
قتل، پایان قصه تلخ کودک گمشده دولت آباد

غرب کوچک تر از آن است که ملت 
ایران را به زانو درآورد

 4 راهکار 
 برای
 شاد بودن

پلیس آگاهی اصفهان پرونده یک جنایت را  رمز گشایی کرد

رهبر معظم انقالب :

حاج صفی نمی تواند  
استقاللی شود 6

تردد ۸۰۰ تاکسی 
فرسوده  در اصفهان 32
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پیش  بینی جمعیت 
8ایران  در سال ۱4۳۰

 بودن در اصفهان و جشنواره 
تجربه جذابی بود

شب باشکوه فوتبال ایران
بازگشت به جاده صعود

 وقت��ی قط��ام س��ینمای ای��ران خ��ودش را در کس��وت 
 داور بی��ن الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودک و نوج��وان ق��رار 
 می دهد، چهره ای دیگر می گیرد. ویشکا آس��ایش توانایی اش
 را ب��ا ژس��ت های مختل��ف آنق��در خ��وب نش��ان داده ک��ه

 دیگر الزم نیست...

 وقتی داستان مماس 
با مخاطب است 

ش��بکه اس��تانی اصفهان این روزها میهمان��ی تازه از 
پایتخ��ت ب��ر روی آنت��ن خ��ود دارد؛ مجموع��ه 
تلویزیونی»تکیه بر باد« به کارگردانی محمود معظمی  
که در 30 قسمت تهیه وتولید شده است. به همین بهانه 
با هم نگاهی داریم به این س��ریال و بررسی آن؛ پس با 
ما همراه باشید. »تکیه بر باد« یک ملودرام اجتماعی را 
روایت می کند و مضمون داستان آن برپایه مهاجرت و 

تبعات آن بنا شده است.

س: مهر [
]عک
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ظرفیت اصفهان را  3

در جذب گردشگر شکوفا کنید

تشییع ۵ شهید دفاع مقدس 3

رهبر معظ��م انقاب اس��امی در دیدار  ب��ا  برگزیدگان قش��رها و 
 صنوف مختلف و مسئوالن اداری اس��تان خراسان شمالی، خدمت 
بی منت به آحاد مردم را نعمتی الهی برای مسئوالن کشور خواندند و با 
اشاره به خدعه تبلیغاتی � سیاسی رسانه های غربی درباره علت فشارها 
بر ایران تأکید کردند: بر خاف دروغ های مکرر غربی ها، ما میز مذاکره 
درباره مسائل گوناگون از جمله هسته ای را ترک نکرده بودیم که به 
آن بازگردیم. آنها در واقع تسلیم شدن ملت ایران را دنبال می کنند، 
اما کوچک تر از این حرف ها هس��تند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
خدمتگزاری به مردم را  افتخاری حقیقی دانستند و افزودند: بزرگان 

اهل معرفت، ضمن تأکید فراوان بر ذکر و عبادات و توکل، گاه خدمت 
به مردم را به عبادات دیگر ترجیح می دادند. ایشان همه خدمتگزاران 
به مردم را اعم از مسئوالن و مدیران کشور و کسانی که در شکل های 
غیر رس��می به اقتصاد و فرهنگ و دین مردم خدمت می کنند، به 
شکرگزاری از  این لطف الهی توصیه کردند و افزودند: در خدمتگزاری، 
به همه مردم نگاه یکسان داشته باشید و تفاوتی میان هیچ کس قائل 
نشوید. رهبر معظم انقاب همت بلند و مضاعف در خدمتگزاری را 
موجب برکات بیشتر برشمردند و افزودند: همت مضاعف نیازمند کار 

مضاعف است، ...
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 هزینه سفر به کربال 
دو برابر شد

موتور سهام عدالت برای 
انتخابات روشن شد

چرا سهمیه بنزین آزاد 
کاهش یافت؟

 نویدکیا،   در بین 
  محبوب ترین های جهان

 فعالیت 1760 انجمن
  اولیا و مربیان

درچهارمحال و بختیاری

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

3

4

4

6

7

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه  26 مهر  1391 | 1 ذی الحجه  1433 
شماره 905 / 8  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 905 ,October17   ,2012
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده
پیرو آگهی مزایده شماره 11828 مورخ 91/5/18 ش��هرداری آران و بیدگل در 
نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1632 تاریخ 90/12/3 شورای اسالمی شهر آران 
و بیدگل نس��بت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در شهرک سلیمان صباحی 
بیدگلی )انتهای بلوار یک( با قیمت پایه کارشناسی با شرایط خاص از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع 
از ش��رایط، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی
شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق 

جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

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

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
خريد لوله پلی اتيلن دو جداره فاضالبی كاروگيت بقطر 600 91-3-270

ميليمتر كوپلر دار جهت خوراسگان
165/500/000جاری

خريد، نصب و راه اندازی تابلو و الكتروپمپ در شهرهای 91-3-271
كوهپايه، اردستان، لنجان به منظور  بهينه سازی مصرف انرژی

132/500/000جاری

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

تولید کننده ان�واع میز و صندل�ی غذاخوری در اس�تان اصفهان 
نماینده فعال می پذیرد. 

                                                                                        تلفن: 09199153269 

شرکت آنیل



چهره روزیادداشت

دانشگاه آزاد تک جنسیتی می شود
فرهاد دانشجو با آیت اهلل امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران دیدار کرد. 
وی در این دیدار با یادآوری این موضوع که تاکنون بیش از سه میلیون و 
500 هزار دانشجو از دانشگاه آزاد دانش آموخته شده اند، ادامه داد: مجوز راه 
اندازی 1500 دوره کارشناسی ارشد نیز در این دانشگاه دریافت شده است. 
به گفته رییس دانشگاه آزاد، بالغ بر شش آزمون دوره  های مختلف تحصیلی در 
این دانشگاه برگزار شده است. وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسالمی به سمت 

تفکیک جنسیتی حرکت می کند.

از حضورسیاسی استعفا داده ام
خالق معجزه هزاره سوم  این روزها که دولت درگیر بحث های زیادی 
است، روزه سکوت گرفته است و دیگر کمتر سخنی از او شنیده می شود. 
فاطمه رجبی که روزی عنوان می ک��رد انتخاب احمدی نژاد با عنایت 
امام زمان )عج( بوده اس��ت، چند ماهی است که دیگر از معجزه هزاره 
سوم سخنی نمی گوید. همسر دکتر الهام درباره سکوت طوالنی مدتش 
می گوید: من از حضور سیاسی استعفا داده ام و دیگر نظری نمی دهم 
و کنار کشیده ام. فاطمه رجبی درباره علت این استعفا سکوت کرده و 
می افزاید: من از انتخابات مجلس به این طرف، مصاحبه ای با رسانه ها 
نداشتم. وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا کال از عرصه سیاسی کنار 

کشیده اید یا خیر، پاسخ می دهد: بله، انشاءاهلل.

نامه مجلس به دولت  درمورد بودجه
 عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی هیأت رییسه 
مجلس شورای اسالمی  اظهار داشت: قرار است هیأت رییسه مجلس 
این هفته، نامه ای به دولت بدهد و از قوه مجریه بخواهد که در موعد 
مقرر الیحه بودجه سال 1392 کل کشور را تقدیم مجلس کند. وی 
افزود: در صورت ارای��ه الیحه بودجه 92 در موع��د مقرر؛ یعنی 15 
 آذرماه، روند قانونی بررس��ی و تصویب بودجه در مجلس درس��ت و 

به موقع طی می شود.

بحرین، کاردار سفارت ایران را 
فراخواند

یک روز پس از آن که امیر بحرین در اظهاراتی خصمانه، ادعاهایی را 
علیه ایران مطرح کرد، وزارت خارجه این کشور کاردار سفارت ایران 
در منامه را احضار کرده اس��ت. این در حالی است که حکومت این 
شیخ نشین حاشیه خلیج فارس، همچنان از قیام شیعیان علیه خود 
احس��اس نگرانی می کند. وزارت خارجه بحرین اع��الم کرد کاردار 
سفارت ایران در منامه را در اعتراض به آنچه »مداخله« ایران در امور 

داخلی این کشور خوانده، احضار کرده است. 

معرفی کاندیداهای شورای شهر 
جامعه اسالمی مهندسین در بهمن

رییس شاخه جوانان جامعه اسالمی مهندسین از تشکیل دو کارگروه 
انتخاباتی در این تشکل خبر داد و اعالم کرد: کاندیداهای این تشکل 
سیاسی در اس��تان ها برای انتخابات شورای ش��هر چهار ماه آینده 

مشخص خواهند شد.
توان  عضو شورای مرکزی جامعه مهندسین، با بیان این که مصادیق 
شورای شهر در اس��تان ها تا چهارماه آینده مش��خص خواهد شد، 
تصریح کرد: تعیین مصادیق برای انتخابات شورای شهر در جام کلید 
خورده است و کاندیداهای این تشکل سیاسی در استان ها تا چهار ماه 
آینده به منظور زمان کافی داشتن برای تبلیغات، مشخص خواهند 

شد.

پیش  بینی جمعیت ایران 
در سال ۱۴۳۰

سخنگوی کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت که به طور میانگین هر 
خانوار در ایران باید تا سال 1۴30 بین دو تا سه فرزند داشته باشد. با این 
احتس��اب، نرخ جمعیت به 115 میلیون نفر در ۴0 سال آینده افزایش 
می یابد. امیرحسین قاضی زاده خاطرنشان کرد: همچنین سن ازدواج 
هم اکنون در خانم ها 2۴ و در آقایان 2۷ سال است که در 15 سال آینده 

باید این رقم در خانم ها به 20 و در آقایان به 2۴ سال کاهش یابد.

 بررسی اختیارات    رییس جمهور
درمرکزپژوهش ها

کاظم جاللی نماینده مردم ش��اهرود و رییس مرک��ز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با اش��اره به تهیه پیش  نویس طرح حدود و 
اختیارات رییس جمه��ور در مرکز پژوهش ها، گف��ت: طرح تعیین 
حدود اختیارات ریی��س جمهور در مرک��ز پژوهش های مجلس در 
حال بررسی است. وی گفت که درباره طرح تعیین حدود اختیارات 
رییس جمهور، رییس جمهور فعلی و س��ابق مباحثی را مطرح کرده 

بودند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار »برگزیدگان قشرها و صنوف 
 مختلف« و مس��ئوالن اداری اس��تان خراس��ان ش��مالی، خدمت 
بی منت به آحاد مردم را نعمتی الهی برای مسئوالن کشور خواندند 
و با اشاره به خدعه تبلیغاتی � سیاسی رسانه های غربی درباره علت 
فشارها بر ایران تأکید کردند: بر خالف دروغ های مکرر غربی ها، ما 
میز مذاکره درباره مسائل گوناگون از جمله هسته ای را ترک نکرده 
بودیم که به آن بازگردیم، آنها در واقع تسلیم شدن ملت ایران را دنبال 
می کنند اما، کوچک تر از این حرف ها هستند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای، خدمتگزاری به مردم را، افتخاری حقیقی دانس��تند و افزودند: 
بزرگان اهل معرفت، ضمن تأکید ف��راوان بر ذکر و عبادات و توکل، 
گاه خدمت به مردم را به عبادات دیگر ترجیح می دادند. ایشان همه 
خدمتگزاران به مردم را اعم از مسئوالن و مدیران کشور و کسانی که 
در شکل های غیر رسمی به اقتصاد و فرهنگ و دین مردم خدمت می 
کنند، به شکر این لطف الهی توصیه کردند و افزودند: در خدمتگزاری، 
به همه مردم نگاه یکسان داشته باشید و تفاوتی میان هیچ کس قائل 
نشوید. رهبر معظم انقالب همت بلند و مضاعف در خدمتگزاری را 
موجب برکات بیشتر برشمردند و افزودند: همت مضاعف نیازمند 
کار مضاعف اس��ت، ضمن این که کار مضاعف در پرکاری خالصه 
نمی ش��ود، بلکه به معنای »کار کیفی، دقیق، برنامه ریزی ش��ده، 
کارشناسی شده، مستمر، پیگیر و همراه با مشورت« است. حضرت 
 آیت اهلل خامنه ای، با اش��اره به نیاز جدی کش��ور ب��ه کار و تالش 

خاطر نش��ان کردند: دش��من هرگاه، ضعفی را در کشور احساس 
کند روحیه می گیرد و آماده هجوم و فش��ار می شود و هر وقت کار 
و حرکت مؤثر و بزرگی را ببیند با ناامیدی درصدد تحت شعاع قرار 
دادن آن برمی  آید، بنابراین همه به ویژه مدیران و مسئوالن کشور با 
کار و تالش بی وقفه، روحیه امید و نشاط را در جامعه تقویت کنند. 
ایش��ان در همین زمینه بار دیگر این واقعیت را خاطر نشان کردند 
که  هر حرکتی که نش��ان دهنده یأس و خستگی و اختالف باشد، 
 بدون تردید به ضرر »مصالح کشور و پیشرفت و عزت ملی« است. 
رهب��ر انقالب، رش��د و پیش��رفت ده ه��ا براب��ری ایران در س��ی 
و س��ه س��ال اخی��ر را ک��ه ب��ه رغ��م هم��ه فش��ارها، تهدیدها و 
توطئه های دش��منان صورت گرفته، نش��ان دهن��ده وجود یک 
نی��روی »درون��ی، س��ازنده و حقیق��ی در کش��ور« دانس��تند و 
افزودند: این واقعیت مش��هود و انکارناپذیر، نش��ان م��ی دهد که 
ما در مقابله با دش��منان، دس��تمان پر اس��ت و می توانی��م بر آنها 
غلبه کنیم. حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به پیش��رفت 
 خوب در ادبی��ات مقابله ب��ا زورگویان جهان��ی افزودن��د: یکی از 
عرصه های پیکار با دش��منان، عرصه حرف زدن های بین المللی 
اس��ت که مس��ئوالن ما امروز در پش��ت میز مذاکرات گوناگون و 
تریبون ها، حرف های پخته، جامع، جالب و درست می زنند. ایشان 
با یادآوری تسلط صهیونیست ها بر اغلب رسانه های غربی و اروپایی 
افزودند: این رسانه ها به گونه ای خبر سازی، جهت سازی و تلقین 

می کنند که حتی سیاس��تمداران غربی نیز تح��ت تأثیر القائات 
 آنها قرار م��ی گیرند که این نکته مهمی اس��ت. حض��رت آیت اهلل

 خامنه ای با اشاره به تبلیغات رایج در رسانه های غربی � صهیونیستی 
افزودند: آنها در یک خدعه و تقلب تبلیغاتی، مدام می گویند علت 
فش��ارها به ایران وادار کردن جمهوری اسالمی به بازگشت به پای 
میز مذاکره است، اما ما میز مذاکره درباره مسائل گوناگون از جمله 
هس��ته ای را چه زمانی ترک کرده بودیم که حاال برگردیم؟ ایشان 
افزودند: هدف واقعی کس��انی که این فرمول تبلیغات سیاس��ی را 
دنبال می کنند، تس��لیم ش��دن ملت ایران در پ��ای میز مذاکرات 
اس��ت و ما به آنها می گوییم ش��ما کوچ کتر از آن هستید که ملت 
مبارز، بصی��ر و آگاه ایران را در مقابل خواس��ته های خ��ود به زانو 
درآورید. رهبر معظ��م انقالب افزودند: مقام��ات اروپایی همچنان 
 در فض��ای ق��رن نوزده��م و دوران زورگویی های اس��تعماری به 
س��رمی برند، اما بدانند که تسلیم نشدن ملت و مس��ئوالن ایران 
در مقابل زورگویی ها، همچنان آنان را با مش��کالت فراوان مواجه 
خواهد کرد.رهبر معظم انقالب اس��تحکام درون��ی را موجب قوت 
و اس��تحکام ظاهری خواندند و افزودند: به علت همین استحکام، 
امروز سخن نوی جمهوری اسالمی، از جمله مردم ساالری و مقابله 
با زورگویی، بر حرکت ملت ها تأثیرگذار ش��ده و همین مس��ئله، 
مستکبران را دستپاچه کرده است که این روند به فضل الهی ادامه 
خواهد داشت. ایش��ان همچنین در بخش دیگری از سخنانشان، 
مسئوالن استان خراسان شمالی را به برنامه ریزی و تالش مستمر 
برای ارتقای وضع عمومی اس��تان فراخواندن��د و افزودند: ظرفیت 
 های خوب انس��انی، طبیعی و اقلیمی خراس��ان ش��مالی، نشان

 می دهد این منطقه در صورت »برنامه ریزی، همت و کار بی وقفه 
مسئوالن و همراهی مردم«، می تواند جزء ده استان برتر کشور قرار 
گیرد و زندگی شایس��ته ای را برای مردم با ایمان و صادق خراسان 
ش��مالی رقم بزند.رهبر معظم انقالب، پیگیری مسئوالن، تعیین 
مقطع زمانی مش��خص برای تحقق برنامه ها و اولوی��ت بندی را از 
 ضروریات پیشرفت خراسان شمالی برشمردند و افزودند: با توجه به 
زمینه های مساعد موجود، کشاورزی مهم ترین اولویت این استان 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی 
را گامی مؤثر در پیشرفت استان خواندند و افزودند: »صنعتی و مدرن 
شدن« کشاورزی و باغداری، ایجاد صنایع تبدیلی و ساختار سازی 
برای توزیع و بازرگانی، شتاب توسعه استان را مضاعف خواهد کرد.

توجه به صنعت، بهره مندی از مزیت قرار گرفتن اس��تان در مسیر 
میلیون ها زائر حرم امام هشتم علیه السالم و... از دیگر نکاتی بود که 
رهبرمعظم انقالب برای پیش��رفت و توسعه خراسان شمالی و حل 

مشکالت این منطقه به مسئوالن توصیه کردند.

رهبر معظم انقالب : 

پارلمان رژیم صهیونیستی غرب کوچک تر از آن است که ملت ایران را به زانو درآورد
منحل  می شود

یک منبع رسمی رژیم صهیونیستی گزارش داد که اعضای 
کنس��ت)پارلمان( این رژیم با انحالل پارلم��ان، موافقت 
کردند و قرار اس��ت انتخابات پارلمان��ی 22 ژانویه 2013 
برگزار ش��ود. به گزارش المنار، انحالل پارلمان با موافقت 
100 نماینده از مجموع 120 نماینده به تصویب رس��ید. 
قرار اس��ت انتخابات پارلمانی 22 ژانوی��ه 2013 مطابق با 
خواسته »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که تمایل به وجود مدت زمان کوتاه برای تبلیغات انتخاباتی 

دارد، برگزار شود.

رقابت نزدیک رامنی و اوباما
دومی��ن مناظره تلویزیون��ی نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا دیشب برگزار ش��د  و این در حالی است 
که آخرین نظرسنجی انجام ش��ده در این رابطه حکایت از 
رقابت نزدیک رامنی و اوباما دارد. به نقل از رویترز، با نزدیک 
شدن به انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، مؤسسات و 
خبرگزاری ه��ای مختلف اقدام به انجام نظرس��نجی های 
روزانه درخصوص نامزدهای این رقابت ها می کنند و بر همین 
اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط رویترز و مؤسسه 
»آی پی اس او اس« حکایت از رقابت نزدیک اوباما و رامنی 
دارد. برهمین اساس، در فاصله سه هفته مانده تا انتخابات 
6 نوامبر، باراک اوباما ۴۷ درصد از آرای مردم آمریکا را در 
حساب خود دارد و میت رامنی نامزد جمهوری خواهان، ۴5 
درصد از آراء را در اختیار دارد. بر اساس این گزارش، پس از 
برگزاری اولین مناظ��ره تلویزیونی اوباما و رامنی، وضعیت 
به نفع رامنی شده، به طوری که در برخی از نظرسنجی ها 

رامنی از اوباما پیشی گرفته است.

آماده باش نیروهای نظامی مصر 
در صحرای سینا

پس از انتش��ار خبر کشته شدن سرکرده س��لفی ها در نوار 
غزه، نیروه��ای نظامی مصر مس��تقر در صحرای س��ینا به 
حالت آماده باش کامل درآمدند. س��رکرده یک گروه تندرو 
سلفی در حمله نیروهای اس��رائیلی به نوار غزه به مسئوالن 
امنیتی مصر هش��دار دادند، ممکن اس��ت گروه های تندرو 
پایگاه های��ی را در مرزهای مصر با س��رزمین های اش��غالی 
هدف قرار دهند. همزمان برخی از مراکز امنیتی مصری نیز 
 اطالعاتی دریافت کرده اند که تأیید می کند، ممکن اس��ت 

گروه های تندرو به عملیات انتحاری در مصر روی آورند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

امروز همه ملت ها طالب تغییرند 
محمود احمدی نژاد 

هم��ه می دانید که ملت ها از وضعی��ت موجود ناراضی و 
به نظامات سیاس��ی و اقتص��ادی و فرهنگی حاکم بر مراکز اصلی 
ق��درت و ثروت جه��ان بی اعتمادند، ب��ا آن همراهی نمی کنند و 
امی��دی به اصالح آن ندارن��د. امروز همه ملت ها طالب تغییرند و 
به لطف خدا این تغییر اتفاق خواهد افتاد، چرا که بر اساس سنت 

های الهی، بی عدالتی پایدار نخواهد بود. 
این درس دائمی تاریخ به همه است. نظام سرمایه داری و حافظان 
اندیشه استعمار و برده داری خواسته یا ناخواسته در پایان راه بوده 
و جهان در آستانه ورود به دوران جدید و استقرار نظم نوینی قرار 
دارد و بناب��ر وع��ده خداوند 
نظم آینده مبتنی بر عدالت 
و پاکی و احت��رام و محبت 
 خواه��د ب��ود. دول��ت ها و 
مل��ت های م��ا به واس��طه 
فرهنگ غنی و انسانی خود، 
همواره با ظلم و بی عدالتی 
مخال��ف و طال��ب صل��ح و 
عدالت و دوستی برای همه 

بوده اند.
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آیت اهلل مهدوی کنی بر پیکر آیت اهلل انواری نماز خواندند

رییس مجلس خبرگان رهبری دانش��گاه امام صادق)ع( بر پیکرآیت اهلل ان��واری  نماز خواندند. آیت اهلل 
محمدباقر محی الدین انواری از علمای مبارزی بود که در اسفند سال 13۴3 دستگیر و در اواسط بهمن ماه 1355 
آزاد شد. این یکی از طوالنی ترین دوران زندانی است که یک روحانی به صورت مداوم تحمل کرده است.

