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نامه نگاری مسئوالن نشانه دور 
بودن آنها از جامعه است

خداحافظ بابا فاضل 

برخی از مس��ئوالن به جای این که حرف های خود را رودررو به 
یکدیگر بزنند اقدام به نامه نگاری هایی می کنند که نش��ان از دور 
بودن آنها از تمام مسائل کشور را دارد، در حالی که طبق فرمایشات 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای مسئوالن کشور و 

قوای سه گانه مشکالت خود را نباید چنین بیان کنند. 

وقتی رییس جمهور می خواهد چند ساعتی از وقتش را به بازدید از یک زندان بگذراند اما  4
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این درخواس��ت اعالم می کند که » در حال حاضر اولویت اول 
مملکت در باب مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اس��ت« باید پی برد که در چنین اوضاعی به هر 

اتفاقی باید از باب اقتصادی نگاه کرد.

چراغ قرمز برای زردها 
روشن شد

 ش��اید خوش��بین تری��ن ه��وادار تبریزی  ه��م تصور 
نمی ک��رد که تیمش با ای��ن نتیجه عجی��ب در مقابل 
سپاهان به پیروزی برسد ولی به هر حال تراکتورسازی 
در ادامه روند  موفقیت آمیزش بعد از شکست استقالل، 
این بار هم مدعی دیگری مثل س��پاهان را شکست داد 
تا به صدر جدول لیگ برس��د. شکست سپاهان آن هم 
با چهار گل، ش��اید بیش از هر چیز دیگری نتیجه تنها 
بودن کرانچار بر روی نیمکت زردهاست که باعث شده 

او نتواند در لحظات بحرانی تصمیمات  الزم را بگیرد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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پایان اعتصاب رانندگان 
تانکر سوخت در اصفهان4

تلویزیون برای ماه محرم  5
چه سریال هایی دارد؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناس��بت کنگره  عظیم حج پیامی 
صادر کردند. متن این پیام روز چهارهم آب��ان ماه مصادف با روز 
 برائت از مش��رکین در صحرای عرفات توس��ط حجت االس��الم 
قاضی عسکر، رییس بعثه رهبر انقالب قرائت شد. ایشان در این 
نامه بعد از توصیه های��ی در مورد این فریضه عبادی سیاس��ی، 

اشاره کردند: 
  چنین مراس��می اس��ت که ه��م دل ه��ا را با ی��اد خ��دا پیوند 
می زند و خلوت دل آدمی را به نور تقوا و ایمان روش��ن می سازد 
و هم ف��رد را از حص��ار خ��ودی بی��رون آورده و در جمع متنوع 
امت اس��المی حل می کند، هم لباس پرهی��زگاری را که حافظ 
جان او از پیکان های زهرآلود گناه اس��ت بر او می پوش��اند، هم 
روحیه تهاجم به ش��یطان ها و طاغوت ها را در او برمی انگیزد. در 
اینجاست که حج گزار هم نمونه ای از دامنه  گسترده امت اسالمی 

را به چش��م می بیند و به ظرفیت و توانای��ی آن پی می برد و هم 
به آینده امی��د می بندد و هم برای نقش آفرینی در آن احس��اس 
آمادگی می کند و نیز اگر توفیق و کم��ک الهی را دریابد، بیعتی 
 دوباره با پیامبر عظیم الش��أن و میثاقی مس��تحکم با اسالم عزیز 
می بندد و برای اصالح خود و اصالح امت و اعالی کلمه  اس��الم، 
عزمی راس��خ در خود می آفریند. این هر دو - یعنی اصالح خود و 
 اصالح ام��ت - دو فریضه  تعطیل ناپذیر اس��ت. راهکارهای آن، با 
ژرف نگری در وظایف دینی و بهره گیری از خردورزی و بصیرت، 
برای اهل تدبر و تأمل دشوار نیس��ت. اصالح خویش، از مبارزه با 
هوس های  شیطانی و کوش��ش برای پرهیز از گناه آغاز می شود 
و اصالح امت، از شناخت دشمن و نقشه های او و مجاهدت برای 
بی اثر کردن ضربه ها و خدعه ها و دشمنی های او، و آنگاه از پیوند 

دل ها و دست ها و ...
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تحقق کاهش آلودگی هوا 
با تعطیلی پنجشنبه ها

تماس با پلیس افزایش 
یافت

پرستوهای بروجنی تاب 
دوری شهدا را نیاوردند

تنهایی، همزاد و همراه 
همیشه انسان است 

ویزای کوه قاف صادرشد 

طالب لودر اصفهان؟
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت واالبافت سپاهان )سهامی خاص( 

شماره ثبت 19472
بدینوسیله به اطالع کلیه س��هامداران محترم ش��رکت می رساند، مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت روز سه ش��نبه مورخ 91/8/16 رأس ساعت 10 
صبح در محل دفتر مرکزی ش��رکت واقع در خیابان خرم کوچه نورصادقی 

بن بست سادات تشکیل می گردد.
دستور جلسه مجمع:

1- افزایش سرمایه شرکت
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. 

