
رشد اصفهان در جذب گردشگر خارجی

 تقلید از غرب 
 هیچ ملتی را به جایی نمی رساند

 »رادیو لبخند«
 دهه فجر راه اندازی 
می شود

با وجود همه تحریم ها و تبلیغات سوء ، محقق شد

رهبر معظم انقالب:

 برای اولین بار در ایران 
پیروز می شویم 6

اکبر عبدی هم 
هسته ای شد  52

3

استیضاح  وزیر کشاورزی 
5اعالم وصول شد

مجلس به دنبال مچ گیری نیست

 یک شبه 200میلیارد تومان از کیسه بیت المال رفت  

رییس مجلس با بیان این که مجلس در ام��ر نظارت خود به دنبال 
مچ گیری نیست، گفت:  دولت اگر اشکالی در قانون می بیند، با ارایه 
الیحه، پیش��نهاد خود را به مجلس بدهد.علی الریجانی در صحن 
علنی مجلس با اشاره به سفر رهبر معظم انقالب، به استان خراسان 
شمالی، اظهار داشت: س��فر رهبر معظم انقالب به استان خراسان 

شمالی عالوه بر خیر و برکت برای مردم این خطه ...

 ایران-کره 
 جدال اشک و لبخند 

ایران – کره جنوبی را باید س��نتی ترین دیدار آس��یا 
نامید. در دورانی که هنوز قدرت های نوظهوری مانند 
ژاپن و عربستان پیدا نشده بودند، دو تیم شرق و غرب 
آس��یا معادالت فوتبال قاره بزرگ را شکل می دادند. 
نبرد آنها را می توان با دیدارهای کالس��یکی همچون 
برزیل -آرژانتین در آمریکای جنوبی و آلمان - ایتالیا 

یا آلمان - انگلیس در اروپا مقایسه کرد. 

س: مهر[
]عك
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 حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر انقالب اس��المی روزگذش��ته 
در جمع پرش��ور هزاران نفر از دانش��جویان، دانش آموزان و دیگر 
جوانان خراس��ان ش��مالی، »س��بک زندگی« را بخش اساس��ی و 
حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی خواندند و با دعوت 
از نخبگان و صاحبان فکر و اندیش��ه برای »پرداختن به این مفهوم 
مهم، آسیب شناسی وضع موجود س��بک زندگی در ایران و چاره 
جویی در این زمین��ه« تأکید کردند: پیش��رفت در علم و صنعت و 
اقتصاد و سیاست که بُعد ابزاری تمدن اس��المی را شکل می دهد 
وسیله ای است برای دس��تیابی به سبک و فرهنگ صحیح زندگی 
و رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی. ایشان، مفهوم 
پیشرفت را تداعی کننده حرکت، راه و صیرورت دانستند و افزودند: 
در هر برداش��تی )چه مادی و چه معنوی( از مفه��وم توقف ناپذیر 
پیشرفت، س��بک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه زیستن اهمیت 
فراوانی دارد. رهبر انقالب برای تبیین بیشتر اهمیت سبک زندگی 
به تشریح جایگاه آن در تمدن نوین اس��المی پرداختند و افزودند: 
اگر پیش��رفت همه جانبه را به معنای تمدن س��ازی نوین اسالمی 
بگیریم این تم��دن دارای دو بخش ابزاری و »حقیقی و اساس��ی« 
خواهد بود که س��بک زندگی بخ��ش حقیقی آن را تش��کیل می 
دهد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحق��ق هر دو بخش تمدن نوین 
اسالمی را ضروری خواندند و افزودند: بخش ابزاری یا سخت افزاری 

این تمدن، موضوعاتی اس��ت که در فضای امروز، به عنوان نمودهای 
پیشرفت مطرح می ش��ود، از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، 
اعتبار بین المللی و نظایر آن. ایش��ان خاطرنش��ان کردند: در این 
زمینه البته پیشرفت های خوبی داشته ایم، اما باید توجه کرد که این 
پیشرفت ها، وسایل و ابزاری است برای دستیابی به بخش حقیقی و 
نرم افزاری تمدن اسالمی؛ یعنی سبک و شیوه زندگی. رهبر انقالب 
اسالمی، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر 
خانواده، ازدواج، نوع مس��کن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، 
کس��ب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های مختلف، 
اشاره کردند و افزودند: در واقع س��بک زندگی به همه مسائلی برمی 
 گردد که متن زندگی انس��ان را ش��کل می دهند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، با اشاره به توجه عمیق اسالم به مفهوم سبک و فرهنگ 
زندگی افزودند: در معارف اسالمی، اصطالح عقل معاش در مفهوم 
جامع خود، مترادف مفهوم سبک و فرهنگ زندگی است و در قرآن 
کریم نیز آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد. ایشان با تأکید بر این که 
بدون پیشرفت در بخش حقیقی تمدن سازی نوین اسالمی؛ یعنی 
»سبک و فرهنگ زندگی«، اهداف این تمدن بزرگ محقق نخواهد 
شد افزودند: متأسفانه ما در این بخش، پیشرفت چشمگیری نداشته 
و مثل بخش اول؛ یعنی علم و صنعت و نظایر آن پیشرفت نکرده ایم.

جای استاندار خالی بود

اختصاص 25 میلیارد ریال 
برای نوسازی همت آباد

 گرانی کاغذ به دلیل 
وقفه در واردات بود

نگاهی به رابطه سینما و 
سیگار در ایران و جهان

 خشکسالی های اصفهان
 امنیت غذایی را تهدید 

می کند
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آگهی مزایده 
شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به واگذاری پاركينگ 
عمومی مي�دان امام خمينی )ره( ش�هر درچ�ه به بخش 
خصوصی به صورت اج�اره بهاء ماهيانه اق�دام نمايد. لذا 
از متقاضيان درخواس�ت می گردد جهت دريافت اسناد 
مزايده تا مورخ 1391/8/3 به ش�هرداری درچه مراجعه 

علیرضا اطهری فرنمايند.
شهردار درچه
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم آگهی مزایده شماره 91-3-269
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد منابع آب فلزی مازاد خود را به شرح 

ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/6
گشايش پاكات مزايده: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/7

www.abfa.esfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پايگاه اينترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

تضمین )ریال(شرح
6/975/000منبع آب فلزی واقع در طالخونچه )حومه مباركه(

1/560/000منبع آب فلزی واقع در سياهبوم )حومه مباركه(

1/560/000منبع آب فلزی واقع در كركوند محله محمديه )حومه مباركه(
1/300/000منبع آب فلزی واقع در كركوند خيابان امام كوی نشاط 3 )حومه مباركه(

علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان در همایش گرامیداش��ت س��الروز جهانی 
اس��تاندارد و تجلیل از برگزیدگان عرصه کیفیت اس��تان اظهار کرد: استان اصفهان 
از ظرفیت های بس��یاری در بخش های مختلف برخوردار بوده که این موضوع س��بب 

شاخص بودن اصفهان در سطح کشور شده است.
وی با بیان اینکه اصفهان در بخش استاندارد س��ازی از اس��تان های فعال و پیشتاز در 
سطح کشور به شمار می رود، ادامه داد: در حال حاضر مقوله استاندارد سازی در استان 
اصفهان در حال نهادینه ش��دن است و مطالبات ش��هروندان از مسئوالن در راستای 

استاندارد بودن تولیدات این موضوع را نشان می دهد.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه بی توجهی به استانداردسازی و برخی از بی تدبیری ها 
در احداث ساختمان ها سبب بروز خسارت های اقتصادی ناشی از وقوع برخی از حوادث 
می شود، تصریح کرد: آمادگی انسان ها برای مقابله با حوادث احتمالی از تبدیل شدن 

برخی از حوادث به بحران ها جلوگیری می کند.
وی با اشاره به اینکه خسارات ناشی از وقوع زلزله به مناطق زلزله زده آذربایجان غربی 
ناش��ی از بی توجهی به مقوله استاندارد سازی بوده اس��ت، اضافه کرد: استان اصفهان 
موظف به ساخت و بازسازی 2 هزار و 600 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده ورزقان 

و اهر است.
ذاکر اصفهانی به ضرورت احداث و باز سازی این ساختمان ها بر اساس استاندارد های 
روز ساختمانی اشاره و تاکید کرد: توجه به مباحث آموزشی برای ساز و کار بخشیدن 

به مقوله استاندارد سازی در جامعه ضروری است.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر فعالیت های صنعتی اس��تان اصفهان بر اس��اس 
استاندارد های مشخص شده برای این فعالیت ها اس��ت، افزود: اصفهان از استان های 
فعال در بخش های صنعتی محس��وب می ش��ود و در حال حاضر اس��تان اصفهان در 

صادرات بخش های صنعتی 50 درصد رشد دارد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر اداره کل استاندارد استان به استاندارد 
بودن فعالیت های تمام بخش های اس��تان توجه دارد، گفت: استاندارد سازی باید به 
عنوان یک مقوله مهم در زندگی و کار تمام مردم نهادینه شود و این موضوع به رشد و 

ارتقای اقتصاد کشور کمک می کند.

استاندار اصفهان  خبر داد 

رشد 50 درصدی صادرات بخش های صنعتی اصفهان



چهره روزیادداشت

 میرسلیم  
رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه شد

یک عضو شللورای مرکزی حزب مؤتلفه اسللالمی اعالم کرد:  انتخاب 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسللالمی که قرار بود، در شللورای مرکزی این 
حزب انجام شود، به هفته آینده موکول شد. حمیدرضا ترقی با اعالم 
این خبر افزود:  در جلسلله شللورای مرکزی حزب مؤتلفه اسللالمی، 
سللید مصطفی میرسلللیم به عنوان رییللس شللورای مرکزی حزب 
 مؤتلفه اسللالمی،  حبیب اهلل عسللگراوالدی به عنللوان نایب رییس و 
سید مهدی جوالیی و پزشللکیان نیز به عنوان منشللی های شورای 

مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی انتخاب شدند.

روابط حماس با ایران
 قوی و مستمر است

محمود الزهار گفت: روابط حماس با تهران قوی و مسللتمر و موضع 
حماس درباره سللوریه بی طرفی مثبت اسللت. عضو دفتر سیاسی 
حماس افزود: روابط ما با ایران قوی و سللازنده  است و تهران با همه 
ابزار ممکن از جنبللش حماس حمایت می کنللد و این حمایت ها 
متوقف نشده است. وی ضمن تأکید بر موضع بی طرفی مثبت در امور 
سوریه گفت : حماس در امور داخلی هیچ کشور عربی و در اختالفات 

داخلی آن دخالتی ندارد.

 برگزاری  جلسه دولت 
در محضر  رهبر انقالب

علی صدوقی دبیر هیأت دولت با اشاره به سفر رهبر معظم انقالب به 
استان خراسان شمالی گفت: انشللاءاهلل جلسه روز چهارشنبه هیأت 
دولت روز 26 مهرماه در محضر رهبر معظم انقالب  و با حضور اعضای 
هیأت دولت تشکیل خواهد شللد. وی افزود: در این جلسه، آخرین 

مصوبات مرتبط با پیشرفت استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دبیر هیأت دولت تصریح کرد: سرپرستی هیأت دولت را در این سفر 
محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور بر عهده خواهد داشت.

         نقشه ای در کار نبوده !
فاطمه هاشمی دختر آیت اهلل هاشمی رفسللنجانی گفت: مهدی در 
تماس تلفنی که با پدرم داشته، گفته در این مدت سؤال های جدی از 
من پرسیده نشده است. او بیشتر توی یک اتاق انفرادی است، برخورد 
مناسللبی با وی صورت گرفته و به گفته خودش، در اتاقش سرویس 
بهداشللتی وجود دارد و یک پتو دارد که می خوابد و خواستار کتاب 
برای مطالعه بوده است. وی با بیان این که مهدی با هیچ نقشه ای به 
ایران نیامده است، افزود: مهدی یک سللال و نیم قبل که کارش در 
دانشگاه آزاد آکسفورد تمام شد و دیگر نیازی به ماندن دائم نداشت 
و می توانسللت با سللفر به ایران و انگلیس کارهایللش را انجام دهد، 
تصمیم به برگشت گرفت و همان طور که گفته شد، در داخل ایران 
مخالفت های شدیدی با برگشت مهدی صورت می گرفت و مسئوالن 
در تماس با پللدرم بر این موضوع تأکید می کردنللد و پدر هم همین 

پیغام را به مهدی می داد.

 طرح سؤال 
تغییر نکرده است

یکی از طراحان سؤال از رییس جمهور گفت: من شخصا معتقدم اگر 
به این جمع بندی رسللیده ایم که چنین سللؤالی باید مطرح شود و 
به خصوص این که در این سؤال فقط مباحث اقتصادی در حوزه ارز 
و بحث عملکرد بانک مرکزی مطرح شللده، دلیلی ندارد که مشکلی 
به وجود بیاید.« علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه در مجلس و یکی از 
طراحان سؤال از رییس جمهور در گفتگو با فرارو گفت: تغییری در 
طرح سؤال از رییس جمهور ایجاد نشده و این طرح تنها شامل یک 
سؤال پیرامون مباحث اقتصادی در حوزه ارز و عملکرد بانک مرکزی 
است. وی با تکذیب اضافه شللدن بحث واردات خودروهای لوکس و 
واردات گندم به طرح سؤال از رییس جمهور گفت: در سؤال تنها به 
تاریخ 21 شهریور اشاره شللده که در آن روز قیمت دالر در چندین 

نوبت افزایش پیدا کرد.

حقوق نمایندگان کنگره آمریکا چقدر 
است؟

حقوق و مزایای دریافتی نمایندگان کنگره آمریکا همللواره یکی از علت های 
ناخرسندی مالیات دهندگان آمریکایی در سال های گذشته بوده است. حقوق 
سالیانه اعضای عادی مجلس و سنای آمریکا 174 هزار دالر اعالم شده است. این 
در حالی است که بر اساس قوانین مصوب، نمایندگان، این آزادی عمل را دارند 
که افزایش حقوق ساالنه را نپذیرند و همان حقوق سال های قبل را دریافت کنند. 
همچنین اداره مدیریت پرسنل آمریکا با اعمال محاسباتی، در رویکرد پرداخت 

حقوق کنگره ای ها تأثیر می گذارد.

اخبار کوتاه

 برخی  کج سلیقگی ها 
به جریان اصولگرایی ضربه زد  

سردار طالیی/ عضو شورای شهر تهران

متأسللفانه به نظر من در سللالیان اخیر اتفاقاتی افتاد و به خاطر 
برخللی از کج  سلللیقگی  ها و بی دقتی های دوسللتان، ضرباتی بر 
پیکره جریان اصولگرا وارد آمد. وقتی عده ای به دنبال این باشللند 
که مردم را به جای جمع کردن حول محور انقالب و رهبری، حول 
محور خودشللان جمع کنند، چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد 
که در این بین، میللان نیروهای انقالب، چالش و اختالف و زاویه 
ایجاد می شللود. وی افزود: عاقبت میان جریان اصولگرا در برهه ها 
و زمان هللای الزم وحللدت 
حداکثللری ایجللاد خواهللد 
شللد و هرجا پللای انقالب و 
آرمان هللا و ارزش هللای آن 
پیش بیایللد جریان اصولگرا 
متحد و همدل وارد خواهد 
شد و در انتخابات آینده نیز 
 چنیللن اتفاقللی رخ خواهد 

داد.
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اقتدار نیروهای مسلح ایران، برای دشمنان هراس آور است

آیت اهلل مؤمن عضللو فقهای شللورای نگهبللان قانون اساسللی آمادگی نیروهای مسلللح کشللور 
 بلله منظللور دفللاع از کشللور و نظللام اسللالمی را بللرای دشللمنان هللراس آور و برای دوسللتان

 عزت و افتخار دانست.

شکایت معاون رییس 
جمهور از چند نماینده 

استیضاح  وزیر کشاورزی 
اعالم وصول شد

عضو هیأت نظللارت بر رفتار نماینللدگان مجلس اعالم کرد: رسللیدگی به 
شکوائیه معاون حقوقی رییس جمهور از تعدادی از نمایندگان مجلس را در 
دستور کار خود داریم. غالمرضا اسداللهی نماینده تایباد و تربت جام با اعالم 
این خبر اظهار داشت: خانم دکتر فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور 
از تعدادی از نمایندگان به خاطر نطق ها و اظهارنظرهای آنها درباره دولت 
به قوه قضائیه شکایت کرده و سیستم قضائی نیز از هیأت نظارت مجلس در 

این باره استعالم کرده است. 
وی در ادامه اضافه کرد: هیأت نظارت، پرونده ها را با حضور نمایندگانی که 
از آنها شکایت شده بررسی می کند و پس از شنیدن اظهارنظر نمایندگان 

بنابر اقتضای پرونده، آن را پیگیری خواهد کرد.   

در جلسه مجلس، استیضاح وزیر کشاورزی در صحن مجلس اعالم وصول 
شللد. نمایندگان، نارضایتی کشللاورزان و دامداران از وضعیت کشاورزی 
کشور را از محورهای این استیضاح معرفی کردند. بنا بر این گزارش، جلسه 
استیضاح وزیر کشاورزی ظرف 10 روز آینده برگزار می شود. این استیضاح 
در ابتدای هفته جاری در حالی اعالم وصول شد که استیضاح وزیر ورزش و 
جوانان مجلس شورای اسالمی به دلیل اولویت مسائل اقتصادی در صحن 
علنی مجلس شللورای اسالمی لغو شللد. با این حال علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی با بیان این که مجلس باید نقص و اشتباه خود را در 
نظارت بر اقتصاد کشور بپذیرد تأکید کرد: صرف اعالم نظر مسئولیت انجام 

نمی پذیرد و باید با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی برخورد کرد.

رییس مجلس با بیان این که مجلللس در امر نظارت خود 
به دنبال مچ گیری نیست، گفت:  دولت اگر اشکالی در قانون 
می بیند، با ارایه الیحه، پیشللنهاد خود را به مجلس بدهد.

علی الریجانی در صحن علنی مجلس با اشاره به سفر رهبر 
معظم انقالب، به اسللتان خراسان شللمالی، اظهار داشت: 
سفر رهبر معظم انقالب به اسللتان خراسان شمالی عالوه 
بر خیر و برکت برای مردم این خطه در شللرایط حسللاس 
فعلی، حاوی تحلیل جامللع از وضعیت و ارایه راه روشللن 
برای ملت سرافراز ایران و قوای سلله گانه و نخبگان کشور 
اسللت. وی افزود: نکته مهمی که رهبر معظم انقالب بارها 
به آن تأکید داشللتند، توجه به ابعاد پیشللرفت اسالمی و 
داشللتن برنامه متناسب با شللرایط و ارزیابی و رصد دقیق 
و منطقی و به دور از شللعارزدگی از اوضاع کشللور اسللت. 
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب درخصوص تحریم ها تأکید کرد:  فرمایشات 
رهبری روشنگری دقیقی بود و درست است که تحریم ها 
مشکالتی پدید آوردند، اما برخی بی تدبیری ها مشکالت را 
افزایش داده و آنچه مهم است عالج کار در این بخش است 
و نمی توان انتظار داشللت بدون عزم ملللی و اراده عمومی 
در سللاماندهی وضع اقتصادی و بهبود شرایط ملی کشور، 

تغییری در اراده دشمنان اسالمی ایجاد شود.

روحانی عضو مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: به 
نظر من باید همه افراد، گروه ها و تشللکل های سیاسی 
در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری حضور پیدا کنند. 
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا از کاندیداتوری 
ناطق نوری یا هاشمی رفسللنجانی در انتخابات یازدهم 
ریاست جمهوری حمایت می کنید، یا نه، افزود: افرادی 
که شما از آنها نام بردید اعالم کرده اند که در انتخابات 
آینده شللرکت نخواهند کرد. روحانللی در ادامه به این 
پرسش که آیا شما داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 

می شوید، پاسخی نداد.
وی درخصوص وسعت فعالیت اصالح طلبان در انتخابات 
آینده نیز افزود: این موضوع را باید از خود اصالح طلبان 
پرسید، چراکه بنده از برنامه و تصمیمات آنها بی خبرم، 
اما همان طور که اذعان داشللتم باید هملله گروه ها در 
انتخابات آینده شرکت کنند. نماینده رهبر معظم انقالب 
در شللورای عالی امنیت ملی در پاسللخ به این سؤال که 
تحریم های جدیللد اتحادیه اروپا علیه ایللران را چگونه 
ارزیابی می کنیللد، گفت: آنهللا قباًل مدعللی بودند که 
تحریم ها در چارچوب سللازمان ملل است، در حالی که 
 این تحریم ها در چارچوب سللازمان ملل متحد نیست؛ 

تحریم ها یک جانبه است.

