
دومین تولید کننده نفت 
اوپک با تولید ثابت 

صنعت نفت ایران سال هاست در جا می زند

ایران، دومین قدرت تولید کننده نفت اوپک به 
شمار می رود که به فراخور جمعیت زیاد، اقلیم 
خاص، طرح های نیمه تمام و هزاران هزینه ریز 

و درشت دیگر ...

به بهانه اکران 
اسب  حیوان نجیبی است 

+film

درخواست 
اوباما از رهبر انقالب  2

 معافیت های
26 سربازی زیاد می شود

صالح، نمایی
5کوچکتر از ابراهیم زاده
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برای 
زاینده رود عزیز 

ش��روع تغییرات روزنامه زاینده رود 
گروه 
شهر

شاید دالیل مختلفی داشته باشد . اما 
آنچه گفتنی است فقط و فقط یک 
مطلب است  و آن، حیات زاینده رود 
است . زنده بودن زاینده رود آرزوی همه ماست و همنامی رودخانه 
عزیز شهرمان با روزنامه زاینده رود تالش ما را برای زنده  نگه داشتن 
این نام بزرگ دو چندان می کند . تالشی که طرف دیگر آن رسانه ای 

است که صداقت و صراحت الزمه آن است.  
     در روزهای��ی ک��ه زاین��ده رود نف��س ه��ای آخ��ر ش 
 را م��ی کش��د و نگ��ران نم��اد زیب��ای ش��هرمان هس��تیم،  
می خواهیم با زنده نگاه داشتن نام آن در عرصه مطبوعات، امیدوار 
به ماندگاری همیشگی آن باشیم.  این ش��هر، با همه نمادهایش، با 
هویتش و با تاریخش معنی پیدا می کند.  ای��ن روزنامه می خواهد  
مانند زاین��ده رود، مانند نقش جهان و همه زیبای��ی های اصفهان، 

نمادی شود از اصفهان.

4  

چن��د روز پیش روزنام��ه ایران 
تیت��ر زده ب��ود :»رد صالحیت 
حامیان گفتمان احمدی نژاد« 
قبل ترش هم در خب��ر ها آمده 

بود که در هیئت نظارت تن��ی چند از نمایندگان مجل��س مثل مطهری 
، کاتوزیان و عباس��پور رد صالحیت ش��ده اند .نتیجه گیری منطقی اش 

این اس��ت که مطه��ری این ها 
حامیان دولتند !اساسا ریاضی در 
مناسبات سیاسی خیلی نقشی 
ندارد .سیاست بیشتر به شیمی 
شبیه است تا ریاضی ! چون مثال در شیمی ترکیب هیدروژن و اکسیژن می 

شود آب که مایع است و اصال ربطی به دو عنصر تشکیل دهنده اش ندارد.

رئیس کمیته بازی ها و تفریحات 
کودکان ورزش ه��ای همگانی 
استان اصفهان از تاسیس خانه 
ب��ازی  و تفریحات ک��ودکان در 
آینده نزدیک خبر داد.نجف پور 

اظهار داشت: در این خانه در حین اینکه کودکان در اوقات فراغت خود به 

بازی و تفریح می پردازند، مطابق 
دیدگاه های روانشناسی تربیت 
شده و مراحل رشد را پشت سر 
می گذارن��د.وی اف��زود: در این 
خانه به ورزش با توجه به عالیق، 

استعدادها و مراحل رشد کودکان پرداخته می شود .

سیاست به روش شیمی دان ها

تاسیس نخستین خانه بازی  و 
تفریحات کودکان در اصفهان
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پایانی بر آقایی 
دانشگاه آزاد

 واکنش کارلوس کی روش
 به یک دروغ بزرگ 

سرمربی تیم ملی  گفت: بازی با سوئد از نظر من یک دروغ بزرگ بود، 
زیرا هیچگاه در این باره چیزی به من گفته نشد و اگر گفته هم می شد، 
به دلیل همان قول و احترام به آن، پاسخ رد می دادم و این هم یکی از 
آن دالیلی است که ما بتوانیم یک اردوی 12 روزه و یک دیدار 

دوستانه برابر اردن داشته باشیم.
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باید  ها و نبایدهای مطبوعات محلی 
کپی نکنید ، اصل باشید 

 روزنامه هر شهر یا اس��تان، باید آینه همان جا 
باشد: اتفاقات، مس��ائل و مشکالت همان جا را 
بگوید. ط��وری که خواننده اش ب��ا خواندن آن 

3 بفهمد در شهر چه خبر است. 

آگهی مناقصه
شهرداری کهریزسنگ به استناد بند 3 صورتجلسه ش�ماره 32 مورخ 90/9/3 شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد تامین نیروی انسانی برای امور اجرایی به تعداد حداکثر 

4 نفر را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه

پیشنهاد دهندگان باید پیش�نهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه 
مورخ 90/10/29 در دو پاکت الف و ب مهر شده ) پاکت الف محتوی مناقصه و ضمانت نامه 
پیمانکار و پاکت ب محتوی برگ پیشنهاد که زیر آن مهر وامضا شده باشد( را به دبیرخانه 

شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
شرکت کنندگان بایستی معادل 5 درصد سپرده به مبلغ 28/000/000 ریال را به صورت 
وجه نقد به حساب 3100003437002 به نام شهرداری نزد بانک ملی واریز و یا معادل آن 
ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.)چک و یا سفته مورد قبول نمی باشد(
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیش�تر با شماره تلفن 03312324422  و یا 
سایت اینترنتی www.kahrizsang.ir  و یا به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند.

یداله مومن زاده              شهردار کهریزسنگ 

آگهی مناقصه عمومی
خرید پله های روکش دار پلی پروپیلن جهت شهرستان های استان و انجام اپراتوی سامانه 122

شرکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید پله های روکش دار 
پلی پروپیلن جهت شهرستان های استان را مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح خریداری 

و انجام اپراتوری سامانه 122 را به پیمانکار شایسته واگذار نماید.

 مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/11/8
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/11/9

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات www.iets.mporg.ir شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
بودجه

مبلغ تضمین 
مبلغ برآورد)ریال(

پله های روکش دار پلی پروپیلن جهت 90-4-387
48/100/000عمرانی شهرستان های استان 

91/000/0002/104/075/788جاریانجام اپراتوری سامانه 90-4-388122
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دور جديد رقابت
نزاع همچنان بر س��ر دانش��گاه آزاد ادامه دارد 
.خیلی ها چش��م انتظار آخرین جلس��ه هیئت 
امن��ای دانش��گاه آزاد بودن��د تا رئی��س جدید 
دانشگاه آزاد بعد از سی س��ال مدیریت عبداهلل 
جاس��بی بریک��ی از بزرگترین دانش��گاه های 
جهان انتخاب ش��ود .بعد از پایان جلسه بود که 
طیف دولتی های هیات امنا اعالم کردندفرهاد 

دانشجو به ریاست دانش��گاه آزاد انتخاب شده 
است و کار تمام است .اما از آن طرف این جاسبی 
بود که بعد از تمام شدن جلسه به نمایندگی از 
هاش��می رفس��نجانی، رئیس هیئت امنا اعالم 
کرد که ای��ن انتخ��اب از راه قانون��ی آن نبوده 
است و مورد تایید رئیس هیئت امنای دانشگاه 
آزاد نیست .  جاس��بی در این رابطه گفت:» در 
جلسه دو نظریه مطرح ش��د یکی آنکه کسانی 

که کاندیدای ریاس��ت دانش��گاه هستند برنامه 
ش��ان را اعالم کنن��د تا س��پس تصمیم گیری 
ش��ود و عده ای دیگر از اعضا اصرار داشتند که 
بدون اینک��ه برنامه کاندیداها اعالم ش��ود باید 
رای گیری کنیم و س��رانجام این پیش��نهاد که 
کاندیداها برنامه های را اعالم کنند مورد قبول 
وزرای دولت ق��رار نگرفت.«جاس��بی در ادامه 
گفت: »من پیشنهاد دادم که از ریاست دانشگاه 

آزاد اس��تعفا کنم و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
یک سرپرست برای دانشگاه انتخاب کنند تا در 
یک فرصت مناسب در خصوص انتخاب رئیس 
دانشگاه آزاد تصمیم گیری شود. اعالم انتخاب 
فرهاد دانش��جو به عنوان رئیس دانشگاه بدون 
مصوبه رئیس هیئت امنا از سوی برخی از اعضا 
اعالم شده است و با توجه به اینکه انتخاب فرهاد 
دانشجو به تایید آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
نرسیده است ،این جلس��ه جمع بندی و مصوبه 

قانونی نداشته است. «

آغازی  بر يک  پايان
 اما توپخانه دانشگاه آزاد باز هم آتش افروخت و 
در ادامه، این میرزاده دبیر هیئت امنای دانشگاه 
بود که بیان��ه ای از طرف دبیرخان��ه صادر کرد 
و در آن باز هم اعالم کرد که انتخاب دانش��جو 
قانونی نبوده است و نوشت :» آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی اعالم کرد ما هنوز طبق مفاد تبصره 
ذیل بند ه  ماده 12 اساس��نامه مصوب شورای 
عالی انقالب فرهنگی در مهلت قانونی هستیم 
و اگر در این جلس��ه فرصت ارائه برنامه ها برای 
همه نامزدها فراهم نشد، در مهلت مقرر مذکور 
بالفاصله جلسه هیئت امناء را می توانیم تشکیل 
دهیم تا انتخاب احسن انجام شود.« از آن طرف 
س��ایر اعضای هیئت امنا اع��الم کردند انتخاب 
رئیس دانش��گاه آزاد انج��ام  ودانش��جو با رای 
اکثریت انتخاب شده اس��ت. در این بین حجت 
االس��الم محمدیان اش��اره کرد رون��د انتخاب 
ریاست دانشگاه آزاد قانونی بوده است و دانشجو 
 به زودی به ش��ورای انق��الب فرهنگی معرفی 
می شود . دانشجو نیز سعی کرد از انتخاب خود 
دفاع کند. وی اشکال بقیه اعضائ هیئت امنا را 
نس��بت به انتخاب خود وارد ندانست و در آخر 
گفت  :» توصی��ه می کنم هم��ه اعضای هیئت 
امنای دانشگاه آزاد نظر اکثریت اعضا را که رسم 
مردم ساالری دینی است قبول داشته باشند و 
در نهایت هر چه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
تصمیم بگیرد، همان است.« هنوز معلوم نیست 
جدال گروه پنج نفره دولت��ی با گروه چهار نفره 

نزدیک به آیت اهلل هاشمی به کجا می انجامد. 
جدال��ی که بع��د از پنج س��ال تالش ش��ورای 
عالی انق��الب فرهنگی منجر ب��ه تغییر ترکیب 
هیئت امنای  دانش��گاه آزاد ش��د . خط و نشان 
هایی ک��ه احمدی ن��ژاد روزهای اول ریاس��ت 
جمه��وری خ��ود ب��رای جاس��بی و هاش��می 
 و دانش��گاه آزاد کش��ید ظاه��را دارد نتیج��ه 
می دهد، ه��ر چن��د  ب��ا مقاومت س��ایر اعضا 

روبرو اس��ت اما مارات��ن دانش��گاه آزاد به خط 
پایان نزدی��ک می ش��ود. در روزهایی که دیگر 
احمدی نژاد خیالش راحت است که بر جاسبی 
پیروزشده است ، علنا چیزی نمی گوید تا همه 
 چی��ز روال طبیعی خ��ود را در پی��ش بگیرد .

مدیریت دانش��گاه آزاد این روزه��ا دیگر نفس 
های آخرخود را می کشد و به پایان راه نزدیک 

می شود .
دانش��جو کاندید اصل��ی جناح دول��ت هم اگر 
چه روزهای گذش��ته اعالم کرده ب��ود که قصد 
کاندیداتوری ندارد ام��ا به یکباره نظرش عوض 

شد تا امیدهای مدیریت قبل را ناامید کند.
 باید منتظر ماند و دید که راند آخر جدال دولت 

و هاشمی چگونه به پایان می رسد.

درمبارزه با مواد مخدر شکست خورديم 
قنبری عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اس��المی تصریح 
کرد: عنوان ش��ده که ما دومین کشور اس��تفاده کننده از مواد مخدر 
در دنیا هس��تیم ، این آمار اگر صحیح باش��د ، واقعا بحران خطرناکی 
برای کشورمان است. به گزارش فردقنبری افزود: علیرغم هزینه های 
هنگفتی که صورت گرفته ، مبارزه با مواد مخدر در کشور ما ، مبارزه ای 

ناموفق و شکست خورده است.

انهدام اردوگاه اشرفی درارديبهشت آينده 
مالکی نخس��ت وزیر عراق بر اخراج گروهک تروریستی منافقین از این 
کشور بنا بر ضرب االجل تعیین شده تاکید کرد و گفت : عراق خواهان 
اخراج  منافقین در پایان سال 2011 بود اما دخالتهای دبیر کل سازمان 
ملل و برخی از مس��ووالن خارجی منجر ش��د تا دولت عراق با حضور 
مشروط آنها تا اردیبهشت س��ال 1391 )اوریل سال 2012 ( موافقت 
کند مبنی بر اینکه آنها نباید بعد ازآن تاریخ در خاک عراق باقی بمانند

تعبیر چاوز از ديدار با احمدی نژاد
روزنامه اتریشی 'پرسه' نوشت: هوگو چاوز در مراسم استقبال از احمدی 

نژاد گفت: 'وقتی که ما با یکدیگر دیدار داریم، شیطان قاطی می کند.'
پرسه ادامه داد: احمدی نژاد نیز با واژگان تشویق آمیز ، چاوز را 'قهرمان 

جنگ علیه امپریالیسم ' توصیف کرد.

آمريکايی ها بويی از انسانیت نبرده اند
 حامد کرزای رئیس جمهوری افغانس��تان با ابراز تاسف درباره توهین 
چهار تفنگدار دریایی آمریکا به جس��د دو افغانی کشته شده گفت: بی 
حرمتی سربازان آمریکایی به جنازه افغانی ها اقدامی غیر انسانی است.

پرواز وزير راه هم لغو شد
به علت نبود دس��تگاه آر وی آر درفرودگاه بین المللی تبریز و نبود دید 
کافی، س��فر علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی به تبریز لغو شد.به گفته 
رستمی مدیرکل فرودگاه های آذربایجان شرقی قیمت دستگاه " آر وی 
آر" 9۵0 میلیون تومان اس��ت که قرار اس��ت در آینده در این فرودگاه 

نصب شود . 

برخی بازرسان آژانس جاسوس اند
کرمی راد عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه وقتی 
بازرس��ان آژانس به ایران می آیند در میانشان جاسوسان اسرائیلی هم 
وجود دارد، گفت: از طریق این جاسوسان اسامی دانشمندان و مدیران 
هسته ای در اختیار گروهک های تروریس��تی قرار گرفته و شرایط به 

شهادت رسیدن عزیزان ما فراهم می شود.

سفر اسماعیل هنیه به ايران 
پایگاه صهیونیستی هاآرتص از سفر اسماعیل هنیه نخست وزیر مردمی 
حماس به ایران خبر داد.اسماعیل هنیه نخست وزیر جنبش حماس که 
اخیرا س��فری را به ترکیه، تونس، مصر و سدان داشته است، تصمیم به 

آمدن به ایران گرفته است.

تهديد ايران ، تهديد مستقیم ماست
»دیمیتری روگوزین« سفیر روسیه در ناتو در یک کنفرانس خبری در 
بروکسل گفت: »ایران همسایه ماس��ت و اگر ایران به هر شکلی درگیر 

اقدام نظامی شود، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ما خواهد بود«.

فشار بر سئول در موضوع ايران
وزارت خارج��ه کره جنوب��ی اعالم کرد ک��ه یک هیئ��ت آمریکایی به 
سرپرس��تی"رابرت آینهورن" هفته آینده در س��فر به سئول با مقامات 
کره جنوبی درب��اره تحریم های جدی��د علیه برنامه هس��ته ای ایران 

گفتگو می کند.

احمدی نژاد به مجلس می رود
رئیس جمهور سه شنبه هفته جاری  در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس حاضر می شود.

اما و  اگرهای  اين روزهای هیئت مديره 

پایانی بر آقایی دانشگاه آزاد 

اعضای جديد هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی پس از پايان جلسه هفته گذشته هیئت امنا اعالم کردند 
گروه 
فرهاد دانشجو به عنوان رئیس پیشنهادی اين دانشگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شده است.سیاست

اين خبر بالفاصله از سوی سیستم اطالع رسانی پیامکی دولت و پايگاه اطالع رسانی آن در سطح وسیع 
انتشاريافت ، اما دقايقی بعد با واکنش عبداهلل جاسبی مواجه شد. در اين جلسه که نزديک به 3 ساعت به 
طول انجامید فرهاد دانشجو  ۵ رأی موافق داشت و در آن  آيت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم 
سید حسن خمینی، حمید میرزاده ، حجت االسالم محمد محمديان، کامران دانش�جو، مرضیه وحید دستجردی به عنوان اعضای 
حقوقی اين هیئت و فرهاد دانشجو، بهمن يزدی صمدی و فريدون عزيزی به عنوان سه هیئت علمی عضو در هیئت امنای دانشگاه 

آزاد و نیز عبداهلل جعفر علی جاسبی به عنوان رئیس سابق دانشگاه آزاد و دبیر هیئت امنا حضور داشتند. 

هشداردبیر شورای امنیت ملی روسیه

عواقب سنگین تحريم ايران

نیکالی پاتروش��ف، دبیر ش��ورای امنیت ملی روس��یه در گفتگو با 
اینترفکس ضمن هش��دار به اعضای اتحادیه اروپا درباره پیوس��تن 
به تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران گف��ت: این تحریم ها تبعات 
اقتصادی بسیار سنگینی را برای این اتحادیه به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آینده نش��ان خواهد داد که آیا اروپا می تواند منافع 
خود را تأمین کند یا خیر، افزود: با بدتر ش��دن ش��رایط اقتصادی و 
بحران بدهی ها در اروپا، اگر کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا گام های 
بیشتری را در مس��یر تحریم ایران و از جمله تحریم نفت این کشور 

بردارند، با مشکالت بیشتری در آینده مواجه خواهندمی  شوند.
پاتروش��ف تاکید ک��رد: اتحادیه اروپ��ا مهمترین ش��ریک تجاری، 
اقتصادی و سیاسی ما اس��ت، بنابراین برای روس��یه مهم است که 
 این اتحادیه بیش��تر از ای��ن با مش��کالت اقتصادی مواجه نش��ود. 
وی همچنین  با اشاره به توانایی ایران در کنترل بر تنگه هرمز، بروز 
هرگونه تن��ش در منطقه خلیج ف��ارس را برای بازار نف��ت و اقتصاد 

جهانی خطرناک دانست.

درانگلیس محقق  می شود

اخراج 3۵00کارمند بانک سلطنتی

بانک سلطنتی اسکاتلند "آر بی اس" انگلیس که متعاقب وخیم شدن 
وضیعت اقتصادی فعالیت های بانکداری سرمایه گذاری خود را کم 
کرده است، از حذف 3 هزار و ۵00 فرصت شغلی در سیستم بانکداری 
سرمایه گذاری خود خبر داد. بانک آربی اس که 83 درصد آن تحت 
 مالیکت دولت لندن قرار دارد و از س��وی مالیات دهندگان حمایت 
می ش��ود، به عنوان یکی از بزرگ ترین وام دهن��دگان دولتی لندن 
اعالم کرده است که با هدف س��ازماندهی مجدد به شاخه بانکداری 
س��رمایه گذاری 3۵00 کارمند خود را اخراج می کند.افراد نزدیک 
به ای��ن بانک اعالم کرده اند که در صورت وخیم تر ش��دن ش��رایط 
اقتصادی تعداد کارمندان این بانک به زیر 10 هزار نفر خواهد رسید.