خواهشمند است رأس ساعت مقرر حضور بهم رسانید.
عبدالرسول محققیان- رئیس هیئت مدیره 

آگهی مناقصه عمومی
شماره  277-3-91 و 91-3-278

شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به ش��رح ذیل را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 1391/8/10
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/8/14

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(برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

مديريت بهره برداری و امور مشتركين و بهره برداری 91-3-277
2/259/477/76496/000/000جاریشبكه فاضالب و تأمين نيروی انسانی منطقه كوهپايه

مديريت بهره برداری و امور مشتركين و تأمين 91-3-278
4/740/749/842170/000/000جارینيروی انسانی منطقه فوالدشهر

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 ترور یک معلم 
در سیستان  و بلوچستان

یک معلم آموزش و پرورش در منطقه سرباز استان سیستان و بلوچستان 
در یک اقدام تروریستی به شهادت رسید.  اداره کل آموزش و پرورش استان 
سیستان و بلوچستان خبر داد: »محمد اسالمی«، معلم بسیجی و ارزشمند 
اداره منطقه سرباز استان در یک اقدام تروریستی و ضدانسانی مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت و به لقاء اهلل پیوست.

 مراسم برائت از مشرکان 
در صحرای عرفات برگزار شد  

مراس��م برائ��ت از مش��رکین صب��ح روز عرف��ه در بعث��ه  مق��ام معظم 
رهبری واق��ع در صح��رای عرف��ات برگزار ش��د. در مراس��م باش��کوه 
برائت از مش��رکین، ایرانی��ان و زائران��ی از کش��ورهای مختلف حضور 
 داش��تند و ش��عارهایی را از جمله مرگ بر اس��رائیل، مرگ بر آمریکا، یا 
ایها المسلمون اتحدو اتحدو، عزت و سربلندی در سایه اسالم است، تفرقه 
و اختالف پیروی از شیطان است، رژیم اشغالگر فلسطین باید شود محو ز 
روی زمین، این گفته امام و رهبر ماست/ شعار ما نبرد با آمریکاست، فریاد 
مظلومان روی زمی��ن / مرگ بر آمریکای مردم فری��ب، مرگ بر انگلیس، 

الموت آلمریکا سر دادند.

 دیدار فراکسیون اصولگرایان 
با  الریجانی ها

عضو هیأت رییس��ه فراکس��یون اصولگرای��ان گفت: هیأت رییس��ه این 
فراکسیون در ادامه دیدار خود با رییس جمهور و در راستای ایجاد همدلی 
میان قوا، دیدارهایی را بعد از تعطیالت مجلس با رؤس��ای قوای مقننه و 
قضائیه خواهد داشت. حس��ین علی حاجی دلیگانی گفت: اعضای هیأت 
رییسه فراکسیون اصولگرایان مجلس در هفته اول کاری مجلس پس از 
تعطیالت، جلساتی را با رؤسای قوای مقننه و قضائیه برگزار خواهند کرد 
که این جلسات در ادامه برگزاری جلسه با رییس جمهور و با هدف ایجاد 

همدلی میان سه قوه برگزار خواهد شد.

نیروی دریایی در اوج آمادگی
سردار سیاری، فرمانده نیروی دریایی گفت: امروز نیروی دریایی ایران با 
اتکا به توانمندی های بومی و تخصص داخلی در اوج آمادگی قرار دارد و 
این روند همچنان در حال توسعه است. وی افزود: دشمن با تحریم قصد 
دارد جلوی پیشرفت های کشور را بگیرد اما این تحریم ها در حال شکست 
خوردن اس��ت؛ زیرا امروز ما نیازمان را با اتکا به ت��وان داخلی برآورده می 
کنیم. فرمانده نیروی دریایی ادامه داد: دشمن قصد داشت تهدید ایجاد 
کند اما این تهدیدها برای ایران تبدیل به فرصتی برای تولید ملی و تبلور 
استعدادهای شده است. وی تصریح کرد: هم اکنون نیروی دریایی تحریم 
ها را دور زده که رمز این مسأله اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه ایرانی 
و نیروی کار بومی است که خوشبختانه ایران سرشار از این شاخص هاست. 
سردار سیاری ادامه داد: آب اندازی ناوشکن سمند و زیر دریایی طارق از 
جمله این دستاوردهاست و اوج استعدادهای ایرانی را نشان می دهد. وی 
اطمینان داد که نیروی دریایی در انجام طرح های تولید و تعمیرات هیچ 

وابستگی ندارد و نیازها با توجه به توانمندی های موجود رفع می شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت کنگره  عظیم حج پیامی 
صادر کردند. متن این پیام روز چهارهم آبان ماه مصادف با روز 
برائت از مش��رکین در صحرای عرفات توس��ط حجت االسالم 
قاضی عس��کر، رییس بعثه رهبر انقالب قرائت شد. ایشان در 
این نامه بعد از توصیه هایی در مورد این فریضه عبادی سیاسی 