 امیر فللرزاد اسللماعیلی فرمانده قللرارگاه پدافنللد هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( با اشللاره به توانمندی هللای روزافزون 
صنعت دفاعللی در طراحی و سللاخت پهپللاد )پرنده های 
هدایت پذیللر از دور( از بلله کارگیری جدیدتریللن پهپاد 
پدافندی کشللور با نام »حازم« در مأموریت های متناسب 
 پدافنللد هوایی خبللر داد. فرمانده قللرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیللاء)ص( ادامه داد: پهپاد »حازم« در سلله مدل 
برد کوتاه، متوسللط و بلند به صورت یک الیه پنهانی برای 
قرارگاه پدافنللد هوایی توسللط مجموعه قرب قللرارگاه و 
متخصصین پدافند هوایی، طراحی شد. وی تأکید کرد: از 
این پهپاد، هم در بحث هدف، هم شناسایی و اگر نیاز باشد 
به عنوان محمول هوایی استفاده می شود. اسماعیلی ادامه 
داد: این به معنی آن است که »حازم« هم می تواند به عنوان 
هدف برای سامانه های توپخانه ای و موشکی ما قرار بگیرد و 
هم می توانیم در مأموریت های شناسایی از آن بهره ببریم. 
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( درخصوص 
نحوه انجام مأموریت این پهپاد نیز اظهار داشت: معموالً ما 
بر روی پهپاد »حازم« موشک نصب نمی کنیم، اما اگر نیاز 
باشد محموله های انفجاری بر روی آن نصب خواهیم کرد. 
»حازم« به معنای اسللتفاده از خواب و غفلت دشمن برای 

حمله به آن ست.

انتخابات دفاعمجلس بین الملل

 مجلس به دنبال 
مچ گیری نیست 

همه گرو ه ها در انتخابات 
حضور پیدا کنند

»حازم« ؛ جدیدترین پهپاد 
پدافندی ایران

ترکیه در مسأله سوریه 
بازیچه غرب شده است
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رهبر انقالب اسللالمی،        ادامه از صفحه  یک:
آسللیب شناسللی و علللت یابللی در زمینلله عللدم 
پیشرفت الزم در بخش سللبک و فرهنگ زندگی را 
ضروری خواندنللد و با دعوت از اندیشللمندان حوزه 
و دانشللگاه، نخبگان سیاسللی و فکری، دستگاه های 
مرتبط با فرهنگ و تعلیم و نیز جوانان خاطرنشللان 
کردند: در این زمینه باید هملله به خود نهیب بزنیم 
 و ضمن تللالش جللدی برای آسللیب شناسللی، به 
چاره جویی و جستجوی راه های عالج بپردازیم. ایشان 
ابللراز اطمینان کردنللد: اگر گفتمانللی در زمینه 
آسیب شناسی و چاره جویی مشکالت موجود در 
سللبک و فرهنگ زندگی به وجود آید، با توجه به 
نشاط و استعداد جوانان، حتما درخشندگی ملت 
ایران در این زمینه نیز، چشم جهانیان را متوجه 
خود خواهد کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، با توجه 
به نو بودن بحث »سللبک زندگللی«  در ادبیات و 
 فضای گفتمانی کشور، سللخنان خود را با نوعی 
آسللیب شناسللی عینی ادامه دادنللد و به طرح 

سؤاالت متعدد پرداختند.
چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف اسللت؟ 

چرا در روابللط اجتماعی، حقللوق متقابل رعایت 
نمی شللود؟ چرا در برخی مناطق، طالق زیاد شده 
است؟ چرا در فرهنگ رانندگی انضباط الزم رعایت 
نمی شود؟ الزامات آپارتمان نشینی چیست؟ آیا 
رعایت می شود؟ الگوی تفریح سالم کدام است؟ 
آیا در معاشرت های روزانه، همیشه به هم راست 
می گوییللم؟ دروغ چقدر در جامعلله رواج دارد؟ 
علت برخی پرخاشگری ها و نابردباری ها در روابط 
اجتماعی چیسللت؟ طراحی لباس ها و معماری 
شهرها چقدر منطقی و عقالنی است؟ آیا حقوق 
 افراد در رسللانه ها و در اینترنت رعایت می شللود؟

علت بروز بیمللاری خطرناک قانللون گریزی در 
برخی افللراد و بعضی بخش ها چیسللت؟ چقدر 
وجدان کاری و انضباط اجتماعللی داریم؟ توجه 
به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر اسللت؟ چرا 
برخی حرف ها و ایده هللای خوب در حد حرف و 
رؤیا باقی می ماند؟ ساعات کار مفید در دستگاه ها 
چرا  کم است؟ چه کنیم ریشه ربا قطع شود؟ آیا 
حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان در خانواده ها 
به طور کامل رعایت می شود؟ چرا مصرف گرایی، 

برای برخی افتخار شده اسللت؟ و چه کنیم تا زن 
هم کرامت و عزت خانوادگیش حفظ شللود و هم 

بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد؟
رهبر انقالب اسالمی پس از طرح فهرست وار این 
سللؤاالت افزودند: ده ها سللؤال و مسئله اساسی 
دیگر نیز وجود دارد که همه آنها با سبک و فرهنگ 
زندگی مرتبطند و به علت اهمیت این مسائل در 
زندگی انسان است که قضاوت درمورد یک تمدن 
با توجه به پیشرفت آن در بخش سبک و فرهنگ 

زندگی صورت می پذیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پس از تبیین اهمیت 
عینی »سللبک و فرهنللگ زندگی«، بلله مبانی 
کارگشللای این مبحث از منظر اسالم پرداختند 
و تأکیللد کردند: اسللالم، »خللردورزی، اخالق و 
حقوق« را مایه های اصلی فرهنگ صحیح می داند و 
ما نیز باید به طور جدی به این مقوالت بپردازیم 
وگرنه پیشرفت اسللالمی و تمدن نوین اسالمی 
 شکل نخواهد گرفت. ایشللان در ترسیم چگونگی 
شکل گیری سبک و شیوه زندگی افزودند: فرهنگ 
زندگی، متأثر از تفسللیر ما از زندگی اسللت و هر 

هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی 
را به همراه می آورد. ایشللان، تحقق هدف اصلی 
تعیین شللده در هللر »مکتب و نظریه سیاسللی، 
اجتماعی، اقتصادی« را نیازمنللد اعتقاد و ایمان 
به آن هللدف دانسللتند و افزودند: بللدون اعتقاد 
جدی و تالش، هیللچ هدفی محقق نمی شللود.

رهبر انقالب در همین زمینه به مغالطه ای اشاره 
کردند که برخی فیلسوف نماهای غربی و مقلدان 
داخلی آنها مطرح می کنند. رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: این افراد می گویند جامعه را با ایدئولوژی 
و مکتب نمی شللود اداره کرد، اما تمام تجربیات 
تمدن سللاز، نشللان می دهد که مکتب، هدایت 
کننده و اداره کننده حرکات عظیم اجتماعی است و 
بدون داشتن مکتب و ایدئولوژی و بدون »ایمان و 
تالش و پرداخت هزینه های الزم«، هیچ تمدنی 
امکان تحقق نمی یابد.حضللرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: البته برخی کشورها، مقلد تمدن غربند. 
اینها ممکن اسللت به پیشللرفت های صوری نیز 
برسللند، اما زیان های بللی انتهای ذلللت تقلید، 
آنها را دچار آسللیب های جدی می کند و ریشه 
آنها را از بین می برد، بنابراین اگر طوفانی به پا شود 
توانایی استقامت ندارند. رهبر انقالب خاطرنشان 
کردند: برخالف این کشورهای مقلد، ملت هایی 
که در مقابل تمدن غرب، مکتب توحید را انتخاب 
می کنند هم به پیشللرفت حقیقی و همه جانبه 
 دسللت می یابند و هم تمدنی عمیق و ریشه دار 
می سللازند که فکللر و فرهنگ آنهللا را در جهان 
گسترش می دهد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد 
از کسانی که در محیط های شللبه روشنفکری، 
ملت ایران را از شللعارهای مکتبی می ترسانند، 
افزودنللد: آنها مللی خواهند تللرس و واهمه خود 
 را به مللردم منتقللل کنند، به همیللن علت مدام 
می گویند شللعارهای مکتبی، دردسر و تحریم و 

تهدید می آورد.
ایشان افزودند: اگر خوشبینانه به این گفته ها نگاه 

کنیم باید بگوییم این افراد از تاریخ بی خبرند.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: در بحث سبک و 
فرهنگ زندگی، اسالم عزیز همه نیازهای انسان را 
برآورده می سازد و دانشوران حوزه و دانشگاه باید 
عالوه بر تالش در فقه و حقللوق، در بحث اخالق 
اسالمی و عقل و سلوک عملی اسالم نیز کارهای 
متراکم و با کیفیتی انجام دهند تا نتایج این تالش ها 
مبنای برنامه ریزی و تعالیم نسللل ها قرار گیرد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بحث خود را با تأکید 
بر یک نکته اساسی دیگر ادامه دادند: پرهیز کامل 
از تقلید از سبک و سلوک زندگی در تمدن غربی.

 ایشللان خاطرنشللان کردند: مللا البتلله بنای بر 
غرب ستیزی نداریم، اما براساس بررسی و تحقیق 
تأکید می کنیم که تقلید از غرب، هیچ ملتی را به 

جایی نمی رساند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با استناد به تجربیات 
مکرر چند قرن اخیر خاطرنشان کردند:  فرهنگ 
غرب، اصوال فرهنگی مهاجم است و به هر دلیلی 
در هر کشللوری رواج یابد، به تدریللج فرهنگ و 
هویت آن ملت را نابود می کند. ایشللان، با اشاره 
به عادی شللدن گناه بزرگ همجنللس بازی در 
غرب، فروپاشی خانواده ها و بحران ها و مشکالت 
عمیق دیگر در کشللورهای غربی و کشللورهای 
مقلد فرهنگ غرب افزودند: پوسته فرهنگ غربی 
پیشللرفت ظاهری اسللت، اما باطن آن »سللبک 
زندگِی مادِی شهوت آلوِد گناه آفرین هویت زداِی 
ضد معنویت« است. ایشان، با اشللاره به تقلید از 
فرهنگ غربی در برخی مظاهر زندگی در کشللور 
افزودند: باید با فرهنگ سللازی الزم، یک حرکت 
تدریجی در زمینه اصالح این مسئله ایجاد شود.

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود، سوءاستفاده گسترده غرب از ابزار هنر به ویژه 
هنرهای نمایشللی و سللینما را مورد اشللاره قرار 
دادند و افزودند: سیاستمداران  غربی با استفاده 
از این روش، به دنبال سلیقه سازی و ترویج سبک 

زندگی غربی در جوامع دیگر هستند.
رهبر انقالب به اسللتناد تحقیقات به عمل آمده 
افزودنللد: آنها در پللروژه هایی تعریف شللده و با 
اسللتفاده از جامعلله شناسللان، روانشناسللان و 
مورخان، نقاط ضعف ملت ها بلله ویژه ملت های 
اسالمی را بررسی می کنند و با شناخت راه های 
تسلللط بر آنها، سللاخت فیلم های خاصللی را به 
فیلمسازان سللفارش می دهند که در این زمینه 
همه مسئوالن و مردم باید از فرهنگ اصیل خود 

و کشور، مراقبت کنند.
رهبر انقالب با اشللاره به نکتلله ای دیگر، پرهیز 
همزمللان از »سللطحی گرایللی و تحجللر« و نیز 
سکوالریزم را ضروری دانستند و افزودند: برخی 
حرف هللا و تبلیغات، ظاهللر دینللی دارد، اما در 
باطنش جدایی دین از زندگی را دنبال می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشللان 
در جمع پرشور جوانان خراسللان شمالی تأکید 
کردند: انقالب اسللالمی دارای توانایی، ظرفیت و 
انرژی متراکمی است که می تواند همه موانع را از 
سر راه بردارد و تمدن »ممتاز، متعالی، برجسته و 
باشکوه« اسالمی را در مقابل چشم همه جهانیان 

برپا سازد.

رهبر معظم انقالب:

تقلید از غرب ، هیچ ملتی را به جایی نمی رساند

شیخ االسالم،کارشناس مسللائل بین الملل با تأکید بر این که 
ما هم عقیده داریم ترکیه در مسللأله سوریه بازیچه غرب شده 
اسللت، گفت: معتقدیم که هم از نظر عملیاتی و هم مذاکراتی، 
فضا باید سوری- سوری بماند و اگر فضای حاکم گسترش پیدا 
کند، دامنه آن به خیلی از نقاط خواهد رسللید. شللیخ االسالم  
تصریح کرد: انتقادی هم که به ترکیه داریم بر همین اسللاس 
است. اشتباهاتی که آنها در سوریه مانند پایین آوردن هواپیما 
انجام می دهند، عواقب زیادی دارد. این هواپیما به عقیده من 
 به دستگاه جاسوسی غرب، موساد، سی آی ای و یا سازمان های

جاسوسی عربی وابسللته است. به گفته شللیخ االسالم در این 
هواپیما اسلللحه و مللواد منفجره وجللود نداشللته و تنها چند 
 صنللدوق دربردارنللده رادار بللوده اسللت. دسللتگاه هللای

جاسوسللی می خواسللتند به ترکیه اطالعات غلللط بدهند و 
قصد این بوده اسللت که ترک ها فکرکنند با یللک هواپیمای 
مسافربری اسلحه منتقل می شللود که این کار خالف قوانین 
اسللت و باعث می شللود ترکیه به آن شللکل با اسللکورت دو 
هواپیمای f16 این هواپیما را به زمین بنشللاند. وی با اشللاره 
به این که ایللن اقدام می توانسللت به قیمت جان مسللافرین 
تمام شللود، افزود: این اقدام ترکیه باعث شللد سفر بسیار مهم 
 پوتین به این کشللور لغو شللود که کنسللل شللدن این سفر، 

به ضرر سوریه، ترکیه و حتی روسیه بود.



SMS

یادداشت

3000625555

یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

انجام بیش از 72 هزار مأموریت  اورژانسی 
در استان اصفهان 

 رییس اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: 72 هزار 
و 10 مأموریت اورژانس و فوریت پزش��کی در نیمه نخس��ت امسال 
 در این استان انجام شد که این رقم نس��بت به مدت مشابه پارسال 

یک درصد رشد داشته است.
 حمید اسماعیلی افزود: در مدت یاد شده، 20 هزار و 741 مأموریت 
فوریت های پزشکی در حوزه ش��هرها بوده است. وی اضافه کرد: در 
 این مدت همچنی��ن پنج هزار و 968 مأموریت فوریت پزش��کی در 
جاده های استان انجام ش��د. رییس اورژانس و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان ادامه داد:26 هزار و 709 مورد از مأموریت های اورژانسی 
مربوط به س��وانح رانندگی بوده اس��ت. وی تع��داد مأموریت های 
تصادفی این مرکز در سال گذش��ته را 27 هزار و 448 مورد عنوان و 
اضافه کرد: تعداد مأموریت های غیر تصادفی این مرکز در نیمه اول 
س��ال جاری 45 هزار و 301 مورد بوده است. اسماعیلی اضافه کرد: 
سکته های قلبی با هفت هزار و 102 مورد و سقوط با دو هزار و 543 

مورد از دیگر مأموریت های این نهاد است.

بهره برداری از مرحله  اول پروژه آبرسانی 
به 21روستای سمیرم 

پروژه آبرس��انی به 21روستای س��میرم از مبدأ چهل چشمه بخش 
پادنای بزرگ این شهرستان، روز شنبه با حضورعلیرضا ذاکر اصفهانی 

استاندار اصفهان به بهره برداری رسید.
مدیر اداره آب و فاضالب روس��تایی س��میرم در جریان افتتاح این 
طرح گفت: مرحله اول این طرح، تا زمان حاضر 70درصد پیشرفت 
کار داشته است. به گفته جلیل کیانی، افزون بر چهار میلیارد و 600 
میلیون تومان در مرحله اول بهره برداری از این طرح هزینه ش��ده و 

سه میلیارد تومان دیگر برای اتمام این مجموعه نیاز است.

کمیته امداد استان و 11 هزار فرصت
معاون خودکفایی و اش��تغال کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان از ایجاد 11 هزار فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد با 

850 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سال جاری خبر داد.
حس��ن ملکوتی خواه که ب��ا ایرنا س��خن می گفت، اف��زود: تاکنون 

چهارهزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی با بیان این که تعهد این نهاد در سال گذشته به شورای اشتغال 
اس��تان ایجاد پنج هزار فرصت ش��غلی بود، افزود: این امر در س��ال 
گذشته با اعتباری بالغ بر 820 میلیارد ریال محقق شد. ملکوتی خواه 
اظهار کرد: ایجاد فرصت های ش��غلی و توانمندی مددجویان تحت 
حمایت از مهم ترین برنامه های اولویت دار این نهاد اس��ت. معاون 
خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
ادامه داد:  توانمندسازی خانواده های تحت حمایت این نهاد، نقش 
بس��یار مؤثری در کاهش وابس��تگی و خارج ش��دن آنه��ا از چرخه 

حمایتی دارد.

نایین، موزه معادن ایران است
فرماندار نایین گفت:  این شهرستان موزه معادن ایران است.یوسف 
حسنی به ایرنا اظهار کرد: انواع کانی های فلزی و غیر فلزی در نایین 
شناس��ایی ش��ده که هر یک می تواند به عنوان محور اشتغال مورد 
بررسی قرار گیرد. وی اضافه کرد: مجتمع معدنی سرب نخلک 200 
نفر را به طور مستقیم و معادن سنگ های ساختمانی در انارک بیش 
از 500 نفر را به طور مستقیم وارد عرصه کار کرده است. وی همچنین 
به کس��ب رتبه دوم این شهرستان در تولید گوش��ت مرغ در استان 
اصفهان در سال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: 250 واحد مرغداری 
نایین با گردش مالی بیش از 30 میلی��ارد ریال، بیش از 15 هزار تن 

گوشت مرغ را وارد بازار کشور می کند.

 پاتوق معتادان برخوار تخریب شد
فرمانده انتظامی برخوار از تخریب یک پاتوق معتادان و س��ارقان در 

شهرستان برخوار خبر داد.
س��رهنگ ناصر بیگلری در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار 
داش��ت: تعدادی قنات مخروبه و بدون اس��تفاده که پاتوق معتادان 
و س��ارقان بود با دستور دادس��تان و کارشناس��ان جهاد کشاورزی 
شهرستان برخوار تخریب شد. وی افزود: این قنات ها در زمین های 
کش��اورزی و بدون آب، محل تجمع معتادان و سارقان شده بود و با 
همکاری مردم و پیگیری سریع نیروی انتظامی شهرستان برخوار، 
دستورات قضائی تخریب آن انجام شد. فرمانده انتظامی برخوار اظهار 
داشت: به منظور جمع آوری معتادان، کمپی ایجاد شده که معتادان 
خیابانی پس از جمع آوری از س��طح خیابان های شهر، برای ترک و 
مداوا به این مرکز فرستاده می شوند.وی با اشاره به خطرات فرهنگی 
اس��تفاده از ماهواره در خانواده ها بیان داش��ت: برخی از شبکه های 
ماهواره ای، ساخت مواد مخدر صنعتی را آموزش می دهند که خطری 

جدی برای خانواده هاست.

جای استاندار خالی بود

 گروه ش�هر - رس��م اس��ت همیش��ه میهمانی که به 
 خانه ای می آی��د، بزرگ تره��ای خانه به اس��تقبال او 
می رون��د . تعارف می کنن��د، خوش آمد م��ی گویند و 

خالصه بزرگی می کنند.
  هفت��ه گذش��ته اصفهان میزبان بیس��ت و شش��مین 
جش��نواره فیلم کودک بود؛ همه شهر پر بود از هیاهوی 
کودکان جشنواره، بنر و پرچم های شهر پر بود از تصاویر 
پروانه های فیل��م کودک،  عمو پورن��گ و امیر محمد و 
کلی کارگردان  و بازیگرریز و درش��ت سینما هم آمدند. 
وزیرو معاون وزیر و معاون معاون وزیر هم آمدند. خالصه 
کوچک و بزرگ س��ینمای کودک در اصفهان میهمان 

بودند.
 میهمان هم حبیب خداست و اصفهانی ها هم که کشته 

مرده میهمان. اما استاندار نبود! 
ما که از روابط دیپلماسی شهری چیزی نمی دانیم  و لی 
تصور می کنیم وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور 
به بهانه جشنواره ای به اصفهان می آید خب قاعدتا باید 
کنار دست او در سالن افتتاحیه، استاندار را ببینیم که در 
گوشی باوزیر چیزی بگوید، سخنرانی کند و لبخند بزند 
وجایزه بدهد و  عکس یادگاری بگیرد، اما آقای استاندار 

نه تنها کنار وزیر که هیچ جای جشنواره نبودند. 
از ابتدای جشنواره این سؤال پیش آمد که آقای استاندار 
این قدر سرشان شلوغ است که وقت سر زدن به چنین 
اتفاق مهمی را ندارند؟ آخر استاندار اصفهان  بیش از هر 
 چیز،  داعیه فرهنگ دارد. اصال  او را آدم فرهنگ و رسانه 

می دانند. 
مگر در آن چند روز اتفاق فرهنگی بزرگتر از جش��نواره 
هم بود؟  آن ه��م جش��نوار ه ای که ک��ه  80  میهمان 
خارجی دارد!  خالصه هر کس��ی سراغ اس��تاندار را می 
گرفت، می گفتند ایشان نیستند. وقتی هم می پرسیدند 
یعنی نمی آیند؟ می گفتند معلوم نیس��ت...! ما که آخر 

نفهمیدیم.