بانک آر بی اس اعالم کرده است: هدف ما از اعمال این تغییرات تمرکز 
بیشتر روی مشتریان، تامین بودجه محافظه کارانه تر و سوددهی با 

ثبات تر،  بهتر و موثر تر به سهام داران است. 
این بانک پیشتر 2 هزار کارمند بخش بانکدای سرمایه گذاری خود 

را اخراج کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا 

به گزينه نظامی فکر نمی کنیم

همزمان با تالش خصمان��ه غربی ها برای اعمال فش��ار علیه ایران، 
"کاترین اشتون" مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو 
با روزنام��ه دانمارکی "پولیتیکن" تاکید کرد: در حال حاضر کس��ی 
از گزینه نظامی علیه ایران صحبت نمی کند.اش��تون که هم اکنون 
برای حضور در نشست دوره ای اتحادیه اروپا به ریاست دانمارک در 
کپنهاگ حضور دارد، گفت: تحریم ها علیه این کشور نفت خیز ادامه 
دارد و هدف از اعمال آن تحت فش��ار قرار دادن ای��ران برای احترام 
گذاشتن به موضوعاتی است که پیشتر توافق خود را با آنها اعالم کرده 
بود.وی با بی اعتنایی به تاکید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بر همکاری شفاف ایران با بازرسان آژانس گفت: به ایران می گوییم 
که باید به تعهدات هس��ته ای خود پایبند باشد.اش��تون گفت: هیچ 
 ضرب االجلی برای انجام مذاکرات هس��ته ای با ایران اعالم نشده و 
می خواهیم تهران متوجه این موضوع ش��ود که تحریم ها همچنان 
ادامه می یابد.مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا گفت: اعضای 
اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررس��ی تحریم های بیش��تر علیه 

ایران هستند.

چهره  روز

معافیت های سربازی زياد می شود
سردار موسی کمالی

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
قانون جدید راه های دور زدن سربازی را بسته است و البته بسیار مناسب 
تر از قانون قبلی است. در قانون جدید به سربازان غایب عالوه بر اینکه 
گواهینامه پایان دوره تحصیلی داده نمی ش��ود یا حق ادامه تحصیل و 
استخدام ندارند یا نمی توانند گواهینامه رانندگی بگیرند،بانکها هم حق 
دادن تسهیالت را ندارند و حتی ممکن اس��ت یارانه هم نگیرند. قانون 
جدید س��ربازی هنوز اجرا 
نش��ده اس��ت اما بر خالف 
تصورها اصال سخت گیرانه 
نیس��ت و حت��ی 10 تا 1۵ 
درص��د معافیتها را افزایش 
می ده��د. اگر قرار باش��د 
خدمت سربازی اضافه شود 
ان ش��ااهلل برای اواخر سال 

92 صورت خواهد گرفت.

اخبار کوتاه

درخواست اوباما
 از رهبر انقالب 

خوشحالم که بان و 
اربابانش نگرانند

روزنامه نیویورک تایمز از ارسال نامه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 
به رهبر ایران حضرت آیت اهلل خامنه ای خبر داد.

 براساس نوشته این نش��ریه آمریکایی، مضمون این نامه که متن آن 
هنوز منتشر نشده است،مربوط به هشدارهای ایران نسبت به انسداد 
تنگه هرمز است و اینکه این اقدام ایران می تواند اقتصاد جهانی بویژه 
غرب را با بحران روبرو کند. این روزنامه اعالم کرد که مقامات حکومت 
آمریکا این نامه را از طری��ق کانال های امنیتی خود به ایران ارس��ال 
کرده اند و یادآور شده که این موضوع نش��انگر عمق نگرانی آمریکا از 
افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است. هنوز هیچ 
یک از مقامات رسمی کشورمان وجود چنین نامه ای را تایید نکرده اند. 
ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که در صورت درس��ت بودن ادعای 
نیویورک تایمز مبنی بر ارسال چنین نامه ای از سوی اوباما، این اقدام 
بیش از هر چیز بیانگر اذعان غرب و سران کاخ سفید به توانایی ایران در 

انسداد تنگه هرمز و هراس از عملی شدن این تهدید است.

س��ید حس��ن نصراهلل در واکنش به اظهارات دبیرکل س��ازمان ملل 
 متحد که از قدرت مقاومت به رهبری حزب اهلل ابراز نگرانی کرده بود، 
گفت : وقتی شنیدم بان کی مون)دبیرکل سازمان ملل متحد( گفته 
است از قدرت ویژه حزب اهلل نگران است، ابراز خرسندی و خوشبختی 
کردم.وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت : نگرانی 
تو جناب دبیرکل، ما را مطمئن و س��عادتمند می کند، آنچه برایمان 
مهم است، اینکه تو و آمریکا، اسرائیل و کسانی که همراه تو هستند، 
نگران باشند. نصراهلل گفت : تنها دغدغه ما این است که مردم و بزرگ 
و کوچک ما اطمینان خاطر داشته باش��ند، در لبنان مقاومتی وجود 
دارد که هرگز اجازه نخواهد داد اشغالگری جدید به وجود آید و کرامت 
و عزت مردم مخدوش شود، این مسئله سبب می شود تا ما اطمینان 
خاطر داشته باشیم.دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد : به بان کی مون و 
تمام جهان می گویم این مقاومت جهادی مسلحانه با قدرت و اقتدار و 

در آمادگی کامل ادامه خواهد یافت.

خبر 

در روزهایی که 
دیگر احمدی نژاد 

خیالش راحت است 
که بر جاسبی 

پیروزشده است 
، علنا چیزی نمی 

گوید تا همه چیز 
روال طبیعی خود را 

در پیش بگیرد
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راه اندازی  سامانه نظرسنجی میراث

مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان از راه اندازی سامانه انتقادات، پیشنهادات و پیگیری شکایات 
این اداره کل خب��ر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، محس��ن مصلحی 
گفت: میهمانان برای اعمال نظر می توانند از طریق سایت اصلی اداره 
کل به آدرس »isfahancht.ir« و با انتخاب گزینه »سامانه انتقادات 
و پیگیری شکایات« به سامانه وارد ش��ده و به صورت الکترونیکی در 
مورد خدمات هتل ها، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، راهنمایان 
گردش��گری و پرس��نل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری استان اصفهان اظهار نظر کنند.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
انتقاد و پیشنهاد از خدمات اتحادیه هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی 
و پرسنل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان را نیز امکان پذیر دانست و اضافه کرد:در تمام موارد، گردشگر 
با یادداشت شناسه پیگیری که از سیستم دریافت می کند و مراجعه 

مجدد به سایت، می تواند موارد خود را پیگیری کند.

آغاز ثبت نام آزمون دکتری

ایرنا : ثبت نام داوطلب��ان آزمون دکتری نیمه متمرکز س��ال 91 از 
فردا)یکشنبه( به صورت اینترنتی آغاز می شود.

قائم مقام س��ازمان سنجش آموزش کش��ور گفت: داوطلبان آزمون 
دکتری نیمه متمرکز ت��ا دوم بهمن ماه فرصت دارن��د با مراجعه به 
www.sanjesh. پایگاه اطالع رسانی سازمان س��نجش به نشانی
org، نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام و انجام آن اقدام کنند.

ابراهی��م خدایی با بیان آنک��ه تهیه مدارك ثبت ن��ام صرفا به روش 
اینترنتی امکانپذیر است، یادآور شد: هزینه ثبت نام آزمون دکتری 
سال 91، مبلغ 23 هزار و 250 تومان است و داوطلبان می توانند با 
مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش و با استفاده از کارت های 

بانکی عضو شبکه شتاب، مدارك ثبت نام را تهیه کنند.
به گفته وی، نتایج اولیه آزمون دکتری س��ال 91، اوایل خرداد ماه 
منتشر می شود. دومین آزمون نیمه متمرکز دکتری، 25 فروردین 
 س��ال 1391 در حوزه های امتحانی سراسر کش��ور برگزار خواهد

 شد.

مهر : رئیس مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان گفت: طرح بازدید، 
کنترل و رفع نواقص هتلها، مهمان سراها و محل های اقامت مسافران 

از بهمن  ماه امسال در اصفهان اجرا می شود.
علی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرد طرح بازدید، کنترل 
و رفع نواقص هتل ها، مهمان س��راها و محل های اقامت مسافران از 

بهمن ماه امسال در اصفهان اجرا می شود.
رئیس مرکز بهداش��ت ش��ماره دو اصفه��ان اضافه ک��رد: از ابتدای 
اسفندماه  نیز برنامه های کنترل بهداش��تی ویژه رستوران ها، اغذیه 
فروشی ها و مکان های عرضه مواد غذایی به ویژه اماکن بین راهی که 

محل تجمع و عبور مسافران است، اجرا می شود.
وی ادامه داد: طرح کش��یک نوروزی نیز در قالب تیم های بهداشتی 
سازماندهی شده از 15 اس��فند آغاز و تا پایان تعطیالت نوروز ادامه 
دارد. وی یادآور شد: در این طرح، شرایط بهداشتی اتوبوس ها، وسایل 
حمل و نقل عمومی، صنوف و مغازه هایی که در ترمینال وجود دارند 

برای افراد شاغل در این حوزه تبیین شد.

اينجا اصفهان است
براي 63 سالگي راديو اصفهان

ساخت بزرگ ترين مجتمع 
پرديس مرکزی ايران در نجف آباد

کلنگ بزرگترین مجموعه فرهنگی، تفریحی و تجاری پردیس در نجف 
آباد اصفهان به زمین زده شد. 

مدیر فنی پ��روژه پردیس مرکزی ایران به موقعی��ت جغرافیایی محل 
احداث این پروژه در نجف آباد اش��اره کرد و اظهار داشت: این نقطه در 
تقاطع شاهراهی واقع شده که دسترسی را در اندازه شهری و منطقه ای 

امکان پذیر می کند.
مرتضی متولی زاده در گفتگو با مهر به بیان مش��خصات پروژه پردیس 
نجف آب��اد پرداخت و اف��زود: این پروژه ش��امل 200 ه��زار متر مربع 
ساختمان است که 120 هزار متر قسمت تفریحی،تجاری و فرهنگی و 

80 هزار متر مربع و در چهار طبقه پارکینگ ساخت می شود.
مدیر فنی پروژه پردیس نجف آباد طبقه همکف این مجموعه را شامل 
قسمت تجاری، هایپرمارکت، شهر بازی، مراکز تجاری، بازارچه سنتی، 
رستوران س��نتی، فوت کرت، فضای ارتباطی، فضای سبز و پارکینگ 

طبقاتی برشمرد.
متولی زاده در ادامه زمان ساخت این پروژه را ظرف مدت دو سال دانست 
و اظهار امیدواری کرد بتواند فروش��گاه بزرگ هایپ��ر مارکت و بخش 

تجاری و فرهنگی را به بهره برداری رساند. 
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد پروژه خدماتی، تفریحی و فرهنگی است 

و کمتر از 40 درصد را تجاری تشکیل می دهد.
مدیر فنی پ��روژه پردیس نج��ف آباد ب��ه همکاری ش��هرداری نجف                   
آباد در راستای سرمایه گذاری و نیز حمایت از ساخت این مجموعه اشاره 
و بیان داشت: پس از این دو سال در یک و نیم سال بعد به طور مداوم و 

هر شش ماه بقیه فازها آماده بهره برداری می شود.
وی به موقعیت خاص ش��هر نجف آب��اد پرداخت و گف��ت: پیش بینی 
می کنیم پردیس ش��ماره ش��ش به ی��ک مجموعه موف��ق در اصفهان 

تبدیل شود. 
با اشاره به اینکه این مجموعه در امتداد مجموعه بال هایپر مارکت مصلی 
اصفهان است، اظهار داشت: این مجموعه در آینده به محوری در خور 

بازار برای توسعه تبدیل می شود.

ش��اید تصور کنید در دنیای اینترنت و ماهواره 
مطبوعات محلی کم ک��م باید بایگانی ش��وند 
و برون��د در تاریخ، اما کارشناس��ان رس��انه می 
 گویند آینده متعلق به روزنامه های محلی است، 
روزنامه هایی که خیلی خ��وب می توانند رفتار 
اجتماعی مردم را بسازند و حتی تعیین کنند که 
موضوعات ملی و بین المللی را چطور ببینند و چه 

موضعی داشته باشند. 

چطور هستیم؟
مطبوعات محلی معموال در بهترین حالت کپی 

روزنامه های سراسری هس��تند: همان خبرها، 
همان تیتره��ا. همان موضوعات. ب��ا این تفاوت 
که گزارش هایشان تولیدی هم نیست و معموال 
از س��ایت ها و خبرگزاری ها جمع می ش��ود و 
ترکیب می شود تا مثال از روزنامه های پایتخت 

عقب نمانند.
 

چطور بايد باشیم؟
یک روزنامه محل��ی باید فرق هایی ب��ا روزنامه 
سراسری داشته باشد واال عقل سلیم می گوید 
همان روزنامه سراس��ری را بخوانید که حداقل 

منابع خبری اش مس��تقیم تر و قوی تر اس��ت. 
روزنامه هر ش��هر یا اس��تان، باید آینه همان جا 
باشد: اتفاقات، مسائل و مش��کالت همان جا را 
بگوید. طوری ک��ه خواننده اش ب��ا خواندن آن 
بفهمد در ش��هرش چه خبر است، چه کارهایی 
ش��ده، چه اتفاقاتی افتاده. محلی ب��ودن باید از 
همان صفحه اول و تیتر اصلی معلوم باشد. روزنامه 
محلی نباید تیترهای روزنامه های سراسری را 
کپی کن��د، مگر در ش��رایط و موضوعات خاص 
که آن هم باید اثر بومی داشته باشد. این روزنامه 
 ها باید جایی و س��همی برای اخبار سراسری و 

بین المللی داشته باش��ند. چون بهرحال مردم 
می خواهند بدانن��د در دنیا چه خبر اس��ت، اما 
سهم اصلی باید برای خود ش��هر کنار گذاشته 
شود. باید کنار خبرها، اطالعات کاربردی برای 
مردم هم آورده ش��ود. روزنامه های سراس��ری 
معموال مخاطبش��ان را گروه خیلی وسیعی در 
نظر می گیرند و به جزئیات کار ندارند. اما روزنامه 
محلی باید به جزئیات خیلی کار داش��ته باشد. 
روزنامه هر ش��هری باید ویژگی های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و حتی جغرافیایی آن شهر 
را در نظر بگیرد. مردم شهرهای مختلف ویژگی 
های مختلفی دارند. روزنامه اصفهان باید با تبریز 
و شیراز و مش��هد و ... فرق داش��ته باشد، چون 
مردمش ف��رق دارند. این تف��اوت نباید فقط در 
اس��م باش��د، معموال این تنها نکته بومی است 
 که روزنامه های محلی رعایت می کنند و اتفاقا 
کم اهمیت ترین آن اس��ت! هر ش��هر و استان 
برای خودش کارش��ناس و تحصیلکرده و نخبه 
و مسئول دارد که باید از همان ها برای تحلیل و 
تولید خبر و نقد و تحلیل استفاده کرد، نه اینکه 
مدام سراغ آدم های پایتخت نش��ین رفت. اگر 
روزنامه ای واقعا بومی باش��د و تصویر درس��تی 
از منطقه و محل تحت پوشش بدهد، می تواند 
خیلی بیشتر از روزنامه های معروف اعتبار و نفوذ 
به دست بیاورد. تا جایی که مرجع و منبع مردم 

شود و حرفش حرف آخر باشد.

چرا آنطور که بايد، نیستیم؟
اینکه چرا اینطور نیستیم دالیل واضح و ساده ای 
دارد: یکی اینکه معم��وال خودمان هم خودمان 
 را جدی نمی گیری��م. کمتر کس��ی بین اهالی 
رس��انه های محلی اس��ت که بداند م��ی تواند 
چه نقش و تاثیری داش��ته باش��د. معموال همه 
 اهالی این رس��انه ها آرزو دارن��د روزی بروند در 

رسانه های سراسری کار کنند. 
غیر از آن، مش��کل نی��روی متخص��ص کاربلد 
 تقریبا همه جا شایع است. آنهایی هم که در این

 روزنامه ها کار م��ی کنند معموال همزمان چند 
مسئولیت دارند، چون روزنامه ها محدودیت مالی 
دارند و نمی توانند نیروی زیاد استخدام کنند، در 
نتیجه کیفیت کار همان چند نیروی معموال کار 
نابلد هم پایین می آی��د و معموال کار تهیه خبر 
محدود می شود به گشتن سایت های مختلف و 
فرایند آشنای کپی کردن! )البته مدیون هستید 

اگر فکر کنید ما هم اینطور هستیم!(
 این محدودیت مالی در طراحی و چاپ و حتی 
توزیع هم اثر می گذارد و باعث می شود روزنامه 
های محل��ی نتوانند کیفیت و جذابیت داش��ته 
باشند. در نتیجه، از روزنامه های سراسری عقب 
می مانند و نمی توانند جایگاه خودشان را داشته 
باش��ند. طوری که این تصور به وج��ود می آید 
که این روزنامه ها ذاتا اینطور هس��تند. مشکل 
دیگر، محافظه کار شدن آنهاست: روزنامه ها با 
مسئوالن و مدیران زیاد سر و کار دارند. حرفها و 
کارها و اشتباهات آنان همیشه خبر است. عالوه 
بر اینکه سازمان های دولتی معموال منبع آگهی 
هم هستند و آگهی یعنی درآمد و درآمد و بودجه 
برای روزنامه یعنی مایه حیات! اگر این مایه حیات 
کم شود یا قطع شود، موجودیت رسانه به خطر 
می افتد، در نتیجه روزنامه های محلی برای حفظ 
این درآمد ممکن است محافظه کار شوند یا کم 

کم تبدیل به بولتن خبری سازمان ها و مدیران 
ش��وند و از مردم فاصله بگیرند. عالوه بر آن، در 
شهرهای کمی کوچک تر معموال گذر آدم ها زود 
به هم می افتد. این هم علت دیگری می شود برای 
محافظه کاری بیش��تر.  اما قرار نیست همیشه 
همه چیز همینطور باقی بماند. همین که بدانیم 
چه باید باش��یم و به کجا باید برسیم، می تواند 
نقطه شروع خوبی باشد برای اینکه سرمان را باال 
بگیریم و بگوییم »ما یک روزنامه محلی هستیم.«

افتتاح پايانه مسافربری 
شهرضا در دهه فجر

تکمیل ايستگاه شماره 
چهار متروي اصفهان 

ش��هردار ش��هرضا گفت: براس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، پایانه 
مسافربری شرق شهرضا پس از سال ها انتظار در دهه فجر امسال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
شهریار خان احمدی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
براس��اس مطالعات انجام گرفته و به منظور کاهش می��زان حوادث و 
تسهیل در امور ترافیکی، عملیات اصالح بیش از 35 نقطه حادثه خیز 
شهر شهرضا آغاز شده است.خان احمدی با تشریح فعالیت های انجام 
ش��ده در حوزه حمل و نقل عمومی شهرستان تصریح کرد: در راستای 
اجرای ط��رح آرام س��ازی ترافیک��ی، اقداماتی هم چ��ون نصب عالئم 
هشداردهنده، خط  کشی و اس��تفاده از عالئم راهنمایی و رانندگی به 
صورت گسترده در سطح شهر عملیاتی شده است.شهردار شهرضا اظهار 
داشت: برخی از سرعت گیرهای نصب شده در معابر و خیابان ها مطابق 
با استانداردهای روز نبود و بر این اساس نسبت به حذف و بهسازی این 

سرعت گیرها اقدامات الزم صورت گرفت.