 کنایه 
به یکی ازحکام عرب 

رایزنی فراکسیون 
رهروان، با الریجانی

سردار سرلشکر سید حسن فیروز آبادی رییس س��تاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به اوضاع برخی کشورهای عربی گفت: یکی از حکام عرب که هنوز از اتهام 
قتل پدرش تبرئه نشده و متأسفانه هنوز دادگاهی برای رسیدگی به اتهام او و 
هم دستش تشکیل نشده است، با جسارت پس از ظلم و کشتار فراوان، مردم 
کشور خود را که برای داشتن حق رأی مبارزه می کنند، تروریست خوانده است.

 عضو شورای مصلحت نظام افزود: اس��تفاده ابزاری از واژه تروریسم توسط این 
حاکم مظنون به قتل پدر، جرمی نابخشودنی و باالتر از جرم اول است و باید گفت 
که این گفتمان، گفتمان اسرائیلی صهیونیستی است که حیثیت همه پادشاهان 
و حاکمان عرب را زیر سؤال می برد و جای تعجب است که چرا سایر حکام عرب 

و رسانه های عربی به این امر توجه نمی کنند.

سخنگوی فراکس��یون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
رایزنی فراکسیون رهروان با الریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: ایش��ان تا به حال به ما پاس��خ مثبت نداده اند، اما نامزد 
بالقوه انتخابات ریاست جمهوری هستند. سید رمضان شجاعی کیاسری با 
تأکید بر این که فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت قطعا برای انتخابات 
ریاست جمهوری از یک گزینه حمایت خواهند کرد، درخصوص اظهارات 
اعضای این فراکسیون مبنی بر حمایت از نامزدی الریجانی در انتخابات 
ریاست جمهوری اظهارداشت: در صورتی که الریجانی به میدان رقابت های 
سیاسی انتخابات ریاست جمهوری وارد شود، حمایت از نامزدی ایشان 

برای فراکسیون رهروان در اولویت قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ۴8 زائر ایرانی در سوریه 
گفت: اقدامی ک��ه در ربودن زائران ایرانی در س��وریه انجام 
شد، یک اقدام غیرانسانی بود وگروه هایی که مدعی هستند 
نقطه نظرات مردم را عنوان می کنند نباید دست به اقدامات 
غیرانسانی بزنند. مهمانپرست افزود: تالش زیادی کرده ایم تا 
بتوانیم هم از طریق کشورهایی که با این گروه ها ارتباط دارند 
و هم از طریق سیستم نظامی و امنیتی سوریه، شرایط آزادی 
هرچه سریع تر زائران را فراهم کنیم و امیدواریم با همکاری 
کشورهای مؤثر بتوانیم جان زائرین خود را نجات دهیم. وی 
در پاسخ به سؤالی درباره این که در اجالس گروه تماس در 
قاهره، جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد عضویت ونزوئال به 
عنوان تئوریکای عدم تعهد و عراق به عنوان رییس دوره ای 
اتحادیه عرب را داد و آیا این پیش��نهاد از طرف کشورهای 
گروه دوستی مورد تأیید قرار گرفت، بیان کرد:درباره این که 
کش��ورها تالش کنند برای حل بحران سوریه از بهترین راه 
ممکن استفاده کنند، پیشنهادات مختلفی از طرف کشورها 
ارایه شده که در حال بررسی است. ما به دنبال این هستیم 
که از همه ظرفیت های ممکن که می تواند بحران سوریه را 
در کمترین زمان ممکن و از طریق مسالمت آمیز حل کند 
استفاده کنیم.وی ادامه داد: امیدواریم همه تالش ها منجر 

به این شود که وضعیت سوریه به آرامش برسد.

هاشمی رفس��نجانی در تحلیل دس��تاوردهای انقالب 
اسالمی به ویژه دوران درخشان دفاع مقدس که با پیروزی 
جمهوری اسالمی ایران پایان یافت، گفت: متأسفانه امروز 
پس از گذشت سال ها از دفاع مقدس و برقراری آرامش 
و امنیت در کشور، کسانی که از راه دور، دستی بر آتش 
داشته و در آن دوران یا حضور نداشتند و یا خوف حضور 
داشتند و در حاش��یه بودند، به زبان آمده و با زیر سؤال 
بردن دس��تاوردهای حماس��ه آفرینی های رزمندگان، 
مدعی پیدا کردن مقصران خوراندن جام زهر به حضرت 
امام)ره( هس��تند. وی افزود: این افراد نه شرایط دوران 
دفاع مقدس را می دانند ، نه امام)ره( را می شناس��ند، نه 
مقطع جنگ را درک کرده اند و ن��ه تحلیلگران منصفی 
هس��تند و با اغراض سیاس��ی و جناحی، دوران دفاع را 
تحلیل می کنند. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: انقالب اس��المی و نظام جمهوری اس��المی ایران 
در تم��ام مراحل خود تاکنون با خواس��ت و پش��تیبانی 
مردم، مراحل حس��اس را پشت سر گذاش��ته و در حال 
حاضر نیز اگر خلوص و حسن نیتی در کنار اراده سیاسی 
تردیدناپذیر برای حرکت در مس��یر صحیح و پیشرفت 
ببینند در حمایت از مسئوالن دلسوز در برابر توطئه ها و 

شیطنت ها کوتاهی نخواهند کرد.

غالمعلی حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس 
در گفتگ��و با مهر، در خص��وص تصمیم اخیر فراکس��یون 
اصولگرایان مجلس مبنی مخالفت با طرح س��ؤال از رییس 
جمهور در شرایط فعلی گفت: ما فکر می کنیم رفع مشکالت، 
راه های مختلفی دارد و مخالفت با س��ؤال از رییس جمهور 
و اس��تیضاح وزیران به معنای دس��ت روی دست گذاشتن 
نیس��ت.وی در ادامه افزود: تصور می کنیم همان طور که 
رهبری مطرح کردند، کشور بیش از هر چیز نیاز به آرامش 
دارد و در شرایط فعلی باید در هر اقدامی این موضع را مد نظر 
قرار داد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
به همین خاطر در فراکسیون اصولگرایان تصمیم بر این شد 
که نمایندگان به جای س��ؤال از رییس جمهور در راه های 
دیگر که به نتیجه می رسد فعال باشند.حداد عادل در پاسخ به 
این سؤال که آیا راه حل جایگزین به جای سؤال و استیضاح 
دارید، گفت: با مذاکره و روش های دیگر می توان به نتایج 
بهتر رسید. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعضای 
فراکسیون اصولگرایان که طرح س��ؤال از رییس جمهور را 
امضا کردند با این تصمیم فراکس��یون امضای خود را پس 
خواهند گرفت، گفت: این که نمایندگان بخواهند امضایشان 

را پس بگیرند به خودشان مربوط می شود.

سفیر و نماینده دائم کشورمان با اش��اره به گفتگوهای 
نماینده وی��ژه دبیرکل در امور س��وریه اخضر ابراهیمی 
با مقامات کش��ورمان اظهار داش��ت :جمهوری اسالمی 
ایران در چارچوب آنچ��ه گفته ش��د، از اقدامات اخضر 
ابراهیم��ی حمایت خواهد کرد. محمد خزاعی س��فیر و 
نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک در جلسه شورای امنیت این سازمان 
تأکید کرد: جمهوری اس��المی ایران راه خروج از بحران 
کنونی در سوریه را تقویت پروسه سیاسی مسالمت آمیز 
در این کش��ور تحت نظارت منطق��ه ای و بین المللی و 
برقراری گفتگوی ملی بین مخالفان وحکومت سوریه در 
جهت ایجاد روند سیاسی مسالمت آمیز می داند. سفیر 
و نماینده دائم کش��ورمان که در جلس��ه شورای امنیت 
سازمان ملل در خصوص وضعیت خاورمیانه سخن می گفت، 
شرایط سیاسی و امنیتی فعلی در خاورمیانه را حساس 
و خطرناک خواند و افزود: اکنون بیشتر تهدیدات در این 
منطقه ناش��ی  از تروریس��م، افراط گرایی،نظامی شدن 
و وجود زرادخانه هس��ته ای رژیم صهیونیستی  است و 
در این شرایط هرگونه اشتباه محاس��به،تصمیم غلط و 
مداخله نظامی تنها باعث افزایش افراط گرایی، تروریسم 

و درگیری های فرقه ای می شود.
 

دفاع مقدس  مجلس سیاست خارجی  سیاست خارجی 

 تالش برای نجات  زائران ایرانی
 در سوریه

کسانی که در جنگ نقشی 
نداشتند، داعیه دارند

 دست روی دست 
نمی گذاریم 

 حمایت ایران 
از اقدامات اخضر ابراهیمی 
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اصفهان در اقامه نماز اول شد 
مشاور استاندار و دبیر س��تاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان در ارزشیابی های صورت گرفته در زمینه اقامه نماز رتبه اول 
کشور را کسب کرده اس��ت. رضا جدیدی در جلسه ستاد اقامه نماز 
شهرستان اردستان با اشاره به این که یک هزار و 850 امام جماعت 
در هفت هزار واحد آموزشی استان وجود دارد، اظهار کرد: سازمان 
نوسازی مدارس استان موظف است در مدارس فاقد نمازخانه اقدام 
به ساخت نمازخانه کند. وی خواستار س��اخت مسجد مسکن مهر 
اردستان شد و افزود: نهضت مسجد سازی از برکات امسال اجالس 

سراسری نماز بود.

هزینه سفر به کربال دو برابر شد
سرپرست حج و زیارت اس��تان اصفهان از هزینه جدید سفر زمینی 
کربال با نرخ نزدیک به یک میلیون تومان خبر داد و گفت: هزینه سفر 

به کربال دو برابر شده و سایت ثبت نام برای زائران باز شده است.
غالمعلی زاهدی در اصفهان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که برخی 
از زائران عتبات عالیات با س��ایت بس��ته ثبت نام برای کربال مواجه 
شده اند، اظهار کرد: مدت کوتاهی سایت ثبت نام برای عتبات عالیات 
اصفهان بس��ته بود و متقاضیان قادر به ثبت نام جدی��د برای کربال 
نبودند. این مسئول عنوان کرد: قرار بود ثبت نام جدید 27 مهرماه از 
طریق سایت سازمان حج و زیارت صورت گیرد که به دالیل نوسان 

نرخ ارز این امر با تأخیر صورت گرفت.

صنعتگران اصفهانی، پیشقدم 
در ایجاد شغل برای زندانیان 

مدیرعامل بنی��اد تعاون،حرفه آموزی و صنای��ع زندانیان 
کش��ور با بیان این که اصفهان در بیش��تر زمینه ها پیشرو 
اس��ت، گف��ت: صنعتگران ای��ن اس��تان در زمین��ه ایجاد 
اش��تغال ب��رای زندانیان نی��ز پیش��قدم بوده ان��د. رحیم 
مطهرنژاد در نشس��تی ب��ا ریی��س خانه صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اصفه��ان اظهار ک��رد:400 ت��ا 500 ه��زار زن 
و دخت��ر از خانواده ه��ای زندانی در معرض آس��یب های 
اجتماعی قرار دارند که صنعتگ��ران می توانند ما را در رفع 
 مش��کالت آنها یاری کنند. وی افزود: مدیرکل زندان های

اس��تان اصفهان تا امروز حدود ش��ش هزار مت��ر فضا برای 
ایجادکرده است. 

تشییع ۵ شهید دفاع مقدس
پیکر پنج ش��هید دوران دف��اع مقدس، صبح روز گذش��ته  
 با حضور پرش��ور م��ردم ش��هیدپرور اصفه��ان از خیابان 
کمال اسماعیل به سمت فلکه  فیض تشییع و پس از آن در 
شهرستان های خود به خاک سپرده شدند. از بین این پنج 
ش��هید بزرگوار، سه نفر شناسایی ش��ده اند و دو نفر دیگر 
گمنامند. نام این سه شهید شناسایی شده مرتضی معینی، 
سید عباس حسینی و مرتضی جعفری اعالم شده است که 
پس از تشییع، در شهرس��تان های محل تولد خود شامل 

کربکند برخوار، رهنان و تیران به خاک سپرده شدند.  

 تردد ۸۰۰ تاکسی فرسوده 
در اصفهان

در حال حاضر 800 تاکس��ی فرس��وده در س��طح مناطق 
14 گانه اصفهان تردد می کنند و از رده خارج ش��دن این 
خودروها از مطالبات رانندگان تاکسی های اصفهان است. 
به گزارش ایمنا ، علیرضا تاجمیر ریاحی با اعالم این مطلب 
و با اشاره به این که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
و جایگزینی آنها با خودروهای جدید به سالم سازی هوای 
ش��هر کمک می کند، اظهار داش��ت: هنوز سهمیه جدید 
س��ازمان برای خارج شدن خودروهای فرس��وده در سال 
جاری اعالم نش��ده اس��ت. وی به اجرای طرح جایگزینی 
خودروهای فرسوده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در 
سال گذشته حدود دو هزار تاکسی فرسوده در سطح شهر 
اصفهان از رده خارج شده و خودروهای جدید جایگزین این 

خودروها شده است.

 مراسم تودیع و معارفه رییس دفتر نمایندگی وزارت امور 
 داوود 
خارجه در اصفهان با حضور معاون کنسولی، امور مجلس شیخ جبلی

و ایرانیان وزارت امور خارجه و سرپرس��ت امور عمرانی 
استاندار اصفهان برگزار شد. 

معاون کنس��ولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در مراسم تودیع و 
معارفه رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اس��تان اصفهان با اشاره به 
بناها و آثار معماری تاریخ��ی اصفهان گفت: اصفهان ظرفیت تبدیل ش��دن به 
محلی برای ورود گردش��گران معماری که به دنبال بررس��ی و مطالعه معماری 

تاریخی هستند را دارد.
وی تصریح کرد: در طول هفته 200 پرواز به مقصد امارات متحده عربی داریم، در 

حالی که در پرواز به ایران این مسأله اتفاق نمی افتد و حجم آن بسیار کم است.
قش��قاوی در بخش دیگر صحبت های خ��ود افزود: می ت��وان در آینده نزدیک 
با جمع آوری بان��ک اطالعاتی از اصفهانی هایی که در س��ایر نق��اط دنیا زندگی 
می کنند، همایش��ی با عن��وان »اصفهانی ها ب��رای اصفهان« برگ��زار کرد و از 

توانمندی های این افراد برای استان اصفهان بهره برد.
وی با بیان این که وزارت امور خارجه در 17 استان کشور دفتر نمایندگی دارد، 
گفت: میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اصفهان از زمان تأسیس آن در آذر 1388 تاکنون بسیار باال بوده و هیچ شکایتی 

از این دفتر به وزارتخانه نرسیده است.
معاون کنس��ولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به تشکیل 
ش��ورای روابط خارجی در اصفهان در آینده نزدیک، تصریح کرد: فلس��فه دفتر 
نمایندگی وزارت خارجه در اصفهان و این شورا، بین المللی کردن شهر و استان 

اصفهان است.
به گفته وی، دفاتر اس��تانی وزارت خارجه وظایف کنس��ولی مانند صدور ویزای 
فرودگاهی، تأیید اسناد تجاری و ثبت ازدواج، طالق، مرگ و تولد اتباع خارجی، 
برقراری تعامل با سرکنسولگری کشورهای خارجی که در برخی از استان ها دفتر 

دارند و هماهنگی های پروازهای خارجی را بر عهده دارد.
قشقاوی در مورد فعالیت های سال گذش��ته دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه 

در اس��تان اصفهان بیان کرد: این دفتر در سال گذش��ته 250 سند تجاری را 
تأیید و به امور مربوط به 280 هزار تبعه خارجی در استان اصفهان رسیدگی 

کرده است.

استفاده از تمام توان برای ارایه خدمات کنسولی
حسن نوریان، رییس دفتر س��ابق نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با 
اشاره به این که یکی از اولویت های ما در دفاتر نمایندگی وزارت خارجه ارایه 
خدمات در بخش کنسولی و ایرانیان خارج از کشور به مردم بوده است، افزود: 
برای این که بتوانیم خدمات کنسولی را بهتر ارایه دهیم، از تمام توان خود برای 

ارایه خدمات استفاده کردیم.
وی تصریح کرد: اصفه��ان خواهرخوانده های بس��یار خوبی ب��ا ظرفیت های 
مطلوب دارد که  می توان از آنها در قالب یادداشت تفاهم های اقتصادی، علمی، 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بهره برد.
رییس سابق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان با اذعان بر این که 
در مدت مس��ئولیتم اتاق بازرگانی فعالیت تنگاتنگی را با وزارت امور خارجه 
داشت، گفت:  اتاق بازرگانی فعالیت تنگاتنگی را با دفتر وزارت خارجه داشت و 
همواره با آغوش باز از هیأت های خارجی برای توسعه مباحث اقتصادی و تجاری 

پذیرایی می کرد.
وی در بخش دیگر صحبت های خود موضوع تأس��یس شورای روابط خارجه را 
مورد بحث قرار داد و متذکر شد: طرح شورای روابط خارجه استان اصفهان پس 
از دو سال به تصویب رسید و در حال حاضر احکام آن از سوی استاندار اصفهان 
صادر شده است، ولی بسیار دوست داشتم این طرح در زمان فعالیتم در اصفهان 

اجرایی شود که این گونه نشد.
نوریان با تأکی��د بر این که حی��در آباد یک��ی از مراکز بزرگ آی ت��ی در جهان 
اس��ت، عنوان کرد: شرکت مایکروس��افت به عنوان یکی از ش��رکت های مطرح 
در زمینه فناوری اطالعات، بزرگ ترین ش��رکت خ��ود را در ایالت حیدرآباد بنا 
گذاشته است. به گفته وی، مرکز تمامی شهرهای فناوری اطالعات در دنیا این 
 ایالت است و هم اکنون پنج میلیون دانش��جوی ایرانی در این ایالت به تحصیل

 مشغول هستند.

رسالت دفتر نمایندگی وزارت خارجه، هویت بین المللی بخشیدن 
به شهر تاریخی اصفهان است

مهدی جمالی نژاد، سرپرست معاونت عمران استانداری نیز در سخنانی با اشاره به 
این که رسالت دفتر نمایندگی وزارت خارجه در استان اصفهان، هویت بین المللی 
بخشیدن به شهر تاریخی اصفهان اس��ت، گفت: دیپلماسی فرهنگی اصفهان با 

سایر نقاط دنیا از طریق این دفتر انجام می شود.
وی ادامه داد:  نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان در زمینه برگزاری 

هفته های فرهنگی اصفهان قوی عمل کرده است.
جمالی ن��ژاد همچنین ب��ا اش��اره به س��ابقه فعالی��ت محمدرضا کارش��ناس، 
ریی��س جدی��د ای��ن نمایندگی گف��ت: کارش��ناس در کش��ورهای اس��پانیا، 
قب��رس و لهس��تان در مقام کنس��ولی خدم��ت کرده و ب��ا توجه ب��ه اصفهانی 
 بودن وی، آین��ده درخش��انی را برای دیپلماس��ی ش��هر اصفه��ان پیش بینی

 می کنم. 

گزارش خبری

معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه:

ظرفیت اصفهان را در جذب گردشگر شکوفا کنید

اخبارویژه 

مهدی جمالی نژاد
سرپرست معاونت عمرانی استانداری 

حوزه عمران موتور محرکه استان اس��ت؛ یعنی اگر این حوزه راه بیفتد، 
استان راه می افتد و اگر متوقف شود، استان متوقف می شود. من هرکجا 
که مش��غول ش��وم، در ابتدای کار،  سیاس��ت های کالن خود را مطرح 
می کنم که این موضوعی جدا از برنامه های کوتاه مدت یا بلند مدت است 
و مسأله ای باالتر از آنهاست. در حوزه عمرانی نیز این روند را دارم. سیاست 
کالن من در حوزه عمران به دلیل همان خصوصیت موتور محرکه بودنش، 

یک سونامی عمرانی است. 
ما در اصفهان به یک س��ونامی 
عمران��ی احتی��اج داریم. عصر 
امروز، عص��ر جریان هاس��ت. 
یعنی چه؟ عص��ر جریان ها به 
این معنی اس��ت که شما یک 
جریانی را فعال می کنید و این 
جریان و امواجش مانند سنگی 
ک��ه در آب می افت��د، همه را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
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چهره روز
استاندارد سوسیس و کالباس سه بار تجدیدنظر شده است

اصغر صالح زاده، مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره 
به تدوین اولین استاندارد ملی تولید سوس��یس و کالباس در سال1360، گفت: 

استاندارد این محصول تاکنون سه بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

3

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری قاتل کودک 
11 ساله اصفهانی که یک ماه پیش مفقود شده بود، خبر داد.