اشاره کردند: 
  چنین مراس��می اس��ت که ه��م دل ه��ا را با یاد خ��دا پیوند 
می زند و خلوت دل آدمی را به نور تقوا و ایمان روشن می سازد 
و هم فرد را از حصار خ��ودی بی��رون آورده و در جمع متنوع 
امت اسالمی حل می کند، هم لباس پرهیزگاری را که حافظ 
جان او از پیکان های زهرآلود گناه است بر او می پوشاند، هم 
روحیه تهاجم به ش��یطان ها و طاغوت ها را در او برمی انگیزد. 
در اینجاس��ت که حج گزار هم نمونه ای از دامنه  گسترده امت 
 اس��المی را به چش��م می بیند و به ظرفی��ت و توانایی آن پی 

می برد و هم به آینده امید می بندد و هم برای نقش آفرینی در 
آن احس��اس آمادگی می کند و نیز اگر توفیق و کمک الهی را 
دریابد، بیعتی دوباره با پیامبر عظیم الشأن و میثاقی مستحکم 
با اسالم عزیز می بندد و برای اصالح خود و اصالح امت و اعالی 

کلمه  اسالم، عزمی راسخ در خود می آفریند.
 این ه��ر دو - یعنی اصالح خ��ود و اصالح ام��ت - دو فریضه  
تعطیل ناپذیر اس��ت. راهکارهای آن، با ژرف نگری در وظایف 

دینی و بهره گی��ری از خردورزی و بصی��رت، برای اهل تدبر و 
تأمل دشوار نیست.

 اصالح خویش، از مبارزه با هوس های  شیطانی و کوشش برای 
پرهیز از گناه آغاز می شود و اصالح امت، از شناخت دشمن و 
نقشه های او و مجاهدت برای بی اثر کردن ضربه ها و خدعه ها 
و دشمنی های او، و آنگاه از پیوند دل ها و دست ها و زبان های 

آحاد مسلمان و ملت های اسالمی سامان می گیرد.
 در این مقطع زمان، یکی از مهم ترین مس��ائل جهان اس��الم 
که به سرنوشت امت اس��المی پیوند خورده، حوادث انقالبی 
در شمال آفریقا و در منطقه اس��ت که تا کنون به اسقاط چند 
 رژیم فاسد و مطیع آمریکا و همدست صهیونیسم انجامیده و 
رژیم های دیگری از ای��ن قبیل را به لرزه درآورده اس��ت. اگر 
مسلمانان این فرصت عظیم را از دس��ت بدهند و از آن در راه 
اصالح امت اس��المی بهره نگیرند، خس��ران بزرگی کرده اند. 
اکنون همه تالش استکبار متجاوز و مداخله گر برای منحرف 

کردن این حرکت های عظیم اسالمی به کار افتاده است.
 در این قیام های بزرگ، مرد و زن مس��لمان، بر ضد استبداد 
حاکمان و س��یطره آمریکا که ب��ه تحقیر و تذلی��ل ملت ها و 
هم پیمانی با رژیم جنایت مدار صهیونیس��تی انجامیده بود، 
به پاخاس��تند؛ عامل نجات بخش خود در ای��ن مبارزه مرگ و 
زندگی را اسالم و تعالیم و شعارهای نجات بخش آن دانستند و 

این را به صدای رسا اعالم کردند، دفاع از ملت مظلوم فلسطین 
و مبارزه با رژیم غاصب را سرلوحه خواسته های خود قرار دادند، 
دست دوستی به سوی ملت های مس��لمان گشوده و خواستار 

اتحاد امت اسالمی شدند.
 این ها پایه های اساسی قیام های مردمی در کشورهایی است 
که در دو سال اخیر پرچم آزادی و اصالح برافراشته و با جسم و 
جان خود در میدان های انقالب حضور یافتند و همین هاست 
که می تواند پایه های اساس��ی اصالح امت بزرگ اس��المی را 
استوار سازد. ایستادگی بر س��ر این اصول اساسی، شرط الزم 

برای پیروزی نهایی قیام های مردمی در این کشورهاست.
 دش��من در پی آن اس��ت که همین پایه های اصلی را متزلزل 
کند. ایادی فاسد آمریکا و ناتو و صهیونیسم با استفاده از برخی 
غفلت ها و س��طحی نگری ها می کوش��ند حرکت سیل آسای 
جوانان مسلمان را منحرف ساخته و آنان را به نام اسالم به جان 
یکدیگر بیندازند و جهاد ضداستعماری و ضدصهیونیستی را به 
تروریسم کور در کوچه و خیابان های جهان اسالم تبدیل کنند 
تا خون مسلمانان به دس��ت یکدیگر بر زمین بریزد و دشمنان 
اسالم از بن بس��ت نجات یابند و اس��الم و مجاهدانش بدنام و 