ایمن��ا - موان��ع ترافیکی ایس��تگاه مت��رو در خیابان بهارس��تان بعد 
 از س��ه س��ال برطرف ش��د و تردد در این خیاب��ان به حال��ت عادی

 بازگشت.
به گزارش ایمنا، معاون اجرایی سازمان قطارشهری شهرداری اصفهان 
و حومه با اعالم این مطلب گفت: برای ایس��تگاه مفتح و دسترس��ی 
های آن در منطقه ملک شهر احداث ۷/۷ کیلومتر تونل برنامه ریزی 
ش��ده بود که به صورت زیرگذر ب��ا عبور دو خط مت��رو ازخیابان امام 

خمینی)ره( تا کاوه تکمیل شد.
محس��ن واعظی با بیان این که ایس��تگاه مفتح بعد از ایس��تگاه های 
قدس، بهارستان و گلس��تان چهارمین ایس��تگاه خط شمال جنوب 
قطارشهری است، افزود: برای احداث هس��ته ی مرکزی این ایستگاه 
بیش از ۷ میلیارد تومان هزینه شده اس��ت. وی از همکاری مردم در 
 محدوده خیابان بهارستان و ملک ش��هر در مدت اجرای پروژه تشکر 

کرد.

طرح ويژه نوروز در اصفهان درسايت سازمان سنجش انجام می شود اقدام جديد سازمان میراث فرهنگی 

يادداشت

»اینج��ا اصفهان اس��ت.« 
رادی��وي اصفهان ب��ا این 
جمله در 20 دي ماه 1328 
آغاز به کار ک��رد. رادیویي 
که در ابت��دا فقط روزهاي 
چهارشنبه از ساعت 20 تا 
21 برنامه داشت، آن هم با 

فرستنده اي ارتشي که براي لش��کر اصفهان بود. ارتش تا مدت ها بعد 
هم باني رادیو بود، طوري که اس��تودیوي پخشي در باشگاه افسران آن 
روز، موزه علوم طبیعي فعلي در خیابان اس��تانداري ایجاد شد و برنامه 
 ها از یک س��اعت به دو س��اعت رس��ید. از همان زمان حجم زیادي از

 برنامه ها را موس��یقي تش��کیل مي داد. به خصوص موسیقي استادان 
اصفهاني مانند تاج اصفهاني. 

شادروان استاد رضا ارحام صدر، سیدمهدی روضاتی، حسین توصیفیان، 
حسین خاتم ساز، آذر پژوهش و پریچهر استراك نخستین گویندگان 
رادیواصفهان بودند. حس��ین غزالی هم نخس��تین تهی��ه کننده رادیو 

اصفهان بود که برنامه ها را تنظیم مي کرد. 
سال 1333 براي حفاظت بیش��تر دفتر رادیو به سربازخانه منتقل شد. 
مرداد سال بعد، دفتر رادیو کنار سینما شهر فرهنگ آن زمان و سینما 
قدس فعلی قرار گرفت. در آن زمان نوار کاس��ت نبود و امکانات ضبط 
برنامه وجود نداشت بنابراین برنامه ها به صورت مستقیم و زنده پخش 
می شد. تا س��ال 133۷ که باالخره رادیو اصفهان صاحب ساختماني با 
بخش هاي مجزا و استودیوي ضبط صدا شد. در آن سال فرستنده اي در 
خیابان بي سیم نصب شد و زمان برنامه ها به شش ساعت و سال 41 به 
16 ساعت رسید.آبان 50 باالخره خانه به دوشي رادیو اصفهان تمام شد 
و در خیابان سعدي جا گرفت و زمان پخش برنامه هایش به 18 ساعت 
رسید.  رادیو اصفهان 63 ساله شده است و امروز برنامه هایي مانند صبح 
و سالمت، آسمانه، شکرس��تان، غفلت، گلستان وحی، آن سوی امروز، 

چرتکه، یک حبه قند و .... را پخش مي کند.

در استان 

کپی نکنید ، اصل باشید 

باید ها و نباید های مطبوعات محلی

نخستین خانه بازی  و تفريحات 
کودکان در اصفهان تاسیس می شود
رئیس کمیته بازی ها و تفریحات کودکان ورزش های همگانی اس��تان 
اصفهان از تاس��یس خانه بازی  و تفریحات ک��ودکان در آینده نزدیک 

خبر داد.
عفت نجف پ��ور در گفت و گو با فارس در اصفهان اظهار داش��ت: در این 
خانه در حین اینکه ک��ودکان در اوقات فراغت خود ب��ه بازی و تفریح 
می پردازند، مطابق دیدگاه های روانشناسی تربیت شده و مراحل رشد 

را پشت سر می گذارند.
وی افزود: در این خانه به ورزش با توجه به عالیق، استعدادها و مراحل 
رشد کودکان پرداخته می شود و این ورزش ها و بازی ها مطابق نیازهای 

خاص هر مقطع سنی تدارك دیده شده است.  
وی با اشاره به اینکه خانه بازی جزئی از یک مجموعه ورزشی خانوادگی 
است، تصریح کرد: در کنار این خانه بازی یک سالن ورزشی برای آقایان 

و سالنی ویژه بانوان پیش بینی شده است.
نجف پور ادامه داد: وجود این مجموعه خانوادگی س��بب می شود پدر و 
مادر از نگرانی رها شدن کودکان هنگام پرداختن به ورزش رها شوند و 

تمام خانواده بدون دغدغه به ورزش بپردازند.
وی با اش��اره به اینکه خانه بازی  کودکان در منطقه شهرك امیر حمزه 
ساخته می ش��ود، تاکید کرد: این مجموعه به صورت آزمایشی در این 
مکان افتتاح می شود و در صورتی که بازخوردهای مثبتی داشته باشد 
به منظور دسترسی تمام خانواده های اصفهانی در چهار نقطه دیگر شهر 

نیز ساخته می شود.

خبر

چرا به جای روزنامـه های  مهم و معــروِف سراسری که از پايتخت می آيند، اين روزنامه را خريديد؟  دلتان 
مهديه
پالیزبان

می خواهد روزنامه شهر خودتان را داشته باشید؟ دنبال چیز خاصی می گرديد؟ اگر جوابتان منفی است 
بايد بگويم اشتباه کرده ايد. شما بايد انتظار خاصی از روزنامه های شهرتان داشته باشید. روزنامه هايی که 
فقط برای اينجاست. يعنی همین روزنامه و رقیبانش. ما »مطبوعات محلی« هستیم و بايد حتما شرايطی 

داشته باشیم تا يک روزنامه محلی خوب باشیم.

 | شماره 702 | یک شنبه 25 دی  1390 | 21 صفر 1433 روزنامه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی،ورزشی

نظارت بر مکان اقامت مسافران 

 روزنامه هر شهر یا 
استان، باید آینه همان جا 

باشد: اتفاقات، مسائل 
و مشکالت همان جا 
را بگوید. طوری که 

خواننده اش با خواندن آن 
بفهمد در شهرش چه 
خبر است، چه کارهایی 

شده، چه اتفاقاتی 
افتاده. محلی بودن باید از 
همان صفحه اول و تیتر 

اصلی معلوم باشد.



وقتی تولیدکنندگان نفت آستین 
باال زدند

چهارماه پس از اجالس بغداد كه در دهم سپتامبر 
1960م و درباره تأس��يس يك سازمان مشترك 
نفتي تشكيل شده بود، سازمان كشورهاي صادر 
كننده نفت يا اوپك كه مخّفف حروف اول سازمان 
به انگليسي است، در پانزدهم ژانويه سال 1961م 
از طرف پنج كشور صادر كننده نفت شامل ايران، 
عربستان سعودي، عراق، كويت و ونزوئال به دنبال 
كنفرانسي از نمايندگان اين پنج كشور در كاراكاس 

پايتخت كشور امريكايى ونزوئال به وجود آمد. 

تا قبل از تشكيل اوپك، كمپاني هاي بزرگ غربي 
كه كار اكتشاف، استخراج، توزيع و فروش نفت در 
بازارهاي جهاني را در دست داشتند، بهاي نفت را 
به ميل خود تعيين مي كردند. در اين اوضاع، اوپك 
كه به عنوان واكنشي در برابر كاهش ناگهاني بهاي 
نفت از طرف كمپاني ها تشكيل شده بود، در آغاز 
كار، در برابر قدرت هاي جهاني نفتي كاري از پيش 
نمي برد، ولي باپيوستن تدريجي كشورهاي صادر 
كننده نفت از قبيل الجزاير، ليبي، نيجريه، قطر، 
امارات متحده عربي، اندون��زي، اكوادور و گابن به 
اوپك، اين سازمان به تدريج قدرت بيشتري يافت 

و از آن پس به رويارويى با شركت هاي بزرگ نفتي 
غرب پرداخت. 

تحریم غرب و انقالب ایران
در دهه 1970 با تغيير ساختاری بازار نفت و بحران 
جنگ اعراب و اسرائيل نقش اوپك پر رنگ تر شد، 
در اين دهه اوپك كامال ش��ناخته ش��ده بود زيرا 
كش��ورهای عضو اوپك كنترل صنعت نفت خود 
را به دست گرفته و نقش خود را در قيمت گذاری 
نفت و كنترل بازار نفت پيدا كردند . در اين دهه دو 
بحران در بازار نفت ايجاد شد . يكى تحريم  نفتى 

كشورهای غربى توسط كشورهای عرب نفت خيز 
و ديگری وقوع انقالب در ايران در 1979 . 

در آغاز دهه 1980 به دليل و ق��وع انقالب ايران 
دومين توليد كننده نق��ت اوپك قيمت به يكباره 
افزايش يافت تا اينكه در س��ال 1986 س��ومين 
بحران بازار نفت را فرا گرف��ت و قيمت ها كاهش 
شديدی يافت و اعضای اوپك به اين نتيجه رسيدند 
كه برای افزايش كنترل خود بر بازار بايد همكاری 

نزديكتری با يكديگر داشته باشند.

65 درصد بازار نفت در اختیار اوپک
در آغ��از ده��ه 1990 اوپك ب��رای كنت��رل بازار 
نف��ت اق��دام ب��ه افزاي��ش س��طح تولي��د خود 
 كرد و همين موضوع س��بب ش��د ت��ا قيمت ها 
متع��ادل تر ش��ود.تصميم گيری درب��اره قيمت 
های نف��ت در آغاز قرن بيس��ت يكم ب��ا توجه به 
س��هميه قابل مالحظه اعض��ای اوپ��ك در بازار 
)65درص��د( نقش اي��ن س��ازمان را ب��ه وضوح 
مش��خص مى نماي��د. س��الح نف��ت در 1973 
دنيا را به وحش��ت انداخ��ت و باعث ايج��اد تورم 
 ش��ديد در تمام مص��رف كنندگان جهان ش��د. 
بى اعتمادی ايجاد شده در ميان مصرف كنندگان 
سبب ايجاد راه كار هايى شد)روی آوردن به انرژی 
های نو، كاهش مصرف ،اكتش��اف ذخاير جديد ، 
صرفه جويى، ايجاد آژانس انرژی ،تغيير مكانيسم 
قيمت گذاری...( تا نقش كشورهای نفت خيز و به 
خصوص س��ازمان اوپك كه آن را به عنوان كارتل 

نفتى مى شناختند كاهش يابد. 

صنعت پیر نفت ایران 
اما ايران كه در زمان تاس��يس اوپك در انديش��ه 
پيشرفت و صنعتى ش��دن بود اكنون با مشكالت 
حادی روبه روس��ت. بررس��ى ح��دود چهاردهه 
حضوراي��ران دراوپك گويای اين واقعيت اس��ت 
كه ازنقش ايران دراين سازمان به طور محسوسى 

كاسته شده است.
مهم ترين دليل اين مش��كل توليد ثابت اس��ت. 
چراكه پ��س از وقوع انقالب بدليل ش��روع جنگ 

تحميلى ، شرايط دوران سازندگى ،عدم همكاری 
شركت های بزگ بين المللى ايران نتوانست چاه 
های موجود را تعمير و اكتشافات جديدی را انجام 
دهد . كهنه بودن صنايع نفتى ايران و عدم سرمايه 
گذاری مناسب دراين بخش توليد را كاهش داده و 
قادر به توليد به ميزان سهميه تعيينى اوپك نيست. 
به عالوه تصوي��ب قانون دامات��و دركنگره آمريكا 
)مجازات شركت ها و كش��ورهای كه بيش از 40 
ميليون دالر در منابع انرژی ايران سرمايه گذاری 
كنند كه در1996 ، 20 ميليون شد( كه به كل دنيا 
تعميم داده ش��د،منجر به كاهش شديد سرمايه 

گذاری در ايران گشت.
اين در حالى اس��ت كه وابس��تگى اقتصاد كشور 
به درآم��د نف��ت در ح��دود 80 درصد ،بيش��تر 
ط��رح ه��ای عمران��ى و اش��تغالى را من��وط به 
آن كرده اس��ت .افزاي��ش طوفان��ى جمعيت در 

س��الهای بعد از انقالب ،اينك پيام��د های خود 
را نش��ان داده است س��يل عظيم جمعيت جوان 
خواهان كار و تس��هيالت زندگى چنان بر دوش 
 كشور س��نگينى مى كند كه هر آن بى برنامگى

 و كاهش درآمد های نفت ممكن اس��ت با فاجعه 
روبرو شود.

صنعت نفت ایران سالهاست درجا می زند

دومین تولیدکننده نفت اوپک با تولید ثابت

چهره روزکتاب

4

میوه شب عید وارداتی نیست
خليليان ، وزير جهاد كش��اورزی گفت: هم اكن��ون توليد مركبات در 
كشور از وضعيت مناسبى برخوردار است و برای تامين ميوه شب عيد 
نيازی به واردات نداريم.وی گفت: از سال گذشته براساس تصميم دولت 
برای تنظيم بازار ميوه ش��ب عيد، ميوه مورد نياز اي��ن ايام از توليدات 
داخلى تامين و به بازار مصرف عرضه مى ش��ود.وزير جهاد كشاورزی 
اظهارداشت: خوشبختانه، امس��ال توليدات ميوه از وضعيت مناسبى 
برخوردار بوده و اقدام های الزم برای جلوگيری از واردات ميوه صورت 

گرفته است.

عمر سد سازی سر آمد

عطارزاده ،معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اعالم اينكه در حال حاضر 
135سد در دست ساخت و همين ميزان نيز در دست بررسى است، از 
دس��تور رئيس جمهور برای تكمبل تمام سدس��ازی ها تا پايان برنامه 
پنجم توسعه خبر داد.وی با بيان اينكه در سالجاری باالترين ظرفيت در 
ذخيره سازی و ساخت مخازن سد به ميزان 12 ميليارد متر مكعب يا به 
بهره برداری رسيده و يا آبگيری شده است، اظهار داشت: بهره گيری از 

نزوالت آسمانى و بارشها، اقدامى است كه مورد توجه قرار دارد.
عطارزاده با تاكيد بر اينكه بخشى از 12 ميليارد مترمكعب مخازن ايجاد 
شده تا پايان س��ال به بهره برداری خواهد رس��يد، ادامه داد: امسال به 
عنوان سال خودكفايى ساخت و بهره برداری از سدها محسوب مى شود. 

برخورد با دالالن ارز از یک شنبه
ابراهیم درویشی 

معاون نظارتی بانک مرکزی
 

 از يكش��نبه خري��د و ف��روش ارزخ��ارج از چارچ��وب ممن��وع اس��ت، 
 و دالالن خيابانى و افرادی كه ارز بدون فاكتور داش��ته باش��ندجمع آوری 
مى شوند  .  نرخ های جديد سود بانكى پس از بازگشت رئيس جمهور از سفر 
ابالغ مى شود. هر كس از اين پس ارز نياز داشته باشد بايد از طريق سيستم 
بانكى اق��دام كند.وعالوه بر 
سيس��تم بانكى صرافى های 
مج��از ني��ز مى توانن��د ب��ه 
متقاضيان ارز بفروش��ند. هر 
كس��ى كااليى را مى خواهد 
بخرد و يا فرضاً بخواهد كااليى 
را از خارج كشور وارد كند بايد 
 از طريق وزارت بازرگانى اقدام 

و ثبت سفارش كند. 