آمار نگران کننده 
شبکه های اجتماعی  

مشکل اصلی انتشار 
آمارهای گوناگون

 رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان گف��ت: آمار سوءاس��تفاده از زنان و 
دختران در ش��بکه های اجتماعی به دلیل عدم تعبیر مناس��ب از حریم 
خصوصی در این ش��بکه ها، بس��یار نگران کننده است. س��رهنگ ستار 
خس��روی با اش��اره به افزایش سوءاس��تفاده از زنان و دختران جوان در 
ش��بکه های اجتماعی مجازی نظیر فیس��بوک و یوتیوپ اظهار داشت: 
متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم آگاهی کاربران و عدم تعبیر مناسب از 
حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، این سوءاستفاده ها بیشتر از سایر 
کشورها به چشم می خورد و در این زمینه آمارهای نگران کننده ای وجود 
دارد. وی تصریح کرد: تحقیقات ما بر روی اف��رادی که در دام مجرمان و 
تبهکاران اینترنتی گرفتار شده اند، نشان می دهد که کاربران ایرانی، حوزه 
حریم خصوصی خود را در شبکه های اجتماعی فضای سایبر تنظیم نکرده 

و سطح دسترسی دیگران را محدود نمی کنند.

یک عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: آمار 
قطعی و صحیح باید از طریق بانک مرکزی اعالم شود. علی ایرانپور  که با 
ایسنا س��خن می گفت، درخصوص وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: 
کشورهای غربی 33 سال است که کش��ور ما را تحریم کرده اند و این امر 
تازه ای نیست که مسئوالن تمامی نارسایی و سوءمدیریت خود را ناشی از 
آن قلمداد کنند. وی افزود: کشور به فضای تعامل و دوستی نیازمند است 
و به جای این که قوه مقننه و قضائیه محکوم شوند باید برای رفع مشکالت 
چاره ای اندیشیده ش��ود. نماینده مردم مبارکه با انتقاد از سوءمدیرت بر 
بازار ارز ادامه داد: یکی از مش��کالتی که درخص��وص وضعیت اقتصادی 
کشور ایجاد شده است، انتشار آمارهای گوناگون و متناقض است؛ به این 
معنی که وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و برخی مراکز آماری دیگر مانند مرکز 

آمار کشور به ارایه درصد تورم ساالنه اقدام کرده اند.

مدیر عامل شرکت عمران و مسکن س��ازان استان اصفهان 
گفت: 25 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین بخشی از هزینه های 
نوسازی بافت فرس��وده محله همت آباد اصفهان اختصاص 
یافته است. غالمرضا عمرانی با اشاره به دستیابی به الگویی 
موفق با بهره گیری از مشارکت مالکان محله ای، اظهار کرد: با 
توجه به درخواست اهالی همت آباد مبنی بر مشارکت برای 
نوسازی محله، وزارت راه و شهرسازی برنامه ای را برای این 
امر تدوین کرد. به گفته وی، برنامه ریزی الزم با الگوبرداری 
از اجرای طرح مشارکت محله نوید نجف آباد برای نخستین 
بار در کشور به س��بک تجمیع و تفکیک مجدد اراضی اجرا 
شده انجام گرفته است. وی گفت: برای تعامل هرچه بیشتر 
در پ��روژه، کارگروه های مش��ترکی با حض��ور وزارت راه و 
شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت 
عمران و مسکن س��ازان و اس��تانداری اصفهان، شهرداری، 
سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان و اداره ثبت اسناد 
و امالک تشکیل شده اس��ت و بر اساس تفاهمنامه مشترک 
در ابتدای امر، دفتری محل��ی در محله با حضور نمایندگان 
دستگاه های فوق شروع به کار می کند. عمرانی افزود: دفتر 
 نوس��ازی محله ای در محله نوید نجف آباد ش��کل گرفته و 
به زودی دفتر محله ای نوسازی بافت فرسوده در همت آباد 

فعالیت خود را آغاز می کند.

سرپرس��ت اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی 
وگردشگری اس��تان اصفهان گفت: در چند سال اخیر برای 
فراهم نمودن زیرساخت های گردشگری در استان اصفهان، 
بیش از 10میلیارد تومان هزینه شده است. محسن مصلحی 
در گفتگو با ایسنا، اعتبارات سازمان میراث فرهنگی استان 
را محدود دانس��ت و گفت: اگر محور توسعه استان اصفهان 
گردش��گری، میراث فرهنگی و صنایع دس��تی است، باید  
اعتبارات این استان در این زمینه نیز مطلوب و مناسب باشد.

وی در ادامه از ارتقای چارت سازمانی نمایندگی های میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در23 شهرستان استان 
اصفهان به این اداره خبرداد و گفت: اگر این موضوع در شورای 
اداری استان به تصویب برسد و مجوزهای آن کسب شود تا 
پایان سال جاری اجرا خواهد شد. سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره 
به این که در احداث س��ایت های گردشگری در شهرستان 
سمیرم فعالیت های خوبی به انجام رسیده است، گفت: در 
زمینه میراث فرهنگی نیز  12 تپه تاریخی این شهرس��تان 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. وی بیان کرد: این 
شهرستان در بخش توسعه صنایع دستی نیز پیشرفت های 

چشمگیر و قابل قبولی داشته است.

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: بودجه های 
ش��هرداری اصفهان برای اجرای طرح های زیبا س��ازی در 
سطح شهر کافی نیس��ت و اعتبارات الزم باید برای اجرای 
این طرح ها در اختیار شهرداری اصفهان قرار بگیرد. سردار 
کریم نصر اصفهانی با بیان این که مس��ئوالن شهرداری و 
مدیریت شهری اصفهان نسبت به توسعه و گسترش ورزش 
همگانی غافل نیستند، اظهار داش��ت: اما ورزش همگانی 
و صبحگاهی باید در تمام مح��الت و مناطق چهارده گانه 
اصفهان رونق پیدا کند. وی جاری و س��اری شدن ورزش 
را در س��طح جامعه و میان مردم، سبب کاهش بسیاری از 
بیماری های مختلف دانس��ت و اضافه کرد: امروز توسعه و 
گسترش ورزش همگانی با توجه به رشد آپارتمان نشینی از 
اهمیت چشمگیری برخوردار بوده و شهرداری و مدیریت 
ش��هری اصفهان طی سال های گذش��ته به تربیت بدنی و 
ورزش همگانی به میزان بسیاری توجه داشته است. وی با 
تأکید بر این که در حال حاضر بیش از 40 مجموعه ورزشی 
در س��طح مناطق چهارده گانه اصفهان در راستای ترویج 
ورزش و تربیت بدنی در میان شهروندان فعالیت می کنند، 
بیان داش��ت: اما با توجه به گس��تردگی اصفهان، امکانات 

موجود، جوابگوی نیاز های ورزشی اصفهان نیست.

مس��عود نریمانی با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: محور 
تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان شامل پنج مرکز شاخص 
از جمله محدوده مسجد جامع و میدان امام علی)ع(، بازار 
اصفهان و باف��ت پیرامون آن، مجموعه می��دان امام)ره(، 
دولتخانه صفوی و محور چهارباغ عباس��ی اس��ت. وی با 
اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص احیای دولتخانه 
صفوی افزود: احیا و بهسازی بافت های تاریخی در محور 
دولتخانه صفوی با کمترین مداخله و حفظ ساختمان های 
شاخص در حال اجراست. معاون شهرس��ازی و معماری 
شهرداری اصفهان با بیان این که دولتخانه صفوی محدوده ای 
حدفاصل میدان ام��ام)ره( تا محور چهارب��اغ بوده و یکی 
از نقاط کنونی مح��ور تاریخی -فرهنگی ش��هر اصفهان 
محسوب می شود، عنوان کرد: دانش��گاه هنر، بانک ملی، 
تاالر تیموری، مجموعه باغ و عمارت چهلستون، ساختمان 
 شهرداری مرکزی و استانداری، ساختمان مخابرات، پارک 
شهید رجایی و برخی ساختمان های اداری مانند کتابخانه 
مرکزی، س��اختمان آم��وزش و پ��رورش و بیمارس��تان 
خورشید از عناصر شاخص در این طرح هستند. نریمانی 
تأکید کرد: با اجرای طرح دولتخانه صفوی، طرح وضعیت 
موجود این محدوده بر اس��اس م��دارک تاریخی با حال و 

هوای اصفهان قدیم ساماندهی می شود.

میراث فرهنگی  زیبا سازی بافت فرسوده  بافت فرسوده 

اختصاص 25 میلیارد ریال 
برای نوسازی همت آباد

تپه های تاریخی سمیرم 
به ثبت رسیده است

 بودجه های  اصفهان
 برای   زیبا سازی کافی نیست 

 قلب تاریخی اصفهان
 احیا می شود

گشتی در اخبار 

 تحقق قوانین استاندارد 
با شرکت همه دستگاه ها 

استاندار اصفهان 

علیرضا ذاکر اصفهانی  
تحقق قوانین اس��تاندارد باید با مش��ارکت تمامی ادارات و دس��تگاه ها 
عملی شود، چرا که  خساراتی که از حوادثی طبیعی به انسان ها تحمیل 
می شود، ناشی از بی تدبیری انس��ان در برابر وقوع این حوادث است. در 
زلزله آذربایجان شرقی به س��اختمان های اداری مانند بانک ها خسارت 
چندانی وارد نشد، اما منازل مردم که غیراستاندارد ساخته شده بودند 

ویران و تع��داد زیادی از مردم 
مجروح و کشته شدند.

اعمال قوانین استاندارد از عهده 
یک اداره ب��ر نمی آید و تمامی 
دستگاه های اداری استان باید 
برای تحق��ق این امر ب��ا اداره 
استاندارد مش��ارکت کنند تا 
استاندارد در همه وجوه، عملی 

و عملیاتی بشود. 
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چهره روز
غرق شدگی در دریاچه چادگان به صفر رسید

مجتبی بی��ات مدیر جمعی��ت هالل احمر ش��هر چادگان گفت: در ش��ش ماهه نخس��ت 
 س��ال جاری به ویژه تابس��تان، غرق ش��دگی در دریاچه چادگان و مجموعه تفریحی آن به 

صفر رسید.

3

اصفهان در جذب گردش��گر خارجی، هشت درصد رشد داشته 
اس��ت و ازآنجایی که اصفهان یکی از ش��هرهای توریس��تی و 
گردش��گری ایران محسوب می ش��ود، س��الیانه تعداد زیادی 
گردش��گر خارجی به این ش��هر می آیند، البت��ه ناگفته نماند 
که هرچند این روزها از رونق گردش��گری در کش��ور به واسطه 
تحریم ه��ا و ایران هراس��ی موجود کاس��ته ش��ده اس��ت، اما 
جذابیت های کشور ایران و تنوع های آن، هنوز برای گردشگران 
و توریس��ت های خارجی همچنان وجود دارد. محسن مصلحی 
درباره میزان اس��تقبال گردش��گران از جاذبه های گردشگری 
می گوید: امس��ال در زمینه جذب توریست و گردشگر اقدامات 
تبلیغی زیادی انجام داده ایم ک��ه بتوانیم اصفهان را آن طور که 
هست به سایر کشورهایی که زمینه جذب دارند معرفی کنیم.

وی می افزاید: توزیع بروش��ور، فیلم، اطالعات چن��د زمانه در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی،دعوت از کشورهای مورد هدف 
و دعوت از خبرنگاران خارجی جهت پوشش تصویری اصفهان از 

جمله اقدامات برای جذب گردشگر به اصفهان است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
اصفهان همچنین گفت: امسال یک نشست در همایش و سمینار 
رسانه ای در کش��ور مالزی داش��تیم که آنجا اصفهان را معرفی 
کردیم، همچنین سعی کردیم کشورهای اروپایی و کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس را نیز در اولویت بیش��تر جذب خود قرار 
 دهی��م. وی معتقد اس��ت برخی از کش��ورهای عرب��ی جنوب 
خلیج فارس از ش��هرهای مذهبی همچون مش��هد و قم بازدید 
دارند که این بستر را برای گردش��گری در اصفهان هم می توان 
توسعه داد. مصلحی درمورد آمار شش ماهه گردشگر به اصفهان 
می گوید: در شش ماهه سال جاری 23 هزار و 200 نفر گردشگر 
 خارج��ی از اصفهان دیدن کردند که با رش��د هش��ت درصدی 
رو به رو بوده است، در حالی که در سال گذشته این رقم حدود 

21 هزار  و 519 نفر بوده است.

رشد گردشگری در اصفهان 
وی همچنین درمورد استقبال گردشگران داخلی در شش ماهه 

جاری گفت: در این مدت 87 هزار و 764 گردشگر ایرانی هم از 
مکان های تاریخی استان اصفهان بازدید کرده اند که نسبت به 

مدت مشابه پارسال چهار درصد افزایش نشان می دهد.
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
اصفهان، استقبال گردشگران در هفته گردشگری و نیز مهرماه را 
رضایت بخش عنوان کرد و افزود: پیک دوم سفرهای گردشگران 

خارجی از مهرماه و به مدت یک و نیم ماه است.

فرانسوی ها و آلمانی هاصدر نشین توریست های خارجی 
در اصفهان

 وی بیشترین بازدید کننده خارجی از اصفهان را از کشورهای 
فرانس��ه، آلمان، عربس��تان س��عودی، بحرین، ترکی��ه و چین 
عنوان کرد. مصلحی بیش��ترین مجموعه های مورد اس��تقبال 
گردش��گران خارجی و داخل��ی را می��دان ام��ام)ره( اصفهان 
چهلستون و منارجنبان نام می برد و می گوید: باغ فین کاشان در 
بین شهرستان های دیدنی اصفهان بیشترین بازدید کننده را به خود 
اختصاص داده است.سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرستان بیان داشت: پیش بینی می کنیم میزان 
گردشگری در اصفهان تا پایان سال به رشد 10 درصدی برسد.

وی درمورد تأمین امنیت گردشگران در اصفهان می گوید: 24 
سال اس��ت که گردش��گری در اصفهان خیلی باب شده است و 
گردشگران زیادی به اصفهان آمده و رفته اند، اما مشکل خاصی 
به لحاظ امنیت وجود نداشته است، به جز موردی که در چندین 
سال گذشته  برای یک توریست فرانسوی پیش آمد و مورد حمله 
اتفاقی یک سارق مسلح قرار گرفت. مصلحی معتقد است پلیس 
گردشگری با اس��تقرار پایگاه های خود در محل های پر بازدید، 
توانسته اس��ت امنیت خاطری را برای گردشگران خارجی فراهم 
کند. وی نقش تحریم ها در گردش��گری را مشکلی بزرگ برای 
گردشگران می داند و می گوید: برخی از کشورهای متخاصم از 
این تحریم ها علیه ما استفاده می کنند، اما ما به دنبال کشورهای 

جایگزین هم هستیم.

اصفهان قلب گردشگری کشور است
س��ردار عبدالرضا آقا خانی فرمانده انتظامی استان اصفهان در 
این خصوص می گوید: اس��تان اصفهان با دارا بودن ویژگی های 
ممتاز، قلب گردش��گری کش��ور نیز محس��وب می شود و یکی 
از اس��تان هایی ابوده که همه س��اله پذیرای بیش��ترین تعداد 

گردشگران خارجی است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان این که امنیت، مهم ترین 
و کلیدی ترین رکن برای جذب گردشگران خارجی است گفت: 
در دنیای امروز که س��فر گردشگران به کش��ورهای مختلف با 
مخاطرات بی ش��ماری همراه شده، ایران اس��المی با دارا بودن 
بهترین و مطلوب ترین امنیت و آرامش در ش��هرها و روستاها، 

می تواند اولین و بهترین گزینه برای هر گردشگر باشد.

با وجود همه تحریم ها و تبلیغات سوء ، محقق شد

رشد اصفهان در جذب گردشگر خارجی 

گفته می شود که در سال های اخیر، به خصوص امسال با وجود شدت تحریم های موجود  و نیز  نفیسه 
تبلیغات سوء که علیه ایران وجود داشته، استقبال گردشگران و توریست های خارجی کاهش راهداری 

یافته اس�ت،  اما با یک دید خوش بینانه می توان گفت که میزان جذب گردش�گر خارجی به 
اصفهان در مقایسه با سال گذشته هشت درصد رشد داشته است.
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چهره روزیادداشت

 خشکسالی های اصفهان
 امنیت غذایی را تهدید می کند

مدیرعام��ل کانون خب��رگان کش��اورزی اس��تان اصفه��ان گفت: 
خشکس��الی های اصفهان امنیت غذایی را تهدید می کند. اسفندیار 
امینی با اشاره به این که در حال حاضر صنایع و کارخانه های موجود 
در اس��تان از آبی که متعلق به حقابه داران است، استفاده می کنند، 
اظهار کرد: واحد های صنعتی و صنایع بزرگ استان حتی نمی توانند 
نیم ساعت بدون اس��تفاده از آب متعلق به حقابه داران ادامه فعالیت 

بدهند.
وی ب��ا بیان این ک��ه منابع آب��ی محدودی ک��ه در اس��تان موجود 
اس��ت به حقابه داران اختص��اص دارد، ادامه داد: ام��ا دیگران باید 
از این آب اس��تفاده کنند و کش��اورزی اس��تان به دلی��ل نبود آب 
 ب��رای کش��ت محص��والت توس��ط کش��اورزان و حقاب��ه داران 

فلج شده است. 
مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان ب��ا تأکید بر 
این که دولت تا حدودی نسبت به س��اماندهی وضعیت حقابه داران و 
کشاورزان توان دارد، اضافه کرد: دولت اگر بتواند اعتبارات مورد نیاز 
برای بخش هایی که در مقابل آنها مسئول است را تأمین و راه اندازی 
کند، کار بزرگی انجام داده است. امینی تأکید کرد: در حال حاضر به 
دلیل نبود منابع آبی در استان، قشر بزرگی از کشاورزان که باید امنیت 
غذایی مردم را تأمین کنند، خود نیز برای تأمین غذای مورد نیازشان 

دچار مشکالتی شده اند. 

 تعطیلی واحدهای نساجی
 به دلیل کمبود نقدینگی

معاون اتحادیه نس��اجان اس��تان اصفهان گف��ت: به دلیل 
کمبود نقدینگی طی شش ماه گذش��ته حدود ۴۰ درصد 
واحدهای نساجی استان اصفهان تعطیل شده اند. مرتضی 
منصوری درگفتگو با ایمنا با اش��اره به ای��ن که گرانی دالر 
عامل اصلی کمبود نقدینگی واحدهای نساجی استان است، 
اظهار داشت: دیگر واحدهای فعال نس��اجی نیز با کاهش 
سه ش��فیت کاری خود به یک شیفت، با مشکالت بسیاری 
مواجه هستند.  وی با اشاره به این که آبان ماه زمان برداشت 
پنبه در سراسر دنیاست، اظهار داشت: عمده پنبه مورد نیاز 
واحدهای نساجی ایران، از تاجیکس��تان و ازبکستان وارد 
کشور می شود که باید واحدهای نساجی طی دو ماه آینده 
اقدام به خرید پنبه کنند و امید است با تثبیت قیمت دالر 
تولیدکنندگان و ریسندگان نخ بتوانند پنبه مورد نیاز خود 

را با قیمت تثبیت شده تهیه کنند. 

 دالالن ارز 
قیمت نایلون  را ۲ برابر کردند

رییس اتحادیه گوشت قرمز در اس��تان اصفهان با اشاره به 
افزایش قیمت نایلون طی هفته گذشته و تأثیرپذیری آن از 
نوسانات بازار ارز، گفت: در حال حاضر قصابان باید هر کیلو 
نایلون  بس��ته بندی را با قیمت هفت هزار تومان خریداری 
کنند. اصغ��ر پورباطنی درخص��وص افزای��ش دو برابری 
قیمت نایلون طی روزهای اخیر، اظهار داش��ت: از ابتدای 
س��ال جاری تا اوایل مهر ماه، قیمت نایلون دو هزار و ۵۰۰ 
تا سه هزار تومان فروخته می ش��د،  اما اکنون به هفت هزار 

تومان رسیده است. 

فعالی�ت غیرقانون�ی ۸۰۰ قصاب  فاق�د پروانه 
در اصفهان

وی در ادامه از فعالیت غیرقانونی 8۰۰قصاب فاقد پروانه در 
اصفهان خبر داد و اظهار داشت: این افراد روزانه با کشتار ۴۰ 
تا ۵۰ رأس دام و فروش گران تر آن به شرکت  ها و سازمان  ها، ظلم 
بزرگی در حق قصابان دارای پروانه می کنند. اصغر پورباطنی 
در پاسخ به این که چرا اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
تاکنون برای پملب قصابی های فاقد پروانه اقدامی انجام نداده 
است، گفت: با پلمب این تعداد قصابی، شهر با کمبود گوشت 
 مواجه می ش��ود، اما ش��رایط الزم برای صدور مجوز فراهم 

شده است. 

