
رییس جمهور بعدی ایران 
فرزند کیست؟

 »ریزدانه های الماس«
 در بازار موسیقی

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

رقابت خیاط زاده ها و آسیابان زاده در رقابت ریاست جمهوری

میراث تاریخی شناسنامه 
اصفهان هستند 3

با توجه به شعار امسال باید 
حماسه ای دوباره بسازیم 78

3

فضانوردان چگونه در فضا 
5مسواک می زنند؟ 

 تاکنون یک روز انتخابات در 
جمهوری اسالمی به تأخیر نیفتاده

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی:

بنزین گران نمی شود 

احمدی نژاد اگر بخواه��د در مقابل نظام بایس��تد و بگوید کاندیدای 
مورد نظر من تأیید صالحیت نشد و بخواهد در این امر دخالت بکند، 
هم خودش ضرر می کند و هم به نظام ضربه هایی را وارد می کند؛ اگر 
چه با رخ دادن این گونه اتفاقات نظام دچار بن بستی نخواهد شد و این 

مشکل را حل می کند. 

امضای سرخ زیر
 مجوز بقا

باز هم گذر پرسپولیس و یحیی گل محمدی به اصفهان 
افتاد تا ش��اید  ذوب آهن با رس��یدن به س��ه امتیاز این 
 مسابقه همچنان شانس خودش را برای حضور در مرحله 
پل��ی آف بق��ا در لیگ برتر حف��ظ کن��د. ذوب آهن بعد 
 از شکس��ت یک بر صف��ر در مرحله یک چه��ارم نهایی 
جام حذف��ی که با ت��ک گل محمد ن��وری در وقت های 
اضافه به دست آمد، با خیالی راحت و فارغ از جام حذفی 
 به لیگ چسبید و مساوی ارزشمند هفته گذشته در مقابل 

راه آهن شرایط را به گونه ای رقم زده که هنوز هم...
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 خوردن یک بسته  چیپس 
8

معادل نوشیدن 5 لیتر روغن

5 نامزد شدن هدیه تهرانی
 در انتخابات

 س��ه رییس جمهور قبل��ی ای��ران روحان��ی زاده و آهنگرزاده 
 بودند. متولدین کرمان، یزد و سمنان. حاال در انتخابات پیش رو 
طیف های مختلفی شرکت کرده اند. فقط سه نامزد بار دیگر از 

استان سمنان برای انتخابات اعالم آمادگی کرده اند.
 حس��ن روحان��ی ریی��س مرک��ز تحقیق��ات اس��تراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم استانی محمود احمدی نژاد 
است. او هم سمنانی است و در سال 1327 در سرخه سمنان 
متولد شده است. فامیلی روحانی گویای شغل پدر هم هست. 
پدر او از روحانیون شناخته شده شهر بود و از همین رو هم وی 
ابتدا در حوزه علمیه سمنان و سپس در سال 1340 وارد حوزه 

علمیه قم شد.
دیگر نامزد اهل سمنان حسن س��بحانی است. نماینده مردم 
دامغان در مجلس پنجم، ششم و هفتم و استاد اقتصاد دانشگاه 

تهران در سال 1322 متولد شده است. 
پدر او رفتگر و کارگری ساده بوده اس��ت. از همین رو هم بود 
که سبحانی پس از گذاران دوره سه س��اله اول متوسطه برای 
 کمک به اقتصاد خانواده اش راهی دانشسرای مقدماتی دامغان 
 می ش��ود که ب��ا هزینه دول��ت و به ط��ور ش��بانه روزی اداره 

می شد.

هیچ خسارتی به نیروگاه 
بوشهر وارد نشده است

اصفهان، در سکوی نخست 
حوادث جاده ای

توقف شماره گذاری 
خودروها  تا دو هفته آینده

سیروس مقدم در 
پایتخت 2 

 طرح توسعه معادن استان 
امسال اجرایي مي شود
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آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
1- مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری

2- موضوع مناقصه: کرایه 5 دس��تگاه خودرو س��واری )پژو یا سمند مدل 88 به باال( جهت 
مأموریت در سطح استان و خارج از استان جهت پروژه های عمرانی

3- محل تأمين اعتبار: از محل منابع عمرانی، مبلغ ضمانتنامه بانکی 40/000/000 ریال
4- مدارک مورد نياز جهت دريافت اس�ناد: معرفی نامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت، 

رتبه حمل و نقل از اداره کار.
5- محل دريافت اس�ناد: ش��هرکرد- میدان قدس امور حقوقی و قراردادهای شرکت تلفن: 

03813342497
6- تاريخ واگذاری اس�ناد: 92/1/22 لغایت 92/1/27 تاریخ تحویل اس��ناد مناقصه تا پایان 
وقت اداری مورخ 92/2/8 تاریخ بازگشایی ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 91/2/9 تاریخ اعتبار 

پیشنهادات 92/7/27
 www.abfa-chb.com – http://Iets.mporg.ir :سایت منتشرکننده

مدیر روابط عمومی
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح 

ذیل را، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت برگزاری 
مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

1
مناقصه مميزی اسناد مالی شركت 
توزيع برق استان اصفهان و امور 

برق شهرستان های تابعه
8/3070/000/000 صبح1181/9292/02/07

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 92/1/24 لغايت 92/2/7 
در س��اعات اداری در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 
جاری س��پهر صادرات به ش��ماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان 
اصفهان واریز نمایند و مدارک مناقصه را از امور تدارکات این شرکت واقع در اصفهان 
خیابان ش��ریعتی دریافت و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداکثر 

تا یک ساعت قبل از ساعت بازگشایی به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه: 

مؤسس�ات حسابرس�ی دارای مجوز فعاليت و ش�اغلين انفرادی عضو جامعه 
حسابداران رسمی

توضیحات:
1- خریدار در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2- هزین��ه درج آگه��ی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های مردم س�االری و 
زاينده رود به عهده برنده مناقصه می باشد.

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6273011-13 
داخلی 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

4- اس��ناد و م��دارک کامل این مناقصات در س�ايت اينترنت�ی معامالت توانير 
باش��د.  م��ی  دسترس��ی  قاب��ل    http://tender.tavanir.org.ir آدرس  ب��ه 
 همچنی��ن آگه��ی ای��ن مناقصات در س��ایت پایگاه مل��ی مناقصات ای��ران به آدرس

http://iets.mporg.ir و س��ایت ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان به آدرس 
WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

مناقصه
اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

10/000/0001/001/230/448عمرانیخط انتقال فاضالب مناطق جنوب شرق اصفهان92-1-26

116/500/0002/755/487/488جاریخط انتقال فاضالب مسکن مهر فوالدشهر92-1-27

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/2/7
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1392/2/8

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه��ای ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رییس جمهور بروندی:

ایران از پیشرفت و اتحاد کشورهای 
آفریقایی استقبال می کند

رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته در دیدار رییس جمهور بُروندی و 
هیأت همراه، با اشاره به نگاه مثبت جمهوری اسالمی ایران به کشورهای 
آفریقایی، گفت: ایران از پیش��رفت و توسعه کشورهای آفریقایی و اتحاد 

آنها استقبال می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رییس جمهور بروندی و هیأت همراه، 
با اشاره به نگاه مثبت جمهوری اسالمی ایران به کشورهای آفریقایی تأکید 
کردند: ایران از پیشرفت و توسعه کشورهای آفریقایی و اتحاد آنها استقبال 
می کند. ایشان با اشاره به اقدامات خصمانه برخی کشورهای اروپایی و 
همچنین آمریکا در استعمار کشورهای آفریقایی و ایجاد توطئه و فتنه 
در این کشورها، تصریح کردند: امیدواریم آینده آفریقا و از جمله بروندی 
بسیار بهتر و همراه با پیشرفت های روزافزون باشد. رهبر انقالب اسالمی 
با استقبال از توسعه روابط ایران و بروندی، تأکید کردند: اتحادیه آفریقا 
می تواند یک مرکز اقتدار برای همه کشورهای آفریقایی باشد و جمهوری 

اسالمی ایران از همگرایی بیشتر در این اتحادیه حمایت می کند. 
 در این دی��دار که احم��دی ن��ژاد، رییس جمه��ور نیز حضور داش��ت، 
رییس جمهور بروندی هدف از س��فر به تهران را ایجاد تحرک و پویایی 

بیشتر در روابط دو کشور بیان کرد.

خبر ویژه

تاکنون یک روز انتخابات در 
جمهوری اسالمی به تأخیر 

نیفتاده
نایب رییس مجلس/ محمدرضا باهنر 

احمدی نژاد اگ��ر بخواهد در مقابل نظام بایس��تد و بگوی��د کاندیدای 
مورد نظر من تأیید صالحیت نش��د و بخواهد در این امر دخالت بکند، 
هم خودش ضرر می کند و هم به نظام ضربه های��ی را وارد می کند؛ اگر 
چه با رخ دادن این گونه اتفاقات نظام دچار بن بستی نخواهد شد و این 
مش��کل را حل می کند. خیلی 
بزرگ تر از احمدی نژاد دلشان 
می خواست انتخابات یک روز 
به تعویق بیفتد، اما نتوانستند. 
تاکنون حتی یک روز انتخابات 
در جمهوری اسالمی به تأخیر 
نیفتاده اس��ت و حتم��ا هم در 
آین��ده ای��ن خواب ه��ا تعبیر 
نخواهد ش��د. اما باالخره آدم 

اذیت می شود.
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غرب نیازمند دخالت ایران در تصمیم گیری برای مسائل منطقه است

مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امروزه ایران تأثیرگذاری شگرفی 
در جهان دارد، به گونه ای که ابرقدرت های جهانی نمی توانند تأثیر ایران بر دنیا را نادیده بگیرند و 

غرب نیازمند دخالت ایران در تصمیم گیری برای مسائل منطقه است. 

جمع نامزده��ای انتخابات ریاس��ت        ادامه از صفحه  یک:
جمهوری، یک سمنانی دیگر هم دارد. مصطفی کواکبیان، فرزند 
پنجم حاج مالحاجی کواکبیان است که از شخصیت های متدین 

محله جهادیه شهر سمنان بود. کواکبیان متولد 1341 است.

تهرانی های ائتالف
به غیر از محمد باقر قالیباف که متولد 1340 طرقبه مشهد است، 
 غالمعلی حداد عادل و عل��ی اکبر والیتی متولد تهران هس��تند. 
علی اکب��ر والیتی تیرم��اه س��ال 1324 در رس��تم آب��اد، یکی 
از روس��تاهای ش��میران از توابع تهران ب��ه دنیا آم��ده و پدرش 
 کارمن��د بوده اس��ت. حداد ع��ادل دو ماه ب��زرگ ت��ر از والیتی و 
اردیبهش��ت ماه س��ال 1324 در تهران متولد ش��ده اس��ت. نام 
پدر حدادعادل رضاس��ت. پدربزرگ حداد عادل ک��ه جزء اولین 
تراش��کارهای ایران است  و تراش��کار دس��تگاه های ضرب سکه 
ضرابخانه بوده، مکانیک و راننده ماشین دودی زمان مظفرالدین 
شاه هم بوده و بعدها وارد شغل کامیون داری می شود. رضا، یکی 
از چهار پسر او هم به تبع پدر وارد ش��غل کامیون داری  و صنعت 
حمل نقل می ش��ود. وی نماینده ویژه شهید رجایی در امور بنادر 
و گمرکات هم بود. قالیباف، عضو دیگر این ائتالف همان گونه که 
گفته شد در طرقبه متولد شده و پدرش از کسبه قدیم و از معتمدان 

منطقه خود بود.
باالخ��ره گفت��ه اند محم��د ش��ریعتمداری ه��م متول��د تهران 

 اس��ت. ش��ریعتمداری در زندگینامه خود نوشته اس��ت: »پدرم 
 ح��اج نورالدی��ن ش��ریعتمداری از مب��ارزان و رنجی��دگان رژیم 
ستم شاهی و فرزند آیت اهلل حاج شیخ جالل الدین  شریعتمداری، 
مجتهد و نوه آیت اهلل العظمی حاج شیخ علی شریعتمداری و نتیجه 
آیت اهلل العظمی آخوند مال محمد جعفر شریعتمداری استرآبادی 
)هر دو از مراجع تقلید زمان( و مادرم از خانواده مذهبی و روحانی 
عطار، نوه حجت االسالم و المس��لمین حاج شیخ محمود عطار از 

علمای مشهد مقدس بوده و اصالتاً اهل مشهد است«.
علیرضا زاکانی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی نیز در 
طیف نامزدهای متولد تهران اس��ت. پدر او حاج حسین زاکانی از 
پهلوانان و کشتی گیران مطرح کشور بود که اردیبهشت ماه سال 

90 دار فانی را وداع گفت.

نایب رییس های قمی و کرمانی
س��ید محمدحس��ن ابوترابی فرد، نایب رییس دیگ��ر مجلس که 
در کنار محمدرض��ا باهنر وارد کارزار انتخاباتی ش��ده، در س��ال 
1332 در ش��هر قم و در خان��واده ای اهل علم به دنی��ا آمد. او هم 
مثل حسن روحانی، روحانی زاده اس��ت. پدر بزرگوارش آیت اهلل 
 سید عباس ابوترابی، فرزند آیت اهلل سید ابوتراب و مادرش دختر 

آیت اهلل سید محمد باقر علوی قزوینی است.
محمدرضا باهنر یک سال از محمد حسن ابوترابی فرد بزرگ تر و 
متولد کرمان است و پدر او به واسطه مغازه کوچکی که در سرگذر 

محله داشت، امرار معاش می کرد.
منوچهر متکی، یک��ی از گزینه ه��ای جبهه پیروان خ��ط امام و 
 رهب��ری در کن��ار محمدرضا باهن��ر و یحی��ی آل اس��حاق هم 
 کارگ��رزاده اس��ت. او متولد 1332 در روس��تای گز، شهرس��تان 
بندر گز استان گلستان اس��ت. پدرش محمدعلی ابتدا در آسیاب 
پدری و برای مدتی در راه آهن بندر گز به کارگری مشغول بود. او 
40 سال باقیمانده عمرش را نیمی به کشاورزی و نیم دیگر تا 1370 
با فروش زمین کشاورزی به کاسبی در مغازه کوچکی در بندر گز 

روزگار می گذراند.
در طی��ف نامزده��ای جبهه 
پی��روان خط ام��ام و رهبری، 
 یحی��ی آل اس��حاق یک��ی از 
9 فرزن��د یک خانواده ش��لوغ 
اس��ت. در قم متولد شده، اما 
شناسنامه اش صادره از زنجان 

است.

نامزد خیاط زاده
آل اسحاق می گوید: »اجداد 
من ت��ا هفت نس��ل پی��ش از 
من روحانی بوده ان��د و پدرم، 
روحانی و همواره انقالبی بوده 
اس��ت. با پیش��ینه ای که در 
خانواده ام وجود داشت، همه ما 
در بطن جریان انقالب بودیم. 
پدرم آن روزه��ا فعالیت های 

سیاس��ی می کرد... . ما در دهه 40 یک خانواده 9 نفره بودیم. من 
هفت برادر و دوخواهر داش��تم و خودم هم برادر بزرگ تر بودم. تا 
کالس شش ابتدایی درس خواندم، اما بعد از آن به دالیل اقتصادی 
نتوانس��تم ادامه بدهم. به همان دالیل مجبور ش��دم شاگرد نانوا 

بشوم«. 
مصطفی پورمحمدی، دیگر نامزد انتخابات پیش رو متولد 1338 و 
فرزند  مرحوم حاج  حسین  پورمحمدی  است. پدرش خیاط بوده و 
به گفته مصطفی پورمحمدی »لباس آقایان روحانی را می دوخت«. 
او گفته است با مباحث سیاس��ی در خیاطی پدر آشنا شده است. 
محسن رضایی هم که در مسجد سلیمان متولد شده، کارگرزاده 
است. در بین چهره های اصالح طلب  محمدرضا عارف، همشهری 
سید محمد خاتمی و متولد یزد اس��ت. پدر او حاج میرزا عارف از 

بازاریان اصیل یزد بوده است.

رقابت خیاط زاده ها و آسیابان زاده در رقابت ریاست جمهوری

هیچ خسارتی به نیروگاه رییس جمهور بعدی ایران فرزند کیست؟
بوشهر وارد نشده است

حس��ن وند، اس��تاندار بوش��هر گفت: معاون اول رییس 
جمهور و رییس ستاد بحران کشور پیگیر مسأله هستند 
 و کمک های امدادی به منطقه در حال ارس��ال اس��ت.

وی همچنین ادام��ه داد: منطقه زلزله ب��ا نیروگاه اتمی 
بوش��هر150 کیلومتر فاصله داش��ته و هیچ خسارتی به 

نیروگاه بوشهر وارد نشده است.

 غنی سازی اورانیوم 
حق مسلم ایران است

رییس مجلس نیکاراگوئ��ه با بیان این که غنی س��ازی 
اورانیوم حق مسلم جمهوری اسالمی ایران است، گفت: 

دو ملت نیکاراگوئه و ایران در کنار یکدیگر قرار دارند.
رنه نونز در  دیدار با معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان 
در فرودگاه شهید بهشتی نژاد تصریح کرد: نیکاراگوئه و 
ایران بیش از 30سال روابط دیپلماتیک دارند و دو ملت 
همچون دو برادر در کناریکدیگر هس��تند. وی با اشاره 
به روابط عمیق دیپلماتیک بین دو کش��ور، خاطر نشان 
کرد: ایران با وجود تاریخ و تمدن دیرینه و برخورداری از 
منابع غنی، یک کشور قدرتمند، مهم و کلیدی در منطقه 

خاورمیانه محسوب می شود.

هدف از کره هراسی، حضور 
نظامی بیشتر در جنوب شرق 

آسیاست
معاون ستادکل نیروهای مسلح گفت که در صورت انجام 
مانور دریایی آمریکا و 30 کش��ور دیگر در خلیج فارس، 
جمهوری اسالمی ایران با توانمندی اطالعاتی که دارد، 

رفتار و برنامه های آمریکا را رصد می کند.
سردار سرتیپ پاسدار سیدمس��عود جزایری در حاشیه 
مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، 
در جمع خبرنگاران در برابر این پرسش که دلیل تبلیغات 
زیاد درباره خطرات کره ش��مالی و ارتب��اط آن با ایران 
چیست، پاسخ داد: آمریکا تالش می کند با ایران هراسی و 
کره هراسی حضور نظامی خودش را در منطقه توجیه کند 
و اصلی ترین هدف آمریکا از کره هراس��ی، حضور نظامی 

بیشتر در منطقه جنوب شرق آسیاست.