اخبار کوتاه

ایران، دومین قدرت تولید کننده نفت اوپک به شمار می رود که به فراخور جمعیت زیاد، اقلیم خاص، طرح 
گروه 
اقتصاد

های نیمه تمام و هزاران هزینه ریز و درشت دیگر به درآمدهای نفتی خود نیاز مبرم دارد  در حالی که مطالعه 
حدود چهاردهه حضورایران دراوپک حکایت از این واقعیت تلخ دارد که ازنقش ایران دراین س�ازمان به 

طور محسوسی کاسته شده است .
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 بررسی حدود 
چهاردهه 

حضورایران 
دراوپک گویای این 
واقعیت است که 

ازنقش ایران دراین 
سازمان به طور 

محسوسی کاسته 
شده است

ابالغ 
10/457 کالس��ه پرونده: 90-711. ش��ماره دادنامه: 863-90/10/17. مرجع رسیدگی: شعبه 26 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی کریمی فرزند نعمت اله. نشانی: اصفهان – 
خیابان سروش – بعد از آل خجند – آلومینیوم آرین. خوانده: عباسعلی امیری فرزند رضا. نشانی: 
مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. دعوی مهدی کریمی فرزند 
نعمت اله بطرفیت عباس��علی امیری فرزند رضا بخواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 سیزده میلیون 
ریال وجه چک شماره 918667 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع 
خوانده مبنی بر نش��ر آگهی در روزنامه و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی و وجود اصل 
چک در دست خواهان که حاکی از طلب وی می باشد بالوجه/بال دلیل تلقی می گردد، بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 س��یزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل اعتراض در دادگاههای عمومی اصفهان خواهد بود. در مورد مابقی مبلغ پنجاه میلیون 
ریال نظر به انکار خوانده و ارائه مدارک کتبی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. قاضی شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/458 کالس��ه پرونده: 90-837. ش��ماره دادنامه: 864-90/10/17. مرجع رسیدگی: شعبه 26 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی کریمی فرزند نعمت اله. نشانی: اصفهان – 
کیلومتر 13 جاده اصفهان – شیراز – نرسیده به داروسازی فارابی – روبروی باسکول – فروشگاه 
ربیعی. خوانده: محسن شیریان فرزند محمد نشانی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی ش��ورا. دعوی مهدی کریمی فرزند نعمت اله بطرفیت محس��ن ش��یریان فرزند 
محمد بخواس��ته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه چک شماره 437774 عهده بانک صادرات 
ش��عبه شهید مطهری به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبنی بر عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورای حل اختالف اصفهان و سایر دالیل و مدارک موجود پرونده بالوجه/
بال دلیل تلقی می گردد، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/0/000 
ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در ش��وراهای حل اختالف اصفهان خواهد بود. قاضی ش��عبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/459 کالس��ه پرونده: 90-713. ش��ماره دادنامه: 849-90/10/17. مرجع رسیدگی: شعبه 26 
حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدی کریمی پهلوانی فرزند نعمت اله. نش��انی: 
اصفهان – خیابان س��روش – بعد از آل خجند- آلومینیوم آرین. خوانده: س��عید علی داری فرزند 
علی نش��انی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. دعوی 
مهدی کریمی پهلوانی فرزند نعمت اله بطرفیت سعید علی داری فرزند علی بخواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 49010 و 49009 عهده صندوق قرض الحس��نه مهر سید 
الش��هدا به انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع خوانده مبنی بر وجود اصل حواله ها در دست 
خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم نشر آگهی در روزنامه و دیگر دالیل و 
مدارک موجود در پرونده بالوجه/بال دلیل تلقی می گردد، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 

خوان��ده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��وراهای 

حل اختالف اصفهان خواهد بود. قاضی شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/460 ش��ماره: 457/90. به موجب رای ش��ماره 568 تاریخ 90/7/13 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه حس��ن پیش بر فرزند اس��داله 
به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
90/5/1 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی توسط بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باش��د در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله به نش��انی: اصفهان – کیلومتر 
13 اصفهان – ش��یراز – نرس��یده به داروسازی فارابی – فروش��گاه مرکزی ربیعی صادر و اعالم 
می نماید. وجه پرداخت نیم عش��ر نیز محکوم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا 

اعالم نماید. مدیر دفتر شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
10/461 ش��ماره: 456/90. به موجب رای ش��ماره 574 تاریخ 90/7/13 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه کریم شکری فرزند علی اکبر به 
نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/5/16 لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله به نش��انی: اصفهان – خیابان س��روش – بعد از 
آل خجند – جنب عابرپیاده – آلومینیوم آرین صادر و اعالم می نماید. وجه پرداخت نیم عش��ر 
نیز محکوم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��ده 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و 
در صورت��ی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. مدیر دفتر شعبه 

19 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/462 ش��ماره: 455/90. به موجب رای ش��ماره 575 تاریخ 90/7/13 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا خدیوی بروجنی فرزند 
عباس به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هف��ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
89/3/20 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله به نش��انی: اصفهان – 
خیابان س��روش – بعد از آل خجند – جنب عابرپیاده – آلومینیوم آرین صادر و اعالم می نماید. 
وجه پرداخت نیم عش��ر نیز محکوم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

مدیر دفتر شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/463 ش��ماره: 454/90. به موجب رای ش��ماره 571 تاریخ 90/7/13 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه نادر یلم��ه ها فرزند حیدرعلی 

به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهار میلیون و هفتاد هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 87/11/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له مهدی کریمی فرزند نعمت اله به نشانی: اصفهان 
– کیلومتر 13 اصفهان - ش��یراز - نرس��یده به داروس��ازی فارابی - فروشگاه مرکزی ربیعی صادر 
و اع��الم می نماید. وجه پرداخت نیم عش��ر نیز محکوم می گ��ردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. مدیر دفتر شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/464 ش��ماره: 453/90. به موجب رای ش��ماره 567 تاریخ 90/7/13 حوزه 19 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه ش��هناز خدیوی بروجنی فرزند 
عباس به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و دو میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید 89/1/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان مهدی کریمی فرزند نعمت اله به نشانی: اصفهان – 
خیابان سروش – بعد از آل خجند – مغازه آلومینیوم آرین صادر و اعالم می نماید. وجه پرداخت 
نی��م عش��ر نیز محکوم می گردد. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شده محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. مدیر دفتر 

شعبه 19 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/465 در خصوص پرونده کالسه 90-1095 خواهان حسین وکیلیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت موسسه مالی اصحاب کهف تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
90/11/30 س��اعت 3:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتشم کاشانی – جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاد می شود. مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/466 در خصوص پرونده کالس��ه 90-1096 خواهان رضا شریفی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت موسس��ه مالی اصحاب کهف – علیرضا رجایی فر تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 90/11/30 ساعت 3:45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی – جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاد می ش��ود. مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی 
10/467 ش��ماره: 1080/89. به موجب رای ش��ماره 220 تاریخ 90/3/31 حوزه 29 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما 1- س��ید حسین سید حسینی 
2- اصغر مش��رفی به نش��انی مجهول المکان محکومند متضامنا ب��ه: پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه به 
پرداخت خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 89/11/16 لغایت وصول 
با احتس��اب به نیم عش��ر اجرای احکام در حق محکوم له موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان با 
وکالت س��مانه باقری به نشانی خیابان بهارستان – خیابان الفت – محله جهاد – جنب دفتر اسناد 
رس��می 110 – پالک180.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

ش��ده محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 

12782 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/468 آگه��ی اب��الغ اجرائیه پرونده کالس��ه 20769-2/778. بدینوس��یله به آق��ای جعفر علی 
جوانمرد و الهام جوانمرد و زهرا حس��ین زاده به نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ باال – مجتمع 
مس��کونی پارک اصفهان – بل��وک نیلوفر – پالک 10 بدهکاران پرونده ک��ه برابر گزارش مامور 
مربوطه نش��انی فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده ابالغ می گردد که برابر س��ند رهنی ش��ماره 
160593-82/2/27 تنظیمی در دفترخانه شماره 20 اصهفان، بستانکار بانک صنعت و معدن شعبه 
اصفه��ان مبادرت به صدور اجرائیه کالس��ه فوق را نموده که براب��ر آن مبلغ 656/465/991 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 160/554/160 ریال بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 87/8/4 که روزانه مبلغ 
377/693 ریال خسارت به آن اضافه می شود بدهکار می باشید لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر 
و از زمان درج در روزنامه اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر 
در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بس��تانکار پس از ارزیابی تمامی مورد وثیقه ش��امل اموال منقول 
بش��رح متن س��ند و قطعه زمین به مس��احت 3000 مترمربع موضوع قرارداد واگذاری 02-2178 
و –ج-72/3/29 ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اصفهان و عرصه و اعیان محل اجرای طرح و کلیه 
امتیازات مربوطه و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری 
مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. م الف:  16502 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ 
رس��یدگی:  مرج��ع   .90/8/18-648 دادنام��ه:  ش��ماره   .459-90 پرون��ده:  کالس��ه   10/469
 ش��عبه 15 ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان. خواه��ان: علیرضا وجدان��ی فرزند مرتضی ش��غل
 فروش��نده به نش��انی: اصفه��ان – خیابان ش��اهپور جدید – خیابان مش��یر – بع��د از چهار راه 
دوم – جن��ب گاراژ ملت بنز – فروش��گاه ل��وازم یدکی هوو با وکالت آق��ای محمدعلی اکبراف 
 فرزن��د حس��ین به نش��انی: خیاب��ان فیض – جن��ب پزش��کی قانون��ی – طبقه فوقانی اس��باب

 بازی فروش��ی لبخند کودک – دفت��ر آقای مجید قندی. خوانده: غالمرضا صادقی ش��غل راننده 
به نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه. گردش��کار: خواهان با تقدیم دادخواس��تی تقاضای 
مطالب��ه مبل��غ 16/270/000 ریال به انضمام خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاری��خ 89/4/16، هزینه 
 دادرس��ی را نم��وده اس��ت که در ادامه ش��ورا با بررس��ی اوراق پرون��ده را اعالم و با اس��تعانت

 از درگاه خداون��د متع��ال مب��ادرت به صدور رای م��ی نماید. رای ش��ورا. در خصوص دعوی 
مطروح��ه از ناحی��ه خواهان علیرضا وجدانی فرزند مرتضی ب��ا وکالت آقای محمد علی اکبر اف 
فرزند حس��ین به طرفی��ت خوانده به نام آقای غالمرضا صادقی به خواس��ته تقاضای مطالبه مبلغ 
 16/270/000 ریال و بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/4/16، هزینه دادرس��ی را نموده

 اس��ت فلذا از توجه به اظهارات خواهان و وکیل مدافع ایش��ان به شرح متون و متن دادخواست 
تقدیمی و صورت جلس��ه دادرس��ی مورخ 90/7/26 و متعاقبًا مالحظه مس��تندات عادی ابرازی 
خواه��ان مبنی بر تصاویر مصدق فاکتورهای عادی ش��ماره 2134 مورخ 89/4/16، 2135 مورخ 
89/4/16 و در ادامه نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلس��ه 
دادرس��ی حاضر نش��ده و الیحه ای تقدیم ننموده و دلیل و مدرکی اقامه ننموده و دفاعی به عمل 
نیاورده و منکر اصالت مس��تندات ابرازی خواهان نشده، ادعای جعل و تردید ننموده است شعبه 
دعوی خواهان را وارد دانس��ته مس��تنداً به مواد 219 الی 225 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی رای بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 16/270/000 ریال 
بابت اصل خواسته، سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی، پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان 
بر مبنای تعرفه تعیین ش��ده در قانون وکالت که محاس��به آن به عهده اجرای احکام می باش��د به 
انضمام محکومیت خوانده به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/5/4 
بر مبنای ش��اخص تورم تعیین شده س��االنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه آن 
ب��ر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. قاضی ش��عبه 15 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
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پرفروش ترین کتاب های آمریکا

اس��امی پرفروش ترین کتاب ه��ای آمریکا ش��امل آثار داس��تانی و 
غیرداستانی، در سال 2011 اعالم شد.بنابه این این گزارش  به نقل از 
یو.اس.ای.تودی، در فهرستی که دربرگیرنده نام 100 کتاب پرفروش 
آمریکا در سال گذشته است، کتاب »کمک« نوشته کاترین استاکت 
توانسته است جایگاه نخس��ت را به خود اختصاص دهد. در این کتاب 
داستان یک زن جوان سفید پوست و خدمتکارهای سیاه پوست او در 
دهه 60 قرن بیستم روایت می شود. رمان »بازی های گرسنه« نوشته 
سوزان کالینز در مکان دوم جای دارد. این کتاب پرفروش آخرالزمانی 
درباره تالش یک دختر جوان برای نجات جان دیگران است. »بهشت 
جایگاهی واقعی است« نوشته تاد بورپو و لین وینسنت که جایگاه سوم 
را به خود اختصاص داده این کتاب غیرداس��تانی، رفتن یک پس��ر به 
بهشت و بازگشت او را روایت می کند. مکان چهارم نیز به کتاب داستانی 
»آب برای فیل ها« اختصاص یافته است. این کتاب نوشته سارا گروئن و 

درامی درباره عشق و سیرک در دهه 30 میالدی است.

حضور » هوور « در سينما و کتاب

همزمان با اکران فیلم »جي. ادگار هوور« ساخته تازه کلینت ایستوود با 
بازي لئوناردو دي کاپریو کتاب هاي زیادي درباره زندگي پلید و اسرارآمیز 
رییس پنج دهه اي پلیس فدرال آمریکا بر پیشخان کتابفروشي ها قرار 
گرفته است. بر پایه این گزارش  به نقل از مجله کتاب فرانسه، زندگینامه 
جان ادگار هوور با ایفاي نقش اصلي هوور توسط لئوناردو دي کاپریو به 
کارگرداني کلینت ایستوود در سینماهاي آمریکا و اروپا روي پرده رفت. 
دي کاپریو نیز  با بازي در نقش هوور یکي از نامزدهاي بهترین بازیگر مرد 
جشنواره هاي گلدن گلوب )برگزاري 15 ژانویه  برابر با 25 دي( و آکادمي 
اسکار )برگزاري 23 فوریه یا 4 فروردین( خواهد بود.کتاب »کثیف ترین 
چهره آمریکا: جي. اي هوور، رییس اف.بي.آي« نوشته خبرنگاري به نام 
آنتوني سامرز منبع اصلي نگارش فیلمنامه اقتباسي »جي. ادگار هوور« 
توسط داستین النس بلک بود.روایت اصلي فیلم زندگي جي. ادگار هوور 
یکي از چهره هاي انکارناپذیر تاریخ داس��تان آمریکاست که در دوره اي 

48 ساله ریاست پلیس فدرال را با 8 رییس جمهور آمریکا تجربه کرد.

»پيامك های چوپان دروغگو«

»پیامک هاي چوپان دروغگو« همان داستان آشناي دروغ است که این بار 
با ورود فناوري به داستان، کمي تغییر کرده است.»پیامک هاي چوپان 
دروغگو«، روایت مدرني از داس��تان قدیمي »چوپان دروغگو« اس��ت؛ 
روایتي که باز هم دروغ دردسر آفرین مي شود اما این بار چوپان داستان 
با فریاد اهل ده را خبر نمي کند و خیلي راحت گوشي تلفن همراهش را 
برمي دارد و هر بار به یکي از اهالي ده پیامک مي فرستد. »چند وقتي بود 
که چوپان با تلفن همراهش به یکي از اهالي ده این پیامک را مي فرستاد: 
»گرگ آمد. گرگ آمد. گرگه یکي از گوسفندها را برده و خورده!«چوپان 
این داستان بعد از فرستادن این پیامک با خیال راحت، سر گوسفندي 
را مي برید و چند روزي کباب مي خورد و اهالي ده هم تا مدت ها به این 
دروغ چوپان پي نبرده بودند؛ اما باالخره دست چوپان رو مي شود و اهل 
ده به دروغگویي او پي مي برند و متوجه مي ش��وند که او امانتدار خوبي 
نبوده اس��ت. داس��تان با تنبیه چوپان پایان مي یابد و مردم نیکنام ده 

گوسفندهایشان را به یک چوپان راستگو وظیفه شناس مي سپارند.

موراکامی 63 ساله شد

 به بهانه سالگرد کيوان قدرخواه

گوشه های اصفهان 
این روزها که کنار پنجره ی بی آفتاب اتاقم  گروه 

فرهنگ و هنر
 

نشسته ام  منتظرم  باران بیاید ، باران در 
شهری که خشکی اش هم غنیمتی است.

این را از ای��ن جهت می گوی��م که  باید 
روزهای بارانی اصفهان را دید ، فروردین 
واردیبهشت اصفهان را باید دید و ترکیب 
عطرهایی که از کوچ��ه پس کوچه های 
شهر بیرون زده اس��ت را باید دید ، اینها 
همگی خلس��ه آورند و اصفهان شهر این 
خلس��ه هاس��ت .کیوان قدر خواه شاید 
زاییده همین ویژگی ها باشد که با گوشت 
وپوست وخون شعرش  مارا به اصفهانی 
رویایی می بردو  ما را درون  این خلسه ها  
رها می سازد ، ش��اعر اصفهان برازنده ترین اسمی است برای  کیوان قدر 
خواه  زیرا که اصفهان برای او خالصه شده در کوچه پس کوچه های مرکز 
شهر نیست ، اصفهان قدر خواه از دامنه های کوه صفه تا  بازار های  حرم 
زینبیه  ، از چهاراره شکر شکن  تا  کوچه های نظر  ... همه این ها را در بر 
گرفته است اما مجموعه شعر گوشه های اصفهان،سه بخش دارد »چنار 
دالبتی « –»گوش��ه های اصفه��ان«_ »فوالد ش��بکه « و دو بخش اول 

مجموعه شعرها این گونه آغاز می شوند .
»سراسر شب آس��مان به آرامی می بارید/سرتاسر ش��ب/باران در خواب 
وس��کوت /   بر بامها و باغچه ها/ باریده است/آسمان چهل  شبانه روز می 
بارید/و آنگاه که ابرها پرا کنده می ش��دند/من خود با چشمهای خویش/
نیلوفر مردابهای دور را می دیدم/که س��پیده دم از نس��یم زاده می شد/

چهل شبانه روز /باران می بارید/و رودبار نیاسرم ترانه می خواند«گوشه 
های اصفهان  قدر خواه  نیز مثل گوش��ه های اصفهان غریب اس��ت و از 
تصویر تبدیل به بو می شود  و د ر خلسه ای فرو می رود که انگار کودکی 
وبزرگس��الی مان را در بر می گیرد  ... این گوش��ه ها فقط گوشه نیستند 
، لحظه های نابی هس��تند که در این ش��هر به وجود می آی��د  ، باید که 
س��ر گردان ش��وی در کوچه پس کوچه های غریبانه اش تا بفهمی ...، و 
دنبال آن سایه هایی  بگردی که هیچ وقت  نیستند و دایم فرار می کنند 
، ارواحی که می بینی  ولی وجودش��ان را  بر نمی تاب��ی ... گاهی اذیتت 
می کنند  ، گاهی به دنبالت می کشند.فقط کافی است که باران بیاید  و 
بروی پش��ت  میدان نقش جهان  داخل کوچه پس کوچه های باریک و 
 بو بکشی وبلرزی  وعاشق شوی  وسرمس��ت . ولی این ها لحظه ای بیش 
نمی پاید  ، مثل همان  روح یا شبح  فرار می کنند  و چیزی باقی نمی ماند . 
حال ، این روزهای من است ، کنار پنجره می نشینم و منتظرم باران بیاید 
و با خود در خود به سمت کوچه ای می روم که همیشه از من فرار کرده 
است و من میخواهم درونش هضم بشوم ، می روم آ نجا می ایستم  و کالغی 

مرده پیدا می کنم که گوشه دیوار نم زده افتاده است.

این روزها ادبیات جهان تولد نویسنده ای را   
جش��ن می گیرد  که برخی او را از برترین 
رمان نویسان زنده دنیا می دانند. با این حال 
قدرت اهلل ذاکری، مترجم داستان های کوتاه 
موراکامی از زبان ژاپنی، معتقد است او در 
کش��ورش ب��ه ان��دازه کش��ورهای دیگر 
محبوبیت ندارد.نویس��نده ای که یک روز 
پیش از تولد 63 س��الگی اش نام خود را از 
جمع نامزدان جایزه بوکر 2011 حذف شده دید. با این حال او همچنان 
نویسنده   مورد عالقه بسیاری از اهالی کتاب باقی خواهد ماند؛ نویسنده ای 
که غربی ها برای به دس��ت آوردن کتاب جدیدش در صف های طوالنی 
می ایستند و خیلی ها نمی توانند بعد از آغاز مطالعه داستان هایش، کتاب 
را حتی برای لحظه ای، بر زمین بگذارند.موراکامی در سال 1949 میالدی 
و در دوره انفجار جمعیتی بعد از جنگ جهانی دوم در کیوتوی ژاپن به دنیا 
آمد. وی نخستین اثرش را در سال 1980 منتشر کرد و نخستین ترجمه 
از آثار وی به زبان فارس��ی، در س��ال 1386 با عنوان »کجا ممکن است 
پیدایش کنم« روانه بازار کتاب ایران شد.داستان های موراکامی تاکنون 
به بیش از 40 زبان دنیا ترجمه و عالوه بر ایران، در بسیاری از کشورها نیز 
آثارش با استقبال خوبی روبرو شده است. آثار داستانی و غیر داستانی او  و 
استقبال زیادی که مترجمان از داستان های وی کرده اند سبب شده که 

نام موراکامی در جمع برترین نویسندگان معاصر جهان قرار بگیرد.
از موراکامی تاکنون آثاری چون »کافکا در کرانه«، »پس از تاریکی«، ... 
ترجمه مهدی غبرایی، »از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم« ترجمه 
مجتبی ویسی، »دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه آوریل« 
و »نفر هفتم« ترجمه محمود مرادی، در ایران ترجمه و منتشر شده است.