زشت چهره جلوه کنند.
 آنان پس از نومیدی از حذف اس��الم و ش��عارهای اس��المی، 
اکنون به فتنه انگیزی می��ان فرقه های اس��المی روآورده و با 
توطئه شیعه هراسی و سنی هراسی، بر سر اتحاد امت اسالمی 
مانع تراش��ی می کنند. آنان با کمک عوامل خ��ود در منطقه، 
در س��وریه بحران می آفرینند تا ذهن ملت ها را از مسائل مهم 
کش��ورهای خود و خطراتی که در کمین آنهاس��ت، منحرف 
ساخته و به ماجرای خونینی که خود به عمد به وجود آورده اند، 
معط��وف کنند. جن��گ داخلی در س��وریه و کش��تار جوانان 
مسلمان به دس��ت یکدیگر، جنایتی است که به وسیله آمریکا 
و صهیونیسم و دولت های مطیع آنان آغاز شده و در آتش آن 
دمیده می شود. چه کس��ی می تواند باور کند که دولت های 
حامی دیکتاتوری های س��یاه در مصر و تونس و لیبی، اکنون 
حامی دموکراسی خواهی ملت سوریه شده اند؟ ماجرای سوریه، 
ماجرای انتقام گیری از حکومتی است که سه دهه به تنهایی در 
برابر صهیونیست های غاصب ایستاده و از گروه های مقاومت 

در فلسطین و لبنان دفاع کرده است.
 ما طرفدار ملت س��وریه و مخالف هرگون��ه تحریک و دخالت 
خارجی در آن کش��وریم. هرگون��ه اصالح در آن کش��ور باید 
به وسیله  خود ملت و با روش های کامال ملی صورت گیرد. این 
که س��لطه طلبان بین المللی  به کمک دول��ت های منطقه ای 
گوش به فرمان، در کشوری به بهانه ای بحران بیافرینند و آنگاه 
به دس��تاویز وجود بحران خود را به ارتکاب هر جنایتی در آن 
کشور مجاز شمارند، خطری جدی اس��ت که اگر دولت های 
منطقه بدان نپردازند، باید منتظر فرارسیدن نوبت خود از این 

خدعه استکباری باشند.

پیام رهبر معظم انقالب  به کنگره  عظیم حج

افشاگری خبرنگار سی ان ان حج؛آوردگاه مبارزه با شیطان و طاغوت
درباره وقایع بحرین

آمبر الین، خبرنگار زن سابق شبکه آمریکایی سی ان ان از 
پرداخت رشوه های کالن توس��ط رژیم آل خلیفه به شبکه 
سی ان ان برای پوش��ش گمراه کننده و هدفمند وقایع این 
کش��ور پرده برداش��ت. وی در این باره اظهار داش��ت: فیلم 
مستندی که من شش ماه پیش درباره اعتراضات در بحرین 
تهیه و تولید کرده بودم، برای بینندگان جهانی س��ی ان ان 
پخش نشد و تنها نسخه ای از آن برای شهروندان آمریکایی 
به نمایش درآمد. آمبر الین افزود: با وجود این که تغییر دادن 
گزارش ها در سی ان ان ممنوع است، اما مقامات این شبکه 
در مقابل دریافت مبالغی، به ارایه تصویری مناسب از بحرین 
روی آوردند. وی تأکید ک��رد: پخش گزارش های خریداری 
شده از سوی دولت های مختلف، به اصطالح»آگهی تبلیغاتی 
دیکتاتورها« خوانده می شود که سی ان ان این آگهی ها را به 

نفع دولت بحرین به نمایش درمی آورد.

 واکنش اتحادیه عرب 
به حمله اسرائیل به سودان  

اتحادیه عرب  حمله به کارخانه الیرموک در جنوب خارطوم، 
پایتخت س��ودان را به ش��دت محکوم ک��رد و آن را اقدامی 
تروریستی نامید.خاطرنشان می شود چهار فروند جنگنده 
رژیم صهیونیستی سه شنبه شب کارخانه تسلیحات سازی 
الیرموک در س��ودان را هدف حمله قرار دادن��د. در پی این 
حمله، خارطوم طی واکنش��ی رسمی، پاسخ به این حمله را 
حق خود دانست. این در حالی است که رژیم صهیونیستی 
تاکنون به صورت رسمی حمله به کارخانه الیرموک سودان 

را تأیید و یا تکذیب نکرده است.

