
150 شب اجرای تئاتر، فرصتی 
برای رشد استعدادهاست

 در س��النی که گویا آن زمزمه های گذش��ته هن��وز بر در 
و دیوارش نقش بس��ته بود و بنایش ب��ا انتقادهای فراوان 
ش��کل گرفته بود، س��از مخالفی شنیده می ش��ود، گویی 
یک منجی برای تئاتر اصفهان پیدا ش��ده که ادعا دارد می تواند 
تئاتر را از ای��ن زوال بیرون کش��یده و ج��ای خاکی که بر 
صحنه این هنر قدیمی و پرطمطراق نقش بسته را با نفس 
 بازیگر به فراموشی بسپارد. شکوفایی تئاتر در 150 شب و 
به دس��ت آوردن روزهای خوش که هرکس با خاطره ای از 

تئاتر، شبی را سپری می کرد...

امام جمعه اصفهان تأکید کرد: وجود بانک های خصوصی غلط اس��ت، تمام ارگان ها 
بانک دارند، س��ؤال این اس��ت، بانک هایی که تأس��یس می شوند، به کس��ی هم وام 
می دهند؟ پول ملت را نباید دست هرکسی داد بلکه باید دولت راهنمایی کند که پول 
به کجا روانه ش��ود. به گزارش ایمنا، آیت اهلل سیدیوسف طباطبائی نژاد در خطبه های 
این هفت��ه  نمازجمعه  اصفهان در مس��جد ام��ام )ره( به گرانی های افسارگس��یخته 
اخیر کش��ور پرداخت و ضمن اشاره به مصاحبه ریاس��ت جمهوری و اعتصاب عده ای 
از بازاریان، اظهار داش��ت: طبق فرمایش��ات رهبر معظم انقالب، ریشه گرفتاری ها از 
دو چیز اس��ت؛ اوال غفلت ها، کوتاهی ها و تنبلی های خودمان و دوم دش��منانی که از 
چنین کاستی هایی سوءاس��تفاده می کنند. نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان،افزود:رییس جمهور گفتند که گرانی ها از دولت نیست درحالی که غلط چیدن 
مهره ها در بازی شطرنج، منتهی به باخت می شود. آنچه اتفاق افتاده، نتیجه اشتباهات 
این دولت و دولت های قبلی است. چرا به اشتباهات اعتراف نکنیم تا مردم امید داشته 
باشند؟ آیت اهلل طباطبائی نژاد با تأکید بر این که در کش��ور ما مهره های اقتصادی بد 
چیده شده اند،خاطرنش��ان س��اخت: وجود این بانک های خصوصی غلط است. تمام 
ارگان ها بانک دارند. سؤال این است، بانک هایی که تأسیس می شوند، به کسی هم وام 
می دهند؟ پول ملت را نباید دست هر کسی داد بلکه باید دولت راهنمایی کند که پول 
به کجا روانه شود. عضو مجلس خبرگان رهبری در همین رابطه، اضافه کرد: بانک های 

خصوصی به واسطه سود بیشتری که می دهند موجب جذب تمام پول ها به سمت خود 
و خالی شدن بانک های دولتی می شوند؛ این بانک ها بایستی مهار شوند.

آیت اهلل طباطبائی نژاد اظهار داشت: اشتباه دیگری که از اول انقالب هم بوده، خرید و 
فروش دالر و سکه است. دولت باید راهنمایی کند تا پول ها به سمتی سرازیر شود که 

برای مملکت ارزش افزوده به همراه داشته باشد.
خطیب جمعه اصفهان، خرید و فروش دالر و س��که را فاقد ارزش افزوده عنوان کرد و 
گفت: در بعضی کش��ورها اگر مردم دالر خرید و فروش کنند، با برخورد جدی دولت 
مواجه می شوند. در ایران هم باید هرکس فراخور نیازی که دارد، برای تهیه دالر تنها 
به بانک مرکزی مراجعه کند. آیت اهلل طباطبائی نژاد تأکی��د کرد: طبق فرموده رهبر 
معظم انقالب، دشمن از چنین اشتباهاتی است که سوءاستفاده می کند. پول ها نباید به 
 چنین سمتی بروند و الزم است دولت وظیفه هدایتگری خود را در این زمینه به انجام 

برساند. 
حتی مسئله بورس هم  ناشی از اشتباه ماس��ت که نمی دانیم پول مردم را کجا ببریم. 
عضو مجلس خبرگان رهبری درخصوص اقدام برخی بازاری های تهران نیز متذکر شد: 
با وجود این که اصل حرف بازاریان عزیز درست است، اما کاری که طی دو روز گذشته 
انجام دادند را محکوم می کنم، چرا که تجربه ۳0 س��اله انقالب نشان داده که چنین 
تجمعات و اعتراضاتی حتی اگر به درس��تی صورت گرفته باش��د، مورد سوءاستفاده 

ضدانقالب قرار می گیرد.
آیت اهلل طباطبائی نژاد در پایان این بخش از اظهارات خود، یادآور شد: ایران اسالمی 
ما مملکتی غنی با وضع مالی خوب اس��ت که هیچ گاه به این زیبایی نبوده و دش��من 
 هم جرأت مقابله با ما را ندارد، به شرط آن که اش��تباهاتمان را کنار بگذاریم. نماینده  
ولی فقی��ه در اس��تان اصفهان همچنی��ن طی بخش دیگ��ری از خطبه ه��ای دیروز 
نمازجمعه، اقدام آمریکا در خارج کردن منافقین از فهرس��ت تروریس��م را به ش��دت 
محکوم و تصریح کرد: این قبیل لجبازی های آمریکا  با ایران اسالمی، ماهیت پلید آنها 
را بیش از پیش برای جهانیان روشن ساخته و نشان می دهد که آمریکا موافق ترور بوده 
و در رأس تروریس��م جهانی قرار دارد. آیت اهلل طباطبائی نژاد با تأکید بر این که اعمال 
ننگین منافقین هرگز از ذهن بش��ر و تاریخ پاک نمی شود، مردم آمریکا را بی اطالع از 
سیاست خواند و اظهار داشت:بی  سیاست ترین ملت ها، آمریکایی ها و اروپایی ها هستند 

و مطمئنا اگر در جریان اوضاع بودند، دست به قیام می زدند.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

امام جمعه  اصفهان:

در کشور ما مهره های اقتصادی بد چیده شده اند

نگاهی به یک نمایشگاه خاص در خانه هنرمندان
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 جالب ترین تکلیف تعطیلی  پنجشنبه ها امروز مشخص می شود
فرارها از زندان

تعطیلی پنج شنبه های مدارس به ادارات اصفهان سرایت می کند
فرهنگ هواداری 

سیری چند؟ 6
روسیه قطعنامه

24 ضدسوری را وتو کرد
 بازار سکه و طال

8 رو به ثبات می رود

چشم،چشم، دو ابرو!

 اجرای فازدوم هدفمندی
کلید خورد

ارتقای احساس امنیت 
اصفهانی ها

حاال چه وقت 
برکناری کربکندی بود؟

۵۵ درصد طالی کشور 
در اصفهان تولید می شود 

نبایداز رهبری هزینه کرد
عده ای هر موضوعی را به رهبر معظم انقالب ربط می دهند، برخی مدعیند 
که ما به فرامین رهبری گوش می دهیم. باید عاقالنه، مدبرانه و برنامه ریزی 
ش��ده حرکت کرد. تنها حضور نیروی انتظامی در بعضی از حوزه ها کافی 
نیست. برخی دستگاه ها نیز به جای همکاری چوب الی چرخ ما می گذارند، 

البته عده ای نیز باید بدانند که احاله هر چیز به رهبری خوب نیست. 

3آتش سوزی بزرگ در اصفهان 
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 چه کسی فکر می کرد 
پراید 14میلیون شود؟

جهش چند میلیونی قیمت خودروهای داخلی و خارجی 

اگرتا دی��روز فکر می کردید که ب��ا خرید یک پراید ب��ا قیمت ناقابل 
 م��ی توانید عالوه ب��ر رفع نیازت��ان به وس��یله نقلی��ه، صرفه جویی 
قابل مالحظه ای هم در خرید خودرو داش��ته باش��ید،باید بدانید با 
نوسانات قیمت دالر و کمبود خودرو در بازار و تعلل در اعالم قیمت های 
جدید از سوی واردکنندگان خودرو، قیمت تمام خودروهای داخلی 
و خارجی افزایش چش��مگیری داش��ته تا جایی که پراید، خودروی 

اکثر خانواده های ایرانی تا مرز 14میلیون هم پیشروی کرده است.
در حال حاضر به دلیل کمبود خودرو و همچنین نوس��ان شدید نرخ 
ارز، قیمت بیش��تر خودروها اعم از داخلی و خارج��ی افزایش یافته 
و کارشناس��ان با این اوضاع، امیدی به بازگش��ت آرامش، حداقل در 

کوتاه مدت ندارند. 
4

3

2

5

4

3

6

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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رییس جمهور طی پیامی به بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اعالم کرد: جشنواره فیلم کودک در پرتو عزمی همگانی می تواند پاسخگوی 

نیاز  انسان های حقیقت جو باشد.
محمود احمدی نژاد در این پیام تصریح کرده اس��ت: با برگزاری این جشنواره بزرگ، 
بار دیگر بهار سینمای کودک و نوجوان را در دیار هنرپرور اصفهان جشن می گیریم تا 

شاهد درخشش و بالندگی هنرمندان جوان کشور عزیزمان باشیم.
در ادامه این پیام تصریح شده اس��ت: این رویداد فرهنگی ارزشمند که در پرتو عزمی 
همگانی وبا بهره گیری از آموزه های غنی و متعالی معارف اس��المی انجام می پذیرد، 
می تواند پاسخگوی نیاز انسان های آزاده و حقیقت جو در گستره عالم باشد که تشنه 

هنری ناب با ویژگی های اخالقی و انسانی اند.
با توجه به این که هنر تصویری و تأثیرگذار سینمای کودک و نوجوان ایران جایگاهی 
شایسته در سطح جهان دارد، این جشنواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و فرصت 
مغتنمی برای دس��تیابی به نیازهای هن��ری و فرهنگی پویاترین قش��ر جامعه یعنی 

کودکان و نوجوانان است که سرنوشت آینده کشور را رقم خواهند زد.
ما امروز شاهد رشد علمی کشور در همه عرصه ها هستیم. حرکت نویدبخش در حوزه های 

فرهنگی و هنری نیز در سایه توجهات ویژه به هنرمندان جوان اوج خواهد گرفت.
بی شک همان گونه که تالش های ثمر بخش علمی نخبگان ما الهام بخش بسیاری از 
کشورهای جهان گردیده، حرکت در جهت تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان نیز 

می تواند نگاه ها را متوجه نبوغ و ارزش های جوانان ما نماید.
با آرزوی توفیق روز افزون برای همه دست اندرکاران این جشنواره با ارزش، امیدوارم 
کودکان و نوجوانان عزیز کش��ورمان با بهره گیری بیشتر از فرهنگ زالل و انسان ساز 
اس��الم و با همت و تالش��ی مضاعف، الگوی بی بدیلی برای همه کودکان و نوجوانان 

سراسر عالم باشند.
عزت و س��ربلندی همه کس��انی که با فعالیت های هنری خود، ذهن، اندیش��ه ودل 
 انس��ان ها را با پیام رهایی بخش اسالم نورانی می س��ازند، در سایه توجهات حضرت 

ولی عصر)عج( از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

پیام رییس جمهور به جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان:

بهار سینمای کودک و نوجوان را در دیار هنرپرور اصفهان جشن می گیریم



چهره روزيادداشت

نظر مؤتلفه درباره نامزدی واليتی
حبیب اهلل عسگر اوالدی دبیرکل جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری با 
بیان این که حزب مؤتلفه هیچ بحثی درباره مصادیق نامزدهای انتخابات 
آتی نداشته است، گفت: ورود زودهنگام به انتخابات برای کشور مفید 
نیس��ت و بر همین اس��اس اس��ت که حزب مؤتلفه ورود مصداقی به 
انتخابات نداشته است. وی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت احتمالی 
حزب مؤتلف��ه از کاندیداتوری والیتی گفت: آق��ای والیتی یک رجل 
سیاسی- مذهبی است که توانمندی های الزم را دارند اما هنوز هیچ 

صحبتی درباره ایشان و یا هیچ فرد دیگری نشده است.

اجماع اصولگرايان 
در انتخابات   رياست جمهوری بعید است

 غالمعل��ی حداد ع��ادل نماینده م��ردم ته��ران در مجلس در پاس��خ به 
این که آیا اصولگرایان در انتخابات ریاس��ت جمهوری کاندیدای واحدی 
خواهند داشت گفت: بعید می دانم در این انتخابات به وحدت نظر برسند. 
وی اظهار داشت: مثال در انتخابات مجلس در تهران، سه یا چند نفر معرفی 
می ش��وند و هر تعدادی که تأیید ش��د روی آنها اجماع می کنند. وقتی 
صحبت از انتخاب یک نفر است، احتماال یا به اجماع نرسند و یا مشکل است 
که به توافق برسند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: 
این اظهارنظر براساس تجربیات انتخابات گذشته ریاست جمهوری عنوان 
می شود که تا حاال وقتی انتخاب یک نفر مطرح بود وحدت نظر نداشتیم. 
احتمال دارد در انتخابات آتی نیز چند نفر از اصولگرایان وارد صحنه شوند.

کنگره چن��د هزار نف��ری حزب عدال��ت و توس��عه در ترکیه  
میهمانان چندی داش��ت که یکی از آنها خالد مش��عل رییس 

دفتر سیاسی حماس بود.
خالد مشعل در سخنرانی خود در آنکارا، اردوغان را رهبر بزرگ 
جهان اسالم خواند؛ رهبری که می تواند الگویی برای کشورهای 
عربی باش��د. هرچند بسیاری این سخنان مش��عل را ناشی از 
وضعیت س��خت او در حماس و مخالفتش با نظام سوریه بیان 
می کنند، اما به نظر می رسد تعاریفی که مشعل از نخست وزیر 

ترکیه کرد، چندان منطبق با واقعیت ها نبوده و نیست.
 روزنامه السفیر چاپ بیروت در گزارشی درمورد کنگره حزب 
عدالت و توسعه نوش��ت: این موضوع که رجب طیب اردوغان 
نخست وزیر ترکیه در س��خنراني خود حتي یک بار هم از واژه 
 اتحادیه اروپا استفاده نکرد، س��ؤاالتي را برمي انگیزد و تأیید 
مي کند که تمایل به رهبري جهان اس��الم و ن��ه عضویت در 

اتحادیه اروپا، هدف اصلي اردوغان و گروه کاري او است.
 در همین چارچوب، کنگره حزب عدالت و توس��عه به کنگره 
اخوان المسلمین در جهان اسالم با حضور مهم ترین رهبران آنها 

از مصر، تونس و فلسطین تبدیل شد و خصومت خالد مشعل 
رییس دفتر سیاس��ي جنبش حماس با نظام سوریه در بیعت 

کردن با ترکیه به عنوان رهبر جهان اسالم نمایان شده است.
 این ترکیه همان کش��ور عضو پیمان آتالنتیک شمالي ناتو و 
هم پیمان با آمریکا و غرب اس��ت که آنها در اصل عامل اشغال 

فلسطین و حامیان اصلي طرح صهیونیستي هستند.
 این ترکیه همان کشوري است که روابط اقتصادي روزافزوني 
با اسرائیل دارد و همان کشوري اس��ت که سپر موشکي علیه 
یک کشور اسالمي، یعني ایران مس��تقر کرده و از امنیت ملي 

اسرائیل محافظت مي کند.
 حتي زماني که اردوغان در س��خنراني خود از اسرائیل انتقاد 
کرد، نه به اشغالگري اس��رائیل و نه به ش��هرك سازي ها و نه 
یهودي سازي قدس اش��اره اي کرد، بلکه مهم ترین چیزي که 
اعالم کرد این بود که روابط با تل آویو را عادي سازي نخواهد 

کرد، مگر بعد از عذرخواهي آن.
 اگر فرض کنیم اسرائیل عذرخواهي کند و روابط میان ترکیه و 
اسرائیل به حالت طبیعي خود بازگردد، خالد مشعل و جنبش 

حماس چه موضعي اتخاذ خواهند کرد؟
 نباید خصومت با نظام س��وریه دلیل و توجیهي براي مش��عل 
مي ش��د تا با اردوغان رهبر »این ترکیه« به عنوان رهبر جهان 
اس��الم بیعت کند، بلکه این بیعت در س��ایه طرفداري کنوني 
ترکیه از یک طرف علیه طرف دیگر بیشتر از حمایت ، نگراني و 

ترس از فتنه هاي جدید در جهان اسالم را برمي انگیزد.
 مشعل بهتر از دیگران مي داند که اشاره او به گزینه مقاومت به 
عنوان تنها راه آزادسازي سرزمین، جایگاه خوبي در نزد آنکاراي 
حزب عدالت و توسعه که اس��رائیل را به رسمیت مي شناسد و 
منتقد دائم شلیک موشک از نوار غزه به شهرك هاي اسرائیل 

است، ندارد.
 آیا هم��ه ای��ن واقعیت ها به 
ذه��ن مش��عل در حالي که 
براي سخنراني در این کنگره 
آماده مي ش��د، خطور نکرده 

بود؟
 س��میح ایدی��ز در مقاله اي 
در روزنامه ملی��ت گفت در 
سخنراني اردوغان در کنگره 
حزب عدالت و توس��عه نکته 
جدی��دي وجود نداش��ت و 
مواضع معروف درباره سوریه 
و اس��رائیل را تک��رار کرد و 
حتي یک بار هم واژه اتحادیه 
اروپا را به کار نب��رد و زماني 
که نام فرانس��ه و آلمان را در 
س��خنراني خود ب��رد تنها از 
باب انتقاد از آنها در موضوع 

اسالم هراسي بود.
 در این کنگ��ره، س��ران اروپایي حضور نداش��تند ی��ا به این 
 علت که دعوت نش��دند، یا ای��ن که دعوت ش��دند و دعوت را 

نپذیرفتند. 
نکته قابل توجه ب��راي اروپایي ها این اس��ت ک��ه اردوغان از 
معیارهاي اروپایي براي ترکیه سخن نگفت بلکه از معیارهاي 
اسالمي سخن به میان آورد و حضور خالد مشعل در این کنگره 
روح جهادي اردوغان را منعکس ک��رد. این به معناي تضعیف 
روابط ترکیه با ناتو نیس��ت، بلکه این ضرورت هاي بین المللي 
اس��ت که این روابط را حفظ مي کند و تمایل در مکان دیگري 

قرار دارد.

درباره حرف های تأمل برانگیز خالد مشعل

به زودی با ايرانی ها آیا حماس به ترکیه متمایل شده است؟
ديدار می کنم

با وجود آن که ایران همواره از آمادگی خود برای مذاکره 
درباره برنامه هس��ته ای خودخبر داده اس��ت، »یوکیو 
آمانو« پنج ش��نبه در گفتگو با خبرنگاران در سیدنی از 
ایران خواست تا در مذاکرات جدید درباره برنامه هسته 
ای خود مشارکت کند. وی افزود: آماده هستیم تا نشستی 
را با ایران در آینده ای نزدیک داش��ته باشیم اما حقیقت 
این است که تا امروز زمان دقیقی برای این جلسه تعیین 
نشده اس��ت.آمانو تأکید کرد: اگر با مقامات ایرانی دیدار 
کنیم، این نشس��ت باید پرمفهوم و سازنده باشد و الزمه 

آن آماده سازی مناسب است.

روسیه قطعنامه  ضدسوری را 
وتو کرد

روس��یه از تصویب پیش نویس یک بیانی��ه که با الفاظی 
تند حمله سوریه به یک ش��هر ترکیه را محکوم می کرد، 
جلوگیری کرد و پیشنهاد داد متن این بیانیه متعادل تر 
ش��ود. روس��یه در بیانیه مورد پیش��نهاد خود خواسته 
اس��ت طرفین، کنترل خود بر مرزها را افزایش داده و از 

درگیری های نظامی خودداری کنند.

