و در شرایطی 
که رضایت خاطر تیم ها در نظر گرفته ش��ده، اقدام به برگزاری دیدارها 
 کنند که ش��اید س��پ بالتر با آن همه تجربه هیچ گاه چنین تدبیری به 

مخیله اش راه پیدا نکند!

 در مورد انتخاب داوران، دوستانه صحبت کردیم
حس��ن نوربخ��ش، ریی��س کمیت��ه داوران و مس��ابقات فدراس��یون 
بس��کتبال با تأیی��د ضمنی این ک��ه ب��رای انتخ��اب داوران دیدارهای 
پلی آف از باش��گاه ها نظرخواهی ش��ده بود، در این باره به مهر می گوید: 
 »ما با همه تیم ها و اعضایش��ان دوس��ت های قدیمی هس��تیم. بعضی 
وقت ها ب��ا هم درددل م��ی کنیم، اما نم��ی دانم خبرگ��زاری ها چطور 
این ها را می فهمند و عل��م می کنند! من هیچ وقت هی��چ کاری را تنها 
 انجام نمی دهم و همیشه با رییس فدراسیون و همکاران دیگر مشورت 
می کنم؛ صحبت های��ی که درباره انتخاب داوران نیمه نهایی ش��ده هم 

دوستانه بوده است.«
به هر روی، قضاوت در این باره هدف این نوش��تار نیس��ت، اما نکته مهم 
سراسیمه عمل کردن مسئوالن ایده پرداز این طرح در فدراسیون است، 
 به گونه ای ک��ه آنها بعد از این که ط��ی نامه ای از مدیران باش��گاه های

مهرام، فوالدماهان، پتروشیمی بندرامام و شهرداری گرگان می خواهند 
که اسامی داوران پیش��نهادی خود را به فدراسیون اعالم کنند، تنها این 
طرح با اس��تقبال و همراهی یکی دو باش��گاه روبه رو می ش��ود که البته 
 تا این جای کار مش��کلی متوجه هیچ کس نیس��ت، اما زمانی این طرح، 
مسأله ساز شد که کوبل داوری پیشنهادی مهرام دیدار دو تیم فوالدماهان 
و مهرام از سری مسابقات پنجگانه مرحله پلی آف را روز گذشته در تاالر 
بسکتبال آزادی سوت زد! حضور حسن نیکخواه، جعفر محمدپور و محمد 
شهمیرزادی به عنوان داوران این مس��ابقه به خودی خود هیچ مشکل و 
شائبه ای نه قبل و نه بعد از این بازی ایجاد نمی کند، اما زمانی که اسامی 
 فوق با داوران پیشنهادی مهرام در نامه ارسالی به فدراسیون تطابق پیدا 
می کند، ناخودآگاه ذهن هر شخص مثبت اندیش را نیز وادار به کنکاش 
و سؤال از چرایی این انتخاب و چیدمان از سوی مسئوالن و کمیته داوران 

فدراسیون می کند.

اختیار تام کمیته داوران در مورد انتخاب داوران
نوربخش، رییس کمیته داوران و مسابقات فدراس��یون بسکتبال ادامه 
می دهد: »ما در انتخ��اب داوران بازی ها اختیار ت��ام داریم. هیچ قانونی 
وجود ندارد که ما از کس��ی بخواهیم به ما کمک کند. نیازی هم نداریم 
که کس��ی به ما کمک کند. ما فقط  از معتمدین مان نظر می خواهیم تا 
 کار بهتر را انجام بدهیم. واقعاً نمی دان��م چرا خبرگزاری ها می خواهند 

الم شنگه به پا کنند!«
به هر حال اگرچ��ه در حرفه ای ب��ودن یا نبودن ای��ن حرکت بحث های 
زیادی مطرح ش��ده، اما این ایراد به فدراس��یون نش��ین ها وارد اس��ت 
 که با انجام چنی��ن حرکاتی، ناخ��ودآگاه زمینه را برای ایجاد ش��ائبه و 
جهت دار کردن داوری ها ولو سهوا فراهم می کند و از طرفی، فضا برای 
اعتراض تیم ها ایجاد می شود تا بعد از باخت و یا هر مورد حاشیه ای دیگر، 
مسائلی از این دس��ت را مورد انتقاد خود قرار داده و فضای سالم جامعه 

بسکتبال را با خدشه هر چند مقطعی روبه رو کند.

سزار را زیر نظر دارم
     جهان عالیان/ هافبک تیم سپاهان

 بازی کردن در لیگ قهرمانان آسیا تجربه جدیدی برای من است و امیدوارم 
عملکرد خوبی از خودم در این مس��ابقات به نمایش بگذارم. تیم وضعیت 
خوبی دارد، امیدواریم بتوانیم بازی خوب��ی ارایه دهیم و با توجه به این که 
بازی در فوالدشهر برگزار می شود، حداکثر استفاده را از میزبانی این مسابقه 
 برده و نتیجه را به س��ود خود به پایان برس��انیم. تمام تالش خود را به کار 
برده ام تا بتوانم در چنین سطحی از مسابقات شرکت کنم و حداکثر تالش 
خود را می کنم تا تیم سپاهان موفق باشد. نسبت به سزار شناخت دارم. فصل 
پی��ش در تیم ما خ��وب کار کرد. تیم 
النصر هم تیم خوبی است و با توجه به 
آنالیزهایی که از این تیم دیده ایم، خط 
حمله این تیم بس��یار قوی و با قدرت 
در بازی های خود ظاهر می ش��وند و 
ما باید این موضوع را مد نظر داشته و 

مواظب حمالت این تیم باشیم.
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آمریکا به ایران دعوت نامه داد
پس از حضور مسئوالن فدراسیون کشتی آمریکا در ایران برای جام 
جهانی، ریچ بندر، دبیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا از ایران برای 
برگزاری یک مسابقه کشتی که هر س��اله در میدان تایمز نیویورک 

بین تیم آمریکا و یک کشور دیگر برگزار می شود شفاها دعوت کرد. 

شجاعی؛ پایه گذار پیروزی اوساسونا
مسعود ش��جاعی پایه گذار پیروزی اوساسونا در 
خانه لوانته بود. او پس از 14 ماه توانس��ت برای 
تیم شهر پمپلونا گلزنی کند. شجاعی آخرین بار 
سال2010 موفق به گلزنی برای تیمش شده بود. 

رایان گیگز؛ نماد تعصب و وفاداری
وقتی رایان گیگز در بازی برابر کوئینزپارک رنجرز در روز 
شنبه گلزنی کرد، نهصد و نود و نهمین بازی خود را برای 
شیاطین سرخ انجام می داد؛ رکوردی خارق العاده برای 

بازیکنی که بیشتر عمر خود را در منچستر گذرانده. 

 با هزینه شخصی 
به آمریکا می روم

احتمال حضورچاووشی 
در جام جهانی

دارنده مدال نقره ماده پرتاب دیسک بازی های المپیک 2012 لندن از مخالفت 
ش��ورای برون مرزی با س��فر او جهت حضور در کمپ تمرین��ی و همچنین 
مسابقات سان دیگو آمریکا خبر داد.» اگر شورای برون مرزی با سفرم به آمریکا 
مخالفت کنند، با هزینه شخصی به این کشور خواهم رفت.« احسان حدادی با 
بیان این جمله تأکید کرد: البته اگر با سفرم به آمریکا مخالفت شود، خیلی بد 
خواهد بود؛ چرا که خیلی بد است شورای برون مرزی با سفر قهرمان المپیک 
خود مخالفت کند. وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف مربی ات به کجا کشید، 
خاطرنش��ان کرد: در آمریکا با چند مربی صحبت کردم. اگر سفرم به آمریکا 
قطعی شد، در آنجا با چند مربی مذاکره و تمرین خواهم کرد. البته پس از آمریکا 
به روسیه می روم و اگر کیم بوخونوسف شرایط مجدد ادامه همکاری با من را 

پذیرا باشد، با او تمرین خواهم کرد. 

پس از رفع تعلیق فدراسیون شنای ایران، فدراسیون جهانی شنا پنج سهمیه 
حضور در جام جهانی بارسلونا را به ایران اعطا کرد. 

شناگران ملی پوش کشورمان که در ماه های اخیر به دلیل تعلیق فدراسیون 
شنا تمرینات منظمی نداشتند، از این پس خود را آماده حضور در جام جهانی 
بارسلونا می کنند. رقابت های جام جهانی شنای بارسلونا تابستان سال 1۳۹2 با 
حضور چهره های شاخص این رشته ورزشی برگزار می شود و فدراسیون جهانی 
شنا پنج سهمیه حضور برای شنای ایران را در این مسابقات درنظر گرفته است 
که از این بین، سه شناگر به همراه مربی و سرپرست می توانند در این رقابت ها 
حضور داشته باشند. جمال چاووشی فر که چندی پیش موفق به رکوردزنی 
در مسابقات کش��وری و اخذ جایزه ویژه فدراسیون شد، از شانس باالیی برای 

حضور در این مسابقات برخوردار است.