خبرویژه

اخبار کوتاه

4
روغن نباتی ۱۷ درصد گران تر شد

سرپرست معاونت کاالهای مصرفی س��ازمان حمایت گفت: صنایع روغن نباتی درخواست افزایش 
قیمت 2۵ تا 28 درصدی داده بودند که با افزایش قیمت 17 درصد موافقت شد. علیرضا رفیعی اظهار 
داشت: روغن خام نیز از روز شنبه از قیمت 181۰ تومان به 2۰۰۰ تومان  افزایش قیمت داشته است.  عدم  بازگشایی ال سی های ریالی 

 سد راه تولید ملی است
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

سید ناصر موسوی
عدم بازگشایی ال سی های ریالی در شرایط تحریم، صدمات جبران ناپذیری را 
به تولید وارد می کند. این سیاست بانک مرکزی یک نوع اعالم مخالفت با 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، چرا که امروز در شرایط تحریم هستیم 
و بازگشایی ال سی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.  ال سی ارزی برای 
صنعتگران باز نمی کنند و اگر ال سی ریالی را نیز متوقف کنند به معنی 
نابودی کامل تولید و صنعت و 
اشتغال است. هر کس در این 
خصوص تصمیم گیرنده است 
باید هر چه سریع تر از تصمیم 
خود برگ��ردد، چرا ک��ه تعلل 
در بازگش��ایی این ال س��ی ها 
لطم��ات جب��ران ناپذیری در 
 ش��رایط فعلی به تولیدی وارد 

می کند. 
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روایت یک نماینده استان از نابسامانی کنترل ارز 
حس��ینعلی حاجی دلیگانی از چهره های سیاس��ی اصفهان، 
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، برخوار و میم��ه در مجلس که 
عضویت در کمیسیون اقتصادی را بر عهده دارد، در باره شرایط 
ارز و نقش دولت در رقم خوردن ب��ازار بی ثبات، به زاینده رود 
گفت: در این رابطه با اشکاالتی اساسی در اقدامات دولت مواجه 
هستیم، به طوری که قرار بود طبق مصوبه مجلس، ارز به قیمت 
روز فروخته شود، اما ناگهان با اظهارات محمود بهمنی مواجه 
ش��دیم که ارز را در اختیار گروه های خ��اص با قیمت 1226 
تومان قرار داده است و در نهایت عده ای همین ارز را گرفته و 

کاالیی خریده اند که نتیجه ای برای کشور ندارد. 
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار کرد: براس��اس 
اطالعات به دس��ت آمده، 1۵هزار و 7۵۰ خودرو لوکس با ارز 

1226 تومان از سوی افراد وارد کشور شده است و این در حالی 
بود که این ارز باید برای مسائل ضروری همچون گندم یا دارو 

هزینه می شد. 
نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه افزود: یک حساب سرانگشتی حکایت از آن 
دارد که مابالتفاوت ارز مرجع با ارز آزاد، س��بب شده است که  
واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، یک ش��به  باالی 2۰۰ 
میلیارد تومان را از کیس��ه بی��ت المال به جی��ب افراد خاص 

روانه کند. 

پول مستضعفین در جیب واردکنندگان خودرو
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی که مستضعفین توانایی خرید 
یک خودرو معمولی را هم از دست داده اند، چراباید این ارز در 

اختیار وارد کنندگان خودروهای لوکس قرار بگیرد و فضا برای 
خوشگذرانی عده ای، این گونه مهیا شود؟

این نماینده با طرح این پرسش که چرا ارز دولتی برای خودرو 
و لوازم آرایشی هزینه شده است، گفت: مجلس به طرح پرسش 
می پردازد، اما در حال حاضربانک مرکزی به عنوان عامل اصلی 
کنترل بازار ارز و حتی شخص رییس جمهور پاسخی نمی دهد 

و کار به فراخواندن رییس جمهور به مجلس کشیده است. 
حاجی دلیگانی ب��ا اذعان به این که هیچ ک��س جوابگوی این 
پرس��ش ها نیس��ت، افزود : رییس بانک مرکزی مدعی شده 
است که بانک مرکزی قبل از شکل گیری مرکز مبادله ارزی، 
اقدام به ف��روش ارز به قیم��ت مرجع کرده اس��ت و آن زمان 
 مجوزی برای کاالهای ضروری و موارد خاص تکلیف نشده بود. 
حاجی دلیگانی درباره چرایی پرسش از رییس جمهور گفت: 
مجلس خواس��ته هایی دارد که رییس جمهور پاسخگوی آن 
نیست، اما باید هزینه های س��ؤال از رییس جمهور و فواید آن 
بررسی شود و باید راهکاری پیدا شود که خواسته های نظارتی 

مجلس به نتیجه برسد.
 این نماینده استان اصفهان، با اشاره به این که از امضاکنندگان 
 س��ؤال از رییس جمهور نیست، گفت: اوال با س��ؤال به نتیجه

 نمی رسیم و مهم تر آن که ش��رایط برای طرح سؤال مناسب 
نیست. وی افزود : متأسفانه آقای رییس جمهورمسائل را جدی 
نمی گیرند و درمواردی که به مجلس دعوت می شوند مباحث 

را به مسائل دیگری منتقل می کنند.
 این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با تأکید براین که باید 
 به دنبال راهکارهایی بود که دولت را به پاس��خگویی واداشت

 در این باره اظهار کرد: مسئله کنونی مجلس نگرانی از بی ثباتی 
در بازار ارز، گرانی حاکم بر بازار و مشکالت و حواشی ناشی از 
اتفاقات اخیر اس��ت، به طوری که راهکاره��ای کنونی باید بر  

مبنای پاسخگوکردن دولت باشد. 
حاجی دلیگانی تصریح کرد: در حال حاضرطرحی را در مجلس 
پیگیری می کنیم که طی آن خواستار واگذاری ریاست شورای 
پول و اعتبار ب��ه  وزیر امور اقتصاد و دارایی ش��ده ایم،  چرا که 
رییس کل بانک مرکزی از نظر قانونی خارج=== از دایره اعمال 
نظارت نمایندگان  قرار دارد و اگر این طرح به نتیجه برس��د، 
مجلس همانند نظارتی که بر عملکرد وزرا دارد در این حیطه 

می تواند خواستار پاسخگویی باشد. 
به گزارش زاین��ده رود، طرح فوریتی اصالح م��اده 89 قانون 
برنامه ریزی ش��ورای پول و اعتبار درحال حاضر چاپ شده و 

منتظر بررسی آن از سوی نمایندگان است. 

روایت یک نماینده استان از  بی ثباتی بازار ارز

 یک شبه 200میلیارد تومان از کیسه بیت المال رفت  

نوسان ها در بازار ارز ادامه دارد ؛ س�که، دالر و طال در سراشیبی کاهش قرار گرفته اند، اما  شهرزاد 
التهاب بازار ادامه دارد و هنوز دولت با تمام سیاست هایی که اعمال کرده است، نتوانسته باباعلی پور 

اعتماد سازی را به بازار برگرداند، به طوری که در شرایطی که  سایه آشفتگی  بر بازار حاکم 
شده است، عده ای گناه را بر گردن تحریم می اندازند و گروهی از کارشناسان از سیاسی بازی ها گالیه دارند. آنچه 
در این میان اهمیت پیدا می کند، یافتن راه حل های س�ریع السیر اس�ت که به نظر می رسد مرکز مبادالت ارزی 
توانسته این نقش را ایفا کند. اما کدام حواشی، بازار ارز را به این روز انداخت؟ این پرسشی است که با نماینده عضو 

مجمع استان اصفهان و عضو فعال کمیسیون اقتصادی مطرح کرده ایم. 

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

فقدان سند مالكيت
4350 نظر به اينكه ش��ركت تعاوني س��پهرعمروآباد باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت شدانگ يكباب ساختمان به 
ش��ماره 911 فرعي از 7  اصلي شده كه س��ندمذكوردر صفحه 421 دفتر 164 بنام شركت ثبت 
وسند صادرگرديده اينك درخواست صدورسندالمثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئين 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا 
 

فقدان سند مالكيت
4351 نظر به اينكه شركت تعاوني سپهر باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت شدانگ يكباب ساختمان به شماره 47 فرعي 
از38 اصلي ش��ده كه سندمذكوردر صفحه 486 دفتر 476 بنام شركت ثبت وسند صادرگرديده 
اينك درخواس��ت صدورس��ندالمثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئي��ن نامه اصالحي 
قان��ون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك م��ورد آگهي معامله 
اي كرده كه در آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي 
بايس��ت ظ��رف مدت ده  روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجع��ه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به 
 متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا 
 

ابالغ وقت رسيدگی
4828 خانم سروناز منجزی با وكالت خانم ليلی عطايی و آقای ابراهيم سليمانی دادخواستی به 
طرفيت آقای س��االر پاينده فرزند عباس��قلی به خواسته مطالبه اجرت المثل به اين دادگاه تقديم 
نموده اس��ت كه به كالسه 9109980352300528 و به ش��ماره رديف بايگانی 910549 ح/ 23 
در دفتر ش��عبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رسيدگی روز سه 
ش��نبه مورخه 91/8/30 ساعت 8/30 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده مجهول المكان 
می باش��د با دس��تور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در يكی از 
روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��يدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم 
آدرس و دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. نتيجه عدم 
حضور اتخاذ تصميم قانونی است. م الف/ 11689 نيازی شهركی- مدير دفتر شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

احضار
4829 چون ش��ركت بيمه نوين با نمايندگی احمدرضا جرگوئی ش��كايتی عليه خانم سميه بيگی 
مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901516 ك 102 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگی برای روز سه شنبه 91/8/30 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 10096 دفتر شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان

احضار متهم
4831 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100353502256، ش��ماره پرون��ده: 9009980363001317، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901471، محاكم كيفری دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب 
كيفرخواس��ت در پرونده كالس��ه 9009980363001317 برای داود فدائی و محس��ن عطايی 
ب��ه اتهام ض��رب و جرح عم��دی و ضرب و ج��رح عمدی با چاق��و تقاضای كيف��ر نموده كه 
رس��يدگی ب��ه موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی ب��رای مورخ��ه 1391/08/30 
س��اعت 11 تعيين گرديده اس��ت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترس��ی به متهم 
و در اج��رای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور كيف��ری مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاض��ر گ��ردد. بديهی اس��ت در صورت ع��دم حضور، مطابق مقررات رس��يدگی 
 غياب��ی به عم��ل خواهد آمد. م ال��ف/ 10174 احمديان- مدير دفتر ش��عبه 109 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان

مزایده
4934 اجرای احكام ش��عبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص كالس��ه اجرايی 

77/91 ج ح 4 خواهان آقای محمدعلی ش��يخ االس��المی با وكالت آق��ای محمد عبداللهی زاده 
به نش��انی خ خواجو، روبروی منوچهری، مجتمع اكسين، طبقه س��وم، واحد ششم، خواندگان: 
1- خانم آنيتا به قيموميت خانم آزيتا ش��يخ االس��المی به نشانی اصفهان، خ پروين، خ صباحی، 
خ آذر بيگدلی، روبروی مس��جد بالل، پ 504، 2- خانم اي��ران غفوری با وكالت خانم الهام پور 
غالمحس��ين به نشانی خ بزرگمهر، خ فرهنگيان، پ 42 مبنی بر دستور فروش به منظور فروش 
ش��ش دانگ پالك ثبت��ی 15190/16911 بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی خ پروين، خ صباحی، 
خ آذر بيگدل��ی، روبروی مس��جد بالل، پ 504 با وصف كارشناس��ی ذي��ل الذكر كه مصون از 
 تعرض طرفين واقع گرديده در تاريخ 91/8/7 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل اين اجرا 
دادگس��تری كل اصفهان طبقه س��وم ات��اق 306 برگ��زار نمايد. در خصوص مل��ك مورد نظر 
اعم��ال م��اده 111 قانون اجرای احكام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبي��ن خريد پنج روز قبل 
از جلس��ه مزايده به نش��انی ملك قادر به بازديد از آن خواهند بود و با توديع 10 درصد قيمت 
كارشناس��ی به حساب س��پرده دادگس��تری اصفهان به ش��ماره 2171290210008 نزد بانك 
ملی دادگس��تری اصفه��ان و ارائه فيش واريزی به اين اجرا در جلس��ه مزايده ش��ركت نمايند. 
مزايده از مبلغ كارشناس��ی ش��روع و پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. 
اوصاف ملك براساس نظريه كارشناس: محل مورد بازديد يك باب منزل مسكونی به صورت 

يك مجتمع آپارتمانی 4 طبقه ش��امل زيرزمين و س��ه واحدمس��كونی 60- و همكف و اول می 
باش��د. اعيانی مجتمع با س��قف تيرچه و بلوك، نمای آجر، پنجره های خ��ارج آلومينيوم، درب 
های داخلی چوب، كف ها س��راميك، آش��پزخانه ها اوپن با كابينت چوب و فلز، س��طوح داخلی 
گچ بری و نقاش��ی و سيستم س��رمايش كولر آبی و گرمايش بخاری گازی و دارای انشعابات 
برق مس��تقل و آب و گاز مش��ترك می باش��د. ضمنًا پ��الك دارای 250 مترمرب��ع عرصه و با 
ملحوظ داش��تن زيرزمين حدود 535 مترمربع اعيانی اس��ت. لذا با در نظر داشتن جميع جوانب 
 ارزش ه��ر مترمربع عرصه 13/000/000 ريال و ش��ش دانگ عرص��ه 3/250/000/000 ريال

و ارزش كل اعيانی و انشعابات و حياط سازی 950/000/000 ريال و بنابراين ارزش شش دانگ 
عرصه و اعيان 4/200/000/000 ريال و ارزش دو دانگ س��هم خواهان 1/400/000/000 ريال 

برآورد و اعالم می گردد. م الف/ 12031 مدير اجرای احكام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
4940 در خصوص پرونده كالسه 1230/91 ش ح 14 خواهان آقای حيدر هاشمی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به فك پالك يكدس��تگاه خودرو پژو آردی به ش��ماره انتظامی 436 ن 35- 13 
به طرفيت آقای عزيزاله طاهری تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز دوش��نبه مورخ 
91/9/13 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
4941 در خصوص پرونده كالسه 758/91 ش 12 خواهان حسن صادقی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چك به طرفيت عباس كريم زاده تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز يكشنبه 
مورخ 91/9/26 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4942 كالس��ه پرونده: 691/91، ش��ماره دادنامه: 1110، مرجع رس��يدگی: شعبه 14 شورای 

حل اخت��الف اصفهان، خواهان: مجتبی ش��يرانی نش��انی: اصفهان خ م��درس خ مولوی نبش 
كوچه آس��تانه 25 قصابی مولوی، خوانده: عليرضا رامين هفشجانی مجهول المكان، خواسته: 
الزام خوانده به انتقال س��ند موتورسيكلت به ش��ماره انتظامی 619-17768 به انضمام هزينه 
های دادرس��ی. گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به اين ش��عبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تش��ريفات قانونی و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان مجتبی 
ش��يرانی به طرفيت عليرضا رامين هفشجانی به خواس��ته الزام به انتقال سند موتورسيكلت به 
ش��ماره انتظامی 619-17768 به شرح دادخواس��ت تقديمی كه خواهان اعالم می نمايد كه در 
تاريخ 1389/12/9 موتورس��يكلت را از خوانده خري��داری و كل ثمن معامله را پرداخت نمودم 
و موتور و كارت مالكيت در اختيار خواهان می باش��د خوانده با وصف ابالغ قانونی از طريق 
نشر آگهی در جلسه رسيدگی مورخه 91/6/27 حاضر نشده و اليحه ای نيز تقديم ننموده است 
نظر به اس��تعالم واصله از راهور اصفهان به ش��ماره اليحه 207-91/4/24 كه خوانده را مالك 

موتورسيكلت اعالم نموده است لذا شورا دعوی خواهان را به شكل مطروحه وارد دانسته و به 
استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
رس��می موتورسيكلت فوق الذكر و پرداخت چهل و دو هزار ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر 
آگه��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماي��د. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز از تاريخ 

ابالغ قابل  واخواهی در اين شعبه می باشد شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4943 كالس��ه پرونده: 602/91، ش��ماره دادنامه: 1154، مرجع رس��يدگی: ش��عبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا مهاجرانی نش��انی: خ زينبيه ايس��تگاه سلمان فروشگاه 
مهاجرانی، خوانده: اميد حق ش��ناس آذر قباديانی نش��انی: خ زينبيه سودان كوی شهيد كرمی بن 
بس��ت دوم پالك 3، خواس��ته: مطالبه، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: 
در خص��وص دعوی آقای محمدرضا مهاجرانی به طرفيت آقای اميد حق ش��ناس آذرقباديانی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ نه ميليون و هش��تصد هزار ريال وجه چك به شماره 189247-90/7/4 به 
عهده بانك س��په به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول 
مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��يدگی حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت 
به نظر می رسد كه مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ نه ميليون و هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و 
پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
)90/7/4( تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 
20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4944 ش��ماره: 2219/90 ش 12 ح بموجب رأی شماره 433 تاريخ 91/3/24 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه آقای مهدی س��يفی وند 
دزكی نام پدر: علی مجهول المكان محكوم است به: انتقال سند رسمی موتورسيكلت به شماره 
شهربانی 5623- شهركرد 5 به شماره موتور 8501207 و شماره تنه 125T8527379 در حق 
محكوم له آقای كامران حقانی نام پدر: غالمرضا نش��انی محل اقامت: اصفهان س��پاهان شهر 
بل��وار غدير انتهای خ الوند مجتمع صاح��ب الزمان )عج( كبابی بناب آذربايجان. ماده 34 قانون 
شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست 
نيايد با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت های 
مالی به اجراء احكام دادگستری اعالم می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
4945 آقای جواد س��قارئيس االيتام دارای شناس��نامه ش��ماره 13358 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 4124/91 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسن س��قارئيس االيتام بشناس��نامه 340 در تاريخ 90/10/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بيگم لطيفی همسر ش ش 
31، 2- زهره سقارئيس االيتام فرزند ش ش 10446، 3- اشرف سقارئيس االيتام فرزند ش ش 
7463، 4- عصمت سقارئيس االيتام فرزند ش ش 513، 5- عفت سقارئيس االيتام فرزند ش ش 
11935، 6- زهرا س��قارئيس االيتام فرزند ش ش 47، 7- عزت س��قارئيس االيتام فرزند ش ش 
275، 8- جواد سقارئيس االيتام فرزند ش ش 13358، 9- محمدرضا سقائی االيتام ش ش 95، و 
الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
4946 خانم مرضيه بكرانی باالنی دارای شناس��نامه شماره 82 به شرح دادخواست به كالسه 
2749/91 ح 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان مرتضی دری دولت آبادی بشناس��نامه 6477 در تاري��خ 84/11/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پسر و يك دختر 
و همس��ر متوفی به نام های ذيل: 1- س��عيد دری ش ش 664 )پس��ر متوفی(، 2- حميد دری 
ش ش 1302 )پس��ر متوفی(، 3- مجيد دری دولت آبادی ش ش 1606 )پس��ر متوفی(، 4- ليال 
دری دول��ت آبادی ش ش 403 )دختر متوفی(، 5- عزت مرادی خورزوقی ش ش 37 )همس��ر 
متوفی( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در يك نوبت آگهی 
م��ی نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نش��ر 
 آگهی ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
4949 ش��ماره پرونده: 335/91 ش ح 1. نام و نام خانوادگی: مسعود امينی نام پدر: رجبعلی 
پيشه: كاسب، مجهول المكان، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهر واقع 
در شورای حل اختالف اول، وقت حضور: شنبه 91/8/27 ساعت 4/30 عصر، علت حضور: 
دعوی خواهان آقای حميدعابدی به طرفيت شما مبنی بر مطالبه در وقت مقرر حاضر گرديد. 
در ضمن نس��خه ثانی دادخواس��ت ضميمه نامه می باشد. ش��عبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر

ابالغ وقت رسيدگی
4950 نظ��ر به اينك��ه آقای حميد عاب��دی فرزند عبدالصمد دادخواس��تی ب��ه طرفيت آقای 
محمدعلی رمضانی زردنجانی فرزند عباس به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 35/000/000 ريال 
تقدي��م كه به ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان ارجاع و به كالس��ه 903/91 ثبت و 
برای روز پنج ش��نبه مورخه 91/8/25 س��اعت 10 صبح وقت رسيدگی تعيين گرديده است. 
خوانده 1 مجهول المكان معرفی نموده اس��ت به تقاضای خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه 
به اس��تناد م��اده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار رس��می درج 
و آگه��ی می ش��ود واز خوان��ده دعوت می نمايد كه ب��ا مراجعه به دبيرخانه ش��ورای حل 
اخت��الف 2 حقوق��ی فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقيق خود و دريافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان جهت 
رس��يدگی حاضر ش��ويد در غير اين صورت اين آگهی به منزله ابالغ محس��وب و ش��ورا/ 
 دادگاه غيابًا رس��يدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد نمود. ش��عبه دوم حقوقی ش��ورای