سرهنگ حسین حس��ین زاده  در نشست خبری با خبرنگاران 
اظهار داشت: حدود یک ماه و نیم قبل،خانواده ای در دولت آباد 
اصفهان از  مفقود ش��دن  پس��ر 11 ساله ش��ان به نام »سید 
مهدی-ح« خبر دادند. این پدرو مادر نگران در اظهارات اولیه 
خود از ناپدید ش��دن ناگهانی فرزندش��ان هنگام بازی مقابل  
درب منزل یکی از بس��تگان، خبر دادند و بدین ترتیب پرونده 
 گم شدن کودک از س��وی  پلیس آگاهی در دستور رسیدگی

 قرار گرفت.
در حالی که جس��ت و جو ب��رای یافتن نش��انی از  کودک در 
منطقه دولت آب��اد ادامه داش��ت، یک تلفن مش��کوک ابعاد 
جدی��دی از ای��ن پرون��ده را در اختی��ار پلیس ق��رار داد، به 
طوری که با در جری��ان قرار دادن پلیس، کارآگاهان  اس��تان 
 پیگیری این پرون��ده را به ص��ورت ویژه در دس��تور کار قرار 

دادند. 
سرهنگ حس��ین زاده در این باره گفت: با گذشت چند روز از 

ناپدید شدن سید مهدی، تلفن  مشکوکی با این خانواده برقرار 
 ش��د که طی آن، فردی با ادعای ربودن کودک از آنها به ازای 
آزادی فرزندش��ان طلب 50 میلیون توم��ان وجه نقد کرد. در 
حالی که خانواده در انتظار تماس بع��دی آدم ربا بود، این بار 

وجود یک نامه رمزهای دیگری از این پرونده را گشود.
ریی��س پلی��س آگاهی اس��تان اصفه��ان در این ب��اره گفت: 
تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داش��ت که دومین نشانه از 
این پرونده در اختیار کارآگاهان ق��رار گرفت و این بار  نامه ای 
در خانه مادربزرگ  کودک ربوده ش��ده کش��ف شد که در آن 
ضمن تقاضای مجدد 50 میلی��ون تومان،آدم رب��ا از خانواده 
کودک خواس��ته بود که در زمان و مکان مشخص شده، پول 
 نق��د را در اختی��ار وی بگذارن��د و کودک دلبندش��ان را پس 

بگیرند. 
نگرانی خانواده ای که پس از سال ها صاحب فرزند شده بودند 
به قدری بود که آنها همه تالش خود را بر مهیا کردن این پول 
انجام دادند، اما بررس��ی این نامه از سوی پلیس حکایت از آن 

داشت که آدم ربا دروغ می گوید.

س��رهنگ حس��ین زاده در توضیح ای��ن ماجرا اظه��ار کرد: 
تحقیقات، تجربه تخصصی و انجام آزمایش های متعدد توسط 
تیم مبارزه با آدم ربایی پلیس بر روی این نامه، نش��ان داد که 
نامه مصنوعی است و آدم ربایی در کار نیست. وی با بیان این که 
نتایج تحقیقات گویای این بود که نویسنده نامه یک نجار  است، 
بدین ترتیب پلیس با بررسی شواهد پی برد که شوهر عمه این 
کودک نیز به شغل نجاری مشغول است و با توجه به رفتارهای 

مشکوک وی، این فرد به عنوان مضنون دستگیر شد. 
این مقام انتظامی اس��تان در باره سوابق مضنون اصلی پرونده 
اظهار کرد: متهم 35 ساله به نام »س-الف« که سابقه مصرف 
مواد مخدر دارد، در بازجویی ه��ای اولیه قصد منحرف کردن 
کارآگاهان از مسیر اصلی را داشت، اما س��رانجام زمانی که با 
ش��واهد آزمایش��گاه جنایی مواجه شد که دس��ت خط وی را 
شناسایی کرده بود، لب به اعتراف گشود و بدین ترتیب پرده از 

راز ناپدید شدن سید مهدی برداشته شد.
 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان این که این پرونده 
حساسیت ویژه ای داشت به طوری که حتی فرمانده انتظامی 
استان برای کش��ف جرم تنها 10 روز  فرصت داده بود، اظهار 
کرد: متأس��فانه هیچ راهی برای نجات کودک وجود نداشت؛ 
چرا که تنها 10 دقیقه پس از ربوده شدن به قتل رسیده است.

به گزارش زاینده رود،جن��ازه این کودک نی��ز در بیابان های 
 دولت آب��اد در حال��ی ک��ه در چال��ه ای دف��ن ش��ده ب��ود، 

پیدا شد.  
حس��ین زاده ب��ا بی��ان این ک��ه خان��واده ای��ن ک��ودک بعد 
از11 س��ال صاحب فرزند ش��ده بودند و س��ید مه��دی تنها 
فرزن��د خان��واده ب��ود، تصری��ح ک��رد: قات��ل 10 دقیق��ه 
 پ��س از رب��ودن مقت��ول وی را ب��ه قت��ل رس��انده ب��ود. 
بر اس��اس این گزارش، پلی��س درباره انگیزه ه��ای وقوع این 
جنایت ش��وم،  اعتیاد به مواد مخدر، اثرات مخرب تماش��ای 
تصاویر مس��تهجن ماه��واره ای و کنار گذاش��تن اخالقیات، 
 فراموش��ی دین و س��وق پی��دا کردن به فس��اد عن��وان کرد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان  به والدین هشدار داد  که 
کنترل و نظارت بر فرزندان خود را به هیچ وجه فراموش نکنند 
و بدانند که کودک دارای قدرت تمیز نیس��ت و نمی تواند آدم 

فریبکار را تشخیص دهد.
حسین زاده از خانواده های نوجوانان خواست نسبت به تردد 
فرزندانش��ان در کوچه و خیابان طی س��اعات خلوت حساس 
باشند و  ساعت رفت و آمد آنها را از مدرسه تا خانه و یا در محله 
کنترل کنند تا شاهد چنین وقایع ناگواری در جامعه نباشیم. 

پلیس آگاهی اصفهان پرونده یک جنایت را  رمز گشایی کرد

قتل، پایان قصه تلخ کودک گمشده دولت آباد

حدود یک م�اه و نیم پیش، زمان�ی که خانواده س�ید مهدی 11 س�اله به کالنتری مرک�زی منطقه  شهرزاد 
دولت آباد اصفهان رفتند هیچ وقت فکر نمی کردند تحقیقات پلیس به کشف جسد تک فرزندشان باباعلی پور 

منجر شود، اما بار دیگر مرگ یک کودک، قصه تلخ اعتیاد و آثار تهاجم فرهنگی را یادآوری کرد.
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سونامی عمرانی، نیاز امروز اصفهان
یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی تشخیص
منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام 
رقبه

مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به هکتارحدود اربعه
کالسه 
پرونده پالک 

اصلی
پالک 
فرعی

منابع مستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش
ملی

جمع کل

گلپایگان2--دربند1

پالک رباط 
ذیلیا شماره 

2 اصلی 
)جاده 
آسفالته 

گلپایگان- 
کوچری(

حریم شهر 
گلپایگان

پالک 
میدان به 
شماره 
 4769
)کانال  
سیمانی(

پالک کوچری 
به شما ره 1 

اصلی

-29/329/389-54-149

قسمتی 2
از 

مراتع و 
مزرعه 
غرب 
جالل 

آباد

قسمتی 
از 

پالک 
445 و 
قسمتی 
فاقد 
پالک 

حدی به نجف آباد9 و 12-
جوی آب 
)جوی 
خارون(

مراتع فیروزآباد 
پالک 87/1 
موضوع آگهی 
شماره 5993-
53/4/18 و 
مزرعه غریب 
خان پالک 

1857 و مراتع 
جالل آباد پالک 
445 موضوع 
آگهی شماره 

-7962
70/3/30

فاقد حد 
است

مراتع جنوب 
نهضت آباد پالک 

228 آگهی 
شماره 17802-

70/6/26 و مراتع 
رحمت آباد پالک 
9/1 آگهی شماره 
5508-55/4/8 و 
مراتع نهضت آباد 
پالک 9 آگهی 
شماره 27105-

87/7/22

25/2317337/0441362/275890-38-106

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از 
منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی 
مصوب 71/12/16 هیئت محترم وزیران براس��اس تفویض اختیار ش��ماره 704/100/90-
72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود 

را بشرح ذیل:

باستثنای مس��تثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وسیله 
جنگلدار و کارش��ناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق 
مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان های مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده 
موضوع ماده 1 قانون ملی ش��دن جنگل ها تش��خیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا 
چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبات معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار به مدت ش��ش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه 

بیست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمدحسین شاملی

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره: 30232
تاریخ: 1391/7/23

م الف/ 12334

ف
ردی



چهره روزیادداشت

چرا سهمیه بنزین آزاد کاهش یافت؟
آثار و تبعات افزایش ن��رخ ارز، آرام آرام دارد تمام حوزه های اقتصادی 
کشور را دربرمی گیرد و تمام نمودارهای اقتصادی را هم راستا با قیمت 
ارز می س��ازد. در جدیدترین تحوالت ناش��ی از نوس��ان نرخ ارز شاهد 
کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها از 500 لیتر به 300لیتر هستیم.بر 
اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت حامل های انرژی مثل بنزین 
و گازوئیل، باید به ۹0 درصد فوب خلیج فارس می رسید، مثال اگر قیمت 
بنزین در منطقه خلیج فارس۱00 سنت باشد، نهایت رهاسازی قیمت 
بنزین در ایران باید به ۹0 سنت برسد، اما آیا این ۹0 سنت قرار است با 
دالر۱226 تومانی محاسبه شود یا 3200تومانی؟ زیرا اگر با دالر ۱226 
تومانی محاسبه ش��ود، نهایت آزادس��ازی قیمت بنزین باید به لیتری 
حدودا۱000 تا ۱۱00 تومان برسد ولی با دالر 3200 تومانی این قیمت 
به 2750 تومان می رسد. ش��رط موفقیت آزادسازی حامل های انرژی، 
ثبات نرخ ارز است، در غیر این صورت و با افزایش دوره ای نرخ ارز، کشور 
هیچ گاه نمی تواند به رهاسازی قیمت حامل های انرژی بپردازد، چرا که 
با افزایش قیمت ارز دوباره ش��رایطی به وجود می آیدکه قیمت بنزین 
در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزان شده و همین مجددا 
زمینه ساز قاچاق گسترده بنزین خواهد شد؛ یعنی درست بازگشت به 

عقب و به پیش از هدفمند سازی یارانه ها.
در واقع ثابت مان��دن قیمت دالر فرض اساس��ی و پای��ه ای در فرآیند 
هدفمندس��ازی بود که متأس��فانه مورد غفلت مدیران پول��ی و مالی 
کشور قرار گرفت، زیرا علت تاریخی زایش و رشد قارچ گونه یارانه های 

پرداختی نیز همین مفروض فراموش شده است.

 پلمب ۱۷ واحد صنفی
 در اصفهان

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان اصفهان گفت: همزمان با نوس��انات قیمتی در 
بازار و آغاز طرح ویژه نظارت ب��ر قیمت ها از ۱5 مهر ماه 
تاکنون، بیش از 600 پرونده تشکیل و ۱7 واحد صنفی 
پلمب شده است. حمیدرضا خش��نود اظهارداشت:طی 
یک هفته ا ی که از اجرای طرح ویژه سازمان می گذرد بالغ 
بر شش هزار بازرسی انجام گرفته که حدود ۱2 درصد از 
بازرس��ی ها به تنظیم گزارش تخلف منتهی شده است و 
حدود 23 واحد به دلیل برخی تخلفات به صورت موقت 

تعطیل شدند.  

 نرخ عوارض خودرو 
تغییر می کند

محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس با بیان این که نرخ عوارض خودرو تغییر 
می کنداظهار داشت: بر اساس این طرح، عوارض و مالیات 
دریافتی از خودرو توسط اشخاصی که مبادرت به حمل 
و نقل برون ش��هری می کنند، بر اس��اس عمر خودروها 

تعیین می شود. 

 نقدینگی سرگردان 
مهار می شود

رییس کل بانک مرکزی گفت: انتش��ار 25 هزار میلیارد 
ریال از ۱00 ه��زار میلی��ارد ریال اوراق مش��ارکتی که 
مصوب ش��ده، اولین گام بان��ک مرک��زی در نیمه دوم 
 امس��ال برای جم��ع آوری بخش��ی از نقدینگ��ی اضافه

 از بازار است. 
 محمود بهمن��ی اظهار داش��ت: بر اس��اس تحلیلی که 
وجود نقدینگی بی��ش از اندازه را یک��ی از عوامل اصلی 
ایجاد نوس��ان در بازاره��ای مختلف، خصوصا ب��ازار ارز 
می داند تصمیم گرفتیم از اب��زار در اختیار که همان اوراق 
مشارکت بانک مرکزی است، برای جمع آوری بخشی از 
نقدینگی در جامعه و هدایت آن به س��مت فعالیت های 
مولد، اس��تفاده کنیم. اوراق مش��ارکت بانک مرکزی با 
نرخ سود علی الحس��اب 20 درصدی، یک ساله هستند، 
بنابراین در مقایسه با سایر اوراق مشارکت از سود باالتری 

برخوردارند.

تحلیل

اخبار کوتاه

4
ارسال دعوتنامه های رانا برای برخی خریداران 

 قرار است دعوتنامه تحویل رانا طی روزهای آینده فقط برای برخی از خریدارانی که موعد 
تحویل خودروی آنها مهرماه بوده است، ارسال شود. قیمت پایه رانا در زمان پیش فروش 

۱5 میلیون تومان اعالم شده بود که اخیرا این قیمت 2۱/5 میلیون تومان مصوب شد.
دستورالعمل جدید دولت 

برای مهار قیمت ها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 

سید جواد تقوی
کارگروه کنترل بازار، طرحی را به منظور کنترل قیمت ها به خصوص 
درمورد کاالهای اساسی ظرف دو روز گذشته ابالغ کرده است. در این 
طرح مقرر شده به منظور بهره گیری از ظرفیت تمامی دستگاه ها از 
جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت، دادگستری و نیز بانک مرکزی، همکاری مشترکی را برای 
برخورد با متخلفان داشته باشند. این دستورالعمل در 23 مهرماه به 
تمامی استان ها ابالغ و تیم 
کاری مشترکی از نمایندگان 
دس��تگاه های مذکور برای 
اجرای آن تشکیل شده اند. 
این طرح به منظور برخورد با 
محتکران و مراکز نگهداری 
نباره��ا و  کاال از جمل��ه ا
سردخانه های متخلف ابالغ 

شده است. 
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همه اینها در حالی اس��ت که در زمان واگذاری سهام عدالت از 
غیرقابل خرید و فروش بودن آن گفته بودن��د و تاکنون تصور 
می شد س��هام عدالت کارکرد خود را برای دولت از دست داده 
است، اما ناگهان چند ماه مانده به پایان عمر دولت بار دیگر خبر 
می رسد که موتور سهام عدالت روشن شده و در فاصله چند ماه 
مانده به انتخابات قرار است در قالب شرکت های سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت وارد بازار بورس ش��ود. اتفاقی که به نظر 
می رسد واکنش کارشناسان و مس��ئوالن غیر دولتی را در پی 

داشته باشد. 
اما این حلق��ه با گفته های رییس س��ازمان خصوصی س��ازی 
تکمیل ش��د؛ جایی که احمدوند به عنوان رییس کل سازمان 
خصوصی س��ازی از فراهم شدن بستر عرضه س��هام عدالت در 
بورس خب��ر داد. او در حال��ی موضوع عرضه س��هام عدالت در 

بورس را پیگیری می کند که هنوز یک ماه بیشتر از معارفه او به 
عنوان رییس جدید سازمان خصوصی سازی نمی گذرد. به نظر 
می رسد پیگیری جدی احمدوند در کنار چراغ سبز روز دوشنبه 

بورس، خبر از عملیاتی شدن دوباره سهام عدالت می دهد. 
 

۱۹ شرکت آماده ورود به بورس 
 این که دولت چگون��ه می خواهد بر مش��کالت قانونی عرضه 
سهام عدالت و امکان نقدش��وندگی آن فائق  آید در گفته های 
محمدرحیم احمدوند مش��خص اس��ت. او با بیان این که برای 
قابل معامله ش��دن س��هام عدالت باید ابتدا بسترهایش فراهم 
شود، گفت: برای اجرایی ش��دن این امر، ابتدا باید شرکت های 
سرمایه  گذاری تمام استان های کشور وارد بازار سرمایه )بورس 
و فرا بورس( ش��وند که البت��ه مقدمات آن از لح��اظ حقوقی و 

مالی فراهم شده است. بر همین اساس، اساسنامه ۱۹ شرکت 
سرمایه گذاری تدوین و مورد پذیرش فرابورس قرار گرفته است 

و این شرکت ها به زودی وارد بازار سرمایه می شوند. 
 احمدوند خبر داد: برهمین اساس  بخش��ی از سهام عدالت به 
میزانی که سهامداران اقس��اط، آن را از محل سود آن پرداخت 
کرده اند،  آزاد می شود. دارندگان سهام عدالت قرار است ظرف 
مدت ۱0 سال، اقساط مربوط به یک میلیون تومان سهام خود 
را پرداخت کنند که در سال های گذشته بخشی از این اقساط 

از محل سود آن به خزانه واریز شده است. 
به عقی��ده رییس س��ازمان خصوصی س��ازی، با آماده س��ازی 
بس��ترهای الزم، بخش��ی از س��هام عدال��ت ک��ه اقس��اط آن 
واری��ز ش��ده آزاد و در اختی��ار ش��رکت های س��رمایه گذاری 
 اس��تانی ق��رار می گی��رد ت��ا مال��کان آن بتوانن��د ب��رای آن

 تصمیم گیری کنند. 
به نظر می رسد معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی فکر همه چیز 
را کرده اس��ت. او با بیان این که  از مجموع ش��ش دهک سهام 
عدالت، دو دهک پایین درآمدی مش��مول 50 درصد تخفیف 
هستند،گفت: برهمین اساس این مش��موالن از تخفیف 500 
هزار تومانی در ازای یک میلیون تومان سهام عدالت برخوردار 
شده اند، ضمن آن که این افراد از محل سود سهام خود، اقساط 
پرداخت کرده اند و بر همین اساس میزان سهامی که برای این 

اقشار آزاد می شود بیش از سایرین خواهد بود. 
 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی امیدوار اس��ت ش��رکت های 
سرمایه گذاری هر چه سریع تر وارد بازار سرمایه شوند تا سازمان 
خصوصی سازی نیز از سبد س��هام به میزانی که تعیین تکلیف 
و قیمت گذاری شده بر اس��اس قانون در اختیار این شرکت ها 

قرار دهد. 

انقالبی در راه است
به نظر می رس��د ورود شرکت های س��رمایه گذاری استانی به 
بازار سرمایه نش��ان دهنده ایجاد  یک انقالب باشد، چرا که با 
ملموس شدن ارزش دارایی های ش��رکت های سرمایه گذاری 
اس��تانی و ورود بخش عظیمی از معامله گ��ران جدید به بازار 
س��رمایه، می توان فصلی نوین را برای این بازار رقم زد. تاکنون 
بخش عمده بدهی دولت از محل س��ود تقس��یمی دارایی های 
تخصیص داده شده به مشموالن سهام عدالت تا پایان سال مالی 
۹0 پرداخت شده و پس از تسویه کامل آن به میزان برگه های 
ارایه شده، سهام شرکت های س��رمایه گذاری استانی به مردم 

داده خواهد شد.