هرچند که ح��واس هم��ه فوتبالدوس��تان 
گروه 
اصفهانی به بازی امش��ب س��پاهان و النصر ورزش

 امارات جلب ش��ده، اما جمعه پ��س فردا هم 

می تواند یک روز خاص برای فوتبال اصفهان باش��د.  بازی خانگی 
ذوب آهن در مقابل داماش، شاید سرنوشت چهارمین تیم سقوط 
کننده از لیگ برتر را هم تغییر دهد. ش��اگردان فرهاد کاظمی در 
 ش��رایطی میزبان داماش هس��تند که فقط هفت هفت��ه تا پایان 
رقابت های لیگ دوازدهم زمان باقی است و فاصله هشت امتیازی 
ذوبی ها با داماش در جدول رده بندی، شرایط را به گونه ای رقم زده 
که نماینده فوتب��ال اصفهان باید تحت هر ش��رایطی در بازی روز 
جمعه به پیروزی برس��د و بعد منتظر باشد تا با توجه به بازی های 
سخت و سنگین داماش در چهار هفته پایانی لیگ در مقابل نفت 
تهران، سپاهان،تراکتورسازی و استقالل و توقف احتمالی رشتی ها 
خودش را از خطر سقوط نجات دهد.  ذوب آهن اگر سه امتیاز بازی 

با داماش را ب��ه دس��ت آورد و در ب��ازی هفته آین��ده اش هم در 
بندرعباس به پیروزی برس��د، می توان امیدوار بود که تیم باسابقه 
فوتبال اصفهان مجوز بقا در لیگ برتر را به دست آورد. البته بدون 
شک تیم حمید درخشان هم از انگیزه ذوب آهن در این بازی خبر 
دارد و شاید با انجام یک بازی تأخیری و دفاعی و در کنار آن چشم 
داش��تن به ضدحمله ها به دنبال امتیاز گرفتن از ذوب آهن باشد.  
بازیکنانی مثل علیرضا جهانبخش و محمدرضا مهدوی به عنوان 
 بازیکن��ان اصل��ی داماش، بای��د به خوبی از س��وی خ��ط دفاعی 
ذوب آهن مهار شوند تا حرکات حدادی فر و فرهادی در خط میانی 
فرصت را برای گلزنی مهاجمان ذوب آهن فراهم کند.  مساوی در 
این بازی اصاًل به کار ذوبی ها نمی آید و تیم دوم فوتبال اصفهان اگر 
می خواهد سال آینده هم در لیگ برتر حضور داشته باشد، فقط و 
فقط باید به س��ه امتیاز بازی ب��ا داماش و البته ش��ش بازی بعدی 
خودش چشم داشته باش��د. ذوبی ها در این چند هفته باقی مانده 
چیزی برای از دست دادن ندارند و باید با انجام یک بازی منطقی، به 

فکر امتیاز گرفتن از رقبا باش��ند.  رشتی ها یکی از بدترین خطوط 
دفاعی لیگ برتر را در اختیار دارند و همین مسأله می تواند فرصت 
مناسبی را برای بازیکنانی مثل مسلمان، فوفانو و صادقیان فراهم 
کند تا با گلزنی در مقابل داماش، امیده��ای ذوب آهن برای بقا در 
لیگ را افزایش دهند. تساوی هفته گذش��ته ذوب آهن در مقابل 
سایپا و یک امتیاز آن مس��ابقه تا حدودی شرایط ذوبی ها را برای 
برای ادامه لیگ بهبود بخشیده، ولی شاگردان کاظمی باید مراقب 
دقایق پایانی بازی هم باشند تا به مانند بازی با نفت تهران، فوالد و 
مس کرمان دروازه ش��ان به روی مهاجمان تیم حریف باز نش��ود.  
بیانیه کانون هواداران باش��گاه ذوب آهن و در خواست آنها از همه 
فوتبالدوس��تان اصفهانی به خصوص س��پاهانی ها اگر با استقبال 
هواداران زرد روبه رو شود، شاید سرمنشأ یک اتفاق خوب دیگر در 
فوتبال اصفهان باشد تا با پیروزی احتمالی هر دو نماینده اش چه در 
بازی امروز و چه در ب��ازی جمعه، دوباره خاط��رات خوب فوتبال 

اصفهان زنده شود.

نوشیدن داماش!

بازی مرگ و زندگی برای ذوب آهن

زرد وسبز فرقی ندارد
اتحاد تماشاگران، رمز موفقیت 

فوتبال اصفهان
 گ�روه ورزش- یک��م خ��رداد س��ال 1۳88 در حالی

به عن��وان روزی تاریخی و پرخاط��ره در ورزش اصفهان به 
ثبت رسید که پیروزی ذوب آهن در مقابل راه آهن عالوه بر 
اهدای جام قهرمانی به شاگردان منصور ابراهیم زاده، باعث 
شد تا سپاهان هم که در لیگ هشتم به عنوان چهارم رسیده 
بود با قهرمانی ذوب آهن در جام حذفی مجوز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را به دست آورد. اتحاد تماشاگران زرد و سبز 
در آن بازی و حضور بیش از 10 هزار نفر در بازی برگش��ت 
فینال جام حذفی، اتفاقی مثبت  و تاریخی در روابط دو باشگاه 
سپاهان و ذوب آهن بود که بعد از آن بازی کمتر شاهد تکرار 
این مس��أله بودیم و حتی قهرمانی های متوالی سپاهان در 
لیگ برتر هم باعث نشد که یک آشتی ملی در بین هواداران 
فوتبال اصفهان ایجاد شود. این مس��أله در کنار سروصدای 
فراوان تیم های پرسپولیس و استقالل در استفاده از پتانسیل 
 هوادارانشان باعث شد تا عدم اس��تقبال کافی از بازی های 
دو تیم اصفهانی به خصوص ذوب آهن تبدیل به پاشنه آشیل 
فوتبال اصفهان در تقابل با رقبا ش��ود و کم کاری های انجام 
شده در ساخت ورزش��گاه نقش جهان هم مزید بر علت شد 
تا دو تیم اصفهانی حاضر در لیگ برتر هرگز نتوانند به اندازه 
 لیاقتش��ان از حضور هواداران بهره ببرند. اما بیانیه باش��گاه 
ذوب آه��ن و درخواس��ت کانون ه��واداران این باش��گاه از 
سپاهانی ها برای حمایت از ذوب آهن در طی این چند هفته 
باقیمانده تا پایان لیگ، شاید بهترین فرصت برای هواداران 
دو تیم باشد تا در یک بده و بستان منصفانه، تیم همشهری 
 خودشان را در ورزشگاه فوالدشهر تنها نگذارند. از یک طرف 
ذوب آهن ش��رایط مناس��بی در انتهای جدول لیگ ندارد و 
کس��ب امتیازالزم در طی این هفت هفته باقیمانده تا پایان 
لیگ می تواند سهمیه دوم فوتبال اصفهان را در لیگ دوازدهم 

از خطر سقوط نجات  دهد.
 بقای ذوب آهن در لیگ به غیر از منافع��ی که برای ورزش 
 اصفهان دارد، این ش��انس را برای هواداران س��پاهان ایجاد 
می کند که برای سال بعد هم بازی خارج از خانه خودشان در 
مقابل ذوب آهن را در ورزشگاه فوالدشهر به تماشا بنشینند 
و از طرف دیگر، ذوب آهن هم با وجود ش��رایط بحرانی اش 
امس��ال کمک زیادی به س��پاهان کرده که نمون��ه بارز آن 
سوزاندن چهار امتیاز از تراکتورسازی، دو امتیاز از استقالل و 
سه امتیاز از فوالد خوزستان بوده که بدون شک کمک زیادی 

به قهرمانی سپاهان در لیگ دوازدهم خواهد کرد. 

یادداشت

فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا از 
مسعود 
امروز برای پرافتخارترین تیم ایرانی افشاری

حاض��ر در این مس��ابقات با مصاف 
مقابل النصر ام��ارات کلید خواه��د خورد. زرده��ای فوتبال 
اصفه��ان باید در رقابت با س��ه تیم عربی در گروه س��وم لیگ 
قهرمانان آسیا به دنبال رسیدن به مراحل باالتر و حتی حضور 

در فینال باشند. 
سپاهان که بعد از نایب قهرمانی آسیا در سال 2007 و حضور 
در جام باش��گاه های جهان در طی دو س��ال گذشته حتی به 
مرحله یک چهارم نهایی هم رس��یده بود وهر بار با بدشانسی 
از رس��یدن به جمع چهار تیم مرحله نهایی محروم ش��د، در 
بازی افتتاحیه خودش باید به دیدار النصری برود که با هدایت 
والتر زنگای ایتالیایی در فصل گذشته این مسابقات هم گروه 
سپاهان بود و با قبول دو شکست در مقابل تیم کرانچار نشان 
داد که در مقابل نماینده پرقدرت و با تجربه فوتبال ایران حرفی 

برای گفتن ندارد.
 ش��ناخت س��پاهان از النصر امارات و اس��کلت اصلی این تیم 
بهترین فرصت را برای نماینده فوتبال اصفهان فراهم کرده تا 
به مانند سال گذشته شروعی مقتدرانه در این مسابقات داشته 
باشد و با رسیدن به رتبه اول گروه از همان روز نخست حساب 
خودش را از بقیه مدعیان جدا کند. خوشبختانه با وجود این که 
ترکیب اصلی سپاهان نسبت به دوره قبلی تغییرات زیادی را در 