اخبار کوتاه

سه رییس جمهور 
 قبلی روحانی زاده

و آهنگرزاده بودند. 
 در انتخابات 

پیش رو طیف های 
مختلفی شرکت 

کرده اند. فقط سه 
نامزد بار دیگر از 

استان سمنان برای 
انتخابات اعالم 

آمادگی کرده اند
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تحدید حدود اختصاصی
66 ش��ماره: 218 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ موستان در دشت گلسیاه 
بش��ماره پالک 909 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز بنام آقای احمد ابوفاضلی فرزند حس��ینعلی و غیره در جریان ثبت 
می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک بموجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1392/5/17 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این 
آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 10 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
67 شماره: 347 آقای منوچهر جاریانی فرزند غالمرضا باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت 
یک دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 118/293 
واق��ع در جاریان جزء بخش 9 حوزه ثبت��ی که در صفحه 587 دفتر 109 امالک ذیل 
ثب��ت 13447 بنام منوچهر جاریانی فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده 
و معامله دیگری هم انجام نش��ده در اثر اسباب کشی از بین رفته/ مفقود شده است 
چون درخواس��ت صدور المثنی س��ند مالکی��ت نامبرده را نم��وده طبق تبصره یک 
اصالح��ی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر به متقاضی تس��لیم خواهد شد. م الف/ 15 شادمان- رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
105 در خصوص پرونده کالسه 91-1282 خواهان مسعود سمیعی فر دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت خلیل حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخه 1392/3/4  س��اعت 6 تعیین گردیده. ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 

ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 226 شعبه 15 حقوقی 
شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
107 شماره اجرائیه: 9210423633200007، شماره پرونده: 9109983633200317، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910317، بموجب درخواست اجرای شماره دادنامه مربوطه 
9109973633201002 محک��وم علیهم��ا 1- محم��د حکمت نش��انی: خمینی ش��هر 
منظری��ه یزدان پناه مجتمع مروارید 2- علی تهرانی فرزند حبیب اله نش��انی: خمینی 
ش��هر منظریه یزدان پناه مجتمع ش��قایق متضامنًا محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ری��ال اصل خواس��ته و مبل��غ 2/055/000 ریال هزینه دادرس��ی و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/4/14 لغایت وصول حق در حق 
محکوم له نعمت اله عموشاهی نام پدر: مرتضی نشانی: خمینی شهر خ مدرس کوچه 
بلوچی کدپس��تی 8417685463. محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت نیم عشر 
دولتی به مبلغ 5/000/000 ریال. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- 
پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم ب��ه بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که 

اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 

مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 

1377 توجه نمائید. اخوان- مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

اخطار اجرایی
110 ش��ماره: 91-763 به موجب رأی ش��ماره 1002 تاری��خ 91/10/30 حوزه 15 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
زمانی مجهول المکان محکوم اس��ت به: یک میلیون و هش��تصد و سی و دو هزار و 
صد تومان بابت اصل خواس��ته و س��ی و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له مرادعلی ناصری نشانی محل اقامت: خ 
امام خمینی ش��هیدان کاظمی 8 متری پنجم روبروی ورزشگاه. و پرداخت نیم عشر. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محک��وم به بدهد یا مالي معرف��ي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 

میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم ب��ه بوده لیکن براي 
ف��رار از آن اموال خود را معرفي نک��رده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده 
به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 
از ش��صت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
111 کالس��ه پرونده: 15/911322، وقت رس��یدگی: 92/2/9 س��اعت 10/30 صبح، 
خواهان: علی حسینی، خواندگان: 1- سجاد محمدی 2- امین میرمجربیان، خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
112 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 23/92 ش ح 14 خواهان آق��ای حمید عابدی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای مصطفی کریمی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 92/2/30 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخ��ذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
113 در خصوص پرونده کالس��ه 1131/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت مجید فتحی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/2/22 س��اعت 18 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
114 در خصوص پرونده کالس��ه 1132/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت میالد شریف زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
92/2/22 ساعت 18/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
115 کالس��ه پرونده: 1096/91، ش��ماره دادنامه: 1319، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
24 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: آقای حمید عابدی نش��انی: اصفهان 
خیابان وحید س��اختمان بهشت بیمه توس��عه، خوانده: آقای رمضانعلی مهدی زاده 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ س��ه میلیون و پانص��د هزار ریال بابت اصل 
خواس��ته، هزینه دادرسی، خس��ارات تأخیر، صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت ازخداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور 
رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت آق��ای حمید عابدی 
ب��ه طرفی��ت رمضانعلی مهدی زاده به خواس��ته مطالبه مبلغ س��ه میلیون و پانصد 
 ه��زار ریال وجه ی��ک فقره چک ب��ه ش��ماره 892/06774768-1390/12/15 عهده 
بانک پس��ت بانک ایران به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدی��ه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات 
اب��رازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ه میلیون و 
پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی و ش��ش هزار ریال به 
عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
90/12/15 لغای��ت زمان وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در 
ح��ق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ رأی
116 کالس��ه پرون��ده: 91-936، ش��ماره دادنامه: 1244، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
27 ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: حمید عاب��دی نش��انی: اصفهان خ 
وحید س��اختمان نبش بیمه توسعه، خوانده: ارسالن شهس��وارنده مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک، ب��ا عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی 
م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اخت��الف: در خصوص دعوی آق��ای حمید 
عابدی به طرفیت آقای ارس��الن شهس��وارنده به خواسته مطالبه مبلغ چهار میلیون 
ری��ال وجه چک ب��ه ش��ماره 552944 به عهده بان��ک صادرات ب��ه انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی، با توج��ه به محتویات پرون��ده و بقای اصول مس��تندات در ید 
 خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکم��ه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خ��ود ابراز و ارایه 
ننم��وده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و مبلغ دویس��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف )90/12/25( تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر 
واع��الم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 27 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
117 کالس��ه پرونده: 91-998 ش ح/ 27، ش��ماره دادنامه: 1306، مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان 
خ س��جاد مقاب��ل بانک ص��ادرات بیمه توس��عه، خوان��ده: هادی کریم��ی مجهول 
الم��کان، خواس��ته: مطالبه مبلغ ی��ک میلیون ری��ال بابت یک فقره چک به ش��ماره 
966562-90/12/25 بان��ک س��په. ب��ا عنای��ت به محتوی��ات پرونده و اخ��ذ نظریه 
 مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مب��ادرت بصدور 
رأی م��ی نمای��د. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اخت��الف: در خصوص دع��وی آقای 
حمید عاب��دی فرزند عبدالصمد ب��ه طرفیت آقای هادی کریم��ی فرزند جعفرقلی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ یک میلی��ون ریال وجه چک به ش��ماره 90/12/25-966562 
ب��ه عهده بانک س��په به انضم��ام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه ب��ه محتویات 
پرون��ده و بق��ای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت توس��ط 
 بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وج��ه آن دارد و اینک��ه خوان��ده عل��ی رغ��م اب��الغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی 
حض��ور نداش��ته و هیچگون��ه الیح��ه و دفاعی��ات مس��تند و محکمه پس��ندی در 
مقام اعتراض نس��بت ب��ه دعوی خواهان از خ��ود ابراز و ارایه ننم��وده لذا دعوی 
خواه��ان علی��ه خوانده ثاب��ت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 
 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوان��ده به پرداخ��ت مبلغ ی��ک میلیون ری��ال بابت اصل خواس��ته و 
چهارصده��زار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر و تأدی��ه از تاریخ 
سررس��ید چک موصوف )90/12/25( تا تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان صادر 
واع��الم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 27 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
119 آقای محمدعلی پریش��انی دارای شناسنامه شماره 12100 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 975/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فتح اله پریش��انی به شناس��نامه 8535 در تاریخ 
1389/4/4 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحص��ر اس��ت ب��ه: 1- فاطمه لطف��ی فرزند رجبعل��ی ش ش 127 )همس��ر دائمی 
متوف��ی(، 2- عبدالمحمود پریش��انی فرزند فتح ال��ه ش ش 1190 )فرزند(، 3- اکبر 
 پریش��انی فرزن��د فتح ال��ه ش ش 2355 )فرزن��د(، 4- عبدالرحیم پریش��انی فرزند 
فت��ح ال��ه ش ش 13447 )فرزن��د(، 5- محمدعلی پریش��انی فرزند فت��ح اله ش ش 
12100 )فرزن��د(، 6- عبدالعلی پریش��انی فرزند فتح ال��ه ش ش 13446 )فرزند(، 7- 
زهرا پریش��انی فرزند فتح اله ش ش 12101 )فرزند(، 8- مرضیه پریش��انی فرزند 
فت��ح ال��ه ش ش 9158 )فرزن��د(، 9- مریم پریش��انی فرزند فتح ال��ه ش ش 1682 
 )فرزن��د( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوب��ت پی در پ��ی ماهی یکمرتبه آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
120 آقای س��ینا س��ه دهی دارای شناس��نامه ش��ماره 658 به ش��رح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 19/92 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان رجبعلی س��ه دهی بشناس��نامه 727 در تاریخ 
91/10/30 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
 منحص��ر اس��ت ب��ه: 1- بتول عل��ی عس��گری ورنوس��فادرانی فرزن��د غالمرضا 
ب��ه ش ش 122 )همس��ر(، 2- س��ینا س��ه ده��ی فرزن��د رجبعلی ب��ه ش ش 658 
)فرزند(، 3- موس��ی س��ه دهی فرزند رجبعلی به ش ش 9120 )فرزند(، 4- س��مین 
س��ه ده��ی فرزن��د رجبعلی ب��ه ش ش 243 )فرزند(، 5- س��یما س��ه ده��ی فرزند 
رجبعل��ی ب��ه ش ش 573 )فرزند(، 6- س��هیال س��ه دهی فرزن��د رجبعلی به ش ش 
2793 )فرزن��د( و الغی��ر. این��ک با انج��ام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را در ی��ک نوب��ت پی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف 
 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر



یادداشت

گشتی در اخبار

حجم تحریم ها برضد ایران در طول 
تاریخ نظام بین الملل بی سابقه است

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان
محمدمهدی  اسماعیلی

امروزه استکبار ش��دیدترین و بی س��ابقه ترین تحریم ها را در حوزه 
اقتصاد علیه کش��ور ما اعمال می کن��د، تا جایی ک��ه در تاریخ نظام 
بین الملل این حجم از تحریم ها سابقه نداشته است.  با پیروزی انقالب 
اس��المی ایران به زعامت امام راحل )ره(، شعار اس��تکبار ستیزی و 

دین خواهی م��ردم منجر به 
بغض و کینه دشمنان در همه 
حوزه ها و به ویژه در حوزه علم 
و دانش هسته ای شد. مشکل 
امروزی دش��منان و مخالفان 
کشور، بحث هسته ای نیست، 
بلکه بر اس��اس فرمایش��ات 
رهبر معظم انقالب، دشمنی و 
مخالفت با ایران اسالمی است.

چهره روز
وانتهایتلفنیشهراصفهانبهدستگاههوشمندمجهزمیشود

علیرضا شاه، رییس اتحادیه کشوری پیک موتوری و دفاتر وانت تلفنی گفت:  برای نخستین بار در 
کشور و از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری دستگاه هوشمند )جی پی اس(  برای ارایه نرخ کرایه در 

تعدادی از وانت های تلفنی شهر اصفهان به طور آزمایشی نصب می شود.
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اصفهان، در سکوی 
نخست حوادث جاده ای

فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان گف��ت: در جریان اج��رای طرح 
 مقابله با هنجارش��کنان جامع��ه، اعضای باندی که با تهدید س��الح س��رد و 
قدرت نمایی برای ساکنان محله خود مزاحمت ایجاد می کردند، شناسایی و 
دستگیر شدند. سرهنگ حسن یاردوستی با اعالم این خبر اظهار داشت: طرح 
مقابله با هنجارشکنان در طول ۲۴ ساعت گذشته در سطح شهر اصفهان اجرا 
و مأموران یگان امداد این فرماندهی با گشت زنی های هدفمند خود در سطح 
پارک ها و محالت اصفهان، به شناسایی مزاحمان خیابانی و دستگیری آنان 
پرداختند. وی با بیان این که پلیس اصفهان در برخورد با برهم زنندگان نظم 
عمومی و مزاحمین نوامیس مردم قاطعانه عمل می کند، گفت: پلیس اصفهان 
مصمم است با تشدید و استمرار فعالیت های خود، با افرادی که در صدد برهم 

زدن امنیت و آرامش جامعه باشند، برخورد کند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار 
به دست آمده از حوادث سراسر کشور در نوروز 9۲، استان اصفهان بیشترین 

حوادث جاده ای کشور را داشته است.
محس��ن مؤمنی در جمع خبرنگاران با بیان این که نوروز امس��ال استان 
اصفهان پرحادثه ترین استان کشور معرفی شده است، اظهار کرد: بیشترین 
حوادث جاده ای این استان در جاده شاهین شهر، میمه و نجف آباد، تیران 
اتفاق افتاده است. وی همچنین به حادثه زلزله در استان بوشهر اشاره کرد 
و با بیان این که اس��تان اصفهان نخس��تین اس��تانی بود که در این حادثه 
کمک های امدادی را به منطقه ارس��ال کرد، افزود: تیم درمان اضطراری 
 نیز در حال آماده باش اس��ت که در صورت اعالم نیاز، به سرعت به منطقه 

حادثه دیده اعزام خواهد شد.

دستگیری باند  مزاحمان 
نوامیس در اصفهان

اعالم مسیرهای راهپیمایی عفاف و 
حجاب دانش آموزان دختر در اصفهان

روز ش��نبه ۲5 فروردین ماه، راهپیمایی سراس��ری عف��اف و حجاب با 
حضور دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و دبیرستان استان اصفهان 

برگزار می شود.
راهپیمایی عفاف و حجاب دانش آموزان دختر استان اصفهان با عنوان 
»پیروان فاطمی، حامی��ان والیت فقیه«، روز ش��نبه ۲5 فروردین ماه 
جاری در سطح شش ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان و ۳۴ منطقه 

آموزش و پرورش شهرستان های استان اصفهان برگزار می شود.
گفتنی اس��ت، این راهپیمایی ب��ا حضور 100 هزار دان��ش آموز دختر 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان اس��تان اصفهان، از ساعت 10:۳0صبح 

آغاز و با برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر خاتمه می یابد.

 نشست صمیمانه حدادعادل 
با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

امروز یکی از کاندیداهای ائتالف س��ه گانه انتخابات ریاست جمهوری 
و عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در جمع دانش��جویان دانشگاه 

صنعتی اصفهان حضور پیدا می کند.
غالمعلی حدادعادل در طی حضور خود در ش��هر اصفهان برنامه های 
متعددی دارد که از جمله آنها حضور در جمع دانش��جویان دانش��گاه 
صنعتی اس��ت. موضوع این نشست »آسیب شناس��ی صحیح برای گام 
یازدهم« است و به احتمال قوی حدادعادل به نقد دولت نهم و دهم نیز 
خواهد پرداخت. ش��نیده ها حاکی از این است که به احتمال قوی یکی 
از موضوعات س��خنرانی حدادعادل »احمدی نژاد، داشته ها و نداشته « 
خواهد بود. در انتهای این نشست قرار است جلس��ه پرسش و پاسخ با 

دانشجویان دانشگاه صنعتی برگزار شود.
این برنامه از ساعت 17 تا 19 در سالن فتوحی دانشگاه صنعتی اصفهان 

برگزار می شود. 

 کمک های هالل احمر اصفهان 
به مناطق زلزله زده بوشهر ارسال شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان از آمادگی جمعیت 
هالل احمر استان جهت اعزام نیروهای امدادی و ارسال اقالم امدادی 

و غیرامدادی خبر داد.
محس��ن مومنی با اش��اره به ارس��ال کمک های امدادی وغیر امدادی 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان از نخستین ساعات اطالع از وقوع 
زلزله به مناطق حادثه استان بوش��هر اظهار کرد: از زمان وقوع زلزله تا 
 کنون س��ه هزار تخته پتو،۲0 تن نایلون س��نگری، هزار تخته موکت، 
یک هزار ست ظروف و 500 بس��ته مواد غذایی به منطقه حادثه دیده 

ارسال شده است.
 وی اضافه کرد: س��ه دس��تگاه آمبوالنس، دو دس��تگاه وان��ت پیکاپ، 
 یک تیم آنس��ت )س��گ های زنده یاب( س��ه نفره، یک تیم ارتباطات 
سه نفره و چهار تیم اسکان و تغذیه به همراه ۴5 نیروی امدادگر و نجاتگر 

در اولین مرحله به استان بوشهر اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در ادامه گفت: یک هزار 
تخته چادر، ۲5 نیروی امدادگر و نجاتگر و سه دستگاه آمبوالنس نیز در 

مرحله دوم شب گذشته به مناطق زلزله زده اعزام شدند.
مومنی همچنین از آمادگی تیم های درمان اضطراری و پزشکان داوطلب 

جمعیت هالل احمر استان جهت اعزام به منطقه خبر داد. 

ابتکار شرکت خط لوله و مخابرات 
 نفت ایران- منطقه اصفهان 

در ساخت نیم لوله
رییس واحد مهندسی تعمیرات خط شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت 
ایران از ابتکار منطقه اصفهان در ساخت و مونتاژ نیم لوله با به کارگیری 

لوله های از رده خارج شده خبر داد.
حسن مؤذنی ضمن اشاره به حجم باالی فعالیت واحد تعمیرات خط در 
سه ماه آخر سال 91 عنوان کرد: با محدودیت هایی که در تأمین قطعات 
داشتیم، توانستیم با استفاده از خالقیت و توان پرسنل واحد به منظور 
 ایمن س��ازی نقاط خوردگی خط لوله مارون اصفه��ان تعداد 60 جفت 
نیم لوله تولید کنیم. همچنین وی به حجم عملیات ایمن س��ازی نقاط 
خوردگی خطوط لوله »۳0 مارون – اصفهان، تعویض خط 16« گردشی 
داخلی مرکز شماره 6 گندمکار و »18 خروجی« مرکز شماره ۲ رامهرمز 
اش��اره کرد و گفت: با توجه به گزارش های حاصل از پیگرانی هوشمند 
و خوردگی های تش��خیص داده ش��ده بر روی این خطوط در خصوص 

ایمن سازی آنها با استفاده از پج و نیم لوله اقدام گردید.
وی با اعالم این موضوع بیان کرد: تعویض لوله ای 18 خروجی پمپ های 
اصلی شماره ۲ و ۳ مرکز انتقال نفت شهید بدیع صنایع رامهرمز پس از 
آماده سازی، برشکاری و جوشکاری با استفاده از تمهیدات مناسب بدون 

توقف عملیات انتقال تعویض شد. 
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معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان در اولین جلسه 
ساالنه خود در سال جاری با اعالم این که » برنامه ای منسجم 
برای ایجاد مدیریت بحران یکپارچه نداریم« حرف هایش را 

برای رسانه ها جذاب کرد. 
 محس��ن رنجب��ر در دهمی��ن نشس��ت مدیری��ت بح��ران 
ش��هرداری های کالنشهرهای کش��ور ضمن تس��لیت ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، اولین حامی والیت و اعالم 
همدردی با بازماندگان زلزله بوش��هر گف��ت: اصفهان مانند 
گذشته آمادگی دارد تا در بازسازی شهرستان دشتی استان 
بوشهر در حد توان خود همکاری کند. در ادامه بخش هایی از 

سخنان او را می خوانیم. 
*وقوع دو آتش س��وزی بزرگ و خطرن��اک در خیابان امام 
خمینی)ره( از جمله بحران های انسان ساخت است و حضور 
به موقع نیروهای آتش نش��انی و همکاری اورژانس، نیروی 
انتظامی و مدیریت بحران اس��تان از بروز حادثه ای بزرگ و 

وحشتناک جلوگیری کرد.
 * بحران خشکسالی و کم آبی زاینده رود چندسالی است که 
گریبانگیر اصفهان شده و بحران های اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی را به دنبال داشته است.
 * ش��هرداری اصفهان توانس��ت با همکاری س��ایر ارگان ها 
ساز و کار مدیریت واحد را تشکیل دهد و رضایت 90 درصدی 
مسافران را کسب نماید و این خود، نمونه ای موفق از مدیریت 
بحران اس��ت. اختالل در کارکرد بخش های مختلف شهری 
که باعث بروز خس��ارات مادی و زیس��ت محیطی می شود و 
مدیریت آن فراتر از یک ش��هر آسیب دیده باش��د را بحران 

می گویند.
* داشتن مردم، مدیران، سازمان ها و زیرساخت های آماده در 

مقابله با بحران از ویژگی های یک شهر آماده است.
* شهرداری اصفهان در نظر دارد با تشکیل گروه های مردمی 

یک ناظر ایمنی محالت را کنترل نماید.
* باید کمپ هایی اضطراری و دارای کلیه امکانات برای مواقع 
بحرانی ایجاد شود که در اصفهان نیز کمپ باغ فدک برای این 
منظور پیش بینی شده است، ولی باید زیرساخت های الزم 

در این مکان فراهم شود.
* در حال حاض��ر تعامالت ما با س��ایر ارگان ه��ا به صورت 
غیررسمی است، این در حالی است که برای مدیریت بحران 

باید ساختاری یکپارچه تشکیل شود.
 * علی رغم این که به س��مت علمی شدن حرکت کرده ایم، 

ولی در اجرا هنوز مدیریت سنتی را در پیش گرفته ایم.
 * در حال حاضر بر مدیریت س��خت اف��زاری تأکید داریم، 
 در حال��ی که با مدیریت ن��رم افزاری به خوبی م��ی توانیم از 

سخت افزارها بهره وری بیشتری داشته باشیم. 
*پیش��نهاد می کنم متولیان امداد و نجات در آماده س��ازی 

کمپ های شهر همکاری تنگاتنگ داشته باشند. 
* الزم است اعتبارات ملی ویژه مدیریت بحران به کالنشهرها 

اختصاص یابد.
* الزم است پروژه های شهری با رعایت اصول مدیریت بحران 

و پدافند غیرعامل اجرایی شود.
* باید در مدل مدیریت کالنشهرها تجدیدنظر شود و بر نقش 

شهرداری ها بر مدیریت بحران ها تأکید شود.

 مدیرکل راه آهن اصفهان از مدیران به ش��دت غیر رسانه ای
اس��تان اس��ت که اول هر س��ال طبق عادت مدیرانه، آمار و 
عملکردی ارایه می دهد و می رود برای سال بعد. امسال هم 
حسن ماسوری طبق همین عادت دست به کار شد و با ارائه 
آماری، از جابه جایی بیش از 100 هزار نفر با قطار خبر داد.

 اما این بار او عالوه بر آمار، درباره اهداف کالن تر نیز س��خن 
گفت.  در ادامه، بخش های دیگ��ری از حرف های او را مرور 

می کنیم. 
 * مردم ما با توجه به ش��عور باالی سیاس��ی ک��ه دارند و با 
تشخیصی که می دهند، امسال نیز همچون گذشته در صحنه 

سیاسی کشور حماسه های بزرگی را خلق می کنند.
* مردم در خلق حماسه اقتصادی نیز در راستای فرمایشات 
رهبری در مورد اقتص��اد مقاومتی حماس��ه عظیم دیگری 

می آفرینند.
* قطارهای مس��افربری اصفهان، نه تنها تأخیری نداشتند، 

بلکه حتی در رسیدن به مقصد با تقدم نیز مواجه بودند.
* س��ال گذش��ته رقم100 هزار مس��افر از راه آهن اصفهان 

جابه جا شد که امسال این رقم به مرز 10۲ هزار و نفر رسید.
  * خادمان م��ردم در راه آهن، برای 110 ه��زار نفر ظرفیت 
پیش بینی کرده بودند، اما با توجه به آمار و ارقام که از ورود و 
خروج مسافران امسال به دست آمد، به طور کلی نزدیک به 

10۲ هزار نفر مسافر جابه جا گردید.
 * یکی از برنامه های س��فرهای امس��ال ن��وروزی راه آهن 
اصفهان تدارک بس��ته های فرهنگی ب��رای تمام گروه های 

سنی بوده است.