انقالبی در راه است

موتور سهام عدالت برای انتخابات روشن شد

ناگهان چند ماه مانده به پایان عمر دولت، بار دیگر خبر می رس�د که موتور س�هام عدالت   گروه 
روش�ن ش�ده و در فاصله چند م�اه مانده ب�ه انتخابات، قرار اس�ت در قالب ش�رکت های اقتصاد

سرمایه گذاری استانی سهام عدالت وارد بازار بورس شود؛ اتفاقی که به نظر می رسد واکنش 
کارشناسان و مسئوالن غیر دولتی را در پی داشته باش�د. مدیرعامل بورس به تازگی جزئیات خبری را تأیید کرد 
که چند روزی زمزمه هایش به گوش رسیده  بود. او در حالی از تالش فرابورس برای پذیرش سهام عدالت در بورس 
سخن گفت که چند ساعت پیش از آن، رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با ایرنا گفته بود: »بخشی از سهام 

عدالت که اقساط آن از محل سود سهام به خزانه واریز شده است، آزاد و قابل معامله می شود.« 
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حصر وراثت
5009 آقای داود لباف دارای شناس��نامه ش��ماره 2186 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4284/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که شادروان رضا لباف بشناسنامه 979 در تاریخ 1390/12/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه پسر و یک دختر و 
همسر و مادر به شرح ذیل: 1- علیرضا لباف به ش ش 339 فرزند متوفی، 2- محمدرضا 
لباف به ش ش 227 پسر متوفی، 3- داود لباف به ش ش 2186 پسر متوفی، 4- سارا لباف 
به ش ش 193 دختر متوفی، 4- لیونا لباف به ش ش 338 همسر متوفی، 5- ملک دالل زاده 
عطوفی به ش ش 204 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5010 خانم فاطمه رش��یدی دارای شناس��نامه شماره 17 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4254/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نادر افشار بشناسنامه 707 در تاریخ 1391/6/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک پسر و یک دختر و همسر 
به ش��رح ذیل: 1- شهرام افشار به ش ش 2-025419-116 فرزند متوفی، 2- زهرا افشار 
به ش ش 6-039088-116 فرزند متوفی، 3- فاطمه رش��یدی به ش ش 17 همسر متوفی. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
5011 خانم نرجس خاتون عطایی عطاآبادی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4260/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان محمد صادقی عطاآبادی بشناس��نامه 68 در تاریخ 1391/7/9 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
یک پس��ر و یک دختر و همس��ر به ش��رح ذیل: 1- امیررضا صادقی عطاآبادی به ش ش 
4-036415-127 فرزند متوفی، 2- سمانه صادقی عطاآبادی به ش ش 1114 فرزند متوفی، 
3- نرج��س خاتون عطائی عطاآبادی به ش ش 35 همس��ر متوفی و الغی��ر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5012 در خصوص پرونده کالسه 91-1320 خواهان سید محمود میراحمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین احمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 

سه شنبه مورخ 91/8/30 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
5013 ش��ماره: 9816 خانم زهرا کاظمی دولت آبادی فرزند رمضانعلی باس��تناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین قطعه سوم تفکیکی پالک شماره 51/1217 
واقع در رهن جزء بخش 9 که در صفحه 19 دفتر 125 بشماره سریال سند 019414 امالک 
ذی��ل ثبت 15292 بنام زهرا کاظمی دولت آبادی فرزند رمضانعلی ثبت و صادر و تس��لیم 
گردیده و بموجب س��ند رسمی ش��ماره: 66961-78/11/30 دفترخانه 7 نطنز به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده به در اثر اس��باب کشی از بین رفته/ مفقود 
ش��ده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالح��ی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور 
نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف/ 273 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5014 ش��ماره: 9780 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ معروف کوچه میان مفروز 

طرف ش��رقی بشماره پالک 37 فرعی از 147 اصلی واقع در مزده جزء بخش 11 حوزه 
ثبت��ی نطن��ز که بنام نرگس مزده فرزن��د آقا جان مزده در جریان ثبت می باش��د و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1391/8/16 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 268 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
5015 در خصوص پرونده کالس��ه 1242/91 ش 8 خواهان صدیقه خدادادی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر الزام به تحویل یکدان��گ از 6 دانگ پالک ثبتی 42/194 بخ��ش 11 ثبت مقوم به 
چه��ل میلیون ری��ال به طرفیت حمیدرضا مغ��زی و حمید بیگی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/8/30 س��اعت 8/30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5016 در خصوص پرونده کالسه 1151/91 ش 7 خواهان محمود ملکی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 773805 به مبلغ هشت میلیون ریال و مطالبه مطلق 
خس��ارات دادرسی از جمله خسارت تأخیر تأدیه هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت رضا فرزاد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/12 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 12307 شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5017 آقای محمد صفاریان دارای شناس��نامه ش��ماره 62 به شرح دادخواست به کالسه 
569/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان تقی صفاریان فروشانی بشناس��نامه 2390 در تاریخ 1371/9/13 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��ین 
صفاریان فروشانی فرزند تقی ش ش 139 )فرزند(، 2- باقر صفاریان فروشانی فرزند تقی 
ش ش 208 )فرزند(، 3- محمد صفاریان فرزند تقی ش ش 62 )فرزند(، 4- حیدر صفاریان 
فروش��انی فرزند تقی ش ش 3 )فرزند(، 5- عزت صفاریان فروش��انی فرزند تقی ش ش 
40 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5018 آقای محمدرضا کریمی اندانی دارای شناسنامه شماره 346 به شرح دادخواست به 

کالسه 70/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمدعلی کریمی اندانی بشناسنامه 94 در تاریخ 1391/6/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( صدیقه 
مان��ده گاری اندانی فرزند حس��ین ش ش 149 )همس��ر دائمی متوف��ی(، 2- محترم مانده 
گاری اندانی فرزند رمضانعلی ش ش 92 )همس��ر دائمی متوفی(، 3- عبدالرس��ول کریمی 
اندان��ی فرزند محمدعل��ی ش ش 1066 )فرزند(، 4- جواد کریم��ی اندانی فرزند محمدعلی 
ش ش 120 )فرزند(، 5- حمیدرض��ا کریمی اندانی فرزند محمدعلی ش ش 9368 )فرزند(، 
6- محمدرض��ا کریمی اندانی فرزن��د محمدعلی ش ش 346 )فرزند(، 7- محس��ن کریمی 
اندان��ی فرزند محمدعل��ی ش ش 4037 )فرزند(، 8- زهرا کریم��ی اندانی فرزند محمدعلی 
ش ش 14426 )فرزن��د(، 9- فاطم��ه کریمی اندانی فرزند محمدعل��ی ش ش 344 )فرزند(، 
10- اش��رف کریمی اندانی فرزند محمدعلی ش ش 2533 )فرزند(، 11- اکرم کریمی اندانی 
فرزند محمدعلی ش ش 2418 )فرزند(، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 

را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

احضار متهم
5019 در پرونده کالسه 910800 خانم مرجان موسوی فرزندعبداله به اتهام بی احتیاطی 
در ام��ر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تحت تعقیب می باش��د به واس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 35 روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع 
در منظریه- بلوار دانش��جو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور 
در موعد مقرر رس��یدگی و اظهار عقیده می نماید. شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب خمینی شهر

ابالغ
5020 ش��ماره ابالغیه: 9110103633203257، ش��ماره پرونده: 9109983633200613، 
شماره بایگانی شعبه: 910619، خواهان اصغر داوری دادخواستی به طرفیت خوانده مجید 
شفیعی به خواس��ته اعتراض به قرار تأمین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خمینی ش��هر نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرس��تان خمینی شهر واقع در خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی 
بس��یج خواهران- مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالسه 9109983633200613 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/13 و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شفیعی- مدیر دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

حصر وراثت
5021 خان��م هم��دم اخ��وان ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 307 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 567/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدباقر اخوان بشناس��نامه 2307 در تاریخ 
1387/2/15 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1( همدم اخوان ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 307 )م��ادر متوفی(، 2( 
اعظم پیمانی فروش��انی فرزند رمضانعلی ش ش 8011 )همس��ر دائم��ی متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا 
ه��ر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5022 خان��م مهین علیرضایی دارای شناس��نامه ش��ماره 250 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 580/91 ش  ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان پرویز علیرضایی بشناس��نامه 206 در تاری��خ 1391/6/16 
اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- قدمعل��ی علیرضای��ی فرزند رج��ب ش ش 387 )پدر متوف��ی(، 2- اقدس طاهری 
ورنوس��فادرانی فرزند محمود ش ش 12041 )مادر متوف��ی(، 3- مهین علیرضایی فرزند 
عل��ی ش ش 250 )همس��ر دائمی متوف��ی(، 4- محم��د علیرضایی فرزن��د پرویز ش ملی 
1-058688-113 )فرزن��د(، 5- ابوالفضل علیرضایی فرزن��د پرویز ش ملی 023168-2-

113 )فرزن��د(، 6- حس��ین علیرضایی فرزند پرویز ش مل��ی 5-033690-113 )فرزند(، و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
 ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
5023 ش��ماره دادنامه: 9109973633100777، ش��ماره پرونده: 9009983633101009، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901052، خواهان: آقای س��ید هادی مجیدی به نش��انی خمینی 
ش��هر خ امیرکبی��ر جنب نان فانتزی فجر بی��ن کوچه 99 و 101 فروش��گاه فجر، خوانده: 
آقای عدنان موس��وی به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص دادخواس��ت آقای هادی مجیری فرزند س��ید مهدی به طرفیت 

آقای عدنان موسوی فرزند هاشم به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
55/000/000 ریال بابت خری��د جنس از مغازه طبق فاکتورهای موجود به انضمام هزینه 
دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود اصول 
مستندات در ید خواهان که مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده است و حکایت 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده دفاعی به 
عمل نیاورده اس��ت لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 519-515-198 
قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/150/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. در خصوص قرار تأمین خواسته 
قباًل اتخاذ تصمیم ش��ده اس��ت. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و پس از انقضای مهل��ت مذکور ظرف 20 روز قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. توکلی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

تغییرات
5024 شماره: 8866 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ارگ اردستان به شماره ثبت 322 و 
شناس��ه ملی 10260072520 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت 
مدیره مورخه 91/5/11 ش��رکت ساختمانی ارگ اردس��تان تغییراتی به شرح ذیل به عمل 
آم��د. 1- آقای حیدرعلی هدایت��ی ظفرقندی و آقای غزل هدایت��ی ظفرقندی و خانم فاطمه 
سمیعی ظفرقندی به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
2- آق��ای حیدرعلی هدایتی ظفرقندی به س��مت رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه س��میعی 
ظفرقندی به سمت نائب رئیس و آقای حیدرعلی ظفرقندی به سمت مدیرعامل شرکت برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و متعهددار شرکت با امضاء 
حیدرعلی هدایتی همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار است. 3- آقای سید خالق هاشمی به 
س��مت بازرس اصلی و سید عباس هاشمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال انتخاب شدند. 4- روزنامه زاینده رود جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب شد. 
5- صورت حساب زیان مالی سال 90 به تصویب رسید. م الف/ 227 فدایی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان

تغییرات
5026 ش��ماره: 9128 آگهی تغییرات ش��رکت فاطر کیان اکتش��اف به شماره ثبت 791 و 
شناس��ه ملی 10980219157 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 
91/4/30 ش��رکت فاطر کیان اکتشاف س��هامی خاص تغییراتی به شرح ذیل بعمل آمد: 1- 
آقایان محمدرضا نادری افشار و پیمان نادری افشار و پویان نادر افشار به سمت اعضای 
هیئت مدیره ش��رکت برای مدت باقیمانده انتخاب ش��دند. 2- آقای پیمان نادری افشار به 
س��مت رئیس و آقای محمدرضا نادری افش��ار نائب رئیس و آقای پویان نادری افش��ار 
به س��مت مدیرعامل ش��رکت برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
ش��رکت از قبیل چک و سفته و برات به امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 3- صورت مالی س��ال 1390 مورد تصویب قرار گرفت. 
4- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5- آقای 
داود ذاکری مهابادی به س��مت بازرس اصلی و خانم زهرا انصاریان مهابادی به س��مت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند. م الف/ 236 فدایی- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت
5032 ش��ماره: 4346 آقای احم��د رحمتی زاده ذاقلی فرزند عل��ی اصالتًا از طرف خود و 
وکالتًا از طرف ورثه مرحوم محمدعلی رحمتی زاده ذاقلی فرزند عباس به موجب وکالتنامه 
ش��ماره 26818 مورخ 91/2/31 دفتر 445 تهران باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که 
هویت و امضاء مش��هود رس��مًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت 36 سهم مشاع 
از 576 س��هم ششدانگ مزرعه ذاقلین 109 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
ک��ه در صفحه 461 دفتر 20 امالک بنام محمدعلی رحمتی زاده ذاقلی ثبت و س��ند صادر 
و تس��لیم گردیده و سپس طی اس��ناد انتقال 1044 و 1045 دفتر 18 اصفهان و 383 دفتر 
50 اردس��تان تمامت 25/5 سهم مش��اع از مالکیت خود را بغیر انتقال نموده و 10/5 سهم 
دیگر بنام نامبرده می باش��د و معامله دیگری انجام نش��ده، در اثر جابجایی مفقود ش��ده 
اس��ت، نظر به اینکه ورثه درخواس��ت صدور س��ندمالکیت المثني نامب��رده را نموده اند 
طب��ق ماده 120 اصالح��ي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت 
مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود راکتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود، المثنی سند 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف/ 230 عصاری- رئیس اداره

 ثبت اسناد و امالک زواره



به هیچ مذهب و فرهنگی 
نباید اهانت کرد

پوستر مذهبی،  انعکاس  
ارزش های معنوی است 

 عباس کیارس��تمی که فیلم جدیدش »مثل یک عاشق« به تازگی در چند 
کشور به روی پرده رفته، در مصاحبه ای به بیان دیدگاه هایش درباره  مسائل 

مهمی پرداخته است.
 کیارستمی درباره  ساخت فیلم موهن »برائت از مس��لمانان« و اعتراضاتی 
که در کشورهای اس��امی به وقوع پیوس��ت، گفت: هیچ مذهب و فرهنگی 
نباید م��ورد اهانت قرار بگیرد و از طرف دیگر خش��ونت را نی��ز قبول ندارم. 
اعتراضات به این فیلم در بسیاری از کشورها به خشونت انجامید، اما در ایران 
این اعتراضات بسیار آرام و بدون خش��ونت برگزار شد و این برای من بسیار 

امیدوارکننده است.

یک طراح گرافیک بر این باور است که پوسترهای مذهبی منعکس کننده 
ارزش های معنوی هنرمندان اس��ت. علی خورش��یدپور ضمن اعام این 
 نظر، درباره برگزاری سوگواره هنر عاشورایی گفت: این سوگواره می تواند 
زمینه س��از توجه بیش��تر هنرمندان فعال در حوزه هنرهای تجسمی به 
موضوعات مذهبی به طور عام و موضوع عاش��ورا به طور خاص شده و با 
 توجه به عرصه رقابتی که در این رویداد هنری وجود دارد، موجب کوشش

جدی تری از سوی هنرمندان به منظور ارتقای کیفیت آثار می شود. این 
گرافیست ادامه داد: در مورد تناسب هنر مدرن با عاشورا نیز باید گفت که 

این دو مسأله تناقض ذاتی با یکدیگر ندارند.

روایتی تازه از باد در شبکه های استانی 

وقتی داستان مماس با مخاطب است 

شبکه استانی اصفهان این روزها 
 جمال
میهمانی ت��ازه از پایتخت بر روی  نوروز باقری

آنت��ن خ��ود دارد؛ مجموع��ه 
تلویزیونی»تکیه بر باد« به کارگردانی محمود معظمی  که در 
30 قس��مت تهیه وتولید شده اس��ت. به همین بهانه با هم 
نگاهی داریم به این س��ریال و بررس��ی آن؛ پس با ما همراه 

باشید. 
»تکیه بر باد« یک مل��ودرام اجتماع��ی را روایت می کند و 
مضمون داس��تان آن برپایه مهاجرت و تبعات آن بنا ش��ده 
است. داستان این سریال از جایی آغاز می شود که دختری به 
نام عاطفه در دانشگاه تهران قبول می شود. او باید از شیراز به 
تهران بیاید که تاش او برای آمدن به تهران بر زندگی آدم های 
بس��یاری تأثیر می گذارد. او به تهران می آید و سعی می کند 
خودش را با شرایط این شهر بزرگ وفق دهد، اما واقعیت این 
است که انجام این کار برای این دختر جوان خالی از دردسر 
نیست. این س��ریال که رئالیس��تی و اجتماعی است، سعی 
می کند مفاهیم عمیق دینی و اخاقی را در بس��تر خانواده 
بررس��ی کند و با بررس��ی این مفاهیم، ب��ه مخاطب آگاهی 

بیشتری نسبت به موضوعات دینی و اخاقی بدهد.
ماهیت اثر به دلیل بررس��ی چالش ه��ای اجتماعی به روز، 
کارکردی نس��بتاً خوبی دارد، ولی  متأس��فانه ب��از از همان 
کلیشه های دستمالی شده در سریال های مختلف استفاده 
کرده و مخاطب با یک سریال تکراری و کسل کننده مواجه 

شده است. دایره ش��خصیت ها محدود اس��ت، اما روایت در 
روابط محدود شخصیت ها آن هم به صورت خاله  زنکی، مثل 

دیگر سریال های تلویزیونی گرفتار نمی شود. 
 این س��ریال جدا از نقص ها  و ویژگی های خود، یک ویژگی 
ممتاز دارد و آن ویژگی مماس بودن با جامعه است؛ به عبارتی 

دیگر روایتی نزدیک با روزگار و زمانه خود دارد.
یکی از مشکات عمده س��ریال های تلویزیونی این است که 
در تعریف و نشان دادن بدمن روایت، ناموفق عمل می کنند. 
بدمن روایت های تلویزیونی گاهی آنقدر اغراق شده هستند 
که تماشاچی نمی تواند این همه بدی و جاه طلبی را با هم در 
یک قصه خانوادگی درک کند و معموالً انتخاب بازیگران بر 
اساس نقش های قبلی  که داشته اند، صورت می گیرد. به طور 
مثال، اگر بازیگری در چند نقش  منفی بازی کند همیشه به 
او نقش منفی پیشنهاد می شود و کمتر اجازه ایفای نقش های 
دیگر را دارد که این موضوع باعث می ش��ود خاقیت بازیگر 
گرفته شود، درحالی که کارگردان اگر قدرت ریسک پذیری 
داشته باش��د، می تواند از بازیگر به راحتی بازی بگیرد و او را 

در نقش جدیدی به تصویر بکش��د. »تکیه بر باد« سوژه بدی 
ندارد؛ س��وژه ای که اگرچه از دیرباز مورد توجه فیلمسازان 
و س��ازندگان مجموعه ها بوده، اما به دلیل داشتن مابه ازای 
اجتماعی هنوز هم سوژه ای نو و واجد ظرفیت های الزم برای 
بازپرداخت است و هنوز هم مقوله دل بستن دختری جوان به 
یک مرد پیر متمول می تواند هسته اصلی یک درام را تشکیل 
دهد، البته با درنظر گرفتن شرایط و مقتضیاتی که به ظاهر 
خیلی مورد توجه سازندگان مجموعه تکیه بر باد نبوده است. 
بی توجهی به این مقتضیات باعث ش��ده تا غافلگیری اولیه 
داستان و اش��تیاق بیننده برای تماشای سرانجام این عشق 
خارج از چارچوب های عرفی، به تدریج رنگ ببازد و س��ریال 
عمًا به داس��تان دوپاره ای تبدیل ش��ود که یک پاره آن در 
تهران و پاره دیگرش در شیراز می گذرد و دامنه این اختاف 
مس��افت زیاد محل وقوع حوادث دو پاره داستان، به فاصله 
زیاد دراماتیک این دو نیمه هم کش��یده می ش��ود تا چفت 
و بس��ت های دراماتیک الزم برای اتص��ال پاره های مختلف 

داستان به حداقل ممکن برسد.

کافه کتابیادداشت

هفت

انیمیشن های ایرانی در لهستان به نمایش درآمدند
 Se-Ma-for 12 فیلم انیمیشن از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در جشنواره
لهستان به نمایش در آمد. این جشنواره که مختص انیمیشن های عروسکی، سه بعدی 

و با تکنیک استاپ موشن است، از 10 تا 13 اکتبر در شهر ورشوی لهستان برگزار شد.
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جشنواره هنرهای تجسمی کودک 
شاید وقتی دیگر 

دبیر دومین جش��نواره هنرهای 
تجس��می ک��ودکان و نوجوانان 
گفت: به منظور برگزاری هر چه 
بهت��ر و در خ��ور ش��أن دومین 
جش��نواره بین  الملل��ی هنرهای 
تجس��می ک��ودکان و نوجوانان 
تصمیم گرفتیم که برگزاری این 
جش��نواره را بار دیگر ب��ه تعویق 

بیندازیم.
جلیل جوکار با بیان این مطلب افزود: حقیقت آن است که برگزاری 
چنین جشنواره های بزرگی نیازمند یک س��از و کار ویژه و شایسته 
است، از این رو تصمیم گرفتیم که به منظور ساماندهی بهتر، بار دیگر 
جشنواره را به تعویق بیندازیم و زمان جدید برگزاری جشنواره پس 

از بررسی های مجدد اعام می شود.
گفتنی است، نخستین جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان 
مرداد ماه سال گذشته به میزبانی اصفهان برگزار شد و قرار بر این بود 
که این جشنواره هر س��ال در همین زمان به میزبانی شهر گنبد های 
فیروزه ای برگزار ش��ود که با توج��ه به تغیی��رات مدیریتی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان و دبیر این جشنواره، برگزاری 
آن به 2۶ تا 2۸ مهر ماه سال جاری موکول شد که این زمان نیز بنا به 

اظهار دبیر این جشنواره به تعویق افتاده است. 
گویا مسئوالن برگزاری جشنواره قصد اعام زمان جدید برگزاری آن 
را هم ندارند و این مشخص نشدن زمان برگزاری جشنواره، احتمال 

برگزار نشدن آن در سال جاری را قوت می بخشد.