خود می بیند، ولی باز هم با این وجود بازیکنان جدید سپاهان 
مثل شهاب گردان، فرشید طالبی، علی احمدی و محمدرضا 
خلعتبری به اندازه کافی با پیراهن ذوب آهن در لیگ قهرمانان 
آسیا بازی کرده اند و همین مسأله می تواند شرایط سپاهان را 

نسبت به حریفانش در این گروه تغییر دهد. 
قدرت بازی سازی محرم در کنار تجربه امید ابراهیمی و البته 
انگی��زه بازیکنی مثل ح��اج صفی برای درخش��ش دوباره در 
مسابقات آسیایی، بدون شک شب سختی را برای والتر زنگا و 
تیمش رقم خواهد زد. سپاهان با وجود این که در جدول لیگ 
برتر ایران در رتبه س��وم قرار گرفته، ولی همین مس��أله شاید 
انگیزه زردها را افزایش دهد تا با درخش��ش در اولین مسابقه 
خودشان شرایط را برای رقابت با استقالل در لیگ برتر و جام 

حذفی فراهم کنند.
  ام��ا ب��ازی س��پاهان و النص��ر ب��ه غی��ر از مس��ائل فن��ی، 
حاش��یه های جذاب دیگری هم به دنب��ال دارد که مهم ترین 
آن بازگشت برونوس��زار کوریا، مهاجم برزیلی و سابق سپاهان 
به ورزشگاه فوالدشهر اس��ت که بعد از اتفاقات فصل گذشته و 
 جدایی ناگهان��ی اش از زردهای اصفهان، تقابل��ی دیدنی را با 
هم تیمی های سابقش خواهد داشت و باید دید که تماشاگران 
سپاهان چگونه از سزار استقبال می کنند. سزار فصل گذشته 
یکی از بازیکنان تأثیرگذار سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بود 
و گلزنی های او  اسباب رسیدن س��پاهان به مرحله حذفی را 

فراهم کرد. 
س��زار حتی با لباس س��پاهان در دوره قبلی این مسابقات در 
دو بازی رفت و برگشت دروازه النصر را باز کرد و شاید همین 
مس��أله یکی از دالیل اصلی عالقه مدیران این باشگاه اماراتی 
برای جذب او بود که در نهایت هم با پرداخت پولی کالن موفق 
به انجام این کار ش��دند و به همین خاطر خط دفاعی سپاهان 
امروز باید مراقب سزار با انگیزه باشد؛ چون این مهاجم برزیلی 
تا به امروز در 14 بازی لیگ ام��ارات ۹ گل برای النصری ها به 
ثمر رسانده و همین مسأله حساب او را از بقیه بازیکنان النصر 
جدا کرده است. سزار در گذشته هم نشان داده که یک مهاجم 
فرصت طلب و سرزن در محوطه جریمه حریفان است و شاید 
بهتر باشد که کرانچار یکی از مدافعانش را به صورت مستقیم 

مأمور مهار سزار کند.
این بازی می تواند به غیر از سزار، چهره ویژه دیگری هم داشته 
باش��د که با عدم رعایت ب��ازی جوانمردانه در بازی برگش��ت 
 النصر و س��پاهان در امارات نام خودش را در لیست خاطرات 
به یاد ماندنی س��پاهانی ها از لی��گ قهرمانان آس��یا به ثبت 
برس��اند. حاش��یه های عملکرد جواهی��ر س��وکای و پنالتی 
آرام امی��د ابراهیمی هنوز ه��م  یکی از صحنه ه��ای جالب و 
خاطره انگیز مس��ابقات آسیایی سپاهان اس��ت و باید دید که 
 در بازی امشب اگر به س��وکای بازی برسد، او چگونه می تواند 
توانایی هایش را به مدافعان اماراتی ثابت کند. البته النصری ها 
بازیکن خطرناک دیگری مثل جوزپه ماس��کارای ایتالیایی را 
هم در ترکیب دارند که تا پایان هفته شانزدهم لیگ امارات با 
11 گل زده، بهترین گلزن تیم والتر زنگاس��ت و در بازی آخر 
 تیمش که با شکست دو بر یک در مقابل االتحاد کلبا همراه بود، 

تک گل تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. 
تفکرات دفاعی سرمربی ایتالیایی النصر برای انجام یک بازی 
فیزیکی و من، تو، من با بازیکنانی مثل محرم یکی از راه های 
اصلی اماراتی ها ب��رای گل نخوردن در این بازی اس��ت، ولی 
بدون ش��ک اگر امشب س��پاهان با انگیزه و همیش��گی را در 
ورزشگاه فوالدشهر ببینیم، تیم شش��م لیگ امارت در مقابل 
قهرمان چهارگانه لیگ برتر فوتبال ای��ران حرفی برای گفتن 

نخواهد داشت.
ب��ازی س��پاهان و النص��ر رأس س��اعت1۹:۳0 ب��ا قض��اوت 
نیشیمورای ژاپنی در ورزشگاه فوالدشهر آغاز می شود و حضور 
پرتعداد هواداران س��پاهان در این مسابقه می تواند انگیزه ای 
مضاعف را در س��اق های بازیکنان زردپوش در راه رسیدن به 

پیروزی ایجاد کند. 

سپاهان- النصر امارات؛ صدای طوفان می آید

سپاهان،سزار،سوکای
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جناب آقای جعفری هرندی
رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان اصفهان

 انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان نماینده عالی دولت در بخش جرقویه سفلی
را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ش��ما را از درگاه حضرت حق 

روابط عمومیخواستاریم. 
اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش های همگانی شهرستان اصفهان
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 سرپرست ثبت اسناد، نسبت به 
خرید زمین های مشاعی هشدار داد

سرپرست اداره کل ثبت اسناد 
و امالک چهارمحال وبختیاری 
 نس��بت ب��ه خری��د و ف��روش 
زمین های مش��اعی در سطح 

استان هشدار داد.
محمد حسن بهادر افزود: مردم 
در زمان خرید امالک مشاعی 
از مس��احت کل پالک و مورد 
معامله خود یقین پیدا کنند. وی گفت: در چندماه گذشته تعدادی 
افراد سودجو با تغییر س��هام و باال بردن مقسم امالک مشاعی، اقدام 
به فروش این گونه امالک به افراد بی بضاعت حاشیه شهرها کرده اند 
که پس از مراجعه به واحدهای ثبتی مشخص شده میزان خرید آنان 
حتی از یک مترمربع نیز کمتر بوده است.بهادر ازمردم استان خواست 
در صورت تمایل به خرید این گونه زمین ها با مراجعه به ادارات ثبت 
از میزان هر س��هم این گونه امالک اطالعات کامل دریافت و سپس 
اقدام به خرید کنند. وی افزود: ه��م اکنون نیمی از معامالت امالک 
در اس��تان به صورت وکالتی انجام می ش��ود که این امر، زمینه ساز 
مشکالت زیادی در آینده می شود. سرپرست اداره کل ثبت اسنادو 
امالک استان افزود: سختگیری بعضی از ادارات و سازمان های دولتی 

زمینه افزایش معامالت وکالتی در استان را افزایش داده است.

خبر ویژه

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
سعید یوسف پور 

450 تن زباله در شبانه روز در چهار محال و بختیاری تولید می شود، در 
حالی که سرانه تولید زباله در شبانه روز در شهری و روستایی این استان 

725 گرم است.
س��رانه تولی��د زبال��ه در ش��بانه روز و در س��طح ملی700 گرم اس��ت 
و تولی��د زباله ای��ن اس��تان 25 گرم بیش��تر از س��رانه ملی اس��ت. از 
 ص��دا و س��یما، اصح��اب رس��انه، آم��وزش و پ��رورش، دانش��گاه ها، 
ائمه جمعه و جماعت، سازمان تبلیغات اسالمی در بحث فرهنگ سازی 
در خصوص کاهش تولید زباله 
باید اس��تفاده کنی��م. در این 
راستا بایدمصرف مواد غذایی 
متناسب با نیاز باشد، تفکیک 
 زبال��ه از مبدأ ص��ورت گیرد، 
زباله هایی که قابلیت بازیافت 
دارند ج��دا و فرهنگ ظروف 
یک بار مصرف نیز اصالح شود. 

 تولید540 تن زباله 
در چهار محال و بختیاری

چهره روزیادداشت
صادرات گمرک 37 درصد رشد داشته است

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری از رشد38درصدی صادرات گمرک استان 
در بهمن ماه خبر داد. حمیدرضا خبیر افزود: بهمن ماه امسال54 هزار و306تن 

کاال به ارزش16میلیون و976هزار تن از گمرک استان صادر شده است.
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اخبار کوتاه

 2 هزار و280 کیلوگرم 
مواد مخدر کشف شد

 فرمانده انتظام��ی چهارمحال و بختیاری از کش��ف و ضبط 
دو هزار و280 کیلوگرم موادمخدر و انهدام40 باند قاچاق از 
ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد. سردار اسرافیل 
جعفری اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار 
و600 ساعت اقدام عملیاتی در راستای مبارزه با مواد مخدر 
در چهارمحال وبختیاری انجام شده است. وی تعداد متهمان 
دستگیر شده طی این مدت را سه هزار و 29 نفر عنوان کرد 
و افزود:کشف مواد مخدر طی سال جاری در مقایسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل، افزایش 400 درصدی را نشان می دهد. 
سردار جعفری ادامه داد:تالش می ش��ود با معرفی معتادان 

به مراکز بازپروری، میزان جرائم خرد در استان کاهش یابد.