ادعای جديد درباره 
مذاکرات ايران و آمريکا

نیوی��ورك تایمز مدعی ش��ده اس��ت که ط��رف ایرانی 
پیشنهادی را در 9 گام ارایه کرده است که بر اساس آن، 
تولید اورانیومی را که بش��ود به راحتی در ساخت سالح 
اتمی مورد اس��تفاده قرار گیرد، به تدریج متوقف خواهد 
س��اخت، اما ایران در قبال این حرکت، امتیاز بزرگی از 
آمریکا مطالبه کرده است و آن هم لغو همه تحریم هایی 

است که مانع فروش نفت ایران می شود.

آمريکا 
توان حمله نظامی ندارد

س��ردار محمدعلی آس��ودی  معاون فرهنگ��ی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در س��پاه ب��ا بیان این ک��ه آمریکا در 
برهه کنونی، ت��وان حمله نظامی به ای��ران را ندارد، گفت: 

آمریکایی ها، همه جای جهان را مثل هالیوود می بینند.

انتخابات

اخبار کوتاه 

نبايداز رهبری هزينه کرد
سردار احمدی مقدم

فرمانده نیروی انتظامی

عده ای هر موضوع��ی را به رهبر معظ��م انقالب ربط م��ی دهند، برخی 
مدعین��د که ما ب��ه فرامی��ن رهبری گ��وش می دهی��م. بای��د عاقالنه، 
مدبرانه و برنام��ه ریزی ش��ده در این ح��وزه حرکت ک��رد. تنها حضور 
نیروی انتظامی کافی نیس��ت. برخی دس��تگاه ها نیز به جای همکاری، 
چوب الی چرخ م��ا می گذارند، البته ع��ده ای نیز بای��د بدانند که احاله 
هرچیز ب��ه رهبری خوب نیس��ت. رهبر انق��الب مواف��ق اقدامات خوب 
 بوده و با ب��ی قانون��ی و تن��دروی مخالف هس��تند. نمی توانی��م  هرجا 
کم آوردی��م از ایش��ان هزینه 
 کنیم. ایشان مس��یر را نشان 
 م��ی دهن��د و تاکتی��ک ها و 
 روش ها را به دستگاه ها واگذار 
ک��رده اند.تمام دس��تگاه های 
مرتبط ب��ا این ح��وزه در حال 
ارزیاب��ی، نوس��ازی و تقوی��ت 
مسائل ایجابی به جای اقدامات 

سلبی هستند.
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مشکالت ايجاد شده گذراست 2
رییس جمهور با اش��اره به این که برخي چالش ها، موانع و مش��کالت ایجاد شده از سوي دشمنان 
گذرا و مقطعي هس��تند، تصریح کرد: ملت ایران رودخانه ای جاري در تاریخ بوده و مطمئنا آینده 

درخشان، از آن ملت ایران است.

خصومت خالد 
 مشعل 

ريیس دفتر 
سیاسي جنبش 

حماس با نظام 
سوريه در بیعت 

 کردن با ترکیه
  به عنوان 

 رهبر جهان اسالم 
نمايان شده است

صحبت های چند روز گذشته خالد مش�عل در گنگره حزب عدالت و توس�عه ترکیه حرف و  گروه 
حديث های زيادی را برانگیخته است، در جايی که  ترکیه اين روزها داعیه دار رهبری جهان سیاست

اسالم بوده و به فکر گسترش نفوذ خود در منطقه است. صحبت های خالد مشعل اين شائبه 
را زنده می کند که شايد حماس هم در اين روزها به ترکیه نزديک شود.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره 910/6012 و مناقصه عمومی 910/1002

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

محل تحویل اسناد و پرسشنامه: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه 910/1002: ساعت 10 صبح دوشنبه مورخ 91/8/8 سالن کمیسیون معامالت شرکت برق 

منطقه ای اصفهان
نکات قابل توجه

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه و فراخوان در اسناد و پرسشنامه موجود می باشد.
2- به پیش��نهادهایی که فاقد س��پرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و س��پرده های کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصی و نظایر آن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
www.erec.co.ir 3- دریافت اینترنتی اسناد از پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس 

امکان پذیر خواهد بود. 
4- جهت دریافت پرسشنامه اولیه و اسناد مناقصه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

5- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از ش��رکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و 
مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

6- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده فراخوان هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد 

کرد.
8- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید. 

ضمنًا می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir                                                                 http://iets.mporg.ir                                                   www.tavanir.org.ir

شرایط و الزامات ورود موضوعشماره

910/6012
ارزیابی کیفی توان احداث خطوط ورود و خروج 
230/63 کیلوولت پست سپاهان )شمال شرق( 

بصورت کلید در دست

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با 
حداقل رتبه 4 نیرو از معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری

-خرید یک دستگاه BLADE سرور910/1002

تاریخ محل دریافت اسناد و پرسشنامهشماره
دریافت

مهلت تحویلمبلغ تضمین )ریال(
مبلغ خرید اسناد )ریال(

910/6012
اصفهان، خ میر، حدفاصل میدان فیض و چهارراه 
جهانگیرخان قشقایی، ضلع شمالی، پالک 72، 

کدپستی 77413-81646، شرکت مهندسین دانشمند 
)واحد خطوط(، تلفن: 6633199، دورنگار: 6643422

 91/7/15
لغایت 

91/7/30-

حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 
1391/8/14

910/1002
اصفهان- خ چهارباغ باال- شرکت برق منطقه ای 

اصفهان- امور تدارکات و قراردادها )واحد مناقصات( 
تلفن: 6269948

 91/7/15
لغایت 

91/7/26

ضمانتنامه بانکی به مبلغ 
120/000/000 ریال

تا ساعت 9 صبح 
روز دوشنبه مورخ 

91/8/8
   100/000 ریال

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت اول
همیشه از ظرفیت کامل وسایل روشنایی استفاده کنید.

م الف/ 11616

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای(
شماره 911/1002

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
موضوع مناقصه: مربوط به خرید تجهیزات 400 کیلوولت به شرح ذیل:

گروه الف: خرید 4 دستگاه کلید 400 کیلوولت
گروه ب: خرید 6 دستگاه CT 400 کیلوولت

گروه ج: خرید 12 دستگاه برقگیر 400 کیلوولت
تاریخ خرید اسناد مناقصه: 1391/7/08 لغایت 1391/7/22

محل خرید اسناد: 
تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از میدان ونک- خیابان عطار جنب ساختمان مرکزی- بانک مسکن- 

پالک 12- گروه پست های فشار قوی موننکوی ایران- تلفن 81961-88670230
محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت 

بهره برداری- دبیرخانه
تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 91/8/8

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 91/8/8
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان 

معاونت بهره برداری-
گروه الف: به مبلغ 400/000/000 ریال، گروه ب: به مبلغ 165/000/000 ریال، گروه ج: به مبلغ 

69/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 1/000/000 ریال واریز به حساب شماره 1991 بانک ملی شعبه 

چهارراه جهان کودک تهران به نام شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
شرایط مناقصه: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر 
از میزان مقرر، چک شخصی و یا نظایر آن و پیش��نهادهایی که پس از انقضاء مقرر در آ گهی واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.

HTTP://IETS.MPORG.IR    WWW.TAVANIR.ORG.IR    WWW.EREC.CO.IR

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف/ 11312

برق انرژی گرانبهایی است در مصرف آن دقت نمایید.

نوبت دوم
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
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آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری در نظر دارد امور ذیل 
 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به پیمانکاران واگذار نماید. عالقه مندان

به شرکت در مناقصه می توانند برابر فرآیند ذیل اقدام الزم را معمول نمایند.
1. عملیات انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی

2. عملیات جایگاه شرکتی
3. خدمات عمومی و فضای سبز

شرایط متقاضی: 
1. ارائه گواهی صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی استان در سال 91

2. داشتن حسن انجام کار در کارهای مشابه در هر یک از موضوعات مناقصه
مدارک موردنیاز:

الف: ارائه درخواست کتبی ش��رکت در مناقصه و معرفی نماینده جهت اخذ و دریافت اسناد 
مناقصه و فرم های ارزیابی تا پنج روز بعد از درج آگهی نوبت دوم تا تاریخ 91/7/20 به آدرس: 

شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد- اصفهان واحد خدمات اداری منطقه
ب: تحویل پاکات ثالثه از طرف مناقصه گران حداکثر 10 روز بعد از اتمام مهلت تحویل اسناد 
تا پایان وقت مورخ 91/7/30 ش��امل پاکات: الف- سپرده ش��رکت در مناقصه، ب- اسناد و 

مدارک مناقصه، ج- اعالم قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شرکت
ج: واریز س��پرده ش��رکت در مناقصه به مبلغ 74/000/000 ریال جهت شرکت در مناقصه 
انبار نفت و سوختگیری، مبلغ 28/000/000 ریال جهت شرکت در مناقصه جایگاه شرکتی 
و مبلغ 54/500/000 ریال جهت ش��رکت در مناقصه خدمات، به حس��اب س��یبا ش��ماره 
4120076100009 نزد بانک ملی شعبه ش��رکت نفت، تحویل فیش واریزی به امور مالی 

شرکت و دریافت رسید آن و یا ارائه معادل آن ضمانت نامه بانکی
ج: جلسه بازگشایی پاکات مناقصات در تاریخ 91/8/1 ساعت 10 صبح انجام می شود که از 

شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
د: الزم به توضیح است جلسه توجیهی در خصوص مناقصات فوق الذکر در تاریخ 91/7/24 

ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات این شرکت برگزار می گردد.
در صورت هر گونه ابهام با شماره تلفن 3332554 داخلی 290 و 235 واحد خدمات اداری 

روابط عمومیمنطقه تماس حاصل نمایند.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختیاری

شرکت ملی پخش فرآورده اهی نفتی اریان
منطقه چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم
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آتش سوزی بزرگ در اصفهان 
گروه شهر :پنج شنبه گذشته در اصفهان دود آتش سوزي  بزرگي در نقاط 
مختلف شهر رؤيت شد. علت  اين مسئله، آتش سوزي در يک انبار حاوي 
سلفون) مواد پالستيکي ( در ش��رق اصفهان  بود. آتش پاد بهزاد بزرگزاد 
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان در اين 
باره گفت: اين آتش سوزي در انباري به ابعاد 50 در 30متر حاوي سلفون 
و بشکه هاي تينر که اشتعال زاست رخ داد و  80 آتش نشان به همراه 30 
دستگاه سنگين و فوق س��نگين موفق به  مهار آتش شدند.  وي با اشاره 
به احتمال انفجار مواد موجود در انبار و ش��رايط بد اين آتش سوزي و 
خطرناک بودن براي آتش نشانان گفت: مأموران شش ايستگاه به محل 
آتش سوزي اعزام ش��ده و با هدايت مستقيم افس��ران ارشد از گسترش 
آتش به خانه هاي مردم جلوگيري و آن را مهار کردند. وي افزود: با توجه 
به گستردگي شعله هاي آتش و انفجارهاي متعدد و پي در پي بشکه هاي 
مواد شيميايي، محل حادثه به جهنم سوزاني تبديل شد که خوشبختانه 
درلحظات اول، اين حريق مهار ش��د. مدير عامل س��ازمان آتش نشاني 
شهرداري خاطرنشان کرد: آتش نشانان با توجه وسعت و حرارت بسيار 
زياد اين حريق و درميان انفجار و پرتاب بشکه هاي تينر و مواد شيميايي 
به هوا که به شدت جان آتش نشانان را تهديد مي کرد، موفق شدند با تالش 
بسيار و از خود گذشتگي، اين آتش سوزي مهيب را مهار کنند. وي اضافه 
کرد: البته آبگيري خودروهاي آتش نشاني به علت نبود آب در کانال هاي 
ارغوانيه با مش��کل روبه رو ش��د و به اجبار اين خودروها براي آبگيري به 
هيدرانت هاي آتش نشاني مراجعه کردند، به طوري که مديريت آب بسيار 

سخت و مشکل ساز بود، اما  اين حريق مهار و کنترل شد.

خبر ويژه

پنج شنبه هابراي شهرداري 
تعطيل نيست 

رييس شوراي اسالمي شهر اصفهان تأکيد مي کند: اگر تمام نهادها 
و ادارات در روزهاي پنج ش��نبه تعطيل باشند،  ش��هرداري به دليل 
خدمت رساني به شهروندان تعطيل نيس��ت. عباس حاج رسوليها با 
تأکيد بر اين مطلب م��ي افزايد: تعطيلي روزهاي پنج ش��نبه نياز به 
کار کارشناس��ي دقيق دارد تا لطمه و خدش��ه اي به اقتصاد و توليد 
وارد نش��ود. وي با اش��اره به اين که برخي از نهادها و ارگان ها حجم 
فعاليتشان کم است لذا مي توان روز هاي پنج شنبه را براي اين نهادها 

تعطيل ک��رد، ادامه مي دهد: 
ش��هرداري نهادي اس��ت که 
روند فعاليت هايش به صورت 
24 ساعته است و کارهايش 
مح��دود ب��ه زم��ان و مکان 
نيست، به طوري که مجموعه 
 مديريت ش��هري ش��بانه روز 
 در ح��ال خدم��ت ب��ه مردم 

است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 895 | شنبه 15 مهر1391 | 19 ذی القعده  1433

چهره روز
فعالیت بیش از یک هزار نگهبان محله در اصفهان

رييس پليس پيشگيري استان اصفهان از ثبت 20 شرکت حفاظتي مراقبتي با بيش از يک هزار و 32۹ 
»نگهبان محله« توسط اين پليس خبر داد. سرهنگ هوشنگ انصاري اظهار داشت: اين طرح از 

سال 8۶ با هدف واگذاري امنيت محالت و مراکز تجاري و ... به خود مردم اجرا شد.
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 پس از گذشت بيش از ش��ش ماه از فعاليت هاي پليس اصفهان و 
نفيسه 
نمايش فعاليت هاي پليس در تمامي حوزه ها در هفته ناجا به يک راهداری 

نقطه مشترک در کارنامه شش ماهه پليس مي رسيم و آن، اين که 
پليس اصفهان با وجود همه کم و کاستي و نارضايتي هاي موجود، در ايجاد و ارتقای امنيت مردم 
حرف اول را مي زند. به گفته فرمانده انتظامي استان اصفهان، پليس، بيشترين رويارويي را با 
مردم به لحاظ بروز مش��کالت اجتماعي دارد و اين درحالي اتفاق مي افتد که مردم، پليس را 
معتمد و در کنار خود مي بينند که اين امر را مي توان نقطه قوت پليس ايران در مقايسه با ساير 
کشورها که پليس مقابل مردم قرار گرفته است، دانست. وقتي به کارنامه چندين ماهه پليس 
به مناسبت هفته نيروي انتظامي اصفهان نگاهي گذرا بيندازيم، شاهد تحوالت، اقدامات و برنامه 
هاي مختلف مي شويم که از آن جمله مي توان به ايجاد برنامه هاي  ارتقای امنيت و در رأس قرار 
گرفتن مبارزه با مواد مخدر سنتي و صنعتي اشاره کرد. اجراي طرح ويژه جهت پاکسازي نقاط 
جرم خيز حاشيه شهر اصفهان در جهت احساس امنيت، دستگيري بيش از پنج هزار قاچاقچي 
مواد مخدر در اصفهان، راه اندازي پنج مرکز تخصصي ترک اعتياد شيشه و کاهش آمار پنج جرم 

نخست از ديگر موارد کلي فرمانده انتظامي استان اصفهان است.

  انهدام 184 پاتوق توزيع شيشه در اصفهان
انهدام 184 پاتوق توزيع شيشه و 433فروشنده موادر مخدر صنعتي و روانگردان ها در عمليات 
ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر، از مهم ترين عملياتي بود که در تابس��تان جاري در اصفهان 
صورت گرفت. امحای بيش از چهار تن انواع مواد مخدر در استان اصفهان به ارزش سه ميليارد 
ريال از مهم ترين برنامه فرمانده انتظامي اصفهان در هفته مبارزه با مواد مخدر بود که در مبارکه 
اصفهان انجام گرفت. مي توان گفت افزايش سه درصدي احساس امنيت در بين مردم اصفهان 
طي پنج ماهه نخست س��ال جاري و کاهش 10/4 درصدي بروز جرايم در سه ماهه نخست 
سال جاري نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته، حاکي از اين است که شاخص احساس 
امنيت در اس��تان نيز طي اين مدت با افزايش 1/8 درصدي روبه رو بوده است.جش��ن بهبود 
يافتگي بيش از سه هزار معتاد در اصفهان، ايجاد امنيت با طرح محله محوري، و ترفيع درجه 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان و جايگزيني سردار عبد الرضا آقاخاني از نشانه هاي عملکرد 

قابل قبول مديريت در نيروي انتظامي در طي سال هاي گذشته  است. 

دستگيري 200 مجرم اينترنتي در فضاي سايبري
سرهنگ خسروي رييس پليس حوزه فضاي توليد و تبادل ارتباطات نيروي انتظامي مهم ترين 
اقدامات اين حوزه را در طي هفت ماه گذشته با خبري مبني بر رشد صد در صدي جرايم در 
هفت ماهه گذشته نسبت به هفت ماهه اول سال قبل، شروع مي کند و مي گويد: هرچند شاهد 

رشد جرايم اينترنتي هستيم، اما از طرفي هم شاهد کشف 82/28 مورد  وقوع جرم در اصفهان 
هستيم که اين رقم باالتراز نرم جهاني است.

رييس پليس فتاي استان اصفهان مهم ترين اقدام اين حوزه را دستگيري 200 مجرم اينترنتي 
دانس��ت و افزود: 18 هکر حرفه اي را بعد از ارتکاب جرم در اين مدت هفته ماهه دراصفهان 
دستگير کرده ايم. وي از اقدامات ديگر اين حوزه را شناس��ايي و برخورد با 821 وب سايت و 
وبالگ فعال در زمينه جرايم اينترنتي عنوان کرد و افزود: 1۶ طرح عملياتي در فضاي سايبر 
ايجاد کرديم که مهم ترين اين طرح ها طرح پانگه آ 5  است که در اين عمليات بين المللي 28۶ 

سايت فعال در زمينه توزيع داروهاي غير مجاز شناسايي و عامالن آن دستگير شدند.

کاهش 30 درصدي کشته در ايام نوروز
سرهنگ حسين غالمي نيز مهم ترين اقدامات پليس راهور را در حوزه راهنمايي و رانندگي 
شهرستان اصفهان در طي هفت ماهه گذشته چنين عنوان کرد:  طرح نوروزي پليس راهنمايي 
 و رانندگي با موفقيت خاصي  تمام ش��د، چنان که 30 درصد کاهش کشته داشتيم و اين امر 
به دليل خدمات مضاعف به شهروندان و رضايتمندي آنان بود. سرهنگ غالمي همچنين از 
کاهش 10درصدي کشته در تابس��تان جاري خبر مي دهد و مي گويد: يکي از اقدامات مهم 
پليس راهنمايي و رانندگی،  ايجاد نظم و امنيت در مرکز شهر با ورود سران  اجالس چندين 

کشور به اصفهان در شهريور ماه و رژه 31 شهريور ماه بود.

استفاده 95درصد رانندگان از کمربند ايمني
رييس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان اصفهان مي افزايد: فرهنگسازي در استفاده از 
کمربند ايمني، موجب شده است که ۹5درصد از رانندگان و 35درصد ازسرنشينان خودرو از 

کمربند ايمني استفاده کنند که اين رقم بايد تا آخر امسال به 70 درصد برسد.