 ارکستر مجلسی خورشید
خاطره انگیزها را می نوازد

ارکس��تر مجلسی خورش��ید، در 
روزه��ای 27 ت��ا 29مهرم��اه از 
س��اعت 20ب��ا اج��رای قطعات 
خاط��ره انگی��ز در هنرس��رای 
خورشید اصفهان به روی صحنه 

خواهد رفت.
فرید اس��ماعیلی، رهبر ارکس��تر 
مجلسی خورشید که حرف هایش 
را به ایمنا می زد، گفت: فرم این 
 کنسرت نیز مانند کنسرت سال گذشته ارکس��تری است و با حدود 
30 نوازنده و س��ه خواننده)حس��ین زاوالنه،حسین رس��تمی و امیر 

مسیبی( اجرا خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اس��تقبالی که س��ال گذشته از اجرای 
 ما ش��د، در این کنس��رت نیز با اج��رای قطعاتی از اس��اتیدی مانند 
درویش خان، عارف قزوینی، روح اهلل خالقی، حس��ین یاحقی، جواد 

لشکری و... خاطرات خوب گذشته تکرار خواهد شد.
اس��ماعیلی تصریح کرد: درواقع فرم اصلی کار ترکیبی از موس��یقی 

ایرانی است که با قطعاتی جدا از هم اجرا می شود.
رهبر ارکستر مجلسی خورشید خاطرنش��ان کرد: در میان قطعات، 
قطعه جوانی استاد یاحقی، قطعه تنهایی عماد رام و گل های بهاری 
جواد لشکری و رنگ تیتراژ کیف انگلیسی از درویش خان از خاطره 

انگیزها هستند. 
قطعه محفل عشق با شعر استاد سخا نیز از ساخته های خودم در این 

کنسرت اجرا می شود.
 اس��ماعیلی در ادامه افزود: سازهای این کنس��رت ویلن، ویلن آلتو، 
ویلن سل، فلوت،کاینت با تلفیقی از سازهای ایرانی تار، سنتور،تنبک 

و دف خواهد بود.

روایت »شب هزار و دوم« را  بخوانید 
مجموعه کتاب 10 جلدی »شب هزار و دوم« به قلم حامد حبیبی و 

مهدی فاتحی برای نوجوانان منتشر می شود.
مجموعه 10 عنوان کتاب با نام »ش��ب ه��زار و دوم« برای نوجوانان 
از سوی نشر چکه منتشر می شود. این مجموعه به شکل روایت های 
طنزآمی��ز و در ادامه قصه های هزار و یک ش��ب نوش��ته ش��ده و در 
دست چاپ اس��ت. داس��تان این مجموعه از جایی آغاز می شود که 

شهرزاد قصه گو به خواسته حاکم در 
شب هزار و دوم قصه تازه ای را شروع 
می کند و به ش��یوه هزار و یک شب، 
 از دل هر قصه، قص��ه دیگری بیرون 

می آید.
حامد حبیبی، نویس��نده کتاب های 
»آنج��ا ک��ه پنچرگیری ه��ا تم��ام 
می ش��وند« و »ب��ودای رس��توران 
گردب��اد« و مهدی فاتحی نویس��نده 
مجموع��ه داس��تان »م��ردم عادی 
زندگی معمولی«، »شب هزار و دوم« 

را روایت کرده اند.
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هنرپیشه ای که سرشار از حاشیه بود 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - کلیفت مونتگمری در17 اکتبر س��ال 1920 در شهراوماها از ایالت 
نبراسکا به دنیا آمد. نام اصلی اوادوارد مونتگمری کلیفت بود و در خانواده نسبتاً متمولی 
زندگی می کرد، ولی مالیخولیایی مادر در جستجوی اصل و نسب اشرافی اش آنها را 

به خاک سیاه نشاند. 
او از 13 س��الگی با نمایش »پرواز دور خانه« وارد برادوی ش��د و از همان ابتدا تصمیم 
گرفت وارد هالیوود نشود، ولی نتوانست در مقابل نظام  نوپای هالیوود مقاومت کند و 

به پیشنهاد آنان بله گفت. 
او درکارنام��ه بازیگری اش جس��تجو، رودخانه س��رخ،  از اینجا تا ابدی��ت، قضاوت در 
نورنبرگ، فروید، شیرهای جوان و بس��یاری دیگر را به جا گذاشت، اما تنها یک بار در 

سال 19۶0 توانست اسکار را به خاطر فیلم »از اینجا تا ابدیت« از آن خود کند. 
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 وقتی قطام سینمای ایران 
الدن 
ایرانمنش

خودش را در کس��وت داور 
بی��ن الملل��ی فیلم های 
 ک��ودک و نوج��وان ق��رار 
می دهد، چهره ای دیگر می گیرد. ویشکا آسایش 
توانایی اش را با ژست های مختلف آنقدر خوب نشان 
داده که دیگر الزم نیست مثل دیگران برای خودش 
حاشیه درست کند؛ نه ژست هنرمندان تازه به دوران 
 رس��یده را می گی��رد و ن��ه از فروتن��ی اش 
می کاهد. ساده اس��ت و صمیمی؛ کسی که آگاهانه 
می داند انتخاب هایش را بر چه اصولی پایدار کند. این 
بازیگر وقت��ی از س��ینمای کودک ح��رف می زند 
احساساتش برانگیخته می شود و با دیدن فیلم های 
این دوره از جشنواره نمی تواند اشک هایش را پنهان 

کند.
به همین دالیل و به بهانه اولین حضورش در اصفهان، 

برآن شدیم تا با او گفتگویی داشته باشیم.
س�ینمای کودک در حال متولد ش�دن 
است، شما به عنوان داور بین المللی این 

دوره از جشنواره نظرتان چیست ؟
 خب من با این که بس��یاری از فیلم ه��ا را دیدم، اما 
آن طور ک��ه بای��د و ش��اید ازن��وع فیلمنامه ها یا 
 کارگردانی فیلم ها راضی نب��ودم. خیلی از فیلم ها

فیلمنامه مناس��بی نداش��ت و برخی هم س��اختار 
جالبی نداش��تند. با این که موضوع خوب بود، ولی 
 باز هم جای تأس��ف دارد؛ چون باید جلوتر از این ها

می بودیم. 
یعنی هیچ کدام از فیلم ها راضی کننده 

نبود؟
می توانم بگویم در بین این همه فیلم یکی،دو مورد 
بود که توانسته بودند واقعاً برای کودکان فیلم بسازند.

و موضوع آنها ؟
یکی از آنها که اش��ک م��ن را درآورد و در عین حال 
لبخند به لبم نش��اند، فیلمی با موضوع سرطان بود.

این فیلم با این که با موضوع تلخی دست و پنجه نرم 
می کرد اما به این خاطر که با مایه های طنز آمیخته 
شده بود، بسیار عالی توانس��ته بود بچه ها را با این 

بیماری مهلک به شکلی ساده آشنا کند.
یعنی به نظر شما موضوعات تلخ اجتماعی 
هم می توان�د برای ک�ودکان فیلم های 

خوبی باشد؟
بله، البته. این فیلمنامه است که مشخص می کند 
چه باید بگوید. به نظرمن کودک باید با آس��یب ها، 
مشکات و بسیاری از مسائلی که ممکن است برایش 
پیش بیاید آشنا شود، اما نباید با احساسات او بازی 

کرد، باید با شکلی نو نگرش او را به مسائل تغییر داد.
این اولین حضور شما در جشنواره کودک 

و نوجوان بود، درست است ؟
بله. 

تجربه خوبی بود یا بد؟
خب، حضور درجشنواره تجربه جذابی برای من بود؛ 
چرا که من عاشق بچه ها هستم. تجربه خوبی بود تا 
در کنار افراد سرشناس سینمای کودک در یک اتاق 
بنشینیم و نظراتشان را گوش کنم که خوشبختانه 
نظراتمان ش��بیه هم بود. همیش��ه اولین تجربه ها 
بهترین تجربه ها محسوب می شود و این در خصوص 

سینمای کودک مصداق بارزتری دارد. 
 آیا تاکنون این سینما توانسته وظایفش 

را به خوبی ایفا کند؟
در خصوص سینمای کودکان می توان به دو مقوله 
س��ینما برای کودک و س��ینما درباره کودک توجه 
کرد که در این راستا س��ینما برای کودک از اهمیت 
باالیی برخوردار است؛ چرا که باید در این امر دنیای 
کودکان، نیازهای آنها و ویژگی های فیلم آنها شناخته 
ش��ود. فیلم هایی که برای کودکان ساخته می شود 
باید مختص به آنها باش��د و به طور کامل به دنیای 
 کودکان وارد ش��ده و بر اس��اس فکر و خی��ال آنها 

ایده پردازی کند.
و این همان ورود به دنیای کودکانه نیست 

که در سینما تجلی پیدا می کند ؟
 بل��ه، دقیق��ا. در ورود به دنی��ای ک��ودکان باید به 

رنگ پردازی، الگوبرداری و بیان احساس��ات توجه 
شود؛ چرا که کودکان ۸0 درصد همانندسازی خود 
را ازفیلم ها دارن��د و در غم و ش��ادی از فیلم ها بهره 
می گیرند. با توجه به این که در س��ینمای کودکان 
همه عوامل مؤثر در فیلم مورد نقد و بررسی کودک 
قرار می گیرد، باید قدرت رنگ، بیان عواطف و نحوه 
گویش به خوبی از طریق هنرمند انتق��ال یابد و به 
همین خاطر برای ارتقای کیفیت جش��نواره ها باید 
فیلمنامه هایی با استخوان بندی و کارشناسی شده 
در زمینه کودکان صورت گیرد و منابع مالی مناسبی 
را نیز برای سینمای کودکان درنظر گیریم. کودکان 
 س��رزمین ما و دیگر ملل، آینده داران ملت هایشان

 محس��وب می ش��وند و برنامه ری��زی ب��رای آنان، 
برنام��ه ری��زی ب��رای دورنم��ای چند ده��ه دیگر 
کشورهاس��ت، از این رو هر چقدر ب��رای این گروه 
سنی سنجیده تر برنامه ریزی کنیم، نتایج بهتری را به 
دست خواهیم آورد؛ نتایجی که تأثیراتش جامعه را 

سال های بسیاری درگیر خود خواهد کرد. 
ام��ا اگر ای��ن ن��گاه ب��ه دوران محدودی بس��نده و 
یا حتی روش��ی س��هل انگارانه را در قبال آن پیشه 
کند، همه آنچه که از جامعه مان توقع داریم را بر باد 
داده ایم،خانواده ها از پدران و م��ادران آگاه و بالطبع 
فرزندان آگاه و جامعه از نیروه��ای کارآمد و خاق 
محروم خواهد شد و این سرآغاز نقطه  زوال فرهنگ 

جامعه خواهد بود.
پس ش�ما جزو کس�انی هس�تید که به 

سینمای تربیت کننده  اعتقاد دارند؟
 بله دقیقا. پرده  نقره ای سینما، از ابتدا بدون هیچ گونه

تقسیم بندی، طیف های متفاوت اجتماع را شیفته  
خود کرد، از این رو برنامه هایش جنبه  عمومی داشت 
و همان طور ک��ه می دانید»عموم« همه را ش��امل 
می ش��ود، اما بس��یاری را نه! و کودکان و نوجوانان 
نیز از آن بس��یاری بودند که نیازهایشان در سینما 
جایی نداشت و مثل همیشه باید آنچه را می دیدند 
و می ش��نیدند که بزرگس��االن را خوش م��ی آمد. 
اما س��ینما در ادامه حی��ات خود در پیک��ره  جوامع 
انسانی، س��عی کرد جنبه های متفاوت زندگی های 
اقش��ار گوناگون را مد نظر قراردهد و این گونه ش��د 
که در سینما ژانری به نام سینمای کودک و نوجوان 

شکل گرفت. ژانر جدید در ش��روع کار آنچه را برای 
کودکان می دید، خندیدن و سرگرمی سازی صرف 
بود و گاه چنان در ای��ن امر جانب افراط را می گرفت 
که فرام��وش می ک��رد مخاطبانش کودکانن��د و از 
هر دری باب س��خن باز می کرد تا ش��اید کودک به 
ظاهر ناآگاه را بخنداند و نمی دانس��ت ک��ه او با این 
 خندیدن، در باطنش پلشتی های دیگر تصویر را هم

 ثبت می کند.
این که آیا این مخاطب کم س��ن و سال به چیستی 
و ارتباط اش��یا و آدم های آن تصویر مضحک ادراک 
می یابد یا نه و اگر ادراک یافت، چه می شود، پرسشی 
بود ک��ه آنها برای��ش پاس��خی نداش��تند. بعدها با 
پیش��رفت علوم تربیتی، متولیان ای��ن ژانر تصمیم 
 گرفتند ب��رای ی��اد دادن فنون زیس��تن و آموزش 
مهارت های زندگی، این سینما را کمی با علوم تربیتی 
روز همراه کنند. هر چند این نگرش، از آنچه که قبًا 
اجرا می شد بهتر بود، اما گاه سینمای کودک چنان 
اندیشمند می ش��د که دیگر مخاطبش کودکان 30 
و 40 س��اله بودند و این باعث ش��د که تقسیم بندی 
جدیدی پیدا شود و آن دو نوع نگاه بود: یکی سینما 

برای کودکان و دیگری سینما درباره کودکان.
به نظرشما برای بیرون آمدن از این رکود، 
جشنواره فیلم کودک نیازمند چه چیزی 

است ؟
جش��نواره فیلم کودک برای ادام��ه فعالیت و حفظ 
جایگاه داخلی و خارجی به حمای��ت و برنامه ریزی 

جدی تری نیاز دارد.
منظورتان این است که جشنواره کودک 
هر قدرهم آب برود و کوچک ش�ود قرار 
است تحول ایجاد کند؛ اتفاقی که هر ساله 
در اصفهان می افتد اما به شکلی کمرنگ؟ 
خب بله. برگزاری جشنواره در اصفهان بسیار ایده آل 
است؛ چنانچه در این جش��نواره بچه ها از اصفهان و 
دیگر مناطق نزدیک شهر اصفهان هم حضور داشته و 
به نوعی در این جشنواره سهیم باشند، اتفاقات بهتری 

هم خواهد افتاد.
به نظر شما آیا اصفهان پتانسیل برگزاری 

بهتر این پدیده را دارد؟
 بله. اصفهان به عنوان یک کانشهر با اصول، سنت ها

و فرهنگی ک��ه دارد به نظر من همواره توانس��ته در 
اتفاقات فرهنگی نقش مهمی ایفا کند؛ نقشی که شاید 
شهرهای دیگر کمتر توانسته اند از عهده آن برآیند. 
من هر وقت به اصفهان می آیم خوشحال می شوم، 
اما در کنار تمام خوبی ها خشکی زاینده رود که جزئی 
از فرهنگ این شهر به حساب می آید، دردناک است.

 برگزاری جشنواره در اصفهان ایده آل است

 بودن در اصفهان و جشنواره، تجربه جذابی بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

چلنگر مترجم کرانچار می شود
مسئوالن س��پاهان در صدد بودند تا هر چه س��ریع تر یک مترجم برای 
سرمربی تیمش��ان اس��تخدام کنند،  اما تا زمان انتخاب مترجم جدید، 
نویدکیا پل ارتباطی کرانچار با هم تیمی هایش شد. البته سپاهانی ها با رضا 
چلنگر به توافق رس��یده اند و به زودی در تمرینات تیم زردپوش اصفهان 

حضور پیدا می کند. 

 سایت های سپاهانی 
در تورنمنت یاران سپاهان

به مناسبت گرامیداشت هفته سپاهان و سالگرد حضور طالیی پوشان 
در جام باش��گاه های جهان به عن��وان تنها تیم ایران��ی، تورنمنت 
فوتسال یاران س��پاهان برگزار می ش��ود. در این تورنمنت دوستانه 
که به منظور گرامیداشت هفته سپاهان در آبان ماه برگزار می شود، 
تیم های فوتسال سایت رسمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سایت یار 
سپاهانی)اتحادیه هواداران سایبری سپاهان(، سپاهان نیوز)جامعه 
هواداران مجازی س��پاهان( و تیم فوتسال منتخب وبالگ ها و دیگر 
س��ایت های هواداری طوفان زرد به مصاف هم می روند. این رقابت ها 
در آبان ماه و در سالن فوتس��ال مجموعه فرهنگی- ورزشی فردوس 
برگزار می شود. این تورنمنت به همت روابط عمومی و واحد رسانه ای 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اتحادیه هواداران سایبری سپاهان و با 

همکاری کانون هواداران باشگاه برگزار می شود. 

 ماهان با المپیکی ها 
قرارداد بسته است

سرپرست سازمان لیگ فدراسیون کشتی گفت: بعد از فوالد ماهان 
س��پاهان اصفهان دو تیم دیگر نیز برای حض��ور در رقابت های لیگ 
کشتی فرنگی اعالم آمادگی  کرده اند. عباس نمازیان افزود: مسئوالن 
تیم فوالد ماهان سپاهان مراحل ثبت نام خود را برای حضور در لیگ 
برتر کش��تی فرنگی انجام داده  و در این راستا با برخی کشتی  گیران 
المپیکی ثبت قرارداد کرده اند. رقابت های لیگ برتر کش��تی آزاد و 

فرنگی طبق برنامه از نیمه دوم آذرماه آغاز می شود. 

وسوسه جذب توسی
مانوئل ژوزه به جذب رودریگو توسی هافبک ناراضی استقالل چراغ 
سبز نشان داد. سرمربی پرسپولیس که حسابی از ضعف خط میانی 
تیمش  ناراضی اس��ت با آگاه��ی از احتمال جدایی توس��ی هافبک 
هموطن استقاللی اش، نسبت به جذب او چراغ سبز نشان داد. در این 
باره گفته می شود حتی باشگاه، مذاکره مقدماتی با مدیر برنامه های 
این بازیکن پرتغالی را  انجام داده است. آیا استقالل دو بازیکنش را به 

پرسپولیس می دهد؟ هم توسی و هم ساموئل؟  

شایعه استقاللی شدن معمارزاده!
گفته می شود امیر قلعه نویی نسبت به جذب میثاق معمارزاده دروازه 
بان فصل گذش��ته پرسپولیس، واکنش مثبت نش��ان داده است. در 
شرایطی که معمارزاده در عضویت هیچ تیمی نیست، ظاهرا امیر قلعه 
نویی بی میل نیس��ت این دروازه بان را برای نیمکت نشینی مهدی 
رحمتی به خدمت بگیرد و او را جانشین لیام ردی دروازه بان ذخیره 
تیمش کند. هنوز هیچ اظهار نظر رسمی از طرفین در این باره منتشر 
 نش��ده اس��ت. این اتفاق چنانچه رخ دهد در نوع خ��ود جالب توجه 
می نماید، چرا که معمارزاده به اتفاق حسین هوشیار از علل ناکامی 

پرسپولیس در فصل گذشته بودند. 

 حمودی 
در حال شناسایی مدافعان هانوفر

 علی حمودی مدافع اس��تقالل عزم خ��ود را جزم کرده اس��ت تا حضور 
موفقیت آمیزی در بوندسلیگا داشته باشد. این بازیکن که مورد توجه باشگاه 
هانوفر آلمان قرار دارد، هر چند در ترکیب استقالل بازی های درخشانی 
به نمایش نگذاشته است، اما عالوه بر مشاوره با مهدی مهدوی کیا و وحید 
هاشمیان، می خواهد شناختش را نسبت به این تیم آلمانی تکمیل کند.  
او از مدیر برنامه هایش خواسته است اسامی، ملیت، سن و سال، تعداد و 

شرایط مدافعان تیم هانوفر را برای او جمع آوری کند. 

 افشین پیروانی
 سرمربی احتمالی گهر

نابسامان بودن اوضاع تیم گهر باعث شد تا پرویز مظلومی به این تیم 
نیامده و از قبول هدایت آن صرف نظر کند. پس از انصراف مظلومی 
از سرمربیگری گهر، شنیده ایم که برادران هدایتی باب مذاکره را با 
افشین پیروانی باز کرده و گویا با وی به توافقاتی هم دست یافته اند. 
پیروانی در نشستی که با برادران هدایتی داشته ضمن مطرح کردن 
شرایط کلی اش برای قبول س��کان هدایت تیم دورود، شاهرودی و 

خوراکچی را به عنوان دستیارانش معرفی کرده است.

 دیدگاه مدیران ذوب آهن
 فرق کرده است

ابراهیم زاده/سرمربی تیم ذوب آهن
به نظر من فاصله بزرگی بین مدیریت و بازیکن��ان ذوب آهن افتاده بود. 
تیم بس��کتبال، والیبال، هندبال و ...ذوب آهن همیش��ه در صدر بود، اما 
حاال همه آنها دارند منحل می ش��وند. به نظر دیدگاه کسانی که کارخانه 
را می گردانند هم تغییر کرده اس��ت؛ آنها دیگر کاری به نتایجی که تیم 
های زیر مجموعه ش��ان می گی��رد، ندارند. ما پارس��ال 17 
 مس��اوی کس��ب کردیم. اگر از این 17 بازی 9 ت��ای آن را 
می بردیم به رده چهارم جدول رده بندی می رسیدیم. به هر 
حال من تمام تالش خودم را کردم، اما حاال از این تیم جدا 
شده ام و صحبت کردن درمورد آن بی مورد است. 
فعال فقط باید آرزو کنم که این تیم موفق باشد. 
همیش��ه اگر در زمانی ک��ه دیگران موفق 
هستند، موفق شوی بازی را برده ای، نه این 

که آنها ضعیف باشند و تو قوی.