 کاهانی سینمای 
ميثم
خ��ود را تثبیت  کيان

ک��رده اس��ت  ، 
شاید این را نباید 
خیلی ساده گفت 
و لی اتفاق افتاده است .  دقیق تر که نگاه کنیم  از 
فرو دس��ت جامعه افرادی  را م��ی بینیم که در 
موقعیت های پوچ و بی معنی قرار می گیرند ، 
 افرادی از پایین ش��هر تهران  که با مردی روبرو 
 می ش��وند ک��ه فقط می خ��ورد و بع��د تر هم 
می فهمند که عالوه بر پرخوری کلیه هایش نیز 
زایش دارد و می تواند وض��ع آن ها را دگرگون 
کند ، ولی  در  موقعیتی  قرار می گیرند که پوچ  
تر از موقعیت قبلی اس��ت ،مردی که  به آن جا  
آمده  بود  ، می رود ، را نمی ش��ود حدس زد  به 
کجا .ت��ازه ترین فیلم کاهانی ، »اس��ب حیوان 
نجیبی است « برخالف تمام شوخی های ریز و 
درش��تش ، که به دلیل نزدیک ش��دن به خط 
قرمزهاست ، شاید یکی از تلخ ترین فیلم های 
امروز س��ینمای ایران اس��ت ، حت��ی می توان 
 ایرادات��ی هم  به بعض��ی از موقعیته��ای فیلم 
گرفت ؛ چه اتفاقی می افتد که این همه آدم به 
حضور  پلیس شک نمی کنند که تمام راه را به 
 دنبالش��ان می آید ، این س��وال ذه��ن را رها 
 نمی کند ولی وقتی موقعیتها پ��وچ تر از قبلی 
می ش��ود وقتی دختر همراهش��ان  وسط این 
اتفاقات می گوید که برویم شمال ، وقتی مردی 
با تمایالت جنسی  نا متعارف  در بین آنها هست 
و قتی  موس��یقی دانی با آ هنگ های عجیب و 
غریب و تیک عصبی اش که دایم به موهایش ور 
می رود هست،  وقتی یکی یکی این افراد به هم 
می پیوندند وش��بی را در تهران طی می کنند 
شاید بتوان گفت که درون همین اتفاقات فیلم  

، این چیزها  منطقی تر به نظر برسد.

ابزورد نویسی
ابزورد نویسی به مانند ادوارد آلبی هم کمابیش 
ای��ن گونه فضاها ب��رای مخاطب��ش ایجاد می 
کند ، در نمایش��نامه ماجرای باغ وحش دو نفر 
که بر روی نیمکت پارکی در کنار هم نشس��ته 
اند ، بحث روزمره اش��ان تبدیل ب��ه گفتگوی  
عجیب غریبی می ش��ود که س��رانجام منجر 
به این می ش��ود که یکی از ای��ن دو نفر  بگوید 
چاقویت را در ش��کمم فرو ک��ن و دیگری هم 
 در حالی که متعجب اس��ت ای��ن کار  را بکند و 

جنازه ی فرد غریبه را در پارک به حال خود رها 
کرده و  فرار کند.

پر از حکایت های تلخ  
طنز ابزورد قالبی اس��ت برای ابزورد نویس��انی 
مثل پینتر و آلبیی و آداموف که تمام س��یاهی 
های فضای سیاس��ت زده جامع��ه آن روزها را 

نشان بدهند ، ش��اید ابزورد ذاتا  این طنز تلخ را 
داشته باشد .

فیلم  پر از حکایت های تلخی است که نمی توان 
آنها را نادیده گرفت، از زن همسایه  و مردی  که 
خانه اش را تبدیل به انب��ار جنس قاچاق کرده  
و کرایه اش را ه��م نمی دهد گرفت��ه تا همان 
آهنگس��ازی که اس��تودیوی خانگی اش را در 

ازای پول  در اختیار جوانی قرار داده تا موسیقی  
سست و س��بکی کار بکند. تمام این ها ملغمه 
ای ست از الیه  های تاریک قشر فرو دست که 
تنها در پول هم خالصه نمی شود  ، گویی همه 
در چاهی گیر کرده اند و به بیرون راهی ندارند 
، زندان برای آن پلیس تقلبی راه فراریس��ت از 
چاهی که شب گذش��ته را درون آن گذرانده ، 

انگار پلیس تقلبی داستان »اسب حیوان نجیبی 
 اس��ت «  س��فری را در تاریکی درون شهر آغاز 
 می کن��د  و در آخ��ر تاریکی زن��دان را ترجیح

 می دهد.

 ماهایا پطروسيان: 
زمانی که برای پیش��نهاد 
نقش تماس گرفتند خیلی 
ساده خودشان را معرفی 
کردن��د و ش��رایط فیلم و 
اینکه نقش کوتاه است را گفتند و از من پرسیدند 
اصال عالقمند هستم در چنین نقشی بازی کنم. 
این روند در س��ینمای حرفه ای م��ا خیلی باب 
نیست. معموال می بینیم دستیاران و یا مدیران 
تولید تماس می گیرند، بازیگر از فیلترهایی رد 
می شود تا با کارگردان صحبت کند. این ارتباط 
خالصانه و دوستانه ای که ایشان برقرار کردند، از 
 همان اول نشان داد نگاهشان به بازیگر چیست 

و بازیگر در کارشان چگونه  مهره ای است.

عبدالرض�ا کاهان�ی، 
کارگردان فيلم: 

مس��ئله مهم احت��رام به 
گ��روه اس��ت. آنچه س��ر 
فیلمب��رداری ب��ود اینجا 
اتفاق می افتد. برای من ماهایا پطروس��یان در 
فیلم هیچ فرقی با عطاران ندارد. من تالش کردم 
پایبند به همه گروه باشم و پوستر فیلمم عکس 

همه اهالی فیلم باشد.

قطب�ی زاده؛  س�عيد 
منتقد: 

فیلم های رض��ا )کاهانی( 
به طور منطقی این را به ما 
ثابت می کند که می تواند 
خیلی خوب آدم ها را ب��رای نقش انتخاب کند. 
 خانم پطروس��یان مدت ها بود کار نکرده بودند

 و یا اگر کار کرده  بودند دیده نمی شد، اما در این 
فیلم احساس کردم یکی از بهترین کارهایش را 
اریه کرده  است با اینکه ایشان را به عنوان یکی 
از خانم های کمدین می شناسم و بازیگر خیلی 
خوب، اما در این فیلم جنس ب��ازی که رضا از 
ایشان گرفته و نوع بازی که خودشان اریه داده اند 
برای من خیلی غافلگیرکننده بود مانند مکث ها 

و سکوت ها و موقعیت سازی با زبان اشاره.

پيش فروش اینترنتی 
بليت های  فجر 

شيرین کيارستمی بر 
روی پرده سينماها 

پیش فروش اینترنتی بلیت های سی امین جشنواره فیلم فجر از سه شنبه 
27 دی ماه آغاز می شود.»س��یمون سیمونیان« مس��ئول پیش فروش 
بلیت های سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اعالم این خبر افزود: 
پیش فروش اینترنتی بلیت های جش��نواره از سه ش��نبه 27 دی ماه آغاز 
می شود و به مدت سه روز ادامه دارد. قیمت هر سری ده تایی بلیت مسابقه 
سینمای ایران، مسابقه فیلم های اول و آیینه سینمای ایران 40 هزار تومان 
است. همچنین قیمت بلیت بخش مسابقه سینمای بین الملل 30 هزار 
تومان و سایر بخش های خارجی ش��امل جشنواره جشنواره ها، جلوه گاه 
شرق، سینمای سعادت و مرور سینمای بین الملل 20 هزار تومان است.

وی ادامه داد: عالوه بر مسابقه سینمای ایران، فیلم های بخش های »نگاه 
نو« )فیلمسازان اول( و »آینه سینمای ایران« )خارج ازمسابقه(، سینمای 
حقیقت )فیلم های مستند بلند(، بخش بین الملل شامل »جام جهان نما« 
)مسابقه بین الملل(...و »جشنواره جشنواره ها« نیز به صورت اینترنتی به 

فروش خواهد می رسد.

فیلم های سینمایی »ش��یرین« ساخته عباس کیارس��تمی و »معبد 
جان« به کارگردانی محمد درمنش از صبح چهارش��نبه 28 دی ماه در 
سینماها اکران می شوند.»محمد درمنش« مجری طرح اکران مخاطب 
خاص گفت: از صبح روز چهارشنبه 28 دی ماه اکران دو فیلم سینمایی 
»شیرین« س��اخته عباس کیارس��تمی و »معبد جان« ساخته محمد 
درمنش در گروه مخاطب خاص آغاز می ش��ود.بنابراین گزارش، فیلم 
سینمایی »شیرین« در سه سینمای »آزادی«، »فرهنگ« و »پردیس 
ملت« به نمایش در می آید.برپایه این گزارش، فیلم سینمایی »شیرین« 
تصویرگر 113 بازیگر زن س��ینما بدون هیچ س��نخیتی ب��ه دوربین 
فیلمبرداری است. در حالی که صداهایی از فیلم منظومه خسرو شیرین، 
نظامی گنجوی نیز به گوش می رسد.نیکی کریمی، ترانه علیدوستی، 
مهناز افشار، ژولیت بینوش و ... در »شیرین« به ایفای نقش پرداخته اند. 
برپایه این گزارش، فیلم س��ینمایی »معبد جان« نیز در دو س��ینمای 

»پردیس ملت« و »موزه سینما« اکران می شود.

روایتی مدرن از یک داستان قدیمیزندگی انکار ناپذیر رییس پلیس فدرالاعالم آثار داستانی و غیر داستانی 2011

کتاب

آن ها مشغول 
مردن اند

گروه فرهنگ

»آن ه��ا مش��غول مردن ان��د« 
ن��ام مجموع��ه ش��عری از »آن 
سکستون « اس��ت که به تازگی 

نشر چشمه آن را به بازار داده است. در شعر او نوعی نگاه زیبایی شناسانه 
به کج خویی های انسانی را می توان دید که می کوشد در عین نقد حرکت 
بشر به سمت بی هویت شدن، تعریف روابط انسانی را نیز به چالش بکشد، 
و در این راه از المان هایی از مرگ و انزجار بسیار استفاده می کند. او آن قدر 
از مرگ گفت و سرود، تا آخر خود نیز قانع شد که انتحار پایانی همگون با 
شعرش را برایش رقم خواهد زد. این کتاب را   سینا کمال آبادی  و  محسن 

بوالحسنی  به فارسی ترجمه کرده اند.

یاد یاران

به بهانه اکران اسب  حيوان نجيبی است در سينما قدس اصفهان

سفر به تاریکی

 تمام این ها 
ملغمه ای ست از 
الیه  های تاریک 

قشر فرو دست که 
فقط هم در پول 
خالصه نمی شود 
، گویی همه در 

چاهی گیر کرده 
اند و به بیرون راهی 

ندارند.

اخبار 
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بازی امروز ذوب آهن و سایپا 
تحلیل
ورزشی

عالوه ب��ر بحث فن��ی درون 
زمی��ن ب��ر روی نیمکت هر 
دوتیم ه��م جذابی��ت های 
خاصی خواهد داش��ت چون 
 مجی��د صال��ح س��رمربی س��ایپا را م��ی ت��وان  منص��ور  
ابراهیم زاده ای کوچکتر دانس��ت که در مسیر مربی گری 
حرفه ای مس��یری شبیه به استاد س��ابقش را طی کرده تا 
سرانجام به عنوان س��رمربی بر روی نیمکت سایپا نشست. 
ابراهیم زاده بعد از دستیاری مربیانی مثل کربکندی،لوکا 
بوناچیچ و امیر قلعه نویی در لیگ هشتم و در 52 سالگی به 
عنوان س��رمربی ذوب آهن انتخاب ش��د و صالح هم بعد از 
دستیاری بیژن ذوالفقار نسب، قلعه نویی و ابراهیم زاده در 
46 سالگی به عنوان سرمربی سایپا معرفی شد تا سرانجام 
طعم نفر اول بودن در کادر فنی را هم بچشد. ابراهیم زاده و 
صالح از آن دسته مربیان علم گرای فوتبال ایران هستند که 
مطالعه نقش��ی تاثیر گذار در زندگی آنها دارد و سیس��تم 
1-3-2-4 از عالقه های مشترک آنهاست و به همین خاطر 
بود که برای سه س��ال متوالی در ذوب اهن با یکدیگر کنار 
آمدند هرچند که در اواخر لیگ نهم کمی بینشان شکرآب 
ش��د ولی آرامش صالح در کنار اخالق مداری ابراهیم زاده 

باعث شد تا او برای سومین س��ال متوالی هم در ذوب اهن 
بماند. اما در لیگ یازدهم اگر از افراد نزدیک به باشگاه ذوب 
اهن در مورد بحران ایجاد شده در تیم فوتبالشان سوال کنید 
به غیر از مباحث مالی پای مجید صالح را هم به وس��ط می 
کش��ند که با جدا ش��دندش از این تیم تمامی بار فنی را به 
دوش ابراهیم زاده گذاشت .هرچند که حضور یورگن گده 
در اصفهان برای پرکردن جای خال��ی صالح بود اما ارتباط 
احساسی سرمربی فعلی سایپا با بازیکنان ذوب آهن و حرف 
شنوی کاملی که از ابراهیم زاده داشت قابل مقایسه با یورگن 
گده نیست واین همان داستانیست که برای ابراهیم زاده هم 
به وجود آمد و هنوز هم خیلی ها حضور سپاهان در فینال 
لیگ قهرمانان در س��ال 2007 را عالوه ب��ر دانش لوکا به 
هدایت پشت پرده منصور ابراهیم زاده هم ربط می دهند و 
پر بیراه نیست که بگوییم نقش صالح در ذوب آهن شباهت 
زیادی به نقش ابراهیم زاده در س��پاهان لوکا داشت با این 
تفاوت که صالح جاه طلبی های ابراهی��م زاده را ندارد و به 
همین خاطر است که شاید نتواند موفقیت های قبلی اش را 
این بار در قالب یک سرمربی پیاده کند وگرنه بازیکنی که 
سابقه بازی در تیم های هما، بانک تجارت، کشاورز، سایپا و 
بهمن را دارد می توانست خیلی زودتر از اینها بر روی نیمکت 

تیمهای بزرگ فوتبال ایران بنشیند.

نمایندگان اصفهان در لیگ برتر 
گزارش

 اول 
امروز باید برای اعاده حیثیت و 
فراموشی نتایج هفته گذشته 
به دنبال کسب س��ه امتیازی 
باش��ند که آنه��ا را دوب��اره به 
کورس مدعیان بازگرداند. از یک ط��رف ذوب آهن بحران زده 
میزبان سایپایی خواهد بود که شرایطش تفاوت چندانی با ذوب 
آهن نداشته و مجید صالح هنوز هم نتوانسته تیمش را به شرایط 
ایده ال برساند. ذوب آهن هم بعد از پیروزی هفته دهم در مقابل 
صبا در نه بازی اخیرش در لیگ فقط یکبار پیروز ش��ده و تیم 
ابراهیم زاده در بازی امروز چاره ای به غیر از شکس��ت س��ایپا 
نخواهد داشت. هردو مربی به خاطر همکاری سه ساله با یکدیگر 
ش��ناخت کافی از تفکرات نفر مقابل خواهند داشت و همین 
مساله بار تاکتیکی این مسابقه را باالتر می برد. ذوب اهن از بازی 
با سایپا در ورزشگاه فوالدشهر خاطرات خوشی دارد و در لیگ 
هشتم بود که پیروزی شش بر سه ش��اگردان ابراهیم زاده در 
مقابل نارنجی پوشان کرج از نتایج پرگل لیگ  نام گرفت. نقطه 
اتکا سایپا در این بازی حرکات ابراهیم صادقی در خط میانی و 
س��رعت کریم انصاری فر در خط حمله اس��ت که باید توسط 
هافبک های دفاعی ذوب آهن خنثی شود تا شاید محمد قاضی 
به مانند دور رفت امسال با گل سه امتیازی اش دوباره ذوب آهن 

را به مسیر پیروزی بازگرداند .کرانچار هم بعد از اینکه در مقابل 
گواردیوالی وطنی اولین شکستش را پذیرفت، به مهد فوتبال 
سفر کرده تا این شکست خانگی را در مقابل نفت ابادان جبران 
کند.سپاهان با 31 امتیاز تیم پنجم جدول است و نفت با پنج 
امتیاز کمتر دو پله از س��پاهان پایین تر است. این بازی را باید 
جدال مربیان خارجی لیگ دانست که مکتب پرتغالی کاستا  
باید در مقابل فوتبال منظم وماشینی کرانچار قرار گیرد. نبض 
این بازی در اختیار برادران نویدکی��ا خواهد بود که با یکدیگر 
روبرو می شوند. نفتی ها به طور معمول در خانه نتایج خوبی به 
دست نیاورده اند و سپاهان باید از این فرصت برای نزدیک تر 

شدن به استقالل استفاده کند.

 برنامه بازیهای هفته بیستم
ذوب آهن _سایپا

نفت ابادان_ سپاهان
نفت تهران_ فوالد

داماش_ فجرسپاسی
مس سرچشمه_ ملوان
شاهین_ تراکتورسازی

صبا _ راه آهن
استقالل_ مس کرمان

نبض این بازی 
در اختیار برادران 
نویدکیا خواهد 
بود که با یکدیگر 
روبرو می شوند 
نفتی ها به طور 
معمول در خانه 
نتایج خوبی به دست 
نیاورده اند

پر بیراه نیست که 
بگوییم نقش 
صالح در ذوب آهن 
شباهت زیادی به 
ونقش ابراهیم زاده 
در سپاهان لوکا 
داشت با این تفاوت 
که صالح جاه طلبی 
های ابراهیم زاده 
را ندارد

آغاز هیجان در هفته بیستمجدال تئورسین ها 

اصفهانی ها به دنبال جبران ناکامیصالح، نمایی کوچکتر از ابراهیم زاده

ذوب آهن در مصافی نابرابر04

تی��م ذوب آه��ن در ش��رایطی 
نجمه 
کرمی

از روز چهارش��نبه در رقابت ها ی 
بسکتبال غرب آسیا وابا پا گذاشته 
اس��ت ک��ه گوی��ا ش��رایط تقریبا  
متفاوت تری را نس��بت به رقابت 
های لیگ تجربه می کند. این تیم در این رقابت ها به مصاف دیگر 
نماینده ایران رفت و عالوه بر تحمیل شکس��ت به این تیم انتقام 
بازی هفته قبل خود را در چارچوب رقابت های لیگ برتر از این تیم 

گرفت.
 ذوب آهن در حالی از سد تیم پتروشیمی بندر امام گذشت که به 
جهت حضور بازیکنان بزرگی همچون پارکر،آیدین کبیر و جوزف 
فورته  در پترو کمتر کارشناسی شانسی برای پیروزی  ذوب اهن 
دراین دیدار حساس قائل بود.  این تیم در دومین دیدار خود نیز 

موفق شد نماینده یمن را از پیش رو بردارد. 
الطیال یمن که از آن به عنوان ضعیف ترین تیم این گروه یاد می 
کند با جذب بازیکنان خارجی فرصت عرض اندام پیدا کرد اما در 
ادامه با ثبت سه شکست که دو شکست ان مقابل حریفان ایرانی 
بدست آمد نشان داد بازیکنان خارجی هم نمی توانند کاری برای 
این تیم انجام دهن��د و ذوب آهن با اختالف زیاد از س��د این تیم 
گذشت و خود را مهیای رویارویی با آرامکس اردن کرد.ذوب آهن 
با این دوپیروزی و به ویژه برد مقابل پتروشیمی یک شگفتی را از 
خود برجای گذاشت. تیمی که تا چند روز قبل از آغاز رقابت ها از 
حضور و یا عدم شرکت خود در این رقابت ها خبر نداشت و باشگاه، 
بازیکن خارجی مورد نظر سرمربی را برای این رقابت ها را نیز به 
دلیل مشکالت مالی جذب نکرد شرایط ناامید کننده را برای این 
تیم فراهم کرد و به نظر می رس��ید بازیکنان این تیم با تمام توان 

در زمین حاضر نشوند.
 بازیکنانی که از وعده های امروز و فردای باشگاه به تنگ آمده اند 
و روزها را یکی پس از دیگری می شمارند که هر چه زودتر فصل 
جاری را با این تیم به پایان برس��انند. اما با اغ��از رقابت ها همین 
بازیکنان با ارائه بازی های هماهنگ نشان دادند که سوای مسائل 
و بحران مالی از عنوان س��ال قبل خود و بسکتبال ایران به خوبی 
دفاع خواهند کرد اما بنا به گفته سرمربی این تیم انتظار معجزه 

از این تیم نمی رود.