* ستادهای نوروزی امسال به صورت ۲۴ ساعته در خدمت 
مردم بودند و اگر کوچک ترین مشکلی وجود داشت، سعی بر 

آن شد با حداکثر امکانات حل شود.
* امسال خوشبختانه هیچ گونه مشکلی، حادثه ای یا خرابی 
در لوکوموتیو مس��افربری محور و یا ریل ه��ای قطار وجود 

نداشت و بر آن هستیم که ایمنی و کیفیت ارتقا پیدا کند.
* امس��ال کیفیت بخشی به سکوهای مس��افربری و ارتقای 
تجهیزات سالن های مس��افربری برای خدمات دهی بهتر به 

مسافران در اولویت های کاری راه آهن اصفهان است.
* اوایل اردیبهش��ت ماه، قطار س��وم اصفهان به مش��هد با 
نورالرضا مورد افتتاح قرار می گی��رد. در کنار این قطار، یک 
قطار دوطبقه اصفهان به شیراز با امکانات مجهز مد نظر قرار 
گرفته و قطار کاشان به مشهد نیز با تسهیالت بهتری به مردم 

ارایه خدمات می دهد.
 * در نظ��ر داریم ب��رای خدمات ده��ی بهتر و س��ریع تر در 
مسیر تهران به اصفهان، قطار ترنست را به زودی وارد محور 

کنیم.
 * با توجه به این که در آمدزایی در بخش ریلی کمک کالنی 
به اقتصاد کشور می کند، همچنین در نظر داریم محور میبد 
به زرین شهر را برای بیش��تر کردن ظرفیت باری از یک خط 
به دو خط ارتقا دهیم که همه اکنون مجتمع فوالد مبارکه و 

ذوب آهن اصفهان از این خط استفاده می کنند.
* اگر این محور دو خطه شود، پیش بینی می شود با افزایش 
10 تا 1۲ درصدی بار مواجه ش��ویم که این ب��ه نفع اقتصاد 

کالن کشور بوده و یک حرکت بزرگ اقتصادی است.

 امسال خوشبختانه 
هیچ گونه مشکلی، 
حادثه ای یا خرابی 
در لوکوموتیو 
مسافربری محور 
و یا ریل های قطار 
 وجود نداشت 
 و بر آن هستیم 
 که ایمنی و 
کیفیت ارتقا پیدا 
کند

باید کمپ هایی 
اضطراری و دارای 
کلیه امکانات برای 
مواقع بحرانی 
ایجاد شود که در 
اصفهان نیز کمپ 
باغ فدک برای این 
منظور پیش بینی 
شده، ولی باید 
زیرساخت های 
الزم در این مکان 
فراهم شود

مدیرکل راه آهن اصفهان خبر داد؛معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
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مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن قدس اصفهان گفت: هنوز 
کارگران این ش��رکت موفق به تحوی��ل زمین های خود در 
خیابان غرضی اصفهان نشده اند و این افراد با وجود گذشت 

17 سال هنوز خانه به دوش هستند.
  اصغر بیات با اش��اره ب��ه این که طی س��ال های گذش��ته 
۲88 کارگر عضو ش��رکت تعاون��ی کارخانه ریس��ندگی و 
بافندگ��ی قدس 7۲ هزار مت��ر زمی��ن را در خیابان غرضی 
 اصفه��ان خری��داری کرده ان��د، اظهار ک��رد: ام��ا از حدود 
17 سال گذشته تاکنون هنوز این زمین ها به این کارگران 
تحویل داده نشده اس��ت. مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن 
قدس اصفهان با اش��اره به این که در ح��ال حاضر مالکیت 
این کارگران برای تحوی��ل زمین های خیابان غرضی محرز 
ش��ده، با تأکید ب��ر این که اواخر بهمن ماه س��ال گذش��ته 
جلسه ای در دادگس��تری اصفهان در راستای رسیدگی به 
پرونده زمین های کارگران ش��رکت تعاونی مس��کن قدس 
 اصفهان برگزار ش��ده اس��ت، ادامه داد: ابتدای امس��ال نیز 
دو جلسه کارشناسی برای مشخص شدن ادعای این کارگران 

برگزار شد. 
بیات تأکید کرد: در حال حاضر نیز کارشناسان دادگستری 
مکلف انجام بررس��ی های مورد نیاز برای مش��خص شدن 

خسارت های وارد شده به مالکان این زمین ها هستند.

تعدادی از مدیران وزارت نی��رو در خصوص درگیری های 
اواخر سال گذشته کش��اورزان در اصفهان به دادسرا احضار 

شدند.
قاضی محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
در این باره گفت: از چهار روز قبل زاینده رود باز شده و از امروز 
آب در میان کشاورزان توزیع ش��د. متأسفانه عدم مدیریت 
مدیران س��ابق وزارت نیرو در اجرای قان��ون توزیع عادالنه 
آب، عامل اصلی در وقوع این مش��کل بود. وی افزود: وزارت 
 نیرو باید آب را به گونه ای تخصیص می داد تا به افرادی که 
حق آبه دارند خسارتی وارد نشود. مدیران سابق این وزارتخانه 
به وظایف خود به خوبی عمل نکرده و باعث ش��دند هزینه 
سنگینی به نظام وارد شود. دادستان اصفهان تأکید کرد: با 
شکایت کشاورزان پرونده ای در شعبه بازپرسی در دادسرای 
اصفهان تشکیل شده و برخی مدیران س��ابق وزارت نیرو از 
سوی بازپرس به دادسرا احضار شده اند. قاضی حبیبی خبر 
کشته شدن چند کشاورز را در این ماجرا رد کرد و گفت: در 
این اتفاقات چند تن مجروح شدند، اما فردی کشته نشد. وی 
از بازداش��ت افرادی که خط لوله یزد را تخریب کرده بودند 
خبر داد و گفت: این افراد با سپردن قرار تأمین در حال حاضر 

آزاد هستند و به اتهام آنها در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

آیین بزرگداشت روز ملی فناوری هسته ای روز چهارشنبه در 
منطقه هسته ای )UCF( اصفهان برگزار شد.

مدیر عامل و رییس منطقه هسته ای اصفهان در این آیین 
گفت: ایران با سرعت قابل توجهی در حال دستیابی به دانش 
فناوری صلح آمیز هسته ای است. محمدرضا رضوانیان زاده 
افزود: م��ا این موفقیت ه��ا را مرهون رهب��ر معظم انقالب، 
رییس جمه��ور، کارکنان س��ازمان انرژی اتم��ی و مناطق 
هس��ته ای و ایمان و عزم ملت تاریخ س��از ایران هس��تیم. 
وی با بیان این که دس��تیابی به فناوری هس��ته ای یکی از 
مالک های توسعه یافتگی جوامع امروز است، تصریح کرد: 
صنعت هس��ته ای در جهان در انحصار سیاس��ی معدودی 
از کش��ورهایی قرار گرفته که ب��ه عنوان ابزار ق��درت از آن 
اس��تفاده می کنند. وی تأکید کرد: ای��ران در این عرصه با 
داش��تن دانش فناوری در کلیه فرایندهای چرخه سوخت 
 هس��ته ای و با رعای��ت کامل ایمن��ی هس��ته ای و کاربرد 
صلح آمیز آن در بخش های سالمت، کشاورزی و صنعت در 
راستای افزایش کیفیت زندگی مردم در حال شکستن این 
انحصار سیاسی است. رییس منطقه هسته ای اصفهان افزود: 
همراهی مردم و هوشیاری رهبر معظم انقالب، موانع موجود 

در این راه را شکسته است.

شهردار اصفهان با تأکید بر این که شهرداری هم سو با توسعه 
اصفهان، حفظ و حراس��ت از میراث تاریخی ش��هر را نیز در 
اولویت قرار داده اس��ت، اظهار داش��ت: فاز دوم طرح احیای 
میدان امام عل��ی )ع( در بهار س��ال جاری به به��ره برداری 

می رسد.
س��قائیان نژاد با اعالم این مطلب اظهار داشت: پروژه احیای 
می��دان امام عل��ی)ع( یکی از پ��روژه های بی نظیر کش��ور 
 است و فاز اول این پروژه به س��رعت اجرا شد و زیرگذرها به 
بهره برداری رسید و فاز دوم آن نیز در حال اجراست و در بهار 
سال جاری به بهره برداری می رسد و اجرای فاز سوم آن نیز 

حدود چهارسال طول خواهد کشید.
 وی از احی��ای 5۳ اث��ر تاریخ��ی همزمان با احی��ای میدان 
امام علی)ع(، قدیمی ترین می��دان اصفهان خبر داد و گفت: 
اگر میدان امام علی)ع( احیا نمی شد، مسجد جامع نیز ثبت 
جهانی نمی ش��د و در پرتو احیای این میدان بود که مسجد 
جامع ثبت جهانی شد. ش��هردار اصفهان با اشاره به این که 
میراث تاریخی، هویت و شناس��نامه اصفهان هس��تند و اگر 
از بین بروند، هویت اصفهان نیز از بین می رود تصریح کرد: 
ش��هرداری اصفهان چند برابر بودجه میراث فرهنگی برای 

احیای بافت تاریخی اصفهان هزینه کرده است.

دادگاه بزرگداشتمسکن شهرداری

 روایت کارگران 
خانه به دوش  اصفهانی

احضار تعدادی از مدیران 
سابق وزات نیرو

برگزاری آیین بزرگداشت 
روز ملی فناوری هسته ای 

میراث تاریخی شناسنامه 
اصفهان هستند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
121 خانم کوکب صالحی دارای شناس��نامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
948/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین جلیلی بشناسنامه 7 در تاریخ 1391/9/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- کوکب صالحی 
فرزند اله کرم ش ش 4 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- حسین جلیلی فرزند حسین ش ش 
463 )فرزند(، 3- محمدحسین جلیلی فرزند حسین ش ش 587 )فرزند(، 4- غالمحسین 
جلیلی فرزند حس��ین ش ش 589 )فرزند(، 5- اعظم جلیلی فرزند حس��ین ش ش 588 
)فرزن��د(، 6- عفت جلیلی فرزند حس��ین ش ش 1181 )فرزند(، 7- زهرا جلیلی فرزند 
حسین ش ش 42 )فرزند(، 8- فاطمه جلیلی فرزند حسین ش ش 162 )فرزند(. و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
122 از دفتر ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
20/92 ح/ 2 به آقای وحید خلیلی فرزند اکبر خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان 
اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای معین شفیعی فرزند اصغر س��اکن خمینی شهر 
دس��تگرد قداده کوچه رضوانی بخواسته انتقال س��ند و در جریان رسیدگی می باشد. 
اخطار می نماید برای روز ش��نبه مورخ 92/3/18 س��اعت 5/30 عصر در ش��ورای حل 
اختالف شعبه دوم خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ 
و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورای مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 72 قانون آئین 
دادرس��ی در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
123 خان��م اق��دس مجی��ری فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 371 به ش��رح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 920007 ح/ 1 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن روح الهی ورنوس��فادرانی 
بشناس��نامه 683 در تاری��خ 1372/11/20 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر به نام ه��ای رضا به ش 
ش 228 فرزن��د، حیدرعل��ی ب��ه ش ش 12410 فرزند، و احمدرض��ا به ش ش 210 
فرزن��د و س��ه دختر به نام ه��ای معظمه ب��ه  ش ش 12409 فرزن��د، نصرت به ش 
ش 229 و مهی��ن به ش ش 389 فرزند ش��هرت همگی روح الهی ورنوس��فادرانی و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک یکمرتبه آگهی 

م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
124 شماره ابالغیه: 9210103633300090، ش��ماره پرونده: 8909983633300698، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890716، پیرو آگهی های منتش��ره در جرای��د در خصوص 
تجدیدنظرخواهی خانم زهرا جزینی فرزند براتعلی بطرفیت س��لطانعلی صالح بند شمیم 
نس��بت به دادنامه شماره 936-1391/9/25 صادره از این شعبه، به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاس��خی دارد ظرف ده روز پس از انتشار آگهی به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد. شیخ زفره- مدیر 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
125 شماره دادنامه: 9109973633300936، ش��ماره پرونده: 8909983633300698، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890716، خواهان: خانم زهرا جزینی به نشانی اصفهان اتوبان 

چمران خ بعثت جنب اطالعات امالک اکباتان کوچه شهید عابدیان بن بست خاوران دست 
راست درب سوم کد 8197673399، خوانده: آقای سلطانعلی صالح بند شمیم به نشانی 

مجهول المکان )درچه خ خط گاز جنب حوض فروش��ی مسعود منزل محمدسلیمانی(، 
خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی خانم زهرا جزینی به طرفیت آقای س��لطانعلی صالح بند ش��میم به 
خواس��ته ص��دور گواهی عدم امکان س��ازش از جهت ترک زندگ��ی دادگاه با توجه به 
اینکه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی داش��ته اس��ت و اما هیچ دلیل متقنی نیز 
در صح��ت ادعای خویش مبنی بر ترک زندگی توس��ط زوج ارائه ننموده اس��ت دعوی 
مطروحه غیر ثابت تش��خیص و در استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی 
صادر می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان می باش��د. نصری- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

خمینی شهر

حصر وراثت
126 آقای رضا صالحی دارای شناسنامه شماره 7-000350-113 به شرح دادخواست 

به کالس��ه 7/92 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان پرویز صالحی بشناسنامه 23 در تاریخ 1392/1/7 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- همه 
گل مس��عودی مرغملکی فرزند ابراهیم ش ش 1977 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- فاطمه 
آقاکریمی فرزند حسن ش ش 579 )همسر دائمی متوفی(، 3- رضا صالحی فرزند پرویز 
ش ش 7-000350-113 )فرزند(، 4- فریدون صالحی فرزند پرویز ش ش 2 )فرزند(، 5- 
حمی��د صالحی فرزند پرویز ش ش 146 )فرزند(، 6- اعظم صالحی فرزند پرویز ش ش 
35 )فرزند(، 7- کتایون صالحی فرزند پرویز ش ش 207 )فرزند(، 8- هما صالحی فرزند 
پروی��ز ش ش 5827 )فرزند(، 9- اکرم صالحی فرزن��د پرویز ش ش 113-010682-9 
)فرزن��د(، 10- مینا صالحی فرزند پرویز ش ش 13 )فرزند(، 11- عظیمه صالحی فرزند 
پرویز ش ش 646 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
127 آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی. مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی: میدان قدس خیابان دکتر شهید بهشتی تقاطع دوم کوچه شهید محمد )محسن( 
صادقی، کالس��ه پرون��ده: 612/91 حل 4، وقت رس��یدگی: س��اعت 5/30 بعدازظهر 
روز یکش��نبه مورخه 1392/2/22، مش��خصات خواهان: احمدرضا معین فر نام پدر: 
غالمحسین مقیم: تهران، مش��خصات خوانده مجهول المکان: امیر احمدوند نام پدر: 

نبی، خواس��ته و بهای آن: تحویل سند اتومبیل پژو پارس به شماره 78-832-ن 13، 
دالیل خواهان: فتوکپ��ی قولنامه. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضاي ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگي به وي از طریق نشر آگهي در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و 
انقالب در امور مدني نموده اس��ت. لذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مس��تندات، یک نوبت آگهي مي گردد. خوانده مي تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگي حاضر 

گردد. شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

ابالغ رأی
137 کالسه پرونده: 67/91، ش��ماره دادنامه: 2317، مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بیژن نیک خواه نش��انی: اصفهان خیابان حکیم 
نظامی کوی بیژن پ 42/1، وکیل: س��عید تیموری نشانی: اصفهان شیخ صدوق شمالی 
مجتمع س��رو طبقه 5 واحد 19، خوانده: مرضیه کفش��ه مجهول المکان، خواس��ته: الزام 
خوان��ده به انتقال رس��می یک واحد آپارتمان مس��کونی به مس��احت 220 متر از پالک 
ثبتی 4931/3 بخش 4 ثبتی اصفهان مقوم به 50/000/000 ریال و کلیه خس��ارات و حق 
الوکاله وکیل، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای بیژن نیک خواه به وکالت آقای سعید تیموری به طرفیت مرضیه کفشه به خواسته 
الزام خوانده به انتقال س��ند رسمی یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 220 متر از 

پ��الک ثبتی 4931/3 بخ��ش 4 ثبت با توجه به مدارک ابرازی خواه��ان از جمله قرارداد 
ع��ادی مورخه 79/11/29 که حکایت از وقوع بیع فی مابین خوانده )که حس��ب وصول 
پاس��خ اس��تعالم از سازمان ثبت اسناد و امالک مالک رس��می ملک می باشد( و نظر به 
نظریه کارشناس��ی که تبدیل متراژ دانگ و تطبیق با محل انجام شده و با عنایت به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رسمی شورا به تاریخ 91/2/31 حضور نیافته 
و الیحه ای نیز به ش��ورا مبنی بر رد دعوی خواهان به شورا ارائه ننموده اند لذا شورا 
دعوی خواهان را محمول به صحت دانس��ته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 224 
قان��ون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده را به حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رسمی مقدار یک دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 
4931/3 بخ��ش چهار ثبت اصفهان به میزان متراژ 216 مترمربع و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی به مبلغ چهار میلیون ریال و پرداخت مبلغ 32/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان می باش��د. شعبه 32 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
138 کالسه پرونده: 1406/91، شماره دادنامه: 2356، مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید صدری شیرانی نشانی: اصفهان، ابتدای 
بزرگمهر کوی گلبرگ س��اختمان گلبرگ طبقه 4، وکیل: س��عید تیموری نشانی: اصفهان 
شیخ صدوق ش��مالی مجتمع س��رو طبقه 5 واحد 19، خواندگان: 1- غالمرضا صدری 
شیرانی نش��انی: اصفهان بزرگمهر کوی گلبرگ س��اختمان گلبرگ طبقه 4، 2- مرضیه 
کش��فه مجهول المکان، خواس��ته: الزام خواندگان به تنظیم س��ند رسمی مشاعی یکباب 
آپارتم��ان 200 متری از پالک ثبتی 4931/3 بخش 4، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی آقای مجید صدری ش��یرانی با وکالت 
آقای س��عید تیموری به طرفیت غالمرضا صدری ش��یرانی و خانم مرضیه کش��فه به 
خواس��ته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مش��اعی یکباب آپارتمان 200 متری از 
پ��الک ثبتی 4931/3 بخش 4 با توج��ه به مدارک ابرازی خواهان از جمله قرارداد عادی 
مورخ��ه 90/12/10 و 78/12/10 که حکایت از وقوع بیع ف��ی مابین خوانده ردیف دوم 
)که حس��ب وصول پاسخ استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالک مالک رسمی ملک می 
باشد( و خوانده ردیف اول و همچنین خوانده ردیف اول با خواهان داردو نظر به نظریه 
کارشناس��ی که تبدیل مت��راژ به دانگ و تطبیق با محل انجام ش��ده و با عنایت به اینکه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسمی شورا به تاریخ 91/9/6 حضور نیافته 
و الیحه ای نیز به ش��ورا مبنی بر رد دعوی خواهان ارائه ننموده اند لذا ش��ورا دعوی 
خواهان را محمول به صحت دانس��ته و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 224 قانون 
مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده ردیف دوم را به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی مقدار یک دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 4931/3 بخش 
چهار به )میزان متراژ 216 مترمربع( و پرداخت مبلغ پنج میلیون و دویس��ت هزار ریال 
بابت هزینه کارشناس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 34/000 
ری��ال جهت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم و در م��ورد خوانده ردیف اول به 
لحاظ عدم احراز مالکیت رس��می و به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می دارد. رأی صادره در قس��مت محکومیت غیابی ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و بیست روز پس از آن )همچنین 
قرار رد دعوا( قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان می باشد. 