70درصد بودجه شهرداری 
فرخشهر؛ برای کارهای عمرانی  
شهردار فرخشهر گفت:70 درصد بودجه شهرداری فرخشهر 
در سال جاری صرف کارهای عمرانی شده است. علی اصغر 
حاج حیدر با اش��اره به این که بیش از پن��ج میلیارد بودجه 
شهرداری فرخشهر در سال جاری محقق شده است، اظهار 
داشت: بودجه وصول شده در شهرداری فرخشهر30 درصد 
در بحث جاری بوده اس��ت که70 درصد ای��ن بودجه صرف 
کارهای عمرانی شده است. وی تصریح کرد: بلوار آزادی این 
شهر تا خیابان حریر آزاد سازی شده و خاکبرداری و زیر سازی 
این پروژه به نتیجه رسیده و این پروژه افتتاح شده است.  حاج 
حیدری ادامه داد: مسیر شهرک قائمیه تا دانشگاه پیام نور و از 
مسیر این دانشگاه تا میدان امام حسین)ع( تکمیل شده است. 

جاده سازی منطقه منظریه 
شهرکرد در حال انجام است

مدیرعامل ش��رکت عم��ران همیار ب��ام س��ازمان همیاری 
ش��هرداری های چهار محال و بختیاری گفت: جاده سازی 
منظریه شهرکرد در حال انجام است. رامین برجیان در بازدید 
از منظریه شهرکرد اظهار داشت: آسفالت و جاده سازی محله 
38 منظریه شهرکرد در حال انجام اس��ت. وی تصریح کرد: 
عملیات این پروژه در ش��هریور ماه س��ال جاری  شروع و در 
 حال حاضر ادامه دارد. برجیان گفت: در حال حاضر 38 هزار

  متر مکع��ب خاکب��رداری ای��ن محل��ه انج��ام و عملیات 
جدول کاری آن هم  طی یک ماه اخیر انجام شده است. 

چگونگی تبدیل شدن شهر بلداجی به پایتخت گز ایران این گونه 
 گفته ش��ده که در س��ال های بس��یار دور، تعدادی از مردم شهر 
بلداجی به شهر اصفهان رفته در کارگاه های گز سازی آن مشغول 
به فعالیت شده اند و پس از یادگیری حرفه گز سازی و هنگامی که 
متوجه شدند انگبین که یکی از مواد اصلی گزسازی به شمار رفته 
 و از گیاه انگبین به دست می آید، در استان چهارمحال و بختیاری 
و به خصوص اطراف ش��هر بلداجی به وفور پیدا می شود، تصمیم 
گرفتند که به شهر خود برگش��ته و تولید گز را در شهر خود انجام 

دهند.
استفاده از انگبین درجه یک و خالص و تولید گز مرغوب موجب شد 
یکباره گز شهر بلداجی معروفیت خاصی پیدا کند و اشتغال فراوانی 

در این حوزه ایجاد کند.
گز، معانی متفاوتی دارد که مشهورترین آن درختچه ایست که در 
حدود30گونه آن شناخته شده اس��ت. صمغ و شیره این درخت 
کاربردهای مختلفی دارد که عبارتند از: مسهل برای اطفال، استفاده 

در رنگرزی، دباغی، درمان امراض چشم و...  .
 معروف ترین گونه ای��ن درخت گز، انگبین اس��ت که در مناطق 
کویری و شوره زارهای اطراف اصفهان و خوانسار و برخی از مناطق 
چهار محال و بختیاری از جمله کوه های اطراف بلداجی به فراوانی 
رویش دارد که از آن ماده شیرین و مطبوعی به نام انگبین به دست 

می آید که در گز سازی استفاده می شود.
گز بلداجی به دلیل کیفیت باال و مرغوبی��ت آن، بهترین گز ایران 
است و به کشورهای دیگر صادر می شود و شهرت این شهر به خاطر 

محصول گز است.
هم اکنون واحدهای تولید گز در این شهر تولید خود را چندین برابر 
کرده و در آس��تانه عید نوروز اقدام به تولید گز با کیفیت در مقدار 

بسیار زیاد و در انواع مختلف کرده اند.

40 هزار کیلو گرم انواع گز در بلداج�ی تولید و روانه 
بازارهای داخلی و خارجی شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
گزس��ازان بلداجی با افزایش دو برابری تولیدات خود به استقبال 

نوروز و شیرینی کام مردم کشور رفتند.
رحمان کرمی افزود: تولید کنندگان پایتخت گز ایران در بلداجی 
هم اکنون40 هزار کیلوگرم انواع گزهای سکه ای، لقمه ای، شکالتی، 
رژیمی، زعفرانی و آردی را تولید و روانه بازار مصرف کردند که این 
مقدار گز بیش از720 میلیارد تومان برای آنها درآمد زایی داشته 

است.
 وی با اشاره به تداوم تولید گز در این شهر تا پایان اسفندماه گفت: 
گز بلداجی به دلیل کیفیت باال و مرغوبیت آن، بهترین گز ایران است 
که عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور به کشورهای عربی و اروپایی و 

حاشیه خلیج فارس صادر شده است.
وی با اش��اره به صادرات40درصدی گز بلداجی به خارج از کشور، 
گفت:  گزسازان بلداجی با تولید با کیفیت، مرغوب و بهره مندی از 
گز انگبین و عسل طبیعی در تولیدات گز، تاکنون نشان های کیفیت 
بین المللی و دو نشان برتر کیفیت کش��ورهای آلمان و سوئیس را 

کسب کرده اند.
کرمی با اشاره به رشد دو برابری تولید گز در این منطقه در آستانه 
س��ال نو، افزود: روزانه 25 کیلو گز در کارگاه های این شهر تولید 
می شود.کرمی افزایش کیفیت گز تولیدی، رونق اشتغال، کاهش 
نرخ بیکاری، توسعه صنعتی تولید گز، افزایش رقابت در بازارهای 
داخلی و خارجی و توس��عه همه جانبه را  از مزایای فراهم س��ازی 

بسترهای الزم در این مسیر دانست.
  بخش��دار بلداجی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که 
 هم اکنون80 کارگاه گز س��ازی در این ش��هر فعال اس��ت، بیان 
داش��ت: گز سازی اشتغال بس��یار زیادی در ش��هر بلداجی ایجاد 

کرده است.
 اسفندیار کریمی اذعان داش��ت: تعدادی از کارگاه های گز امسال 
 در آس��تانه عید نوروز بیش از60 نفر اش��تغال ایجاد کرده اند. وی

  تصریح کرد: گز ش��هر بلداجی ش��هرت جهانی دارد و مرغوبیت 
 این محصول موجب ش��ده اس��ت بازار پس��ندی باالیی داش��ته 

باشد.
بخش��دار بلداجی عنوان کرد: هم اکنون بیش از چهار هزار نفر در 
کارگاه های گز س��ازی این شهر مش��غول به فعالیت هستند. وی 
 بیان داشت:  میزان قابل توجهی از گز این شهر به کشورهای حوزه 

خلیج فارس صادر می شود.
کریمی تأکید کرد: پولکی، نبات، س��وهان، نقل و آبنبات از دیگر 
 انواع مختلف شیرینی هستند که در این شهر توسط کارگاه های 

شیرینی پزی تولید می شوند.

فعالیت دو برابری گز سازان شهر بلداجی

 تولید یک سوم گز کشور در بلداجی

در آستانه سال نو، فعالیت گز سازان واحدهای تولید کننده گزشهر بلداجی دو برابر ش�ده و هم اکنون انواع محتلف گز از 
قبیل سکه ای، آردی، لقمه ای و... در حال تولید است.به گزارش خبرنگار مهر، گز، نام یکی از شیرینی های معروفی است که 
از ترکیب چند ماده که مهم ترین آن انگبین، سفیده تخم مرغ، مغز پسته و بادام است ساخته می شود.حرفه تولید گز پیش 
از این در شهر اصفهان رایج بوده و گز سوغات این شهر شمرده می ش�د، اما امروزه گز با نام بلداجی عجین شده و شهرت 

جهانی پیدا کرده است.
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احضار
5768 چون خانم ندا مزروعی فرزند حسن شکایتی علیه آقای علیرضا اصالنی مبنی 
بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910162 ک 115 این دادگاه 
ثبت، وقت رسیدگی برای روز 92/1/20 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر 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 ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 13825 دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6104 شماره ابالغیه: 9110100350405037، شماره پرونده: 9109980350400988، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911002، خواهان بانک انص��ار دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان رحمت ال��ه نوری کوهانی و فاطمه زارع بهرام آبادی به خواس��ته مطالبه 
هزینه دادرس��ی و مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350400988 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/01/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 