 واشنگتن هنوز در عراق
 دخالت  می کند

مقتدا صدر، رهب��ر جریان ص��در، آمریکا را ب��ه دخالت در 
امور داخل��ی عراق مته��م و تأکید ک��رد که ب��ه رغم اعالم 
خروج نظامیان آمریکایی از عراق، هنوز واشنگتن بر برخی 
پایگاه های نظامی و بازداشتگاه ها سیطره دارد.  رهبر جریان 
صدر گفت: اشغال سرزمین عراق از س��وی آمریکا تأثیرات 
منفی متعددی بر این س��رزمین و مردم آن داش��ته است. 
آمریکایی ها جان بس��یاری از عراقی ها را گرفتند و منابع و 
سرمایه های عراقی را غارت کردند و هنوز این روند ادامه دارد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

نباید اختالف در بین سران نظام 
وجود داشته باشد

آیت اهلل نوری همدانی 

همدلی و همراهی همگانی در مقابله با دشمنان در جنگ نرم الزامی است 
و تنها از این طریق می توان با مستکبران روبه رو شد.  انقالب اسالمی امروز 
الگوی مسلمانان سراس��ر جهان و بلکه مردم کشورهای غربی بوده و آنها 
انتظار دارند که با نگاه به ایران بر مس��تکبران به پیروزی برسند، بنابراین 
نباید این گونه اختالف ها در داخل وجود داشته باشد. بر اساس آنچه به ما 
رسیده، مستضعفان هر روز بیدارتر شده و دشمنان نیز ضعیف تر می شوند 
و اوض��اع کنون��ی جه��ان نیز 
همین مسأله را نشان می دهد. 
 اس��الم، مردم و والی��ت فقیه 
سه رکن اساسی نظام ما هستند 
و مس��ئوالن باید با راهکارهای 
مناس��ب کاری کنن��د ک��ه 
مشکالت مردم حل شود؛ زیرا 
آنها بزرگ ترین س��رمایه نظام 

اسالمی محسوب می شوند.
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عفو بین الملل اتحادیه اروپا را محکوم کرد

عفو بین الملل اعمال خش��ونت بیش از حد پلیس در برخی از کشورهای اروپایی را علیه 
شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز که در اعتراض به سیاست های ریاضتی در 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برگزار می شود محکوم کرد.

 تنش آفرینی و  اختالف افکنی 
برای کشور و نظام اسالمی سم است  

 سؤال از رییس جمهور
در هاله ای از ابهام

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تنش آفرینی، 
اختالف افکنی و ایج��اد دعواهای سیاس��ی و جناحی را برای 

کشور و نظام اسالمی سم برشمرد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تأکید کرد : همه باید با اصل قرار 
دادن حفظ نظام، برای حل مشکالت، جلوگیری از مسیرهای 

انحرافی و بیراهه و جبران اشتباهات اقدام کنیم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای مجمع 
محققین و مدرس��ین حوزه علمیه قم، با توجه به عمق کینه 
 و دش��منی اس��تکبار جهانی علیه جمهوری اس��المی ایران

 گفت: دشمنان در دشمنی خود از اول انقالب اسالمی تاکنون 
جدی بوده اند و در هر مقطعی به مقتضای زمان و در شکل های 
مختلف تحریم و تهدید، عداوت خود را نشان داده اند ولی آنچه 
که تاکنون توطئه ها و دش��منی آنان را خنثی کرده، مدیریت 
صحیح کشور و اتحاد و انسجام داخلی بین مردم و مسئوالن با 

هم بوده و خواهد بود.
آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در ادامه با اش��اره به مشکالت 
و مس��ائلی که در حال حاضر کش��ور در عرصه های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با آن دس��ت به گریبان است 
گفت: راه برون رفت از این مش��کالت، روش��ن است و احتیاج 
به تدبیر، عقالنیت، تش��خیص و بازگش��ت از مس��یر اشتباه، 
اس��تفاده از خردجمعی و تجربه های کارشناس��انه و پرهیز از 
 خودمح��وری دارد که امیدواریم تا دیر نش��ده، به این مرحله 

و ظرفیت برسیم.
ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، یک��ی دیگر 
از خواس��ته ها و اه��داف دش��منان را تضعی��ف روحیه مردم 
ب��رای حض��ور در عرصه ه��ای مختل��ف خوان��د و تصری��ح 
ک��رد: نبای��د اج��ازه داد اختالف افکنی ه��ای داخل��ی و 
 س��وءمدیریت  ها، ب��ه تحق��ق این خواس��ت ش��وم دش��من

 کمک کند.

در آخرین جلسه مجلس در هفته گذش��ته  برخی از نمایندگان 
 مجل��س ش��ورای اس��المی از منتف��ی ش��دن ط��رح س��ؤال از 
رییس جمهور خبر داده اند، این در حالی است که یکی از طراحان 
سؤال منتفی شدن طرح  سؤال را رد کرد، اما علی ایرانپور، نماینده 
مبارکه منتفی شدن طرح سؤال از  رییس جمهور را قطعی دانست. 
عضو کمیته سؤال از رییس جمهور با بیان این که یکشنبه مشخص 
می شود که طرح سؤال از رییس جمهور منتفی می شود یا نه، گفت: 

فرآیند سؤال از رییس جمهور همچنان فعال است.  
عوض حیدرپور، عضو کمیته طرح سؤال از رییس جمهور با بیان 