رونمايي از طرح جامع پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
سرهنگ جهانگير کريمي معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از اجراي طرح 
جامع پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي، راه اندازي تريبون هاي آزاد انديشي در مساجد، 
محالت، دانشگاه ها و نمايشگاه ها را در مدارس و مجامع عمومي طي ماه هاي گذشته خبر مي دهد 
و مي گويد: در اين مدت هفت ماه، برگزاري طرح بزرگ شکوه عفاف و طرح تجليل از خوش 
حجاب ها، طرح فرهنگي تحويل داوطلبانه تجهيزات ماهواره ای و تشويق به استفاده از گيرنده هاي 
ديجيتال از ديگر برنامه هاي مهم اين معاونت بوده است. وي به انتشار فصلنامه »پيام مشاور« 
و تهيه ماهنامه »امين اصفهان« اشاره کرد و گفت: تهيه و توليد بروشورهاي آموزشي، ساخت 
کليپ، پخش برنامه 50 قسمتي مستند بازسازي مهم ترين جرايم استان به همراه گفتگو با 

مجرمان از شبکه استاني از ديگر اقدامات در حال انجام است.

انهدام شبکه بزرگ هرمي گاما
سرهنگ حسين زاده رييس پليس آگاهي استان اصفهان، برخي از مهم ترين اقدامات و عمليات 
آگاهي استان اصفهان در طي هفت ماهه گذش��ته را کاهش 15 درصدي جرايم در تابستان 
عنوان کرد و گفت: شناسايي و دستگيري شبکه بزرگ هرمي گاما و فريب حدود 83 هزار نفر 
در ايران به دليل عضويت در اين شرکت هرمي و شناسايي و دستگيري 25 نفر از اعضاي رده 
دوم اين باند و عامالن خريد و فروش س��الح و توزيع شيش��ه در اصفهان يک موفقيت بزرگ 
است. رييس پليس آگاهي استان اصفهان، انهدام باند کالهبرداران تلفنياز زندان، شناسايي و 
دستگيري عامالن اخاذي سايت هاي نامعتبر از محققان به منظور چاپ مقاالت آنها، دستگيري 
اعضاي باند سارقان هشت نفره بين المللي و 20 استان کشور را از ديگر اقدامات پليس آگاهي 

در استان اصفهان برشمرد.

گزارش

در کارنامه شش ماهه پليس اصفهان:

ارتقای احساس امنيت اصفهانی ها

ط�رح تعطيل�ی اصفه�ان در روز ه�ای 
پنج شنبه روی ميز مديريت بحران استانداری 

است
منصور شيشه فروش مديرکل ستاد مديريت بحران 
اس��تانداری اصفهان گفت: با توجه ب��ه گزارش های 
ارس��الی از سوی حفاظت محيط زيس��ت و سازمان 
هوا شناس��ی اس��تان  و تجارب س��ال های گذشته، 
اصفهان با آغاز فصل سرما با پديده اينورژن، وارونگی 
دما و آلودگ��ی هوا  مواجه می ش��ود. ب��ه گفته وی 
سال های گذش��ته با ايجاد پديده اينورژن در استان 
مسئوالن ناچار به تعطيل کردن اصفهان به مدت دو 

روز شدند و امس��ال نيز هواشناسی و محيط زيست 
اعالم کردند که در فص��ل پاييز، اصفه��ان با پديده 

اينورژن و افزايش آلودگی هوا مواجه می شود.
مديرکل س��تاد مديريت بحران استانداری اصفهان 
با تأکيد ب��ر اين که با توجه به اي��ن موضوع، تجميع 
آالينده های جوی در اس��تان در روز های پنج شنبه 
و جمعه افزايش می يابد، ادامه داد: با جلسات برگزار 
ش��ده در راس��تای س��اماندهی اين وضعيت، تمام 
دستگاه های اجرايی اس��تان مانند دانش��گاه علوم 
پزشکی، مرکز بهداش��ت، حفاظت محيط زيست و 
هواشناسی با تعطيلی اصفهان در روز های پنج شنبه 

موافق بودند. به اعتقاد وی البته تمام دس��تگاه های 
اجرايی اس��تان تأکيد دارند که تعطيلی اصفهان در 
روز های پنج شنبه به مدت شش ماه در استان اجرايی 
ش��ود و امروز يک جلس��ه تخصصی هم در راستای 
پردازش و بررسی اين موضوع  توسط ستاد مديريت 
 بحران استان برگزار می ش��ود. شيشه فروش با بيان

 اين که اين ط��رح و چگونگی و نح��وه اجرای آن در 
استان در حال پردازش اس��ت، افزود: در حال حاضر 
طرح تعطيلی اصفهان در روز های پنج شنبه بر روی 
ميز مديري��ت بحران اس��تانداری اس��ت و اقدامات 

کارشناسی بر روی اين طرح در حال انجام است.

وی با تأکيد بر اين که در کنار اجرای اين طرح، يک 
سری بسته های الزامی وجود دارد، اعتقاد دارد: مردم 
با اجرای اين طرح نبايد از وسايل نقليه خصوصی در 
روز های پنج شنبه در سطح ش��هر استفاده کرده و 
در کنار اين تعطيلی، بايد الزامات مش��خص ش��ده 
را رعايت کنند. ب��ه گفته مديرکل س��تاد مديريت 
بحران اس��تانداری اصفهان در حال حاضر مباحث 
کارشناس��ی در اين س��تاد بر روی ام��کان تعطيلی 
اصفهان در روز های پنج ش��نبه برای پيش��گيری از 

تجميع آالينده های جوی در سطح شهر می چرخد.

تعطيلی اصفهان در روز های پنج ش�نبه 
تأثير زيادی بر سالمتی مردم دارد

کمال حيدری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نيز در اين زمينه گفت: ب��ه دنبال برگزاری 
جلس��ه ای در اس��تانداری اصفهان، مقرر ش��د که 
پنج شنبه ها برای عموم مردم اصفهان به دليل کاهش 
آلودگی هوا و به تبع آن کاهش استرس خانواده های 

اصفهانی تعطيل شود.
به گفته وی با  وجود  اين که در زمان تعطيلی، تعداد 
بسياری از خانواده ها به سفر می روند و شايد ترس از 
حجم باالی تصادفات جاده ای وجود داشته باشد، اما 
اين که حداقل برای دو روز از استرس های روزانه دور 

می شوند تأثير زيادی بر سالمتی آنها می گذارد.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان 
با بي��ان اين ک��ه در ارتباط با تعطيلی پنج ش��نبه ها 
مباحث زيادی مطرح شده اس��ت، ادامه داد: عده ای 
معتقدند مردم به جای گردش، کارهای عقب مانده 
خود را در اين روزها انج��ام می دهند و بيش از پيش 
سبب آلودگی هوا می شوند. به اعتقاد وی بايد برای 
روزهای تعطي��ل خانواده ها برنامه ای تنظيم ش��ود 
و در حال حاضر بيش از س��ه هزار نقطه گردشگری 
در اصفهان وجود دارد که  الزم اس��ت فرصت هايی 
برای خانواده های اصفهانی فراهم ش��ود تا به منظور 
 کاهش اس��ترس  که فاکتور مهم ب��روز بيماری های 

قلبی - عروقی است، به سفرهای گردشی بروند. 

تعطيلی اصفهان در روز های پنج شنبه 
به کاهش آلودگی هوا کمک می کند

کيومرث کالنتری مديرکل حفاظت محيط زيست 

اس��تان اصفهان با اش��اره به اين که در حال حاضر 
تعطيلی پنج ش��نبه ها به دليل افزايش آلودگی هوا 
در روز های پايانی هفته در تهران و برخی از استان ها 
 انجام می ش��ود، گفت: تعطيلی اصفهان در روز های 
 پن��ج ش��نبه ب��ه کاه��ش آلودگ��ی ه��وا کم��ک 

می کند.
به گفته وی اجرای اين موضوع ب��ا توجيه کمک به 
روان س��ازی ترافيک موجود در سطح شهر و کاهش 
آلودگی هوا  در حال اجراس��ت و اصفه��ان از جمله 
کالن ش��هر های موجود در س��طح کش��ور بوده که 

پتانسيل افزايش آلودگی هوا در اصفهان وجود دارد.

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان با بيان 
اين که تعطيلی اصفهان را روز های پنج شنبه می تواند 
کمکی به کاهش ميزان آالينده ه��ای جوی در اين 
کالن شهر باشد، معتقد اس��ت: همچنين تحقق اين 
موضوع به صرفه جويی در مصرف انرژی در اصفهان 
کمک می کند و به رفاه و آس��ايش م��ردم نيز توجه 

بيشتری می شود.
 وی با اش��اره به اين که در صورت تعطيلی اصفهان 
در روز های پنج ش��نبه بايد با دور کاری و يا افزايش 
ساعات کاری ادارات در روز های شنبه تا چهار شنبه، 
مسائل ناشی از اين موضوع جبران شود، افزود: مردم 
با افزايش تعطيالت در استان برنامه های مختلفی را 
برای خود تنظيم می کنند که رفتن به سفر های خارج 

از استان از جمله اين برنامه هاست.

تعطيلی پنج شنبه های مدارس به ادارات اصفهان سرايت می کند

تکلیف تعطیلی  پنجشنبه ها امروز مشخص می شود

اصفهان از سال های گذشته با افزايش آلودگی هوا در فصل پاييز و زمستان مواجه بوده است اما مسئوالن استان در  پروين 
سال جاری درصدد تعطيلی استان و دستگاه های اجرايی استان در روز های پنج شنبه هستند، اما معموال ديده می شود احمدی 

که مردم در روز های تعطيل بيشتر در شهر حضور دارند و اين موضوع سبب افزايش آلودگی هوا می شود و در صورت 
سرايت يافتن تعطيلی پنج شنبه های مدارس به ادارات،  مردم با خيال راحت تری در کنار خانواده های خود در شهر و اماکن تفريحی حضور 

می يابند.

در صورت
 تعطيلی اصفهان

 در روز های پنج شنبه
 بايد با دور کاری

 و يا افزايش 
ساعات کاری ادارات

در روز های شنبه تا 
چهار شنبه،

 مسائل ناشی 
از اين موضوع 

جبران شود



چهره روزيادداشت

۵۵ درصد طالی کشور در اصفهان 
تولید می شود 

دبیرکل خانه صنعت و معدن اس��تان گفت: اصفهان با تولید ۵۵ درصد 
طالی کش��ور در جایگاه نخس��ت قرار دارد. محمودرضا اقارب پرست با 
اشاره به سهم نخست طال در صادرات استان اصفهان، اظهار داشت: این 
صنعت در بین سال های ۸۶ تا ۹۰ رشد نسبی خوبی از نظر وزن و ارزش 
داشته است. وی عدم آشنایی تولیدکنندگان با قوانین، مقررات صادراتی 
و انحصاری شدن آن در دست عده ای خاص را از نقاط ضعف این صنعت 
عنوان کرد و افزود: تعداد کم پروازه��ای بین المللی از فرودگاه اصفهان، 
وجود مش��کالت امنیت��ی در جابه جایی تولیدات، فق��دان آموزش های 
دانشگاهی و عدم وجود واحدهای تصفیه طالی ساخته شده قدیمی، از 

دیگر موانع و مشکالت این صنعت به شمار می آید.  
وی وجود بازارهای هدف در کش��ورهای همس��ایه ایران و ذخایر عمده 
معادن طال در ایران و اس��تان را از مزایا و فرصت های این صنعت دانست 
و تصریح کرد: با وجود این مزایا، عدم دسترس��ی به م��واد اولیه و تأمین 
آن توس��ط دولت، عدم التزام عملی به اجرای قوانین موجود، رشد باالی 
این صنعت در کشورهای همس��ایه به خصوص ترکیه، وجود جواهرات 
 و س��نگ های تقلبی در بازار و عدم امکان دریاف��ت ارز حاصل از فروش 
به دلیل تحریم ه��ا، تهدیداتی برای این حوزه محس��وب می ش��ود. وی 
پیش��نهاد کرد: راه اندازی شهرک طال، جذب س��رمایه گذاری خارجی و 
تأسیس آزمایش��گاه های معتبر در زمینه عیار سنجی طال و سنگ های 

قیمتی می تواند به حل این مشکالت کمک کند.

 اجرای فازدوم هدفمندی
کلید خورد

وزی��ر نیرو با اعالم تش��کیل هش��ت کارگروه جدی��د در این 
وزارتخانه، گفت: کارگروه رس��یدگی به اجرای هوش��مندانه 
فازدوم هدفمن��دی یارانه ها، آغاز به کار ک��رد.   مجید نامجو 
با اشاره به س��ال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 
گفت: هشت کارگروه برای رس��یدگی به موضوعات مختلف 
در وزارت نیرو تش��کیل ش��د. وزیر نی��رو این کارگ��روه ها را 
 ش��امل کارگروه رس��یدگی به امور مرب��وط به اس��تفاده از 
ظرفیت های قانون بودجه ۹1، کارگروه حل مشکل اقتصاد آب 
و برق، کارگروه حمایت از ساخت داخل با ایجاد نشاط کامل 
در بخش خصوصی و حمایت از س��رمایه گ��ذاری و کارگروه 
کمیته آب های مرزی برای مهار این آب ها، اعالم کرد. نامجو 
خاطر نش��ان کرد: همچنین کارگروهی نیز برای رس��یدگی 
 به اجرای هوش��مندانه و ب��ا درایت مرحل��ه دوم هدفمندی 
یارانه ها، کارگروه امور مرب��وط به تحویل یک میلیون و 2۰۰ 
هزار واحد مس��کن مهر، کارگ��روه تأمین آب کش��اورزی و 
کشاورزی صنعتی و در نهایت کارگروه رسیدگی به امور مربوط 

به پروژه های مهر ماندگار تشکیل شده است. 

 بازار سکه و طال
 رو به ثبات می رود

ریی��س اتحادی��ه کش��وری ط��ال و جواه��ر گفت: ب��ه نظر 
می رس��د بازار و قیمت س��که و طال رو به ثبات می رود.محمد 
کش��تی آرای درم��ورد آین��ده بازار س��که و طال گف��ت: فعال 
نمی ش��ود وضع قیمت ها را پیش بین��ی کرد، اما ب��ا توجه به 
این ک��ه روز جمعه آخری��ن روز فعالیت هفتگ��ی بورس های 
 جهانی بود ، از ام��روز قیمت ثاب��ت می ماند و از ام��روز بازار، 
قابل پیش بینی است. رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر در 
پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما ثبات به بازار سکه و طال 
برمی گردد، گفت: به نظر می رسد قیمت طال و سکه رو به ثبات 
باشد. وضعیت بازار س��که و طال هم رو به ثبات و درست شدن 

قیمت ها پیش می رود.

قیمت مصوب شیر اجرايی شد
مدیرعامل اتحادیه مرکزي دامداران، از اجرایي شدن قیمت 
مصوب خرید شیر خام در کش��ور خبرداد.  سعید سلطاني 
سروس��تاني گفت: قرارداد خرید ش��یرخام به قیمت ۹۳۰ 
تومان در اس��تان ها در حال انعقاد اس��ت و البته اکنون این 

قیمت در سراسر کشور خرید و فروش مي شود. 

خبر ويژه

اخبارکوتاه

4
حکم  دادگاه آمریکا برای دریافت ۶ میلیارد دالر غرامت از ایران

یک دادگاه آمریکایی در راس��تای سیاس��ت های تبلیغاتی آمریکا علیه ایران و در اقدامی نمادین، 
حکم به دریافت غرامت ۶ میلیارد دالری از ایران و گروه تروریس��تی القاعده به اتهام دست داشتن 

در حوادث 11 سپتامبر داد.
 قیمت واقعی ارز

 زير 2000 تومان است
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

محمدرضا پورابراهیمی
 تحریم های دشمن علیه ایران اسالمی وارد فاز جدیدی شده است و 
سعی دارند این گونه ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و مقهور کنند، 
اما دشمن طی سال های گذشته در تمام صحنه ها با هوشیاری مردم 
شکست خورده است و این بار هم مردم هوشیارانه در جبهه اقتصادی 
حضور خواهند یاف��ت. عوامل روانی موجب افزای��ش غیر واقعی نرخ 
ارز شده است و دولت می تواند با اس��تفاده از ذخیره ارزی، مشکالت 
 کنون��ی را برط��رف کن��د. 
نم��ی ت��وان اث��رات تحری��م 
ه��ا را نادیده گرف��ت اما این 
تأثیرات آن قدر نیس��ت که 
بتواند موجب ب��روز تحول و 
 ضربه به اقتصاد ش��ود. طبق 
بررسی های اقتصادی، قیمت 
ارز هم اکنون باید در کش��ور 

زیر 2۰۰۰ تومان باشد. 
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در حال حاضر به دلیل کمبود خودرو و همچنین نوسان شدید 
نرخ ارز، قیمت بیشتر خودروها اعم از داخلی و خارجی افزایش 
یافته و کارشناس��ان با این اوضاع، امیدی به بازگش��ت آرامش، 
حداقل در کوتاه م��دت ندارند.  اما در بی��ن خودروهای وارداتی 
هیوندایي IX۵۵ با افزایش قیمتي بی��ش از 1۰ میلیون تومان 
روبه رو ش��ده و هم اکن��ون 1۶۰ میلی��ون تومان قیم��ت دارد.  
این خودرو روزگاری ح��دود ۸۰ میلیون توم��ان و حتی کمتر 
 قیمت داشت. همچنین هیوندایی IX۳۵ نیز که شش میلیون 
 تومان گران ش��ده، در حال حاضر 11۵ میلی��ون تومان قیمت 

دارد. 
هیوندایی سوناتا نیز با جهش��ی چهار میلیونی هم اکنون به قله 
1۰۰ میلیون تومان رسیده است. هیوندایی آزرا نیز 1۳۶ میلیون 
تومان به فروش می رود و اس��پورتیج هم قیمت��ی برابر با 11۰ 
میلیون تومان را داراست. همچنین تویوتا اوریون 111 میلیون 
تومان خرید و فروش می شود و کروال قیمتی معادل ۹۰ میلیون 

تومان دارد. کیا اپتیما نیز قیمتی برابر با 1۰۵ میلیون تومان دارد 
و سراتو به مرز 7۰ میلیون تومان رسیده است. 

پژو 207 اتومات به 44 میلیون رسید   
به گزارش ایسنا، در بازار خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت ها 
همچنان ادامه دارد. به گفته فعاالن بازار، در حال حاضر پژو 2۰7 
اتومات قیمتی برابر با 44 میلی��ون تومان دارد که این موضوع از 

رشد قیمت شش میلیون تومانی آن حکایت می کند.   
 2۰۶ تیپ ۶ نیز که دنده اتومات اس��ت، با قیمت��ی معادل ۳4 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش مي رسد و تیپ 2 آن نیز 24 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد. 
در بین مدل هاي صندوق��دار این خودرو نی��ز، V۹ حدودا ۳4 
میلیون تومان خرید و فروش می شود و V۸ ،27 میلیون تومان 

به فروش می رود.  
در بین دیگر محصوالت ایران خودرو، پژو 4۰۵ قیمتی برابر با 1۸ 

میلیون و 2۰۰ هزار تومان دارد و پارس نیز در مدل اتومات خود 
به مرز ۳2 میلیون تومان رسیده است. سوزوکي گرند ویتارا نیز 
که هنوز با کمبود قطعات و بروز اختالل در تولید، روبه رو است، 
در حال حاضر ۸4 میلیون تومان در مدل فول خود قیمت دارد 
و این موضوع از جهش سه میلیونی آن حکایت می کند.  سمند 
نیز در مدل EF7  افزایش��ی بیش از دو میلیون تومان داشته و 
هم اکنون با قیمتی معادل 21 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید 

و فروش می شود. 

پرايد، حسابی قد کشید    
اما محصوالت سایپا و پارس خودرو نیز افزایش قیمت زیادی را 
به خود دیده اند و پا به پ��ای همتایان ایران خودرویی خود گران 
شده اند. آن طور که خبر مي رس��د، تیبا هم اکنون 1۵ میلیون و 
7۰۰هزار تومان به فروش می رود. در بین دیگر محصوالت سایپا 
نیز هم اکنون پراید 1۳2 قیمتي برابر با 11 میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان دارد و 1۳1 هم 11 میلی��ون و 7۰۰ هزار تومان به فروش 

می رود.  
در این ش��رایط، پراید مروارید یا همان هاچ ب��ک به قیمت 1۳ 
میلیون تومان در بازار رس��ید تا پراید نیز دیگر خودرویی ارزان 
به حساب نیاید. البته برخی فعاالن بازار از پراید 14 میلیونی نیز 
صحبت به میان می آورند. جدای از پراید، محصوالت پارس خودرو 
هم افزایش قیمتی شدید داشته اند  که بیش��ترین آن به مگان 

مربوط می شود. 