شعبه سی و دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
139 کالس��ه: 1342/91، شماره دادنامه: 2198، مرجع رس��یدگی: شعبه 7 شورای حل 
اخت��الف اصفهان، خواهان ها: عباس مختاری و علی اکبر مختاری نش��انی: اصفهان خ 
معراج نرس��یده به پل تمدن مصالح فروش��ی اخوان مختاری، وکیل: عزت اله الماس��ی 
زفره نش��انی: اصفهان خ بزرگمهر خیابان شاهزید س��اختمان بیمه ایران، خوانده: فتح 
اله کالنتری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال طبق رسید عادی، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای عباس و علی اکبر مختاری با وکالت عزت اله الماس��ی به طرفیت 
آقای فت��ح اله کالنتری به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال طبق رس��ید عادی 
مورخ 90/1/30 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حض��ور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که مؤید برائت ذمه خویش )خود( نس��بت به 
دعوی خواهان ارائه ننموده لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانس��ته داده و 
ب��ا اس��تناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از 
تاری��خ تقدیم دادخواس��ت )91/7/26( لغایت تاریخ اجرای حک��م در حق خواهان صادر 
و اع��الم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل وا 
خواهی در این ش��عبه می باش��دو پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ قرار
140 بتاریخ 91/12/27 در وقت فوق العاده پرونده کالس��ه 912071 د/ 30 دادیار شعبه 
30 دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان به تصدی امضاءکننده زیر تحت نظر اس��ت با 
عنایت به محتویات پرونده و نظر به تقاضای شاکی خصوصی به تبع امر کیفری دائر به 
تأمین خواس��ته بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. قرار دادسرا: در خصوص 
تقاضای اس��ماعیل باباصفری رنانی با وکالت ابراهیم جاللی علیه هوش��نگ زمانی دائر 
بر صدور قرار تأمین خواس��ته به تب��ع امر کیفری موضوع پرون��ده )912071 د/ 30( 
خودروی سوناتا به ش��ماره انتظامی 924 ل 31 ایران 43 متهم آقای هوشنگ زمانی از 
توجه به محتویات پرونده، مالحظه ش��کایت شاکی خصوصی، تقاضای تأمین خواسته 
نامبرده بش��رح پرونده فوق الذکر و با عنایت به دالئ��ل موجود در پرونده برعلیه متهم 
ش��امل شکایت شاکی و شهادت ش��هود دال بر توجه به اتهام مذکور به وی قرار قبولی 
تأمین خواس��ته خودرو سوناتا به ش��ماره انتظامی 924 ل 31 ایران 43 متهم مستنداً به 
ماده 74 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 1378 صادر 
و اع��الم. قرار صادره پس از موافقت و ابالغ بالفاصله قابل اجراء و ظرف مدت ده روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی شهرس��تان اصفهان می باشد. دادیار شعبه 

30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

اخطار اجرایی
141 ش��ماره: 91-1145 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 1776 تاری��خ 91/10/12 حوزه 5 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- سید 
حمزه تقوی اصفهانی 2- رضا یوس��فیان 3- اس��ماعیل نیک نفس همگی مجهول المکان 
محکومند به: پرداخت تضامنی س��ی و پنج میلیون ری��ال 35/000/000 ریال بابت وجه 
چک 901/00069535-91/6/20 پس��ت بانک و چهارصد هزار ریال هزینه دادرس��ی و 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 91/6/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
محمدعلی خطابخش کوله پارچه نام پدر: مرتضی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: خ خرم 
ش��تر گلو اول الیادران ک غنچه داالن پالک 120. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 5 حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
142 ش��ماره: 91-1571 ش 5 بموجب رأی ش��ماره 1844 تاری��خ 91/10/25 حوزه 5 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احمدرضا 
حسین زاده بارده نام پدر: اسکندر مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 83749 اصفهان 14 
و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق محکوم له حسین کهکشان 
نام پدر: داریوش نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه ملک شهر خ گلستان خ صفا کوچه 
ش��فق بن بس��ت نیلوفر پ 1. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

خبر روزیادداشت

خبر ویژه

4
اولین عرضه تیرآهن ذوب آهن در سال جدید

ذوب آهن اصفهان برای اولین بار در سال ۹۲ تیرآهن های ۱۸، ۲۰، ۲۲ و ۲۴ را به رینگ فلزات 
بورس کاال می آورد که برخی معامله گران از عدم تغییر قیمت ها خبر داده اند ولی  برخی دیگر 
معتقدند که قیمت ذوب آهن برای این عرضه نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

 تغییر برنامه ریزی
 برای کنترل بازار

 رییس مجمع امور صنفی اصفهان 
 عباسعلی بصیرت

 برای کنترل ب��ازار، در موارد خ��اص همانند نوروز و ایام پ��ر تقاضا باید 
برنامه ریزی ها تغییر کند که با همکاری مدی��ران و اتحادیه ها امکان پذیر 
می ش��ود.  هرچند قیمت میوه و صیفی جات نس��بت به     سال گذشته 
افزایش داشته، اما در اصفهان نسبت به سایر استان ها وضعیت قیمت ها 
مطلوب تر است. بازار میوه تا شب عید نیز مطلوب بود، اما در روزهای پایانی 
سال، میوه به قیمت گران وارد 
میدان مرکزی می��وه وتره بار 
اصفهان شد و با وجود کنترل 
بازار، این رویه به علت کمبود 
کامیون و کاهش تحویل میوه 
ادامه یافت. بازرسان اتحادیه در 
نوروز تعطیلی نداش��ته و با دو 
شیفت در سطح شهر فعالیت 

می کردند.

 توقف شماره گذاری خودروها
 تا دو هفته آینده

مدیرکل ماشین س��ازی و نیرومحرک��ه وزارت صنعت با اش��اره به 
توقف ش��ماره گذاری خودروهای داخلی، به فارس گفت: برای حل 
این مش��کل، به دنبال اخذ مصوبه از هیأت دولت هس��تیم تا جهت 
نصب ایربگ و تولید خودرو با اس��تاندارد یورو ۴ به خودروس��ازان 

مهلت داده شود.
کیومرث فروتنی درمورد توقف ش��ماره گذاری خودروهای داخلی 
اظهار داش��ت: در حال پیگی��ری این موضوع هس��تیم تا مصوبه ای 
برای مهلت دهی به خودروس��ازان جهت نصب کیس��ه هوا و تولید 
با اس��تاندارد یورو ۴ از هی��أت دولت دریافت کنی��م. وی ادامه داد: 
امیدواریم مش��کل توقف ش��ماره گذاری خودروها ط��ی یک تا دو 
هفته آینده برطرف ش��ود. فروتن��ی با بیان این ک��ه در حال حاضر 
شماره گذاری اکثر خودروهای داخلی متوقف است، گفت: تندر۹۰، 
تیانا، مگان، پژو ۲۰6، ویتارا و پژو ۲۰7 از جمله خودروهایی هستند 
که با استاندارد یورو ۴ تولید می شوند، ولی پژو ۴۰5، سمند و پراید 

هنوز با استاندارد یورو۲ تولید می شوند.
 وی توضیح داد: ب��رای تولید این خودروها با اس��تاندارد یورو ۴ نیز 
تأییدیه صادر ش��ده، ولی هنوز به تولید انبوه نرسیده اند. به گزارش 
 فارس، پلیس از ابتدای س��ال ج��اری ش��ماره گذاری خودروهای 
داخلی با مدل ۹۲ را به درخواس��ت س��ازمان محیط زیست متوقف 

کرده است.

 پیشنهاد 4100 تومانی
 برای درب مرغداری

رییس اتحادیه سراسری مرغداران با بیان این که قیمت مرغ 
در بازار به ضرر تولیدکنندگان است، گفت: تعیین قیمت کف 
و سقف و صادرات می تواند قیمت را متعادل کند که در این 
زمینه قیمت۴۱۰۰ تومانی مرغ زنده درب مرغداری پیشنهاد 
شده است. حس��ین مقدم نیا با بیان این که زنگ خطر برای 
تولیدکنندگان مرغ به صدا در آمده است، گفت: در حالی که 
پیش بینی تولید مرغ ۱5۰الی۱6۰ هزار تن بود، مرغ منجمد 
در ایام عید به بازار تزریق شد و تا دو روز پیش نیز ادامه داشت. 
رییس اتحادیه سراس��ری مرغداران افزود: وجود مرغ بیش 
از نیاز در بازار باعث کاهش قیمت ش��د که ادامه این روند به 
ضرر تولیدکنندگان اس��ت. به گفته مقدم نیا قیمت مرغ در 
کشتارگاه ها به کمتر از۴5۰۰ تومان و در بازار به حدود ۴6۰۰ 

تومان رسیده است.

پیشنهاد برای حل مشکل 
پرداخت وام ازدواج

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان 
گفت: رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس پیش��نهاد داده 
اس��ت تا طرحی دو فوریتی جهت اعطای ردی��ف اعتباری 
مشخص برای وام ازدواج اختصاص داده شود. مسعود امینی 
در این رابطه افزود: پیرو جلسه کارگروه وام ازدواج با اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس، رییس این کمیسیون پیشنهاد 
داده تا با ارایه طرح دو فوریتی جهت اعطای ردیف اعتباری 
خاص برای وام ازدواج، مشکل این نوع وام حل شود. وی گفت: 
با اعطای این ردیف اعتباری، پرداخ��ت وام ازدواج متکی به 
پس انداز قرض الحس��نه بانک ها نب��وده و ردیف اعتباری و 

منابع مشخصی به این امر اختصاص خواهد یافت.

 افزایش 1/۹ درصدی
 قیمت جهانی گندم

قیمت گندم در بازارهای جهانی با انتش��ار خبری مبنی بر 
خرید۹6۰ هزار تن گندم نرم قرمز از سوی چین به باالترین 
میزان در یک هفته رسید. بر اساس این گزارش، محموله های 
گندم در بازه زمانی ژوئن تا دسامبر از خلیج مکزیک حرکت 
خواهند کرد. در هیأت تجاری ش��یکاگو، قیمت گندم برای 
تحویل در ماه می ۱/۹درصد افزایش یافت و به 7/۱۲5 دالر 

در هر۳6 کیلوگرم رسید.  

اخبار کوتاه

    براس��اس توافق هیأت رییس��ه کمیس��یون تلفی��ق و بنا به 
محدودیت زمانی که داریم مقرر شد در۴ هفته کاری کار بررسی 
الیحه بودجه۹۲را در کمیسیون تلفیق به انجام برسانیم. بنابراین در 
دو هفته اول کلیات و مباحث درآمدی و در هفته سوم و چهارم بحث 
هزینه ای مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا تالش بر این است پس 
از تعطیلی یک هفته ای مجلس در جلسه یک شنبه ۱5 اردیبهشت، 

گزارش کمیسیون تلفیق در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
   برخالف سال های گذش��ته که حدود ۴-5 جلسه به شنیدن 
توضیح��ات وزی��ر اقتص��اد و معاونت برنام��ه ری��زی و راهبردی 
رییس جمهور و وزیر نف��ت، رییس بانک مرک��زی و وزیر صنعت 
و معدن اختصاص داده می ش��د، امس��ال تصمی��م گرفتیم این 
روال را تغیی��ر دهی��م و هفته آخر کمیس��یون تلفی��ق، فرصت 
 بیش��تری به کمیس��یون ها و نماین��دگان داده ش��ود، بنابراین

برنامه ریزی طوری انجام ش��د که توضیحات وزیر اقتصاد، رییس 
بانک مرکزی و معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری را اس��تماع 
کردیم. تصمیم داشتیم وارد کلیات شویم، اما عده ای از نمایندگان 

معترض بودند که هنوز اطالعات کافی از کلیات ندارند.
      طبق گزارشی که ارایه کردند عملکرد بودجه دولت در سال۹۱ 
از ۱۴۴ هزار میلیارد مصوب به۱۰7میلیارد عملکرد داشته است و 
حدود۱5هزار میلیارد آن عمرانی و۹۱ ه��زار میلیارد  هم بودجه 
جاری بوده اس��ت و باقی تفاوت تملک دارایی ها بوده است. سؤال 
نمایندگان این بود که مابه التفاوت را از کجا آورده اند که توضیح 
دادند بخشی از آن مربوط به مالیات تسعیر بوده که بانک مرکزی به 
دست آورده و بخشی هم مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای.
   نظر نمایندگان این بود که وابس��تگی بودج��ه به نفت نه تنها

کم نشده بلکه به لحاظ ریالی افزایش هم داشته است، زیرا در بودجه 

هم اکنون67 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش 
بینی شده است که با توجه به افزایش نرخ ارز از۱۲۲6به۲5۰۰، به 

درآمد ریالی بخش نفت اضافه شده است.
    س��ال۹۱ بودجه جاری۱۰۱هزار میلیارد تومان مصوب ش��د 
که۹۱هزار میلیارد آن محقق ش��د و هم اکن��ون بودجه جاری در 

الیحه۹۲، ۱۲۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

افزایش یارانه نان ودارو
    چون قرار است دیگر نرخ ارز مرجع نداشته باشیم، وقتی نرخ 
ارز تک نرخی می شود مجبور می شویم برای برخی اقالم مثل دارو 
و نان یارانه پیش بینی کنیم. این یارانه در بودجه پیشنهادی دولت 

از ۱۳هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد  افزایش داشته است.
    دولت برای هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم،۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی کرده اس��ت که۱۰ هزار میلی��ارد آن به بخش 
عمرانی و 5 هزار میلیارد به بودجه جاری تزریق شود، اما به نظر می 

رسد دولت با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد. 

تغییر نرخ بنزین در سال جاری
   پیش��نهادی در کمیس��یون برنامه و بودجه مطرح شد که اگر 
مرحله دوم اجرا نشود در بحث اقالم حامل های انرژی تغییر قیمت 
داده شود؛ به عنوان مثال پیشنهاد این است که قیمت بنزین سهمیه ای 
از۴۰۰به7۰۰و قیمت بنزین آزاد از7۰۰به ۸۹۰ افزایش یابد، البته 
شاید در گاز CNG هم تغییراتی داده ش��ود. کمیسیون برنامه و 
بودجه درباره سایر اقالم انرژی پیشنهادی ندارد، اما ممکن است 

سایر کمیسیون ها و یا کمیسیون تلفیق، پیشنهادی ارایه دهد.
  ما در جلسات مشترک دولت و مجلس هم بررسی هایی کردیم 
که نش��ان می دهد با توجه به نرخ باالی تورم، تحریم ها و شرایط 
اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم مناسب نیست، زیرا 
اگر قیمت حامل ها را افزایش دهیم چون تولید کننده نمی تواند 

براساس تکنولو ژی در استفاده از انرژی صرفه جویی کند. 

تحلیل دولت برای افزایش نرخ تورم واقعی نیست
  دولتی ها تحلیلی دارند که بر اساس آن معتقدند اگر مرحله دوم 
با اعداد و ارقامی که آنها مد نظر قرار دارند اجرایی شود، نرخ تورم 
تنها ۱۲-۱۳ درصد اضافه خواهد ش��د و با توجه به این که ما نرخ 
تورمان باالی۳۰ درصد است، این  نرخ به۴۰ تا5۰ درصد می رسد، 
در حالی که ما معتقدیم این تحلیل دولت واقعی نیست و پیش بینی 
می کنیم در صورت اجرایی شدن مرحله دوم با ارقامی که مد نظر 

دولت است، موج تورم بعدی را در پیش خواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی:

بنزین گران نمی شود

افزایش نرخ قیمت بنزین چند سالی است در کشور سیر صعودی به خود گرفته و شاید به جرأت بتوان  گروه 
 گفت که این افزایش قیمت در نوع خود بی س�ابقه بوده اس�ت. در راس�تای ای�ن افزایش قیمت که اقتصاد 

تحلیل ها  و تفسیرهای متفاوتی به دنبال دارد، تاکنون شاهد خدمتی متقابل از سوی دولت از جمله 
 پایین آمدن نرخ خودرو نبودیم و برعکس قیمت خودرو همراه با گرانی بنزین به مراتب افزایش یافت. در س�ال جاری نیز 
زمزمه های افزایش نرخ بنزین دوباره به گوش می رس�د که این بار این صحبت از جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران شنیده شد. قادری که اولین نشست خبری سال را در میان خبرنگاران برگزار 

کرد به مسایئل مهم اقتصادی در سال جاری می پردازد. در ادامه گزارش قسمت هایی از صحبت های وی را می خوانید:
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یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

اضافه شدن نام وتصویر مدیری به تیزرهای »تهران1500« 
تهیه کننده »تهران1500« از حل شدن مشکل عدم نام بردن مهران مدیری در تیزرهای تلویزیونی 
این فیلم خبر داد. ابوالحسنی گفت: نسخه جدید آگهی ها با اضافه شدن نام و تصویر مهران مدیری 

در حال آماده شدن است که تحویل بخش بازرگانی صدا و سیما خواهد شد. 

5

خط خطی های یک خط
نمایش��گاه آثار هامون بادپ��ر با عنوان 
»خط خطی ه��ای یک خ��ط« همراه با 
رونمایی کتابی به همین ن��ام از آثار به 
چاپ رس��یده این هنرمند، جمعه ۲۳ 
فروردین در گالری آموزشگاه خط خطی 
)هام��ون( گش��ایش یافت��ه و ت��ا ۲۸ 

فروردین ادامه می یابد.
هامون بادپر در این ب��اره گفت: کتاب 
»خط خطی های یک خط« دربرگیرنده طراحی های خطی من در فضای 
کاراکتر سازی است؛ کاراکتر هایی که همه ذهنی هستند، اگرچه در واقع 

از دنیای واقعی و از آدم های پیرامونم الهام گرفته شده اند.
نمایش��گاه آثار کتاب »خط خطی های یک خ��ط« در گالری خصوصی 
آموزش��گاه خط خطی )هام��ون( دربردارند۳0 اثر از آث��ار این هنرمند 
است که در قطع100 در۷0 چاپ شده است. مراسم گشایش نمایشگاه 
همراه با رونمایی و عرضه کتاب۲۳ فروردین از ساعت1۶ تا۲0 در گالری 

آموزشگاه خط خطی)هامون( برگزار خواهد شد. 

آداب المشق باباشاه اصفهانی 
کتاب »آداب المشق«، رساله خوشنویس 
مشهور قرن ده هجری  باباشاه اصفهانی، 
توسط انتشارات پیکره به چاپ رسید. 
این کتاب به آداب و اصول خوشنویسی 
در ش��ش فصل می پ��ردازد و نس��خه 
اصلیش اکن��ون در کتابخان��ه پنجاب 

الهور نگهداری می شود.
این اثر که به همراه دو کت��اب دیگر از 
علیقلی  خویی با عنوان »گلس��تان هنر1« و اثر عمادالکتاب س��یفی با 
عنوان »گلستان هنر۲« به صورت س��ه گانه چاپ شده را پژوهشگران 
برجسته  کش��ور دکتر حمیدرضا قلیچ خانی، دکتر یعقوب آژند و استاد 
علی راهجیری، تحقیق، گردآوری و تألیف کرده اند. گفتنی ست بابا شاه 
اصفهانی )بابا ش��اه عراقی( ملقب به رییس الرؤسا، از نستعلیق نویسان 
نامی در قرن دهم هجری ست که در کوهپایه اصفهان متولد شد. باباشاه 
در عصر خ��ود از مش��هورترین خطاطان بوده و خط��ش را به پختگی و 

لطافت ستوده اند. 
کتاب های »آداب المش��ق« باباش��اه اصفهانی به قیمت10 هزار تومان، 
علیقلی خویی به قیمت ۷ هزار تومان و عمادالکتاب س��یفی به قیمت۹ 

هزار تومان در شبکه  توزیع کتاب قرار گرفته است.

پروژه ارگ در مرحله مطالعاتی 
رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: 
به دلیل اهمیت باالی پ��روژه ارگ هنر 
اصفهان، مطالعات این ط��رح با دقت و 
وس��عت زیادی صورت گرفته و تا پایان 

شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
سید مهدی سیدین نیا با اشاره به اهمیت 
اجرای پروژه ارگ هنر در استان اصفهان، 
اظهار داش��ت: در س��ال جدی��د اعتبار 
مختصری توسط سازمان مدیریت استانداری اصفهان به مطالعات ارگ هنر 
اختصاص داده شده است. وی افزود: مطالعات نظری بر روی این پروژه در 
حال انجام است و امیدواریم در سال جدید این پروژه مورد حمایت گسترده 
دولت قرار گیرد. رییس حوزه هنری استان اصفهان با بیان این که کارهای 
مطالعاتی این پروژه تا شهریور ماه سال جاری به پایان خواهد رسید، تصریح 
کرد: این پروژه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، بنابراین مطالعات آن 
بسیار وسیع و دقیق خواهد بود. وی ادامه داد: جانمایی و طراحی این پروژه 

بعد از مطالعات آن صورت خواهد گرفت.

 ریزدانه های الماس
 در بازار موسیقی

آلبوم »ریزدانه های الماس« با آهنگسازی و نوازندگی اردوان کامکار 
روانه بازار موسیقی ش��د. آلبوم موسیقی »ریزدانه های الماس« شامل 
تکنوازی سنتور اردوان کامکار از سوی شرکت ققنوس در بازار موسیقی 
کشور منتشر ش��د. در این اثر بخش تکنوازی س��نتور اردوان در قالب 
کنس��رت پاییزی گروه کامکارهادر س��ال۹1 با عنوان »ریزدانه های 
الماس« عرضه شده است. اردوان کامکار عضو گروه موسیقی کامکار ها، 
از نوازندگان سر شناس سنتور اس��ت که کارنامه درخشانی در عرصه 

تکنوازی س��نتور از خود برجای گذاشته 
اس��ت که از این جمله می توان به انتشار 
مجموعه های متعدد با قابلیت های باالی 
تکنیکی همچ��ون آلبوم »دریا« اش��اره 
کرد. وی در دهه اخیر نقش بس��زایی در 
شکوفایی س��نتور نوازی در میان جامعه 
موسیقی داشته است، به گونه ای که از وی 
به عنوان یکی از پیش��روان سنتور نوازی 
مدرن و معاصر در تاریخ موس��یقی ایران 

یاد می شود.