این که طرح س��ؤال از رییس جمهور منتفی نش��ده است، اظهار 
داشت: س��ؤال کنندگان از پاس��خ های نمایندگان رییس جمهور 
در کمیس��یون برنامه و بودجه قانع نشدند. نماینده مردم شهرضا 
در گفتگو با فارس با بیان این که کمیسیون برنامه و بودجه سؤال 
را به هیأت رییسه مجلس ارس��ال کرده، افزود: از یکشنبه گذشته 
تا یکش��نبه آینده و به مدت یک هفته نمایندگان فرصت دارند تا 

امضاهای خود را پس بگیرند یا این که وارد کنند.
این در حالی است که س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس 
نهم گفته است: طرح س��ؤال از رییس جمهور با انصراف و تقلیل 
یافتن امضاکنندگان منتفی شده است. مصطفی افضلی فرد اظهار 
داش��ت: با توجه به دیداری که اعضای فراکس��یون اصولگرایان با 
رییس جمهور داشتند، اکثر موارد مطرح ش��ده در طرح سؤال از 
رییس جمهور تشریح شد و رییس جمهور بسیاری از این ضعف ها 
و اشتباهات را نیز قبول کرده و نسبت به جبران و اصالح آنها قول 

مساعد داد. 
وی افزود: با توجه به نیاز جامعه به آرامش و تنش زدایی، فعاًل بنا بر 
این است که طرح سؤال از رییس جمهور وصول نشود. عضو هیأت 
رییسه کمیسیون اصل90 یادآور ش��د: تعداد امضاها نیز به کمتر 
از 61 نفر رسیده که این موضوع خود به خود منتفی شده و دیگر 

امکان طرح سؤال از رییس جمهور وجود ندارد.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست
مناقصه یک مرحله ای شماره 58/91/3

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: نظافت، امربری، نگهداری، اطالع رسانی، پاسخگویی و کنترل بلیط
2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاه های شیراز، سعادت شهر، صفاشهر، اقلید، آباده و شهرضا

2-1- داشتن گواهی صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع 
فراخوان فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 91/08/14 با در 
دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 91/08/28 به نشانی: دبیرخانه 
امور اداری.

5- هزینه اسناد: مبلغ )100/000( ریال به حساب سیبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام 
اداره کل راه آهن اصفهان

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
7- هزینه چاپ و نشر سه نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت 
به عمل خواهد آمد. 

اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت سوم

م الف/ 12659

آگهی مزایده 
شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به فروش زمینی به مساحت 
حدود 2000 مترمرب�ع واقع در بلوار الغدیر ب�ه طرف نجف آباد 
ابتدای خیابان، جنب کانال آبرسانی با قیمت پایه هر مترمربع 
مبلغ 1/100/000 ریال اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواس�ت 
می گ�ردد جهت دریافت اس�ناد مزایده تا م�ورخ 91/8/17 به 

شهرداری درچه مراجعه نمایند. 
علیرضا اطهری فر

شهردار درچه
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تماس با پلیس افزایش یافت
 »مأموران پلی��س۱۱۰ در ۷۰ درص��د از تماس ه��ای عملیاتی زیر 
۱۰ دقیقه در محل حاضر حاضر شده اند که نشان می دهد میانگین 
حضور در صحنه مأموران اصفهان باال تر از شاخص های اعالم شده از 
سوی ناجاست«؛ این جمالت حرف های سردار عبد الرضا آقاخانی، 

فرمانده انتظامی استان اصفهان است که با ایلنا زده بود.
وی همچنی��ن ادامه داد: ای��ن تماس ها و ارتباط ه��ا باعث موفقیت 

مأموران در اجرای مأموریت های خود شد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با تأکید بر این که مأموران پلیس 
۱۱۰ در۷۰ درصد ازتماس های عملیاتی زیر۱۰ دقیقه در محل حاضر 
حاضر ش��ده اند، اظهار داش��ت: میانگین حضور در صحنه مأموران 

اصفهان، باال تر از شاخص های اعالم شده از سوی ناجاست.

پارک سوار هزارجریبی در راه است 
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حوم��ه گفت: بار 
ترافیکی خیابان هزارجریب با احداث پارک سوار در این محدوده رفع 
خواهد شد.عباس روحانی که این مطلب را با ایمنا در میان گذاشت، 
اظهار داش��ت: میدان آزادی به دلیل محور مواصالتی بودن و تردد 
بیش از حد خودروها دارای بار ترافیکی قابل توجهی اس��ت که امید 
است با احداث پارک س��وار در خیابان هزار جریب مشکالت ترددها 

در این محدوده کاهش یابد.
روحانی افزود: اکنون اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی اصفهان سهم 
۲۰ درصدی در جابه جایی ش��هری دارند و روزانه ۹۰۵ هزار نفر را 
جابه جا می کنند که این تعداد در ایام نوروز و فصل پاییز به بیش از 

یک میلیون نفر می رسد. 