ماکسیما 80 میلیون شد    
 دنیای اقتصاد هم در گزارشی درخصوص قیمت گذاری جدید 
محصوالت پارس خودرو نوشت: در حال حاضر مگان اتومات که 
فاصله زیادي بین قیمت کارخانه و بازار آن به چشم مي آید، ۵۶ 

میلیون تومان خرید و فروش مي شود. 
 این خ��ودرو در طول یک��ی دو ماه گذش��ته افزای��ش قیمتی 
 نزدیک به 1۰ میلیون تومان داش��ته است.  همچنین تندر-۹۰ 
مدل E1 نیز در حال حاضر قیمتي برابر با 22 میلیون تومان دارد 

و تندر E2 هم 2۵ میلیون تومان به فروش مي رسد.
از میان دیگ��ر محصوالت پارس خ��ودرو، در حال حاضر نیس��ان 
 ماکسیماي اتومات، قیمتي برابر با ۸۰ میلیون تومان دارد و این نشان 
 می دهد ماکس��یما پنج میلیون تومان دیگر گران ش��ده اس��ت. 
دیگر محصول پ��ارس خودرو یعنی نیس��ان تیانا نی��ز در حال 
 حاضر حدود 1۰۵ میلیون تومان خرید و فروش می ش��ود و این 

موضوع نیز از افزایش قیمت پنج میلیونی آن حکایت دارد.  

جهش چند میلیونی قیمت خودروهای داخلی و خارجی 

چه کسی فکر می کرد پراید 14میلیون شود؟

اگرتا ديروز فکر می کرديد که ب�ا خريد يک پرايد با قیمت ناقابل م�ی توانید عالوه بر رفع   گروه
نیازتان به وسیله نقلیه، صرفه جويی قابل مالحظه ای هم در خريد خودرو داشته باشید،بايد  اقتصاد

بدانید با نوس�انات قیمت دالر و کمبود خودرو در بازار و تعلل در اعالم قیمت های جديد از 
سوی واردکنندگان خودرو، قیمت تمام خودروهای داخلی و خارجی افزايش چشمگیری داشته تا جايی که پرايد، 

خودروی اکثر خانواده های ايرانی تا مرز 14میلیون هم پیشروی کرده است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4691 بدینوسیله اعالم می گردد آقای علی رعنایی فرزند احمد شکایتی علیه آقای رضا مصدق 
زاده فرزندحس��ن دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع مجهول المکان به 
این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 910637 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیف��ری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 10381 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4692 بدینوس��یله اعالم می گردد خانم رقیه حاصل فرزند علی اکبر ش��کایتی علیه آقای رضا 
مصدق زاده فرزند حس��ن دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامش��روع مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910638 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 
159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 10380 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4693 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان 1- سید احمد محمدیان 2- احمد مسیح زاده شکایتی 
علی��ه آقایان ع��ادل و نادر موگویی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910276 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 
159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 10379 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

تغییرات
4694 ش��ماره: 2138/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت س��ه دلتا تراش نقش جهان سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 43075 و شناس��ه ملی 10260609138. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/5/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- نام شرکت به پارت تجهیز 
ایرسا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1391/6/18 ذیل دفتر 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 11071 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4695 در خصوص پرونده کالس��ه 1224/91 ش 7 خواهان س��ید محمد سجادی دادخواستی 

مبنی بر اعالم فسخ قرارداد عادی مورخ 89/7/7 به همراه مطالبه کلیه خسارات وارده مقوم 
به س��ی میلیون ریال به طرفیت پوریا اش��تاب تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/8/23 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4696 در خص��وص پرونده کالس��ه 1152/91 خواهان آقای کامران مش��فقی با وکالت خانم 
کرمانش��اهی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای پیمان پورصدری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/8/29 س��اعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4697 کالس��ه پرون��ده: 357/91، ش��ماره دادنامه: 1174، مرجع رس��یدگی: ش��عبه هش��ت 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: مرتضی س��لیمی فرزند اصغر نش��انی: اصفهان 

خ کاوه خ جابر انصاری کوچه ابن س��ینا کوچه ش��هید رضا س��لیمی پالک 23، خوانده: علی 
متقی فرزند حس��ین مجهول المکان، خواس��ته: الزام بر انتقال یک دس��تگاه موتورس��یکلت به 
ش��ماره انتظامی 8148-اصفهان 39 به انضمام مطلق خس��ارات و هزینه دادرسی گردشکار: 

و پ��س از ارج��اع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه ف��وق و طی تش��ریفات قانونی 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید رأی قاضی ش��ورا: به حکایت پرونده خواهان دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده و به خواس��ته فوق االش��عار و براس��اس کپی مصدق س��ند فروش قولنامه و کارت 
مش��خصات تقدیم ش��ورا با دع��وت از طرفین پرونده خواهان با حضور در جلس��ه بش��رح 
دادخواس��ت و پاسخ اس��تعالم از راهور مبنی بر اینکه مالک اصلی را علی متقی فرزند حسین 
)خوانده( اعالم داش��ته. از طرف��ی خوانده علی رغم عدم حضور هیچگون��ه دلیل و یا مدرکی 
ک��ه دالل��ت بر رد دعوی خواهان را ایجاب نماید ابراز و ارائ��ه ننموده علی ایحال نظر به اینکه 
موتورسیکلت و کارت مش��خصات کارت سوخت و سند فروش نزد خواهان می باشد دعوی 
مطروحه را مقرون بر صحت تلقی داش��ته مس��تنداً به مواد 198 از قانون آئین دادرسی مدنی 
و 247 و 269 از قان��ون مدن��ی حکم بر محکومیت و الزام خوان��ده )علی متقی( به انتقال مورد 
خواس��ته نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت با مشخصات مارالبیان و هزینه های نشر آگهی 
30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان را صادر و اعالم می دارد. رأی صادره 
نس��بت به خوانده علی متقی غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی و 
س��پس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4698 در خصوص پرونده کالس��ه 1223/91 خواهان سید محمد سجادی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه یک فقره چک به ش��ماره 202721 به مبل��غ 30/000/000 ریال به طرفیت جالل طاهری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/8/17 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4699 در خصوص پرونده کالس��ه 2370/90 خواهان مرتضی ابراهیمی ولدانی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه چک به طرفیت بابک ربیعی فرادنبه فرزند ناصرقلی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/9/20 س��اعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4700 ش��ماره: 239/91 ش 8 به موجب رأی شماره 506 تاریخ 91/3/21 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود عبادسیچانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت مازاد مبلغ دریافتی از خواهان 
به نس��بت کار انجام ش��ده و پرداخت 54000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه از زمان تقدیم دادخواس��ت مورخ 91/2/17 
لغای��ت زم��ان اجرای حکم در حق محکوم ل��ه زاهد زارع با وکالت محس��ن صابری. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود 

را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
 به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4711 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351001294، ش��ماره پرون��ده: 9109980351000154، 
شماره بایگانی شعبه: 910154، مش��خصات ابالغ شونده حقیقی: محمدرضا مهدوی نام پدر: 
علی نش��انی: اصفهان خ گلزار کوی شاهد پ 22، تاریخ حضور: 1391/8/16 سه شنبه ساعت 
9/30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه3 اتاق شماره 316، علت حضور: در خصوص دعوی فالمرز گوروئی به طرفیت 
ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر شوید. ضمنًا به پیوست نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمایم ارس��ال می گردد. م الف/ 11688 اطهری بروجنی- منشی شعبه 

دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
4712 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده 
اجرایی 74/91 اجرایی ح 8 جلسه مزایده ای روز دوشنبه مورخ 1391/8/1 ساعت 8 تا 9 صبح 
برگزار نماید. پرونده لها خانم زهرا سوری به نشانی اصفهان، خ چهارباغ خواجو، کوچه حکیم 
نظامی، پالک 4 و محکوم علیه آرایش بهداش��تی ش��قایق آقای مسعود زارع به نشانی خ سپه، 
کوچه کاخ، ساختمان سترکی، آرایشی شقایق، محکوم به عبارتست از 20/287/500 ریال بابت 
محکوم به مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی، مبلغ 80/000 ریال بابت نش��ر آگهی 
می باش��د. موضوع مزایده عبارتس��ت از فروش به تعداد ده عدد ادوکلن تام فورد بلک ارکید 
tomford black orkid ب��ه قیم��ت واحد 950/000 ریال که جمعًا ب��ه مبلغ 9/500/000 ریال 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. اموال در آدرس خ نظر غربی، پاساژ مریم، طبقه اول، 
مغازه نیکان می باش��د. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این 
اجرا از اموال بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع گردیده و برنده مزایده شخص 
یا اشخاصی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. و 10 درصد مبلغ کارشناس را نقداً 
همراه داشته باشند. مزایده در ساختمان کل دادگستری اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال، 
خیابان شهید نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار 

می گردد. م الف/ 11542 مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
 

احضار
4713  نظ��ر به اینکه آقای افش��ین مهذب ش��کایتی علی��ه کامران طاهری فرزن��د محمد مبنی 
ب��ر خیان��ت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910466 ب 2 ثبت این ش��عبه و 
وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف/ 10378 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
4714 نظر به اینکه خانم قزبس کیانی فرزند روزعلی شکایتی علیه خانم گلخان تاجیک مبنی بر 
سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910462 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف/ 

10383 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4715 شماره دادنامه: 9109970354500780، شماره پرونده: 9009980364901474، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910055، شاکی: آقای ابوالفضل س��عادتی نژاد به نشانی خ عبدالرزاق بعد از 
حکیم ک مس��عودیه بازار س��ینه پایینی پ 159، متهم: آقای مجید کاظمی به نش��انی مجهول 
المکان، اتهام ها: 1. مزاحمت تلفنی، 2. تهدید، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده 
و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید کاظمی )بدون مشخصات 
دیگ��ر( دائر بر ایج��اد مزاحمت تلفنی و تهدید از طریق ارس��ال پیامک ب��ا توجه به محتویات 
پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، گزارش مرجع انتظامی، متن پیام های ارسالی به تلفن شاکی و 
س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه 
را ب��ه اس��تناد م��واد 641 و 669 قانون مجازات اس��المی و رعایت م��اده 47 از همان قانون 
به تحمل س��ه ماه و ی��ک روز حبس در خصوص ایجاد مزاحمت تلفن��ی و چهارماه حبس در 
خص��وص تهدید محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ 
 قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 10375 رس��تم پور- رئیس ش��عبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4716 شماره دادنامه: 9109970353000720، شماره پرونده: 9009980364601372، شماره 
بایگانی شعبه: 901303، شاکی: خانم نهضت قرآنی به نشانی خ آتشگاه خ نبوی منش ک ایمان 
44، متهم: آقای مرتضی کریمی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آق��ای مرتضی کریمی فرزند یداله آزاد بلحاظ عدم 
دسترس��ی به وی دائر بر ترک انفاق نس��بت به همس��ر دائمی خود خانم نهضت قرآنی فرزند 
علمدار و فرزندان خود به اس��امی ن��گار و نگین دادگاه با عنایت به کیفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواه و 
عدم حضور متهم در جلس��ه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی 
مته��م را به تحمل س��ه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و 

ظ��رف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل وا خواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیس��ت 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 

10374 گازری- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4717 شماره دادنامه: 9109970354600850، شماره پرونده: 9109980359300069، شماره 
بایگانی شعبه: 910210، شاکی: آقای احسان محمدی به نشانی شهرک امیرحمزه خ دهم فرعی 
هش��تم پ 18، متهم: خانم حمیرا رمضانی مجهول المکان، اتهام: س��رقت موبایل، گردش��کار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رأی می نمای��د. رأی دادگاه: اتهام خانم حمیرا 
رمضانی دائر بر س��رقت گوش��ی موبایل از توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه 
و دالئل ابرازی و گزارش مأمورین و س��ایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم 
علیرغ��م ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافت��ه و الیحه دفاعیه ای نیز 
ارائه ننموده اس��ت محرز اس��ت دادگاه نامبرده را در اجرای مواد 661 و 667 قانون مجازات 
اس��المی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه ش��الق تعزیری و استرداد گوشی مسروقه 
در حق ش��اکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی درهمین دادگاه می باش��د. م الف/ 10377 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4718 شماره پرونده: 9100400200300158/1، شماره بایگانی پرونده: 9100230/1، شماره 
ابالغیه: 9100510200302478، بدینوس��یله به آقای جواد زمانی فرزند حسین ساکن اصفهان 
دس��تگرد برخوار بدهکار پرونده کالس��ه 9100400200300158/1 ک��ه برابر گزارش مأمور 
پس��ت شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند تخلیه شماره 47119-90/9/7 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی 50 اردستان موضوع تخلیه و خلع ید پالک ثبتی 375 فرعی مجزا شده 
از 17 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان و تحویل به مؤسسه مالی و اعتباری قوامین که بر 
اثر عدم تخلیه پالک فوق مؤسس��ه مذکور درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاداسناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه پالک صدراالشاره اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 10445 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
4719 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای س��ید محمد کاظمی فرزند س��ید حس��ینعلی شکایتی 
علی��ه راضی��ه علیزاده دای��ر بر کالهب��رداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به 
ش��ماره 910280 ب 16 ثب��ت گردی��ده اس��ت که از مش��تکی عنه ظ��رف یک م��اه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز م��اده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای 
ی��ک نوب��ت درج و در ص��ورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخ��اذ تصمیم خواه��د نمود. م 
 الف/ 10560 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی

 و انقالب اصفهان
 

احضار
4720 چون آقای سیدس��عید فاتحی فرزند س��ید محمد ش��کایتی علیه آقای احمدرضا وکیلی 
فرزند رحیم مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالسه 910650 این بازپرسی 
ثب��ت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی 
به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 10562 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4721 نظر به اینکه آقای اردش��یر غالمی فرزند ش��کراله به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و 
جرح عمدی حس��ب شکایت خانم خدیجه اکبری فرزند نادرقلی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910794 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف/ 10551 پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان



کودکان و نوجوانان؛ 
بهترین داوران انتخاب فیلم 

پوشش جشنواره با  
بیش از ۱۰۰ خبرنگار

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: برای انتخاب فیلم های جشنواره، 
بهترین داور، کودکان و نوجوانان هستند. اصغر آذربایجانی در حاشیه نخستین 
جلسه داوران نوجوان در سالن سینمای استاد فرش��چیان با اشاره به این که 
انتخاب داوران نوجوان یک کار ارزشمند اس��ت، گفت: این بهترین کار است 
 که برای انتخاب فیلم های جش��نواره از قش��ر نوجوان به عنوان داور استفاده 
می کنید و به نظر من این قشر می تواند بهترین داوران انتخاب فیلم رده سنی 

خود باشد.
 وی ادامه داد: از خصوصیات جشنواره بیست و شش��م، حضور این رویداد در 
اصفهان شهر گنبدهای فیروزه ای است که امیدواریم این روند در سال های 
آتی نیز ادامه داشته باشد. مدیرروابط عمومی شهرداری اصفهان متذکر شد 

قصد داریم دبیرخانه جشنواره در اصفهان دائمی شود.

مدیر روابط عمومی س��تاد اجرایی بیس��ت و ششمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان گفت: بیش از ۱۰۰ خبرنگار اصفهانی 
برنامه های بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
را پوش��ش می دهند. س��عید س��اکت با بیان این مطلب اظهارداشت: پوشش 
رسانه  ای جشنواره بیست و ششم با اهمیت بیشتری مد نظر روابط عمومی ستاد 
اجرایی قرار گرفت. وی ادامه داد: کلیه مراحل صدور کارت خبرنگاران به صورت 
الکترونیک انجام ش��ده و کارت های خبرنگاران در مناسب ترین زمان ممکن 
به دست اصحاب رسانه ای استان می رس��د. مدیر روابط عمومی ستاد اجرایی 
جشنواره فیلم کودک افزود: آماده سازی سینما رسانه واقع در سینما فرشچیان 
نیز با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم که شور و نشاط این سینما در سال 

جاری بیش از پیش باشد.

نگاهی به یک نمایشگاه خاص در خانه هنرمندان

چشم،چشم، دو ابرو!
 این روزها یک نمایشگاه عکس در 

ناهید 
خانه هنرمندان اصفهان برقرار است محمدطاهری

که ب��ا س��ایر نمایش��گاه هایی که 
تاکنون دیده ایم کمی فرق دارد؛ نمایشگاه عکس گذر تاریخ 
در ادبی��ات ک��ودک و نوجوان ای��ران که به هم��ت انجمن 

دوستداران ادبیات کودک و نوجوان برگزار شده است.
اسم این نمایشگاه شاید کمی گنگ به نظر برسد و این سؤال 
را ایجاد کن��د که چه عکس هایی قرار اس��ت آنجا منتظر تو 
باشند. شاید هر چیزی را در ذهن خود تصور کنی به جز یک 
عالمه قاب های رنگی که عکس ها و زندگینامه های کوتاهی 
از کسانی که در این عرصه از ادبیات تأثیرگذار بوده اند را به 
تصویر کشیده است؛ از شاعر و نویسنده گرفته تا تصویرگر و 
نظریه پرداز. همین طور طراحی ساده و شاد و در عین حال 

جالب فضا تو را جذب می کند.
صندوق های چوبی رنگ شده و کتاب هایی که شاید عمدا 

وارونه آویزان شده اند. در این میان نام های آشنا خوشحالت 
می کند؛ مثل مهدی آذریزدی و یا هوشنگ مرادی کرمانی. 
اما کسان دیگری هم هستند؛ کسانی که شاید تا حاال فقط 
اسمشان را شنیده ای و از کنارشان گذشته ای؛ مثل توران 
میرهادی ک��ه به نام م��ادر ادبیات کودک و نوج��وان ایران 
شناخته ش��ده است، کسی که س��ال های زیادی از عمرش 
را برای پیش��رفت آموزش و پ��رورش و بنا نه��ادن فرهنگ 
کودکان کوشیده اس��ت. او که از یک مادر آلمانی زاده شده 
بود، هرگز از تالش برای کودکان کشورش دست نکشید یا 
پروین دولت آبادی که در همین اصفه��ان خودمان به دنیا 
آمد و سال ها برای کودکان شعر گفت و همشهری دیگرمان 
فرشید مثقالی که تصویرگری آثار ش��اخصی مثل خروس 
زری، پیرهن پری و ماهی س��یاه کوچولو از کارهای اوست. 
این نمایش��گاه تا ۱7 مهرماه دائر است. بد نیست با کودک و 

نوجوانتان و یا حتی بدون آنها سری به آن بزنید.

یادداشت

کیوسک

اعالن

هفت

 جشنواره فیلم کوتاه؛ محل حمایت از فیلمسازان جوان 
 س��ید احمد میرعالیی مدیر عامل بنیاد س��ینمایی فارابی درباره برگزاری جشنواره و 
تأ ثیرات آن بر رشد فیلمسازی فیلم کوتاه گفت: جوانان با انگیزه و مصمم زیادی در سطح 

کشور داریم که  برای دیده شدن باید درجشنواره ها شرکت کنند. 