حل اختالف فالورجان

ابالغ وقت رسيدگی
4951 نظر به اينكه آقای حميد عابدی فرزند عبدالصمد دادخواستی به طرفيت آقای محمدعلی 
رمضانی فرزند عباس به خواس��ته مطالبه مبلغ 34/000/000 ريال تقديم كه به شورای حل 
اختالف ش��عبه 2 فالورجان ارجاع و به كالس��ه 905/91 ثبت و برای روز پنج شنبه مورخه 
91/8/25 ساعت 10/15 صبح وقت رسيدگی تعيين گرديده است و خوانده 1 مجهول المكان 
معرفی نموده اس��ت به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می شود واز خوانده 
دعوت می نمايد كه با مراجعه به دبيرخانه شورای حل اختالف 2 حقوقی فالورجان و اعالم 
نش��انی و آدرس دقيق خود و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در 
شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت رسيدگی حاضر شويد در غير اين صورت اين 
آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/ دادگاه غيابًا رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد 

نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ وقت رسيدگی
4952 نظر به اينكه آقای حميد عابدی فرزند عبدالصمد دادخواستی به طرفيت آقای محمدعلی 
رمضانی زردنجانی فرزند عباس به خواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 ريال تقديم كه به 
ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان ارجاع و به كالس��ه 904/91 ثبت و برای روز پنج 
ش��نبه مورخه 91/8/25 س��اعت 10 صبح وقت رس��يدگی تعيين گرديده اس��ت و خوانده 1 
مجهول المكان معرفی نموده اس��ت به تقاضای خواهان و دس��تور شورا/ دادگاه به استناد 
ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار رس��می درج و آگهی می 
ش��ود واز خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به دبيرخانه شورای حل اختالف 2 حقوقی 
فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقيق خود و دريافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت رسيدگی حاضر شويد در 
غير اين صورت اين آگهی به منزله ابالغ محس��وب و شورا/ دادگاه غيابًا رسيدگی و تصميم 

مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

فقدان سند مالكيت
4953 نظ��ر به اينكه خانم ايران انصاري فرزند محمدكريم باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك هشتم سهم مشاع 
باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني از 12 سهم ششدانگ پالك 76/326 بخش يك ثبتي شهرضا شده 
است كه سندمذكورذيل ثبت 35918در صفحه 466 دفتر 247 بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده 
درخواس��ت صدورسندمالكيت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قان��ون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك م��ورد آگهي معامله 
اي كرده كه در آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي 
بايس��ت ظ��رف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجع��ه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن به 
 متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا



اکبر عبدی هم 
هسته ای شد 

 کاشانی ها 
در مسیرجشنواره  رشد 

اکبرعبدی که این روزها خبر کالهبرداری 55 میلی��ون تومانی از او،  به 
سوژه ای رسانه ای بدل شده، میهمان برنامه »شب مهتاب« والی زاده بود؛ 
برنامه ای که با مش��ارکت وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی ساخته 

می شود.
تصاویری خاطره انگیز از »باز هم مدرس��ه ام دیر شد«، شروعی بود برای 
این برنامه. عبدی از این نقش گفت:» فکر می کنم 27 سالم بود که »بازهم 
مدرسه ام دیر شد« را بازی کردم. من متولد 1339 هستم و این کار برای 
سال 1366 بود.« در بخشی دیگری از این برنامه، والی زاده از عبدی درباره 
انرژی هسته ای پرسید که او گفت: »انشااهلل به زودی ما به انرژی هسته ای 
دست پیدا می کنیم. آنها خودشان چشم و پوست و گوشت دارند، آن وقت 

ما می خواهیم یک هسته داشته باشیم، چشمشان نمی بیند؟«

کارشناس فرهنگی- هنری مدیریت آموزش و پرورش کاشان از راهیابی 
دانش آموزان این شهرستان به جشنواره بین المللی رشد خبر داد. ربابه 
طاووسی گفت: س��ه نفر از هنرجویان هنرستان دخترانه کتابچی این 
شهر با ساخت مستند »چادرشب بافی« به چهل و دومین جشنواره بین 
المللی فیلم رشد راه یافتند. وی افزود: در این مستند، سه روز زندگی 
دختر هنرمندی به تصویر کش��یده ش��ده که آخرین بازمانده از نسل 
شاگردان هنرمند پیر چادرش��ب باف بوده و در تدارک چادرشب برای 
عروسی است. مستند »چادرشب بافی«، رتبه نخست جشنواره کشوری 
فرهنگی - هنری دانش آموزان را کسب کرده است.سال گذشته نیز الهه 
اربابی با ساخت مستند »رنگ و رنج«  بافت فرش دستباف را به تصویر 

کشید و عنوان سوم مسابقات استان اصفهان را به دست آورد.

ریچارد گیر به دلجویی مسلمانان می آیدگرانی کاغذ به دلیل وقفه در واردات بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دو دلیل عمده برای گرانی 
کاغذ، مطرح کرد و نوید روزهای خوب برای این کاالی 
سفید را داد. سیدمحمدحس��ینی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حاشیه نکوداشت محمدرضا علیان جاسبی 
در جمع خبرنگاران حاضر و به سؤاالت آنها پاسخ گفت.

حس��ینی درباره مس��ئله کاغذ، توضیحاتی داد و اظهار 
داشت: درمورد کاغذ مشکالت عدیده ای در بازار به وجود 
آمد، بخش��ی از آن به دلیل وقفه ای بوده که در واردات 

 ایجاد ش��د و بخش��ی دیگر این که آنچه در انبارها بود 
به موقع توزیع نش��د، ام��ا خوش��بختانه محموله های 
متعددی در حال ورود به کشور هستند که این موضوع به 
مناسب شدن قیمت ها کمک می کند. وزیر ارشاد ضمن 
اشاره به این که درباره روزنامه های سراسری و نشریات، 
از روز گذشته معاونت مطبوعاتی آغاز به ارایه کاغذ کرده 
تأکید کرد: این کاغذها زیر قیمت هستند و تأثیر بسیار 

خوبی بر بازار می گذارند.
وی افزود: بس��یاری از افرادی که کاغذ داش��تند اعالم 
آمادگی کردند که کمک و مش��ارکتی کنند تا ش��اهد 
شرایط بهتری باشیم. وزیر ارشاد درباره این که چه زمان 
شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود بیان کرد: به تدریج 
قیمت ها بهتر می ش��ود، اگر در بازار 2200 تومان است 
امروز 1700 تومان کاغذ دراختیار روزنامه ها قرار دادیم.

حس��ینی در پاس��خ به فارس درباره ورود محموله های 
کاغذ ابراز داش��ت: ای��ن محموله ها به تدری��ج در حال 
ورود به کشور هستند که این مهم، تأثیرات فراوانی طی 

روزهای آتی خواهد داشت.

به نقل از هالیوود ریپورتر، از ابوظبی گزارش می رس��د که 
»ریچارد گیر« برای پروژه جدیدش چش��م به آسیای میانه 
دوخته اس��ت. ریچارد گیرکه برای معرفی فیلم جدیدش با 
نام »داوری« در ابوظبی به سر می برد، گفته که ممکن است 
پروژه بعدی اش را در امارات متحده عربی بسازد. گیر بدون 
افشای هر نوع جزئیاتی تنها گفت: »این امر می تواند بسیار 
مناسب باشد. دیشب با تعدادی از افراد اینجا صحبت کردم 
و فکر می کنم برای پروژه ای ک��ه اینجا دارم بر روی آن کار 

می کنم، بتوانم حق فیلمبرداری بگیرم«. این بازیگر هالیوودی 
به روزنامه نگاران گفته که حاضر است هر فیلمی که کمک 
کند تا چهره مثب��ت مس��لمانان - بعد از خراب��ی که فیلم 
»معصومیت مسلمانان« ایجاد کرده است- بار دیگر به دنیا 
نشان داده شود، را بس��ازد. ریچارد گیر در ادامه گفت:»اگر 
فیلمنامه خوبی وجود داشته باش��د که بتواند جهان عرب، 
جهان اسالم و فرهنگ اسالمی را به دنیا درست نشان دهد 
خب آن موقع من حتما مش��تاق ساخت آن خواهم بود«. از 
طرف دیگر، »نیکالس جاریکی« کارگردان فیلم »داوری« 
نیز گفته اس��ت که قصد دارد پروژه بعدی اش را در امارات 
کلید بزند. در فیلم »داوری«، ریچارد گیر  در کنار »سوزان 
س��ارندون«  بار دیگر بع��د از فیلم های »بای��د برقصیم« و 
»نامادری« حضور دارد. این فیلم پس از سه هفته اکران در 
باکس آفیس آمریکا موفق شده شش میلیون دالر بفروشد.

به گزارش سینمانگار، فس��تیوال فیلم بین المللی ابوظبی، 
از 12-20 اکتبر در کاخ ام��ارات برگزار می ش��ود. در این 
فستیوال، 81 فیلم سینمایی، 62 فیلم داستانی و 19 مستند 

به نمایش درخواهد آمد.

اعالنیادداشت

هفت

مستند ایرانی در جشنواره فیلم های قومی »بلگراد«
مستند ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم های قومی »بلگراد« حضور دارد. این جشنواره 
که مختص نمایش فیلم های قوم نگارانه است؛ میزبان مستند ایرانی است. مستند »تمام 

گل« ساخته پیام زین العابدینی به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارد.
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 »رادیو لبخند«
 دهه فجر راه اندازی می شود

مع��اون ص��دا از راه ان��دازی ش��بکه 
»لبخند« خب��ر داد و گف��ت: پس از 
افتتاح شبکه کتاب و شبکه کودک و 
نوجوان، ش��بکه  »لبخن��د« اولویت 
بعدی اس��ت ک��ه در ایام ده��ه فجر 

راه اندازی خواهد شد.
محمدحس��ین صوف��ی که با ایس��نا 
س��خن م��ی گف��ت، ضم��ن اعالم 
راه اندازی شبکه کتاب، همزمان با هفته کتاب، خاطرنشان کرد: شبکه 
کودک و نوج��وان نیز در آبان ماه راه اندازی خواهد ش��د، اما به دلیل 
شرایط و اقتضائاتی که وجود دارد، روز افتتاح آن هنوز مشخص نیست.

الله، پروانه ساخت گرفت
پروژه جنجالی »الله« به کارگردانی 
اس��داهلل نیک ن��ژاد درحال��ی پروانه 
ساخت گرفت که هنوز مخالفت ها با 

تولید این فیلم ادامه دارد.
هرچن��د عل��ی مطه��ری از تعام��ل 
کمیس��یون فرهنگی مجل��س برای 
س��اخت این پروژه خبر داد، ولی در 
روزهای گذشته برخی از نمایندگان 
 همچون بی��ژن نوباوه اظه��ارات تندی علی��ه فیلم »الل��ه« مطرح 

کرده بودند. 
با وجود این، همزمان با اعالم رسمی صدور پروانه ساخت »الله«، علی 
مطهری نیز که به نمایندگی از کمیسیون فرهنگی مجلس، فیلمنامه 
این اثر س��ینمایی را مطالعه کرده، اعالم کرد که فیلم »الله« با قول 

اعمال اصالحاتی که مجلس تعیین کرده، ساخته می شود.

 شن و آفتاب 
در اصفهان به تصویر کشیده شد

ساخت فیلم مستند »شن و آفتاب« 
دراصفهان پایان یافت. تهیه کننده و 
کارگردان این فیلم مستندبا اشاره به 
این که این مجموعه مستند شامل 26 
قس��مت 15 دقیقه ای از 17 استان 
کشور اس��ت، گفت: تاکنون مستند 
اس��تان های کرم��ان، سیس��تان و 
بلوچس��تان، اصفه��ان و خراس��ان 
جنوبی تهیه ش��ده است. حس��ین بش��رزاد افزود: پنج  قسمت این 
مجموعه 26 قسمتی به استان اصفهان اختصاص داردو از استان های 

دیگرکه درمناطق بیابانی هستند نیز فیلم مستند ساخته می شود. 

فراخوان جشنواره  عکس »پایداری ملی«  
منتشر شد

فراخوان نخس��تین جشنواره عکس 
»پای��داری مل��ی«  با دربرداش��تن 
اطالعاتی چون موضوعات، ش��رایط 
ش��رکت، جوایز و گاه شمار جشنواره 
منتشر شد. اولین جش��نواره عکس 
»پایداری ملی« توس��ط خبرگزاری 
 مهر و با مش��ارکت س��ازمان پدافند 

غیرعامل کشور برگزار می شود.

»ظهور نگهبانان« در راه اکران
کمپانی دری��م ورکز،  امی��د زیادی ب��ه موفقیت مال��ی و اقتصادی 
انیمیشن کامپیوتری جدید خود )ظهور نگهبانان( دارد که از حال و 
هوایی اکشن برخوردار است. به گزارش خبرگزاری فارس، در همین 
رابطه، این کمپانی، تبلیغات وس��یع خود برای معرفی بیشتر و بهتر 
این انیمیشن ماجراجویانه و تاریخی را آغاز کرده است.پیتر رامسی 
کارگردان »ظهور نگهبان��ان« می گوید در این فیل��م، تعداد زیادی 
کاراکتر متنوع حضور دارند که این امر در بین انیمیشن های کمپانی 

دریم ورکز تازگی دارد.
پیتر رامس��ی ای��ن انیمیش��ن را 
بر اس��اس فیلمنام��ه ای از دیوید 
لیندس��ی آبیر کارگردان��ی کرده 
اس��ت. وی از کارمن��دان کمپانی 
پارامونت اس��ت که ب��ا بیش از 20 
محص��ول تلویزیون��ی، ب��ه عنوان 
دس��تیار کارگردان و طراح صحنه 
کار ک��رده اس��ت. او قب��ل از این، 
فقط یک فیلم تلویزیونی س��اخته 
و »ظهور نگهبانان«، اولین کار بلند 

سینمایی او به حساب می آید.
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پرکارترین و بی عرضه ترین جیمز باند 
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ – »راجر مور« یا بهتر اس��ت بگوییم »س��ر راجر جرج مور« متولد 14 
اکتبر 1927 در لندن اس��ت، ی��ک بازیگر انگلیس��ی تمام قد که س��ومین جیمز باند 

سینماست و بیشتر به خاطر حضور در همین نقش مشهور است.
 او اکنون 85 س��اله اس��ت و هف��ت ب��ار در فاصله س��ال های 1973 ت��ا 1985 نقش 
جیمز باند یا همان مأمور 007 را ب��ازی کرد. مور چندی پی��ش در اظهار نظر جالبی 
از دیدن »ذره ای آرامش« احس��اس ناامیدی ک��رده اس��ت و »ذره ای آرامش« را که 
 در آن کریگ نقش جیم��ز باند را بازی می کن��د، یک تبلیغ تج��اری طوالنی تکه تکه 

توصیف کرد. 
 او یک بریتانیایی جالب اس��ت که بعد از کنارگذاش��تن دنیای بازیگری، وارد رسانه ها 
شد تا در هر بار حضور، حرف های جالبی بزند؛ حرف هایی که او را در صدر اخبار قرار 

داد. 
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 ای��ن جم��الت بخ��ش های��ی از مصوب��ه جدی��د
 ممنوعی��ت های تبلیغ��ات کاالها توس��ط وزارت 
بهداشت اس��ت و از این پس فیلمس��ازان عالوه بر 
رعایت معیارهای وزارت ارشاد، باید فیلم های خود 

را به نظر وزارت بهداشت هم نزدیک کنند.
حاال با اعالم این قانون البد این سؤال پیش می آید 
که نقش های منفی چه جور نقش هایی هستند و با 
چه خط کشی قرار است این نوع کاراکترها سنجیده 
شوند؟ آیا شخصیت هایی که ضد قهرمان هستند 
و نمی توان آنها را نقش منفی به حس��اب آورد هم 
شامل این قانون می شوند؟ در س��ال های اخیر از 
این نمونه ها زیاد داشتیم؛ مثال باران کوثری در فیلم 

»خون بازی« یا طناز طباطبایی در فیلم »مرهم«. 
اگر چنین باشد باید بگوییم دست کارگردانان برای 
نمایش ش��خصیت ها خالی تر از قبل شده است! از 
دورانی که فیلم هایی مثل »س��ارا« و »ش��وکران« 
تابوی سیگار کش��یدن خانم ها در فیلم های پس 
از انقالب را شکستند، سال ها می گذرد و باید دید 
آیا با این قانون، مسئله جدیدی به محدودیت های 

سینماگران اضافه شده است؟

سیگار در سینما
به تصویر کشیدن زنان سیگاری در سینما و تلویزیون 
ایران همیشه نمایشی نامتعارف محسوب می شود، 

اما به هر حال در س��ینمای بع��د از انقالب هم این 
پدیده وجود داش��ته و باید دید با اب��الغ این قانون 
جدید واکنش سینماگران چه خواهد بود. آیا برای 
پرداختن به شخصیت ها، دست کارگردانان خالی تر 
از قبل خواهد شد و این قانون تأثیری روی کار آنها 
خواهد داشت؟ ابتدا باید دید از سیگار در سینمای 
ایران به چه منظوری استفاده می شود و کارگردانان 
برای نمایش چه نوع کاراکترهای��ی آنها را در حال 

سیگار کشیدن به تصویر می کشند؟
در فیلم های تلویزیونی، بیلیارد بازی کردن و کراوات 
زدن به کلیش��ه هایی تبدیل ش��ده ب��رای نمایش 
کاراکترهای منفی و منفور؛ آیا س��یگار کش��یدن 

هم در س��ینما و تلویزیون ای��ران چنین کارکردی 
دارد؟ حافظه تاریخی ما می گوید درمورد تلویزیون 
پاسخ این سؤال مثبت است، اما درمورد سینما نه. 
در تلویزیون به ندرت می توان تصویری از س��یگار 
کش��یدن بازیگران را به خاطر آورد، اگر هم موردی 
باش��د عمدتا برای نمایش نقش های منفی است؛ 
مثال نمونه اخیر، س��ریال »به کجا چنین شتابان« 
ابوالقاس��م طالبی بود که بازیگر زن سریال سیگار 

می کشید.
در س��ینما کمی اوضاع ف��رق می کند. ب��ه تصویر 
کشیدن سیگار کشیدن زنان، لزوما به معنی نقش 
منفی داشتن آنها نیست. گاهی برای ترسیم تصویر 
درهم شکس��ته زنان به دلیل ضرب��ه های عاطفی 
 ه��م، چنین صحن��ه های��ی در فیلم ه��ا گنجانده 
می شود؛ مثال مژده شمس��ایی در »سگ کشی«، 
بهرام بیضایی یا نیکی کریمی در »سارا«ی داریوش 
مهرجوی��ی؛ ای��ن نمونه ه��ا حداکثر نق��ش هایی 
خاکستری هس��تند که کارگردان ترجیح داده در 
بخشی از داستان برای نمایش درهم ریختگی شان 

سیگار بکشند.
 ب��رای نمای��ش زن��ان معتاد، س��یگار کش��یدن 
 ام��ری اجتن��اب ناپذیر ب��ه نظ��ر می رس��د. این 
ابتدایی ترین و دم دستی ترین ابزار یک کارگردان 
 برای نمای��ش یک زن معت��اد یا هنجارش��کن در 
فیلم های ژانر اجتماعی اس��ت. در سال های اخیر، 
طناز طباطبایی در فیلم »مره��م« داودنژاد، باران 
کوثری در فیلم »خون بازی« رخش��ان بنی اعتماد 
و مهتاب کرامت��ی در فیلم »اس��ب حیوان نجیبی 
اس��ت« عبدالرضا کاهان��ی، چنین نق��ش هایی را 

برعهده داشتند.
بخش دیگ��ری از تصویر س��یگار کش��یدن زنان در 
س��ینمای ایران به نمای��ش کاراکتره��ای اغواگر و 
فریبنده اختصاص دارد. احتماال با این قانون جدیدی 
که اعالم ش��ده، کارگردانان ب��رای نمایش این گونه 

شخصیت ها به مشکل بخورند.
 هرچند در س��ینمای ای��ران هر چندس��ال یک بار 
 چنین ش��خصیت هایی ب��ه داس��تان ه��ا راه پیدا 
می کنند اما به هر حال چند نمونه انگش��ت ش��مار 
س��راغ داریم ک��ه کارگردانان به تقلید از س��ینمای 
 آمریکا و اروپ��ا از این ابزار برای نمای��ش زنان اغواگر

  اس��تفاده ک��رده ان��د؛  مث��ال نیک��ی کریم��ی در 
»ب��اج خ��ور« ف��رزاد مؤتم��ن و هدی��ه تهرانی در 
»ش��وکران« به��روز افخم��ی وهانی��ه توس��لی در 
 »خصوص��ی«، چنی��ن نق��ش های��ی را برعه��ده 

داشتند.