مسئوالن همدالنه رفتار کنند
 نماینده م��ردم اصفهان گفت: اقدام��ات التهاب آفرین باعث کاهش 
اقتدار می شود، همچنین در س��طح داخلی کشور پذیرفتنی نیست 

که دچار عدم وحدت شویم.
عباس مقتدایی درنطق میان دس��تور خ��ود درصحن علنی مجلس 
اظهارکرد: رویکرد امت محورانه رهبر کبیر انقالب دامنه پیام اسالمی 
و حق طلبانه ملت ای��ران را به تمامی جهان ب��ه خصوص ملت های 
مسلمان سرایت بخش��یده اس��ت و همچنین همگان باید از چنین 

رویکردی حفاظت و حراست کنیم.
وی خطاب به رییس جمهورگفت:  براساس سوگندی که یاد کرده اید 
و براساس مفاهیم و اصول قانون اساسی باید نهایت مراقبت را داشته 
باشید تا رویکردهای اصیل و اسالمی دستخوش اظهارنظرهای بیگانه 
با مفاهیم بلند اسالمی نشود. نماینده مردم اصفهان با اشاره به اصل 
یازدهم قانون اساسی گفت: دولت موظف است سیاست کلی خود را 
بر پایه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و در این راستا کوشش و 
پیگیری داشته باشد تا وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان 

اسالم را تحقق بخشد.

کارکرد مفید نیم ساعت نیست 
 اس��تاندار اصفهان تعطیل��ی ادارات را ب��ه معنای تعطیلی ش��هر و 
کم کاری ندانست و گفت: این که گفته می ش��ود روزی نیم ساعت 
کارک��رد مفید کارکنان در ایران اس��ت را قبول ندارم؛ چون س��ؤال 
اینجاست که انجام این همه کارهای بزرگ در استان و کشور را چه 

کسانی انجام داده اند؟
علیرضا ذاکراصفهانی به نقل از ایلنا اظهار داشت: کارهای بزرگی در 
استان انجام می ش��ود، ازجمله برگزاری مانور مدیریت بحران که با 
یک تلفن حدود ۲۰۰ مدیر و ۲۱ هزار نیرو جمع ش��دند و این مانور 
به خوبی اجرا شد. وی از دس��تگاه های اجرایی خواست برای تنظیم 
ساعت کاری باقیمانده در بقیه روزهای هفته با استفاده از آیین نامه 
دورکاری اقدام کنند و خاطرنشان کرد: با تعطیلی روزهای پنجشنبه، 
ساعت کاری دس��تگاه های اجرایی شهر اصفهان از روزهای شنبه تا 

چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۵ تعیین می شود.

گشتی در اخبار

نامه نگاری مسئوالن نشانه دور 
بودن آنها ازجامعه است

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
امام جمعه اصفهان

برخی از مسئوالن به جای این که حرف های خود را رودررو به یکدیگر 
بزنند اقدام به نامه نگاری هایی می کنند که نشان از دور بودن آنها از تمام 
مسائل کشور را دارد، در حالی که طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
حضرت آیت اهلل خامنه ای مسئوالن کش��ور و قوای سه گانه مشکالت 
خود را نباید چنین بیان کنند.  اعمال برخی از افراد و مسئوالن این شک 

را به وجود می آورد که چنین 
اعمالی نه از روی اشتباه بلکه از 
روی عمد، قصد و غرض صادر 
 ش��ده  وگویا برخ��ی فراموش 
می کنن��د زمانی ک��ه به خدا، 
پیامبر و ائم��ه معصومین)ع( 
متوس��ل می ش��ویم، تحریم 
اقتص��ادی و س��الح بیگانگان 

دیگر هیچ گونه تأثیری ندارد.
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چهره روز
شهردار به همه سؤاالت پاسخ داد 
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میراث معنوی، ممنوعیت ت��ردد خودرو در میدان ام��ام )ره(، احداث خیابان آقا 
نوراهلل نجفی، برگزاری جشنواره بین المللی بازی های رایانه ای کودکان پاسخ داد. 

3

No. 912   |  october 27   ,2012  |  8 Pages

شهرداری منطقه هش��ت شهرداری 
 گروه
اصفهان گفت: طبق دس��تور محاکم  شهر

قضایی این ارگان ۱3/۷ میلیارد تومان 
بدهکار است و به همین دلیل حساب های ما تا پرداخت بدهی 
به بانک بسته ش��د. رضا امینی به مناس��بت افتتاح ۵۲ طرح 
عمرانی در منطقه هشت در نشست خبری با اصحاب رسانه با 
اش��اره به این که س��عی کردیم تا بی اعتم��ادی را به حداقل 
برسانیم، گفت: نخس��تین مش��کلی که با آن روبه رو بودیم، 
بی اعتمادی مردم به شهرداری بود که در این راستا تالش شد 
این بی اعتمادی به حداقل برس��د. وی افزود: این شهرداری 
 س��اخت ش��بکه معبر، فضای س��بز، ورزش��گاه های محلی 
 و مجموعه های فرهنگی را در گس��تره اقدامات اجرایی خود 

قرار داده است.