5

رنگ،تابلو،حرکت!
گروه فرهنگ - طوالنی ترین نقاشی 
با موضوع »جامعه ره��ا از اعتیاد« در 
پارک شهید رجایی به تصویر در آمد. 
شرکت  دراین برنامه که با کمک اداره  
مب��ارزه ب��ا م��واد مخ��در در روز 
چهارشنبه،۱2 مهرماه برگزار شد، برای 
تمامی گروه های س��نی و با هر سبک 
نقاشی آزاد بود. اس��تادان و کارآموزان 
رشته  نقاشی با دعوت نامه ای که برای آموزش��گاه ارسال شده بود از این 
برنامه مطلع شده و هر شخص بنا به دلخواه خود می توانست در آن شرکت 
کند. بوم های بزرگ نقاشی که به کمک داربس��ت های فلزی سرپا شده 
بودند، به انتظار دست های هنرمندان نشسته بودند تا آنها با دقت و سلیقه 
جامعه ای را که عاری از هرگونه مواد مخدر است به تصویر بکشند.مواد و 
وسایل الزم دیگر نیز از جمله رنگ های متنوع و قلم مو توسط مسئوالن امر 
تهیه شده بود. این برنامه تا ساعت 7 ش��ب در کنار عمارت هشت بهشت 

ادامه داشت و بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب کرد.

 شاهین شهر با شتاب فرهنگی 
از اصفهان سبقت گرفت

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
 شاهین ش��هر گف��ت: شاهین ش��هر 
به عنوان یک شهر فرهنگی نتوانسته 
است جایگاه خود را بیابد، اما به جهاتی 
مانند تئاتر،  از اصفهان س��بقت گرفته 

است.
حس��ینعلی آقای��ان زاده در نشس��ت 
مطبوعاتی با خبرنگاران به فارس اظهار 
کرد: در دو ماهی که به سمت ریاس��ت اداره فرهنگ و ارشاد شاهین شهر 
نائل شدم، تعامل و همکاری گس��تردهای که از قبل بین ارشاد، شهرداری  
و ش��ورای ش��هر برقرار بوده دوچندان شده اس��ت. وی ادامه داد: هدف از 
برگزاری جشنوارهها در شاهین ش��هر، به طور صرف برگزاری نیست بلکه  
هنر ،یکی ابزارهای متعالی در جهت  انتقال مفاهیم است و به خوبی میتواند  
به زبانی فصیح، مفاهیم و ارزشها را به نسل جوان منعکس کند، پس چه  
کاری بهتر از برگزاری جشنواره ها که مخاطبان زیادی نیز دارد. رییس اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی شاهین ش��هر در ادامه بیان کرد: هنر همچنین 
میتواند در جهت بیان معضالت و پیشگیری از آن نیز مؤثر واقع شود، پس  

القای مفاهیم اجتماعی از اصلیترین اهداف جشنوارههاست.  

دوبله همزمان 
فیلم های خارجی جشنواره فیلم کودک 
امسال دوبله همزمان آثار خارجی بیست 
 و شش��مین جش��نواره بی��ن المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان در هفت 
سالن نمایش فیلم صورت می گیرد. با 
توجه به جذابیت های دوبله همزمان آثار 
برای کودکان، امس��ال تعداد سالن های 
 نمایش فیلمی که آثار خارجی در آنها 
به ص��ورت همزمان دوبله می ش��وند، 
افزایش یافته است.سه گروه از دوبلوران برجسته سینما و تلویزیون کشور، 
 برای دوبله همزمان آثار خارجی بیس��ت و ششمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان به شهر اصفهان سفر می کنند. پرویز ربیعی، 
افشین زینوری و رضا آفتابی مدیران این سه گروه هستند و شوکت حجت، 
مریم رادپور، شهرزاد ثابتی، رضا خانی، بهروز علی محمدی و مهرخ افضلی 

اعضای گروه ها به شمار می روند.

 رونمایی از پوستر 
»گرگ و میش«

اگر شما هم از دسته طرفداران »Twilight« یا همان »گرگ و میش« 
هستید، حتما می دانید که قس��مت آخر این فیلم با نام »گرگ و میش: 

سپیده دم 2« در ۱6 نوامبر اکران خواهد شد.
پوس��تر جدید این فیل��م امروز به صورت آنالین منتش��ر ش��د. ش��عار 
پوس��تر »آخرین حماس��ه ای که همیش��ه زنده خواهد ماند« است. در 
پوستر، »رابرت پتینس��ون«، »کریستن اس��تیوارت« و »تیلور التنر« را 

 در حال دوی��دن برای جنگ��ی عظیم 
کت��اب  ک��ه  بینید.آنهای��ی   م��ی 
»س��پیده دم« را از س��ری رمان های 
»گرگ و میش« خوانده اند، شاید انتظار 
حماسه ای اکشن را نداشته باشند، اما 
همان طور که پوستر نیز نشان می دهد، 
حماسه ای بزرگ در راه است.کارگردان 
»بیل کان��دون« و »اس��تفانی ِمه یر« 
نویسنده »گرگ و میش« اعالم کردند 
که یک س��ری تغییرات را در فیلمنامه 
وارد کرده اند که طرفداران سرس��خت 

این فیلم را شگفت زده خواهد کرد.

فعال ماهواره نخرید!
شاید راحت ترین و بی دردسرترین کار برای نقد رسانه در یکی 
از نشریات پرتیراژ،  انتخاب یک فیلم، سریال یا برنامه ای خبری 
از یکی از ده ها شبکه فارسی  زبان ماهواره ای و تجزیه و تحلیل 
آن اس��ت که ایهاالناس! ببینید این کارتل های خدانشناس 
رس��انه ای چگونه با به تصویرکش��یدن خیانت و ابتذال و چه 
و چه می خواهند اخ��الق و ذهنیات مخاطب��ان پیر و جوان 
ایران اس��المی را به لجن بکش��ند و رذالت و بی ناموسی را به 
کجا رس��انده اند؟! ببینید چگونه از س��مبل ها و عالمت های 
فراماسونری و صهیونیستی اس��تفاده می کنند یا بی شرمانه 
دروغ می گویند و شایعه می پراکنند! که مثال سریال»حریم 
سلطان« فقط یک ش��وی مبتذل جاذبه های جنسی است و 
»عشق ممنوع« آموزش گام به گام پس��تی و خیانت یا »اتاق 
خبر« نمایش آشکار کینه و عداوت ابتکار غربی با ابتدایی ترین 
منافع ملی یک سرزمین و خبث نیتشان! اما راحت ترین کار، 
همیشه درست ترین نیست وگرنه از منتقدان حرفه ای فیلم 
و رسانه تا عادی ترین مخاطبان از اقشار مرفه پایتخت نشین 
گرفته تا دورافتاده ترین روس��تاها )که امروز به جای قیس��ی 
و مویز  بر پشت بام هایش��ان آنتن بش��قابی ماهواره خش��ک 
می کنند!( کیس��ت که نداند یا تش��خیص نده��د چه خبر 
است؟کیست که ماهواره داشته باش��د و دوست یا فامیل که 
می رس��د فورا نگوید: »البته فالن جور ش��بکه هایش را قفل 
کرده ام. تو هم اگر خواستی ماهواره بخری - و باالخره دست از 
این جور امل بازی هایت برداری- بدان و آگاه باش که دستگاه 
ماهواره سیس��تم قفل رمزی دارد، که یک وقت خانم بچه ها 
اشتباهی شبکه های آنچنانی را نیاورند. راستی »سودابه«جان 
کد رمز قفل ماهواره چند بود؟ گفتی چند؟ آفرین دختر بابا! 
مثال این شبکه فقط مستندهای علمی و آموزنده دارد... خب، 
این ها تبلیغ لباس های آنچنانی و قرص های الغری  اس��ت. 
خیال نکنی فیلم بدی اس��ت... .« این کنت��رل صاحاب مرده  
ماهواره را که همیشه نمی توان مثل طپانچه روبه روی تلویزیون 
گرفت و آماده دوئل بود! تا بگ��ردی پیدایش کنی و بخواهی 
شبکه را عوض کنی معموال کار از کار گذشته است. این است 
که آن اوایل، کنترل به دست و با احتیاط فیلم نگاه می کنی، 
کمی که گذشت سعی می کنی فقط با چشم غره رفتن، قضیه 
را رفع و رج��وع کنی، در مرحله بعدی همه اهل خانه س��عی 
می کنند در برخورد با قس��مت های صحنه دار فقط سرشان 
را بیندازند پایین، در مرحله بعد همه نگاه می کنند اما به روی 
خودشان نمی آورند و... تا یک وقت به خودت می آیی و می بینی 
هرچه س��ینه ات را صاف می کنی یا چش��م غره م��ی روی یا 
 التماس می کنی، بچه تا کل سیر تا پیاز صحنه را نبیند رضایت
 نمی دهد!                                                                                     منبع: همشهری

محمود ش��الویی مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان که 
محض ورود خود، اصفهان را جلوه گاه تئاتر ایران خواند و باور 
داشت که این ش��هر دوباره می تواند این هنر را زنده کند، در 
مراسم اختتامیه بیس��ت و چهارمین جش��نواره تئاتر استان 
اصفهان درتنها س��الن گالوانیزه ش��هراصفهان که خاس��تگاه 
اختتامیه های این اس��تان است به س��خن پرداخت و با بیان 
این مطلب که از 4۰ س��الن تئاتر اصفهان، تنها شش سالن آن 
در حال اس��تفاده اس��ت، گفت: در طول ش��ش ماه حضور در 
اصفهان هیچ گاه از وضعیت تئاتر استان راضی نبودم، در حالی 
 که دارای ظرفیت باال در پرورش آن هس��تیم، ولی متأسفانه 

هیچ گاه آن طور که باید به این هنر توجه نشده است.
وی ادامه داد: در اصفهان 4۰ سالن برای اجرای تئاتر داریم که 

تنها شش سالن آن مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در خبری، ساخت پردیس تئاتر اصفهان را مورد بحث قرار 

داد و در این رابطه یادآور شد: برای ش��کوفایی تئاتر و داشتن 
سالنی مستقل برای اجرای تئاتر،  درصدد ساخت پردیس تئاتر 

هستیم که کارهای اجرای آن شروع شده است.

هنرمند بمانید و به دنبال حکومت در هنر نباشید 
در ادامه مراس��م اختتامیه، داریوش ارجمن��د یکی از بزرگان 
عرصه هنر ایران، پشت تریبون آمد و در رابطه با فضای به وجود 
آمده در تئاتراصفهان گفت: حضور مدیرکل جدید با وعده های 
دلگرم کننده اش باعث ش��ده تا روحی در کالبد بی جان تئاتر 
اس��تان اصفهان که روزگاری را با ارج و قرب سپری می کرد، 
دمیده ش��ود. وی ادامه داد: نمایش، تنها هنری است که فقط 
موضوع مرتبط با انسان را دوره می کند و جز گفتن در رابطه با 

خلقیات و منش انسان به چیزی دیگر نمی پردازد.
این پیشکسوت تئاترایران با اذعان به این که قبل انقالب هنر 

نمایش شاکله خاصی نداشت، گفت: هنر نمایش قبل از انقالب 
به دلیل نداشتن مدیر الیق نمی توانست سیر صعودی به خود 
بگیرد، ولی بعد از انقالب شاهد بودیم که با حضور فرهیختگانی 

همچون شالویی توانست راه خود را دوباره پیدا کند. 
وی گفت: وقتی که انقالب شد، هرکس به گوشه ای رفت و اگر 
هنرمندان تئاتر زیر بازوهای سینما را نمی گرفتند، هنر هفتم 

دیگر توان برخواستن نداشت و زمینگیر می شد.
ارجمند در سؤالی از هنرمندان حاضر در س��الن پرسید: چرا 
به اجرای نمایش تئاتر می پردازید؟ اگر شما ندانید که چرا به 
اجرای نمایش مشغول می ش��وید، هدفی برای به روی صحنه 
آمدن نداری��د و نمی توانید آن طور که بای��د مخاطب را تحت 

تأثیر قرار دهید.
وی با نقل این مطلب که هنرمند بمانید و به دنبال حکومت در 
هنر نباشید، گفت: هنرمندان، جاسوسان خداوند روی زمین 

هستند و با هنر خود نابسامانی ها را به نمایش درمی آورند.
این هنرمند با تأکید بر این که یک هنرمند باید متواضع و دانا 
باش��د، افزود: یک هنرمند نباید به دلی��ل معروفیتش، کبر و 
غرور احاطه اش کرده و از مردم دوری کند، بلکه باید در عین 
معروفیت، صداقت و معرفت خود را نیز حفظ کرده و هر روز به 

دانش خود بیفزاید تا دیگران از او الگوی مثبت بگیرند.
وی عن��وان ک��رد: برخ��الف هن��ر س��ینما، در تئات��ر، نظم 
حکمفرماست و اگر بی نظمی در این هنر غالب شود نمی توان 

به اجرای آن پرداخت.
ارجمند درخص��وص این که فرص��ت را درای��ن دوره مغتنم 
شمارید و ازآن استفاده کنید، گفت: با حضورمدیرکل جدید و 
راهکارهایی که برای بارور شدن هنر تئاتر دارد باید فرصت را 
مغتنم شمرده و برای پرورش اس��تعدادهای خود عجله کنید 
زیرا من به ش��خصه باور دارم که صحبت ه��ای این فرد، هیچ 
رنگ ریا و دروغ ندارد و برای سامان بخشی به این هنر از هیچ 

حمایتی دریغ نمی کند.
وی درپایان صحبت های خود خاطر نشان کرد: با طرح اجرای 
۱5۰ ش��ب تئاتر دراصفهان که از اول آبان ماه تا اواخر سال به 
اجرا درمی آید، باید خود را آماده  پرورش اس��تعدادهای خود 

کنید و از این فرصت طالیی نهایت بهره را ببرید.
گفتنی است دراین مراس��م اردشیرصالح پورمنتقد ونویسنده 
تئاترنیز به ایراد س��خن پرداخت، همچنین درحاشیه مراسم 
از هنرمندان از جمله داریوش ارجمند، اردشیر صالح پور و ... 

تجلیل به عمل آمد.

داریوش ارجمند در مراسم اختتامیه تئاتر استان اصفهان گفت:

150 شب اجرای تئاتر فرصتی برای رشد استعدادهاست

 داوود در س�النی که گویا آن زمزمه های گذشته هنوز بر در و دیوارش نقش بس�ته بود و بنایش با 
انتقادهای فراوان شکل گرفته بود، ساز مخالفی شنیده می شود، گویی یک منجی برای تئاتر  شیخ جبلی

اصفهان پیدا شده که ادعا دارد می تواند تئاتر را از این زوال بیرون کشیده و جای خاکی که 
بر صحنه این هنر قدیمی و پرطمطراق نقش بسته را با نفس بازیگر به فراموشی بسپارد.

شکوفایی تئاتر در ۱5۰ شب و به دست آوردن روزهای خوش که هرکس با خاطره ای از تئاتر، شبی را سپری می کرد 
دوباره دارد از شایعه به حقیقت می پیوندد. 
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بد شانسشرلوک جونیورجنرالاولین صورت سنگی متولد شد 
الماس ها ابدی اند 

تجسمی

گروه فرهنگ -  باستر کیتون یکی از نوابغ س��ینما و جزء مشهورترین کمدین هایی 
است که در هنر هفتم ظهور کرده اند.

 کیتون متولد 4 اکتبر ۱۸۹5 است؛ یعنی همزمان با اختراع سینما به دنیا آمد و به همین 
دلیل، بس��یاری از منتقدان در بزرگداش��ت او، کیتون را همزاد س��ینما معرفی کرده اند؛ 
هنرمندی که بعدها لقب صورت سنگی را به خود گرفت.  »یک هفته«، »خانه جن زده«، 
»بز«، »کشتی«، »همسایه ها« و »بدشانس« برخی از فیلم های  او هستند، ولی بخش عمده ای 
از کارهای او از بین رفته یا مفقود شده اند. کیتون در س��ال های فعالیتش با شرایط بسیار 
سختی دس��ت به گریبان بود اما هیچ وقت این تجربیات دردناک در آثار او بازتاب نیافت. 
باری کیتون در این شرایط زندگی کرد و نام کمدین صورت سنگی را به خود گرفت، زیرا از 
سال ۱۹2۰ تا پایان عمرش هرگز در هیچ فیلمی نخندید و دیوید تامپسون منتقد بزرگ 

درباره اش گفت که کیتون نمی خندید چون دلیلی در این دنیا برای خندیدن نداشت. 
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چهره  روزیادداشت

خبر

بنا سکوتش را شکست
محمد بنا باالخره بعد از مدت ها، سکوت خود را شکست و دلخوری اش را 

از روند مدیریتی فدراسیون کشتی بر زبان آورد.
 بنا در مراس��م تجلی��ل از قهرمان��ان پارالمپیک نش��ان لیاق��ت را از 
رییس جمهور دریافت کرد و در گفتگو با خبرنگاران گفت: فدراسیون 
 کش��تی در حال حاضر ب��ا مدیریت صحیح��ی اداره نمی ش��ود و از 

سوء مدیریت رنج می برد. 
 وی ادام��ه داد: فدراس��یونی ک��ه هزارجور مش��کل و اخت��اف دارد و 
نمی تواند ای��ن همه بدهی را تس��ویه کند، چطور م��ی تواند امکانات 
الزم برای موفقیت را فراهم کند؟ نمی توان ب��ا امکانات ۷۰ درصدی 
نتیجه الزم را کس��ب کرد. وي با بیان این که در ای��ن مدت با کمبود 
امکانات س��اختم تا در المپی��ک نتیج��ه بگیریم، تصری��ح کرد: آن 
 زمان برای المپیک،کوت��اه آمدم اما اکنون تا زمانی که ش��رایطی که 
می  خواهم مهیا نشود برنمی  گردم. ورزشکاران از من می  پرسند چرا 
 ما در کش��تی فرنگی لیگ نداریم، من باید چه جواب��ي به آنها بدهم؟

کش��تی  گیران حتی لیگ ندارند که درآمدی داش��ته باش��ند و حقوق 
 بگیرند. البته این را هم بگویم که من از ورزشکارانی که می گویند پول نداریم و 
نمی توانیم کار کنیم متنفرم. یک ورزشکار باید با آب دهانش زندگی کند 
ولی حتي سرش را کج نکند و طلب پول نکند. بنا با این سؤال مواجه 
شد که شما به رییس جمهور قول دادید می مانید اما این تصمیم شما 
با حرفتان مغایر اس��ت. او پاس��خ داد: من به رییس جمهور گفتم اگر 
شرایط فراهم شود می مانم و کارم را ادامه می دهم، من کسی هستم 
که حتی حاضرم برای ماندن در کشتی فرنگی پول بدهم اما باید بگویم 

اگر مدیران فعلی فدراسیون کشتی بمانند، من نمی مانم.

 ابرقویی نژاد از من خواست 
استعفا بدهم

رسول کربکندی/سرمربی تیم ذوب آهن

ابرقویی نژاد گفت: هیأت مدیره دیگر نمی خواهد سرمربی تیم باشم 
و از من خواست که استعفا بدهم. 

متأس��فانه برخی از اعضای هیأت مدیره جدید باشگاه، اطاعاتشان 
درمورد ش��رایط حال حاضر تیم کم است. روز چهارشنبه 
ابرقویی نژاد از من خواست استعفا بدهم اما من به 
وی گفتم استعفا یعنی فرار از مسئولیت و چون 
در حال حاضر ذوب آهن روند رو به رش��دی را 
طی می کند، این کار را انجام نمی دهم. در حال 
حاضرابراهیمی از من حمایت می کند و اگر 
اختافی بین اعضای هیأت مدیره وجود 
دارد به م��ن ارتباطی ن��دارد، من امروز 
بر س��ر تمرین تیم حاضر نمی شوم تا 
تکلیفم هرچه سریع تر مشخص شود. 