 رونق دوباره سینما 
و چند عالمت سؤال 

با توجه به اعالم آمار فروش فیلم های سینمایی تا بیست و 
یکم فروردین ماه و پیشی گرفتن فروش»حوض نقاشی« 
س��اخته مازیار میری در تهران از فیلم »تهران 1500« 
به کارگردانی به��رام عظیمی و وارد ش��دن این فیلم به 
 باشگاه فروش میلیاردی ها، می توانیم به رونق و اعتالی 
دوب��اره س��ینمای اجتماعی بع��د از چند س��ال فترت، 
امیدوار باشیم؛ س��ینمایی که در این چند ساله به ویژه 
در س��ال1۳۹1 بابت مسائل حاش��یه ای آسیب و لطمه 

زیادی دید. 
اگر نگاهی گذرا به فیلم های اکران ش��ده در بهار1۳۹۲ 
داشته باش��یم متوجه می ش��ویم که اغلب این فیلم ها 
 در ژانر اجتماعی ساخته ش��ده اند و این مسأله می تواند 
 نش��ان دهن��ده رویک��رد جدید مس��ئوالن س��ینمایی 

باشد.
مس��عود ده نمکی با فاصل��ه گرفتن از کم��دی و طنز در  
»رس��وایی«  تالش می کند به طرح مسائل روز جامعه و 
دغدغه های جوانان اقدام کند و استقبال خوب مردم تا به 
امروز، فروش فیلم را از مرز دومیلیارد تومان باالتر برده و 
نشان می دهد مردم به چیزی فراتر از خندیدن سطحی 

هم توجه دارند . 
مازیار میری در »حوض نقاشی« به س��راغ دغدغه های 
 روز جامعه که یکی از پر رنگ ترین آنها بحث تحریم های

اقتصادی و محدود ش��دن ش��غل ها در جامعه است در 
قالب روایت یک داس��تان ملودرام می رود و فروش فیلم 
 نشان می دهد مخاطبان حتی موقعی که قهرمانان فیلم 
آدم های معلولی باش��ند و با آنها تفاوت داشته باشند، باز 

هم از فیلم استقبال می کنند.
قاعده تصادف عالمت سؤال های زیادی را در ذهن مطرح 
می کند که شاید مهم ترین این سؤالها این  مسأله باشد 
 که چرا فیلمی ارزش��مند که در جشنواره در بخش های

 مختل��ف م��ورد توجه ق��رار گرف��ت، فروش مناس��بی 
ندارد؟

ش��اید یکی از دالئل آن، عدم اراده مس��ئولین سینمایی 
در جهت حمایت ازآن فیلم به دلیل مضمون و اندیش��ه 
 کارگردانش باش��د ک��ه برخی از مس��ائل را ب��ه چالش 

می کشد .
»رژیم طالیی« هم نشان داد مردم دیگر با داستان های 
س��اده با بازیگرانی مش��ابه که حرف جدیدی را علیرغم 
رنگ و لعاب مطرح نمی کنند ، ارتباطی برقرار نمی کنند.

ش��روع کار حرفه ای خود را در س��ال ۸0 با »پلی��س جوان« آغاز 
 کرد و از آن سال به صورت مس��تمر در طول سال به عنوان یکی از 
برنامه سازان دائمی صدا وسیما ش��روع به فعالیت کرد. سیروس 
مقدم سالیان سال است که با ش��بکه های مختلف سیما قرار داد 
بسته تا در مناسبت های گوناگون وروزهای سرد وگرم سال، آنها را 

پای جعبه جادو بنشاند.
»دریایی ها«،»ریحانه«،»نرگس«،»اغماء«،»پیامک از دیار باقی«، 
»رس��تگاران«،»چاردیواری«،»زیر هش��ت« وخیل��ی دیگری از 
 عناوین که او ساخته نشان می دهد تمام موضوع های سریال سازی

را آزموده اس��ت. آنچ��ه که به عنوان س��ریال س��ازی دراین چند 
سال شاهد هستیم نش��ان می دهد که تنها وظیفه سازندگان آثار 
ومسئولینی که حمایت مادی ومعنوی خود را معطوف  کارگردان 
و محصول هن��ری آن می کنند، تنها س��رگرم س��ازی وپر کردن 
اوقات فراغت بیننده است وگاهی نیز پا را فراتر گذاشته و به خیال 
خود از نا آگاهی و س��اده انگاری مخاطب بهره می جویند تا برای 
پر کردن زمان نمایش از هر ابزاری اس��تفاده کنن��د. آنچه  در این 
مسابقه سریال سازی فراموش شده،آگاهی س��ازی است وایجاد 
بستری برای تفکر وتعقل بیننده در مواجه با مسأله ای که از طرف 
سازنده مطرح می شود، ولی شاهد هستیم که تکرار مکررات است. 
 سیروس مقدم از آن دس��ت کارگردانانی است که با زمان محدود 
می تواند یک س��ریال با طعم های مختلف ت��و لید کند، به همین 
خاطر به او لقب کارخانه سریال س��ازی داده اند، چون توانسته با 

بسته بندی متنوع، جعبه جادو را تزئین وصاحبان آن را راضی نگه 
دارد. »پایتخت« نام مجموعه ای تلویزیونی است که در ایام نوروز 
 سال1۳۹0از شبکه یک س��یمای جمهوری اسالمی پخش  شد و 
به دلیل استفاده نادرست از لهجه مازندرانی مورد انتقاد قرار گرفت، 
اما در طرف دیگر، عده ای نیز از آن دفاع کردند  و به دلیل استقبال 
مخاطبین خود، عوامل از ساخت قس��مت دوم این مجموعه خبر 
دادند و مس��ئولین نیز در جهت حمایت از آن برآمدند و پخش آن 
را در نوروز۹۲قطعی دانستند، اما به دلیل فعالیت های کاری گروه 
به تأخیر افتاد تا همین چند ماه پی��ش در یک فرصت کوتاه مانده 
به عید، قسمت دوم آن آماده ش��د ودرجدول برنامه های نوروزی 
قرار گرفت. »پایتخت ۲ « از جایی آغاز می شود که ارسطو کامیون 
خود  را که پس از یک تصادف ش��دید آسیب دیده تعمیر می کند 
و در ادامه نقی قرار اس��ت یک گنبد و دو گلدس��ته را از مازندران 
به تهران و به روس��تایی در قش��م ببرد. این گنبد و گلدسته ها به 
سفارش یکی از اهالی قشم ساخته شده و باید تا آنجا حمل شود. 
در این سفرنیز  خانواده همراه می شوند و در طول مسیر هر بار که 
این کامیون به شهری می رسد، مردم ش��هر به استقبال و زیارت 
این کامیون می آیند.  محس��ن تنابنده، ریم��ا رامین فر، علیرضا 
خمس��ه، احمد مهرانفر، لیندا کیانی و هومن حاجی عبداللهی از 
بازیگران این سریال هستند. آفت اصلی در این مجموعه استفاده 
از یک ش��یوه تکراری در پردازش قصه هاس��ت با همان س��یر با 
این تفاوت که این بار س��فری از ش��مال تا جنوب داریم. دو نکته 

 اساس��ی در این س��ریال  که به صورت عام ت��ر در مجموعه های
 تلویزیون��ی ک��ه دیده می ش��ود: تفکی��ک تیپ و ش��خصیت در 
س��ریال ه��ای نمایش��ی اس��ت، حض��ور کس��ی ک��ه م��ا آن را 
ش��خصیت بنامی��م و ویژگ��ی ه��ای ی��ک کاراکت��ر واقع��ی 
را داش��ته باش��د. ای��ن ش��خصیت ب��ه ط��ور معم��ول رئ��ال 
و دربردارن��ده خصلت ه��ای آدمی اس��ت ک��ه در موقعیت های 
 حاد گرفتار می ش��ود و حاال ب��رای رهایی از این مش��کالت باید 

راه ح��ل هایی را اتخ��اذ کند.
ه��ر ان��دازه ای��ن ش��خصیت 
برای از بی��ن بردن س��دهای 
مقابل خود کوش��ش بیشتری 
انج��ام دهد،موقعی��ت ه��ای 
 مختلفی نیز س��ر راه وی سبز 
 می شود. شرایط تیپ اما کمی 
متفاوت تر اس��ت، چون تیپ، 
ف��ردی ش��ناخته ش��ده و از 
گروهی خاص س��ت که اعمال 
و رفتارهای��ش تقریب��ا ب��رای 
هم��ه آشناس��ت و ب��ه همین 
خاطر اس��ت که ب��ه زودی از 
خاط��ر همه حذف می ش��ود. 
نکت��ه حائ��ز اهمی��ت همین 
جاس��ت ک��ه در پایتخ��ت 

م��ا ن��ه ش��خصیت داری��م و ن��ه حت��ی ی��ک تعری��ف از تی��پ 
ه��ای واقعی��ت  ترکی��ب  اس��ت.  س��ردرگم  بینن��ده   و 

اجتماع��ی و در کنار آن اس��تفاده از طن��ز اکنون به یک ش��یوه 
 مرسوم تبدیل ش��ده که در نهایت مس��یر تکرار را دنبال می کند.

»پایتخت« نیز از این قاعده مستثنی نیس��ت و تالش می کند به 
وسیله ش��خصیت ها ارتباط  بهتری با مخاطب خود برقرار کند و 
اشکال اصلی کار در همین جاس��ت که این اشخاص ویژگی های 

خود را تا به انتهای کار حفظ نمی کنند. 
نکته بعدی آشفتگی شخصیت هایی است که در درون یک سوژه 
دستمالی شده  و غوطه ورند. داستانک هایی که در جریان اصلی 
داس��تان  س��ریال جای می گیرند در اکثرمواقع به قدری تکراری 
هستند که لزوم پرداخت به آنها به خوبی حس می شود. شاید اگر 
 »پایتخت«، وجهه اجتماعی داس��تان های خود را حفظ می کرد، 
می توانست در بیان اثر و همچنین جذب مخاطب خود تا به انتها 
امیدوار باشد، چون در غیر این صورت دلیلی برای دنبال کردن این 

سریال از سوی بیننده وجود ندارد. 

خوانش انتقادی سریال محبوب نوروز امسال

سیروس مقدم در پایتخت 2 

الماس ها ابدی اند 
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 اکبر رادی 
در تاالر هنر

نامزد شدن هدیه 
تهرانی در انتخابات 

 
نمایش »محاق« به کارگردانی رادمهر کشانی که از نمایشنامه های معروف اکبر 

رادی است از 5 اردیبهشت ماه در تاالر هنر به روی صحنه می رود.
رادی در این باره گفت: این نمایش��نامه از س��ه اپیزود محاق، مرگ در پاییز و 
 مسافران تشکیل شده اس��ت که ما تنها اپیزود اول را به روی صحنه خواهیم 

برد. 
این کارگردان نمایش درباره موضوع نمایش محاق تصریح کرد: داس��تان به 
برشی از زندگی اجتماعی یک خانواده می پردازد و سعی در نقد نظام مرد ساالر 
دارد؛ نظامی که تحکم بر زنان در آن معمول است و معنا و مفهوم مردساالری 

به آن اطالق می شود.

جدا از برگزاری نمایشگاه عکس و حضور چهره های سیاسی در کنار او و حتی 
برگشت شدن چکش و اگر سر وصداها مجلس به خاطر عکس او در کنار یکی 
از رجال سیاسی را  نیز کنار بگذاریم، هدیه تهرانی این بار به سراغ انتخابات و 

سیاست رفته است.
چند روزی به موعد ثبت نام نمانده و از ۲۶ فروردین ماه، ثبت نام برای انتخابات 
شورای شهر چهارم آغاز می ش��ود. برخی از اعضای ش��ورای شهر تهران که 
سابقه دو دوره حضور در ش��وراها را دارند، درباره احتمال حضور دوباره خود 
 در ساختمان بهشت با مهر گفتگو کرده اند. در بخشی از این خبر، در کنار نام 
چهره های سیاسی، نام هدیه تهرانی نیز به چشم می خورد. بر اساس شنیده ها 

هدیه تهرانی قصد حضور در انتخابات شوراها را دارد .

   
 

اغل��ب افراد ش��هید آوین��ي را بیش از 
گروه
 هرچیز ب��ا مس��تندهاي »روایت فتح« فرهنگ

مي شناسند، اما او عالوه براین ها عموما 
در ح��وزه هاي نظ��ري هنر به خصوص س��ینما آث��ار مکتوب 
وارزش��مندي از خود بنا نهاده که از قضا امروز هم مي تواند با 
نگاهي منصفانه ودرك درس��ت از زمان ، محل تأمل و تحلیل 

قرارگیرد.

 آویني از همان زمان، به س��ینما به عنوان چیزي فراتر از یک 
هنر ساده و وجودي داراي ابعاد گس��ترده مي نگریست از این 
رو بس��یاري از ابعاد امروزي س��ینما به خص��وص از بعد تأثیر 

برمخاطب یا کارکردهاي سیاسي این هنر از منظر او دور نبود.
 از این رو بي مناس��بت نیس��ت که با مروري برآثار آن متفکر، 
اینک سیري داش��ته باش��یم بر مباني نظري اندیشه آویني در 

حوزه سینما.
آویني با نگاهي ژرف به جایگاه سینماگر به عنوان خالق ومؤلفي 
قابل احترام معتقد است: در فیلم هیچ تصویری نمی تواند» سهوا 
یا به طور تصادفی«درمیان مجموع��ه تصاویر فیلم قرار بگیرد؛  
این یک اصل کامال بدیهی است که انسان را به یک خصوصیت 

جامع درباره »واقعیت سینمایی« راهبر می شود. 
واقعیت سینمایی، »مصنوع فیلمساز« است و با عنایت به پیام و 
محتوا و غایت و سرنوشت واحدی شکل گرفته اند که فیلم بدان 

منتهی خواهد شد. 
تکلیف نهایی را »غایات فیلمس��از« تعیین می کند و بنابراین، 

همه چیز � زمان و  مکان، حرکات و روحیات پرسوناژها و ... حتی 
طول پالن ها �  با توجه به صورت  آرمانی فیلم، آنچنان که مورد 

نظر فیلمساز است، از سرنوشت واحدی تبعیت خواهد کرد. 
او پ��ا را فراتر مي گذارد و معتقد اس��ت تماش��اگر فاقد جایگاه 
اثرگذاري در این فرآیند است و مي گوید: در فیلم جایی برای 

انتخاب» تماشاگر« وجود ندارد. 
 فیلمس��از به جای تماش��اگر فکر و انتخاب کرده است و همه  
 اش��یاء و اش��خاص و وقایع و ح��رکات در واقعیت س��ینمایی 
نشانه  هایی هس��تند که به غایات، مفاهیم و عواطف موردنظر 

فیلمساز اشاره دارند.
 دخالت عوامل پیش بینی نشده را در کار،  چه از سر ناشیگری 
باشد و چه از سر مهارت بسیار فیلمساز، نباید نقض کننده  این 

معنا دانست. 
این ن��گاه اگرچه از ی��ک منظرتا ح��دي واقع گرای��ی افراطي 
محسوب مي شود و اساس��ا تمام غایت سینماي غرب وبه طور 
 خاص هالیوود برپای��ه اصالت همین دیدگاه اس��ت، اما به نظر 

مي رسد نمي توان تماش��اگر را به طور کامل از گردونه فرآیند 
انتقال پیام حذف کرد. 

تماشاگر یا مخاطب فعال، امروزه به راحتي تحت تأثیر پیام فیلم 
قرار نمي گیرد، به خصوص که ارتقاي س��طح س��واد رسانه اي 
جامعه مي تواند به این امر کمک کند، با این حال اگر بپذیریم 
 اکث��ر مخاطبین یک اثر س��ینمایي مخاطبین عام محس��وب 
مي شوند نمي توان این جایگاه فیلمساز واثر گذاري بر مخاطب 

را به راحتي وآرمانگرایانه نادیده انگاشت .
اگرچه آویني به معناي خاص کلمه فیلمساز ) فیلم داستاني( و 
یا حتي منتقد سینمایي نبود اما به تأیید بسیاري از کارشناسان 
بي شک باید اورا یک نظریه پرداز سینمایي دانست که از قضا از 

اصول بسیار محکمي هم برخوردار است. 
او س��عي مي کرد تا ب��ه هنرمن��دان جوان انقالب ونس��ل بعد 
 از خ��ودش بقبوالند ک��ه مي ت��وان از طریق همین اب��زار هنر 
حرف هاي بزرگ بسیاري را زد به شرط آن که با زبان خودمان 

این کاررا انجام دهیم.

 آنچه  مسابقه 
سریال سازی 

فراموش 
شده،آگاهی سازی 

است وایجاد 
بستری برای تفکر 

وتعقل بیننده در 
مواجه با مسأله ای 
که از طرف سازنده 

مطرح می شود

جادوي سینما از منظر شهید آویني
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افتخاری دیگر از سینمای سوئد 
گروه فرهنگ – ماکس فون س��یدو متولد10 آوریل1۹۲۹در س��وئد است؛ جایی که 
سینماگران بسیار بزرگی را همچون اینگمار برگمان به دنیای سینما عرضه کرده است. 
به طور کلی می توان گفت ماکس فون سیدو را با اکثر فیلم های اینگمار برگمن فیلمساز 
سوئدی، می شناس��یم و به راحتی نمی توانیم بازی او را در نقش آنتونیومی، شوالیه در 
فیلم »مهر هفتم« فراموش کنیم. او که در آن فیلم، مرگ را برای دقایقی مات می کند، 
و متبحرانه از عهده این مهم برمی آید تا در حد یک س��تاره بی مانن��د بر پرده نمایش 
بدرخشد و رمز ماندگاری خود را برمال سازد. او که بعدها به هالیوود رفت و در فیلم های 
بسیار مهمی ایفای نقش کرد اخیرا اقدام به انتشار کتابی با عنوان »ماکس فون سیدو« 
کرده اس��ت. برخی از فیلم های او عبارتند از »رابین هود«، »مهر هفتم« ، »جن گیر«، 

»مأموریت غیرممکن« و »آخرین مرد مبارز«. 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

زمان دیدار نهایی جام حذفی 
مشخص شد

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال زمان برگزاری دیدار نهایی جام حذفی را 
14 اردیبهشت اعالم کرد.

به این ترتیب تیم های پرس��پولیس و س��پاهان بای��د در روز چهاردهم 
اردیبهش��ت به مصاف هم بروند تا چهره نخستین تیم ایرانی راه یافته به 

رقابت های فصل آتی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود.

احتمال حضور ماهان در غرب آسیا
تیم بس��کتبال مهرام از حضور در رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب 
آسیا انصراف داد. مدافع عنوان قهرمانی به این دلیل که نتوانست بازیکن 
خارجی مورد نظر خود را جذب کند، تصمیم به کناره گیری گرفت تا پس 
از نایب قهرمانی دوره گذشته، دومین تیمی باشد که از باشگاه های غرب 

آسیا کناره گیری می کند.
فدراسیون بسکتبال حاال می تواند یک باش��گاه دیگر را جایگزین مهرام 
کند که ش��نیده می ش��ود ماهان  هم اکنون در حال مهیا کردن شرایط 
حض��ورش در این رقابت هاس��ت. در ص��ورت حضور تی��م اصفهانی در 
این رقابت ها حضور اوش��ین س��اهاکیان و اصغر کاردوس��ت، بازیکنان 
 تیم فوالدماه��ان در تیم پتروش��یمی بندرام��ام به عنوان ی��ار کمکی 
به خودی خود منتفی می شود. البته باش��گاه مهرام تأکید دارد که اگر 
هیچ تیمی نتوانست در باش��گاه های غرب آسیا شرکت کند حاضر است 
برای حفظ سهمیه ایران با تیمی ایرانی راهی رقابت ها شود. رقابت های 
بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از 21 تا 28 اردیبهشت در دهوک عراق 

برگزار می شود.

 خلعتبری تشویق شد
استقاللی ها تنبیه

کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال از محمدرضا خلعتب��ری به دلیل 
خویشتن داری در مقابل اهانت هواداران استقالل در مسابقه نیمه نهایی 

جام حذفی تقدیر کرد.
دیدار دو تیم استقالل و سپاهان از سری رقابت های جام حذفی درحالی 
برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم استقالل تخلفاتی صورت گرفت. 
برهمین اساس باشگاه اس��تقالل به دلیل پرتاب ترقه، اهانت و فحاشی 
تماش��اگران به پرداخت 8۰ میلیون ریال و به دلیل تأخیر دو دقیقه ای 
در ورود به زمین مسابقه به پرداخت ش��ش میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شد. همچنین کمیته انضباطی باشگاه سپاهان را به دلیل تأخیر 
چهار دقیقه ای در ورود به زمین به تذکر کتب��ی و پرداخت 12 میلیون 
ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این کمیته از خویشتن داری محمدرضا 
خلعتبری، بازیکن سپاهان در مقابل فحاشی تماشاگران استقالل از وی 

تقدیر و تشکر کرد. 