مزايده
10/251 اجراي احكام ش��عبه 22 دادگاه حقوقي )خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرايي كالس��ه 486/88 ح 22 له خانم افس��انه م��ددي اردچي فرزند اكبر با وكالت آقاي س��يدرضا 
موس��ويان علي��ه آقاي ناصر اختر زند فرزند منصور با خواس��ته مابقي مهري��ه پرداخت يكصد مثقال 
صيرفي طالي س��اخته هجده عيار به مبلغ 260/000/000 ريال و 287 قطعه سكه بهار آزادي به مبلغ 
1/739/220/000 ري��ال و مبلغ 99/071/649 ريال وجه نقد بابت مهريه و هزينه هاي كارشناس��ي به 
مبلغ 7/000/000 ريال و هزينه نشر آگهي 80/000 ريال و حق االجرا در حق صندوق دولت به ميزان 
36/578/583 ريال جلس��ه مزايده اي به منظور فروش س��هم االرث آقاي ناصر اختر زند از يك باب 
كارگاه واق��ع در اصفهان، خيابان امام خميني، ابتداي مش��يرالدوله، جنب چلوكبابي ميهن تور، كارگاه 
نجاري )اطاق س��ازي كاميون آقاي اخترزند( كه به موجب اس��ناد انتقال قطعي شماره 69622 مورخ 
1355/1/25 و 84350 مورخ 57/1/8 دفترخانه 64 اصفهان جمعًا س��ه دانگ مش��اع از شش دانگ آن 
به پالك ثبتي 1159 فرعي مجزي ش��ده از 244 فرعي از 452 اصلي بخش 16 ثبت اصفهان به آقاي 
منصور اختر زند )مرحوم( انتقال قطعي ش��ده و مس��احت كل ش��ش دانگ اين پالك 2500 مترمربع 
بوده و سپس اين پالك تفكيك شده و قسمت شرقي آن كه به ازاء مقدار مالكيت سه دانگ متعلق به 
ش��ادروان مرحوم منصور اخترزند معادل 1250 مترمربع مي گردد به تصرف وي درآمده س��پس مقدار 
9 حبه مش��اع از 72 حبه ش��ش دانگ آن از طرف نامبرده به غير انتقال ش��ده و مقداري از آن هم در 
مسير توسيع خيابان قرار گرفته و باقي مانده آن در حال حاضر حدود 875 مترمربع در تصرف بعضي 
از وراثي��ن آن مرح��وم بوده كه موجودي آن به ميزان فوق )875 مترمرب��ع( در قيمت گذاري در نظر 
گرفته مي شود. در قسمت شمال 2 باب مغازه و يك دهانه ورودي بوده و مغازه در تصرف استيجاري 
شخص ثالث است و بعد از آنها كارگاهي است كه فاقد ديوارهاي جانبي است و گفته شده كه ديوار 
غربي هم متعلق به مالك مجاور اس��ت و اين قس��مت از س��قف آن ايرانيت با خرپا و غيره پوش��ش 
گرديده و مساحت اين قسمت حدود 225 مترمربع است. قيمت كل زمين، ساختمان افزوده تجاري، 
ديواركش��ي، محوطه سازي، برق سه فاز و غيره يك باب كارگاه فوق به مبلغ 5/100/000/000 ريال 
برآورد مي گردد. سهم االرث آقاي ناصر اخترزند از اين كارگاه هيچ گونه حصر وراثت ارائه نگرديده 
و اظهار شد هنوز انحصار وراثت نشده و گواهي آن طبعًا دريافت نگرديده ولي وراث عبارتند از دو 
پسر و يك نفر دختر و يك همسر كه به اين ترتيب آقاي ناصر اختر زند 1/785/000/000=2×]5÷)_

_×5/100/000/000([ ريال سهم االرث محاسبه و اعالم مي گردد و هم اكنون در تصرف محكوم عليه 
و برادر محكوم عليه آقاي محس��ن اختر زند مي باش��د جلسه مزايده اي برگزار نمايد. طالبين مي توانند 
5 روز قب��ل از برگ��زاري مزايده در محل از پ��الك ديدن كرده و جهت ش��ركت در خريد در تاريخ 
90/11/13 س��اعت 9/30 صبح در دفتر اين اجرا اتاق 109 طبقه اول س��اختمان دادگستري كل استان 
اصفهان حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزيابي ش��ده شروع و برنده كسي خواهد بود كه پيشنهادكننده 
باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبي را في المجلس به حس��اب س��پرده دادگستري 
واريز كرده، هزينه هاي مربوطه را متقبل ش��ود. م الف/ 15481 افغاني- مدير اجراي احكام ش��عبه 22 

دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ 
10/427 كالس��ه پرونده: 1482/90. ش��ماره دادنامه: 1811-90/10/13. مرجع رس��يدگی: شعبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مرتضی قاسمی نشانی: اصفهان – چهار راه رودكی – مجتمع 
تجاری آريا – فروش��گاه قصر. خوانده: علی واثقی نشانی: فعاًل مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ 
27/600/000 ريال و مطلق خسارات قانونی و قرار تامين خواسته وفق ماده 108 قانون آيين دادرسی 
مدنی. گردش��كار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رای می نمايد. رای 
قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت آقای مرتضی قاس��می به طرفيت آقای علی واثقی بخواسته 
مطالب��ه مبل��غ 27/600/000 ريال وجه يك فقره چك به ش��ماره ه��ای 1-661394 مورخ 83/5/3. 
2- 661395 مورخ 83/5/10 عهده بانك ملی ش��عبه بازار اصفهان به انضمام خس��ارات دادرس��ی و 
تاخي��ر تاديه با توجه به دادخواس��ت تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دع��وی و اينكه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواه��ان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آيين دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 27/600/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 38/000 ريال به عنوان خسارت 
دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تاخير و تاديه از تاريخ 1383/5/3 لغاي��ت زمان وصول و ايصال آن 
طبق نرخ ش��اخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه خواهد بود. موس��وی – قاضی ش��عبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
10/428 آق��ای مه��ران رحمان��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 836 به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه 
4628/90ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
بهرام رحمانی بشناس��نامه 39 در تاري��خ 87/4/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 1 دختر و يك عيال به نام های ذيل: 1- مهرداد رحمانی 
ش ش 1190 پسر متوفی. 2- مهران رحمانی ش ش 836 پسر متوفی. 3- بهزاد رحمانی ش ش 962 
پسر متوفی. 4- بهنام رحمانی ش ش 107 پسر متوفی. 5- سميه رحمانی ش ش 2566 دختر متوفی. 
6- فاطمه نصوحی ش ش 28 عيال متوفی و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف: 16119 رئيس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
10/430 آگهی ابالغ اجرائيه كالس��ه: 9000400200300007/1. شماره بايگانی پرونده: 9000047/1. 
بدينوسيله به آقای مجتبی رحمانی فرزند علی به شناسنامه شماره 38 صادره از لنجان ساكن: اصفهان 
– خيابان بزرگمهر – عالمه امينی – خيابان شهيد رحمانی – كوچه شاهد – فرعی سوم – طبقه اول – 
كدپستی 53769-81581 كه برابر گزارش مامور مربوطه شناخته نگرديده ايد ابالغ می گردد كه برابر 
سند شماره 62153-1387/05/12 تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 60 اصفهان بايد نسبت به 
تخليه مساحت پنج هزار مترمربع از اراضی ملی پالك 8327 فرعی از يك اصلی واقع در بخش هشت 
ثبتی استان اصفهان روستای جاده جوشقان موسوم به مراتع ميمه و تحويل به وزارت جهاد كشاورزی 
اقدام نماييد كه بر اثر عدم تخليه پالك صدراالش��اره بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده، پس 
از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه 114608-4102 و شماره پرونده 900040020030007 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرای اسناد رسمی 
به ش��ما ابالغ می گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط يك 
نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می شود ظرف مدت ده روز نسبت به تخليه 
و تحويل مس��احت پنج هزار مترمربع از اراضی ملی پالك 8327 فرعی از يك اصلی واقع در بخش 
هش��ت ثبتی استان اصفهان روستای جاده جوشقان موس��وم به مراتع ميمه و تحويل به وزارت جهاد 
كش��اورزی اقدام و در غير اينصورت بدون انتش��ار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. م الف: 15784 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی 
10/431 در خصوص پرونده كالس��ه 90-347 خواهان فرش��ته خانيچه دادخواس��تی مبنی بر اثبات 
مالكيت و الزام به انتقال سند به طرفيت يوسف حاج حيدری تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز يكش��نبه مورخ 90/11/30 س��اعت 5:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه – روبروی پمپ بنزين – مجتمع 2 دادس��را مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاد 
می شود. م الف: 15939 مدير دفتر شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ 
10/433 كالسه پرونده: 900944. وقت رسيدگی: 90/11/30 ساعت 9 صبح. خواهان: موسسه قرض 
الحس��نه مهر. خواندگان: 1- حس��ين قديريان. 2- عباس رضوانی. 3- سعيد بابادی. 4- محمدجعفر 
باقری.  خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به 
شعبه 15 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور به همرساند. م الف: 16132 رحيمی – مدير دفتر 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10/434 ش��ماره ابالغيه: 9010100351405754. ش��ماره پرونده: 9009980351401000. ش��ماره 
بايگانی ش��عبه: 901000. خواهان ش��ركت پويان بس��پار س��پاهان به نمايندگی محمد علی فردوسی 
دادخواس��تی به طرفيت خوانده س��عيد س��لطانی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 

كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
– خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت – س��اختمان دادگس��تری كل استان اصفهان – طبقه 
3 – اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالس��ه 9009980351401000 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1390/11/26 و س��اعت 08:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 16135 منشی شعبه چهاردهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10/435 ش��ماره ابالغيه: 9010100351405750. ش��ماره پرونده: 9009980351400427. ش��ماره 
بايگانی ش��عبه: 900427. خواهان رجبعلی ش��كرانی دادخواستی به طرفيت خوانده مرتضی محزونيه 
تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهارباغ باال – خيابان ش��هيد نيكبخت 
– س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان – طبق��ه 3 – اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به كالس��ه 
9009980351400427 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1390/11/25 و ساعت 11:00 تعيين شده 
اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 16134 منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
10/442 كالس��ه پرونده: 90-802. شماره دادنامه: 944-90/9/28. مرجع رسيدگی: شعبه 20 شورای 
ح��ل اخت��الف اصفهان. خواه��ان: عبدالصاحب قناد. نش��انی: خيابان كاوه – كوی ش��هيد رجايی – 
پالك25. واحد8. خوانده: موسس��ه پس انداز قرض الحسنه اصحاب كهف به مديريت عبداله رجايی 
نش��انی: مجهول المكان. خواس��ته: مطالبه مبلغ دو ميليون و دويس��ت و بيس��ت و يك هزار تومان. 
گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ 
نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا. در خصوص دادخواست خواهان عبدالصاحب قناد به طرفيت قرض الحسنه 
اصح��اب كهف به مديريت عبداله رجايی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 22/210/000 ريال )دو ميليون و 
دويس��ت و بيس��ت و يك هزار تومان( با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان و با 
توجه به كپی دفترچه پس انداز و نشر آگهی. لذا شورا دعوی خواهان را محرز دانسته مستنداً به ماده 
198 قانون آيين دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 22/210/000 ريال بابت اصل خواس��ته، 
سی هزار ريال هزينه دادرسی و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 90/8/9 لغايت اجرای حكم در حق 
خواهان محكوم و اعالم می نمايد رای صادره غيابی ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 

اين شعبه می باشد. م الف: 16148 قاضی شعبه 20 شورای حل اختالف حقوقی اصفهان

ابالغ 
10/443 كالس��ه پرونده:90-1769. ش��ماره دادنامه: 1501-90/10/12. مرجع رس��يدگی: شعبه 32 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: زهرا صالحی با وكالت علی ش��يرزاده. نشانی وكيل: اصفهان 
– نبش س��ه راه سيمين – س��اختمان كاشی مرجان – طبقه سوم. خوانده: فرشاد علی عسگری. نشانی: 
مجهول المكان. خواس��ته: صدور قرار تامين خواسته. گردشكار: با بررسی محتويات پرونده در وقت 
فوق العاده و اينكه خواهان ضمن تقديم دادخواس��ت درخواس��ت تامين خواس��ته نيز نموده است با 
توجه به مراتب فوق و مالحظه نظريه مش��ورتی اعضای ش��ورا ختم رس��يدگی اعالم و به شرح ذيل 
مب��ادرت ب��ه صدور قرار م��ی نمايد. قرار تامين خواس��ته. در خصوص درخواس��ت زهرا صالحی با 
وكالت علی شيرزاده به طرفيت فرشاد علی عسگری به خواسته صدور قرار تامين خواسته با توجه به 
محتويات پرونده و نظريه مش��ورتی شورا به شرح صورتجلسه و مالحظه مستند درخواست خواهان 
كه عبارت اس��ت از يك فقره س��فته/قرار عادی  به ش��ماره 0310297 س��ری ن نظر به اينكه مستند 
درخواست خواهان از اسناد عادی بوده كه در مهلت مقرر قانونی / برابر مقررات قانون تجارت/ تنظيم 
و واخواس��ت نگرديده و خواهان خسارت احتمالی مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده شماره 
008553 به مبلغ 1/000/000 ريال به حساب سپرده دادگستری واريز نموده است لذا درخواست وی 
وارد تش��خيص و مس��تنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شورای 
اس��المی و ماده 108 و مواد 115 و 116 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدن��ی قرار تامين و توقي��ف معادل مبلغ 10/000/000 ده ميليون ري��ال از اموال بال معارض خوانده 
ص��ادر و اعالم می گردد. قرار صادره ظرف مده ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باش��د. قاضی 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

حصر وراثت 
10/444 آقای رسول كاوه دارای شناسنامه شماره 3204 به شرح دادخواست به كالسه 4783/90ح10 
از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجبعلی كاوه 
بشناسنامه 17 در تاريخ 90/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 4 پس��ر و 4 دختر به نام های ذيل: 1- س��عيد كاوه ش ش 14366 پسر متوفی. 2- 
رسول كاوه ش ش 3204 پسر متوفی. 3- حسين كاوه ش ش 2473 پسر متوفی. 4- حميدرضا كاوه 
ش ش 214 پس��ر متوفی. 5- معظمه كاوه ش ش 244 دختر متوفی. 6- زهره كاوه ش ش 69 دختر 
متوفی. 7-خديجه كاوه ش ش 13636 دختر متوفی. 8- سميه كاوه ش ش 199 دختر متوفی و الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف: 16330 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
10/455 خان��م س��ارا فخرآب��ادی دارای شناس��نامه ش��ماره 302 به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه 
4731/90ح10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مريم فخرآبادی بشناسنامه 0-032699-181 در تاريخ 1390/9/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به يك برادر و پنج خواهر به ش��رح ذيل: 1- س��ارا 
فخرآب��ادی ب��ه ش ش 302 خواهر متوف��ی. 2- صديقه فخرآبادی ب��ه ش ش 81 خواهر متوفی. 3- 
فاطم��ه فخرآب��ادی به ش ش 728 خواهر متوفی. 4- رقيه فخرآب��ادی به ش ش 171 خواهر متوفی. 
5- معصومه فخرآبادی به ش ش 1736 خواهر متوفی. 6- مس��عود فخرآبادی به ش ش 40627 يك 
برادر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 16334 رئيس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/456 كالسه پرونده: 90-712. شماره دادنامه: 850-90/10/17. مرجع رسيدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواه��ان: مهدی كريمی فرزند نعمت اله. نش��انی: اصفهان – خيابان 
س��روش – بعد از آل خجند- آلومينيوم آرين. خوانده: مهدی نوربخش حبيب آبادی فرزند مصطفی 
نش��انی: مجهول المكان. با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا. دعوی مهدی كريمی بطرفيت 
مهدی نوربخش حبيب آبادی بخواسته مطالبه مبلغ 7/800/000 ريال وجه چك شماره 741792 عهده 
بانك سپه شعبه خوراسگان به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در 
يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اينكه دفاع خوانده مبنی بر وجود اصل چك در 
دست خواهان و ديگر داليل و مدارك موجود در پرونده كه حاكی از طلب خواهان می باشد بالوجه/
بال دليل تلقی می گردد، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی حكم ب��ر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 7/800/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی بر عهده 
اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در ش��وراهای حل اختالف اصفهان خواهد بود. قاضی ش��عبه 26 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی  
10/562 در خصوص پرونده كالس��ه 90-1571 ش ح14 خواهان خانم افسانه اميد زاده دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه وجه به طرفيت آق��ای هادی مطيع تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 90/11/26 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه – روبروی پمپ بنزين اول – س��اختمان شماره 2 ش��وراها مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاد می شود. مدير دفتر شعبه 14 حقوقی مجتمع دو شورای حل اختالف اصفهان
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بهره برداری از کارخانه سورشجان 

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان چهار محال و بختیاری از 
بهره برداری کارخانه خوراک دام ممتاز اتحادیه دامداران سورشجان 
خبر داد. وی ادامه داد: هم اکنون این کارخانه در یک ش��یفت کاری 
فعالیت و روزان��ه 40 تن خوراک دام تولید می کن��د این خوراک دام 
شامل سه نوع پرواری با پروتئین 14 درصد، خوراک دام متوسط تولید 
با پروتئین 16 درصد و خوراک دام پرشیر با پروتئین 18 درصد است.  
مردانی اظهار داشت: این کارخانه برای 16 نفر به طور مستقیم و برای 
100 نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.  وی تصریح 
کرد: کشاورزان و تولید کنندگان اس��تان محصوالت تولیدی  به این 
کارخانه تحویل می دهند و در ازای آن خوراک دام دریافت می کنند.