درجه بندی های سختگیرانه هالیوودی
شاید برای ش��ما هم جالب باش��د که بدانید فیلم 
»جدایی نادر از س��یمین« به دلی��ل صحنه کوتاه 
س��یگار کش��یدن لیال حاتمی در این فیلم درجه 
سختگرانه PG-13 را از انجمن درجه بندی فیلم 
 ها در آمری��کا دریافت کرده بود. منظ��ور از چنین 
درجه بن��دی ای��ن بودکه فیل��م »جدایی ن��ادر از 
سیمین« شامل صحنه هایی اس��ت که برای افراد 
زیر 13 سال مناسب نیست و افراد زیر 13 سال باید 
به همراه والدین یا فردی که باالی 18 سال سن دارد 

وارد سالن سینما شوند!
درجه بندی س��ختگیرانه برای فیلم های هالیوودی 
 س��ال هاس��ت که اجرا م��ی ش��ود و همی��ن نظام 
رتبه بندی سبب شده تا صحنه های سیگار کشیدن 
در فیل��م ه��ای هالی��وودی کاهش چش��مگیری 
 پیدا کند. اگ��ر فیلم ه��ای پخش ش��ده در آمریکا 
کوچک ترین سکانسی از سیگار کشیدن را نمایش 
 دهند، ج��زء رده بن��دی PG-13 قرار م��ی گیرند

مخاطبانش��ان  از  زی��ادی  بخ��ش  قطع��ا   و 
ری��زش خواه��د ک��رد. این درج��ه بن��دی مخفف 
»Parents Strongly Cautioned « ب��ه 
معن��ی تذک��ر قاطع ب��ه والدین اس��ت ک��ه بعضی 
م��وارد ب��رای بچه ه��ای زیر 13 س��ال نامناس��ب 
 اس��ت و والدی��ن بای��د ب��رای اج��ازه دادن ب��ه
  بچه ه��ای جوان ترش��ان به دی��دن ای��ن فیلم ها

 دق��ت نماین��د. ای��ن فیل��م ها ح��اوی خش��ونت، 
صحنه های غیراخالقی و برهنگی نیس��تند و فقط 
حاوی مق��داری صحنه عش��قی و م��واد مخدرند. 
درسریال های آمریکایی ماجرا س��ختگیرانه تر هم 
می شود و به دلیل آن که س��ریال ها در اوج ساعت 
مخاطب از تلویزیون پخش می ش��وند باید از پخش 
صحنه های سیگار کشیدن و مواد مخدر پرهیز کنند. 
سریال معروف »24« نمونه بارز این ماجراست که با 
وجود آن که به دلیل ساختار فیلم صحنه های زیادی 
از خشونت، سرقت، قتل و... را در خود قرار داده،  اما 
از نمایش سیگار کش��یدن خودداری کرده تا بتواند 
در ساعت پربیننده از تلویزیون پخش شود. نمایش 
سیگار کشیدن در سریال های آمریکایی تقریبا هم 
رده با نمایش صحنه های غیراخالقی به حساب آمده 
است. این فیلم ها باید در س��اعات خاصی از روز و با 

نمایش هشدار محدودیت سن پخش شوند.
فیلم هایی که حاوی صحنه های س��یگار کشیدن 

شخصیت های زن بوده اند:
سارا، شوکران، سگ کش��ی، باج خور، خون بازی، 

جدایی نادر از سیمین، مرهم، خصوصی.

سیگار و فست فود در سینمای ایران ممنوع، مگر برای نقش منفی

نگاهی به رابطه سینما و سیگار در ایران و جهان

»جدایی نادر از سیمین« به دلیل نمای کوتاه س�یگار کشیدن س�یمین از انجمن درجه بندی فیلم ها در آمریکا PG-13 گرفت. در قانون 
جدیدی  اعالم شده، سینماگران باید از نمایش صحنه های سیگار کشیدن و خوردن فست فود پرهیز کنند: »تبلیغ اقالم و کاالهایی که 
مصرف آنها مبین نمایش رفتارهای پرخطر است؛ مانند مصرف فست فودها و فرآورده های غذایی صنعتی و استعمال دخانیات اعم از قلیان 
و سیگار نیز ممنوع است و نمایش استعمال و مصرف این کاالها و اقالم در رسانه های عمومی باید منحصرا محدود به نقش و کاراکترهای 

منفی بوده و جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.«



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 نداف؛ گزینه پیشنهادی
 هیأت تنیس در انتخابات

هیأت تنیس استان اصفهان در 12 سال گذشته با ریاست منوچهر 
مؤمن زاده اداره می ش��د، اما رییس با سابقه این هیأت قصد شرکت 
دوباره در انتخابات را ندارد تا بعد از 12 س��ال سکان هدایت تنیس 
استان به فرد دیگری سپرده شود. مهلت ثبت نام کاندیداهای شرکت 
در مجمع انتخاباتی هیأت تنیس اس��تان اصفهان به اتمام رس��ید و 
چهار کاندیدا برای رقابت در انتخابات هیأت ثبت نام کردند.  یک نفر 
از میان این چهار کاندیدا، گزینه پیشنهادی هیأت تنیس است و سه 
نفر دیگر از مدیران س��ابق اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
هستند که تاکنون سابقه فعالیت در این رشته را نداشته اند. مصطفی 
نداف گزینه پیشنهادی هیأت تنیس استان از پیشکسوتان و مربیان 
این رشته است و سال ها در هیأت، مسئولیت های مختلفی را برعهده 
داشته اس��ت. به نظر می رسد ش��انس نداف برای در دست گرفتن 

هدایت هیأت تنیس استان بیشتر باشد. 

 تمرکز باشگاه مقاومت
 روی تیم های پایه است

مدیرعامل باش��گاه مقاومت اصفه��ان گفت: با توجه ب��ه نیازی که 
برای توسعه ورزش پایه در اس��تان اصفهان احساس کردیم، تمرکز 
باش��گاه مقاومت روی تیم های پایه و تشکیل آکادمی تخصصی قرار 
گرفته تا به عنوان یک باش��گاه مولد عمل کنیم. علی قاسمی اظهار 
کرد: تقسیم بندی رشته های ورزشی بنا بر پیشنهاد استان ها توسط 
سازمان ورزشی بسیج انجام می شود، اما باش��گاه مقاومت اصفهان 
تصمیم گرفت��ه برنامه های خ��ود را روی فعالی��ت در تیم های پایه 

متمرکز کند.
وی اضافه کرد: تقس��یم بندی رش��ته های ورزش��ی بنا بر پیشنهاد 
استان ها توسط سازمان ورزش��ی بسیج انجام می ش��ود و از این رو 
باشگاه مقاومت اصفهان فعالیت خود را بر روی تیم های پایه متمرکز 
کرده، اما در برخی از استان ها همانند فارس و آذربایجان شرقی، دو 
تیم فوتبال فجر سپاسی و تراکتورسازی تحت حمایت قرار گرفته اند. 
وی با اشاره به فعالیت این باشگاه در رشته های تکواندو، شنا، واترپلو و 
موتورسواری بیان کرد: هزینه ای که برای فعالیت تیم های پایه تعریف 
شده، در حدی نیست که بتوانیم تیم را وارد لیگ باشگاهی کنیم ، از 
این رو تصمیم گرفتیم تا فعالیت های خود را در قالب یک باشگاه مولد 

و سازنده دنبال کنیم.

 26مهر؛
آغاز لیگ برتر بسکتبال با ویلچر 

    فصل جدید مس��ابقات لیگ برتر بس��کتبال با ویلچر باشگاه های 
کشور از 2۶ مهرماه آغاز می شود.

در این رقابت ها هش��ت تیم در قالب دو گروه »الف« و »ب« حضور 
دارند و میزبان��ی آن، به طور همزم��ان برعهده تیم ه��ای ایثار قم و 
مرحوم داداشی کهریزک خواهد بود. در گروه »الف« تیم های ایثار 
قم، شهرداری رینه آمل، مخابرات اصفهان و هیأت خوزستان حضور 
دارند و تیم های مرحوم داداشی کهریزک، پگاه فارس، هیأت ایالم و 

هیأت اراک نیز در گروه »ب« هستند. 

نظافت به شهرداری گرگان پیوست
بابک نظافت بازیکن فصل قبل فوالد ماهان با قراردادی یک ساله به 
شهرداری گرگان پیوس��ت. نظافت که با ماهان قراردادی یک ساله 
داشت با پایان این مدت، از جمع اصفهانی ها جدا شد و در تمرینات 

شهرداری گرگان حضور یافت.
 قرارداد یک ساله بابک نظافت با باشگاه گرگانی به ثبت رسیده است 
و وی فصل آینده را با پیراهن ش��هرداری گرگان به میدان می رود. 
نظافت قرار اس��ت در تیم های پایه نیز با مربیان ش��هرداری گرگان 

همکاری کند. 

 انصراف هدایتی
 از سرمایه گذاری در گهر 

مدیر عامل استیل آذین گهر لرس��تان از انصراف حسین هدایتی از 
سرمایه گذاری در این تیم خبر داد. رضا آیت  اهلل زاده با اعالم این خبر 
افزود: به دلیل مصاحبه شنبه ش��ب آقای قائد رحمت نماینده مردم 
دورود در مجلس شورای اسالمی، آقای هدایتی گفتند که ضرورتی 

ندارد با این شرایط تیمداری کنند.
 وی ادام��ه داد: وقت��ی نمی توانیم در اس��م تی��م و میزبانی دخالت 
کنیم، چه لزومی دارد هزینه کنیم و با این ش��رایط هدایتی انصراف 
داده اس��ت. آیت  اهلل زاده با بیان این که اردوی کردان کرج را منحل 
کرده  اس��ت، اضافه کرد: ما می  گوییم چون اس��تادیوم دورود آماده 
نیس��ت، بازی  ها را در خرم  آباد برگ��زار کنیم، آیا این درخواس��تی 
غیرمنطقی است؟ چرا باید از وجود هواداران و امتیاز میزبانی بی  بهره 

باشیم و در استان دیگری بازی کنیم؟!

 به پیشنهاد سپاهان
 جواب رد می دهم!

شهاب گردان/ دروازه بان تیم پرسپولیس 
نمی دانم این بحث را چه کسانی راه انداخته اند. همه از این 
پیشنهاد سپاهان صحبت می کنند، در حالی که من فقط در رسانه ها 

خوانده ام که سپاهان من را می خواهد.
هنوز پیش��نهادی نش��ده و من هم به ای��ن ش��ایعات توجهی نمی 
کنم. من با باش��گاه پرس��پولیس قرارداد دارم و باشگاه پرسپولیس 

باید رضای��ت به جدای��ی من ده��د، اما اگر 
 به من باشد پیش��نهاد س��پاهانی ها را رد 
می کنم چون تیمم را هم دوس��ت دارم. 
نیمکت نشینی ام در پرس��پولیس بنا به 
خواس��ت ژوزه بوده و من با این مس��ئله 

مش��کلی ندارم، هرچن��د که برای 
نیمکت نشینی به این تیم 

نیامده ام.

 سیاست سکوت
 در اردوگاه زرد

جدایی ابهام برانگیز علیرضا مرزبان از سپاهان و انتخاب 
جانشین وی، به سؤاالتی برای رسانه ها تبدیل شده است 
اما گویی باش��گاه س��پاهان این روزها سیاست سکوت 
را در پیش گرفته و کس��ی پاس��خگوی ابهامات به وجود 

آمده نیست.
چهارش��نبه هفته گذش��ته بود که پایگاه خبری باشگاه 
سپاهان، خبری کوتاه درمورد قطع همکاری این باشگاه با 
علیرضا مرزبان دستیار و مترجم زالتکو کرانچار سرمربی 

تیم فوتبال سپاهان منتشر کرد.
در متن این خبر اشاره ای به دالیل اصلی جدایی مرزبان 
نش��ده بود، اما محت��وای متن اص��رار ب��ه توافقی بودن 
جدایی داش��ت، با این حال مرزبان در گفتگویی مدعی 
ش��د که جدایی وی توافقی نبوده و در نشس��تی خبری 
 درم��ورد دالی��ل واقعی جدایی از س��پاهان افش��اگری

 می کند.
جدایی مرزبان که از او به عنوان یار جدا نشدنی کرانچار 
در سپاهان یاد می شد، اتفاق ساده ای نیست که آن را با 
جدایی یک دستیار یا مربی یک تیم قیاس کنیم و بدون 
تردید جدای��ی وی دالیل زیادی در خ��ود نهفته دارد و 
انتخاب جانش��ین آینده وی نیز با ام��ا و اگرهای زیادی 

روبه رو می شود.
با ای��ن حال، ط��ی روزهای گذش��ته باش��گاه اصفهانی 
سیاست سکوت را در این زمینه درپیش گرفته و نه سایت 
خبری باشگاه س��پاهان در این مورد اظهار نظری کرده 
و نه رسول خوروش سرپرس��ت و مدیر فنی تیم فوتبال 
این باشگاه که در چنین مواقعی وظیفه اطالع رسانی به 
رسانه ها را برعهده دارد، پاسخگوی رسانه هاست تا فضای 

ابهام آمیزی اطراف باشگاه اصفهانی شکل بگیرد.
تیم س��پاهان پس از حذف از لیگ قهرمانان آسیا، تنها 
امید خود را در لیگ برتر می بین��د و برای دفاع از عنوان 
قهرمانی فصل گذشته باید به میدان برود، پس بهتر است 
مدیران باشگاه به جای سکوت کردن، موضع قاطع تری 
 در این ب��اره انتخاب ک��رده و پای حاش��یه را از این تیم 

قطع کنند.
هرچند بعید به نظر می رسد مرزبان در شفاف سازی که 
قول آن را داده علیه سپاهان حرفی بزند، چرا که هرچه 
باش��د هنوز زالت روی نیمکت زردها قرار دارد و هر نوع 
صحبتی یا حاش��یه ای تأثیر مس��تقیمی در سرنوشت 

کرانچار خواهد داشت.

یادداشت

6
دردسرهای فرهاد کاظمی درمورد  دستیار

جمشید شاه محمدی که قرار بود به عنوان یکی از دس��تیاران فرهاد کاظمی به اصفهان بیاید، 
همچون طاهری از کاظمی عذرخواهی کرد و به ذوب آهن نیامد. وی در این باره گفت: من کارمند 
ایران خودرو هستم و برای حضور در این تیم، باید مرخصی می گرفتم که به من مرخصی ندادند! 

پیش��ینه جدال ایران و کره جنوبی به بیش از 54 س��ال پیش 
بازمی گردد. ای��ران در چارچوب مس��ابقات فوتبال بازی های 
آس��یایی 1958توکیو به مصاف کره جنوبی رف��ت و با نتیجه 
5 بر صفر مقابل این تیم تن به شکس��ت داد. از آن تاریخ تا به 
امروز دو تیم ایران و کره جنوبی 25 بار در چارچوب مسابقات 
مختلف به مصاف هم رفته اند که سهم ملی پوشان فوتبال ایران 

9 پیروزی، 9 شکست و هفت تساوی بوده است.
البته چشم بادامی ها دوبار در ضربات پنالتی موفق به شکست 
تیم کش��ورمان ش��ده اند که اگر ای��ن دو مس��ابقه را هم جزء 
پیروزی های ک��ره به حس��اب آوریم، کف��ه پیروزی های کره 
جنوبی با 11 برد، سنگین تر می شود. کره جنوبی در مسابقات 
فوتبال بازی های آس��یایی 198۶ پس از آن که در پایان وقت 
معمول و اضافی به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک مقابل 
تیم کشورمان دس��ت پیدا نکرد، در ضربات پنالتی به پیروزی 

5 بر 4 رسید.

کره ای ها یک بار دیگر در ضربات پنالتی بهتر از ملی پوش��ان 
فوتبال ایران ظاهر شدند که آن هم برمی گردد به سال 2007 
و مس��ابقات فوتبال جام ملت های آس��یا. در آن دیدار که در 
چارچ��وب مرحله یک چه��ارم نهایی مس��ابقات فوتبال جام 
ملت های 2007 آسیا برگزار ش��د، جدال ایران و کره جنوبی 
در پایان 120 دقیقه نتیجه ای جز تس��اوی بدون گل به دنبال 
نداشت. در ضربات پنالتی، کره جنوبی به پیروزی 4 بر 2 دست 

یافت و به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسید.
در آن مسابقه مهدی مهدوی کیا و رسول خطیبی در باز کردن 
دروازه کره جنوبی ن��اکام ماندند و ضیاف��ت پنالتی ها را برای 

شاگردان امیر قلعه نویی تلخ کردند.
تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی تا به امروز پنج بار در 
مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی به مصاف هم رفته اند که 
در این پنج بازی، کره جنوبی به یک پیروزی رسیده و چهار بار 
بازی دو تیم به نتیجه تساوی انجامیده است. نخستین بازیکن 

ایرانی که دروازه کره جنوبی را باز کرده علیرضا خورش��یدی 
 اس��ت که در دی��داری دوس��تانه موفق ب��ه گش��ودن دروازه 

چشم بادامی ها شد. 

ترس بازیکنان کره؛ عامل موفقیت ایران
اما فردا تیم ملی کش��ورمان برای بیس��ت و شش��مین بار به 
مصاف ک��ره جنوبی م��ی رود؛ دیداری ک��ه از آن ب��ه عنوان 
دیداری کالسیک و ریشه دار در قاره کهن یاد می کنند. بیژن 
ذوالفقارنسب کارش��ناس فوتبال کشورمان در باره این بازی و 
بایدها و نبایدهای این دیدار می گوید و خوش بین اس��ت که 
بازیکنان ایرانی بتوانند با استفاده از نقطه ظعف چشم بادامی 
ها که همان ترس از ایران اس��ت، حداقل امتی��از را از این تیم 
دشت کنند. اگرچه شکس��ت تیم ملی کره جنوبی برای ایران 
 غیرممکن نب��وده و نیس��ت، اما با ش��رایط موج��ود و جمیع 

داشته های دو طرف، تساوی هم نتیجه عادالنه ای است. 
به اعتقاد وی فوتبال ایران ش��رایط مخصوص خود را دارد که 
هیچ منط��ق و اصولی در آن حاکمیت ندارد: ب��ه عنوان نمونه 
طبق آرای اکثریت کارشناسان، تیم ایران در بازی با تیم ملی 
فوتبال لبنان باید به عنوان تیم برنده از میدان خارج می ش��د 
که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. نه باخت به لبنان و نه بردن کره 
جنوبی تحت شرایطی خاص، نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت 

واقعی فوتبال ایران نیست.
ذوالفقارنس��ب می گوید: طبق روانشناس��ی ورزشی اگر یک 
ورزش��کار از حریف خود بترس��د، باعث می ش��ود که بر روی 
حریف خود و نقاط ضعف وی تمرکز بیشتری داشته باشد. در 
حال حاضر بازیکنان ما از تیم کره جنوبی می ترس��ند و برای 
مدعی ماندن در راه رقابت های ج��ام جهانی عزم خود را برای 
شکست تیم کره جنوبی جزم کرده اند. این ترس باعث شده که 
آنها مانند بازی با تیم لبنان بی تفاوت وارد زمین نشوند. به دلیل 
این ترس همه بازیکنان تیم ایران با همه توان و وجود، مقابل 
کره جنوبی بازی خواهند کرد که این موضوع شانس موفقیت 

تیم ایران را مقابل تیم کره جنوبی باال می برد.
 کارشناس فوتبال کش��ورمان در توصیف وضعیت کره ای ها 
می گوید: این تیم بسیار منسجم، منظم و با برنامه است که این 
فاکتورها باعث شده آنها طی س��ال های اخیر در رقابت های 
جام ملت های آس��یا و حتی جام جهانی همواره موفق باشند. 
 آنها به دلیل برنامه ریزی که طی سال های اخیر داشته اند همه 
بازی های رسمی خود را جدی می گیرند، به همین دلیل یک 

هفته زودتر به  ایران سفر کرده اند.
وی می گوید: درس��ت اس��ت که دیدار تیم های ملی فوتبال 
ایران و کره جنوبی یک بازی بس��یار حس��اس اس��ت، اما من 
بسیار خوشبین هستم که تیم ایران در این بازی بتواند از تیم 
 کره جنوبی امتیاز بگیرد. به نظر من حتی کس��ب تساوی نیز 
می تواند تیم ایران را به عنوان یک تیم مدعی صعود به مرحله 

نهایی رقابت های جام جهانی نگه دارد.