م الف/ 13783 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6202 ش��ماره: 12224 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعات زمین مزروعی شانزده 
قفیزی جنب ش��ارع عام بش��ماره پالک 196- فرعی از ش��ماره 182- اصی واقع در 
ابیازن جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای س��ید کامران خامسی ابیازنی فرزند 
میرزا ابوالقاسم در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم رعایت حدفاصل در آگهی قبلی 
بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/2/3 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند 
ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 330 شادمان- 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت دادرسی
6284 کالسه پرونده: 393/91 ح/1، وقت رسیدگی: 92/1/17 ساعت 11/30، خواهان: 
بان��ک ملت با وکال��ت آرش ش��یرانی، خوان��دگان: 1- ماندانا ش��اهین، 2- منصور 
یارمحمدیان، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/ 15168 رنجبر – 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7445 کالس��ه پرون��ده: 911037 ح/ 15، وقت رس��یدگی: 92/2/3 س��اعت 9 صبح، 
خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر، خوان��دگان: 1- ابراهیم اللهی��اری 2- صابر 
رحیمی 3- حس��ین قاسمی 4- اصغر اللهیاری، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 
بهمرساند. رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7446 آگهی ابالغ وقت دادرسی به خانم فخرالسادات تابش فرزند سید محمد موضوع 
دادخواس��ت آقای محمود ماهرانی مبنی بر اعتراض ثالث نس��بت به دادنامه شماره 
9109970350900577-91/4/26 ک��ه تحت کالس��ه 1299-91 ح/ 9 ثبت ش��عبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوسیله به 
نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 92/1/20 س��اعت 11 صبح جهت رس��یدگی در 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید. در صورت عدم حضور و یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی 

صادر خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
7448 چون خانم س��ارا راکی کاظمی فرزند جهانش��اه ش��کایتی علیه آقای حسین 

بهرام��ی- ثریا احمدآبادی مبنی بر رابطه نامش��روع مطرح نم��وده که پرونده آن به 
کالسه 911082 ک 107 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1392/1/26 ساعت 
8 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 115 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و 
دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16592 دفتر ش��عبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
7635 کالس��ه پرونده: 1652/91، ش��ماره دادنامه: 1964، مرجع رس��یدگی: شعبه 5 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین نصراصفهانی نش��انی: خ آتش��گاه 
منارجنبان کوی توحید کوچه ش��هید حسن نصر بن بس��ت دهم پالک 201، خوانده: 
محس��ن مجتبای��ی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رس��می خودرو، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، 
ضم��ن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وای خواهان به طرفیت 
خوانده یاد شده باال به خواس��ته الزام به انتقال سند رسمی موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 31567- اصفهان 13 به انضمام مطلق خسارات وارده، با عنایت به محتویات 
پرونده، اس��تعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک خودرو، 
مالحظه اس��ناد ارائه ش��ده از طرف خواهان، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 

تش��خیص داده، لذا به اس��تناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده محس��ن مجتبایی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند موتورس��یکلت به نام خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7636 شماره دادنامه: 1722، کالسه: 1293/91، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین قمیان آدرس: اصفهان خ چهارباغ پایین کوچه 
پردیس پ 19، خوانده: خس��رو دهقان نش��انی: اصفهان- مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوی آقای حس��ین قمیان به طرفیت آقای خس��رو دهقان به خواس��ته مطالبه مبلغ 
هشت میلیون و دویست هزار ریال وجه چک شماره )91/3/4-1317/670251/29( به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این 
شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 

198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هش��ت میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و هفتاد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می 
باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7637 کالس��ه پرونده: 640/91، ش��ماره دادنامه: 1006، مرجع رس��یدگی: شعبه 23 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی ش��فازند با وکالت امید اشتر نشانی: 
اصفهان خ صائب روبروی آرامگاه صائب نبش بن بس��ت 22 دفتر وکالت امید اشتر، 
خوانده: وحید ابوطالبی نش��انی: اصفهان خ جی جنب شهروند مجتمع صبا بلوک یک، 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی مجتبی شفازند با 
وکالت امید اشتر بطرفیت وحید ابوطالبی بخواسته مطالبه مبلغ 9/120/000 ریال وجه 
یک فقره چک شماره 728/825861-90/4/29 عهده بانک صادرات ایران شعبه پیچک 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد، و اینکه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 9/120/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. ش��عبه 23 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ رأی
7638 شماره دادنامه: 9109970350301502، شماره پرونده: 9109980350300125، 
9009980350301111، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910125، 901111، خواهان ها: 1- 
خانم زهرا مصدق زاده با وکالت آقای هوشنگ اسماعیلیان به نشانی اصفهان چهارباغ 
باال مجتمع پارک ورودی 4 واحد 591 و آقای علیرضا رس��تمیان به نشانی فلکه فیض 
ابتدای میر مجتمع گلس��تان واحد 1، 2- آقای بهزاد طالبی 3- آقای قاس��م نیک خواه 
با وکالت آقای اکبر عباس��پور به نش��انی اصفهان خ ش��مس آبادی تقاطع شیخ بهایی 
چهارراه قصر مجتمع قصر نور ط 4 ش��ماره 410، خوان��دگان: 1- آقای بهزاد طالبی 
2- آقای قاس��م نیک خواه با وکالت آقای اکبر عباس��پور به نشانی اصفهان خ شمس 
آبادی تقاطع شیخ بهایی چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه 4 شماره 410، 3- آقای 
فریدون بهشتی به نش��انی اصفهان خ کاخ سعادت آباد شرقی مجتمع طلوع واحد 41، 
4- آقای بهزاد خیام باش��ی به نشانی مجهول المکان 5- آقای بهزاد صدری به نشانی 
اصفهان پل شیری روبروی بانک ملی ساختمان افتاب طبقه اول منزل بهرامی، 6- خانم 
زهرا مصدق زاده 7- آقای فریدون بهش��تی همگی به نش��انی اصفهان خ کاخ سعادت 
آباد ش��رقی مجتمع طلوع واحد 41، 8- آقای بهزاد صدری با وکالت آقای وحید زینلی 
به نش��انی اصفهان خ نش��اط بین چهارراه نقاشی و خ هشت بهش��ت مجتمع تجاری 
نقش جهان ط 2 واحد 6، خواس��ته ها: 1- ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( 
2- ورود و تقدیم دادخواس��ت تقابل، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا مصدق زاده با وکالت آقای 
علیرضا رس��تمیان بطرفیت خواندگان 1- فریدون بهشتی 2- بهزاد صدری 3- بهزاد 
طالبی 4- بهزاد خیام باشی 5- قاسم نیک خواه خواندگان ردیف سوم و پنجم با وکالت 
آقای اکبر عباس پور مبنی بر 1- ابطال س��ند رسمی 2- الزام خواندگان به انتقال سند 
راجع به پالک ثبتی 4858/4104 بخش 5 ثبت اصفهان و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و 
دع��وی تقابل آقایان 1- بهزاد طالبی 2- قاس��م نیک خواه ب��ا وکالت آقای اکبر عباس 
پ��ور بطرفیت خواندگان 1- بهزاد صدری با وکالت آقای وحید زینلی 2- زهرا مصدق 
زاده 3- فری��دون بهش��تی مبنی بر الزام خوانده ردیف اول ب��ه انجام تعهدات قرارداد 
مندرج در قراردادهای اس��تنادی به میزان و قدرالسهم موکالن با جلب نظر کارشناس 
رس��می دادگستری و داور منتخب با احتساب مطلق خس��ارات وارده دادگاه از توجه 