 نویدکیا  
در بین   محبوب ترین های جهان

س��ایت فدراس��یون بی��ن الملل��ی تاری��خ و آم��ار 
فوتب��ال)IFFHS(، اس��امی کاندیداه��ای راه یافته به 
مرحله دوم انتخاب محبوب ترین بازیکن س��ال 2012 
را معرفی کرد که نام س��ه ایرانی در فهرست 27 بازیکن 

منتخب قاره آسیا قرار دارد.
 در مرحله نخست بازیکنان بین المللی و محبوب قاره های 
مختلف جهان انتخاب ش��دند که مه��دی مهدوی کیا از 
پرس��پولیس، محرم نوید کیا از س��پاهان و سیدمهدی 
رحمتی از اس��تقالل در بین نفرات مطرح قاره آسیا قرار 

گرفته اند.
رأی گیری مرحل��ه دوم انتخ��اب محبوب ترین بازیکن 
 سال 2012 از روز 15 اکتبر)دوش��نبه 24 مهرماه( آغاز 
ش��ده و تا 30 نوامبر)جمعه دهم آذرم��اه( ادامه خواهد 

داشت.
کاربران سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، 
در این زمان اعالم شده فرصت دارند از بین کاندیداهای 
نهایی که 33 بازیکن از آمری��کای جنوبی، 13 بازیکن از 
آمریکای ش��مالی و مرکزی، 18 بازیک��ن از قاره آفریقا، 
27 بازیکن از قاره آس��یا، 8 بازیکن از قاره اقیانوس��یه و 
79 بازیکن از قاره اروپا هس��تند، نفرات محبوب هر قاره 

را مشخص کنند.
مرحله س��وم و نهایی این انتخاب با حض��ور 8 بازیکن از 
اروپا، 8 بازیکن از آمریکای جنوبی، 5 بازیکن از آمریکای 
ش��مالی، 5 بازیکن از آفریق��ا، 5 بازیکن از آس��یا و یک 
بازیکن از قاره اقیانوس��یه از اول دسامبر)شنبه یازدهم 
آذرماه( تا سوم ژانویه)پنج ش��نبه چهاردهم دی ( انجام 
می ش��ود تا در نهایت محبوب ترین بازیکن سال 2012 

انتخاب شود.
در بین نفرات منتخب ق��اره آمریکای جنوبی نام نفراتی 
از جمله لیونل مس��ی، کارلوس توز، خاویر زانتی، نیمار، 

رونالدینهو و دیه گو فورالن دیده می شود.
عالق��ه من��دان ب��ه فوتب��ال در کش��ورمان می توانند 
با ورود به س��ایت فدراس��یون بین الملل��ی تاریخ و آمار 

فوتبال)IFFHS( به نفرات محبوب خود رأی دهند.
 در رأی گی��ری انتخ��اب بهترین بازیکن س��ال 2011 
 جه��ان، فدراس��یون بی��ن الملل��ی تاری��خ و آم��ار، نام 
علی کریم��ی و فره��اد مجی��دی را ب��ه دلی��ل تخلف 
هوادارانش��ان از فهرس��ت نهایی محبوب تری��ن بازیکن 

سال خارج کرد. 

خبر ویژه

6
شاید احسان حدادی در آمریکا بماند

بنا بر آنچه رییس فدراسیون دوومیدانی اعالم کرده احتمال دارد ولفگانگ اشمیت مربی آتی 
احسان حدادی باشد و نایب قهرمان المپیک برای تمرین کردن در آمریکا ماندگار شود. یکی از 

مهم ترین مسائل مطرح شده برای همکاری اشمیت با حدادی، حضور حدادی در آمریکاست.

 نیمه اول
کارلوس کی روش هرچن��د که به خاطر حض��ور رضا قوچان 
نژاد و مسعود ش��جاعی مجبور ش��ده بود بر خالف بازی های 
قبلی کریمی و خلعتبری را بر روی نیمکت بنشاند ولی باز هم 
مشخص بود که بازیکنان تیم ملی از شرایط ویژه این بازی آگاه 
هستند و ترکیب تیم ملی هم نش��ان می داد که گل نخوردن 
نس��بت به گل زدن در اولویت بازیکنان تیم ای��ران قرار دارد. 
پانزده دقیقه ابتدایی ه��ر دو تیم با انجام ی��ک بازی منطقی 
مشغول محک زدن یکدیگر بودند و به همین خاطر خطری بر 
روی دروازه ها ایجاد نشد. ترکیب 1_3_2_4 تیم ایران که با 
حضور نکونام و آندو در مقابل محوطه جریمه ایران شکل گرفته 
بود ، نشان می داد که کی روش برای گرفتن فرصت شوت زنی 

از کره ای ها حساب ویژه ای بر روی هافبک های دفاعی تیمش 
باز کرده است و به همین خاطر سفیدپوشان کره به جز یک بار 
هرگز فرصت شوت زنی به سمت دروازه مهدی رحمتی را پیدا 
نکردند. اما بعد از طی ش��دن پانزده دقیقه ابتدایی هر دو تیم 
جرات بیشتری برای حمله کردن پیدا کردند و حرکت فردی 
قوچان نژاد و شوت پای چپش به سمت دروازه کره چراغ اول 
حرکات ایران را روش��ن کرد. اما در سوی مقابل کره ای ها هم 
بیکار نبودند و مشخص بود که با آنالیز بازی های قبلی ایران و 
شناخت از ضعف مهدی رحمتی در خروج از دروازه و گلی که 
در مقابل لبنان خورده بودیم با استفاده از ضربات ایستگاهی و 
توپ های بلند چند موقعیت خطرناک را بر روی دروازه ایران 
خلق کردند که خوشبختانه تیر دروازه به داد تیم ایران رسید و 

ضربات کره ای ها به جای رسیدن به تور بر تیر نشست.
 البته در این نیم��ه باید یادی ه��م از دوندگی ه��ای قوچان 
 نژاد داش��ته باش��یم که هرچند در خط حمله تنه��ا بود ولی 
دوندگی های بی امانش در بین مدافعان کره جنوبی بسیار به 
چشم آمد ولی مش��کل اینجا بود که هیچکدام از سه هافبک 
تهاجمی ما یعنی دژآگه، ش��جاعی و نوری حمایت مناس��بی 
از قوچان نژاد نداش��تند و ب��ه همین خاطر ت��ک مهاجم تیم 
 ایران به خوبی تغذیه نش��د اما بر عکس ک��ره ای ها با حضور 
کیم شین وو بلند قامت در خط حمله و سانترهای کی سونگ 
یئون نمایش بهتری نسبت به شاگردان کی روش ارائه کردند 
ولی خوش��بختانه گلی از خط دروازه تیم ایران نگذشت تا دو 

تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

 نیمه دوم
اما نیمه دوم را باید شب اعاده حیثیت فوتبال ملی ایران دانست 
که حتی ده نفره شدن  مردان پارسی هم تاثیری در درخشش 
آنها نداشت تا کره جنوبی اولین شکستش در مرحله گروهی 
را بپذیرد. خطای ناش��یانه مسعود ش��جاعی در حالی که یک 
کارت زرد هم در کارنامه داشت آب س��ردی بود که در همان 
دقایق ابتدایی نیمه دوم شرایط را برای تیم ایران بحرانی کرد 
اما حضور ماهینی دوباره باعث شد ساختار دفاعی ایران همان 
شکل نیمه اولش را حفظ کند و کره ای ها در این نیمه بر خالف 
نیمه اول خیلی به محوطه جریمه ایران نزدیک نشدند و البته 
تجمع بازیکنان ایران و دوندگ��ی خط هافبک ایران که خیلی 
بیشتر از توانشان دویدند در نهایت باعث ش��د جواد نکونام با 
زدن گلی زیبا،  بازی درخش��انش در مقابل کره ای ها را تکرار 

کند تا سه امتیاز شیرین به حساب ایران واریز شود .
حضور خلعتبری و خصوصیت حفظ ت��وپ او در بین مدافعان 
کره جنوبی برگ برنده تیم ایران در این نیمه بود که به اندازه 
کافی س��رعت را از فوتبال کره ای ها گرفت. البته از کی روش 
هم انتظار داشتیم که در شرایطی که با یک گل از تیم حریف 
جلو بودیم با تزریق آرامش به تیمش مقدمات پیروزی ایران را 
فراهم کند اما جروبحث های بی مورد او با عبدالمالک در نهایت 
حکم اخراج او را امضا کرد تا در بازی بعدی مقابل ازبکس��تان 
سرمربی تیم ملی را بر روی سکوهای ورزشگاه ازادی ببینیم.

البته کارلوس کی روش بعد از دو نتیجه ضعیف در مقابل قطر 
و لبنان توانس��ت دوباره فوتبال ملی ایران را به جمع مدعیان 
قاره آسیا برساند تا امیدها برای صعود مستقیم به جام جهانی 

2014 برزیل بیشتر شود.

بازگشت به جاده صعود 

شب باشکوه فوتبال ایران 

شب باشکوه فوتبال ایران با پیروزی درخشان مردان کی روش در مقابل کره ای های پرسروصدا  مسعود 
 همراه ش�د تا یکصد هزار تماش�اگر حاضر در ورزش�گاه آزادی ش�اهد یک�ی از تاریخی ترین افشاری 

 پیروزی های ایران در این ورزش�گاه باش�ند. پیروزی ده نف�ره آن هم در مقاب�ل حریفی مثل
 کره جنوبی بدون شک تاثیر مثبتی بر روی ش�رایط فوتبال ایران در ادامه این مسابقات خواهد داشت و البته باعث 
خواهد شد تا جو ملتهب فوتبال ایران الاقل برای مدتی طوالنی به فراموشی سپرده شود. گل کاپیتان نکونام را باید 
نمادی از ترکیدن بغض فوتبال ایران دانست که بعد از شکست تحقیر آمیز در مقابل لبنان بازگشتی پیروزمندانه به 
تاریخ پرافتخار خودش داشت تا طلسم کره ای ها پابرجا بماند و آنها همچنان در حسرت پیروزی در ورزشگاه آزادی 

بمانند.
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 حاج صفی 
نمی تواند  استقاللی شود

ژوزه با جدایی گردان 
موافقت کرد 

این روزها در حالی صحبت از استقاللی شدن احسان حاج صفی هافبک 
اصفهانی تراکتور است که این بازیکن نمی تواند آبی پوش شود. حاج صفی 
فصل گذشته و به منظور گذراندن خدمت س��ربازی به صورت قرضی از 
سپاهان به تراکتور پیوست. این هافبک ملی پوش پس از به پایان رسیدن 
خدمت س��ربازی اش باید برای نیم فصل دوم به جمع زردپوشان بازگردد 
چون هنوز یک فصل دیگ��ر با این تیم قرارداد دارد. ب��ا این اوصاف بحث 
استقاللی شدن این بازیکن به خودی خود منتفی است، چون محال است 

سپاهانی ها حاضر به انتقال حاج صفی به تیم آبی پوش پایتخت شوند.
البته حاج صفی نسبت به بازگشت به سپاهان راغب تر است و بارها اعالم 

کرده که در نیم فصل به سپاهان بازخواهد گشت.

مانوئل ژوزه سرمربی پرسپولیس با جدایی شهاب گردان از تیمش موافقت 
کرد. در شرایطی که سایت باشگاه پرسپولیس در روزهای گذشته از قول 
شهاب گردان نوشت که حاضر به جدایی از پرس��پولیس نیستم، اما روز 
گذشته مشخص شد که ژوزه به باشگاه اعالم کرده است مشکلی با جدایی 
گردان ندارد، چرا که امیر عابدزاده می تواند ذخیره مطمئنی برای نیلسون 
باشد. شنیده شده سپاهانی ها هم از جذب ش��هاب بدشان نمی آید، اما 
خود گردان طی اظهارنظری گفته این خبر در حد شایعه است و حتی اگر 
سپاهانی ها واقعا خواس��تار به خدمت گیری او باشند، او به پیشنهاد آنها 
»نه«  خواهد گفت. البته با عملکرد بدی که از او در پرس��پولیس برجای 

ماند بعید به نظر می رسد سپاهانی ها بر روی او نظری داشته باشند.

نویل خطاب به رونی: برو بمیر
نویل دستیار هاجس��ون در تیم ملی انگلیس در توصیه خود به رونی 
گفت: باید یا خود را با شرایط جدید وفق دهی یا بمیری. تو هنوز جوان 
هستی و باید برای درخشش در 10 س��ال آینده همچون گیگز و پل 

اسکولز فکر کنی. 

مسی و رونالدو در یک تیم
ریوالدو  ستاره سابق تیم ملی برزیل قصد دارد برای 
برگزاری یک حراج خیریه، مسی و رونالدو را در یک 
تیم جمع کند. سود حاصل از این حراج به مؤسسه 

خیریه ریوالدو اختصاص داده می شود.

مورینیو دست بردار نیست
سرمربی پرتغالی رئال مادرید برای تحت فشار قرار 
دادن کاس��یاس قصد دارد دروازه ب��ان بزرگی را به 
تیمش اضافه کند. ژوزه مورینیو قصد دارد کاس��پر 

اشمایکل فرزند پیتر اشمایکل را به خدمت گیرد. 

به این فدراسیون امیدی نیست

جمال چاووش��ی فر ش��ناگر اصفهانی چندی پیش در رقابت های 
انتخابی تیم ملی رکورد ش��کنی کرد تا فدراسیون به عنوان پاداش، 
 یک س��که طال به وی بدهد. چاووش��ی فر که با وج��ود قهرمانی در 
رقابت های انتخابی تیم ملی به علت تعلیق فدراس��یون شنا فرصت 
ش��رکت در رقابت های برون مرزی را ندارد، به پرداخت پاداشی که 
فدراسیون قول آن را به وی داده است نیز چندان امیدوار نیست.وی 
در این رابطه گفت: من برای حضور در این مسابقات صدها برابر قیمت 
یک سکه خرج کردم و یک س��که برای من فقط ارزش معنوی دارد، 
اما فکر نمی کنم در این شرایط و گران شدن سکه، فدراسیون آن قدر 

بخشش داشته باشد که همین قول کوچک خود را هم عملی کند.  

هیأت های ورزشی پولدار می شوند

هیأت های ورزشی استان در هفته های گذشته به شدت با مشکالت 
مالی دس��ت و پنجه نرم می کنند. گویا بودجه های مربوط به ورزش 
استان هنوز تخصیص نیافته و همین مسئله باعث شده این مشکالت 
برای ورزش استان به وجود آید، اما مدیرکل ورزش و جوانان با حضور 
در وزارت ورزش و جوانان، تقاضای بودجه کرده و گویا قرار است طی 
روزهای آینده بخشی از مشکالت مالی این هیأت ها برطرف شود. البته 
مدیرکل مبلغ بودجه اختصاص داده شده به استان اصفهان را اعالم 
نکرد، اما طبق گفته های جواهری، بودجه نس��بتا مناسبی به ورزش 
استان اختصاص پیدا کرده است. با این احتساب هیأت های ورزشی 

طی هفته های آینده پول را باالخره در حساب خود خواهند دید. 

سرعت ساخت نقش جهان کاهش یافت

ورزشگاه نقش جهان با انتخاب پیمانکار جدید و پیگیری های مسئوالن 
استان اصفهان، برای اولین بار طی سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی 
را به چشم خود دید و بخش قابل توجهی از آن پیش��رفت کرده بود، اما 
مشکالت مالی باعث شد که کار ساخت با سرعت اندکی ادامه پیدا کند. 
مسئوالن استان طی هفته های گذشته تالش بسیاری برای جذب بودجه 
برای ورزش��گاه انجام دادند، اما گویا هنوز نتوانس��ته اند کاری برای این 
مشکل انجام دهند. گفته می شود پیمانکار ورزشگاه نزدیک به 8 میلیارد 
تومان از شرکت توسعه طلبکار اس��ت و با توجه به حجم سازه، این مبلغ 
قابل توجه به نظر می رسد. البته مسئوالن قول داده اند با دریافت بودجه، 

سرعت ساخت آن را افزایش دهند و بار دیگر کار آن را تسریع بخشند. 

کار، داشت خوب پیش می رفت اما...خبر خوش برای ورزش اصفهانجمال چاووشی:
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یادداشت

   نقش مثبت اکوتوریسم 
در حفاظت از حیات طبیعی 

 رییس اداره آموزش و ترویج اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری 
استان گفت: درمهرماه سال 91 در یک دوره آموزشی سه روزه شامل 
آموزش های تئوری، عملی و میدانی درمحدوده پروژه همکاری های 
فنی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن ) Jica( و اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان برگزار گردید
سلیمان بهمنی هدف از برگزاری این دوره را آشنایی مقدماتی پرسنل 
اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری با طبیعت گردی و توریس��م 

مبتنی بر طبیعت بیان کرد.
وی گفت:در خالل آموزش های تئوری،  مفاهیم پایه اکوتوریس��م و 
نقش آن در توسعه جوامع محلی از طریق ایجاد درآمدهای جایگزین 
و محافظت از منابع طبیع��ی به عنوان منبع درآمد اکوتوریس��م به 
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارایه گردید.

شرکت کنندگان از مناطق مختلف بازفت بازدید و پتانسیل و استعداد 
انجام یک طرح اکوتوریستی را به ش��کل گروهی مورد بررسی قرار 

دادند. 
از آنجا که یکی از اهداف پ��روژه Jica ایج��اد درآمدهای جایگزین 
برای جوامع محلی بازفت با هدف کاستن از فشار بر منابع طبیعی و 
وابستگی مردم به جنگل و مرتع برای گذران زندگی است،اکوتوریسم 
به عنوان یک منبع درآمد جایگزین می تواند بسیار نقش آفرین باشد.

 ترویج کتابخوانی 
نیازمندتمام ظرفیت هاست

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 
به منظور تروی��ج فرهنگ کتاب و کتابخوان��ی باید از تمام 
ظرفیت ها و امکانات موجود اس��تفاده شود. بهروز صادقی 
در دیدار با مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی - هنری 
مساجد این استان، اظهار داشت: در راستای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی باید از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود 
استفاده شود. وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب 
در راستای ترویج  فرهنگ کتابخوانی، افزود: همچنین الزم 
است تا دستگاه های فرهنگی با اتخاذ سیاست های یکسان 
و همسو نسبت به ترویج و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه در 

استان اقدام کنند.
صادقی با اشاره به راه ها و شیوه های ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی در جامعه، گفت: ب��رای جذب و جلب افراد به 
مطالعه، راه ه��ای متفاوتی وجود دارد تا آنه��ا را به کتاب و 
کتابخوانی ترغیب و تش��ویق کند. مدیرکل کتابخانه های 
عمومی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری مسابقات 
کتابخوانی و خالصه نویس��ی کتاب ه��ا می تواند منجر به 
گرایش افراد به مطالعه ش��ود و این گونه مسابقات باید از 
روی اصول و سنجیده برگزار ش��ود که در این زمینه ، عده  
زیادی از افراد به مطالعه ترغیب خواهند شد. وی ادامه داد: 
فراهم کردن امکانات و فرصت های مطالعاتی برای کودکان 
و نوجوانان که نیاز به کمک دارند، عالوه بر کوشش و تالش 
خود آنان، نیاز به تالش ها و برنامه ریزی و مشارکت حساب 
شده مربیان دارد که برای تشویق و ترغیب آنها به مطالعه، 
باید نسبت به تهیه و خرید کتاب، آنها را همراهی کرد و برای 
بازدید از نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب و یا هدیه کتاب 

آنها را راغب کرد.
صادقی خاطرنشان کرد: باید با برداش��تن گام مؤثری که 
مردم را ب��ه طرف کت��اب و کتابخوانی ترغی��ب می کند و 
آنها را به س��وی کتاب و کتابخوانی س��وق می دهد، گامی 
ارزشمند برداشت و تالش بزرگی انجام داد؛ مانند برگزاری 
نمایشگاه های دائمی کتاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی 
همراه با اختصاص جوایز ب��رای کتابخوان ها و برای تالش 
بیشتر در این مسیر باید وسایل را فراهم کرد که از کارهای 
اساس��ی و ارزنده، مفی��د و ثمربخش اس��ت. وی یکی از 
عمده ترین و بهترین راه ه��ای افزایش اطالعات عمومی را 
مطالعه کتاب دانست و گفت: این مسئله زمینه ساز گام های 
بعدی برای رفع نیاز است که به گونه مطلوب آنها را به قله 

پیشرفت در تمامی زمینه های مادی و معنوی می رساند.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
علی اصغر عنابستانی 

به منظور کاهش روند بروکراسی اداری با تفویض اختیارات از رییس 
محترم جمهور به اس��تانداران دیگر پرونده ای از این استان به تهران 
برای پیگیری ارسال نخواهد شد و بدین ترتیب نگاه جامع و سیستمی 
به مس��ائل و برنامه های مدیریتی موجب خواهد ش��د تا روند توسعه 
این استان با س��رعت بیش��تری تحقق یابد و عدم التزام مسئوالن و 
مدیران به این اصل مهم و اصولی، موجب تأخیر در توس��عه اس��تان 
خواهد ش��د. فراموش نکنیم رییس محترم جمه��ور و هیأت وزیران 
با توجه به ضرورت کاهش روند بروکراس��ی، مجوز اعطای اختیارات 
هر اس��تان به اس��تاندار را تصویب کردند و به همین دلیل مدیران و 
مسئوالن باید تمام ساختارها 
را ب��رای افزای��ش تولیدات 
ای��ن اس��تان فراه��م کنند. 
برهمین اس��اس در آینده ای 
نزدیک، ارس��ال پرونده ها از 
این اس��تان به تهران ممنوع 
 خواهد بودو با اجرای این کار 
می توانیم انجام امور استانی 

را سرعت ببخشیم.