چشم امید ایران به شکست چشم بادامی ها 

ایران-کره ؛ جدال اشک و لبخند 

ایران – کره جنوبی را باید سنتی ترین دیدار آسیا نامید. در دورانی که هنوز قدرت های نوظهوری  گروه 
مانند ژاپن و عربستان پیدا نشده بودند، دو تیم شرق و غرب آسیا معادالت فوتبال قاره بزرگ ورزش

را شکل می دادند. نبرد آنها را می توان با دیدارهای کالس�یکی همچون برزیل -آرژانتین در 
آمریکای جنوبی و آلمان - ایتالیا یا آلمان - انگلیس در اروپا مقایسه کرد. در کشورمان حداقل سه نسل از هواداران 

فوتبال خاطراتی را از دیدارهای این دو تیم به یاد دارند. 
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ذوب آهن و رسیدن 
به جایگاه یک رقمی

احمدی نژاد: من اندازه 
2تیم هستم!

مربی جدید ذوب آه��ن که با آمدن فرهادکاظمی، راهی تیم اصفهانی ش��ده 
اس��ت از این که همه از تالش برای عدم س��قوط تیم ذوب آهن به لیگ یک 
حرف می زنند گالیه می کند و معتقد اس��ت جایگاه این تیم در پایان فصل، 
یک رقمی خواهد بود. مرتضی کرمانی مقدم می گوید: برخالف کس��انی که 
می گویند ذوب آهن تیم بحران زده ایست، به نظر من این تیم بحران زده نیست 
بلکه پتانسیل باالیی دارد و مطمئنا  می تواند به شرایط اوج خود باز گردد. باید 
بگویم مسئوالن ذوب آهن بهترین کار را کردند که کاظمی را به عنوان سرمربی 
ذوب آهن انتخاب کردند. وی می گوید: فرهاد کاظمی مربی نیست که تیم ها 
را برای نیفتادن ببندد و بازیکنان تیم نیز باید در ذهن خود این مسئله را قبول 

کنند که ذوب آهن باید به دوران اوج خود باز گردد. 

 رییس جمهورگفت: من بر این باورم که س��طح ش��ما بازیکنان تیم ملی 
فوتبال، جهانی است و به لحاظ س��ابقه، بسیار جلوتر از بسیاری از تیم ها 
هستید. احمدی نژاد که پیش از ظهر دیروز به طور سرزده در کمپ تیم های 
ملی و در تمرین تیم ملی فوتبال حضور یافت، در جمع بازیکنان این تیم 
افزود: فوتبال ما بسیار قوی تر از آن است که برخی فکر می کنند. این را 
باید باور کنید که سطح ما در فوتبال، جهانی است و اگر این را باور کردید 
امکانات هم متعاقب آن در اختیار فوتبال قرار خواهد گرفت. احمدی نژاد 
به گفتگوی خود با سرمربی تیم ملی فوتبال اش��اره کرد و به طنز گفت: 
آقای کی روش از من پرسید جای شما چه بازیکنی را در تیم بگذاریم؟من 

هم گفتم: من اندازه دو تیم هستم.

غیبت احتمالی هیگواین مقابل شیلی
حضور هیگواین، به دلی��ل مصدومیت از ناحی��ه ران در جریان 
پیروزی 3 بر صفر آرژانتین مقابل اروگوئه در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی، در دیدار بعدی این تیم مقابل ش��یلی در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. دیدار شیلی و آرژانتین چهارشنبه برگزار می شود. 

سبقت پودولسکی از بکن باوئر 
پودولسکی با حضور در بازی تیم آلمان مقابل ایرلند 
از رکورد بازی های ملی بکن باوئر جلو زد. »پولدی« 
توانست به رکورد 104 بازی ملی برسد و حتی از حد 
نصاب بازی ملی باوئر با 103 بازی ملی، پیشی بگیرد.

 پیرلو؛ الگوی مسی در گلزنی!
پیرلو گف��ت، افتخار می کن��د که مس��ی از او به عنوان 
الگویش در زدن ضربه  آزاد یاد کرده است. مسی در بازی 
اخیر آرژانتین، یکی از دو گل خود را از روی ضربه آزاد زد 

و گفت: من این ضربه را از پیرلو و رونالدینیو یاد گرفتم.

نصر؛ ورزشگاه اختصاصی  بانوان 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: مجموعه ورزشی شهید نصر 
اصفهان به مجموعه ای اختصاصی برای ورزش بانوان استان تبدیل خواهد 
ش��د. محمد جواهری دراولین گردهمایی نخبگان ورزش بانوان درتاالر 
افتخارات اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان افزود: بانوان استان 45 
درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند، به همین دلیل جایگاه 
ورزش این قش��ر باید ارتقا یابد، از همین رو درنظرداریم مجوز مجموعه 
شهیدنصر را به صورت اختصاصی برای بانوان دریافت کنیم، چراکه چنین 
مجموعه ای حق ورزش بانوان اس��ت. وی گفت: بدون شک ورزش بانوان 
از معاونت به گروه تغییریافته، اما نگاه ما به ورزش بانوان همچون س��ابق 
وحتی با دیدگاه حمایتی بیشتر اس��ت، چراکه اعتقاد داریم رواج ورزش 
دربین مادران وهمسران، جامعه ای سالم تر و با نشاط تر را  همراه خواهد داشت. 

سر اصفهان بی کاله ماند

 فدراس��یون قایقرانی با در اختیار گذاش��تن بی��ش از 300 قایق به 
هیأت های قایقرانی اس��تان ها، اولین گام را در  راستای سند توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی در س��ال 91 برداشت،  چراکه هیأت های 
استانی بازوان قدرتمند فدراسیون ها در پیشبرد اهداف  و برنامه های 

قایقرانی کشور محسوب می شوند.
 بر این اس��اس 12 اس��تان به امکانات و تجهیزات مورد نیاز از سوی 
  فدراس��یون برای پیش��برد این اهداف مجهز ش��دند.  عالوه بر این 
قایق ها تجهیزات دیگری همچون پارو، کانتینر، کانکس و اسکله به 

هیأت های قایقرانی داده شد. 
جالب این که نام هیأت استان اصفهان که تا همین یک سال پیش در 
ردیف فعال ترین هیأت های استانی بود،در این بین دیده نمی شود. 

 برای اولین بار در ایران پیروز می شویم

کانگ هی سرمربی تیم کره جنوبی پیش از دیدار تیمش مقابل تیم 
ملی ایران در مقدماتی جام جهانی اظهار داشت: دوست داریم پس از 
دو تساوی و دو باخت در گذشته در تهران، به اولین برد در پایتخت 
ایران برسیم، هر چند می دانیم ایران مصمم به حضور در جام جهانی 

برزیل است و امتیازات بازی خانگی را طلب می کند.
کانگ هی همچنین به بازی در ورزشگاه آزادی و شرایط آب و هوایی 
ایران برای این بازی و حضور پرش��ور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه 
برای این بازی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با پیروزی، جهنم آزادی 
را ترک کنیم. رس��انه های کره ای هم در این م��دت تنها به گزارش 
حواشی و وضعیت آب و هوایی ایران در گزارشات خود پرداخته اند و 

گویا این موضوعات به مسائل فنی ارجحیت داده شده است.

سرمربی تیم کره جنوبی:        300قایق بین استان ها توزیع شدشاید این بار این وعده تحقق پیدا کرد
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یادداشت

احداث جاده دسترسی به 
مسکن مهر فارسان آغاز شد 

فرماندار فارسان از آغاز عملیات 
اجرایی احداث جاده دسترسی 
به طرح مس��کن مهر مرکز این 

شهرستان خبر داد.
 بهروز مردانی نژاد  روز ش��نبه 
با اعالم این خبر ب��ه ایرنا اظهار 
 داش��ت: ب��رای اج��رای ای��ن 
طرح پنج میلیارد ریال از محل 
اعتبارات مل��ی اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال وبختیاری 
 هزینه م��ی ش��ود. وی ادام��ه داد: این پروژه ش��امل اج��رای بلوار 
به طول ی��ک ه��زار و 500 متر و اح��داث کانال به طول س��ه هزار 

متراست. 
مردانی نژاد اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه، مشکل ترافیکی 
بلوار آیت اهلل خامنه ای ش��هر فارس��ان رفع شده و تس��هیل در رفت و 
آمد به مجموعه های آموزش��ی موج��ود و مجموعه ه��ای اداری و 
طرح یک هزار واحدی مس��کن مهر این ش��هر از مزایای اجرای این 
طرح اس��ت. فرماندار فارس��ان تأکید کرد: بر اس��اس برنامه ریزی 
 انجام ش��ده، این پروژه اوایل آذرماه س��ال جاری به به��ره برداری 
 می رسد. شهر فارسان مرکز این شهرستان در فاصله 35 کیلومتری

 شهرکرد قرار دارد. 

خبر ویژه

سرپرست معاونت میراث فرهنگی
شاهین ایلبیگی پور 

در سال جاری 50 شیء تاریخی توسط این اداره کل مرمت شده است 
و تمامی اشیاء تاریخی که توسط اداره کل کشف و ضبط می شود در 

صورت نیاز به مرمت در این کارگاه مرمت می شوند.
 این در حالی است که در س��ال جاری با یک جهش بسیار خوب تا 
امروز 50 شیء تاریخی در این کارگاه مرمت ش��ده است و با توجه 
ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��ده و فراهم کردن تمام��ی ابزار مورد 
نی��از کارگاه مرمت اش��یاء، 
روند مرمت اش��یاء تاریخی 
این اداره کل همچنان ادامه 
خواهد داش��ت. برای مرمت 
اش��یاء تاریخی، ما نیروهای 
بس��یار ماهری را در اختیار 
داریم و در ای��ن زمینه هیچ 

مشکلی وجود ندارد.

 50 شیء تاریخی 
مرمت شد

چهره روزیادداشت
مرگ ومیر ناشی ازتصادفات 14درصد افزایش داشت 

منصور فیروزبخت مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال وبختیاری گفت: تعداد مرگ و میر 
ناشی از تصادفات رانندگی استان در نیمه اول امسال، 14درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش یافته است.
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 زاگ��رس میانی ب��ه وی��ژه در نزدیکی ه��ای قله 
زردکوه، یکی از سخت گذرترین ایلراه های کشور 
است که ارتفاع برخی از این ایلراه ها تا دو هزار متر 

از سطح دریا نیز می رسد. 
دره س��خت گ��ذر »درک��ش و ورک��ش « در 
زاگ��رس مرک��زی نش��ان م��ی ده��د ک��ه ایل 
بختی��اری در دل تاریخ ب��ا چه رنج��ی در طول 
 س��ال های مختلف، از ای��ن گونه تنگ��ه ها عبور 

کرده است.
زاگرس، در باس��تان شناس��ی با نام اصلی»کر« 
 ش��ناخته م��ی ش��ده اس��ت و کاووش ه��ای 
باستان شناسی این دیرینه کوه ایران، نشان می دهد 
که »کر« زادگاه اصلی اقوام کوچ رو ایران در دل 

تاریخ است.

 کوچ عشایر بختیاری در زاگرس در میان آن همه 
انبوه سنگ و صخره، چنان حماسی است که کوه 
 نیز با قامتی ایستاده، این اس��تقامت را به تماشا 
می نشیند. کوچ پاییزی عشایر بختیاری،صدای 
پایی است پیچیده در عمق تاریخ که حماسه ای 

برای زیستن زیبا را خلق کرده است.
 ایل��راه » دژپارت « و پل » خدا آفرین« نش��ان از 
تاریخی کهن از کوچ عش��ایر بختیاری در فالت 
مرکزی ایران دارد و حفظ این سنت شاید حفظ 

تاریخ یک سرزمین باشد.
 »مالکن��ون« آیی��ن تاریخ��ی و دیرین عش��ایر 
بختیاری است که به لحظه آغاز کوچ عشایر گفته 
می شود و در آن از دو واژه »مال« به مفهوم آبادی 
 و مجموع س��یاه چادره��ا و »کنون« ب��ه معنای 

از جا کندن اس��تفاده ش��ده اس��ت. ای��ل با همه 
طوایفش، همه مردان و زنانش از هر تیره فراخونده 
می ش��ود و نغمه س��فر و جدای��ی و دل کندن از 
س��رزمین و زیس��ت بوم در دل کوه سترگ می 

پیچد.
 ایل از دهان��ه دره های برنده و تیز ک��وه »تازار« 
و پهن��ه تنگ تنگ��ه »دولنبار« و دش��ت»زری« 
و»ش��یرین به��ار« در باالترین ارتف��اع زاگرس 
عبور می کند و ک��وه از بلندترین قله رها ش��ده 
 در بادها و آب ه��ا، میانه این جدای��ی ایل در پاییز

 قرار می گیرد.
 از کناره های رودخانه کارون و شوشتر و رامهرمز 
تا اندیکا و مس��جد سلیمان اللی و ش��یرین بهار 
)شینبا( و دهستان»چلو« و تا »دشت بهاری« و 

دزفول، کاروانیان عبور می کنند و کوچ همچنان 
ادامه می یابد.

 زنان بختی��اری برای ک��وچ، پیش��قراول ایلند، 
 راه را می شناس��ند و ک��وه را چونان اس��ب های 

لگام گسیخته،زیر گام های خود رام می کنند.
 زنان بختیاری به هنگام کوچ و مالکنون،ش��یفته 
کارند و کوه را مانند فرزند خود نوازش می کنند و 
رمه، آرام از کوه رام شده سرازیر می شود تا چرخه 

کوچ تندتر و تندتر بچرخد.
 عشایر بختیاری بر محور دامداری و کشاورزی در 
سال دوبار به صورت کوچ برون استانی و منطقه ای 
و کوچ درون اس��تانی، محل زندگی خود را تغییر 
می دهند و در ابتدای بهار از مناطق گرمس��یری 
یا قشالقی به طرف مناطق سردسیری و ییالقی 
به کوچ می روند. ایل ب��زرگ بختیاری در مناطق 
چهارمحال و بختی��اری، اصفهان، خوزس��تان و 
لرستان ساکنند و در این بین، کوچ بزرگ و کوچ 

کوچک را انجام  می دهند. 
کوچ بزرگ همان ییالق و قش��الق عش��ایر است 
و کوچ کوچک، کوچ درون منطقه ای اس��ت، که 
عش��ایر برای یافتن چراگاه ها و مراتع مناس��ب 

دست به تغییر مکان خود می زنند.
 در مسیر کوچ، ایل از دره ها و پرتگاه های زاگرس 
مرکزی به مسافت 250 کیلومتر برای رسیدن به 

مناطق خوش آب و هوا راه می پیماید.
 زمان کوچ را پیران ایل بر اس��اس تقویم نجومی 
تعیین می کنند و اگر » ماه در عقرب« باش��د از 
جلوی مسیری که در آن ستاره ای نمایان باشد، 
 عبور نمی کنن��د و زنان هنگامی ک��ه از ایل جدا 
 می ش��وند و برای رفتن به ییالق خ��ود را آماده 
م��ی کنن��د، ن��وای غمگنان��ه س��رمی دهن��د 
 و »ب��اوه رو« ی��ا هم��ان اش��عار برزگ��ری 

می خوانند.
 به هنگام کوچ، چندین خان��وار از یک ایل با هم 
کوچ می کنند تا بر مش��کالت پی��ش روی خود 
غلبه کنند و این تعاون و همکاری بزرگی در ایل 

بختیاری است. 
کوچ پاییزی عش��ایر چهارمح��ال وبختیاری که 
به طرف خوزستان انجام می ش��ود، به مالکنون 
ش��هرت دارد، که با ح��زن و اندوهگینی خاص و 

وی��ژه ای همراه اس��ت و عده ای از م��ردان برای 
برداشت محصول و یا فروش محصول در مناطق 
سردس��یری )ییالق( باقی می مانن��د و مابقی با 
بس��تن بار و بنه، رهس��پار س��رزمین خوزستان 

می شوند.
 شواهد تاریخی نشان از باستانی بودن کوچ عشایر 
بختیاری دارد و در برخی از تحقیقات، محققان و 

پژوهش��گران داخلی و خارجی این کوچ را به 10 
هزار سال پیش از میالد حضرت مسیح )ع(نسبت 

می دهند.
 به گزارش ایرنا، عش��ایر چهارمح��ال و بختیاری 
برای کوچ خود از پنج ایلراه اصلی عبور می کنند 

تا به خوزستان برسند.
 عش��ایر این اس��تان از پن��ج طایفه ب��زرگ، 24 
زیرطایفه،32 تیره و دو هزار و 940 تش تشکیل 

شده اند.
 اکنون جمعیت عشایری چهارمحال و بختیاری 
132 ه��زار و 321 نفر در قال��ب 19 هزار و 561 
خانوار اس��ت که دارای یک میلیون و 500 هزار 

واحد دامی هستند.
 چهارمح��ال وبختیاری از نظ��ر جمعیتی پس از 
استان فارس دومین جمعیت عشایری کشور را در 
اختیار دارد و دو ایل بزرگ هفت لنگ و چهارلنگ 

مهم ترین و اصلی ترین عشایر استان هستند.

عشایر آرام و آهسته رهسپار می شوند 

دوباره پاییز، دوباره مالکنون 

پاییز با هزار ناز، زنگوله های زرد طبیعت را می لرزاند، تا صدای جا به جایی ایل در مالکنون عشایر بختیاری گم نشود. گروه 
کوچ در دل کوه،در میان آن همه صخره و س�نگ، با پای پیاده،تاریخ ماندگاری یک ایل در فالت مرکزی ایران را رقم شهرستان

زده است.

»مالکنون« آیین 
تاریخی و دیرین 

عشایر بختیاری است 
که به لحظه آغاز کوچ عش�ایر 

گفته می شود 
و در آن از دو واژه 

»مال« به مفهوم آبادی
 و مجم�وع س�یاه چادره�ا و 

»کنون« 
به معنای

از جا کندن 
استفاده شده است
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فقدان سند مالكيت
4954 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي اس��ماعيل انص��اري مهياري فرزن��د محمدكريم باارائ��ه دو برگ 
استشهادمحلي كه هويت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك 
چهارم س��هم مشاع باستثناء بهاء ثمنيه اعياني از 12 س��هم ششدانگ پالك 76/326 بخش يك 
ثبتي ش��هرضا شده اس��ت كه س��ندمذكورذيل ثبت 35915در صفحه 457 دفتر 247 بنام وي 
ثبت گرديده اينك نامبرده درخواس��ت صدورسندمالكيت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك 
مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظ��رف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت 
يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
4955 نظر به اينكه آقاي خسرو انصاري مهياري فرزند محمدكريم به وكالت اسماعيل انصاري 
مهياري طبق وكالتنامه 4087 – 91/5/15 دفتر1192 تهران باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك چهارم سهم مشاع 
باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني از 12 سهم شش��دانگ پالك 76/326 بخش يك ثبتي شهرضا شده 
است كه سندمذكورذيل ثبت 35917در صفحه 463 دفتر 247 بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده 
درخواست صدورس��ندمالكيت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي 
كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
4956 نظر به اينكه آقاي پرويز انصاري فرزند محمدكريم به وكالت اسماعيل انصاري مهياري 
طب��ق وكالتنامه 4087 – 91/5/15 دفتر1192 تهران با ارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
وامضاءشهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك چهارم سهم مشاع باستثناء 
بهاء ثمنيه اعياني از 12 سهم ششدانگ پالك 76/326 بخش يك ثبتي شهرضا شده است كه سند 
مذكور ذيل ثبت 35916در صفحه 460 دفتر 247 بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده درخواست 
صدور س��ند مالكيت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 

آن اش��اره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند 
مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به 

ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
4957 نظر به اينكه خانم پروانه انصاري مهياري فرزند محمدكريم به وكالت اسماعيل انصاري 
مهياري طبق وكالتنامه 4087 – 91/5/15 دفتر1192 تهران باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 
هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك هشتم سهم مشاع 
باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني از 12 سهم شش��دانگ پالك 76/326 بخش يك ثبتي شهرضا شده 
است كه سندمذكورذيل ثبت 11864در صفحه 153 دفتر 130 بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده 
درخواست صدورس��ندمالكيت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي 
كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ رأی
4981 كالس��ه پرونده: 892/91، ش��ماره دادنامه: 1269، مرجع رس��يدگی: شعبه هفتم شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد علی عاملی نشانی: اصفهان رهنان خيابان شهيدان غربی 
مبلمان اصفهان هنر، وكيل: علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشی 
مرجان طبقه س��وم، خوانده: سلطان مراد زمانی فرد و سعيد قائد امينی هر دو مجهول المكان، 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��يدگی را اعالم و 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای 
س��يد علی عاملی به وكالت علی ش��يرزاده به طرفيت آقای س��لطان مراد زمانی فرد – س��عيد 
قائد امينی به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه چك به ش��ماره 347909 به عهده 
بانك س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، ب��ا توجه به محتويات پرون��ده و بقای اصول 
مس��تندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانك محال عليه كه ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اين كه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلس��ه رس��يدگی حضور ندارد و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواه��ان از خود ابراز و ارائ��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رس��د كه مس��تنداً به م��واد 310 و 313 قانون تجارت و 
198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حك��م بر محكوميت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 10/000/000 
ري��ال بابت اصل خواس��ته و يكصد و چهل ه��زار ريال بابت هزينه دادرس��ی و حق الوكاله 