به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی و با توجه به مفاد قولنامه مورخ 85/4/24 که 
داللت دارد دو واحد آپارتمان هر یک به مس��احت 180 مترمربع به عنوان قس��متی از 
ثمن معامله از ناحیه خریداران آقایان بهزاد طالبی و بهزاد خیام باش��ی به آقای بهزاد 
صدری به عنوان فروش��نده ملک دیگر واگذار ش��ده اس��ت و با توجه به مفاد قولنامه 
مورخ 85/8/5 که داللت دارد آقای بهزاد صدری به عنوان مالک و فروش��نده اقدام به 
واگ��ذاری آپارتم��ان مورد دعوی به خوانده ردیف اول نم��وده و با توجه به اظهارات 
خوان��ده ردیف اول و قبول خواس��ته خواهان از ناحیه نامب��رده و مدافعات غیرموجه 
وکی��ل خواندگان ردیف س��وم و پنج��م دعوی اصلی زیرا در فرض��ی که آقای بهزاد 
ص��دری به عنوان مالک اقدام به ف��روش مالکیت خود من جمله آپارتمان مورد دعوی 
به دیگران بنماید خریدار مالک آپارتمان ش��ده و توافقات بعدی ایشان با فروشندگان 
قبل��ی و در تاریخ مؤخر با انتقال تأثیری در معامله صورت گرفته نخواهد داش��ت و 
در فرض��ی که نامبرده ایج��اد تعهد کند و به آن عمل ننماید و موجبات فس��خ یا اقاله 
برای فروش��ندگان فراهم گردد تأثیری در معامله صورت گرفته ایش��ان )آقای بهزاد 
ص��دری( با ید مابعد ایش��ان )خوانده ردیف اول( نخواهد داش��ت و با توجه به اینکه 
وکیل خواندگان ردیف س��وم و پنجم دعوی اصل��ی )وکیل خواهان های دعوی تقابل( 
پذیرفته اس��ت در قراردادهای استنادی موضوع به داوری و حکمیت ارجاع شده است 
و در ف��رض قب��ول این مطلب حکمیت داور و تصمیم گی��ری نامبرده تأثیری در اصل 
قضیه که همان انتقال س��ند باشد نخواهد گذاش��ت زیرا صدور رأی داور به آنچه که 
مورد اختالف می باش��د تأثیری در خواس��ته خواهان دعوی اصلی ندارد و ایشان به 
عنوان مالک حق دارد علیه ایادی مابعد خود اقدام به طرح دعوی بنماید و کلیه تعهدات 
قرارداد فیمابین خوانده ردیف دوم و خواندگان ردیف سوم و چهارم به خوانده ردیف 
اول منتق��ل و از ناحیه ایش��ان نیز به خواهان منتقل می گ��ردد و اینکه خوانده ردیف 
پنجم اگر چه نس��بت به تنظیم قراردادهای اس��تنادی اقدام ننموده و ذیل قراردادها را 
به عنوان خریدار یا فروش��نده امضاء نکرده اس��ت لکن اواًل انکار و تکذیبی نسبت به 
آنها بعمل نیاورده اس��ت و ثانیًا بموجب دادخواست تقابل به صورت ضمنی پذیرفته 
اس��ت که نس��بت به انتقال آپارتمان مورد دعوی اقدام نموده اس��ت و بر این اساس 
ال��زام خوانده ردیف اول به انجام تعهدات قراردادی را خواس��ته اس��ت و با توجه به 
نظریه کارشناس رس��می دادگستری که این نظریه مورد اعتراض نبوده و در قسمتی 
از آن آمده است »1- پالک ثبتی آپارتمان موردنظر 4858/4091 بخش 5 ثبت اصفهان 
مجزی ش��ده از ش��ماره های 1293 و 1294 فرعی می باشد 2- آقای قاسم نیک خواه 
مالک مش��اعی پالک تجمیعی 1293 و 1294 فرعی بوده که برابر تقس��یم نامه شماره 
3692-90/7/4 دفترخانه 296 آپارتمان مذکور در س��هم وی قرار گرفته است 3- سند 
مالکیت آپارتمان موردنظر پس از تفکیک و تقسیم مستقیمًا به نام آقای قاسم نیک خواه 
صادر شده است 4- خوانده ردیف سوم )بهزاد طالبی( در آپارتمان موردنظر و پالک 
های تجمیعی مالکیتی ندارد« و با توجه به اینکه براس��اس مفاد قراردادهای 87/7/24 
و 87/9/14 موض��وع به حکمیت ارجاع ش��ده و متعاقب آن براس��اس قرارداد مورخ 
88/11/14 آقای��ان 1- بهزاد صدری 2- بهزاد طالبی 3- بهزاد خیام باش��ی و دیگران 
توافق نموده اند که نس��بت به رفع مش��کل و اختالفات فی مابین اق��دام نمایند و بنظر 
دادگاه دعوی تقابل صحیح طرح نش��ده است زیرا کلیه اصحاب قرارداد طرف دعوی 
ق��رار نگرفته و خواهان ردیف دوم س��متی در طرح دعوی ندارد و ذینفع نمی باش��د 
اواًل بلح��اظ اینکه در دعوی اصلی ابطال س��ند موضوعیت ن��دارد و در این خصوص 
س��ندی من غیر حق تنظیم نش��ده است لهذا قرار عدم اس��تماع دعوی خواهان صادر 
و اع��الم می دارد و ثانیًا بلحاظ اینکه در خصوص الزام به انتقال س��ند دعوی متوجه 
خواندگان ردیف اول و دوم نمی باش��د مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد و ثالثًا حکم به 1- الزام خوانده 
ردیف پنجم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال س��ند آپارتمان مورد 
دعوی بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری بنام خواهان اصلی 2- محکومیت 
خواندگان ردیف س��وم و چهارم بصورت مس��اوی به پرداخت مبلغ 1/55/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه 
قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعالم می دارد و رابعًا بلحاظ اینکه دعوی تقابل 
به نحو صحیح طرح نش��ده اس��ت زیرا کلیه اصحاب قرارداد اعم از متعهد و متعهد له 
ط��رف دعوی ق��رار نگرفته اند و خواهان ردیف دوم ذینفع در قضیه نمی باش��د زیرا 
ایش��ان ذیل آخرین قرارداد را امضاء نکرده تا امکان الزام خوانده ردیف اول را داشته 
باش��د مستنداً به ماده 2 و بند 10 ماده 84 و مواد 88 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی 
ق��رار رد دعوی خواهان های طاری صادر واعالم می دارد. رأی صادره در خصوص 
خوانده چهارم دعوی اصلی آقای بهزاد خیام باش��ی غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع می باش��د و در خصوص سایر خواندگان )محکوم 
علیه��م( حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم 
 تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. اسماعیلی- رئیس شعبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



مطالعات جدید نشان می دهد، آنتی بیوتیک تولید شده از عرق 
بدن می تواند ابر باکتر ی های خطرناک بیمارستانی و سویه های 

مرگبار توبرکولین را از بین ببرد.
 ماده شیمیایی موجود در عرق، »dermcidin«   نام دارد که در 
عرق شور و کمی اسیدی فعال شده و قادر به سوراخ کردن غشای 
سلولی میکروب های مضر و از بین بردن آنهاست. دکتر »اولریخ 
زاخاری« از محققان دانشگاه ادینبورگ تأکید می کند: حدود 
یک هزار و700 گون��ه آنتی بیوتیک طبیعی وج��ود دارند و در 
حال حاضر جزئیات بسیار دقیقی از نحوه عملکرد آنتی بیوتیک 
طبیعی عرق در اختیار داریم که می تواند به توسعه داروهای ضد 
ویروس و قوی تر از نمونه های فعلی منجر شود. نتایج به دست 
آمده نشان می دهد، ماده شیمیایی dermcidin  موجود در 
غدد عرق هنگام ایجاد یک برش کوچک روی پوست، خراش یا 

نیش پشه به سرعت منتشر شده و باعث از بین رفتن مهاجمان 
می شود.

  )AMPs( این مواد ک��ه به ن��ام پپتیدهای ض��د میکروب��ی 
ش��ناخته م��ی ش��وند، اثربخش��ی طوالن��ی ت��ری نس��بت 
به س��ایر آنت��ی بیوتی��ک ه��ا دارند ک��ه ب��ا حمله به پاش��نه 
آش��یل میک��روب ها ی��ا هم��ان دی��واره س��لولی، ب��ه درون 
غش��ا نفوذ ک��رده و آنه��ا را ناب��ود م��ی کنند.پپتیدهای ضد 
 میکروب��ی از پتانس��یل باالیی برای ش��کل دهی نس��ل جدید 
آنتی بیوتیک برخوردار بوده و محقق��ان امیدوارند از این نتایج 
برای توسعه داروهای جدید با قابلیت کنترل باکتری پس از نفوذ 

به پوشش ساختار اتمی استفاده کنند.
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 5 غذا برای 
کاهش کلسترول خون

درمی��ان تمام باورهای نادرس��ت و کلیش��ه ای که برای کاهش س��طح 
کلس��ترول خون به منظور جلوگیری از بیماری های قلب��ی وجود دارد 
کارشناس��ان و متخصصان قلب و تغذی��ه، خوردن پنج نوع غ��ذا را برای 
کاهش کلسترول ظرف س��ه ماه توصیه کرده و یادآور شدند که خوردن 
هیچ غذایی برای این افراد ممنوع نیست. باالبودن کلسترول عامل کلیدی 
بیماری های قلبی است که میزان مرگ و میر افراد براثر آن سه برابر بیشتر 
از سرطان سینه و دوبرابر بیشتر از سرطان ریه است، اما نکته حائز اهمیت 
 اینجاس��ت که کاهش کلس��ترول خون بزرگ ترین لطفی است که فرد

می تواند برای کاهش این خطر در حق خود انجام دهد.گبی لوگان از بنیاد 
قلب بریتانیا، ستادی با مضمون حفظ سالمت قلب راه اندازی کرده است. 
وی اظهار داشت: یکی از عوامل کلیدی بیماری های قلبی کلسترول باالی 
خون است، اما همه می توانند با ایجاد تغییراتی کوچک در سبک زندگی 
و رژیم از خودش��ان درمقابل این بیماری محافظت کنند. اهمیت مسأله 
کاهش کلسترول خون به باورهای نادرست و کلیشه ای در زندگی افراد 
دامن زده است. این که افرادی که دارای افزایش کلسترول هستند نباید 
تخم مرغ مصرف کنند، مصرف شکالت باید به حداقل برسد و هزاران باور 