پرونده های استان به تهران نمی روند

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
مهم ترین مأموریت دختران امروز حفظ حجاب و عفاف است

حجت االس��الم حس��ین نژادیان امام جمعه بروجن، حف��ظ حجاب و عف��اف را مهم ترین 
مأموریت دختران در جامعه اسالمی بیان کرد و گفت : راز عاقبت بخیری در دنیا و آخرت در 

پیروی از قرآن و اهل بیت)ع( قرار دارد.
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 مس��ئول انجمن اولی��ا و مربی��ان آم��وزش و پرورش اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری گفت: در حال حاض��ر یک هزار و 760 

انجمن اولیا و مربیان در مدارس این استان فعال است. 
شهاب رحیم پور اظهار داش��ت: هفته پیوند اولیا و مربیان 24 تا 

30 مهر با هدف گسترش ارتباط اولیا و مربیان برگزار می شود.
وی افزود: اعضای انجمن بر اس��اس تعداد دانش آموزان به طور 
میانگین هفت یا هشت نفر هستند و در واقع یک تشکل مردم نهاد 
است و س��عی دارد در کنار مربیان به مشکالت رسیدگی کند. 
رحیم پور از برگزاری برنامه های متن��وع در هفته اولیا و مربیان 
خبر داد و گفت: هر روز این هفته با یک عنوان نامگذاری ش��ده 
است. مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: تعامل و همکاری خانه و مدرس��ه، ترویج 
فرهنگ تولی��د ملی و حمایت از کار و س��رمایه ایران��ی، اولیا و 
مربیان، نشاط، تندرستی و موفقیت از جمله عناوین این هفته 
است. رحیم پور با بیان این که یک هزار و 760 آموزشگاه در استان 
دارای انجمن اولیا و مربیان اس��ت، تصریح کرد: داشتن انجمن 

بس��تگی به تعداد دانش آموزان دارد و اگر جمعیت یک مدرسه 
زیر 10 نفر باشد، تمام اختیارات انجمن به مدیر مدرسه واگذار 
می شود. وی در ادامه افزود: انجمن اولیاء و مربیان باید یک جلسه 
در ماه برگزار کند ولی با توجه به شرایط مدارس، ممکن است این 

جلسات بیشتر شود و به دو جلسه در ماه برسد.
رحیم پور با بی��ان این ک��ه انجمن اولی��ا و مربی��ان تنها برای 
مشارکت های مالی تشکیل نشده اس��ت، اظهار داشت: تقویت 
مالی آموزش��گاه ها مهم اس��ت، ام��ا آنچه ضرورت بیش��تری 
دارد ش��رکت اولیا و مربیان در انجمن برای مش��ارکت فکری 
اس��ت، چراکه ممکن اس��ت گاهی با ارایه یک ایده مفید و زیبا 
 مش��ارکت خود را نش��ان دهد. مس��ئول انجمن اولیا و مربیان 
آموزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری، اولیا را پش��تیبان 
آموزشگاه ها دانست و افزود: اولیا مانند یک حامی برای مدارس به 
شمار می روند و در هرگونه مشکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

شرکت کرده و با مدیر و مسئوالن مدارس همفکری می کنند.
گفتنی اس��ت روز گذش��ته در تمام شهرس��تان های اس��تان  

چهارمحال و بختیاری جلسات اولیا و مربیان با هدف باال بردن 
مشارکت والدین در امور مدارس برگزار شد.

 
چهارمحال و بختیاری 282 مشاور مدرسه دارد

رییس گروه مش��اوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان 
چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر افزون بر 282 مشاور 

در سطح مدارس این استان مشغول به فعالیت هستند.
 احمدرضا عرب اظهار داش��ت: هفت��ه بهداش��ت روان از تاریخ 
24 مهرماه ت��ا 30 مهرماه با ش��عار »خطر بروز افس��ردگی در 

دانش  آموزان را جدی بگیریم«، برگزار می شود.
وی با اشاره به برخی از اهداف گرامیداشت هفته بهداشت روان، 
گفت: ایجاد تغییرات مثبت در دانش، نگرش و رفتار دانش  آموز 
نس��بت به س��المت روان با تأکید بر آموزه ه��ا و تقویت اهمیت 
جایگاه س��المت روان در منظر تعالیم دین��ی، از مهم ترین این 
اهداف محسوب می شود. عرب از برگزاری جلسات و نشست  های 
تخصصی در سطح مدارس در شهرستان ها خبر داد و گفت: در 
طول سال تحصیلی در سطح مدارس شهرس��تان ها و مناطق، 
درباره بهداشت روان جلساتی برگزار می شود، همچنین برگزاری 
همایش، نشس��ت های تخصصی، کارگاه های آموزش��ی را نیز 

خواهیم داشت. 
رییس گروه مش��اوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به ویژگی  های فرهنگی 
و بومی استان، در این هفته از ش��خصیت های علمی، مذهبی و 
فرهنگی به منظور ایراد سخنرانی به تناسب شعار هفته بهداشت 
روان دعوت می شود. وی با اشاره به عناوین هفته بهداشت روان، 
گفت: دوش��نبه 24 مهرماه روز س��المت روان با مشاوره پویا در 
مدرسه، 25 مهرماه روز س��المت روان و توانمندسازی روانی و 
26 مهرماه روز س��المت روان و خدمات تخصصی مش��اوره ای 

نامگذاری شده است. 
عرب تعداد مشاوران حاضر در مدارس این استان را 282 نفر اعالم 
کرد و گفت: دوره راهنمایی که دوره بلوغ اس��ت و دانش آموزان 
بین س��ن کودکی و بزرگس��الی قرار دارند، نیاز به ارایه خدمات 
مشاوره بیشتر دارند. وی با بیان این که کودکان شهر مشکالت 
 روحی بیشتری دارند و اغلب بیش��تر دچار افسردگی می شوند، 
 گف��ت: کودکان ش��هری نس��بت ب��ه ک��ودکان روس��تایی به 
وسایل و تکنولوژی بیش��تر و جدیدتری نیاز دارند و بیشتر تنها 
می مانند، بر همین اس��اس از مش��کالت روحی بیش��تری رنج 

می برند.

مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 

فعالیت 1760 انجمن اولیا و مربیان ،درچهارمحال و بختیاری

اداره کل آموزش و پرورش اس�تان چهارمح�ال و بختیاری چندی پیش با برپایی جلس�ه ای  گروه 
درخصوص موارد مهم تعاملی میان خانواده ها و مدارس، نکاتی را گوش�زد کرد که محور آنها شهرستان

انجمن های اولیا و مربیان و نقش مشاوران در مدارس بود. 

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

ابالغ رأی
4978 ش��ماره دادنام��ه: 9109970353400718، ش��ماره پرون��ده: 9009980359500953، 
شماره بایگانی شعبه: 910372، شاکی: آقای عباس جوزانی به نشانی خ شهیدان غربی ک ش 
احمدی بن بست شهید رضایی، متهم: آقای محمد بقولی دستجردی به نشانی مجهول المکان، 
اتهام ها: 1- کالهبرداری 2- جعل و اس��تفاده از سند مجعول 3- خیانت در امانت، گردشکار: 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص اتهام متهم بنام آقای محمد بقولی دس��تجردی فرزند رحیم مبنی بر جعل و استفاده 
از س��ند مجعول و کالهبرداری و خیانت در امانت حس��ب ش��کایت آقای عباس جوزانی که 
اعالم کرده اس��ت ماحصل متهم مذکور که رئیس بانک س��په شعبه آیت اله کاشانی اصفهان 
بوده اس��ت با سوءاس��تفاده از مدارک من که در بانک بوده به اخذ وام مضاربه ای به مبلغ 
149/500/000 ریال نموده است و در برج 1389/8 بعد از اینکه زمینه چینی های وصول وام 
را انجام داده بود بنده را به بانک احضار مبنی بر اینکه مبلغی اش��تباهًا به حساب شما واریز 
شده است و باید از حساب شما خارج شود و وقتی من متوجه شدم که مبلغ مذکور به حساب 
من واریز شده است که اعالم کرده است و گفت باید چک صادر شود تا از حساب شما خارج 
کنیم و حالیه متوجه شده ام کالهبرداری کرده و من هیچگونه تسهیالتی از بانک نگرفته ام و 
با عنایت به نظریه کارش��ناس که اعالم کرده امضائات ذیل و ظهر برگ درخواست تسهیالت 
و تعهدنام��ه و همچنین امضائات ذیل پنج برگ قرارداد منتس��ب به آقای عباس جوزانی نمی 
باش��د و عدم دفاع از س��وی متهم بزه کالهبرداری محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده 
یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین اختالس ارتشاء و کالهبرداری متهم موصوف عالوه بر 
مسترد کردن مبلغ مذکور به شاکی به تحمل پنج سال حبس و مبلغ یکصد و چهل و نه میلیون 
و پانص��د ه��زار ریال بعنوان جزای نق��دی در حق دولت محکوم می گ��ردد. و در خصوص 
اتهام های دیگر متهم که جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول و خیانت در امانت باشد با عنایت 
به اینکه جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول و خیانت در امانت جهت تحقق بزه کالهبرداری و 
مقدمه جهت تحقق کالهبرداری بوده لذا بزه جداگانه ای متصور نیس��ت مس��تنداً به اصل 37 
قانون اساس��ی رأی بر برائت متهم از اتهام های جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در 
امان��ت صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
 قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 11360 مرادی- رئیس ش��عبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4979 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354300444، ش��ماره پرون��ده: 9009980359800357، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901240، ش��اکی: آقای س��ید جالل مکاری به نش��انی معراج فلکه 
زری��ن کوب ام��الک الونک، متهم: آقای محمدعلی سیس��تانی فرزند حس��ین مجهول المکان، 
آقای مس��عود سیستانی به نش��انی کاوه گلستان بوس��تان یک پ 46، اتهام: تحصیل مال از 
طریق نامش��روع یا سوءاس��تفاده و تقلب از امتیازات، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده و انجام مش��اوره ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح 
ذی��ل مبادرت به انش��اء رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اته��ام آقایان محمدعلی و 
مس��عود ش��هرت هر دو سیس��تانی فرزندان حسین که سایر مش��خصات آنان در دسترس 
نمی باش��د دائر ب��ر تحصیل مال )مبل��غ چهل میلیون ری��ال وجه نقد( از طریق نامش��روع، 
 دادگاه با عنایت به ش��کایت آقای جالل مکاری، کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی 

و و انقالب اصفهان، مؤدای اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی، متواری بودن متهمان 
عدم حضور آنان در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم احضار 
آن��ان از طریق نش��ر آگه��ی در روزنام��ه کثیراالنتش��ار نتیج��ه تحقیقات معموله توس��ط 
ضابطی��ن دادگس��تری و س��ایر قرائن و ام��ارات موج��ود در پرونده بزهکاری مش��ارالیه 
را محرز و مس��لم دانس��ته و به اس��تناد ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، 
اخت��الس و کالهبرداری هر یک از متهمین موصوف را به تحمل ش��ش م��اه حبس تعزیری 
و متضامن��ًا ب��ه رد مال )مبل��غ فوق( در حق ش��اکی خصوصی محکوم و اع��الم می نماید. 
رأی ص��ادره غیاب��ی و ظ��رف ده روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس 
از انقض��ای مهل��ت مذکور ظ��رف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه محترم 
 تجدیدنظ��ر اس��تان اصفهان می باش��د. م ال��ف/ 11364 رحمتی- رئیس ش��عبه 117 دادگاه

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4980 ش��ماره: 9110110364900585 نظ��ر به اینکه آقای تام )ش��هراد( رجب زاده به اتهام 
کالهبرداری حس��ب شکایت آقای رامتین زارع ش��یرازی فرزند حسین از طرف این دادیاری 
در پرون��ده کالس��ه 910383 د/ 30 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت، بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور کیف��ری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف 
یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واقع در 
خیابان آتش��گاه، دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
 گردی��د. م الف/ 11359 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4992 در خصوص پرونده کالس��ه 91-635 خواهان قرض الحسنه حضرت محمد با مدیریت 

احمد صابریان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین عباسی و آسیه دولت خواه 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/8/28 ساعت 4/15 عصر تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می گردد. شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4993 در خصوص پرونده کالس��ه 91-633 خواهان قرض الحسنه حضرت محمد با مدیریت 
احمد صابریان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدحس��ن بیران وند – علی بازیگر 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/8/28 ساعت 4 تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می گردد. شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

4994 در خصوص پرونده کالسه 91-636 خواهان قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت 
احمد صابریان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد شاهنیان تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/8/28 ساعت 4/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 

26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4997 ش��ماره: 76/91 به موجب رأی ش��ماره 397 تاریخ 91/4/25 حوزه 26 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جواد روغنی و پرویز درخشان 
هر دو مجهول المکان محکومند به: مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی هزار ریال به عنوان خسارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول در حق محکوم له جواد الماسی نام پدر: حسن نشانی محل 
اقامت: اصفهان خ پروین دوم جنب بانک انصار و پرداخت نیم عش��ر، شماره چک 068341-

89/11/25. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علی��ه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد 

و در صورت��ي که خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4999 کالس��ه پرونده: 682/91، ش��ماره دادنامه: 1224، مرجع رسیدگی: شعبه اول شورای 
حل اختالف، خواهان: زهرا مرادی نش��انی: خ سه راه سیمین خ جانبازان نبش نیایش مجتمع 
س��پیده سوم ط 6 واحد 4، خوانده: بهروز داوری نش��انی: بلوار دانشگاه نبش توحید مجتمع 
قائم رضا قسمت حمل و نقل )مجهول المکان(، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان زهرا مرادی به طرفیت خوانده بهروز داوری 
بخواس��ته مطالبه نفقه از تاریخ 91/1/1 لغایت صدور حکم نظر به اینکه حس��ب سند نکاحیه 
مضب��وط در پرون��ده رابطه زوجیت محرز می باش��د و به موجب م��اده 1106 ق.م در عقد 
دائم نفقه زن برعهده ش��وهر اس��ت و خوانده دلیل بر پرداخت یا نش��وز زوج��ه ارائه نداده 
اس��ت لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مس��تند به مواد 1106-1107-1111-1206 ق.م 
و 519-515 ق.آ.د.م طبق نظریه کارش��ناس که از اعتراض مصون مانده خوانده به پرداخت 
ماهیانه س��یصد هزار تومان از تاریخ 91/1/1 لغایت احراز نش��وز بابت نفقه و مبلغ هفتاد و 
چهار هزار تومان بابت هزینه کارشناس��ی و دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق ارائه مدرک 
معتب��ر که به تأیید اجرای احکام برس��د ؟؟ در حق خواهان محکوم م��ی نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت بیست 
 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی اصفهان می باش��د. م الف/ 12268 ش��عبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5000 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 183/91 خواه��ان س��ید محمدرضا معم��ار قهفرخی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی اکبر جنگی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز س��ه ش��نبه مورخ 91/8/30 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5001 کالس��ه پرونده: 91/ 941، ش��ماره دادنامه: 1248، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفهان کیلومتر 5 جاده 
اصفهان تهران روبروی کارخانه ش��یر پگاه شرکت رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: 
اصفهان خ خیام، محله ناژوان کوی ش��هید فروجانی پ 111، خوانده: محسن بایمانی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح آتی مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی محمدرضا معمار 
قهفرخی بطرفیت محس��ن بایمانی بخواسته مطالبه مبلغ 12/500/000 ریال وجه چک شماره 
976591-88/11/20 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبل��غ 12/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل و نش��ر آگهی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 88/11/20 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظ��رف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5002 کالس��ه پرونده: 942/91، ش��ماره دادنامه: 1221، مرجع رس��یدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفهان، کیلومتر 5 جاده 
اصفهان تهران روبروی کارخانه ش��یر پگاه شرکت رنا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی نشانی: 
اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید فروجانی پ 111، خوانده: صدیقه فرهنگ سهلوانی 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی محمدرضا معمار 
قهفرخی بطرفیت صدیقه فرهنگ سهلوانی بخواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال وجه چک 
ش��ماره 041350-89/9/25 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه 
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی به نحو نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 89/9/25 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظ��رف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
5003 نظر به اینکه ورثه خانم رؤیا پژومان باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از شدانگ پالک 1081 فرعي 
از21 اصلي ش��ده که سندمذکور در صفحه 61 دفتر 260 بنام وي ثبت وسند صادرگردیده است 
اینک ورثه نامبرده درخواس��ت صدور س��ندمالکیت المثني نموده اند لذا دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 

در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت 
مجل��س مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني 

واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 
 

ابالغ نظریه كارشناسي
5004 نظرب��ه اینکه آقاي حس��ینعلي منصف فرزند رس��ول دراجراي تبص��ره یک ذیل ماده 
یکصدوپن��ج آئین نامه اصالحي قانون ثبت اس��نادوامالک کش��ورطي درخواس��تي تقاضاي 
پرداخت بهاء ثمنیه اعیاني پنج س��هم ونوزده – بیس��ت وپنجم س��هم مش��اع ازبیست وهفت 
س��هم ششدانگ یکدرب باغ ش��ماره 1351 فرعي از 23 اصلي مجزاش��ده از 364 فرعي واقع 
در س��ودآباد بخش یک ثبتي شهرضا را نموده وطبق س��وابق ومحتویات پرونده ثبتي مالک 
بهاء خانم فاطمه مصدق ش��هرضا میباش��د. لذاموضوع جهت ارزیابي بهاء ثمنیه اعیاني پنج 
س��هم ونوزده – بیست وپنجم سهم مشاع از27 س��هم ششدانگ پالک فوق توسط کارشناس 
رس��مي دادگستري طي شمارة 11280 تاریخ 91/7/3 بوارده 13425 تاریخ 91/7/15 باارسال 
گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه اعالم داشته ازنظرساختماني هیچ مبلغي درنظرگرفته نمي 
شود وباعنایت به اینکه متقاضي صدرالذکر طي نامه اي اعالم نموده است که هیچ گونه اطالع 
وآدرس��ي از خانم فاطمه مصدق شهرضا ندارم و خواس��تارابالغ نظریه کارشناسي ازطریق 
روزنامه کثیراالنتشارش��ده اس��ت لذامراتب یک نوبت آگهي مي ش��ودکه خانم فاطمه مصدق 
ش��هرضا درصورتي که مدعي تضییع حقي ازخودمي باش��د ظرف یک ماه پس از انتشاراین 
آگه��ي مي تواند ب��ه دادگاه صالحه مراجعه وگواه��ي طرح دعوي رابه ای��ن اداره ارائه نماید 
درغیراینصورت برابرمقررات اقدام خواهدشد. میرمحمدي - رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

ابالغ وقت دادرسی
5005 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و ضمائم به آقای/ خانم وارتان��وش پاتاتانیان آقای/ خانم 
آلینا، امیلیا و افلیا همگی صدیقی دادخواس��تی به خواسته: انتقال رسمی صلح نامه به طرفیت 
شما در شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 759/91 ش 4 ح ثبت و برای روز 
4ش��نبه مورخ 91/9/1 س��اعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به دس��تور ش��ورا به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج و به شما 
ابالغ می گردد جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقی 
ش��ورای حل اختالف شاهین ش��هر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این شورا 
حاضر ش��وید واال وفق مقررات اقدام خواهد ش��د. آقالر- مسئول دفتر شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر

ابالغ وقت رسیدگی
5006 در خصوص پرونده کالسه 534/91 خواهان کیان رئوفی نیا دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت علی زارعی پیزادانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/1 ساعت 16 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می گردد. م الف/ 12309 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5007 در خصوص پرونده کالس��ه 963/91 خواهان ابراهیم مزروعی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت 1- علی اکبر مهدوی 2- اعظم کاه فروش تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز س��ه شنبه مورخ 91/8/30 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

احضار متهم
5008 ش��ماره ابالغیه: 9110100354202330، شماره پرونده: 9109980363000099، شماره 
بایگانی شعبه: 910853، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9109980363000099 برای عنایت افش��ون ب��ه اتهام صدور چک بالمحل 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1391/9/1 ساعت 13 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 12209 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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 امام حسن مجتبی )ع(:
انسان تا وعده نداده، آزاد اس��ت، اما وقتی وعده می دهد زیر بار 

مسئولیت رفته و تا به وعده هایش عمل نکند رها نخواهد شد.

4 راهکار برای شاد بودن

انسان در اوج عجز و نیاز، عجیب و قدرتمند است؛ یعنی هرچند تابع 
بستر و ش��رایط اس��ت، ولی مطیعی بی چون و چرا نیست و به طور 
مستمر در پی آن است که تغییر و تحولی دیگر ایجاد کند؛ این ویژگی 

اوست و قدرتی است که خداوند به او داده است.
اصل شادی همانا دلشادی و خوشحالی است که آن را باید در درون 
خود جس��تجو کنیم و نه هیچ کجای دیگر، پس آن گاه که احساس 

رضایت، خشنودی و لذت کردید، به سمت شادی گام برداشته اید.
چهار پیش��نهاد وجود دارد که می توانید راجع به آن فکر کنید و بعد 

تصمیم بگیرید تا روال زندگیتان را تغییر دهید.

اولین پیشنهاد
می دانیم ک��ه س��ختی ها و کاس��تی های موجود در س��طح فردی، 
خانوادگی و اجتماعی مشکل است، اما سعی کنید تا همیشه ذهن و 
فکر خود را از خاطرات خشنود کننده گذشته لبریز کنید. این ذهن 
و فکر و اندیشه  ماس��ت که چرخ های ما را آماده می سازد تا در جهت 

آنها به حرکت درآییم.
خاطرات ش��اد به نتایج ش��ادی آور منتهی می ش��وند. ما می توانیم 
قربانی شرایط ش��ویم یا بر ش��رایط غلبه کنیم، می توانیم از آزادی و 
عظمت خود بگذریم و به شرایط اجازه دهیم که بر ما مسلط شود یا 
این که خود یک انتخاب کننده باشیم. در این جهت آنچه مهم است، 

برداشت ماست.