6
سنگین ترین شکست کرانچار با سپاهان

زالتکو کرانچار در چهل و یکمین بازی که بر روی نیمکت تیم س��پاهان می نشس��ت سنگین ترین 
شکس��ت خود را با این تیم تجربه کرد. او  در ۴۱ بازی که هدایت س��پاهان را بر عهده داش��ته، ۲۴ 
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خبر برکناری رسول کربکندی که البته 
مسعود 
افشاری

هنوز قطعیت آن از س��وی مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن تأیید نشده بدون شک 
مهم ترین اتفاق روزهای پایانی هفته گذشته بود که شوکی بزرگ 
به فوتبال اصفهان وارد کرده اس��ت. به هرحال شکی نیست که 
نتایج تیم فوتبال ذوب آهن در یازده هفته گذشته هیچ سنخیتی 
با سابقه و اعتبار این تیم در فوتبال ایران نداشته، ولی در هر صورت 
به غیر از کربکندی، مشکات مالی مجموعه ذوب آهن هم در بروز 
این اتفاقات بی تأثیر نبوده است. خروج ستاره های پرشمار این 
تیم در ابتدای فصل و بودجه باشگاه برای فصل جاری به گونه ای 
بوده که کربکندی را مجبور کرد با اس��تفاده از اعتبارش در بین 
بازیکنان سابق ذوب آهن مثل رجب زاده، حیدری و بهادرانی آنها 
را به اصفهان بازگرداند و از طرف دیگر با جذب چند بازیکن جوان، 
تیمی دست و پا شکس��ته را آماده حضور در لیگ دوازدهم کند. 
کربکندی در حالی بعد از هرندی، کاس��تا، تارت��ار و پورغامی 
پنجمین سرمربی برکنار شده لیگ دوازدهم فوتبال ایران است 
که در طی دو هفته گذشته از مجموع دو بازی، چهار امتیاز گرفته 
و تیمش را از آخرین رتبه جدول لیگ به جایگاه پانزدهم رسانده 
است تا با پرسپولیس میلیاردی فقط یک امتیاز فاصله داشته باشد. 
ش��اید برکناری کربکندی بعد از هفته پنجم که ذوب آهن پنج 
شکست متوالی به دست آورده بود،کمی منطقی به نظر می رسید 
و انتقادی هم به این برکناری وارد نمی شد، ولی تصمیم هیأت مدیره 
درست در شرایطی که کادر فنی این تیم ش��ناخت مناسبی از 

بازیکنانش پیدا کرده و البته دو هفته بدون شکست را هم پشت 
سر گذاشته است کمی غیر منطقی و عجوالنه به نظر می رسد. 
نمایش ذوب آهن در طی دو هفته گذشته در مقابل سایپا و داماش 
نشان داد که کربکندی شناخت کامل تری از ترکیب تیمش پیدا 
کرده و نحوه چیدمان بازیکنان در زمین مسابقه نشان از ذوب آهنی 
هماهنگ تر و امیدوارکننده تر در زمین مس��ابقه داش��ت. خبر 
برکناری کربکندی در حالی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار 
گرفته که ذوب آهن در طی هفته های گذشته از مجموع یازده 
 هفته مجبور بوده با ش��ش تیم ب��االی جدول یعنی س��پاهان،

نفت تهران، فجرسپاسی، استقال، سایپا و تراکتورسازی بازی 
کند و به همین خاطر در طی شش هفته باقیمانده تا رسیدن به 
نیم فصل، بازی های نسبتا آسان تری نسبت به هفته های ابتدایی 
انتظار ذوب آهن را می کشید و می توانستیم امیدوار باشیم که 
کاهش فشار مسابقات لیگ ذوب آهن را از این شرایط خارج کند. 
ولی به هرحال این تغییر احتمالی نظر هیأت مدیره جدید ذوب آهن 
بوده که به نظر می رسد هیچ ربطی به مدیرعامل باشگاه نداشته 
باش��د و اخراج کربکندی در فاصله دو هفته ای تعطیات لیگ 
اقدامی برای شناخت بیشتر سرمربی جدید با شرایط تیم باشد 
ولی بهتر است که مدیران این باش��گاه با در نظر گرفتن شرایط 
کربکندی در تیم و دو بازی آینده ذوب آهن در مقابل آلومینیوم و 
مس فرصت کافی را در اختیار ذوب آهن قرار دهند تا آقا رسول با 
اس��تفاده از ش��ناختی که از تیم پیدا کرده و انگیزه ای که برای 

ماندن دارد، ذوب آهن را به رتبه های میانی جدول برساند. 

 مایکل اوون را همه به یاد داریم و او  را 
نجمه 
کرمی

به عنوان یک��ی از اس��طوره های تیم 
لیورپول می شناس��یم. مایکل اوون با 
بازی های تماشایی اش به یکی از ستاره های فراموش نشدنی 
هواداران دو آتیش��ه لیورپول  تبدیل ش��ده  و توانس��ته بود با 
سرخپوشان صاحب توپ طای اروپا شود،  اما همین مایکل اوون 
زمانی که فهمید رئالی ها سخت دنبال او هستند سریع از آنفیلد 
رفت و به دعوت کهکشانی ها لبیک گفت. دوسال بعد بنیتس به 
لیورپول آمد و زمانی که لیورپول سخت به او احتیاج داشت  او  
بدون دعوت از مایکل اوون و با اتکا به انگیزه و توانایی های جرارد، 
اسمیچر و ژابی آلونس��و در آن فینال شگفت انگیز استانبول در 
سال۲۰۰5 ، بعد از س��ال ها لیورپول را قهرمان لیگ قهرمانان 
اروپا کرد. در آن س��و، مایکل اوون در رئال نتوانس��ت همچون 
لیورپول پرفروغ ظاهر شود و یک آن تصمیم به بازگشت گرفت. 
اما هواداران لیورپول با در دست گرفتن پاکاردهایی با این عنوان 
که»در استانبول تو کجا بودی؟« ناراحتی خود را از بازگشت اوون 
به تیمشان اعام کردند و نشان دادند که بازیکنی را که روزی در 
سخت ترین شرایط تنهایشان گذاشته را نمی خواهند، حتی اگر او 
 مایکل اوونی باشد که سال ها از تماشای بازی های انفجاری اش و 
گل های زیبایش لذت برده اند. این شرایط، یعنی رفتار هواداران 
لیورپول با مایکل اوون را با شرایط االن فرهاد مجیدی و استقال 
مقایسه کنید؛ درست در نقطه مقابل هم قرار دارد. در اینجا همه 
از فرهنگ هواداری می نالند. اینجا بازیکن هر وقت دلش بخواهد 

می رود و هر گاه دلش خواست برمی گردد و در این راه، هواداران 
 موم در دس��تان س��تارگان هس��تند. در اینجا تا پرس��پولیس

 می خواهد جان بگیرد و تغییراتی در ترکیب بدهد،  س��ریع از 
س��وی هواداران علی دایی و علی کریمی و علی پروین تشویق 
می ش��ود و اس��تقال هم تا می آید رفرمی بدهد فریاد »سروِر 
هرچی لُنگی!« و »آهای فرهاد مجی��دی...« باال می رود. در این 
میان، ستارگان محبوب هم به خودش��ان اجازه می دهند برای 
مدیر، برای مربی و برای هم تیمی ها شاخ و شانه بکشند و هیچ کس 
هم نمی تواند به آنها بگوید که باالی چشمتان ابروست. اگر کسی 
هم این جرأت را پیدا کرد که مقابل آنها بایستد، آنچنان بایی 
 س��رش می آید که س��ِر اکبر غمخوار و بگوویچ آمد و بعدها سِر 
واعظ آشتیانی و صمد مرفاوی و حبیب کاشانی و حمید استیلی 

آمد  و  حاال نوبت رویانیان و مانوئل خوزه رسیده است.
 متأسفانه در فرهنگ هواداری ما، تیم و پیراهنش در درجه اول 
 اهمیت قرار ندارد که اگر اینچنین بود، امروز هواداران استقال 
به جای حمایت از فرهاد مجیدی و سر دادن  شعار علیه قلعه نویی، 
از مجیدی به خاطر رفتنش در اواسط فصل گذشته در شرایطی 
که تیمش به او و مدیریتش در میدان نیاز داشت سؤال می کردند 
چرا حاال که دیگر هیچ تیمی در امارات و قطر او را نخواس��ته به 
ایران بازگشته و سنگ استقال را به سینه می زند؟چرا هوادار 
با زیرپا گذاشتن همه حرمت ها و نادیده گرفتن ارزش پیراهن ها از 
یک س��تاره کاغذی  پول پرست این طور چش��م و گوش بسته 

حمایت می کند؟

در اینجا همه از 
فرهنگ هواداری 
می نالند. اینجا 
بازیکن هر وقت 
 دلش بخواهد 
می رود و هر گاه 
دلش خواست 
برمی گردد و در 
این راه، هواداران 
موم در دستان 
ستارگان هستند

بهتر است که 
مدیران این باشگاه 
با در نظر گرفتن 
شرایط کربکندی 
در تیم و دو بازی 
آینده ذوب آهن در 
مقابل آلومینیوم و 
مس فرصت کافی 
 را در اختیار 
 ذوب آهن 
قرار دهند

داشتن هوادار با فرهنگم آرزوست دو بازی و چهار امتیاز

فرهنگ هواداری سیری چند؟حاال چه وقت برکناری کربکندی بود؟

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان 
 با 2رتبه اول و3 رتبه دوم  در پانزدهمين  جشنواره شهيد رجايي

به گزارش روابط عمومی سازمان ، سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان باكسب 5رتبه برتر درپانزدهمين  جشنواره شهيد رجايي  
توانست گوی سبقت را در استان اصفهان در بين 71 دستگاه اجرايی برای ششمين سال به خود اختصاص دهد. در حاشيه مراسم 
پانزدهمين  جشنواره شهيد رجايي معاون توسعه مديريت ومنابع انساني سازمان آقای علي محمدي در خصوص اين موفقيت ها  
گفت:به حمد اهلل با تالش همه كاركنان سازمان جهاد كشاورزی استان اين سازمان درارزيابي عملكرد  سال 1390 توسط استانداري 
اصفهان  موفق به كس��ب 5 رتبه  برتر  در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايی دربين 71 دس��تگاه اجرايي استان  شد. وی در ادامه 
افزود: كسب  رتبه اول در شاخص های اختصاصی كه ش��امل ارزيابی عملكرد فنی تخصصی فعاليت های ترويج كشاورزی،حفظ 
نباتات ،زراعت ،باغبانی،شيالت و امور آبزيان،توسعه مكانيزاس��يون ،امور اراضی ،امور دام ،آب خاک و امور فنی مهندسی ،صنايع 
كشاورزی ،امور طيور و امور سرمايه گذاری می باشد ونيز  كسب  رتبه اول  درخدمت رس��انی به مردم وشهروندمداری كه دارای 
عناويني همچون آشنا نمودن مردم با حقوق و تكاليف خود،تدوين استاندارهای ارائه خدمات ،   را ه اندازی سيستم سامد ،ارتقای 
رضايت مردم ،تحقق مصوبات سفر های استانی هيئت دولت و استقرار ميز خدمت برای مراجعين . وی در خصوص كسب 3 رتبه دوم 
سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان اضافه نمود: سازمان توانست در اين جشنواره  رتبه دوم در استقرار و توسعه دولت الكترونيک 
با عناوين ؛ايجاد پايگاه داده ها،واگذاری خدمات به دفاتر پيشخوان و خدمات به صورت الكترونيكی و رتبه دوم در محور ساماندهی 
نيروی انسانی و رتبه دوم درمجموع شاخص هاي عمومی واختصاصي را بدست آورد. معاون توسعه مديريت ومنابع انسانی سازمان 
يادآور شد آقای امبر حسين افيونی معاون بهبود توليدات دامی،محمد علی دهقان معاون مدير جهادكشاورزی فالورجان و سعيد 
نقش نيلچي  كارشناس مديريت امور اراضی  بعنوان كارمندان نمونه سازمان جهاد كشاورزی در  اين جشنواره  معرفي شدند. وي 
گفت :بدين مناسبت  تعداد50 نفر از كاركنان بعنوان مصاديق فرهنگ  ومديريت جهاد ي معرفي واز آنان در آينده نزديک تجليل 
خواهدشد .  شايان ذكر اس��ت، اداره كل دامپزشكي در محور استقرار و توس��عه دولت الكترونيک در گروه سازمان ها و موسسات 
وابسته  و همچنين  در ارتقا عملكرد مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی  سال 1390 نسبت به سال1389 رتبه اول  را كسب 
نمود. الزم به توضيح است، كاركنان نمونه ادارات منابع طبيعی و آبخيزداري  ،امور عشاير  ،دامپزشكی،سازمان تعاون روستايی نيز 

در اين جشنواره معرفي و از آنان تجليل شد 

عنوان نمونهنام و نام خانوادگينام دستگاه

سازمان 
جهادكشاورزي

كارشناسسعيد نقش نيلچي )امور اراضي(

معاون مديرمحمدعلي دهقان) مديريت فالورجان(

معاونامير حسين افيوني )معاون بهبود توليدات دامي(

اداره كل
منابع طبيعي و

آبخيز داری

مديرمحمد علي كاظمي

كارمندعلي سلطاني

كارشناسسيدرضا طباطبائي فرد

سازمان  تعاون 
روستايي

كارمندمريم حاجيان

مديردكترحميدرضا اميري

كارشناسعلي حسين انيكازي

مديريت امور 
عشاير

مديرسيداصغر رضاب

كارمندسيدمحراب احمدپوري



یادداشت

برداشت سیب زمینی پاییزه 
در بروجن آغاز شد

 برداشت محصول س��یب زمینی پاییزه از مزراع شهرستان بروجن 
آغاز شد. 

سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بروجن روز پنج شنبه در گفتگو 
با خبرنگار ایرنا، سطح زیرکشت س��یب زمینی در این شهرستان را 

دوهزار و 400 هکتار عنوان کرد.
روح اهلل معتمدی افزود: برداش��ت این محص��ول از اول مهرماه آغاز 
 ش��ده و تاکنون 20 درصد محصول س��یب زمینی، برداش��ت شده 

است.
وی متوسط عملکرد تولید متوس��ط سیب زمینی در واحد سطح در 
شهرستان بروجن را 30 تن در هکتار عنوان کرد و افزود: پیش بینی 

می شود کل تولید این محصول امسال 72 هزار تن باشد.
معتمدی افزود: عمده س��یب زمینی تولید ش��ده، مصرف خوراکی 
داخلی استان و برای تأمین بذر مورد نیاز استفاده شده و بخشی نیز 

به استان های همجوار ارسال می شود.
وی تصریح کرد: 30 درصد س��یب زمینی چهارمحال و بختیاری در 

بروجن تولید می شود.
معتمدی افزود: 40 درص��د جمعیت شهرس��تان بروجن در بخش 

کشاورزی اشتغال دارند.
شهرستان بروجن 119 هزار نفر جمعیت دارد و مرکز آن درفاصله 62 

کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع است.

برگزاری کارگاه بالینی 
در لردگان 

کارگاه آموزشي )حاکمیت بالیني( توسط اداره پرستاري 
وکارشناس��ان معاون��ت درم��ان در س��الن کنفران��س 
بیمارستان ش��هدای لردگان با حضور بیش از ۵0 نفر از 

پرستاران بیمارستان برگزار شد.
در این کارگاه، ش��رکت کنن��دگان با مبان��ي حاکمیت 

بالیني – مدیریت خطر آشنا شدند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت حاکمی��ت بالینی عبارت اس��ت از 
چارچوبی که در محدوده آن، س��ازمان های ارایه دهنده 
خدمات درمانی موظف به پاس��خگویی به طور مستمر و 
بهبود و ارتقای کیفیت خدمات خود هستند و الزم است 
ضمن حفظ اس��تانداردهای باالی مراقبت از بیماران، به 
ایجاد محیطی بپردازند که در آن، مراقبت های بالینی در 

برترین شکل خود به شکوفایی برسد.

معرفی 30 روستا 
به کمیته طبیعت گردی 

کارشناس طبیعت گردی و روستاهای هدف گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
چهارمح��ال و بختی��اری از معرفی 30 روس��تای هدف 
گردشگری اس��تان به کمیته ملی طبیعت گردی کشور 

خبر داد.
مرتضی محمدیان اظهار داشت:نخس��تین همایش ملی 
توس��عه پایدار روستاهای هدف گردش��گری همزمان با 
هفته گردش��گری و با توجه به اهمیت طبیعت گردی و 
گردشگری روستایی در هتل المپیک تهران برگزار شد. 

برگزاري تورصنعتي 
در شهرکرد و بروجن

گروه شهرس�تان - تور صنعتي یک روزه اي با حضور 
جمعي از مدیران واحدهاي  تولیدي مستقر در شهرك هاي 
صنعت��ي کهگیلوی��ه و بویراحمد و همچنین مش��اوران 
مرکز خدمات فناوري و کس��ب و کار درشهرکرد برگزار 
ش��د. در این تور ویژه که به همت ش��رکت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان هاي چهارمحال و بختیاري و کهگیلویه 
و بویراحمد برنامه ریزي ش��د ، از رون��د فعالیت 9 واحد 
تولیدي در شهرك هاي صنعتي ش��هرکرد و بروجن در 

استان چهارمحال و بختیاري بازدید به عمل آمد.

خبر ویژه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی    
داوود شیوندی 

بخش صنعت در این استان با مشکالت بسیاری درگیر است که بروز 
این مشکالت، این بخش را با بحران اقتصادی مواجه کرده است و در 
حال حاضر طرح هایی که وابسته به کش��اورزی است در این استان 
مشکل سرمایه در گردش ندارند، چراکه حدود 100 میلیارد تومان 

اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است.
 مشکل بس��یار حاد و اساس��ی حال حاضر در این اس��تان مربوط به 
بخش صنعت اس��ت، به طوری که حتی یک��ی از بهترین واحدهای 
 صنعت��ی و تولی��دی ای��ن اس��تان از جمل��ه کارخان��ه برف��اب در 
 وضعی��ت بحران��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت، ب��ه همی��ن دلی��ل الزم 
اس��ت تدبیری اندیش��یده 
ش��ود که س��ه بان��ک عامل 
رفاه، سپه و تجارت، هدایت 
اقتصادی را ب��ر عهده گرفته 
و با تخصیص دادن اعتبارات 
به ای��ن واحده��ای تولیدی 
 صنع��ت اس��تان را س��ر پا 

نگه دارند.