 مهار آتش سوزی تاالب گندمان

مدیرکل محیط زیست چهار محال و بختیاری از مهار به موقع آتش 
سوزی تاالب گندمان در این استان خبر داد.سعید یوسف پور اظهار 
داشت: این آتش سوزی بین ساعت 20 تا 21 شب چهار شنبه شروع 
شده بود که توسط نیروهای یگان حفاظت شهرستان بروجن مهار 
شد. وی با با بیان اینکه علت این آتش سوزی در حال بررسی است، 
عنوان کرد: این آتش سوزی به موقع توسط نیروهای محیط زیست 
خاموش ش��د و ازپیش روی آن جلوگیری ش��د.وی با بیان اینکه  
تجهیزات الزم برای جلوگیری از آتش سوزی در این تاالب فراهم 
شده بود، افزود: این آتش س��وزی در سطحی کمتر از یک هکتار از 

تاالب اتفاق افتاد. 

مدیرکل تبلیغات اس��امی چهارمح��ال و بختیاری از اع��زام 356 
مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف این اس��تان به منظور فعالیت تبلیغی 
و دینی در دهه آخر ماه صفر خبر داد.حجت االسام جعفر مرتضوی 
گفت وگو با فارس در شهرکرد  اظهار داشت: این تعداد مبلغ با همکاری 
هیئت های مذهبی، روحانیون اعزامی و تشکل های دینی به برگزاری 
باش��کوه مراس��م های مذهبی ماه صفر از جمله آیین های سوگواری 
سرور و ساالر شهیدان، نبی مکرم اس��ام و پیشوای هشتم شیعیان 
می پردازند. به گفت��ه وی 92 نفر از این تعداد ش��امل 71 مبلغ و 21 
 مبلغه از مرکز اعزام مبلغ دفتر تبلیغات اسامی قم به این استان اعزام

 شده اند.

 چهارمحالی ها تیم کارتینگ 
معرفی کردند 

 تیم کارتینگ چهار محال و بختیاری در مسابقات قهرمانی اتومبیلرانی 
کشور و انتخابی تیم ملی شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور کارتینگ 23دیماه 
سال جاری در مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

رضا محمودی و محمد قاس��می عضو تیم کارتینگ این استان جهت 
کسب آمادگی و آشنایی با پیست، تمرین�ات خود را از20دیماه در این 

مجموعه ورزشی آغاز کردند.
نمایندگان استان روز جمعه23 دیماه به منظور کسب سهمیه حضور 

در تیم ملی در این مسابقات شرکت خواهند کرد.
کارتینگ یا مس��ابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای 
چرخباز است که این گونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخباز 

کارت نام دارند.
با ماشین های کارت معموال در مسیرهای کارت سواری که در مقیاسی 
کوچک نسبت به بزرگراههای واقعی س��اخته می شوند، مسابقه داده 

می شود.
 کارتینگ معموالً به عنوان قدم اول در مس��یر رسیدن به ورزش های 

پرخرج تر خودروسواری به شمار می آید.

کارت معاینه فنی
نظام مند می شود

اصالح  باغهای 
چهارمحال و بختیاری

مدیر کل دفتر فنی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری گفت: صدور 
کارت معاینه فنی برای خودروهای سبک و سنگین در این استان باید 

بر اساس مقرارات و ضوابط اعامی صورت گیرد.
مجید نظری اظهار داشت: دو مرکزمعاینه فنی در استان چهارمحال 
و بختیاری به علت کوتاهی در انج��ام ضوابط و مقررات صدور کارت 
معاینه فنی اخطار دریافت کردند.وی افزود: صدور کارت معاینه فنی 
برای خودروها باید بر اساس مقررات و قوانین صادر شود و دقت ویژه 
ای در بررسی بخشهای خودرو صورت گیرد. گفتنی است شش مرکز 
معانه فنی خودروس��بک در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.   این 
مراکز در سامان، شهرکرد، فارسان، لردگان، بروجن و فرخشهر و دو 

مرکز معاینه فنی خودرو سنگین در شهرکرد و بروجن فعال است. 

مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان ش��هرکرد گفت: یک هزار و 500 
هکتاز از باغات چهار محال و بختیاری اصاح و احیا شدند.

ناصر واحد افزود: تشک س��ازی پایه های درخت، شخم و شیار زنی 
زمین های زراعی و استفاده از کود های طبیعی از مراحل انجام طرح 
اصاح و احیاء باغات است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد 
بیان داشت: در تش��ک س��ازی پایه آب و خاک با درخت در تماس 
نیستند و درخت پوسیده نمی شود.وی اذعان داشت: روش تشک در 
محصول بادام 70 میلیون ریال، در محصول گردو 60 میلیون ریال و 
در محصول سیب 90 میلیون ریال در هر هکتار برای کشاورز درآمد 
زایی دارد.واحد یاد آور شد: طرح اصاح و احیا باغات از 10سال پیش 

در هفت هزار از باغات میوه استان اجرا شده است. 

خبر

مدیرکل تبلیغات اسالمیمدیرکل محیط زیست چهار محالمدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی

خبر

اهالی چل  جابه جا می شود  
علی اصغرعنابستانی

اس��تاندار چه��ار محال و 
بختیاری ؛ اهالی روستای 
»چل« از توابع شهرستان 
کوهرنگ تا ی��ک ماه دیگر 
به شهرک رهبری منتقل 

شوند.
به منظور خدم��ات دهی 
بهتر ب��ه  اهالی روس��تای 

"چل" بخش بازفت به ش��هرک رهبری، اهالی این روس��تا تا یک ماه 
آینده باید منتقل ش��وند. دلیل این جا به جایی نبود فضای مناس��ب 
تحصیل برای دانش آموزان است چرا که این منطقه به صورت موقت 
در کانکس کاس درس برگزار میش��ود.فقدان پزشک در این منطقه 
دیگر مشکل عمده مردم منطقه است و باید به صورت دوره ای و حداقل 

هفته ای یکبار پزشک دراین منطقه حضور داشته باشد. 

خبر
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اعزام  356 مبلغ چهارمحالی  

ابالغ وقت رسیدگی
10/470 در خصوص پرونده کالس��ه 90-1531 خواهان آقای بهمن یارمحمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه و اس��ترداد الش��ه چک به طرفیت آقای ایمان وکیلی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 90/12/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه – روبروی پمپ بنزین اول – ساختمان 
ش��ماره 2 شوراها مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاد می شود. مدیر دفتر شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
10/478 ش��ماره ابالغیه: 9010100350303638. ش��ماره پرون��ده: 9009980350300867. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900867. خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بس��یجیان به مدیریت 
مرادعلی نیکوپناه دادخواس��تی به طرفیت خواندگان رمضانعلی علی عسگری و ناصر عابدی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید 
نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 305 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980350300867 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1390/11/29 و ساعت 
10:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مرات��ب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 

16291 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10/479 ش��ماره ابالغیه: 9010100361502772. ش��ماره پرون��ده: 9009980361501349. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901398. خواهان پروین افش��اری دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
احمدرضا یزدان مهر تقدیم دادگاه های 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 – خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 345 ارجاع و به کالسه 9009980361501349 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1390/11/30 و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود 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. م الف: 16287 منصوری - مدیر دفتر شعبه بیست و هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
10/486 کالس��ه پرونده: 537/90/ش ح24. شماره دادنامه: 929-90/10/11. مرجع رسیدگی: 
شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: محمدعلی صادقی. نشانی: اصفهان – خیابان 
جی ش��یر – کوچه قنبرعلی هاشمی – جنب کانال آب – کوچه خاطره – پالک 12. خوانده: 
حس��ین کنگازیان. نشانی: طی الیحه 821-90/10/5 خوانده مجهول المکان اعالم شده است. 
خواس��ته: صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ 90/3/2 لغایت 
صدور حکم ماهیانه یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بانضمام خسارت های احتمالی 
و هزینه مصرفی آب و برق و گاز و تلفن مقوم به پنج میلیون ریال. گردش��کار: پس از ارجاع 
پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوای خواهان محمدعلی صادقی بطرفیت خوانده حس��ین 
کنگازیان بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت امور معوقه از تاریخ 90/3/2 
لغای��ت صدور حکم ماهیانه یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بانضمام خس��ارتهای 
احتمال��ی و هزین��ه مصرف��ی آب و برق و گاز و تلف��ن مقوم به پنج میلیون ری��ال با توجه به 
محتوی��ات پرونده ق��رارداد اجاره مورخه 89/5/2 و صورت جلس��ه تخلیه مورخه 90/7/9 و 
اینکه خواهان در وقت رس��یدگی اعالم داشت خوانده نسبت به پرداخت پنج ماه اجور معوقه 
از تاریخ 90/3/2 لغایت 90/9/7 اقدامی نکرده است همچنین خساراتی توسط خوانده بمنزل 

خواهان وارد ش��ده است که طبق نظر کارشناس دادگستری خسارات وارده به ساختمان مبلغ 
س��ه میلیون و هشتصد هزار ریال برآورده شده اس��ت. خوانده علیرغم ابالغ قانونی در وقت 
رس��یدگی 90/7/27 در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول 
نداش��ته اس��ت. لذا ش��ورا دعوای خواهان را وارد تش��خیص حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اجور معوقه و یک میلیون و هشتصد 
و س��ه هزار ریال بابت قبوض مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و مبلغ سه میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت خس��ارات وارده به س��اختمان بانضمام هفتصد هزار ریال هزینه کارشناس��ی 
جمع��ًا س��یزده میلیون و پانصد و پنجاه و س��ه هزار ریال در حق خواه��ان صادر و اعالم می 
نماید. مازاد خواس��ته خواهان حکم بر بی حقی صادر می ش��ود. رای صادره غیابی و بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. موسوی – قاضی شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
10/491 در خصوص پرونده کالس��ه 90-1063 ش ح26 خواهان سید مهدی هاشمی نسب 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احسان حاتم یار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 90/11/30 ساعت 5:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاد می ش��ود. مدیر دفتر شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
10/492 در خص��وص پرونده کالس��ه 1030 خواهان محمدعلی ناجی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالب��ه وج��ه به طرفی��ت 1- حیدر طاهری. 2- محس��ن طاهری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 90/12/17 س��اعت 16:30 تعیین گردیده، با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتش��گاه – مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاد می شود. مدیر دفتر شعبه 27 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
10/503 اج��رای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفه��ان در اجرای مف��اد اجرائیه پرونده 
900246ج/13 آق��ای مق��اره عابد ب��ه طرفیت کارفرمای اس��تخر هتل عالی قاپ��و خانم زیبا 
اسماعیلی ساکن اصفهان – باغ دریاچه – کوی 53- کوی سعدی – پالک 123 مبنی بر مطالبه 
مبلغ 12/847/200 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و 
مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنامه جمعًا به مبلغ 13/477/200 ریال در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در روز پنجشنبه مورخ 90/11/13 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان 
– خیابان نیکبخت – دادگستری کل – اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی به منظور فروش 
 KL740Bx420 اموال ذیل برگزار نماید. 1 – یک دستگاه تلویزیون الی سی دی سونی مدل
س��اخت مالزی، نو )داخل کارتن( به مبلغ 9/800/000 ریال. 2- یک دستگاه سینمای خانگی 
کامل سونی مدلD.Ar Tz 710 نو و آکبند به مبلغ 3/700/000 ریال. ضمنًا برچسب گارانتی 
بر روی کارتن ها موجود نیس��ت. با توجه به وضعیت و کیفیت آنها و وضعیت بازار خرید و 
ف��روش اقالم نو و دس��ت اول و قیمت عادله روز و ایض��ا جمیع جهات موثر در قضیه جمعا 
مبلغ 13/500/000 ریال ارزیابی می گردد. با وصف اینکه نظریه کارشناس مصون از اعتراض 
باقی مانده. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی ملک ش��هر – 17 شهریور 
– خیابان گلس��تان – مجتمع سوگل – واحد 11 مراجعه و بازدید نمایند و با تودیع 10 درصد 
قیمت کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. م الف: 16382 مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان 

تحدیدحدوداختصاصی
10/506 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره  13212 / 2  واقع  در 
فض��ل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم عش��رت نوروزي  فرزند 
حس��ینقلي وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بناب��ه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرق��وم درروز 27 / 11 / 1390 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه 
موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل 

حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ 
تس��لیم اعت��راض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرج��ع ذیصالح قضایی 
اخذوب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچ��ه روزتحدیدمواج��ه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د0 سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا -         

فقدان سند 
10/507 نظر به اینکه خانم فاطمه صغري کاظمي اسفرجاني فرزند سید معراج باارائه دو برگ 
استشهادمحلي که هویت ش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ 
مش��اع ازششدانگ قطعه زمین مزروعي ش��ماره 306 واقع درمزرعه زرهه نوزده اصلي بخش 
یک شهرضا به مس��احت شش��دانگ دوهزاروهفتصدوپنجاه ودومتروهشتادصدم مترمربع که 
ش��ماره قبلي آن دویس��ت وچهل ودو ) دو ( بوده است شده که تمامت ششدانگ پالک فوق 
در صفحه 565 دفتر243 ذیل ثبت ش��ماره 35163 بنام اصغراباذري ثبت وسندصادرش��ده که 
نامبرده بموجب سند 110171 – 24 / 9 / 71 دفترسه شهرضا تمامت مالکیت خودرابه ناهید 
صبري اسفرجاني وفاطمه صغري کاظمي اسفرجاني بالسویه انتقال داده که سنداولیه به میزان 
س��ه دانگ مشاع درس��هم فاطمه صغري کاظمي اس��فرجاني قرارگرفته که نامبرده درخواست 
صدورس��ندمالکیت المثني نس��بت به س��ه دانگ مالکیت خودرانموده است لذادراجراي ماده 
120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.  میر محمدی - 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

احضارمتهم 
10/509 بدینوس��یله به آقاي محمدهادي رستمي وفق ماده  115  قانون آئین دادرسي کیفري 
ابالغ مي شود در خصوص شکایت رمضان شاهچراغي علیه شما  مبني بر خیانت درامانت در 
پرونده 900784  ب 1  که  درتاریخ 7 / 2 / 91 ساعت 9 صبح جهت رسیدگي دراین شعبه  
بازپرس��ي حاضرشوید0درغیراین صورت وفق مقررات تصمیم خواهد شد. بازپرس دادسراي 

عمومي وانقالب شهرضا - ابوالحسني

تحدیدحدوداختصاصی
10/508 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 13200 / 2  واقع  در فضل آباد 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم بلقیس جلیلي  فرزند محمدعلي وغیره 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 20 / 11 / 
1390 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
وصاحب��ان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 
روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی 
تقدیم دادخواس��ت راازمرج��ع ذیصالح قضایی اخذوب��ه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیل��ی پی��ش بین��ی نش��ده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد0  سیدمهدی میرمحمدی  - رئیس اسناد و امالک شهرضا  

ابالغ
10/558 کالس��ه پرونده: 389/90/ش24. ش��ماره دادنامه: 725. مرجع رس��یدگی: ش��عبه 24 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهدیه جهاندار نش��انی: اصفهان – س��ه راه س��یمین 
– خیابان جانبازان – کوی ش��هید رمضان پور – بن بس��ت ش��کوفه – پ��الک 151. خوانده: 
علی خزاعی نش��انی: اصفهان – خیابان محتش��م کاش��انی – کوچه سیروس جنوبی – کوچه 
هنرس��تان – دست راس��ت – بن بس��ت س��ینا – پالک 210 – طبقه همکف. خواسته: الزام 
خوانده به تحویل کمد طبق فاکتور ارائه ش��ده. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 

و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. 
در خصوص دعوای خواه��ان مهدیه جهاندار بطرفیت خوانده علی خزاعی معروف به غیبت 
اله خزاعی بخواس��ته الزام خوانده به تحویل کمد طبق فاکتور ارائه شده با توجه به محتویات 
پرونده فاکتور شماره 410 مورخه 89/12/26 که به امضاء خوانده رسیده و رسید عادی ارائه 
شده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعی در قبال دعوای 
مطروحه معمول نداش��ته اس��ت لذا ش��ورا دعوای خواهان را مقرون بر صحت تلقی حکم بر 
الزام خوانده بتحویل دو عدد کمد دو نفره درب کش��ویی طبق رس��ید عادی و فاکتور شماره 
410 مورخه 89/12/26 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیس��ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا می باش��د. مولوی - قاضی شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

احضارمتهم 
10/559 بدینوس��یله ب��ه آقایان 1- س��یاوش صف��ي خاني 2- بهمن صف��ي خاني 3- حبیب 
آزادي 4- ایم��ان پروی��زي 5- ش��هرام صفي خان��ي 6- فرود دارابي وفق م��اده  115  قانون 
آئی��ن دادرس��ي کیفري ابالغ مي ش��ود در خصوص ش��کایت حبیب اله دهق��ان وغیره علیه 
ش��ما  مبني بر س��رقت احش��ام در پرونده  ش��ماره 901005  ب 1  که  درتاریخ 7 / 12 / 
90 س��اعت 9 صبح جهت رس��یدگي دراین شعبه  بازپرسي حاضرش��وید0درغیراین صورت 
وفق مقررات  تصمیم خواهد ش��د. ابوالحس��نی - بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا 

احضارمتهم
10/561 بدینوس��یله به آقاي اس��ماعیل دس��ت باز فرزند راه خدا وفق ماده  115  قانون آئین 
دادرس��ي کیفري ابالغ مي ش��ود در خصوص ش��کایت علي جمال بافقي علیه شما  مبني بر 
س��رقت در پرونده 890068  ب 1  که  درتاریخ 29 / 1 / 91 س��اعت 9 صبح جهت رسیدگي 
دراین ش��عبه  بازپرس��ي حاضرش��وید0درغیراین صورت وفق مقررات تصمیم خواهد ش��د. 

ابوالحسني - بازپرس دادسراي عمومي وانقالب شهرضا - 

ابالغ 
10/409 نظر به اینکه آقای شاهین هزاربان فرزند قهرمان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
)تصادف( حسب شکایت خانم معصومه بخشی فرزند محمود از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 901373د32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور کیفری  مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف: 15999 دادیار شعبه 32 دادسرای عمومی اصفهان

ابالغ 
10/410 نظر به اینکه آقای و خانم ها 1- محمد س��نایی فرزند لطف اله. 2- فاطمه گوانچی 
فرزند داراب. 3- نفیسه گوانچی فرزند کیومرث آن حسب شکایت بانک تجارت از طرف این 
دادسرا در پرونده کالس��ه 880619ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری  مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد. م الف: 16000 مدیر دفتر شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
10/411 نظ��ر ب��ه اینکه آقای مجتب��ی آقاقلی فرزند غالمرضا به اتهام جعل امضاء و اس��تفاده 
از آن حس��ب ش��کایت آق��ای روح اله کارگ��ران فرزند عل��ی اکبر از طرف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 891064ب15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
 ه��ای عموم��ی و انق��الب در امور کیفری  مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ

 انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام 
خوی��ش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 16001 مدیر دفتر ش��عبه 15 دادسرای عمومی و انقالب

 اصفهان
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رسول اکرم )ص( : 
شیطان با یک تن است و از دوتن دورتر است .