 حضور سه نماینده اصفهان 
در اردوی تیم ملی وزنه برداری

 ک��وروش باقری، س��رمربی تیم مل��ی وزنه برداری کش��ورمان اس��امی 
1۶ وزنه بردار را برای حضور در دور جدید تمرینات تیم ملی بزرگساالن 
اعالم کرد که در این فهرس��ت، نامی از وزنه برداران المپیکی به چش��م 

نمی خورد. همچنین سه نماینده از اصفهان به این اردو دعوت شده اند.
پس از برپایی نخس��تین اردوی تیم ملی بزرگساالن در اهواز، دور جدید 
تمرینات تیم ملی از ۳۰ فروردین ماه با نفرات زیر در محل کمپ تیم های 

ملی برگزار می شود:
دسته ۵۶ کیلوگرم: حسن گل پرور )همدان(، دسته ۶2 کیلوگرم: مجید 
عس��کری )هرمزگان(، دسته ۶۹ کیلوگرم: میالد خس��روی )مازندران(

دس��ته ۷۷ کیلوگرم: رس��ول تقیان )اصفهان(، علی میری )آذربایجان 
غربی(، حسین بیرانوند )مازندران(، دسته 8۵ کیلوگرم: وحید خدادادی 
)خوزستان(، دسته ۹4 کیلوگرم: سعید محمدپور و امین زارعی )اردبیل(، 
یاسین باقری )خوزستان(، دسته 1۰۵ کیلوگرم: کیا قدمی و عماد باقری 
)کرمانشاه(، محسن بهرام زاده )بوشهر(، دس��ته 1۰۵+ کیلوگرم: رشید 

شریفی و امیرحسین نظام الرعایا )اصفهان(، بهادر موالیی )مازندران(
پیش از این قرار بود دور جدید تمرینات تیم ملی با هدف آماده سازی برای 
شرکت در بازی های کشورهای اسالمی برگزار شود، اما با توجه به تعویق 
این رقابت ها، ملی پوشان از ۳۰ فروردین ماه برای شرکت در رقابت های 

وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن آسیا آماده می شوند. 

 کارگران کارخانه ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالدشهر

کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان برای حمایت از تیم فوتبال این باشگاه 
در دیدار روز جمعه این تیم مقابل پرس��پولیس به ورزش��گاه فوالدشهر 
اصفهان می روند. هرچند ذوب آهن یکی، دو سال پیش و در شرایطی که 
در کورس قهرمانی قرار داشت، در هر بازی جمعیت قابل توجهی را بر روی 
سکوهای فوالدشهر می دید، اما باشگاه اصفهانی این روزها برای حضور 
تماشاگران در ورزشگاه فوالدشهر دست به دامان مسئوالن شرکت شده 
است. قرار اس��ت برای دیدار روز جمعه ذوب آهن مقابل پرسپولیس هم 

کارگران شرکت ذوب آهن به ورزشگاه بیایند.

بازی مقابل پرسپولیس حکم 
فینال را دارد

هافبک تیم ذوب آهن/ محسن مسلمان    
بازی مقابل پرسپولیس حکم یک فینال را دارد و با توجه به جایگاه تیم ما در 
جدول، حتما باید مقابل پرسپولیس به پیروزی برسیم. این بازی با بازی های 
گذش��ته تفاوت دارد؛ هرچند که ما در بازی 
جام حذفی مقابل پرسپولیس خوب بازی 
کردیم، اما متأسفانه شانس نیاوردیم و بازی 
را واگذار کردیم. پس��ت و جایگاه من در تیم 
ملی با تی��م ذوب آهن فرق 
دارد، این درحالی است که 
شرایط حاکم بر تیم ملی و باشگاه 
هم فرق می کند و این تالش من و صادقیان و 
هم تیمی هایمان در تیم ملی بود که توانستیم 

در تورنمنت قطر پیروز شویم. 

6
ابرقویی نژاد عضو مجمع سازمان لیگ فوتبال شد

 جلسه رؤس��ای هیأت های فوتبال اس��تان های سراسر کش��ور در تهران برگزار ش��د و طی آن علی اکبر 
ابرقویی نژاد موفق شد به همراه حاج جعفری از کرمان، ششگالنی از آذربایجان و محمودی رییس هیأت 

فوتبال استان البرز به عضویت مجمع سازمان لیگ فوتبال در آید. 

داور علیه ماالگا قضاوت کرد
مانوئل پلگرینی، سرمربی تیم ماالگا پس از شکست مقابل دورتموند 
از عملکرد داور مسابقه به شدت انتقاد کرد و گفت: بعد از این که بازی 
2 بر یک به سود ما ش��د تصمیمات داوری علیه تیم ما بود. گل سوم 

دورتموند مانند چکشی بر سر ما بود.

کاسانو فصل را از دست داد 
 آنتونیو کاسانو، مهاجم اینتر در جریان باخت 4 بر ۳

خانگی برابر آتاالنتا مصدوم شد و بیرون رفت. طبق 
اعالم باشگاه او۳۰ تا4۰ روز خانه نشین خواهد شد؛ 

غیبتی که ممکن است تا آخر فصل طول بکشد.

نخستین محرومیت ماریو با میالن
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایتالیا ماریو بالوتلی، 
مهاجم جنجالی میالن را به علت دش��نام به داور دیدار 
تیمش با فیورنتینا دو جلسه محروم کرد. باشگاه میالن 

اعالم کرد به حکم محرومیت بالوتلی اعتراض دارد.
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باشگاه تصمیم گیرنده 
است

احتمال خداحافظی 
گودرزی از کشتی 

سرمربی ماهان اصفهان اعالم کرد، برنامه اش را برای فصل آینده لیگ برتر 
بسکتبال به باشگاه ارایه داده است، اما حضور در باشگاه های غرب آسیا نیاز 

به تصمیم گیری مدیریت دارد. 
محسن صادق زاده درباره شرایط ماهان اصفهان برای حضور در مسابقات 
غرب آس��یا و ادامه فعالیتش در این تیم، اظهار کرد: هم اکنون مس��ابقات 
باشگاه های غرب آسیا یک امتیاز محسوب می ش��ود، اما با شناختی که از 
اهداف ماهان دارم فکر می کنم این تیم تنها برای حضور، راهی غرب آسیا 
نمی شود. ما در جام شیخ راشد با شرایط بس��کتبال منطقه آشنا شدیم و 
اگر قرار باشد برای غرب آس��یا اعزام شویم تفکر باشگاه حضوری قدرتمند 
 اس��ت. با این حال زمان بسیار کمی پیش رو اس��ت و باید مدیریت باشگاه 

تصمیم گیری کند.  

نایب قهرمان المپیک 2۰12 لن��دن در اقدامی عجی��ب و دور از تصور، قصد 
خداحافظی از دنی��ای کش��تی را دارد. نایب قهرمان المپی��ک 2۰12 لندن 
می گوید: »1۰ سال است که تمام زندگی من به ورزش اختصاص داده شده و 
احساس می کنم از دیگر کارهایم چون تحصیل جا مانده ام، به عالوه من پنج 
سال است که درگیر مسابقات جهانی و المپیک هستم و تمام وقت در اختیار 
ورزش بوده ام، شاید تنها عشق به کش��ور و افتخار آفرینی برای آن، انگیزه ام 
 را زنده نگه داش��ت. وی ادامه می دهد: »متأس��فانه در هم��دان به ورزش بها 
نمی دهند و ای کاش در حمایت از ورزشکاران جهانی و المپیک، استانی مثل 
 مازندران را الگو قرار می دادیم.« وی در ادام��ه صحبت های خود می گوید:

» قبل از بازی های آسیایی به من قول زمین دادند، هنگامی که برگشتم از این 
اداره به آن اداره پیگیر حق خود بودم و در نتیجه هم موفق نشدم.«

فدراسیون بسکتبال ایران در سال جاری 
 گروه
تقویم شلوغی دارد و تیم های ملی در هر  ورزش

رده باید در رقابت های بین المللی شرکت 
کنند. 

تیم ملی بزرگساالن ایران قهرمانی آس��یا در فیلیپین را پیش 
رو دارد که س��همیه جام جهانی 2۰14 اسپانیاست. تیم ملی 
جوانان باید در جام جهانی زیر 1۹ سال جمهوری چک شرکت 
کند و تیم مل��ی نوجوانان نیز پ��س از حض��ور در رقابت های 
غرب آس��یا باید در ایران میزبان قهرمانی آسیا باشند. در کنار 
این رقابت ها جام »ویلیام جونز« و کاپ آسیا نیز برای تیم ملی 

رقابتی است که قهرمانان ایران باید در آن شرکت کنند.
در کن��ار برنامه های تیم ه��ای ملی، باش��گاه های ای��ران نیز 
رقابت های بین المللی دارند. مهرام)شاید هم تیم فوالدماهان( 
و پتروشیمی باید در باشگاه های غرب آسیا شرکت کنند و پس 
از آن یکی از آنها راهی باش��گاه های آسیا ش��ود. این وضعیت 
نش��ان می دهد که ملی پوش��ان ایرانی چه با پیراهن تیم ملی 
و چه با پیراهن مهرام و پتروش��یمی، از همی��ن ابتدا روزهای 

پرفشاری دارند. 
با این شرایط برنامه فدراسیون بس��کتبال برای تیم های ملی 

چیست؟!

تیم امید فراموش شده!
س��ال گذش��ته در همین روزها بود که فدراس��یون تیم ملی 
بزرگس��االن را به مهمد بچیروویچ، تیم ملی امید را به عباس 
آقاکوچکی و تیم مل��ی جوانان را به مهران حاتمی س��پرد، اما 
در جریان رقابت های قهرمانی جوانان آس��یا و کاپ آسیا برای 
بزرگس��االن، تیم ملی امید فراموش ش��د.  ش��اگردان عباس 
آقاکوچکی نزدیک به س��ه هفته در سال گذشته در اردو بودند 
و قرار شد راهی جام ویلیام جونز شوند که مهرام جایگزین این 
تیم ش��د و پس از آن نیز هیچ برنامه ای نداشتند. با این شرایط 
بسیاری از بازیکنان که شرایط حضور در تیم ملی بزرگساالن 
را نداش��تند کنار گذاشته ش��دند و فرصتی نداشتند تا خود را 
در تیم ملی امید نش��ان دهن��د. پس از این که کنفدراس��یون 
بسکتبال آس��یا رقابت رده امید را از تقویم سالیانه خود حذف 
کرد، این اتفاق در بسکتبال ایران نیز افتاد و سال گذشته ملی 
پوشان امید هیچ برنامه ای نداشتند. تنها نام تیم ملی حفظ شد 
و هیچ برنامه ای وجود نداشت. مطمئنا خود فدراسیون به خوبی 
می داند که جریان داش��تن اردوهای تیم مل��ی امید می تواند 
بازیکنان خوبی چون محمد جمش��یدی،  محمد حسین زاده،  
اصغر کاردوست و بس��یاری دیگر از ملی پوشان جوان را برای 
حضور در تیم ملی بزرگساالن و آینده بسکتبال ایران آماده کند.  
حال امید اس��ت تیم ملی امید ایران در س��ال جاری زیر سایه 
جوانان و بزرگساالن نباشد. در تقویم سال جاری مسابقه هایی 
چون جام ویلیام جونز و کاپ آسیا وجود دارد که تیم ملی امید 
می تواند در آنها ش��رکت کند و بین بازیکنان جوان انگیزه ای 

ایجاد شود؛ به این شرط که دوباره هدف کسب نتیجه نباشد.

تکلیف تیم ملی جوانان چیست؟
تیم ملی جوان��ان باید در جام جهانی زیر 1۹ س��ال جمهوری 

چک شرکت کند، اما در س��ال جدید هنوز برنامه ای پیش رو 
ندارد و چند تن از این بازیکنان این تیم در مهرام و پتروشیمی 
راهی باشگاه های غرب آسیا می شوند، اما مسأله اینجاست که 
هم اکنون س��رمربی تیم ملی جوانان )مهران حاتمی( در کنار 
پتروشیمی و تا اواخر اردیبهشت درگیر غرب آسیاست. پس از 
آن نیز رقابت های بسکتبال باش��گاه های آسیا در اردن برگزار 
می شود که اگر پتروشیمی سهمیه این رقابت ها را بگیرد مهران 
حاتمی به طور کامل درگیر پتروش��یمی خواهد شد و جوانان 

ایرانی بدون برنامه می مانند.
جوانان ایران که در رقابت های قهرمانی آس��یا بر سکوی سوم 
ایستادند، در رقابت های جام جهانی پراگ در گروه دوم رقابت ها 
با آرژانتی��ن، لیتوانی و جمهوری چک هم گروه هس��تند. آنها 
فرصت زیادی تا آغاز این رقابت ها ندارند و باید خیلی زود برای 

به دست آوردن آمادگی کامل وارد تمرین شوند.

تیم ملی و فرصت باقی مانده تا قهرمانی آسیا
از 11 ت��ا 21 م��رداد نی��ز تیم مل��ی بس��کتبال ای��ران برای 
قهرمانی در آس��یا و کسب س��همیه جام جهانی اس��پانیا باید 
در فیلیپی��ن ب��ه مص��اف حریف��ان قدرتمند خود ب��رود. هم 
 اکنون که س��رمربی تیم ملی هنوز به ایران بازنگش��ته و اکثر 
 ملی پوش��ان نیز ت��ا انته��ای باش��گاه های غرب آس��یا که تا 
بیست و هشتم اردیبهشت در عراق برگزار می شود، درگیر این 

رقابت ها هستند. 
س��ازمان تیم های ملی هنوز برنامه ای برای تی��م ملی ندارد و 
باید منتظ��ر ماند تا بچیرووی��چ به ایران بازگ��ردد. البته بوبان 
میتف که پای��ان فروردین ق��راردادش با ایران تمام می ش��ود 
 هم اکن��ون در ای��ران اس��ت و باید وضعی��ت ق��رار داد او نیز 

معلوم شود. 

سال پرترافیک برای بسکتبال  

خبری از برنامه ریزی نیست
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برنامه هفته سی و دوم
جمعه ۲۳ فروردین

ذوب آهن – پرسپولیس، ساعت ۱۷
فجر سپاسی – مس

نفت آبادان – داماش
صبا – سایپا

ملوان – پیکان
نفت تهران – راه آهن

ب��از ه��م گ��ذر پرس��پولیس و یحی��ی  مسعود
 گل محمدی ب��ه اصفهان افتاد تا ش��اید افشاری

ذوب آهن با رس��یدن به س��ه امتیاز این 
مسابقه همچنان شانس خودش را برای حضور در مرحله پلی آف بقا 
در لیگ برتر حفظ کن��د. ذوب آهن بعد از شکس��ت یک بر صفر در 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی ک��ه با تک گل محمد نوری در 
وقت های اضافه به دست آمد، با خیالی راحت و فارغ از جام حذفی به 
لیگ چسبید و مس��اوی ارزشمند هفته گذش��ته در مقابل راه آهن 
شرایط را به گونه ای رقم زده که هنوز هم ذوبی ها به نسبت آلومینیوم 
شانس بیشتری برای حضور در پلی آف دارند و دو بازی متوالی خانگی 
برای شاگردان فرهاد کاظمی اگر با کسب حداقل چهار امتیاز به پایان 
برسد، می توان امیدوار بود که آلومینیوم در رقابت با ذوب آهن قافیه 
را ببازد. البته قرمزها هر چقدر که در جام حذفی موفق عمل کرده اند، 
در لیگ تیمی معمولی بوده اند که با قرار گرفتن در رتبه ششم جدول 
لیگ امیدی به گرفتن سهمیه آسیایی ندارند و همین مسأله باعث 
شده تا بازیکنان این تیم بیش��تر به دنبال محافظت از ساق هایشان 
برای حضور در فینال جام حذفی باشند و همان طور که در بازی مقابل 
پیکان هم دیدیم، شکست ش��اگردان گل محمدی دور از دسترس 
نیست. بازی جام حذفی ذوب آهن و پرسپولیس با شایعات زیادی 
در مورد توافق دو تیم بر سر امتیازات جام حذفی و لیگ همراه 
بود، ولی نمایش ذوبی ها در بازی با پرسپولیس که به دقیقه 12۰ 
هم کشیده شد، نشان داد که شاگردان فرهاد کاظمی به دنبال 

برگزاری یک فوتبال پاک هس��تند و اگر در بازی روز جمعه هم 
بتوانند همان بازی اسفندماه را تکرار کنند، کار پرسپولیس در 
اصفهان سخت می شود. این بازی فرصت خوبی برای بازیکنانی 
مثل محسن مسلمان و پیام صادقیان است که از نیم فصل شایعه 
مذاکراتشان با قرمزها برای فصل آینده به گوش می رسیده و دو 
بازیکن جوان ذوب آهن می توانند با انجام یک بازی درخش��ان 
کیفیت فنی خودش��ان را به قرمزها اثب��ات کنند، به خصوص 
صادقیان که در بازی رفت دو تیم در ورزش��گاه آزادی، س��تاره 
میدان بود و اگر ذوبی ها ۹ نفره نمی شدند، شاید پیروزی در آن 
بازی تا به امروز خیال ذوب آهن را از س��قوط راحت کرده بود. 
دوندگی خ��ط هافبک ذوب آه��ن،  در مقابل ق��درت تخریبی 
بازیکنانی مثل نقی زاده سرنوش��ت بازی را مشخص می کند و 
البته مدافعان ذوب آهن باید مراقب حرکات پا به توپ غالمرضا 
رضایی هم باشند که این روزها تبدیل به ستاره پرسپولیس در 
خط حمله شده است. بکو فوفانا هم اگر می خواهد که برای فصل 
آینده خودش یک مشتری دست به نقد پیدا کند، باید این بازی 
را به عنوان سکوی پرتابش در فوتبال ایران به حساب بیاورد تا 
شاید نمایش تاکتیکی شاگردان فرهاد کاظمی در طول نیم فصل 

دوم سرانجام به نتیجه برسد.

محرومان پرتعداد
خوشبختانه شرایط به صورتی پیش رفته که پرسپولیس بعد از 

شکست داماش در ضربات پنالتی و رسیدن به فینال، بازیکنانی 
مثل علی کریمی و رضا حقیقی را ب��ا خود به اصفهان نیاورده تا 
مصدومیت کهنه آنها جدی نشود و محمد قاضی هم خودش را 
در بازی با پیکان س��ه اخطاره کرد تا مجبور نباشد که در مقابل 
چش��م هواداران ذوب آهن بازی کند و غیبت این س��ه بازیکن 
فرصت را برای ذوبی ها فراهم می کن��د تا ضربه نهایی را به تیم 
بی انگیزه پرس��پولیس وارد کنند. در ترکیب ذوب آهن هم به 
غیر از س��پهر حیدری محروم، بقیه بازیکنان آماده هس��تند و 
مصدومیت جزئی رجب زاده هم برطرف ش��ده تا دست فرهاد 
کاظمی برای اس��تفاده از همه بازیکنانش باز باش��د. تنها نکته 
مبهم ترکیب ذوب آهن، جانشین س��پهر در قلب خط دفاعی 
 است که باید دید کادر فنی ذوب آهن از بین شفاعت، بهادرانی و 
جراح کار کدام بازیکن را برای مقابله با مهاجمان پرسپولیس در 

کنار صلصالی و علیرضا محمد قرار می دهد.

حضور تماشاگران سپاهان
اما بازی فردا از دو جهت برای هواداران سپاهان هم دارای اهمیت 
است؛ چون به هر حال پرسپولیس در بازی فینال جام حذفی که 
هنوز خبری از زمان و مکان برگزاری آن نیست، حریف شاگردان 
 زالتکو کرانچار اس��ت و ش��اید حمای��ت هواداران س��پاهان از 
ذوب آهن و پیروزی شاگردان کاظمی بتواند شرایط روحی دیگر 
 تیم اصفهان را برای شکست پرسپولیس فراهم کند. سپاهانی ها

در بازی ج��ام حذفی ذوب آه��ن و پرس��پولیس هم حضوری 
گس��ترده به همراه هواداران پرش��مار ذوب آهن در آن مسابقه 
داشتند و شاید این ائتالف دوباره تماشاگران فوتبال اصفهان، در 
بازی فردا هم تکرار شود. البته به غیر از این بازی فردا یک چهره 
ویژه دیگر هم دارد و محس��ن بنگر بعد از ماجراهایش در بازی 
پرسپولیس و سپاهان دوباره به ورزشگاه فوالدشهر باز می گردد 
تا این بار در مقابل ذوب آهن بازی کند و به همین خاطر تقابل 
احتمالی او با هواداران اصفهانی می تواند یک چهره ویژه از بنگر 

در این مسابقه بسازد.