وضعیت صنعت، بحرانی است 

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
تولید بازی های رایانه ای  سالمت محور 

دکتر فاطمه درخشانی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای س��المت وزارت بهداشت، در مان و 
آموزش پزشکی از ساخت و تولید بازی های رایانه ای آنالین سالمت محور  در کشور خبر داد.
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 حج��ت االس��الم و المس��لمین حس��ین طیبی ف��ر ادام��ه داد: 
رسول اهلل)ص( همان کسی است که وقتی دشمنان قصد کشتن، 
اسیر کردن و حتی اخراجش را داشتند امدادهای غیبی الهی برای 

نجات ایشان به میدان می آمد.
به گفته وی، پیامبر اعظ��م )ص( در طول عمر خ��ود بیش از 80 
غزوه و جنگ را پشت سرگذاش��ت و در همه نبردها ستون فقرات 
دشمنان را شکس��ت و در نهایت مرکز تجمع دش��منان اسالم را 
فتح کرد. حجت االسالم و المس��لمین طیبی فر خاطرنشان کرد: 
پیامبر مسلمین جهان همان کسی اس��ت که نامه اش برای همه 
ابرقدرت ها فرس��تاده ش��د و هرچند به ظاهر، نامه ایشان را پاره 
کردند اما در حقیقت سلسله حکومت آنها پاره پاره شد. وی افزود: 
پیامبر مس��لمانان جهان همان کسی است که ش��اکله حکومت 
اس��المی را در دنیا ترس��یم و یأس و ن��ا امیدی را برای همیش��ه 
 بر دل دش��منان نش��اند. مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 

صاحب  الزمان)عج( اصفهان با اشاره به دلیل چرایی حمله دشمنان 
به اسالم، تصریح کرد: صدای پیامبر اکرم)ص( بعد از 14 قرن از زبان 
امام خمینی)ره( شنیده شد و انقالبی با شعار»نه شرقی نه غربی« 
برپا شد که امامش امین همه ملت های آزاده ش��د و به دنبال آن 

کنگره کاخ های مستکبرین و الت و عزی آنان را در هم شکست.
وی ادامه داد: اکنون نیز بیداری اسالمی به برکت انقالب اسالمی 
ایران، حس��نی مبارك ها را یکی پس از دیگری س��رنگون و کمر 
استکبار را شکسته است، اما دشمن به دلیل ضعف و ناتوانی برای 
مقابله با جمهوری اسالمی ایران و بیداری اسالمی، دست به اقدامات 
ناپسند زده که خوشبختانه این اقدامات باعث نشر بیشتر اسالم و 

کالم پیغمبر)ص( در دنیا شده است.
حجت االسالم و المسلمین طیبی فر با اش��اره به مستأصل شدن 
دشمن، خاطرنش��ان کرد: به آتش کشیدن قرآن، ساختن فیلمی 
علیه پیامبر اکرم)ص( و کشیدن کاریکاتور، نشانه ضعف استکبار 

در برابر اسالم است. وی همچنین به س��خنان برخی از دشمنان 
اسالم و ایران اش��اره و تصریح کرد: آنان معتقدند که اکنون با یک 
ابر قدرت روبه رو هس��تند که همه نقش��ه های آنها را می داند. به 
گفته وی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز معتقد است تحولی 
عظیم در حال رخ دادن اس��ت که یادآور انقالب ایران در سال ۵7 
است، بنابراین باید قبول کنیم که الگوی قدرتمندی مخالف ماست 
و آن ایران خمینی و خامنه ای اس��ت. من به هر سو می نگرم امام 
خمینی)ره( و خامنه ای را می بینم که پشت مرزهای اسرائیل خیمه 
زده اند. وی ادامه داد: یک روزنامه نگار مصری نیز نوشته است من 
والیت فقیه را نمی شناسم، ولی می دانم که والیت فقیه قدرتمند 
است. ایران تاکنون دو بار به س��واحل مدیترانه رسیده است؛ یک 
بار در زمان هخامنش��ی و با جنگ و خونریزی و بار دیگر با اندیشه 
والیت فقیه. حجت االس��الم و المس��لمین طیبی فر خاطرنشان 
کرد: وزیر امور خارجه بوش نیز گفته اس��ت ایران قطب قدرتمند 
خاورمیانه اس��ت، انگار هرکول قرن است که برای ورود به کریدور 
خاورمیانه از آمریکا باج می خواهد و این سخنان، نشانه عظمت و 

جایگاه ایران است.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب  الزمان)عج( اصفهان 
با بیان این که اکنون اس��تکبار می داند که حرکت ملت ایران در 
مرزهای این کشور خالصه نشده و جهانگیر شده است، افزود: حتی 
در جنبش وال استریت، مخالفان بیان داشتند که ما از ایستادگی 
ملت ایران به این نتیجه رسیده ایم که اگر بایستیم پیروز می شویم.

وی با بیان این که اکنون ستون دشمن شکسته شده است، تصریح 
کرد: استکبار اکنون به فکر ریشه زدن افتاده است، اما این ریشه با 
تیشه های پوشالی آنان زده نخواهد شد، چراکه این ریشه هر روز 
میوه هایش دنیا را سیر و گرس��نگان معنوی دنیا را به سمت خود 

می کشاند.
حجت االسالم و المسلمین طیبی فر اقدامات استکبار  علیه اسالم و 
ایران را کودکانه دانست و اظهار کرد: کودتاهای پی در پی در ایران، 
حمایت از افراد ضد انقالب در ای��ران، کودتای 18 تیر و همچنین 
فتنه سال 88 با مدیریت و هدایت آمریکا انجام شده است. وی ادامه 
داد: اکنون نیز از قرآن س��وزان و سازندگان فیلم علیه پیامبر)ص( 
 حمایت می کنند و این، نش��انه آن است که آمریکا به قدرت ایران 
پی برده و همواره دست به اقدامات کودکانه می زند. به گفته وی، 
ملت ایران تا آخر، پای ارزش های خود ایستاده و آمریکا بداند که 
این حرکات مذبوحانه هر روز ملت اسالمی را متحدتر خواهد کرد و 
با پیشگامی امت اسالمی ایران زمینه برای براندازی مستکبرین و 

حکومت جهانی ولی عصر)عج( فراهم خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

رفتارهای ضد بشری، نشانه ضعف استکبار در برابر اسالم است 

گروه  درروزهای پایانی هفته گذش�ته،  مردم مؤمن و والیتمدار چهارمحال و بختیاری با حضور در 
راهپیمایی اعتراض آمیز از میدان انقالب شهرکرد تا آستان امامزادگان دو معصوم)س( اقدامات شهرستان

موهن کشورهای غربی به  ویژه آمریكا و رژیم صهیونیستی را محكوم کردند.
مس�ئول نمایندگی ولی فقیه در س�پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان در اجتماع عظیم مردم اظهار داشت: پیامبر 
اکرم)ص( کسی است که تمام مردم خوب و بد زمانش او  را به امین بودن می شناختند. ایشان همان پیامبري هستند 

که دشمنانش نیز بر عظمتش غبطه می خوردند و بر امین بودنش اعتراف می کردند.
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ابالغ وقت دادرسی
4114 علیرضا شاهمرادی فرزند فضل اله به نشانی اصفهان دادخواستی به خواسته مطالبه 
بطرفیت 1- میترا خس��رویان فرزند رحمت اله 2- شیوه بیاتی فرزند اوژن تقدیم که به این 
ش��عبه ارجاع و به کالس��ه 910531 ع/ 14 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده است براساس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتشر می گردد و 
از خوانده دعوت می شود که برای روز 91/8/21 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در دادگاه 
ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیاب��ان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز 
جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است 
در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف/ 9524 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
احضار

4314 چون آقایان بهرام دانش و سعید بهجتی فرزندان هوشنگ و احمد شکایتی علیه آقایان 
علی تیموری و فرامرز س��واری مبنی بر مشارکت در سرقت مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 910654 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 91/8/22 ساعت 
10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 9707 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
4460 ش��ماره: 7981 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک مزروعی پالک ش��ماره 
1328 واقع در کچومثقال 75 اصلی دهس��تان س��فلی اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طب��ق پرونده ثبتی به نام آقای حس��ین رحمتی نیا فرزند علی در جریان ثبت می باش��د و 
تحدید حدود آن بدلیل عدم حضور مالک تاکنون بعمل نیامده اس��ت اینک بنا به درخواست 
نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخه 1/8/10 رأس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگه��ی به کلیه مالکی��ن مجاور اخطار می گ��ردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور یابند. اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک طبق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م ص��ورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده 
واح��ده قانون تعیی��ن و تکلیف پرونده ه��ای معترضین ثبت ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ 
تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
 تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. م الف/ 208 فدایی- رئیس اداره ثبت

 اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ
4587 ش��ماره ابالغیه: 9110100350403625، ش��ماره پرون��ده: 9109980350400141، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910143، خواهان مهدی فرامرزی دادخواستی به طرفیت خواندگان 

مجید گلیار و محس��ن مس��تاجران گورتانی و محمدتقی اخالقی بوزانی و احمد محس��ن 
خوراس��گانی و مصطف��ی کریمی نیس��یانی و حمی��د اخالقی بوزانی و عباس��علی امینی و 
مرتض��ی بلوچی زاده به خواس��ته اعتراض ثالث نس��بت ب��ه دادنامه صادره در کالس��ه 
890084 ح 4 و تأمی��ن خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350400141 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/08/22 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
محمدتق��ی اخالق��ی و حمید اخالقی و عباس��علی امینی و احمد محس��نی خوراس��گانی و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوان��دگان مجهول المکان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردند. م الف/ 10537 دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4681 نظر به اینکه آقای سعید توکلی افجدی فرزند رمضان به اتهام تحصیل مال نامشروع 
حس��ب شکایت ش��رکت بیمه آسیا از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 910825 د/ 32 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 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/ 10245 

دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4682 ش��ماره دادنامه: 9109970352201056، ش��ماره پرون��ده: 9109980352200945، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910964، خواهان خانم ژاله حفیظی پور به نشانی اصفهان جرقویه 
علیا روس��تای مالواجرد من��زل حاتمی، خواندگان: 1- آقای س��یف اله یاوری به نش��انی 
اصفهان جرقویه علیا روس��تای مالواجرد جنب مس��جد جامع، 2- آقای مس��یح حفیظی به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: ثبت واقعه ازدواج، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دادخواس��ت خانم ژاله حفیظی پور فرزند مس��یح به طرفیت آقای س��یف اله 
یاوری فرزند خداکرم به خواس��ته اجازه ثبت واقعه ازدواج دائم با توجه به متن دادخواست 
تقدیم��ی و فتوکپی مصدق مدارک اس��تنادی و صورت قباله ع��ادی 91/5/8 بین طرفین و 
اظهارات طرفین که هم کفو یکدیگر می باش��ند و س��ایر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل بر صحت تلقی شده و مستنداً به مواد 1043 و 1044 اصالحی 70/8/14 و تبصره آن 
از قانون مدنی و مواد 198-199-303-331-336 از قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 

1379 حک��م اج��ازه ازدواج دائم خواهان با خوانده بدون اجازه پ��درش با مهریه معینه در 
ص��ورت قباد فوق الذکر ص��ادر و اعالم می گردد و ثبت واقع��ه ازدواج مذکور در یکی از 
دفاتر رسمی ازدواج بالمانع می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 

10368 شریفی- رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4683 ش��ماره دادنامه: 9109970351800897، ش��ماره پرونده: 9109980351800194، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910196، خواهان خانم طاهره مرادی به نش��انی اصفهان خ جی 
کوی احتش��امی کوی فرزین پ 25، خوانده: آقای علی احمدی، خواس��ته ها: 1. حضانت، 2. 
گواهی عدم امکان سازش، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست قدیمی خواهان خانم طاهره 
مرادی فرزند چمن علی به طرفیت خوانده آقای علی احمدی فرزند ایوب به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش بلحاظ ترک زندگی و مجهول المکان بودن و صدور حکم حضانت 
فرزند مش��ترک بدین توضیح که خواهان اظهار داش��ته بموجب قبال��ه نکاحیه عادی مورخ 
87/1/23 بصورت عادی با خوانده ازدواج کرده ام و از فروردین ماه س��ال 1390 خوانده 
زندگی را ترک کرده و هیچ مراجعتی نداش��ته و زندگی من با عس��ر و حرج مواجه گردیده 
درخواس��ت صدور حکم طالق را دارم و یک س��که از مهریه ام را بذل می کنم و حضانت 
فرزند 2/5 س��اله بنام پریس��ا را نیز درخواس��ت دارم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرون��ده، اظهارات خواه��ان، مدارک ابرازی که دال بر زوجیت طرفین اس��ت و با عنایت به 
ش��هادت شهود، قرائن و ش��واهد موجود و اینکه خوانده از طریق نشر آگهی دعوت شده و 
حضور پیدا نکرده و دفاعی نیز بعمل نیاورده عسر و حرج مورد ادعای خواهان را محرز 
دانس��ته و با مالحظه اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب برای طرفین در جهت سازش 

و اص��الح ذات البی��ن مؤثر واقع نگردی��ده و اینکه خواهان یک س��که از مهریه خود را بذل 
نموده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به بند 1 ماده 1130 قانون مدنی 
جمهوری اسالمی ایران و مواد 183 و 184 و 185 و 188 قانون مدنی افغانستان خوانده را 
ب��ه مطلقه نمودن خواهان بنوع طالق خلع ضمن قبول مابذل محکوم می نماید و در صورت 
استنکاف خوانده از اجرای صیغه طالق خواهان می تواند با اجازه این دادگاه وفق مقررات 
نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید و رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طالق بعهده 
مجری آن اس��ت و عده زوجه پس از طالق س��ه طهر می باش��د و حضانت فرزند مشترک 
بنام پریس��ا 2/5 ساله با مادر می باش��د. گواهی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر می باشد. م الف/ 10367 توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

4684 ش��ماره اجرائیه: 9110420351000142، ش��ماره پرون��ده: 9009980351000358، 
شماره بایگانی شعبه: 900358، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970351000161 محکوم علیه محمد ترابی نام پدر: موس��ی نشانی: 
اصفهان خ نوبهار خ گلس��تان روبروی مجتمع تهران کوچه گلستان پ 9463، محکوم است 
به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/000/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 500/000 ریال 
به عنوان هزینه واخواست در حق محکوم له ولی جلیل مصیر نام پدر: رستم نشانی: لردگان 
خ فاطم��ی 13 آبان پ 1 و پرداخت مبلغ 22/500/000 ریال به عنوان نیم عش��ر اجرایی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 

ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نمائید.  م الف/ 10366 هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4685 ش��ماره اجرائیه: 9110420351000141، ش��ماره پرونده: 9009980351001122، 
شماره بایگانی شعبه: 901122، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970351000342 محکوم علیه محمد خدایی نام پدر: عباسعلی نشانی: 
اصفهان خ امام خمینی مقابل پمپ بنزین اول کوچه نامجو طباخی مش��تاقی محکوم است به 
پرداخ��ت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 4/000/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه براس��اس شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له 
سعید کاظمی نام پدر: غالمرضا نشانی: اصفهان خ بهشتی آجیل و خشکبار زهرانی اجرایی 
و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بده��د. 3- مالي معرفي کند که 
اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي 
که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني 
میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

م الف/ 10365 هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4686 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800205، ش��ماره پرون��ده: 9009980350800815، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900821، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350801899 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9009970350801679 محکوم علیه 
وحید ش��فیعی نام پدر: علی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 127/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خس��ارات دzادرس��ی )هزینه دادرسی 2/565/000 
ری��ال و حق الوکاله 4/248/000 ریال( بانضمام خس��ارت تأخیر از تاریخ سررس��ید چک 
)88/3/30-65/000/000 ری��ال و 88/2/30-62/000/000 ری��ال( در حق محکوم له عباس 
احمدی کتایونچه نش��انی: گز برخوار بلوار معلم نمایش��گاه قائم با وکالت حمیدرضا خلیلی 
جزی نام پدر: محمدحس��ین نش��انی محل اقامت: شاهین شهر خ فردوسی بین فرعی 1 و 2 
غربی روبروی بانک مس��کن طبقه دوم شاهین ش��هر. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی 
بوده و حق االجرا 6/350/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیک��ن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید یا ص��ورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي 
تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به 
م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین 
مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 

10364 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4687 ش��ماره اجرائیه: 9110420350800190، ش��ماره پرونده: 9009980350800428، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900429، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 

9110090350801852 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9009970350801095 محکوم علیهم 
1- مصطف��ی ناظریان نش��انی: گزبرخوار خ آزادی کوی قائ��م 28 متری پالک 10، 2- امید 
رجبی 3- محمدمهدی رجبی 4- اکرم طالبی صادی 5- محمد تسلیمی همگی مجهول المکان 
محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ س��یصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
14/400/000 ریال بابت خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( بانضمام خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تأدیه در حق محکوم له تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه نشانی: خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه با وکالت رضا رضائی نام 
پدر: محمد نشانی: اصفهان خ آمادگاه جنب کوی نجفی ساختمان نساجی پارس طبقه سوم 
دفتر وکالت. رأی صادره نس��بت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 15/000/000 ریال 
می باشد که برعهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به ب��وده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرف��ي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10363 هاش��می- مدیر دفتر شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
4688 آقای محس��ن دیانی دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 900911 به 
طرفیت احمد نجفی به این دفتر تقدیم که به کالسه 890646 ح 7 تجدیدنظر ثبت و به لحاظ 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و تقاضای تجدیدنظرخواه و به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی چاپ 
و منتش��ر و از تجدیدنظرخواه دعوت می گ��ردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه 
و پس از دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظر، الیحه دفاعیه خود را جهت 
ارس��ال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. م الف/ 10359 دفتر شعبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4689 ش��ماره ابالغیه: 9110100350603134، ش��ماره پرون��ده: 8609980350601171، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 861180، خواهان سید هاش��م روزی طلب دادخواستی به طرفیت 
خواندگان حس��ین فاض��ل و مرتضی فاضل و زهره فاضل و محبوب��ه منتظر لطف الهی و 
اکبر ش��اه چراغی و نس��رین منتظر لطف الهی و کاترین روحان��ی و کیواندخت روحانی و 
اله��ه منتظر لطف الهی و زهره بنده کری��م و صدیقه منتظر لطف الهی و محمد مهدی منتظر 
لطف الهی و طیبه محمدی راد و محمود ش��اه چراغی و کتایون روحانی و کورش روحانی 
و فرزانه منتظرلطف الهی و کامران روحانی و دل آرام روحانی و نفیس��ه منتظر لطف الهی 
و ناصر ش��اه چراغی و حسین منتظر لطف الهی به خواسته مطالبه خسارت و الزام به اخذ 
پای��ان کار و الزام به انتقال مال غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالس��ه 8609980350601171 ثبت گردیده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خواندگان )محمود و ناصر ش��اه چراغی، مرتضی، حس��ین و زهره 
فاض��ل و طیبه محمدی راد و زهره بنده کریم( و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان جهت رویت نظریه 
کارشناس��ی و اظهار هرگونه مطلبی نفیًا یا اثباتًا ظرف مهلت یک هفته پس از نشر آگهی به 

دادگاه مراجعه نمایند. م الف/ 10370  دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4690 نظر به اینکه آقای حسین شصت فوالدی شکایتی علیه 1- خانم عزت نجفی 2- خانم 
س��یما نجفی مبنی بر خیان��ت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910325 ب 
2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 10382  دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهاب
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امام جواد )علیه السالم (:
سرزنش كردن دیگران بدون علّت و دلیل سبب ناراحتی و خشم 

خواهد گشت، در حالی كه رضایت آنان نیز كسب نخواهد كرد.

گلویتان را آب و جارو کنید

با شروع شدن فصل پاییز و آغاز فصل س��رما یکی از مشکالتی که با 
آن بسیار رو به رو می شویم گرفتگی صداست.  این مشکل اگر به راه 
های درست درمان نش��ود، می تواند به تارهای صوتی آسیب جدی 

وارد کند.
یکی از مش��کالتی که بر اثر س��رما خوردگی و یا آلرژی های فصلی 
ممکن اس��ت رخ بدهد، گرفتگی صدا و یا مش��کل دار شدن تارهای 
صوتی است. راه های متفاوتی برای بهبود این مشکل وجود دارد که 

به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
مصرف مقادیر زی��ادی آب و مایعات نیم گرم مث��ل چاي کمرنگ یا 
شیر و عس��ل همچنین توجه به این که مصرف نوشیدني هاي سرد، 
گازدار و حاوي کافئین باال مثل قهوه و ش��کالت داغ، مشکل شما را 
بدتر مي کند. استفاده از دستگاه بخور در اتاق خواب و محیط منزل 
با مرطوب نگهداشتن هوا کمک زیادي به نرم شدن صدا مي کند. شما 
می توانید از دستگاه های بخور سرد استفاده کنید که تأثیر بیشتری 

در هوای خانه دارند.
سعي کنید وقتي صدایتان گرفته، کمتر صحبت کنید یا تا حدامکان 
کوتاه مدت و با ص��داي آرام حرف بزنید. می توانی��د از محل کارتان 
یک روز مرخصی بگیرید و استراحت کنید. این کار می تواند کمک 
بس��زایی به گلوی ش��ما بکند. از خوردن غذاهاي تن��د و پرادویه و 
همچنین ترش��یجات خودداري کنید. غذاهایي مثل س��وپ مرغ و 

سبزیجات و اسفناج پخته مي تواند مفید باشد.
اگر مشکل صداي شما به علت برگشت غذا از معده به مري است، شب 
ها موقع خواب، سرتان را کمي باالتر از بدن قرار دهید، ۳تا۴ ساعت 
قبل از خواب از خوردن غذا خودداري کنید و در صورتی که همچنان 

مشکل ادامه داشت با دکتر مشورت کنید.
 اگ��ر گرفتگي ص��دا توأم با س��رفه خل��ط دار اس��ت م��ي توانید از 
شربت هایي مثل تئوفیلین جي یا برم هگزین استفاده کنید. استفاده 
از این داروها باعث رقیق و خارج شدن خلط ها و به دنبال آن، کاهش 
شدت سرفه و گرفتگي صدا مي شود. اگر گرفتگي صدا توأم با سرفه 
خشک اس��ت، آخر ش��ب قبل از خواب، یک عدد تخم مرغ را که از 
س��الم بودن آن مطمئنید با پوس��ت به مدت ۴۰ثانی��ه داخل ظرف 
حاوي آب جوش قرار دهید و قبل از این که زرده ببندد، آن را خارج 
و زرده را جدا کنید و درس��ته قورت بدهید. بع��د از آن، چیز دیگري 
حتي آب نخورید و بخوابید، این کار تأثیر زیادي در نرم کردن سینه 

و حنجره دارد.