)نهج الفصاحه (
 

طنز

فنا وری

علمی

سیاست به روش شیمی دان ها

تبلت، لپ تاپ را
 از میدان به در می کند

کروموزوم ها
طالع بینی می کنند

چند روز پیش روزنامه ایران تیتر زده بود :»رد  ارمیا 
صالحیت حامیان گفتم��ان احمدی نژاد« نوربخش

قبل ترش ه��م در خبر ها آمده ب��ود که در 
هیئت نظارت تنی چند از نمایندگان مجلس 
مثل مطه��ری ، کاتوزی��ان و عباس��پور رد 
صالحیت شده اند .نتیجه گیری منطقی اش 
این است که مطهری این ها حامیان دولتند 
!اساسا ریاضی در مناسبات سیاسی خیلی 
نقشی ندارد .سیاست بیشتر به شیمی شبیه 
است ! چون مثال در شیمی ترکیب هیدروژن 
و اکسیژن می شود آب که مایع است و اصال 
ربطی به دو عنصر تشکیل دهنده اش ندارد 
درست مثل عرایض اول بحث که خدمتتان 
عرض کردم یک دفعه مطهری می شود حامی دولت! در ریاضی و منطق باالخره 
از مقدمه می توان به نتیجه رسید و یک یک ارتباطاتی بین مسائل پیدا کرد اما 
در شیمی نه !از عرایض باالچند نکته دیگر هم به ذهن حقیر خطور می کند که 

خدمتتان عرض می کنم:
1- سرعت تحوالت در سیاست خیلی باالست به نحوی که صبح که از خواب 
بلند می شویم ممکن است دوست ما دشمن ما ،دشمن ما دوست ما و دوست 

مخالف ما مخالف شود ما و همینطوری بروید تا آخر !
2- لطفا یکی به ما بگوید اینجا چه خبر است ؟!

3- شیمی دان ها سیاست مدارهای موفق تری می شوند تا ریاضی دان ها !
4- اعتماد به نفس دیده بودم ولی اینطوریش را دیگه نه !

اکثر افراد معتقدند که تبلت ها در نهایت جای 
لپ تاپ را خواهند گرفت هرچند لپ تاپ های 
آلترابوک فوق العاده باریک در CES امسال 

چشم ها را خیره کرده بود
موسسه نظر سنجی PDF، با بررسی نظرات 
1155 رای دهن��ده آمریکایی در ماه جاری 
به این نتایج جالب دس��ت یافت: 46درصد 
گفته اندکه تصور می کنند تبلت هایی نظیر 
آی پد باالخره جایگزین لپ تاپ ها می شوند، 
34.8 درصد پاس��خ داده بودند که لپ تاپ ها همچنان در کنار تبلت ها باقی 

می مانند و 19.2درصد بقیه هیچ نظری نداشتند.
 تبلت ه��ا قطعا، با داش��تن پردازنده های دو هس��ته ای، ل��وازم جانبی مثل 
صفحه کلید و نیز سرویس های به اشتراک گذاری قوی تر هم خواهند شد و 
 Prime اپلیکیشن ها کارایی آنها را تا حد لپ تاپ باال خواهند برد. تبلت متفاوت
کمپانی Asus تنها یک نمونه از تبلت هایی است که به خصوص برای کارمندان 

دقیقا کارایی لپ تاپ را دارد.
 Fast هنوز برای اینکه بگوییم لپ تاپ ها مرده اند، زود است )هر چند که کمپانی
اخیرا همین را گفته بود(. این نظر سنجی نشان می دهد که تبلت دارها کمتر 
از سایر وسایل مثل لپ تاپ استفاده می کنند. اما کمی دور از انتظار و تعجب 
آور است که تبلت بخواهد به کلی جایگزین لپ تاپ شود .البته فقط تا زمانی 

که آی پدی ها نخواهند شروع به ساختن موجی از نمونه های جایگزین کنند!
 لپ تاپ ها روز به روز باریک تر، س��بک تر ، زیبات��ر و البته مقرون به صرفه تر 

می شوند. آیا فریاد “لطفا مرا از انقراض نجات دهید” به گوش می رسد؟

محققان دانشگاه گالسگو در تحقیقات خود  نشان دادند که چگونه می توان با 
اندازه گیری طول ساختارهای مولکولی که در انتهای کروموزومها قرار گرفته 

اند می توان طول عمر یک فرد را محاسبه کرد. 
این س��اختارهای مولکولی کوچک، تلومرها نام دارن��د. تلومر نوعی کالهک 
حفاظتی است که به بس��ته های اطالعات ژنتیکی کمک می کند هربار که 
سلول تقسیم می شود از بین نروند. بنابراین، به خاطر تلومرها هیچ اطالعات 
ژنتیکی پاک نمی ش��ود. ارتباط میان تلومرها و طول عمر از مدتها قبل مورد 
توجه قرار گرفته بود، اما اکنون این دانشمندان توانستند برای اولین بار طول 
این مولکولهای پیچیده را در نخستین روزهای زندگی یک فرد اندازه گیری 
کنند و نشان دادند طول تلومرها در اولین فازهای پس از تولد می تواند طول 
عمر را پیشگویی کند. این تحقیق برپایه بررسیهایی که روی سلولهای خون 

گروهی از سهره های راه راه انجام شد به این نتیجه  رسید.
بر اساس گزارش»بی. بی. سی«، نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که افراد 
جوان این گروه پرندگان که 25 روز پس از تولد تلمرهای بلندتری داش��تند 

طوالنی تر عمر می کردند.

خواندنی

در تعریف واژه قانون می توان این گونه گفت: مجموعه ای 
از باید ها و نبایدها که توس��ط دولت ها، مسئولین یا حتی 
 والدین در کش��ور، ادارات ی��ا حتی درون خان��ه ها اعمال

 می شود.شکی نیست که این قوانین در بسیاری از موارد 
مثبت بوده و برای حفظ نظم و انضباط در سطح خانواده و 

جامعه الزم است.
به گزارش مشرق به نقل از  باش��گاه خبرنگاران، گاهی در 
سطح جهان با قوانینی برخورد می کنیم که بسیار عجیب و 
در عین حال خنده دار هستند. در این مطلب با بعضی از این 

قوانین عجیب و خنده دار آشنا می شوید.

ممنوعیت مردن در پارلمان 
کش��ور انگلس��تان در میان س��ایر ملل اروپایی به داشتن 
بیشترین قوانین احمقانه معروف است. اما شاید در میان 
این قوانین و مقررات احمقانه ای��ن یکی از بقیه معروف تر 

است که مردن در پارلمان انگلستان ممنوع!
این بدین معنا اس��ت که اگر ش��ما در پارلمان این کشور 
حالتان بد شود ابتدا شما را به بیرون پارلمان منتقل کرده 
و سپس به شما کمکهای اولیه را می رسانند. سالهاست که 
بسیاری از نمایندگان پارلمان انگلستان در تالش هستند تا 

این قانون را عوض کنند.

 قانون تک فرزندی در چین
این قانون شاید یکی از شناخته شده ترین قوانین عجیب در 
دنیا باشد. در کشور چین و از سال 1987 به این سو قانونی 
به تصویب رسید که زوج های جوانی که می خواهند بیش 
از یک فرزند داشته باشند بایستی مالیات سنگینی بپردازند. 
این قانون ب��ه منظ��ور کنترل جمعی��ت رو ب��ه افزایش 
کش��ور چین به تصویب رس��ید و مس��ئولین این کشور 
منظور خ��ود را  از تصویب ای��ن قانون  مقابله ب��ا  افزایش 
جمعیت در این کش��ور اع��الم ک��رده اند. ام��ا مخالفان 
این قانون اعالم می کنن��د که این قانون باعث ش��ده که 
آمار س��قط جنین در چین باال ب��رود. خان��واده هایی که 
فرزند پس��ر م��ی خواهن��د در صورتی که متوجه ش��وند 
 فرزن��د آنها دخت��ر اس��ت جنین را س��قط م��ی کنند و 

بالعکس.

ممنوعیت بازی های رایانه ای در یونان
این قانون اولین بار در س��پتامبر س��ال 2002 در کش��ور 
یونان ب��ه اجرا درآم��د. قانون گ��زاران یونان��ی در توجیه 
این قانون اع��الم کردند ک��ه این قان��ون فقط مخصوص 
 گیم نت ها ب��وده و هدف آن مقابله با قمار و ش��رط بندی 

است. 
اما در دسامبر س��ال 2003 میالدی این قانون به صورت 
 کل��ی در کل یونان اعم��ال ش��د و دولت اع��الم کرد که

 نمی تواند بین بازی های مضر که می توان با آنها قمار کرد 
و بازی های بی ضرر تفکیک کند. در س��ایر کشورها مثل 
آمریکا نی��ز کمپین هایی برای ممنوعی��ت بعضی از بازی 
 های رایانه ای که خشونت در آنها شدید است به راه افتاده

 است.

هیچ خوکی را نمی توان ناپلئون نام نهاد
ناپلئون بناپارت امپراتور مشهور فرانسوی که تقریبا کل اروپا 
را فتح کرد اما ش��انس با وی یار نبود و در نهایت در تبعید 
جان سپرد. وی همچنان در کشور فرانسه، برای بسیاری 
 از مردم به عنوان س��نبل و نمادی از روزه��ای اوج اقتدار 
و عظمت امپراتوری این کشور شناخته می شود. در سالهای 
گذشته و به منظور احترام به او، قانونی تصویب شد که بر 
اس��اس آن هیچ خوکی را نمی توان ناپلئون صدا زد. البته 
بسیاری در فرانسه امروزه این قانون را یک جوک تلقی کرده 

و بسیاری نیز از وجود آن بی اطالع هستند.

حیوانات جفت نمی توانند در انظار ظاهر 
شوند

بر اس��اس این قانون عجیب و به نوع��ی احمقانه حیوانات 
جفت نمی توانند با هم در ش��عاع کمت��ر از 450 متری از 
مدارس، کلیساها و یا رس��توران ها ظاهر شوند. واقعا باید 
پرسید افرادی که این قانون را به تصویب رساندند چگونه 
فکر می کنند و چطور می خواهند این قانون را اعمال کنند.

 روزهای مش�خص برای ماش�ین ها در 
فیلیپین

در کشور فلیپین قوانین خاصی وجود دارد که بر اساس آن 
خودروهایی که شماره پالک آنها به دو عدد 1 و2 ختم می 
شود دوشنبه ها ، 3و 4 سه شنبه  ها، 5 و 6 چهارشنبه  ها،7 
و 8 در پنج شنبه و 9 و 10 نیز جمعه  ها اجازه تردد ندارند. 
واقعا مشخص نیست که پلیس فلیپین چگونه می تواند در 

این مورد به اعمال قانون بپردازد.

 اجباری بودن واژه استالین
 بس��یاری از م��ردم دنیا، اس��تالین را ب��ه عن��وان یکی از

 بی رحم ترین دیکتاتورهای قرن بیستم می شناسند. وی 
روسیه را به یک انقالب صنعتی وادار کرد و چهره این کشور 
را به کلی دگرگون ساخت اما در این میان مسئول کشتار 

میلیون ها انسان بی گناه نیز بود.
با این وجود در بخش هایی از این کشور هنوز وی به عنوان 
رهبری بزرگ شناخته می شود. در بخش هایی از روسیه 
هنوز قانونی وجود دارد که در میان اس��م پس��ران حتما 

بایستی واژه استالین به کار رود.

عجیب و خنده دارترین 
قوانین جهان

رویای صادق��ه دخت��ر گیالنغربی 
س��اکن روس��تای ک��وران از توابع 
شهرستان س��رپل ذهاب، دو شهید 
را پس از س��ال ها غربت و گمنامی 

به خانه برگرداند.
 مجید ح��الج رئیس بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
شهرستان تبریز امروز در گفت وگو با فارس گفت: تشییع 
پیکر مطهر ش��هیدان علی عبداللهی و محمدحس��ین 
بهجت نژاد که در عملیات مطلع الفجر و والفجر چهار به 

شهادت رسیده اند انجام می شود.
وی درباره نحوه رجعت پیکرهای پ��اک و مطهر این دو 
ش��هید تصریح کرد: این ش��هیدان در روس��تای کوران 

گیالنغرب شهر س��ر پل ذهاب در جریان جنگ تحمیلی 
پیکرشان مدفون شده بود.حالج ادامه داد: بعد از گذشت 
30 سال از این واقعه در یکی از شب های ماه جاری یکی 
از ش��هدا در رویای یکی از دختران پاک و معصوم روستا 
که 17 سال دارد ظاهر ش��ده و بیان  کرده در فالن محل 
مدفون ش��ده و از اهالی تبریز هس��ت و به دلیل غربت 

تقاضای انتقال به محل زادگاهش را دارد.
وی افزود: ای��ن دختر بالفاصل��ه خان��واده و معتمدان 

محلی را در جریان امر گذاشته ولی 
با بی توجهی و بی مهری روبه رو شده 
اس��ت. حالج گفت: ای��ن دختر در 
ادام��ه تصمیم به تفح��ص گرفته و 
با کمک دو تن از دوس��تان اقدام به کاوش کرده و شاهد 
قطعه ای از آثار ش��هدا می ش��ود و بالفاصله جریان را به 
اهالی اطالع می دهد ک��ه بعد از آن با هماهنگی س��پاه 
عاش��ورا اقدامات اولیه برای شناس��ایی ش��هدا صورت 
می گیرد.رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
تبریز ادامه داد: این ش��هیدان پس از شناسایی از طریق 
پالک و کارت شناس��ایی) کارت عضویت، گواهینامه و 

تصاویر فرزندان شهدا( به تبریز انتقال می یابند.

یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه میان اطاعت از دستورات دینی، نیکوکاری و 
طول عمر رابطه مستقیمی وجود دارد، گفت: اطاعت از دستورات دینی با ترشح هورمونی 

خاص در بدن موجب باال رفتن سیستم دفاعی، سالمتی و طول عمر می شود.
مجید ابهری در گفت و گو با فارس اظهار داش��ت: یک پژوهش علمی که توس��ط گروه 
آسیب شناسی بنیاد علوم رفتاری بر روی 4 هزار 600 نفر از افراد دارای باورهای دینی و 3 
هزار و 250 نفر از افرادی که دارای سوابق بزهکاری و جرم بودند صورت گرفت،  مشخص 

کرد سیستم دفاعی بزهکاران و گناهکاران ضعیف تر از نیکوکاران است.
وی افزود: گناهکاران و مجرمان نه تنها از نظر روانی و رفتاری دچار اضطراب، افسردگی و 
پشیمانی می شوند بلکه از نظر جمعی نیز به خاطر ترشح هورمون ایموگلوبولین، سیستم 

دفاعی بدنشان کاهش یافته و در معرض ابتال به بیماری های جسمی قرار می گیرند.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه اعتماد به نفس و آرامش روحی و روانی ناشی از 
اطاعت از دستورات دینی عالوه بر اینکه از ترشح این هورمون در بدن جلوگیری می کند 

و باعث باال رفتن سیستم دفاعی بدن می شود، باعث سالمتی و طول عمر نیز می شود.
ابهری ادامه داد: با انجام این پژوهش مشخص ش��د طول عمر و سالمتی در میان افراد 

نیکوکار به دلیل رعایت موارد اخالقی بیشتر است.

شرکت اتریشی توانست با ساختن خانه متحرک جدید 
رویای داش��تن خانه متحرک مرفه را برای ثروتمندان، 

محقق کند.
شرکت “مرشی موبایل” خانه متحرک بسیار مرفهی را 
طراحی کرده که دارای اتاق خواب، سرویس بهداشتی، 
بالکن و امکانات دیگری از جمله هش��ت تلویزیون 40 
اینچی است.این خانه متحرک، سوخت کمتری نسبت 
به دیگر خانه های متح��رک جهان مصرف می کند و از 
دو طبقه تشکیل شده است. دو طبقه این خانه با چهار 
پله به هم وصل می شوند. طبقه دوم، سالن اجتماعات 

با یک میز و چه��ار صندلی دارد ک��ه صندلی های آن 
قابلیت ماساژدهی هم دارند. این خانه متحرک به نام “ 
الیمنت پالزو “ دو و نیم متر ارتفاع، 12 متر طول و 20 

متر مساحت دارد.
همه دستگاه ها و وس��ایل به کار برده شده در این خانه 

هوشمند هستند.
این خان��ه متحرک ک��ه  به عن��وان گرانقیم��ت ترین 
خانه متحرک جهان با اس��تتقبال بس��یاری از س��وی 
 ثروتمندان مواجه شده، از سه میلیون دالر به باال قیمت

 دارد.

کره شمالی روز پنجشنبه اعالم کرد جسد کیم جونگ ایل رهبر سابق این کشور همچون 
جسد پدرش در کاخی در پیونگ یانگ برای همیش��ه به نمایش گذاشته خواهد شد و 
بناهای یادبودی نیز به نشانه احترام به وی در سراسر کشور ساخته می شود . خبرگزاری 
رسمی کره شمالی اعالم کرد جسد کیم جونگ ایل به گونه ای نگهداری خواهد شد که 
مانند دوران زنده بودن وی به نظر برسد . به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول ، جسد 
مومیایی کیم ایل سونگ پدر کیم جونگ ایل نیز در این کاخ در معرض دید عموم است . 
کیم جونگ ایل هفدهم دسامبر در سن شصت و نه سالگی به علت حمله قلبی درگذشت .

 وی هف��ده س��ال ب��ر ای��ن کش��ور مجه��ز ب��ه تس��لیحات هس��ته ای حکوم��ت 
کرد .

اکنون کیم جونگ اون پس��ر کوچک وی اداره امور در کره ش��مالی را در دس��ت دارد . 
خبرگزاری رس��می کره ش��مالی به نقل از حزب کمونیس��ت حاکم بر این کشور اعالم 
کرد تندیس های��ی برنزی از کیم جونگ ایل س��اخته و در سراس��ر کش��ور به نمایش 
گذاش��ته خواهدمی  ش��ود . پایک هاک س��ون تحلیلگر مرکز تحقیقاتی س��جونگ در 
 س��ئول پایتخت کره جنوبی گفت هدف از ای��ن اقدام تقویت جای��گاه کیم جونگ اون

 است . 

دفاع مقدس

خبر

خبر

رویای صادقه یک دختر و بازگشت دو شهید

مذهبی باشید
 تا بیشتر عمر کنید

رونمایی از گرانقیمت ترین خانه متحرک جهان 

جسد کیم جونگ ایل در کاخی در 
پیونگ یانگ به نمایش گذاشته می شود  
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]عكس: ایمنا/ مسجد امام[

خانه تجس��می ح��وزه هنری اس��تان 
اصفهان ، اقدام به برگزاری نمایش��گاه 
گروهی نقاشی خط از آثار هنرمندانی 
مانند هادی روش��ن ضمیر، احمد آریا 
منش ، بهرام حنفی ، علیرضا سعادتمند 

، پیمان پیروی ، علیرضا محبی کرده است 
این نمایش��گاه ش��امل 25 تابلو در ابعاد مختلف اس��ت که با 
مضمون احادیث و اشعار شعرای معروف با تکنیک ترکیب مواد 

و اکریلیک کار شده است.
. این نمایشگاه تا روز چهارشنبه 28 دی ماه در نقش خانه حوزه 
هنری اس��تان اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری سوره 

اصفهان برای بازدید عموم دایر می باشد. 
گفتنی است، مراسم اختتامیه و جلسه پرسش و پاسخ با حضور 
هادی روشن ضمیر در ساعت 16 بعدازظهر روز چهارشنبه 28 
دیماه و ورک شاپ این نمایشگاه با حضور احمد آریا منش در 
س��اعت 9 صبح روز پنج ش��نبه 29 دی ماه در محل برگزاری 

نمایشگاه برگزار خواهد شد.

خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان برگزار می کند: 

نمایشگاه گروهی نقاشی خط

این روزها ابنیه تاریخی 
پر است از داربست .زخم 

های ابنیه اصفهان ظاهرا 
مرهمی جزاین داربست  
ها ندارد.دیگر کم کم 

دارد یادمان می رود این ها
 جزبناهای اصلی نیستند!
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