دومین پیشنهاد
از عادت کردن بدون چون و چرا به ش��ادی نگران نباش��ید. آن قدر 
تمرین کنی��د و آن قدر وج��ود و اف��کار و امیالت��ان را از آنچه باعث 
شادی تان می شود پر کنید تا شاد شوید. شادی تنها داروی شفابخشی 
اس��ت که هیچ گونه ع��وارض جانبی ندارد. ش��ادی به چش��مانتان 
درخش��ش، به نگاهتان عش��ق، به لبخندتان جذابیت، به سیمایتان 
زیبایی و به حرکاتتان اطمینان و سرزندگی می بخشد. مطمئن باشید 

که هر چهره ای با لبخند زیباتر است.

سومین پیشنهاد
برای افزایش رضایت،  خشنودی و شادی خود را زیاد و زیادتر کنید 
تا این که از لحظات زندگی، بیش��ترین لذت را ببرید. برای گسترش 
سطوح شادی و شادابی خود، حتی در مواقعی که باید ظاهری غمگین 
به خود بگیرید، درون خود را از ش��ادی و رضایت خالی نکنید و آگاه 
باشید که بزرگ ترین نعمت، شادی است، زیرا انسان به همان اندازه 
که به آب و نان نیاز دارد، به ش��ادی و خنده نیازمند است؛ هم برای 
جسمش و هم برای جانش. خوش مش��ربی تکمیل کننده شادی و 

خشنودی زندگی است.
زندگی دشوار است و همیشه هم منصفانه نیست، ولی این بدان معنا 
نیست که زندگی نمی تواند خوب باشد یا نمی تواند پاداش دهنده و 
لذت بخش و دوست داشتنی باش��د! هنوز و همیشه دالیل فراوانی 

داریم که به زندگی »آری« بگوییم و از آن سرشار شویم.

چهارمین و آخرین پیشنهاد
عمیقا زندگی خود و دیگران )به خصوص نزدیکان خود( را دوس��ت 
داشته باشید. بگذارید آنها بفهمند که چقدر دوستشان دارید. از ابراز 
محبت و احساس��ات به دیگران دریغ نکنید و نگران نباشید. متوجه 
دیگران و عالقه مند به آنها باش��ید تا آنها نیز چنین نباشند. به خاطر 
اندکی مش��کل و ناراحتی، هم��ه زندگی و وجودتان را به پریش��انی 
نکش��انید. هرچند رنج، امری گریزناپذیر اس��ت ولی می توان از آن 

اجتناب کرد؛کافی است از روش های سازنده استفاده کنیم.

سریع ترین کالسکه دنیا 
پدری در انگلیس، ب��رای رهایی از هل دادن کالس��که کودک خود، 
سریع ترین کالس��که موتوری جهان را ساخته اس��ت.کالین فورز، با 
افزودن یک موتور پر قدرت به کالسکه کودک خود توانسته سرعتی 
در حدود 80 کیلومتر در ساعت به آن بدهد. این پدر مبتکر 33 ساله 
حتی چهار دنده را به این کالسکه سه چرخه بنزینی افزوده تا به آن در 
باال رفتن از تپه ها کمک کند. فورز برای طراحی و ساخت این دستگاه، 
چهار هفته و 450 پوند صرف کرده که از موتورسیکلت 250 سی سی 
داخلی بین چرخ ها برخوردار است. اکنون پسر یک ماهه وی می تواند 
در حالی که پدرش بر روی یک سطح متصل به کالسکه ایستاده و از 
دکمه هایی برای کنترل آغاز و پایان حرکت کالسکه استفاده می کند، 

از یک سواری عصرگاهی لذت ببرد.
فورز همچنین اه��رم های گاز و ترم��ز را برای کنترل س��رعت این 
کالس��که به آن افزوده و از دس��تگیره ها برای هدایت مسیر استفاده 
می کند. وی حتی یک فضا برای خرید و قرار دادن نوشیدنی در کنار 
این کالسکه تعبیه کرده است. این مبتکر جوان همچنین دستگاه خود 
را به عنوان سریع ترین کالسکه کودک جهان معرفی کرده و در گینس 

برای ثبت رکورد خود ثبت نام کرده است.

درس��ال 1969 م، کنگ��ره ای��ن اتحادی��ه در توکیو در 
قطعنامه پایانی خود به کشورهای عضو توصیه کرد روز 
نهم اکتبر برابر با 17 مهر هر سال را به عنوان روز جهانی 
پس��ت تعیین کنند. در حال حاضر بیش از 170 کشور، 
عضو این اتحادیه هس��تند و ایران نیز در سال 1877 م 
22 مهر 1256 ش به عنوان بیست و نهمین عضو، به این 

اتحادیه پیوست.
ای��ن روزه��ا ب��ا وج��ود پس��ت ه��ای الکترونیک��ی و 
 پیامک و به ط��ور کلی با وج��ود فناوری ه��ای جدید، 
پس��ت های س��نتی ش��اید کمتر مورد اس��تفاده قرار 
 گیرن��د، اما همچن��ان پس��ت کارهای مهم��ی را انجام 
می دهد که نامه رس��انی بخش��ی از آن اس��ت. در این 
مطلب نگاهی خواهیم داشت به انواع روش های پستی 
 و سؤاالت متدوال پستی که ممکن است در پست با آن 

روبه رو شوید:
      پست عادی:

شامل نامه ها و مطبوعاتی هستند که فرستندگان روی 
آنها تمبر الصاق نموده و در صندوق پستی انداخته یا به 
باجه های پس��تی تحویل می دهند و مرسوله به صورت 
عادی در جریان کار،مبادله و به مقصد ارس��ال می شود 

و هیچ گونه ثبت و ربطی روی آن صورت نمی گیرد.
      پست پیشتاز:

پست پیشتاز به نوعی پست سفارشی اما با سرعتی بسیار 
باالست که کاالها و نامه ها را در داخل کشور حداکثر تا 
48 ساعت بعد از ارس��ال به مقصد می رساند. همچنین 
با این پست، سفارشات خارج از کش��ور با اولین پرواز از 

کشور خارج و تا 72 ساعت بعد به مقصد خواهد رسید.
      پست مستقیم:

 پس��ت مس��تقیم حلق��ه اتص��ال تولیدکنن��دگان و 
عرضه کنن��دگان کاال و خدمات با مص��رف کنندگان و 
مشتریان است. این سرویس به عوامل کسب و کار اجازه 
می دهد تا با مخاطبان مورد نظر به طور مستقیم ارتباط 
برقرار کنند. پست مس��تقیم، یک رسانه تبلیغاتی است 
که اس��اس آن را بانک های اطالعاتی تشکیل می دهد و 
شامل آدرس سازمان ها، شرکت ها و واحدهای تولیدی و 

خدماتی به همراه مخاطبان هرکدام است.
این س��رویس مرس��والتی را که در قالب خدمات پست 
مس��تقیم دریاف��ت می ش��وند اع��م از پس��ت تبلیغ با 
نش��انی و بدون نش��انی و پس��ت جواب قبول را شامل 
 می ش��ود و از مرحله قبول تا توزیع و پ��س از آن را نیز 
دربرمی گیرد که براساس کدپس��تی ده رقمی طراحی 

و اجرا می شود.
      پست دو قبضه:

فرستندگان مرسوالت ثبتی به منظور حصول اطمینان 
از تسلیم مرسوالت خود به دست گیرندگان، می توانند 
از ادارات پست مبدأ درخواست ارسال مرسوله به همراه 
قبض دوم را بنمایند. بدین منظور هزینه ای جدا از سایر 
هزینه های پستی به این گونه مرسوالت تعلق می گیرد 
که فرستنده باید آن را بپردازد. قبض دوم به امضای گیرنده 
رسید و با س��ریع ترین سرویس پس��تی برای فرستنده 

برگشت داده می شود.
      پست صوتی:

دراین سرویس تماس گیرنده بدون محدودیت های زمانی 
و مکانی می تواند برای مش��ترکین این سرویس پیغام 
ارس��ال کند. مدیران ارش��د، مس��ئوالن روابط عمومی 
وبخش بازاریابی س��ازمان ها، وزارتخانه ها، شرکت ها، 
نیروهای نظام��ی، انتظامی وامنیتی، کس��به و بازاریان 
و رسانه های ارتباط جمعی، با اس��تفاده ازاین سرویس 
می توانندارتباط خود را با اقشارمختلف مردم،مشتریان 
ومصرف کنن��دگان حفظ نم��وده وارت�باط�ات مردمی 

خودرا سامان بخشند.
      پست رستانت:

کس��انی که به هردل�یل آدرس دق��یق پستی ن�دارند، 
می توان�نداز فرس��ت�ندگ�ان مرس���والت خ��ود تقاضا 
کنند نامه و بسته پستی را به آدرس یکی ازدفاترپستی 
ارسال ت�ا گیرندگان ب�ا م�راجعه و ارایه کارت شناسایی 
معتبر، مرس��وله خود را دریافت کنند. این مرس�والت 
درص�ورتی که م�هلت نگه�داری برای آن تعیین نشده 
باشد، حداکثر دو م�اه دردفت�رپ�ست مق�صد نگهداری 
می ش��ود. توریست ها، مس��افران و کس��انی که اقامت 
دائمی درجایی ندارند می توانند از این سرویس استفاده 
کنند. هزینه نگهداری روزانه تا زمان تحویل مرسوله به 
گیرنده، نامه 1000 ریال و بس��ته پس��تی 2000 ریال 

تعیین گردیده است.
      پست اکسپرس:

مرسوالتی هستند که بنا به درخواس��ت فرستنده و در 
مقابل پرداخت هزینه مربوطه بعد از رس��یدن به مقصد 
 با اولویت و حق تقدم بیشتر نس��بت به توزیع آنها اقدام 
می ش��ود. ش��ایان ذکر اس��ت این س��رویس درمورد 

مرسوالت عادی و سفارشی قابل اجراست.
:DHL پست      

 DHL این س��رویس با مش��ارکت و همکاری شرکت 
برقرارشده است.

 مشتریان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی، مرسوالت 
خود را به ش��رکت مذکور واگذار ک��رده و از این طریق 
مرسوالت مشتریان در عرض دو یا سه روز کاری به اقصی 
نقاط جهان به صورتی تضمین ش��ده ارس��ال می شود. 
اسناد، هدایا، نمونه کاالها و غیره توسط این سرویس در 
اسرع وقت به نقاط مورد نظر و کشورهای طرف قرارداد 

ارسال می شود.
:E-bazar - پست      

بازار الکترونیکی پس��ت سرویس��ی اس��ت که طی آن 
فروشگاه ها، تولیدکنندگان و سایر عرضه کنندگان کاال 
و خدمات از طریق بستر الکترونیکی و مجازی که پست 
ب��ه نش��انی  http://www.ebazaar-post.ir  در 
اختیار آنها قرارمی دهد مبادرت به عرضه و فروش کاال و 

خدمات خود به صورت اینترنتی می نمایند.

پست را مثل کف دست 
بشناسید
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کارشناسان مطالعات جوی می گویند: 
در ماه آوریل س��ال ج��اری میالدی 
)2012(، نیمک��ره ش��مالی زمین از 
بارندگی سیراب شد و پوشش گیاهی 
نواحی شمالی خط استوا، روند معمول 
رش��د خود را در پیش گرف��ت، اما در 
نیمکره جنوبی،  گسترش خشکسالی ها 
در ماه آوریل، نگرانی ها و تردیدهایی 
 را در پی داش��ته اس��ت که باید پاسخ 

قانع کننده ای برای آن پیدا کرد.
مطالعات نش��ان می دهد ک��ه از دهه  

1970 می��الدی به بع��د، در جنوب 
اس��ترالیا و برخ��ی نواح��ی دیگر در 
نیمکره جنوبی، بین ماه های آوریل تا 
مه که فصل پاییز در این نیمکره از زمین و نیز فصل بارندگی است، حجم کلی بارش باران کاهش 
یافته است، اما چه عاملی موجب گسترش خش��کی در این نواحی شده است؟ در مطالعه ای که 
اخیرا در مجله »Scientific Reports« معلوم شد تغییر در الگوهای طوفان ها و نیز افزایش 
وقوع خشکسالی های جنوبی ناشی از جابه جایی در یک الگوی وسیع چرخه اتمسفریک موسوم به 
Hadley cell است که گرما و حرارت را از نواحی استوایی به مناطق زیراستوایی منتقل می کند. 
بر اساس این مطالعه،  رژه این الگوی چرخشی به سمت جنوب در فصل پاییز به باالترین حد خود 
رسیده است و به شکل نامتناسبی روی نواحی جنوب شرقی استرالیا تأثیر گذاشته است. در گام 
بعدی، این کارشناسان تالش می کنند تا به بررسی علت تغییرات ایجاد شده در الگوی چرخشی 

Hadley cell بپردازند.

گران قیمت ترین خ��ودروی دنیا نه 
از تکنولوژی ه��ای فضای��ی مد روز 
بهره ای برده و نه مش��خصات فنی 
خاصی دارد، بلکه قدمت و خاصیت 
سنت ش��کنانه آن، قیمت��ش را به 

شدت باال برده است.
این خ��ودرو س��اخت ش��رکت بنز 
بوده و در سال 1955 ساخته شده 
اس��ت. بنز 300SL که از آن تعداد 
اندک��ی در جهان وج��ود دارد این 
روزها قیمتی برابر ب��ا پنج میلیون 
و 18 هزار دالر پیدا کرده است. این 
قیمت برابر با یک پنت هاوس بسیار 
لوکس  و یا یک قصر ش��اهانه است. 

بنز در س��ال 1955 از این خودرو تنها چند نمونه تولید کرد و پس از آن هم خط تولیدش 
را متوقف کرد. این خودرو یکی از سفارشی ترین خودروهای بنز به حساب می آید. ساختار 
درهای این ماشین که به سمت باال باز می شود، پایه های یکی از خالقانه ترین طراحی های 
خودرو به حساب می آید و پس از آن، شرکت های بسیاری از این ساختار طراحی بهره بردند.

بنز، این خودرو را به صورت نقره ای رنگ تولید و در تودوزی آن هم از چرم مشکی استفاده 
کرد. این خودرو همچنین در مس��ابقات بس��یاری شرکت کرد و توانس��ت رقیبان خود را 
شکست دهد. ش��ما این خودرو را حتی در فیلم های قدیمی جیمزباند مشاهده کرده اید. 
البته کسانی که اکنون صاحب چنین خودرویی هستند در موتور آن دستکاری هایی انجام 

داده اند و در آن از سیستم انژکتور استفاده کرده اند.

دویست و بیستمین ش��ماره مجله »دنیای تصویر« با مصاحبه 
اختصاص��ی با امی��ن حیایی بازیگر س��ینمای ای��ران و معرفی 
 تع��دادی دیگ��ر از 1001 فیلمی که قب��ل از م��رگ باید دید 

منتشر شد. 
در این شماره می خوانیم، جداول تولید و فروش فیلم های ایرانی، 
پسروی یا پیشروی؟! )اسکار، تحریم، واکنش(، به دنبال نور در 
قحطی نور! )گفتگوی علی معلم با امی��ن حیایی(، از خرابات تا 
بازگش��ت خوب! )مهرجویی پرکار(، مردی با دوربین عکاسی، 
فیلمبرداری می کند! )تورج اصالنی دیجیتال!(، نس��ل نبایدها! 
)بغض رضا درمیش��یان!(، »ج��رم«اش چیس��ت؟! )کیمیایی، 
عرفان منش و سازمان س��ینمایی(، احتیاج به معجزه هست؟! 

)جوان، جواد و “خندنده”(.
در ادامه آمده است: آتش بازی در روزهای خلوت سینما )مرتضی 
شایسته و برنامه های هدایت فیلم(، سفر به آینده: پاپ کورن یا 
فلسفه؟! )20 فیلم علمی-تخیلی آینده  س��ینما(، روایت زوال 
غرب )بی قانون: گنگس��تری با چاش��نی وس��ترن(، نوستالژی 
مدرن )جوخه گنگستر: گنگس��تری با چاشنی اکشن(، وسترن 
گنگستری )روایتی از ساخت »تسخیرناپذیران« در آستانه 25 
س��الگی(، آدم ُگنده، عقل ُگنده هم دارد! )اس��کار بهترین فیلم 
خارجی: نعمت یا نقمت؟(. درختی که ب��ار نمی دهد! )تأمالتی 
درباره تجربه فیلمسازی امیر نادری، عباس کیارستمی و اصغر 
فرهادی در خارج از کشور(، صحبت سنگ و سبو: اشتیاقی که گم 
شد یا چلوکباب و فالفل! )گفتگوی علی معلم و خسرو دهقان(، 

نامحتمِل متقاعدکننده، بهتر از محتمِل نامتقاعدکننده است! 
)نقد فیلم بوس��یدن روی ماه(، سرگیجه به شیوه دهه شصتی ها 
)نقد فیلم بغض(، تازه های 2012: بی قانون، میراث بورن، تسخیر 
روح، ب��زن و َدر رو، ش��تاب مضاع��ف، مبارزه انتخاباتی، زندگی 
عجیب و غریب تیموتی گرین، یادآوری کامل، خاطرات یک بچه 
ترسو: چله تابستان، آمریکای اوباما: 2016، پارانورمن، اسپارکل، 
واژه ها، هوپ اسپرینگز، یکبار مصرف ها2 و فروش هفتگی فیلم ها 

از دیگر مطالب این شماره است.

در صفحه تلویزیون: تکیه بر باد، بیدارباش، از »غرور و تعصب« 
تا »آنا کارنین��ا« )گفتگو با کایرا نایتلی(، ریش��ه ها: یک بام و دو 
هوا )فایده گرایی و ضد فایده گرایی در آثار علی حاتمی(، مرگ 
سوژه، تجلی حقیقت! )بحثی در شریعت و طریقت در سینما(، 
بخش ویژه: جیمز کامرون، آینده نگر)بخش دوم: از »بیگانه ها« 
تا »ترمیناتور 2«(، فیلم هایی که زندگی ما را تغییر دادند: در تمام 
ابعاد وقتی که خوره فیلم باشی...، چقدر سینما رو می شناسین؟ 

)پرسش و پاسخ از تاریخ سینما/ قسمت ششم( آمده است.
1001 فیلمی ک��ه باید قبل از مرگ ببینی��د: عجیب الخلقه ها، 
دردسر در بهشت، صورت زخمی، من و محبوبم، قطار سریع السیر 
ش��انگهای، نمره اخالق صفر، رژه جلوی صحنه، خیابان چهل و 

دوم، سوپ اردک، شکارچیان طال و  اون بهش بد کرد.
 راهنمای کتاب: در کارِ رفتن، انسان شناسی هنر: زیبایی، قدرت، 
اساطیر، تورگنیف، راه بردگی، روسالن وفادار، فاجعه   وفاداری 
در دوران اسارت، از صفحه تا پرده:20 ستاره که از قاب تلویزیون 

به پرده سینما قدم گذاشتند.
درس های کارگردانی: بال های گشوده در شب سیاه )کریستوفر 
نوالن: »بتمن می آغازد«(، اسم رمز: اعتماد به نفس )درس های 
سینمایی فرانسیس فورد کاپوال(، مباحث نظری: فیلمی از کارل 
مارکس! )دورنمای��ی از تئوری های مارکسیس��تی فیلم(، زوم: 
اندر احواالت کشتی سینمای ایران به همراه ویژه نامه کودکان 
و نوجوانان و همه آنچه می خواهید درباره بیس��ت و شش��مین 

جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان بدانید و... .

 چرا  نیمکره  جنوبی زمین
 خشک تر می شود؟

 گران قیمت ترین
 ماشین جهان 

شماره جدید دنیای تصویر

1001 فیلمی که قبل از مرگ باید دید

 نمایش هوایی
 در سوئیس

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

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

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

 درس خواندن ب��ه عنوان یک��ی از کارهای  
لذت بخ��ش در دنیا ش��ناخته می ش��ود و 
بس��یاری عالقه دارند تا جایی که می توانند 
درس بخوانند، اما گاهی اوق��ات این میزان 

درس خواندن بی جهت زیاد می شود.
یک ف��رد آلمانی توانس��ت بعد از 40 س��ال 
 درس خواندن در دانش��گاه، باالخره مدرک 

فوق دیپلم خود را دریافت کند.

 »ورنر کاهمن« نزدیک به 40 سال پیش و در 
سال 1973 در دانشگاه کلن ثبت نام کرد و 
تازه امسال توانست مدرک خودش را دریافت 
کند و باالخره از دانشگاه فارغ التحصیل شد.

 او در این مدت نزدیک به 68 بار امتحان داده 
و نزدیک به 63 ترم را به پایان رسانده است. 
کاهمن دلیل اصلی این طول کشیدن بیش 
از اندازه را دو بار تغییر رش��ته دادن در طول 

تحصیل خود می داند.
 او در طول تحصیل خود دو بار در سال های 
1984و 2004 تغییر رشته داده است و البته 
این روزها در حالی که دخترش هم دانشگاه 
 را تمام ک��رده، مدرکش را گرفته اس��ت. او 
هم اکنون به عنوان یک مهندس آزاد مشغول 
به کار است و تحصیل را عالقه شخصی خود 

می داند.

40 سال  تحصیل در مقطع  کاردانی!
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