نادرستی که در این رابطه به گوش می رسد.
حقیقت امر این است که هیچ غذایی برای این افراد ممنوع نیست و همه 
می توانند به مصرف پنیر، گوشت قرمز و شکالت در حد رژیم کم چرب 
ادامه دهند. از سوی دیگر، تعداد برچسب های غذایی که مدعی شده اند 
می توانند از س��المت قلب مصرف کننده محافظت کنند و یا کلسترول 
خون وی را کاهش دهند بیشمار است و این امر مصرف کننده را به اشتباه 
گرفتار می کند. به منظور روشن ش��دن این موضوع برای کاهش سطح 
کلسترول، کارشناس��ان س��المت قلب و تغذیه نکاتی را یادآور شده اند. 
این کارشناسان پنج نوع غذا را ذکر کرده اند که باید در رژیم افراد دارای 
افزایش کلس��ترول خون قرار گیرد تا ظرف سه ماه میزان کلسترول آنها 

20 درصد کاهش یابد.
غذاهای هوشمند

 خ��وردن غذاهایی ک��ه دارای اس��تانول ها و اس��ترول ها هس��تند؛ این 
مولکول های طبیعی که در گیاهان یافت می شود مانع جذب کلسترول 
 غذاها ش��ده و آن را همراه س��ایر ضایعات دفع می کند. تحقیقات نشان 
می دهد که استرول ها سطح کلسترول را از7 تا 10درصد ظرف سه هفته 
کاهش می دهد. براساس نظر کارشناسان مصرف دو گرم از این مواد در 
کنار بزرگ ترین وعده غذایی روز به ط��ور روزانه می تواند نتیجه کاملی 
به دنبال داشته باش��د. برای این میزان، می توان شش قاشق چایخوری 
مارگارین غنی شده مصرف کرد که این میزان150 کالری و 18 گرم چربی 
دارد، البته درحال حاضر در بازار مارگارین هایی با چربی کم و اس��ترول 

نیز به فروش می رسد.
فیبر

غالت دارای فیبر باال و قابل تخمیر؛ به این معناس��ت که آنها به سادگی 
توسط معده هضم نمی شوند. این فیبر به کلس��ترول متصل می شود تا 
دفع شود. نان های دارای فیبر باال را می توان برای افزایش جذب فیبر به 
رژیم غذایی اضافه کرد. تحقیقات نشان می دهد که مصرف فیبر بیشتر 

کلسترول بد را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.
مصرف غذاهای دارای فیبر چون غالت موجب می شود چربی های اشباع 
شده کمتری مصرف شود و به کنترل وزن کمک کرده و از رگ های خونی 
در مقابل بیماری های قلبی حفاظت می کند. 18 گرم فیبر در روز که 5 
گرم آن از محصوالت تهیه ش��ده از جو و باقی آنها از یک تکه نان تست با 
فیبر باال و دو قاشق غذاخوری حبوبات تأمین می شود، می تواند در این 

میان مؤثر واقع شود.
مغزها

اکثر مغزها و یا آجیل که درمیان آنها می توان به بادام، گردو و بادام زمینی 
اشاره کرد، در کاهش کلسترول مؤثر هستند. این درحالی است که باید 
از مصرف آجیل شور به ویژه در صورت داشتن فشار خون باال پرهیز کرد.

مشخص نیست که چگونه آجیل به کاهش کلسترول کمک می کند، اما 
شاید علت آن وجود استرول گیاهی و اسیدهای چرب تک غیر اشباع باشد 
که از رگ های خونی درمقابل آس��یب حمایت می کند. در این نوع مواد 
غذایی فیبر باال و ویتامینE نیز وجود دارد. براساس توصیه کارشناسان، 

خوردن 25 تا50 گرم آجیل در روز می تواند به کاهش کلسترول کمک کند.
سویا

شیر س��ویا، دانه های سویا، پنیر سویا و ماست س��ویا به کبد برای جذب 
کلس��ترول بد از جریان خون کم��ک می کند. جایگزین کردن س��ویا با 
گوشت در رژیم روزانه می تواند به تغییر اس��یدهای اشباع شده در رژیم 
غذایی کمک کند. متخصصان توصیه می کنند مصرف دس��ت کم دو تا 
سه وعده سویا در روز یا نیم لیتر شیر سویا می تواند تا 5 درصد در کاهش 

کلسترول مؤثر باشد.
روغن های سالم

روغن زیتون و روغن هس��ته انگور دربرگیرنده اسیدهای تک غیر اشباع 
هس��تند که نه س��طح کلس��ترول را افزایش و نه کاهش می دهد، این 
درحالی است که این نوع روغن ها می تواند به قوی شدن دیوار سرخرگ 
کمک کند؛ به این معنا که این رگ آس��یب کمتری در مقابل کلسترول 
 خواهد دید. این نوع چربی ها به س��ادگی توس��ط بدن دفع می ش��وند.

استفاده دوقاشق غذاخوری در روز برای آشپزی از این روغن مؤثر است. 
تحقیقات نش��ان می دهد که مصرف  ای��ن میزان روغن زیت��ون در روز 

کلسترول کلی را تا هشت درصد در شش هفته کاهش می دهد. 

آدم های عصبانی، لب پایین خود را جویده و سرش��ان را 
تکان می دهند. برای آنها جویدن لب، راهی برای رسیدن 
به آرام��ش و فراموش کردن عوامل استرس زاس��ت.   هر 
گوش��ه از چهره و هر تغییر کوچک��ی در آن، یک دنیا راز 
را فاش می کند و از ش��یوه خندیدن ما گرفته تا حرکات 
لبمان، همه و همه در گشودن این رازها مؤثرند. اگر هنوز 
هم تصمیم دارید به یک چهره خوان حرفه ای تبدیل شوید، 
به دانسته های قبلی خود اکتفا نکنید و در این صفحه با ما 
باشید. این بار به شما یاد می دهیم با کمک لبخند و حرکات 

لب فرد مقابلتان، او را بشناسید و مچش را بگیرید.
دندان هایش را نشان می دهد؟

خندیدن با دهان گشوده، به شما می گوید برای این فرد 
جالب هستید و او دوست دارد بیشتر با شما آشنا شود. اگر 
با فردی روبه رو هستید که در زمان خندیدن دندان های 
باالیش را نشان می دهد، بدانید از معاشرت با شما لذت می برد.

فکش نیفتاده است؟
در یک لبخند طبیعی، فک هم دچار افتادگی می شود اما 
افرادی که با کمترین افتادگی فک می خندند، به جای این 
که با این واکنش احساسات واقعی ش��ان را نشان دهند، 
لبخندی ساختگی را به شما تحویل می دهند. این آدم ها 
برای این که همیشه در چهره شان یک لبخند ثابت داشته 
باشند تالش زیادی می کنند و حتی گاهی بدون آن که نیاز 

باشد، یک لبخند را به شما تحویل می دهند.
شما را گیج می کند؟

لبخند بعضی از افراد، نمی تواند شخصیتشان را نشان دهد. 
آنها زمانی که لبخند می زنند در هر گوش��ه از چهره شان 
احساسات متناقضی را نشان می دهند و نمی گذارند طرف 
مقابلشان از احساساتشان سر در بیاورد. یادتان نرود لبخند 

واقعی، تمام چهره را درگیر می کند.
مثل مرموزها می خندد؟

افرادی که می خواهند احساساتش��ان را پنهان کنند، با 
لب های بسته می خندند. آنها دوس��ت ندارند کسی سر 
از کارشان در بیاورد و هنگام خندیدن، دندان هایشان را 
پنهان می کنند. فردی که چنین لبخندی به لب دارد، به 
احتمال زیاد رازهایی برای پنهان کردن دارد، اما اگر زمانی 
که فرد مقابل ش��ما می خندد، در اطراف چشم و دهانش 
چین ه��ای متقارنی ایجاد  ش��ود، می توانید به صداقتش 

اعتماد کنید.
زورکی می خندد؟

لبخندی که خیلی سریع ظاهر می ش��ود و بیشتر از یک 
لبخند طبیعی اس��ت، لبخندی س��اختگی و مصنوعی 
نامیده می ش��ود. اگر فرد مقابلتان در زم��ان خنده تنها 
دهانش را حرک��ت می دهد، باید بگویی��م لبخند او یک 
لبخند ساختگی است. احتماال فردی که این لبخند را بر 
لب دارد، به اجبار با شما موافق شده است یا به زور شما را 
تحمل می کند. این شیوه لبخند را معموال کسانی انتخاب 

می کنند که از فشار عصبی رنج می برند.
لبش را گاز می گیرد؟

بسیاری از ما در مواقعی که رفتار نادرستی را انجام داده ایم، 
این واکنش را از دیگران دریافت کرده ایم، اما روانشناسان 
می گویند گاز گرفتن لب نشانه استرس و تنش است. از نظر 
آنها این واکنش گاهی می تواند نشانه تمرکز باال هم باشد.