انگیزه ذوب آهن، بی خیالی پرسپولیس

انتقاد رییس هیأت سوارکاری امضای سرخ زیر مجوز بقا
از شرکت توسعه و تجهیز

 رییس هیأت سوارکاری اس��تان اصفهان گفت: شرکت 
توس��عه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی بدون این که 
برای باش��گاه س��وارکاری اصفهان هزینه کند از هیأت 

اجاره می خواهد.
علی خیراللهی در گفتگو با ایسنا، در خصوص تصمیمش 
مبنی بر استعفا از ریاست هیأت سوارکاری استان اصفهان 
به دلیل شرایط سخت، اظهارکرد: شرکت توسعه و تجهیز 
اماکن ورزش��ی می گوید که هیأت باید هر س��اله اجاره 
باشگاه سوارکاری اصفهان را پرداخت کند. اما این شرکت 
هیچ گونه فعالیت و خرجی برای توسعه تجهیز و نگهداری 

و تجهیز این مکان نمی کند.
خیراللهی افزود: اسم این شرکت، مثال توسعه نگهداری 
و تجهیز اماکن ورزشی است، اما هیچ کاری برای توسعه، 
نگه��داری و تجهیز انج��ام نمی دهد و فق��ط طلب پول 

می کند.
رییس هیأت سوارکاری استان اصفهان ادامه داد: سال ها 
قبل از حضور من در هیأت، باشگاه سوارکاری اصفهان در 
اختیار بخش خصوصی بود و اجاره آن به شرکت توسعه 
تجهیز و نگهداری اماکن ورزش��ی پرداخت می شد، اما 
در آن زمان نیز هیچ گونه توس��عه و تجهیزی در باشگاه 

انجام نگرفت.
خیراللهی بیان کرد: از وقتی هیأت س��وارکاری باش��گاه 
را در اختیار ما قرار داده است تغییرات و توسعه اساسی 
در آن انجام گرفت و تمامی فاکتوره��ای مربوطه مانند 
ساخت جایگاه تماشاچیان و تعویض مانژ موجود است، 
 اما اگر شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی 
ادعا می کند کاری انجام داده اس��ت، فاکتور آن را ارایه 

کند.
وی اف��زود: با این ش��رایط س��خت ک��ه نه فدراس��یون 
سوارکاری و نه اداره ورزش و جوانان بودجه ای به هیأت 
می دهند، همین که خود هیأت توانسته به فعالیت خود 

ادامه دهد خوب است.
برای مثال در س��ال گذشته ما سه مس��ابقه کشوری را 
میزبانی کرده ایم که کار دش��واری بوده است. هم اکنون 
هم اگر شرکت توسعه، تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی 
ادعای دریافت اجاره باشگاه س��وارکاری را نداشته باشد 
می توانیم به خوبی گذش��ته به کار خود ادامه دهیم و در 
غیر این صورت برای چندمین بار درخواس��ت استعفای 

خود را خواهم داد. 

منهای فوتبال



یادداشت

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی   

طرح توسعه معادن استان در راستاي افزايش ظرفيت هاي اشتغال 
در سال جاري اجرايي مي شود و با توجه به نامگذاري امسال با عنوان 
»سال حماسه سياسي و حماس��ه اقتصادي«، استان، ظرفيت هاي 
فراواني در بخش صنعت و معدن و توسعه اين دو بخش دارد و بايد از 
ظرفيت هاي موجود در راستاي گسترش عدالت و توسعه اشتغالزايي 

استفاده كرد.
دول��ت، وظيفه دارد زيرس��اخت و 
زمينه الزم را براي توس��عه اشتغال 
و گس��ترش رف��اه م��ردم فراه��م 
كن��د، بنابراين با انج��ام طرح هاي 
كارشناسي، ظرفيت معادن استان 
و منابع عظيم زيرزميني ثروت بايد 
در راس��تاي خدمت به مردم به كار 

گرفته شود.

 طرح توسعه معادن استان 
امسال اجرایي مي شود

چهره روزیادداشت
با توجه به شعار امسال باید حماسه ای دوباره بسازیم

ظاهر خالدی مدير عامل سازمان همياری شهرداری های  چهار محال و بختياری گفت: 
اهداف و خط مشی اين سازمان در سال92 مبتنی بر شعار سال است و با توجه به شعار 

امسال بايد حماسه ای دوباره بسازيم. 

7

149 نشست مدیران دستگاه اجرایي 
برگزار شد

 مدي��ر كل رواب��ط عموم��ي وام��ور
بين المل��ل اس��تانداری چهار محال 
و بختياري گفت: در س��ال گذش��ته 
149نشس��ت خب��ري ومصاحب��ه 
مطبوعات��ي مديران دس��تگاه هاي 
اجراي��ي در اس��تان چهارمح��ال و 

بختياری برگزار شده است.
فرشاد طهماس��بي در ديدارشوراي 
 مرك��زي رواب��ط عمومي ه��اي اين اس��تان با نماين��ده ول��ي فقيه در 
 چه��ار مح��ال و بختياري ب��ا بيان اي��ن كه در س��ال گذش��ته مديران 
دس��تگاه هاي اجرايي149نشس��ت خب��ري و مصاحب��ه مطبوعاتي با 
خبرنگاران برگ��زار كرده اند، اظهار داش��ت: ه��زار مصاحبه اختصاصي 
راديو و تلويزيونی و تلفني در س��ال گذش��ته انجام ش��ده اس��ت. وي با 
اشاره به اين كه در س��ال گذش��ته340 برنامه اعياد اسالمي و مناسبت 
اسالمي توس��ط روابط عمومي براي كاركنان ادارات برگزار شده است، 
 بيان داش��ت: در س��ال گذش��ته چهارمين همايش رواب��ط عمومي ها

و كارگاه آموزشي با حضور استادان كشوري برگزار شده است.  طهماسبي 
با بيان اين كه سال92سال ويژه ای اس��ت، اذعان داشت: در سال جاري 
انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا را در پيش رو داريم كه 
بايد در اين زمينه روابط عمومي ادارات، نقش خود را به خوبي ايفا كنند. 
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رييس اداره فرهنگي تبليغات اسالمي چهارمحال و بختياري از 
فعاليت209مبلغ و مبلغه ديني براي برگزاري مراسم ايام فاطميه 

دراين استان خبر داد.
حجت االس��الم عبدالحميد صفوي افزود: اي��ن مبلغين با هدف 
تبليغ و نش��ر احكام مبين اس��الم و معارف اهل بيت )ع(، تبيين 
شخصيت حضرت زهرا)س(، بيان جايگاه زن در جامعه اسالمي 
و موقعيت حضرت زهرا )س( به عنوان يك زن در پيشبرد اسالم 
 و حمايت از واليت، در ايام فاطميه به مناطق مختلف استان اعزام 
مي ش��وند.  وي ياد آور ش��د: مبلغين اعزامي ش��امل49مبلغ و 
15مبلغه از دفتر تبليغات اسالمي قم و اصفهان هستند.  صفوي با 
اشاره به فعاليت145مبلغ بومي در اين ايام گفت: از اين تعداد60 
نفر از ائمه جماعت و 25 روحاني مس��تقر به هم��راه60 مبلغه با 

روحاني اعزامي در امر تبليغ همكاري مي كنند.   

انجام 9 هزار نفرروز تبليغ دیني در بروجن
 روحانيون اعزامي به شهرس��تان بروجن در مناسبت هاي ملي و 
مذهبي سال گذشته 9 هزار و 178نفرروز تبليغ ديني انجام دادند.
  رييس تبليغات اس��المي شهرستان بروجن با اش��اره به اين كه

در سال91در بيش از20مناس��بت ملي و مذهبي، مبلغ و مبلغه 
ديني به اين شهرستان اعزام شد، ماه هاي محرم، صفر، رمضان، 
رجب و ش��عبان و همچنين ش��هادت ائمه مانند ش��هادت امام 
صادق)ع( و رحلت پيامبر )ص(، ش��هادت حض��رت زهرا )س(، 
دهه فجر، ارتحال ام��ام خميني )ره( و روز معل��م را از جمله اين 

مناسبت ها برشمرد.  حجت االسالم مجيد الهيان افزود: در سال 
 گذشته873 نفر مبلغ و مبلغه در شهرستان بروجن فعاليت هاي

تبليغي را انجام دادند.  وي تصريح ك��رد: برگزاري گفتمان هاي 
ديني در م��دارس، مس��اجد و دانش��گاه ها، برگ��زاري مجالس 
سخنراني، پاسخگويي به شبهات و برپايي دوره هاي آموزشي قرآن 
و احكام از جمله فعاليت هاي روحانيون اعزامي است. الهيان افزود: 
در سال1391دو دوره آموزشي طرح تربيت خطيب با همكاري 
دفتر تبليغات اسالمي قم در شهرس��تان بروجن برگزار شد. وي 
يادآور شد: هم اكنون در شهرستان بروجن دو روحاني از دفتر تبليغات 

اسالمي و شش روحاني طرح هجرت مشغول به فعاليت هستند.

اعتكاف علمي دانش آموزان مدارس صدراي بروجن 
برگزار شد

دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه و پس��رانه علوم و معارف 
اس��المي صدراي بروجن به منظور باال بردن س��طح علمي خود 

معتكف شدند.
رييس تبليغات اسالمي بروجن گفت: 25 نفر از دانش آموزان پايه 
چهارم دبيرس��تان هاي دخترانه و پسرانه علوم و معارف اسالمي 
صدرا با برگزاري اعتكاف علمي در ايام تعطيالت نوروز، خود را براي 
حضور در آزمون سراسري آماده كردند. وي به حضور مداوم دبيران 
 در مدارس براي پاس��خگويي به اش��كاالت علمي دانش آموزان

اشاره و تصريح كرد: مشاوران آزمون سراسري هم به منظور ارايه 
خدمات مشاوره اي، دانش آموزان را همراهي كردند.

هفشجان يكی ازشهرهای اس��تان چهارمحال و بختياری است 
كه باالی70 درصد مردم آن به شغل جوشكاری مشغول هستند 
و تبح��ر مردم در جوش��كاری به گونه ای اس��ت كه بيش��ترين 
جوش��كاری های پروژه های مهم كشور به دس��ت جوشكاران 

هفشجانی انجام می شود.
شهر هفشجان اس��تان چهارمحال و بختياری يكی از شهرهای 
قديمی و زيبای اين اس��تان است كه بيشتر مردان شهر به شغل 
جوشكاری مشغول هستند. آوازه تبحر جوشكاری مردم اين شهر 
 به گونه ای است كه بيشترين و دقيق ترين جوشكاری های پروژه

 های مهم كشور در زمينه های لوله های انتقال گاز، نفت و... به آنها 
سپرده می شود و شهر هفشجان به صنعتگران مشهور شده است.

ش��هرت و  تبحركار جوش��كاری توس��ط هفش��جانی ها آنقدر 
ب��اال گرفته اس��ت كه بس��ياری از جوش��كارهای اين ش��هر به 
 كشورهای پيشرفته رفته اند و در پروژه های مهم مشغول به كار 
 هس��تند. حدود بيش از ش��ش هزار نفر از جوانان هفشجان در 
مجتمع های نفت و گاز پ��ارس جنوبی پااليش��گاه های آبادان 
و بندرعباس و طرح های خطوط لوله سراس��ر كش��ور به حرفه 
جوشكاری اشتغال دارند. جوش استيل، كربن، كاپرنيك و آرگون 
از انواع جوشكاری حرفه ای است كه هفش��جانی ها در ارايه آن 

تبحر دارند.

 جوشكاری؛ شغل 70 درصد جمعيت شهر هفشجان 
شهردار هفشجان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شغل70 درصد 

جمعيت شهر هفشجان جوشكاری است.
 لقم��ان س��لطانی اظهار داش��ت: اكثر مردم ش��هر هفش��جان 
به طور مس��تقيم و يا غير مس��تقيم در كارهای صنعتی شامل 
جوش��كاری، مونتاژكاری، پروژه های صنعتی، خ��ط لوله های 
گاز و نفت  مش��غول كار هس��تند. وی تصريح كرد: اهالی شهر 
هفشجان در نقاط مختلف كشور حتی خارج از كشور مشغول به 
كار جوشكاری هستند. سلطانی ادامه داد: شهر هفشجان به شهر 
صنعتگران معروف است و در همين راه دوازده شهيد صنعتگر را 
تقديم اين مرز و بوم كرده است. شهردار هفشجان اذعان داشت: 
شهر هفشجان در مقايسه با ديگر شهرهای استان از پارامتر های 
 قابل توجه شهری با جاذبه های گردشگری و توريستی برخوردار

است. سلطانی يادآور شد: شهر هفشجان دارای آب و هوای معتدل 
 كوهستانی و طبيعتی سرس��بز و زيبا و دارای چشمه سار های

 فراوان است كه می تواند در حوزه گردش��گری مورد توجه قرار 
گيرد.  رييس شورای اسالمی شهر هفشجان نيز گفت: جوانان اين 
شهر همچنين به كشورهای حاشيه خليج فارس و آفريقايی رفته 
و اين هنر را به نمايش گذاشته اند. مجتبی حيدری تصريح كرد: 
حيدری كرباليی محب باباجان خدابخشی و سيد جالل بهی از 
پايه گذاران حرفه جوشكاری در هفشجان هستند كه اين استادان 
از سال1330جوشكاری را به صورت حرفه ای در شركت ملی نفت 

كشورمان آموختند و به ديگران آموزش دادند.
    گفتنی است، هفشجان با 23 هزار جمعيت در 12 كيلومتری 

مركز استان چهار محال و بختياری قرار دارد.

آوازه تبحر 
جوشكاری مردم 
این شهر به گونه ای 
است که بيشترین 
و دقيق ترین 
جوشكاری های 
پروژه های مهم 
 کشور به آنها 
سپرده می شود

مبلغين تا پایان 
ایام فاطميه 
فعاليت هاي 
تبليغي خود را 
در نقاط مختلف 
روستایي و شهري 
شهرستان هاي 
 استان انجام 
مي دهند

هفشجان؛ شهر جوشكارهااخبارتبليغات اسالمی چهار محال وبختياری

اشتغال باالی70 درصد مردم به جوشکاریفعاليت 209 مبلغ دیني ویژه ایام فاطميه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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اخطار اجرایی
143 شماره: 1443/91/ش 8 بموجب رأی شماره 1855/91 تاریخ 91/11/2 حوزه 
8 شورای حل اختالف شهرستان شعبه اصفهان دادگاه عمومی اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه رسول صانعی نام پدر: غالمرضا مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبل��غ 14/400/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 44/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نش��ر 
آگهی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )88/6/16( 
ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ولی اله حبش��ی نام پدر: نعمت اله با وکالت 
مرضیه س��ورانی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شیخ بهایی نرسیده به چهارراه 
مصدق س��اختمان 596 طبقه دوم واحد 5. صادر و اعالم می نماید. وجه یک فقره 
چک به ش��ماره 954033 مورخ 88/6/16 بانک تجارت. ماده 34 قانون ش��وراهای 
ح��ل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی به 
دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جه��ت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
144 ش��ماره دادنامه: 2040، کالسه: 2077/91 ش 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و سوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای احسان تاجمیر ریاحی آدرس: 
اصفهان خ ارتش نرس��یده به خ مس��جد اعظم جنب ایران خودرو فروش��گاه نایت 
اسپرت، خوانده: آقای محمدرضا جلیل وند مجهول المکان، خواسته: تقاضای رأی 
اصالحی راجع به هزینه های نشر آگهی. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی اصالحی 
ش��ورای حل اختالف: نظ��ر به اینکه در دادنامه ش��ماره 1398 م��ورخ 91/8/27 
صادره از این ش��ورا با وصف تقاضای خواهان طی الیحه شماره 5/2032 مورخ 
91/12/16 تعیین تکلیف در خصوص هزینه نش��ر آگهی مس��کوت مانده علی هذا 
ش��ورا با اس��تناد به مواد 198 و 519 و 309 قانون آئین دادرس��ی مدنی و ماده 
32 قانون ش��وراها با قید اینکه خوانده محکوم به پرداخت هزینه نش��ر آگهی طبق 
تعرفه اداره ارشاد اسالمی ش��هر اصفهان در حق خواهان می باشد دادنامه فوق 
الذک��ر را اصالح می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت هزینه نش��ر آگهی را طبق 
تعرفه ارشاد از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت نماید. دادن رونوشت 
از رأی بدون این اصالحیه ممنوع اس��ت. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. کالسه 
پرونده: 91-731 ش ح 33، ش��ماره دادنامه: 1398، مرجع رس��یدگی: شعبه سی 
و س��وم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواه��ان: آقای احس��ان تاجمیر ریاحی 
نش��انی: اصفهان خ ارتش نرسیده به خ مسجد اعظم جنب ایران خودرو فروشگاه 
نایت اس��پرت، خوانده: آقای محمدرض��ا جلیل وند مجهول الم��کان، 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 آقای احسان تاجمیر 
ریاح��ی فرزند اکبر بطرفیت آقای محمدرضا جلیل وند فرزند رمضان بخواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 3/450/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 232870-90/9/5 عهده بانک 
تجارت ش��عبه وحید اصفه��ان کد 56470 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با 
توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی )نشر آگهی( 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 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ه 
میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال 3/450/000 ریال بابت اصل خواسته و سی 
و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد. مهرانفر- قاضی شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
145 ش��ماره: 1163/91 ش 14ح بموج��ب رأی ش��ماره 1829 تاریخ 91/10/27 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 

علی��ه آقای علی جهانگیری نام پدر: س��لطانعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رس��می موتورسیکلت به شماره 

انتظام��ی 4425-اصفهان 11 و پرداخت هزینه های نش��ر آگهی و مبلغ س��ی و 
چه��ار هزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی در ح��ق محکوم له آقای 
مصطف��ی تقیان نام پدر: قربانعلی نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر دینان کوچه 
ش��هید امراله تقیان. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کن��د که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9210460352500004 درخواس��ت:  ش��ماره   146
9109980352501758، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911784، در پرونده کالس��ه 

بایگانی 911784 این ش��عبه واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 4 اتاق ش��ماره 454 خواهان 
امیرمهدی مش��رف فرزند خس��رو با وکالت آقای فرج اله ش��اه سنایی به طرفیت 
خوانده زهرا اکبری نبی به خواس��ته اعس��ار از محکوم ب��ه تقدیم که دارای وقت 
رس��یدگی مورخه 92/2/31 ساعت 10/30 می باش��د نظر به اینکه آدرس خوانده 
مجهول المکان اعالم ش��ده با درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز 
م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انق��الب در امور مدنی 
مرات��ب ی��ک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��ریعتی- مدیر دفتر ش��عبه بیست و پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
148 ش��ماره: 11887 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین بایره مشجر 
جنب آب انبار بش��ماره پالک 1162- فرعی از 9- اصلی واقع در علیای نطنز جزء 
بخ��ش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم بتول انوری فرزند حاج ماش��اءاله و غیره در 
جریان ثبت می باش��د بعلت عدم رعایت ماده 66 آیین نامه بایس��تی تجدید گردد 
اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود 
پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 92/2/29 در محل ش��روع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 

گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند. ضمنًا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 317  ش��ادمان- 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ جهت دریافت نظریه کارشناسی
149 ش��ماره: 900302 ح 2 خواهان ش��رکت ایرتویا به مدیریت حسین حدادزاده 
طی اجرائی��ه 8910420350200116 درخواس��ت مزایده خ��ودرو تویوتا کمری 
توقیف ش��ده از محکوم علیه آقای جواد عباس��ی فرزند یداله فعاًل مجهول المکان 
را نموده اس��ت. حال ب��ا توجه به حصول نظریه کارشناس��ی و نظر به مجهول 

الم��کان بودن محکوم علیه وفق م��اده 73 ق.آ.د.م به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
مدت 3 روز از نش��ر آگهی جهت مالحظه و دریافت نظریه کارشناس��ی به اجرای 
احکام ش��عبه 2 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت مراجعه و ضمن دریافت 
نظری��ه کارشناس��ی چنانچه اعتراضی دارد کتبًا ارائه نمای��د. در غیر این صورت 
وفق مقررات این اجرا نسبت به انجام مزایده اقدام خواهد کرد. مدیر اجرای احکام 

شعبه 2 حقوقی اصفهان

ابالغ
150 شماره ابالغیه: 9110100352409209، شماره پرونده: 9109980352401249، 
شماره بایگانی شعبه: 911269، خواهان بانک صادرات با نمایندگی عباس ستاری 
دادخواستی به طرفیت خواندگان ایرج جعفری و مسعود میرطالیی و مهدی واهب 

به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالسه 9109980352401249 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/02/29 و س��اعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن کلیه خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. میرطالبی- منشی شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100361503569 ابالغی��ه:  ش��ماره   151
9109983737100257، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911807، خواهان سمیه رجبی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده امیر دولت آبادی به خواس��ته گواهی عدم امکان 
س��ازش تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 448 ارجاع و به کالسه 9109983737100257 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/02/28 و ساعت 11:00 تعیین شده است. 
ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. کریمی- متصدی امور دفتری ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350207177 ابالغی��ه:  ش��ماره   152
9109980350201212، شماره بایگانی شعبه: 911243، خواهان مرتضی قدیری 
دادخواستی به طرفیت خوانده س��عید امیرحاجیلو فرزند حسن به خواسته تأمین 
خواس��ته و مطالبه وجه س��فته و مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350201212 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/02/28 و 
س��اعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
153 کالس��ه پرونده: 911421 ح/ 26، وقت رس��یدگی: 92/2/28 س��اعت 9 صبح، 
خواهان: مرضیه مدنی فرزند س��عید، خوانده:س��ید فرهاد هاش��می فرزند محمد، 
خواس��ته: اثبات نسب، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک 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 رس��یدگی حضور بهمرساند. ارژندی- 