چند جمله تفریحی!
 هنوز برخی بابا بزرگا خيلي جدي معتقدند كه اين دكل هاي 

ايرانسل رو هم رضاشاه نصب كرده !!!

 نمی دونم چرا هر وقت من کلید موفقیت رو پیدا می کنم یه نفر 
قفل رو عوض می کنه!!!!

 داداش��م این همه به خودش زحمت داده پسرش��و مدرس��ه 
غیرانتفاعی ثبت نام کرده، حاال از برادرزادم می پرسم دوست داری 

بزرگ شدی چه کاره شی؟ میگه: فالفل فروش.

 درد دل یه آدم چ������اق : یه کیلو چاق شدیما!!!! رژیم داده در 
حد ش��عب ابی طالب! صبح یه خرما لیس می زنی، ش��ب به همون 

خرمای صبح خیره می شی!

 با توجه به نزدیک شدن تدریجی قیمت نان به سکه، به زودی 
در نانوایی ها به شکل:

ربع نون، نیم نون، تمام نون طرح قدیم )برشته(و تمام نون طرح جدید 
)دور خمیری( عرضه می گردد!

 سال ها گذشت و گذشت و گذشت و ساندیس ها کماکان تولید 
شدند و تولیدکنندگان نوشتند از »اینجا« باز کنید و مردم همچنان 

از »آنجا« باز می کردند!

 اينی كه ميگن حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه 
می رفت، منظور اينه كه حسنی فراگير پيام نور می خونده ؟!

 ن��ون و پنی��ر آوردیم...دخترت��ون رو بردی��م... . دخترم��ون 
ارزونیتون... ن��ون و پنیر بدید به مون!!  )تأثی��ر افزایش قیمت نان بر  

مراسم خواستگاری در ماه های آینده!(

 یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود! )دقت کنید، هیچ 
کس نبود( ... در آبادی کوچکی مردمی زندگی می کردند… حاال می 

فهم، ما با قصه خواب نمی رفتیم. همون اول هنگ می کردیم!!!

زندان باید جایی برای نگهداری اف��راد مجرم و خالفکار 
باشد، چرا که این افراد برای تنبیه شدن در آنجا هستند، 
ولی برخی از این خالفکاران با روش های عجیبی از زندان 
فرار می کنند.فرارهای بزرگ را در فیلم ها دیده ایم ولی 
بعضی از آنها در واقعیت ه��م رخ داده اند که در ادامه این 

مطلب به بررسی جالب ترین این فرارها می پردازیم.
    کرجی ساخته شده از بارانی

طوالنی تری��ن و بهترین ف��رار از زندان، متعلق به س��ال 
1962 است؛ وقتی سه زندانی توانستند از زندان معروف 
آلکاتراز ک��ه در جزیره ای در سانفرانس��یکو واقع اس��ت 
فرار کنند. ش��یوه  فرار آنها به نظ��ر باورنکردنی می آید. 
آنه��ا از بارانی زندانی ه��ا برای خود کرجی س��اختند تا 
بتوانند ب��ا آن، خود را به س��احل برس��انند. البته فرانک 
موریس، ج��ان و کلرن��س انگلی��ن ابتدا ب��ه مدت یک 
هفته مش��غول کندن دی��وار بتن��ی سلولش��ان بودند. 
 آنها جدای از قاش��ق، از ی��ک مته هم اس��تفاده کردند؛ 
مته ای ک��ه آن را با موت��ور جارو برقی درس��ت کرده 
بودند. از طریق هواکش ها به سقف ساختمان رسیدند و 
از آنجا توانستند از محوطه زندان خارج شوند. برای این که 
نگهبانان از فرارشان مطلع نشوند، چیزی شبیه سرشان 
درس��ت کردند و آن را در تختخواب گذاش��تند. تا امروز 
کس��ی خبری از آنها ندارد و تنها اثری که از آنها به دست 
آمده بخش هایی از کرجی شان است که کنار ساحل پیدا 
 شده است. ش��اید هم اصال سالم به س��احل نرسیده و در

 آب های اقیانوس آرام غرق شده باشند.
    فرار با هلی کوپتر

آدم انتظار دارد چنین فراری را فق��ط در فیلم ها ببیند؛ 
فراری که یک مجرم یونانی به نام واسیلیس پالئوکوستا 
توانست در س��ال 2۰۰9 از زندان کریدالوس یونان به آن 
 دس��ت یابد. زمان هواخوری زندانی��ان در حیاط زندان،

هلی کوپتری به حیاط نزدیک می شود و پالئوکوستا با آن 
از زندان می گریزد. او طنابی را که از هلی کوپتر آویزان بود 

می گیرد و طعم آزادی را با پرواز از فراز زندان می چشد.
    نارنجک پرتقالی

میشل وژور با خالقیت باالیی که دارد، توانسته تا به حال 
 پنج بار از زندان های فرانس��ه فرار کند. یک بار از پرتقال 
به عنوان نارنجک دستی استفاده کرد. او با پرتقال کاری 
کرد که شبیه نارنجک دستی ش��ود و با آن توانست کلیه 
نگهبانان را ترسانده و از زندان فرار کند، هر چند که بعدا 

دوباره دستگیر شد.
    نقش معلول بازی کردن

در س��ال 2۰۰۰، نورالدین بن االل به راحتی هرچه تمام 
تر و بدون نیاز به مقدم��ات، از زندان فرار کرد. این زندانی 
بلژیکی، خ��ود را به فلج��ی زد و با این روش توانس��ت از 
زندان فرار کن��د. البته پلیس پس از م��دت کوتاهی او را 

دستگیر کرد.
   مخفی شدن در چمدان

در س��ال 2۰11 همس��ر یک زندانی مکزیکی در زندان 
چتومال مکزیکو سیتی به مالقات شوهرش جوآن رامیرز 
می رود و همراه خود چمدانی می برد تا همس��رش را در 
آن مخفی کند و فراری دهد. جالب است که این خانم 19 
ساله موفق به انجام این کار شد، اما اضطرابش باعث شد 
که مأموران به او مشکوک شده و چمدانش را مورد بازرسی 
قرار دهند. مأموران از دی��دن زندانی که خود را در کیف، 

مچاله کرده بود خیلی هم تعجب نکردند.
   مردن از ایدز

استوان جی راسل در سال 1998 در زندان هریس کونتی 
در هوس��تون نقش بیمار مبتال ب��ه ایدز را ب��ازی کرد. او 
توانست با خوردن قرص های مسهل، نشانه های بیماری 
ایدز را به وجود بی��اورد. او همچنین مدارک بیماری اش 
 را دس��تکاری کرد، به گونه ای که مدارکش کامال گواهی 
می دادند که او به ایدز مبتالست. این زندانی برای درمان 
به بیمارستان فرستاده می شود، در آنجا خود را به جای 
یکی از دکتره��ا جا می زن��د و گزارش مرگ خ��ود را به 
مس��ئوالن زندان می دهد. البته پلیس، او را پس از مدت 
کوتاهی دوباره دستگیر  و دادگاه او را به 1۴۴ سال زندان 

محکوم می کند.
    فرار با جرثقیل

فرار جسورانه   بعدی متعلق به یک زندانی آلمانی است. 
کریستین ب. در سال 2۰۰۴ از زندان لوبک فرار می کند. 
او توانس��ت به کمک یه جرثقیل و نردبانی که خودش در 
آهنگری زندان ساخته بود از دیوار زندان فرار کند. جالب 
اینجاست که او برنامه   فرارش را به گونه ای ترتیب داده 
بود که پس از بیرون آمدن از زندان، با خیال راحت سوار 
یک مرسدس بنز لیموزین ش��ود. البته او بیشتر از چهار 
روز نتوانست از آزادی اش لذت ببرد، برای این که دوباره 

دستگیر شد.
    ملحفه در نقش طناب

در سال 172۴ جک شپارد توانست خیلی راحت از زندان 
نیوگیت انگلیس فرار کند. او با یک سوهان، زنجیرهایش 
 را باز کرد، س��پس دیوار را س��وراخ ک��رد و بعد به کمک 
ملحفه هایش که به هم گره زده بود از سلولش خارج شد و 
به زمین رسید. البته او این کارها را بسیار ماهرانه انجام داد، 

اما این فراری هم دوباره دستگیر و مدتی بعد اعدام شد.
   چاقوی ساخته شده از رادیو

پیتر اس توانست در س��ال 1978 در بهداری زندان برای 
خود از تک��ه های یک رادی��و، چاقویی بس��ازد و با آن دو 
پرستار مرد را زخمی کرده و فرار کند، اما جالب اینجاست 
که بعد از دو روز، او خ��ود را به صورت داوطلبانه به پلیس 

معرفی کرد.
    فرار تخم مرغی

یکی از بامزه ترین م��وارد فرار از زن��دان، متعلق به والتر 
اس است. این زندانی سوئیسی از س��ال 1981 از زندان 
رگندورف در شرق سوئیس گریخت و در یادداشتی که در 
سلولش باقی گذاشته بود، نوشته بود: رفته ام دنبال تخم 
مرغ! این فراری توانسته بود میله های پنجره  زندان را با 
سوهان باز کرده و به حیاط زندان برسد. از قبل هم نردبانی 
 برای فرار مهیا ک��رده بود که با کم��ک آن از دیوار زندان 

می گریزد، البته والتر نیز دوباره دستگیر می شود. 

جالب ترین فرارها از زندان
+8+29
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

دانستنی

خواندنی

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

درحالی که ایده س��فر در زم��ان به عنوان 
یکی از موضوعات فیلم های علمی- تخیلی 
به تصویر کشیده می ش��ود، یک دانشمند 
مؤسسه فناوری ماساچوست با تصدیق این 
که س��فر در زمان با قوانین فیزیک سازگار 
است، گفت: تردیدی در این مسئله نیست 
که می ت��وان به آینده س��فر ک��رد. ادوارد 
فرهی مدیر مرکز فیزیک نظری مؤسس��ه 
فناوی ماساچوس��ت اظهار داشت: سفر در 
زمان با قوانین فیزیک، برای تغییر سرعت 
حرکت ساعت س��ازگار اس��ت و تردیدی 
نیس��ت که می توان به آینده س��فر کرد. این درحالی اس��ت که فرهی یادآور ش��د: اکثر 
 فیزیکدان ها فکر می کنند که می توان به آینده س��فر کرد، اما بازگش��ت از آن، مس��ئله

 پیچیده تری است.
ریشه ایده سفر در زمان از نظریه نسبیت انیش��تین گرفته شده که نشان می دهد چگونه 
مسئله گذشت زمان نسبتی است و بستگی به سرعت سفر در زمان دارد. هرچقدر سریع تر پیش 
بروید به زمان بیشتری برای حرکت آرام نیاز دارید؛ برای مثال فردی که با یک فضاپیمای 
بسیار سریع سفر می کند، س��فری را در دو هفته تجربه می کند که برای افرادی که روی 
زمین هستند 2۰ سال بوده است. در این میان، فردی که می خواهد به یک دوره مشخص از 
آینده سفر کند باید سوار یک وسیله نقلیه بسیار سریع شود که زمان را بکشد. فرهی یادآور 
شد: وقتی که انیش��تین این مس��ئله را بیان کرد که جریان زمان یک مسئله ثابت نیست، 

موضوع بسیار مهمی بود.
اگرچه این نوع دستکاری ها بر سرعتی تأثیر می گذارد که زمان به جلو حرکت می کند، مهم 
نیست که سرعت شما چقدر است، زمان همچنان به آینده حرکت می کند و دانشمندان 

نمی توانند پیش بینی کنند که سفر به گذشته چگونه امکان پذیر می شود.
راه حل های عجیب و غریبی برای معادالت انیش��تین وجود دارد که اظهار می دارد سفر 
به گذشته ممکن است میسر باشد، اما این کار نیازمند نیمی از جرم کیهان در قالب انرژی 
است و ممکن است کل کیهان را از بین ببرد. حتی اگر علم، یک شیوه برای سفر به گذشته 

بیابد، تضادهای مشکل آفرین در این میان مطرح می شوند.

کم فروغ ش��دن کامپیوترهای دس��کتاپ 
را می توان به چند عامل مرتبط دانس��ت، 
 از جمل��ه فراگی��ری لپ تاپ ه��ا، آم��دن 
پُست پی سی ها و باال گرفتن تب استفاده 

از خدمات ابری.
دس��کتاپ ها می توانند س��نگین، گران و 
 با س��ختی قابل جا ب��ه جا کردن باش��ند،

به خصوص وقتی با مکعب کوچک شرکت 
Xi۳ مقایس��ه ش��وند. Xi۳ می گوید که 
هدفش از ساخت این مکعب کوچک، ارایه 
کامپیوترهای��ی کم هزین��ه، صرفه ج��و در 
مصرف انرژی و با طراحی همه پسند است.

دیوی��د پولیتیس  مدی��ر بازاریاب��ی Xi۳ در باره این محص��ول که پایین تری��ن مدل آن 
X5A  ن��ام دارد می گوی��د که دس��کتاپ های قدیم��ی در ذات خود کهنه ش��ده اند و در 
س��اخت آنها منابع طبیعی زیادی استفاده می شود و دس��ت آخر هم قیمت گرانی دارند. 
 همین عوامل موجب ش��د تا اعضای Xi۳ دس��ت به کار س��اخت یک کامپیوتر قوی ولی

 کوچک شوند.
مدل X5A  برخوردار از یک پردازشگر دو هس��ته ای 6۴ بیتی x8۴، با فرکانس پردازشی 
1/8 گیگاهرتز است که به همراه دو گیگابایت رم، در داخل مکعبی در ابعاد یک گریپ فروت 
گنجانده شده اند. متریال مورد استفاده در س��اخت این کامپیوتر فقط معادل پنج مورد از 

مواد مورد استفاده در یک دسکتاپ سنتی است.
حاال این شرکت به دنبال تأمین منابع الزم برای تولید انبوه کامپیوتر کوچک خود است و 
می خواهد مدل پیشرفته آن، یعنی X7A را هم با پردازنده چهار هسته ای x86 عرضه کند 
که به درد بازی خورها و کاربران حرفه ای تر می خورد. قیمت س��ه مدل این کامپیوتر، بین 

5۰۰ تا 1۰۰۰ دالر خواهد بود.
اما پرسش اینجاست که آیا با رشد روز افزون پُست پی سی هایی که قدرت پردازشی زیادی 
را در ابعادی کوچک به کاربران ارایه می کنند، آیا کسی حاضر هست چنین پولی را بابت این 
مکعب کوچک بدهد؟ انتخاب شما در این دامنه قیمتی )5۰۰ تا 1۰۰۰ دالر( چه محصولی 

است؟ دسکتاپ، لپ تاپ، تلفن هوشمند، یا تبلت؟

دوچرخه یکی از وسایل حمل و نقل بس��یار مهم در سراسر 
دنیاس��ت و این روزها به علت آلودگی در دنیا استفاده از این 

وسیله بیشتر شده است.
مهدی مؤمنی یکی از طراحان برتر کشور است که تا به حال 
طرح های مختلفی درمورد دوچرخه ارایه داده و جوایز زیادی 

نیز برنده شده است.
آخرین طراح��ی او به نام »ویرونا« ی��ک دوچرخه الکتریکی 
است که با توجه به تقاضای جهانی می تواند با یک استقبال 

خوب جهانی روبه رو ش��ود. این دوچرخ��ه همچنین دارای 
 یک بدنه بسیار انعطاف پذیر اس��ت، به طوری که به راحتی 
می توانید بدنه آن را به دلخواهتان تعویض کنید و هر روز با 

یک بدنه خاص به بیرون بروید.
یکی دیگر از نکات این دوچرخه، انعطاف پذیری بدنه آن است. 
این دوچرخه را می توانید در حالت های اسپرت، راحت و ... 
قرار دهید و حتی محلی برای قرار دادن کیف نیز در آن برنامه 

ریزی شده است.

کامپیوتر رومیزی بسیارکوچک سفر در زمان، امکان پذیر است!

دوچرخه الکتریکی با طراحی ایرانی 

قایق های تفریحی از جمله وسیله هایی هستند که میلیاردرها 
دوست دارند همیشه یکی از آنها را داشته باشند.

قای��ق ه��ای تفریح��ی بس��یار زی��ادی در دنی��ا وج��ود دارند 
اما برخ��ی از آنه��ا بس��یار لوکس ت��ر و ب��ا امکانات بیش��تری 
هس��تند و البت��ه قیم��ت بیش��تری نی��ز دارن��د. در ادام��ه 
 ای��ن مطل��ب نگاه��ی داری��م ب��ه تع��دادی از این قای��ق های

 تفریحی بسیار لوکس:

“ Vertigo " قایق
قايق ورتيگ��و يکی از 
بلندترين و بزرگ ترين 
قايق های تفريحی و 
بادبانی دنياس��ت و 
توس��ط فردی به نام  
»فيلپ برند« طراحی 
شده است. اين قايق 
ب��ه تمام��ی امکانات 
 مجهز اس��ت و از آن 
به عنوان مجلل ترين قايق بادبانی و ماهيگيری دنيا نيز ياد 

می كنند.

”۲۹ Iguana “ قایق
این قایق شاید به نظر 
خیلی مجلل نباشد اما 
بسیار سریع و باقدرت 
است. همچنین دارای 
برخی از امکانات اولیه 

نیز هست.
نکته اصلی درمورد این  

قایق، این است که می 
تواند در خشکی و آب 
حرکت کند. این بدین منظور است که این قایق یک هاورکرافت 

نیز هست.

”Eclipse " قایق
 این قایق به عنوان بلندترین و گران ترین قایق دنیا شناخته می 
شود، چرا که قیمت آن در حدود 8۰۰ میلیون دالر تخمین زده 
می شود و توسط یک میلیونر روسی و مالک باشگاه چلسی رومن 

آبراموویچ خریداری شده است.
 ای��ن قای��ق دارای دو مح��ل ف��رود هلیکوپت��ر و همچنی��ن 
2۴ اتاق میهمان اس��ت. ای��ن قای��ق 16۴ متر ط��ول دارد و از 
 امکانات آن م��ی توان به ی��ک زیردریایی کوچک و دو اس��تخر 

اشاره کرد.

“ ORSOS " قایق
ش���رکت آلمان����ی 
ORSOS طرح هایی 
از ی��ک قایق بس��یار 
لوک��س ب��ا قیمت��ی 
نزدیک به ۴/6 میلیون 
دالر را ارایه کرده است 
ک��ه در آن، ش��ما می 
اس��تخر،  توانی��د 
ات��اق  آش��پزخانه، 
پذیرایی و حتی سینما را مش��اهده کنید. این قایق با استفاده از 
سیستم های خورش��یدی کار کرده و همچنین توانایی جابه جا 

کردن 12 نفر را دارد.

مجلل ترین قایق های تفریحی 

بلندترین 
موتورسیکلت جهان 

بلندترین موتورسیکلت جهان با ارتفاعي برابر با 
3/4۲  متر توسط یک شرکت آمریکایي ساخته 
شد. بنابر اعالم مسئوالن ثبت رکوردهاي جهاني 
گینس طول این موتور 6/18 متر است و وزني 
برابر با ۲/۹4 تن دارد. شرکت سازنده بلندترین 
موتورسیکلت جهان در یک فرصت سه ساله 
توانست در  سال ۲007 میالدي با ساخت آن، 
رکورد را به دست آورد.
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