دهانش را کج  می کند؟
گوشه لبی که هنگام لبخند زدن به سمت پایین کج شده 
به ش��ما می گوید با یک فرد ش��یطان و بازیگوش روبه رو 
هستید. کسی که به این شکل می خندد، با چشمانش به 
شما نگاه می کند و می توانید از نگاهش بفهمید که نقشه ای 

برایتان کشیده  است.
انگشتش را می مکد؟

مکیدن انگشت فقط یک رفتار کودکانه نیست. بسیاری 
از بزرگس��االن هم از ای��ن رفتار ب��ه عن��وان واکنش به 
موقعیت های اس��ترس زا و برای کس��ب آرامش استفاده 
می کنند. آدم های همیشه مضطرب معموال این رفتار را به 
عادت تبدیل می کنند و گاه و بیگاه انگشتشان را می مکند. 
برای این که آنها عادتشان را ترک کنند، باید ریشه اصلی 

اضطرابشان را پیدا و آن را درمان کنید.
زبانش را جمع می کند؟

معموال افراد این کار را برای رد و مخالفت با چیزی انجام 
می دهند. در چنین ش��رایطی انگار که خوراکی ترش��ی 
خورده باشند، زبانشان را در قس��مت وسط دهان جمع 
می کنند. حس کردن این واکنش ممکن است برای شما 
دشوار باش��د، اما در حالت ش��دیدتر افراد در کنار جمع 
کردن زبانشان، چین و چروک هایی را هم در بینی ایجاد و 
چشم هایشان را هم جمع می کنند که به شما در شناسایی 

این حالت کمک می کند.
دست به دهان است؟

آدم هایی که هنگام حرف زدن دستشان را روی دهنشان 
می گیرند، می خواهند خودش��ان را سرکوب کنند. اغلب 
آنها به طور ناخودآگاه این کار را انجام می دهند تا خودشان 
را از ش��وک یا احس��اس خجالتی که گرفتارش شده اند، 

نجات دهند.
لب هایش را می جود؟

آدم های عصبانی، لب پایین خود را جویده و سرش��ان را 
تکان می دهند. برای آنها جویدن لب راهی برای رسیدن 
به آرامش و فراموش کردن عوامل استرس زاس��ت. شاید 
چنین فردی در لحظه ای که لب هایش را می جود، دلیلی 
برای عصبی بودن داشته باشد و ش��اید هم از یک خشم 
درونی و عصبانیت همیش��گی رنج ببرد. پ��س در رابطه 
با چنین فردی، کمی محتاط تر عمل کنید تا خش��مش 

دامنگیرتان نشود.

 شخصیت  شناسی
2-20+ از روی لبخند

+16-5

خواندنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک شرکت فناوری آمریکایی به طراحی موس پوشیدنی سه بعدی بی سیم پرداخته که با انگشت 
شست فعال شده و بر روی انگشت سبابه متصل می شود.

 موس های قدیمی از محدودیت های خاص خود در دنیای ام��روزی برخوردار بوده که منجر به 
 Innovative شده اند. طراحی این فناوری توسط شرکت Mycestro طراحی و ساخت موس
Developments LLC  برای حدود دو سال به طول انجامیده و نمونه پیش ساخت کنونی از 
شناسایی فضای سه بعدی برای کنترل رایانه بدون نیاز به فضای خاص برای موس یا یک صفحه 
لمسی در کنار دستگاه استفاده می کند. این موس به اندازه یک قطعه گوشی بلوتوث بوده و برای 
پوشیدن بر روی انگشت سبابه طراحی شده است. Mycestro از ترکیبی از حسگرها و الگوریتم 
ها برای جمع آوری اطالعات حرکات انگش��ت و یک صفحه حساس به لمس در کنار انگشت در 
نزدیکی شست دست برخوردار است. مانند غیر فعال شدن موس عادی در زمان برداشتن دست 
از روی آن، این فناوری نیز تا زمانی که لمس نش��ده و انگشت روی صفحه کناری آن نگه داشته 
نشود، فعال نمی شود. با فعال شدن مکان نما، حرکات دست با ترکیب فشار مستقیم انگشت شست 
آن را در مکان مطلوب قرار داده و حرکات بیشتر شست بر روی صفحه لمسی آن می تواند طیف 
گسترده ای از ضربات موس را ارایه کند. این موس سه بعدی همچنین به کاربران اجازه می دهد تا 
فرمان های حرکتی برنامه ریزی شده شخصی را در کنار کارکردهای معمولی موس مانند شکل 
ضربه ها داشته باشند. این دستگاه پیشرفته همچنین از پروتکل بلوتوث 0/4 انرژی پایین برخوردار 
بوده که تا 9/1متر قابل دسترسی اس��ت. این سیستم با دستگاه های هوشمند بلوتوث دار مانند 
آی پد سازگار است. نسخه کنونی این موس از دو اندازه گیره قابل تغییر برای انگشتان مختلف 
برخوردار بوده و با USB شارژ می شود و هر بار ش��ارژ می تواند تا هشت ساعت کار این موس را 
تأمین کند.سازندگان امیدوارند اولین محصول را تا پاییز 2013 ارایه کنند. قیمت این محصول 

از 79 تا 99 دالر متغیر است.

نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که ش��رایط بیماری، عکس العمل افراد را کندتر می کند، 
 درس��ت ش��بیه افرادی که در حالت گیجی یا خواب هستند. س��رما خوردگی نه تنها موجب 
می شود که رانندگان برای متوقف کردن اتومبیل خود زمان بیشتری نسبت به شرایط عادی 
سپری کنند، بلکه موجب می شود که راننده فاصله خود را با اتومبیل جلویی کم کرده و بیشتر 
خود را در معرض خطر تصادف قرار  دهد. وقتی راننده مبتال به سرماخوردگی عطسه می کند، 
چشم هایش برای چند ثانیه از مسیر برداشته می شود که این امر می تواند احتمال تصادف و 
برخورد را افزایش دهد. اندی اسمیت از دانشگاه کاردیف به عنوان رییس این گروه تحقیقاتی 
 اظهار داشت: ابتال به س��رما خوردگی و رانندگی درس��ت ش��بیه رانندگی با حالت گیجی و 

خواب آلودگی است و افرادی که سرما می خورند از عکس العمل کندتری برخوردارند.
س��رماخوردگی زمان عکس العمل را تا 36 هزارم ثانیه کاهش می ده��د، اما حالت گیجی و 
 خواب آلودگی در نتیجه مصرف هر نوع دارویی، زمان عکس العمل را تا 15 هزارم ثانیه کاهش 
می دهد. درحالی که عالئم فیزیکی س��رماخوردگی شناخته شده است، دانشمندان به دنبال 
تأثیرات این بیماری بر عملکرد مغز هستند. در این تحقیق50 نفر مبتال به سرماخوردگی مورد 
آزمایش قرار گرفتند و نتایج این آزمایش ها در مقایس��ه با گروهی از افراد غیر س��رماخورده 

قرار گرفت.
 نتایج نشان می دهد که س��طح هوش��یاری افرادی که س��رما می خورند تا یک سوم کاهش 
می یابد. این تأثیر هیچ ارتباطی به شدت سرماخوردگی ندارد. سایر تحقیقات نشان می دهد 
که وقتی بدن با عفونت مقابله می کند، این امر ممکن است بر سطح مواد شیمیایی کلیدی در 

مغز تأثیر گذاشته و موجب تغییراتی در حالت، حافظه و حرکت بشود.
براساس اظهارات اسمیت، افرادی که هنگام سرماخوردگی رانندگی می کنند، باید از خطرات 

آن مطلع باشند.

»برند فایننس« نام یک شرکت شناخته شده و معروف اقتصادی 
است که ارزش و سرمایه برندهای معروف را شناسایی و ارزیابی 

می کند.
این ش��رکت در آخرین گزارش خود، عن��وان »قدرتمندترین 
برند دنیا« را به »فراری« داده اس��ت و نکته مهم، س��بقت این 
 خودروس��از از ش��رکت بزرگ و غول محص��والت الکترونیکی 

یعنی اپل است.
استفان بیلی که یکی از منتقدان بزرگ دنیای طراحی محسوب 
می شود، در کنفرانس خبری این شرکت گفت: من گاهی فکر 
می کنم که نبوغ ایتالیایی ها برای طراحی خودرو ریشه در زبان 

مخصوص آنها برای این صنعت دارد.
 زبان آنها مث��ل یک کارگاه اس��ت که برای ه��ر ویژگی و جزء 

کوچک خودرو، یک لغت خاص و مشخص دارند که بسیاری از 
این لغات در زبان انگلیسی اصال وجود ندارد. در زبان ایتالیایی 
اگر برای مفهمومی یک لغت خاص داری��د، پس می توانید آن 

را بکش��ید و طراحی کنید. لغت خ��اص مورد بح��ث امروز ما 
»زیبایی« است.

اکثر طرف��داران و عالقه مندان صنعت خ��ودرو قبول خواهند 
کرد که فراری یک��ی از برندهای معروف این صنعت اس��ت که 
هر خودروسازی دوس��ت دارد روزی به رتبه آن برسد و یا حتی 
می توان با الهام از محصوالت آن، مدل ه��ای جدیدی طراحی 

کرد.
برن��د فایننس اعالم ک��رد که اکث��ر معیارهای آنها ب��رای این 
 انتخاب، مس��ائل اقتصادی مثل فروش کلی و فروش دوره ای و 
میزان هزینه برای هر مشتری و... بوده اس��ت. فراری در 9 ماه 
اول س��ال 2012موفق ش��ده بود  فروش خ��ود را 7/6 درصد 

افزایش دهد.

رابطه سرماخوردگی و تصادفطراحی موس سه بعدی پوشیدنی

از نگاه برند فایننس

فراری، قدرتمند ترین برند دنیا شد

جشن سال نو در چین
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