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
154 چ��ون گزارش ش��کایتی علیه آق��ای مهدی احمدی مبنی ب��ر بکارگیری اتباع 
غیرمج��از مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911184 ای��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز شنبه 92/2/28 س��اعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16575  جزینی- مدیر دفتر ش��عبه 119 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460350600019 درخواس��ت:  ش��ماره   155
9109980350600939، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910963، خواهان بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- سید حمید سجادی 
فر 2- محمد افغانی 3- محسن کلوشانی 4- عباس کلوشانی 5- حاج علی بهزادی 
فر به خواسته خلع ید از قسمتی از پالک 2248/2591/2911 بخش 6 ثبت اصفهان 
و قلع و قمع مس��تحدثات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم دادگاه نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350600939 
ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن بتاریخ 1392/02/28 و س��اعت 11:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. که به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف پنجم و درخواس��ت 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده 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 وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه شش��م دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350805415 ابالغی��ه:  ش��ماره   167
9109980350801101، شماره بایگانی ش��عبه: 911154، خواهان مؤسسه مالی 
و اعتباری مهر بس��یجیان ب��ه مدیریت آقای حمید نوری دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان هوش��نگ اس��ترکی و حمیدرضا حبیبی به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع 
و به کالسه 9109980350801101 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/3/1 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
168کالس��ه پرونده: 1769-91 ح 16، وقت رس��یدگی: 92/3/1 س��اعت 10 صبح، 
خواه��ان: تینا پوری��ادگاری، خوانده: مجید ش��فی خانی، خواس��ته: مطالبه نفقه. 
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
16 حقوق��ی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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همه حقایق وحشتناک درباره چیپس

  خوردن یک بسته  چیپس 
معادل نوشیدن 5 لیتر روغن

تحقیقات نش��ان می ده��د که خوردن یک بس��ته چیپ��س در روز 
شبیه نوش��یدن 5 لیتر روغن مایع در سال اس��ت. حقیقت امر این 
 است که خوردن چیپس و در کل اس��نک ها، نه تنها موجب چاقی و 
بیماری های قلبی می شود، بلکه مشکالت رش��دی را برای جنین، 

بیش فعالی را در کودکان و سرطان را در بزرگساالن به همراه دارد.
شاید خوردن چیپس و در کل اس��نک ها چندان هم هشدار دهنده 
نباشد، اما اگر مصرف آنها به یک عادت تبدیل شود، تبعات آن بسیار 
خطرناک اس��ت. برخی از تحقیقات نش��ان می دهد که یک سوم از 
کودکان بریتانیایی هر روز چیپس می خورند و دو سوم دیگر چندین 

بار در یک هفته چیپس مصرف می کنند.
در حقیقت در این کشور س��االنه شش میلیارد بسته چیپس مصرف 
می شود، به طوری که مردم هر سه دقیقه یک تن چیپس می خوردند 

یا هرکس دست کم100 بسته چیپس می خورد.
خوردن یک بس��ته چیپس در روز می تواند معادل نوشیدن 5 لیتر 
روغن در سال باشد. نیاز به گفتن نیس��ت که این اسنک ها عالوه بر 

چربی، حاوی نمک و شکر هم هستند.
شاید باور تمام این موارد منفی درباره بسته هایی با اشکال معصومانه  
 و خن��ده دار که در رنگ های روش��ن در فروش��گاه ه��ا خودنمایی 
می کنند دشوار باشد، اما حقیقت این است که این محصوالت از نظر 
صنعتی طوری طراحی شده اند که ذائقه ما را تحریک کرده و به نقطه 

اعتیاد می رسانند.
مایکل ماس نویس��نده کتاب»نمک، ش��کر، چربی: چگونه بزرگان 
صنعت غذا ما را فریب می دهند«، اظهار داشته است که تحقیقاتش 
نشان می دهد که چگونه ش��رکت های بزرگ تولید غذا، چیپس را 
از خوراکی نس��بتا هیجان انگیز دهه هفتاد به بمب هوشمند مغز ما 
تبدیل کرده اند.وی توضیح می دهد وقتی که یک چیپس در دهان 
خود می گذارید، مزه نمک بی درنگ ش��ما را درگی��ر می کند. این 

تأثیری است که در صنعت نمک به آن انفجار طعم گفته می شود.
چیپس های مدرن نیز سرشار از چربی هایی هستند که این صنعت به 
آن احساس دهانی می گوید. این موجب می شود که تجربه خوردن 
چیپس های امروزی شبیه لذت گاز زدن به یک پنیر چسبناک باشد. 
 ما این چربی را از طریق عصبی حس می کنیم که به آن عصب سه قلو

گفته می ش��ود. هرچه این احساس دهانی بهتر باش��د ما از خوردن 
چیپس لذت بیشتری می بریم.

راز نهایی چیپس در تردی آن اس��ت. محققان دریافته اند که هرچه 
صدای خوردن چیپس بیشتر باش��د، فرد از خوردن آن بیشتر لذت 

می برد. 

یک نقاش و طراح ایتالیایی با ادیت برخی از پرتره های 
تاریخی � که ب��ر پایه چهره های درباریان و اش��خاص 
زیبا در قرن ها پیش توسط نقاش��ان و مجسمه سازان 
مشهور ثبت ش��ده اند � آنها را به شکل ایده آل امروزی 
از زیبایی درآورده که برخی سایت های هنری با انتشار 
این تصاویر، منتقدین هنری را با این پرس��ش روبه رو 
ساخته اند که چند قرن دیگر، زیبایی در تجلی بشری با 

چه وجه و ویژگی هایی تعبیر خواهد شد؟
یک طراح و ادیتور ایتالیایی با اصالح مجموعه ای از آثار 
هنری � تاریخی که در زمره مهم ترین آثار هنری اروپا 
هس��تند، این نظریه را تکمیل کرد که تعبیر بش��ریت 
از زیبایی در دوره های گوناگون، دس��تخوش تغییرات 
اساسی می شود که بخش��ی از این تغییرات، برگرفته 
از تحول در علوم، باور ها و سبک زندگی ملل گوناگون 
اس��ت و لزوما آنچه امروز زیبا  می  پنداری��م،  به عنوان 

حقیقتی باثبات و تاریخی باقی نخواهد ماند.
شاید امروزه با نیم نگاهی به تصاویر زنان شاهان قاجار 
� که برای راهیابی به حرمس��رای دربار، جزء زیبا ترین 
بانوان دوران خود بوده اند  � چنین تصور می ش��ود که 
اث��ری از زیبایی در هیچ بخش��ی از وجودش��ان یافت 
نمی شود و چه بس��ا هیبتی مردانه نیز در ایشان بتوان 
یافت که درک چنین گزینش هایی را سخت  تر می سازد!

اما آیا شاهان قاجار و احتماال پیشینیان تاج بر سرشان که 
در  عمر خود، بیشتر وقتشان صرف گشتن با زن ها می شد، 
درک حداقلی از زیبایی نداشته اند که  چنین انتخاب هایی 
ک��رده بودن��د؟ اتفاقا جانش��ان نیز به این س��وگلی های 
تمام ناش��دنی بند بود که در مواردی استمرار حضور در 
حرمسرا هایشان را به حفظ مملکتشان ترجیح می دادند و 

بی کفایتی های تاریخی را رقم می زدند؟
واقعیت این اس��ت که نگاه به جنبه های زیبایی در ادوار 
 مختل��ف، دس��تخوش تغییر ش��ده و زیبایی شناس��ی 
به خصوص در جنبه فردی و جذابیت های بشری، همواره 
 با اصطالحاتی در نگاه عموم همراه ب��وده که بنا بر تصور 
افکار عمومی در دوران گوناگون به س��مت مطلوب رفته 
و همین  مس��أله باعث نش��ده هیچ  گاه نگاهی به گذشته 
صورت پذیرد و گذش��ته و اکنون به شکل جدی در کنار 

یکدیگر قرار گیرند.
برای نمون��ه، در   همان دوران قاج��ار، در ایران و همزمان 
 در دربار اروپا، اندکی چاقی نش��انه زیبای��ی و تمول بود 
و الغری نش��انه بدبخت��ی، فالکت و نازیبای��ی، حال آن 
 که اینک طبقه ک��م درآم��د آمریکا به واس��طه مصرف 

فست فود ها، چاق ترین مردم این کشور هستند.

با این حال، نازارینو ِکی راس، نق��اش و طراح ایتالیایی با 
ادیت برخی  پرتره های تاریخی � که بر اساس چهره های 
درباریان و اشخاص زیبا در قرن ها پیش توسط نقاشان و 
مجسمه سازان مشهور ثبت شده اند � آنها را به شکل ایده آل 
امروزی از زیبایی درآورده که برخی سایت های هنری با 
انتشار این تصاویر، منتقدین هنری را با این پرسش روبه رو 
س��اخته اند که چند قرن دیگر، زیبایی در تجلی بشری با 

چه وجه و ویژگی هایی تعبیر خواهد شد؟
در میان آثاری که این گونه ادیت ش��ده، مجس��مه ها و 
تابلوهایی از لئوناردو داوینچی، برونزینو )نقاش ایتالیایی 
قرن پانزده میالدی(، ژان اگوست دومینیک انگر )نقاش 
فرانس��وی قرن هف��ده و هجدهم(، هانس هلباین پس��ر 
)نقاش سوئیس��ی قرن پانزدهم( و... وجود دارد که شاید 
مش��هور ترین آنها تابلوی »مونالیزا« ی��ا   همان »لبخند 
ژکوند« اثر داوینچی و همچنین تابلوی مشهور »آن کلیو« 

همسر هنری هشتم اثر هانس هلباین باشد.

زیبایی یکی از مفاهیم انتزاعی و نسبی است که از نگاه های 
گوناگون  در ادوار متف��اوت تاریخی با مختصاتی متفاوت 
مواجه می شود و چه بسا چهره ای بسیار نیکو نزد یک نفر، 
چهره ای معمولی و حتی ناپسند برای شخصی دیگر به نظر 
آید و این تغییر ویژگی های زیبایی بش��ری، نسبی بودن 

جنبه زیبایی شناسی را به اثبات می رساند.
با این اوصاف، باید منتظر بود و دید در سال۲500 مفهوم 
زیبایی نزد بشریت با چه تغییرات شگرفی همراه خواهد 
ش��د و کدام مفاهیم پوشش��ی و ظاهری جزء مهم ترین 
جذابیت های بشری به شمار می رود که اینک یا در مرتبه 

پستی است و یا بیرون از قلمرو ذهن نسل امروزی است. 

 

 آیا مفهوم زیبایی 
قرن به قرن در حال تغییر است؟

وقتی »مونالیزا« مطابق با 
سلیقه ۲۰۱۳ می شود!
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خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان گونه جدیدی از خفاش را در جنوب س��ودان شناس��ایی کرده اند که بدن راه راه 
سیاه و سفید دارد.

کارکنان حی��ات وحش وزارت حفاظت از حیات وحش و گردش��گری جنوب س��ودان به 
سرپرستی»دین آن ریدر« زیست شناس دانش��گاه بوکنل و»ادرین گارساید« از دانشگاه 
بین المللی فونا و فلورا در انگلیس، موفق به شناسایی گونه بسیار نادری از خفاش در منطقه 
حفاظت ش��ده »بانگانگی گیم« شدند و توجهات بس��یاری به الگوی رنگی نواری و زیبای 

این خفاش متمرکز شد.
ریدر گفت: این موجود، حیوان بسیار غیرمعمولی است که من هرگز آن را ندیده بودم،  البته 

می دانستم پیش از این، این موجود رصد شده است.
اگرچه رؤیت قبلی این خف��اش متمایز در نزدیکی جمهوری دموکراتیک کنگو در س��ال 
1939 منجر شد که در گروه خفاشان Clauconycteris قرار بگیرد، اما تحقیقات ریدر 

و همکارانش نشان داد که این حیوان متعلق به این دسته بندی شد.

گروه هکرهای ناشناس )Anonymous( در یک رشته حمالت سایبری یکپارچه، بیش 
از 3 میلیارد دالر خسارت به اسرائیل وارد کردند.

وب س��ایت هاي حکومتي این رژیم از جمله سایت پلیس اس��رائیل، اداره نخست وزیري 
اسرائیل، سایت هاي امنیتي این کشور و وب سایت وزارت مهاجرت و اداره مرکزي آمار، در 

این حمالت آسیب جدي دیدند.
 گروه هکره��اي ناش��ناس اعالم کردن��د در این حم��الت،100 ه��زار س��ایت،40 هزار 
 اکانت فیس بوک و30 هزار اکانت بانکي هک ش��ده و  این رژیم سه میلیارد دالر خسارت 

دید.
البته یتزاک بن یسرائیل از اداره ملي س��ایبري میزان حمالت را ناچیز دانسته است. وي 

افزود گروه ناشناس قادر به نابودي زیرساخت ها نیست.
اسرائیل مراس��مي را تحت عنوان قربانیان هولوکاس��ت برگزار کرد که همین عامل باعث 

حمالت وسیع سایبري به این کشور شد. 

 ساده ترین کارهایی که انس��ان ها در زمین انجام می دهند، از 
گرفتن ناخن تا درست کردن یک ساندویچ، در شرایط بی وزنی 
فضا بسیار س��خت تر اس��ت.کریس هادفیلد فرمانده کانادایی 
ایس��تگاه فضایی بین المللی از زمان ورود خود به این مدارگرد 
تاکنون با ارسال فیلم ها و تصاویر زیاد به درک بهتر مردم زمین 
از ش��رایط فضا و چگونگی انجام برخی از س��اده ترین کارهای 
روزانه کمک کرده اس��ت. هادفیلد در جدیدترین فیلم خود از 
ایستگاه فضایی به پاسخگویی به یک سؤال بسیار مهم پرداخته 
و آن، این ک��ه چگونه فضانوردان بدون کثیف کردن ایس��تگاه 
در آن مس��واک می زنند؟ این فضان��ورد کانادایی در یک فیلم 
ضبط شده اظهار می دارد: ما در ایستگاه آب جاری نداریم. در 
ایستگاه ش��یر آب و همچنین سینک برای جریان آب به درون 
لوله برای خروج وجود ندارد.هادفیل��د در این فیلم به نمایش 

چگونگی شستشوی دندان ها توس��ط فضانوردان در ایستگاه 
فضایی پرداخته است. وی از یک کیسه آب، مقداری آب در فضا 
 ریخته و قطرات شناور را با یک مس��واک می گیرد تا به خوبی

مرطوب شود. او پس از قرار دادن خمیر دندان بر روی مسواک، 

آن را درون دهان خود قرار داده و کامال دندان های خود را تمیز 
می کند. وی در ادام��ه می گوید: دهان من اکن��ون پر از خمیر 
دندان اس��ت و نمی توانم آن را بیرون بریزم، بنابراین باید آن را 

قورت بدهم. خمیردندان کشنده نبوده و قابل خوردن است.
وی در ادامه در حالی که مس��واک خود را با مقداری آب که در 
دهان خود ریخته، می شوید، می گوید: در فضا باید خمیردندان 
را بخورید. هادفیلد در مجموعه فیلم های قبلی خود به ساخت 
ساندویچ کره بادام زمینی و عسل، نمایش شستشوی دست ها 
و گرفتن ناخن در فضا پرداخته است. وی یکی از شش فضانورد 
حاضر در ایس��تگاه فضایی در مأموریت اکسپدیشن 35 است. 
هادفیلد اولین فرمانده کانادایی ایس��تگاه ب��وده و به همراه دو 
فضانورد آمریکایی و سه روس، س��کنه این آزمایشگاه مداری 

را تشکیل م ی دهند.

خسارت ۳ میلیارد     ی وب سایت های اسرائیلکشف نوع جدیدی خفاش در آفریقا

فضانوردان چگونه در فضا مسواک می زنند؟ 

کشف لنگه کفش سیندرال 
توسط فضاپیمای هابل

امام صادق  )ع( :
ميانه روى چيزى اس��ت كه خداى عزوجل آن را دوست دارد و اسراف را 

ناخوش مى دارد.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد 3

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

 OLED پلیس س��ئول به دفتر مرکزی بخش فناوری های
سامسونگ وارد ش��ده و دس��ت به تحقیق زد، شاید فناوری 
"OLED ب��ه س��رقت رفت��ه ش��ده از ال ج��ی را در آنج��ا 

بیابد.
سامسونگ تأیید کرد: پلیس به دفتر این کمپانی در Asan در 
جنوب پایتخت رفته و اسناد و مدارک این کمپانی را بررسی 

کرد تا شاید فناوری به سرقت رفته از ال جی را پیدا کند.
چندی پیش ال جی گ��زارش داد فن��اوری ال ای دی های 
ارگانیک این کمپانی توس��ط کمپانی های ش��ریک ال جی 
 سرقت شده اس��ت و به همین خاطر سامس��ونگ به عنوان 

ذی نفع در این مسأله مورد اتهام قرار گرفت.
ناتان کیم یکی از سخنگویان سامسونگ  موضوع بازرسی دفتر 

این کمپانی توسط پلیس را تأیید کرد.
از س��ال گذش��ته که فناوری تحت امتیاز ال جی به سرقت 
 رفت، دو کمپانی انگش��ت اتهام را به س��وی یکدیگر نش��انه 

رفته اند.
در ماه جوالی سال گذشته،6 کارمند ال جی به اتهام سرقت 
فناوری OLED از سامسونگ بازداشت شده و تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفتند و حاال داستان جدید کامال برعکس شده 

و این بار سامسونگ متهم شده است.
جون اون سان یکی دیگر از سخنگویان سامسونگ در آسان 
به بلومبرگ گفت: وقتی ما بهترین فناوریOLED را داریم، 

دلیلی برای سرقت وجود ندارد.
از سوی دیگر سون یانگ جون س��خنگوی ال جی در سئول 
نیز گفت: ما هیچ گزارشی در باره س��رقت فناوری به پلیس 
نداده ایم. ال جی بازداش��ت 6 کارمند خود در ماه جوالی را 
عادی توصیف کرده و گفت: بازداشت ارتباطی به سرقت اسرار 

فناوری نداشته است.
گفتنی است دو کمپانی ال جی و سامسونگ، دو تولید کننده 
عمده پنل های تلویزیون هس��تند که ب��ه دلیل افت فروش 
 OLED جهانی تلویزیون سعی کرده اند با ورود به فناوری

جبران فروش را کرده باشند.
این فناوری جدید، اسکرین های به مراتب ظریف تری ساخته 
و مصرف برق را پایین آورده و با این تصویر کریستالی-مایع، 
تصاویر موس��وم ب��ه Vivid و واقعی تر و ش��فاف تری را به 

مشتری عرضه می کند.
سامسونگ به عنوان بزرگ ترین تولید کننده تلویزیون بعد از 

معرفی فناوریOLED توسط ال جی ، عقب افتاد.

حمله پلیس سئول به دفتر سامسونگ

   در جستجوی تکنولوژی OLED سرقت شده از ال جی

 

فناوری

 اینترنت گیگابایتی گوگل
 به تگزاس رسید

ش��رکت گوگل تأیی��د کرد 
به زودی خدم��ات اینترنتی 
پرس��رعت فیبری خ��ود را با 
سرعت یک گیگابایت بر ثانیه 
به آستن تگزاس وارد خواهد 

کرد.
بر اساس گزارشBB C، این 
شرکت تاکنون ارایه خدمات 
اینترنت پرسرعت خود را به 
کانزاس سیتی محدود کرده بود؛ جایی که کاربران می توانند در ازای 
پرداخت ماهانه70 دالر از اینترنتی با سرعت یک گیگابایت در ثانیه 
اس��تفاده کنند.اریک اش��میت رییس گوگل در ماه دسامبر گذشته 
اعالم کرد این ش��رکت درجستجوی ش��هرهای جدید برای توسعه 
دادن اینترنت پرس��رعت اس��ت. گوگل در بیانیه آنالینی که درباره 
ورود اینترنت پرسرعت به آستن تگزاس منتشر کرده از مردم دعوت 
کرده تا برای استفاده از این خدمات نام نویسی کنند.گوگل قصد دارد 
کاربران تگزاسی را از اواسط سال آینده به اینترنت یک گیگابایت بر 
ثانیه وصل کند. دلیل انتخاب این ش��هر برای توسعه دادن اینترنت 
فیبری گوگل این اعالم شده که آستن تگزاس مرکزی برای خالقیت 
و نوآوری و کارآفرینی شناخته می ش��ود که از انجمن های هنری و 
تکنولوژیکی پررونقی برخوردار است.به نظر می آید تعرفه استفاده از 
اینترنت گیگابایتی گوگل در تگزاس نیز مشابه کانزاس سیتی باشد؛ 
70 دالر در ماه بدون هزینه نصب. این بس��ته خدماتی یک ترابایت 
حافظه بر روی درایو های گوگل را نیز به کاربران ارایه می دهد.پروژه 
فیبری گوگل اولی��ن بار در س��ال۲010 معرفی ش��د. از این پروژه 
استقبالی چش��مگیر به عمل آمد و بیش از هزاران شهر درخواست 
استفاده از خدمات آن را دادند. با این همه کانزاس سیتی اولین شهری 
بود که توانست از این خدمات بهره  ببرد و در نوامبر سال۲01۲ ارایه 

خدمات اینترنت گیگابایتی در این شهر آغاز شد. 
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