وكي��ل طب��ق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخي��ر در تأدي��ه از تاريخ سررس��يد چك موصوف 
)91/3/25( ت��ا تاريخ اجرای حكم در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی در همي��ن مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن 
 قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4982 كالس��ه پرونده: 888/91، ش��ماره دادنامه: 1264، مرجع رس��يدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد علی عاملی نشانی: اصفهان رهنان خ شهيدان غربی مبلمان 
اصفهان هنر، وكيل: علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشی مرجان 
طبقه س��وم، خواندگان: 1- عباس قربانی 2- س��عيد قائد امينی هر دو مجهول المكان، خواسته: 
مطالب��ه وجه يك فقره چك به مبل��غ 17/400/000 ريال، با عنايت ب��ه محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای س��يد علی عاملی به وكالت علی ش��يرزاده 
به طرفيت آقای 1- عباس قربانی 2- س��عيد قائد امينی به خواس��ته مطالبه مبلغ 17/400/000 
ريال وجه چك به شماره 634754 به عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توس��ط بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اين كه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��يدگی حضور ندارد و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مس��تند و محكمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رس��د كه مس��تنداً به مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198، 515، 519، 522 قان��ون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 17/400/000 ريال بابت اصل خواس��ته و يكصد و چهل هزار ريال بابت هزينه 

دادرس��ی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد 
چك موص��وف )91/3/30( تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی 
صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4983 كالسه پرونده: 608/91، ش��ماره دادنامه: 1093، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ميالد تركزاد نش��انی: اصفهان خيابان مس��جد س��يد روبروی هتل 
طوطيا پارچه مبلی ارمغان، وكيل: علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان 

كاش��ی مرجان طبقه س��وم، خوانده: حس��ين صادقی مجهول المكان، ب��ا عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
ب��ه ص��دور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای ميالد تركزاد ب��ا وكالت آقای علی 
شيرزاده  بطرفيت آقای حسين صادقی بخواسته مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال 20/000/000 
ريال وجه حواله ش��ماره 9136800- الف عهده مؤسس��ه قوامين به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره از 
س��وی مؤسسه قوامين كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلی حضور نيافته و دليلی كه اعالم برائت ذمه 
اش را اقتضاء نمايد ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ بيس��ت ميليون ريال 20/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی از 
تاريخ تقديم دادخواست 91/4/8 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 

بان��ك مركزی برعهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی 
صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع خواهد بود. ش��عبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4984 كالسه پرونده: 607/91، ش��ماره دادنامه: 1092، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: ميالد تركزاد نش��انی: اصفهان خيابان مس��جد س��يد روبروی هتل 
طوطيا پارچه مبلی ارمغان، وكيل: علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان 
كاش��ی مرجان طبقه س��وم، خوانده: محمد مرتضايی فر مجهول المكان، با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
ب��ه ص��دور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای ميالد تركزاد ب��ا وكالت آقای علی 
ش��يرزاده  بطرفيت محمد مرتضايی فر بخواسته مطالبه مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال 
7/500/000 ريال وجه چك ش��ماره 810758 به تاريخ 1389/8/30 عهده پست بانك به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلی حضور نيافته و دليلی كه اعالم 
برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تأخير و تأديه و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونی از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
مركزی برعهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره 
غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع خواهد بود. ش��عبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4985 كالسه پرونده: 606/91، ش��ماره دادنامه: 1091، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: س��يدعلی عاملی نش��انی: اصفهان رهنان خ ش��هيدان غربی مبلمان 
اصفهان هنر، وكيل: علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشی مرجان 
طبقه س��وم، خواندگان: 1- عباس قربانی 2- س��عيد قائد امينی هر دو مجهول المكان، با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: دعوی آقای سيدعلی عاملی با وكالت آقای 
علی شيرزاده بطرفيت 1- آقای عباس قربانی 2- سعيد قائد امينی بخواسته مطالبه مبلغ چهل و 
دو ميليون ريال 42/000/000 ريال وجه 2 فقره چك شماره های 395/634753-1391/2/31 و 
723/730241-1390/12/30 عهده بانك صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه 
به بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانك محال 
عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و 
اينكه خوانده در جلس��ه به هر دليلی حض��ور نيافته و دليلی كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نمايد ابراز نداش��ته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و دو 
ميليون ريال 42/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و پنجاه ميليون ريال بابت هزينه دادرسی 
و همچنين خس��ارت تأخي��ر و تأديه و پرداخت حق الوكاله وكيل طب��ق تعرفه قانونی از تاريخ 
سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی برعهده 
اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اع��الم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع خواهد بود. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4986 كالس��ه پرونده: 605/91، ش��ماره دادنامه: 1090، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��يدعلی عاملی نش��انی: اصفهان س��پاهان ش��هر بلوار غدير 
مغازه لوسترفروش��ی، وكيل: علی ش��يرزاده نشانی: اصفهان نبش س��ه راه سيمين ساختمان 
كاش��ی مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- مرتضی هيبتی گوجانی 2- سعيد قائد امينی هر دو 
مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��يدگی 
را اع��الم و به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: دعوی آقای 
س��يدعلی عاملی با وكالت آقای علی ش��يرزاده بطرفيت 1- آقای مرتض��ی هيبتی گوجانی 2- 
س��عيد قائد امينی بخواسته مطالبه مبلغ پانزده ميليون و هفتصد هزار ريال 15/700/000 ريال 
وجه چك ش��ماره 019699 به تاريخ 1391/2/1 عهده بانك تجارت به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره از 
س��وی بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اينك��ه خوانده در جلس��ه به هر دليلی حضور نيافت��ه و دليلی كه اعالم برائت 
ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 
قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حكم ب��ر محكوميت خوانده 
ب��ه پرداخ��ت مبلغ 15/700/000 ريال بابت اصل خواس��ته و چهل و هش��ت ه��زار ريال بابت 

هزينه دادرس��ی و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی از 
تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی 
برعهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع خواهد بود. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
4987 كالسه پرونده: 604/91، ش��ماره دادنامه: 1089، مرجع رسيدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: عبدالرضا ندافی نشانی: اصفهان سه راه سيمين كيان پالست، وكيل: 
علی شيرزاده نشانی: اصفهان نبش سه راه سيمين ساختمان كاشی مرجان طبقه سوم، خوانده: 
مجيد محمديان مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتی اعضا شورا ختم 
رس��يدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: دعوی 
آقای عبدالرضا ندافی با وكالت آقای علی ش��يرزاده بطرفيت آقای مجيد محمديان به خواس��ته 
مطالبه مبلغ هفده ميليون و دويس��ت و پنجاه هزار ريال 17/250/000 ريال وجه چك ش��ماره 
406829 به تاريخ 1391/2/8 عهده بانك س��په به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده 
در جلس��ه به هر دليلی حض��ور نيافته و دليلی كه اعالم برائت ذم��ه اش را اقتضاء نمايد ابراز 
نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 17/250/000 ريال بابت اصل 
خواسته و سی و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت تأخير و تأديه و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باش��د در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نمايد. رأی صادره غياب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به اين مرجع 

خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4988 كالس��ه پرونده: 686/91، ش��ماره دادنامه: 1257، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 13 شورای 
ح��ل اختالف اصفه��ان، خواهان: داريوش احمدی نش��انی: اصفهان خ ب��اغ درياچه كوی بهار 
بن بس��ت توكلی مجتمع كلبه واحد 12، وكيل: علی ش��يرزاده نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه 
س��يمين ساختمان كاش��ی مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- رضا كريمی 2- مژگان مسيبی 
هر دو مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه سفته، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به 
ش��رح آتی مبادرت ب��ه صدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی آقای 
داري��وش احمدی با وكالت علی ش��يرزاده ب��ه طرفيت 1- رضا كريمی 2- مژگان مس��يبی به 
صورت تضامنی به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال وجه س��فته به طور تضامنی به 
ش��ماره خزانه داری كل 989909 )س��ری/ ز( به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، با عنايت به 
بقای اصول مس��تندات در يد خواهان كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خواندگان در جلس��ه رس��يدگی علی رغم نش��ر 
آگهی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعوای مطروحه را وارد و 
ثابت تش��خيص داده، لذا به اس��تناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قان��ون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 110/000 ريال بابت هزينه 
دادرس��ی و حق الوكاله وكيل برمبنای تعرفه قانونی و همچنين خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 
تقديم دادخواس��ت 1391/4/13 لغايت تاريخ وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از 
س��وی بانك مركزی جمهوری اس��المی ايران برعهده اجرای محترم احكام می باش��د در حق 
خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل وا خواهی در اين ش��ورا و ظرف بيس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
 تجديدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 13 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
4991 كالس��ه پرونده: 272/91 حل 3 بموجب دادنامه ش��ماره 465 م��ورخ 91/5/9 صادره از 
ش��ورای حل اختالف س��وم شهرستان خمينی ش��هر كه به مرحله قطعيت رسيده محكوم عليه 
امير فرج روش��ن نام پدر: محمدعلی مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و سه 
ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )91/2/30( لغايت زمان اجرای حكم. 
رأی صادره غيابی است. مشخصات محكوم له: محمدرضا مفاخر نام پدر: محمود نشانی محل 
اقامت: خمينی ش��هر بلوار دانشجو خ شهيد دستغيب پ 36. محكوم عليه بموجب ماده 19 آئين 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی جمهوری 
اس��المی ايران مكلف اس��ت: ظرف ده روز از تاريخ ابالغ اخطار اجرائی رأسًا نسبت به اجرای 
مفاد حكم اقدام نمايد. در غير اين صورت حكم جهت اجراء به احكام دادگس��تری ارسال خواهد 

شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر



امام جواد )علیه السالم( :
 مالقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب -، موجب صفای دل و نورانیت آن 
می گردد و سبب شكوفائی عقل و درایت خواهد گش��ت، گرچه در مدت زمانی 

كوتاه انجام پذیرد. + 7+29
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برندگان جوایز بیست و ششمین دوره قرعه کشی
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک رفاه در استان اصفهان
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و هزاران جوايز نقدی ديگر...

روابـط عمومی بانـک رفاه استان اصفهان
بــانــــک رفـــــــاه - بــانــــک هـمــــه

مبلغ جایزه به ریالنوع جایزهنام و نام خانوادگیردیف
250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیمحمدعلی ستاری1

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیتوران تنگستانی بوشهر2

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیاکبر نورانی3

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونینجاتعلی طغرايی سمیرمی4

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیعلی ياری5

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونینرگس ستار6

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیاسماعیل بنده خدايی7

250/000/000کمک هزينه خريد واحد مسکونیمحمد محمدی مقدم8

130/000/000کمک هزينه خريد خودروزهره قاسمی کهريزسنگی9

130/000/000کمک هزينه خريد خودرويداله رضايی10

130/000/000کمک هزينه خريد خودرونگار کاظمی اسفه11

130/000/000کمک هزينه خريد خودرومحبوبه مختاری حسن آبادی12

130/000/000کمک هزينه خريد خودرومرتضی فقیهی13

130/000/000کمک هزينه خريد خودروعباس گنجی14

130/000/000کمک هزينه خريد خودروزهرا طباطبايی نیکخواه15

130/000/000کمک هزينه خريد خودروابراهیم حکیم زاده اکبری16

130/000/000کمک هزينه خريد خودروشهناز مرديها17

130/000/000کمک هزينه خريد خودروحسن خلیلی لنجی18

130/000/000کمک هزينه خريد خودروبینش نادری19

130/000/000کمک هزينه خريد خودروعبداله زارعی شمس آبادی20

130/000/000کمک هزينه خريد خودروامیررضا جواهری کوپايی21

130/000/000کمک هزينه خريد خودروحسین مرزبان22

130/000/000کمک هزينه خريد خودروالماس محمدوند23

130/000/000کمک هزينه خريد خودرومعصومه خاتون سلیمی24

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهحیدرعلی هنرمندزاده25

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمهدی سبحانی26

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهزهرا فاضل27

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهکامران عاشوريان راد28

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمد عامری29

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهصفیه خاتون بابايی دمنه30

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمهدی جعفری31

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهشکراله شجاعی32

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهسید محمود سجادی جونی33

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمصطفی رجايی اصفهانی34

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهحسن کیانی اشترجانی35

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهحبیب جمالی فر36

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهزهرا ابدال محمودآبادی37

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمدعلی مشايخی خوراسگانی38

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمد جامعی39

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهسید امین مدرس زاده40

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهبتول ايوبی41

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهبتول صفرعلیان42

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهزهرا امیری اسماعیل ترخانی43

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهفضل اله تیموری جروکانی44

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهرمضانعلی تیموری جروکانی45

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمدحسین مستانی46

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمدتقی سعیدی والشانی47

100/000/000کمک هزينه رفاه خانوادهمحمدمهدی براتی کهريزسنگی48

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالزهرا واحدپور فرد 49

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالهمدم خانم کاظمی نافچی50

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعفت حضوربخش51

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالفاطمه گلعذار52

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعلی اکسیر53

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالروح انگیز نجفی مديسه54

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالبتول بنده علی نايینی55

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالسوسن اورکی56

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمحمد خوش سیما57

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالنرگس غالمی فشارکی58

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالسعید داوری59

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمحمدعلی مرادی60

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمهدی ابراهیمی دوست61

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالملک تاج توکل62

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعصمت رهنما فالورجانی63

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمريم ستوده ده باغی64

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالطیبه پوربافرانی65

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعبدالرضا امینی سده66

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالحسین نیک کار خوراسگانی67

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالسید ابراهیم هاشمی68

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمسعود ماهرالنقش 69

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالحوری يراقی70

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالصغرا مرادی71

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالفرامرز جوانبخت72

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالاحمد بابايی73

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمحمد آقاجانیان74

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعلی اکبر زين الدينی75
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60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعلی جان صمیمی سهروفروزانی76

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالربابه نجار حیدری77

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمهدی میرزايی78

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالجهان راعی79

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالعلی برخورداری80

60/000/000کمک هزينه خريد سکه طالمرتضی صانعی عطاآبادی81

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهاصفهان ماشین اسپادان82

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهحسین علی خدادادی نجف آبادی83

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهقربانعلی امینی کهريزسنگی84

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهموسی میر85

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهايران صدری شیرانی86

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهناصر شاه رجبیان87

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهعلی بهرامیان88

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهقاسم نصرالهی89

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهحسین فرخی حاجی آبادی90

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمحمد يايی زاده کچورستاقی91

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهناربه کوچاريان92

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمريم قايلی93

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهحسن حسینی پناه94

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهحسین عباسی95

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهاحمد صدری96

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهسعید کاظمی97

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهساعده روحی خراسانی98

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهفرزانه يوسفی99

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهقدرت اله دهقانی حبیب آبادی100

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهسید اکبر آرزه گر101

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهراضیه خانم صبوری سیچانی102

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهرضیه برهانی103

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمرتضی رحیمی104

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهافشین سندی105

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهخیراله يزدانی باغملکی106

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهسید حسن حسینی107

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهالهه سادات علويزاده108

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهاسماعیل صابری109

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهبهروز عسگری110

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهايران میرشاه جعفری111

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهاصغر کريم خواه نجف آبادی112

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهغالمرضا يزدانی آدرمنابادی113

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهرحمت اله کبوتری114

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهعفت قربانیان اصفهانی115

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمحترم اله وکیل جزی116

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمرتضی شمسی دستجردی117

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهشهرزاد عصارزادگان118

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمرتضی طهماسبی119

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهشهاب مامايی120

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادههمدم دادخواه تهرانی121

50/000/000کمک هزينه سفرهای زيارتی خانوادهمرتضی عابدی122

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاصغر فروزمند123

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیسید جمال الدين حسینی124

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیناصر محمدی قلعه سفیدی125

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیناصر شیرازی126

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیخاور جوادی مارچینی127

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیملک زاده عکاشه128

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیربابه دهاقین129

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیحسن الفتی130

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمحمدعلی قربانی مديسه131

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعلی محمداله ياری بیک132

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیابراهیم شیرانی شلیل133

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمهدی رنگ آمیز134

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمهتاب بجلی135

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمحمد جواد قربانیان136

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعلی رحم ترزبان137

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاشرف موسوی نژاد138

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیلیال بمانی خرزوقی139

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمحمد فتح قريب140

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمعصومه ترکی هرچگانی141

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیفرض علی هاشمی باجگیرانی142

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیناصر تکمه چین143

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمعصومه سیفی144

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمصطفی امینی الرگانی145

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیقاسم فلفلیان فینی146

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیزهرا علی زاده نوش آبادی147

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیحسین قیطاس وندارفرد148

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانینصراله آقابابانقنه149

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمحمود باطنی150

20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمهین پورصالحی151
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20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیارسالن جواهری152
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاعظم رضايی قزاآن153
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیحسام چنگیزی154
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیامیرهادی مغزی155
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعباس بهشتی156
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیسید جعفر حسینی عاشق آبادی157
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاحمد بهرامی خوندابی158
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیجمیله عرب مؤمنی159
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاحمد مهوری حبیب آبادی160
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیحمید قارونی قارنه161
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیکريم سلیمی162
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیاسداله عدالت پناه163
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعزيزاله ايزدی جزی164
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیالهام آزاده بروجنی165
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمنیره خانم مسعود166
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانینرگس پورمنديان167
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعباس ماهرانی168
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیمحمد مسیبی درچه169
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعلی امینی170
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیصادق عموسلطانی171
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیعلی آقاجان قربانی172
20/000/000کمک هزينه خريد صنايع دستی ايرانیسید مهدی امام جمعه173
10/000/000کمک هزينه تحصیلیاحمدرضا جنتیان174
10/000/000کمک هزينه تحصیلیرضا حمیدی نجف آبادی175
10/000/000کمک هزينه تحصیلیفتح اله کريم زاده176
10/000/000کمک هزينه تحصیلیاطهر کشفی نجف آبادی177
10/000/000کمک هزينه تحصیلیحسین ذاکر اسفريزی178
10/000/000کمک هزينه تحصیلینادر شريفی سردابی179
10/000/000کمک هزينه تحصیلیتعاونی مسکن کارکنان بانک رفاه کارگران180
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمنوچهر بی ريا181
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلیرضا شاه مرادی ممدی182
10/000/000کمک هزينه تحصیلیابوالفتح شاه مرادی ورنامخواستی183
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمهدی صالحی مبارکه184
10/000/000کمک هزينه تحصیلیصديقه قاسمی185
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمهری کشیشیان186
10/000/000کمک هزينه تحصیلیتیمور مقصودی187
10/000/000کمک هزينه تحصیلینصرت تاجی188
10/000/000کمک هزينه تحصیلیصغری عباسیان189
10/000/000کمک هزينه تحصیلیابراهیم جعفری اسکندری190
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی طالکوب191
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمريم عابدی192
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحمد صادقین193
10/000/000کمک هزينه تحصیلیروح اله بهرامی قلعه اخالصی194
10/000/000کمک هزينه تحصیلیبهروز تشکر195
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعباس رضايی سروعلیا196
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسید رسول ريخته گران197
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعباسعلی شیرمحمدی198
10/000/000کمک هزينه تحصیلیطاهره نصیری فر199
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحمد رئیسی رستمی200
10/000/000کمک هزينه تحصیلیايران هرزچی201
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسیدعلی مسعودی علوی202
10/000/000کمک هزينه تحصیلیطاهره الماسی203
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسید حسین حسینی خیرآبادی204
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی اصغر شلتوکی ريزی205
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحمد رضا دهانی206
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحسن سید قلعه جوزدانی207
10/000/000کمک هزينه تحصیلیخورشید باقری خولنجانی208
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمتین ذاکرين209

10/000/000کمک هزينه تحصیلیمهدی خورسندی210
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی اکبر آقابابايی211
10/000/000کمک هزينه تحصیلیاحمد اسماعیلی کوهانستانی212
10/000/000کمک هزينه تحصیلیآزاده عبدالحسین زاده نخلی پور213
10/000/000کمک هزينه تحصیلیبتول توسلی کجانی214
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسیف اله سواری215
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی احمدی کمشچه216
10/000/000کمک هزينه تحصیلیحبیب اله صداقت217
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحمدعلی حداديان218
10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی  پورمحمدی219
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمرتضی صدرالدين کرمی220
10/000/000کمک هزينه تحصیلیفاطمه نريمانی زمان آبادی221

10/000/000کمک هزينه تحصیلیعلی هیبتی222
10/000/000کمک هزينه تحصیلیاحمد رحیمی جزيی223
10/000/000کمک هزينه تحصیلینگار خانم کدخدازاده کاشانی224
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسید حسین معین فر225
10/000/000کمک هزينه تحصیلیايرج کیانی سراج226
10/000/000کمک هزينه تحصیلیرمضان اسحقیان درچه227
10/000/000کمک هزينه تحصیلیلیال غالمی میرآبادی228
10/000/000کمک هزينه تحصیلیروح اله حاجی ابراهیمی فروشانی229
10/000/000کمک هزينه تحصیلیبیژن رجايی پور230
10/000/000کمک هزينه تحصیلیمحمد ضیايی کوپايی231
10/000/000کمک هزينه تحصیلیسعید گل محمدی232

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فكس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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