شهردار منطقه هش��ت با اذعان بر این که بودجه سال ۱3۹۱ 
شهرداری منطقه هشت اصفهان بالغ بر 3۲۰ میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده، افزود: از این مبلغ 3۷ درصد سهم اعتبارات 
مربوط به امور جاری و 63 درصد سهم اعتبارات عمرانی است.

وی تصری��ح کرد: یک��ی از مهم تری��ن وظایفی ک��ه بر عهده 
شهرداری قرار گرفته، تکمیل شبکه معابر است که اقدام الزم 

در این خصوص صورت پذیرفته است.
امینی عنوان کرد: مارچین، نخس��تین منطقه ای اس��ت که 
احداث فضای س��بز آن مد نظر قرار گرفته و طول مادی های 
ای��ن منطق��ه ۲۱ کیلومتر اس��ت که اق��دام به س��اماندهی 
آنها کردیم. وی با اش��اره به آزادس��ازی های ص��ورت گرفته 
توسط شهرداری منطقه هش��ت رضایتمندی مردم را مورد 
تأکید قرار داده و گفت: طی ش��ش س��ال اخی��ر هیچ مالکی 
 نمی تواند ادعا کند از شهرداری این منطقه حقش را دریافت

 نکرده است.
ش��هردار منطقه هش��ت اصفهان با اش��اره به وجود برخی از 
مشکالت که شهرداری با آن دست  و پنجه نرم می کند، تأکید 
کرد: ش��هرداری این منطقه برای آزادسازی ها، طبق دستور 

محاکم قضایی مبلغ ۱3/۷ میلیارد تومان بدهکار شده است.
وی با بیان این که یک س��ری از مش��کالت فعلی شهرداری 
منطقه هش��ت اصفهان مربوط به س��ال ۱38۰ و پیش از آن 
اس��ت، تأکید کرد: این مش��کالت در حال حاضر گریبان گیر 

مدیریت فعلی شده است.
شهردار منطقه هشت اصفهان روش��ن شدن حق مردم برای 
دانستن حقوقشان را بس��یار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در 
این راستا روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه کمیسیون توافق 

تشکیل و حقوق مردم برایشان روشن می شود.

 شورای ستاد مدیریت بحران استان 
 گروه 
اصفه��ان در جلس��ه ای مش��ترک با شهر

اعضای شورا، تعطیلی پنجشنبه ها را 
راهی برای کاهش آلودگی هوا عنوان کردند.

منصور شیشه فروش در جمع مسئوالن شورای ستاد مدیریت 
بحران اس��تان اصفهان طرح تعطیلی اصفه��ان در روز های 
پنجشنبه را مورد بحث قرار داد و گفت: در بررسی های انجام 
شده در ستاد بحران استان به این نتیجه رسیدیم که تعطیلی 
پنجشنبه ها سبب کاهش چش��مگیر آالینده های جوی در 
اصفهان می شود. وی تصریح کرد: در سال های گذشته تجمیع 
آالینده ها در روز های پنجشنبه نسبت به روز های دیگر بیشتر 
بوده و آمار و اطالعات موجود در استان حاکی از کاهش میزان 

آالینده های جوی اصفهان در روز های تعطیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان متذکر شد: طرح 
تعطیلی اصفهان در روز های پنجشنبه به صورت مقطعی اجرا 
خواهد ش��د و با اجرای این طرح س��اعت کاری دستگاه های 
اجرایی شهر اصفهان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از هفت 

صبح تا ۱۵ بعد از ظهر اعمال می شود.
محمود محمدزاده، مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در ادامه 
با اشاره به این که توجه به سالمت آسیب پذیر ترین شهروندان 
کالنشهر اصفهان از مهم ترین دالیل بهزیستی برای تعطیلی 
اصفهان در روز های پنجشنبه به شمار می رود، گفت: کودکان 
مهد کودک ها به عنوان آسیب پذیر ترین قشر موجود در جامعه 
هس��تند و در حال حاضر حداقل بیش از۵۰۰ مهدکودک در 

کالنشهر اصفهان وجود دارد.
به گفته وی، در حال حاضر تعامل و ارتباط خانواده ها به میزان 
بسیاری کاهش یافته و تعطیلی اصفهان در روز های پنجشنبه 

اثرات فردی و خانوادگی بسیاری دربر دارد.
بابک صادقیان، مسئول آزمایش��گاه هوای اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان نیز با اشاره به این که با توجه به 
شرایط خاص حاکم بر استان عوامل طبیعی می توانند عوامل 
انسان ساز آلودگی هوای اصفهان را تشدید کنند، اظهار کرد: 
تعطیلی پنجش��نبه ها می تواند در جلوگیری از آلودگی هوا 

کمک بسزایی داشته باشد.
وی افزود: س��کون هوا س��بب افزایش آالینده های جوی در 
کالنش��هر اصفهان می ش��ود و تعطیلی اصفهان در روز های 
پایانی هفته، سبب کاهش درصد آالینده های جوی می شود.

مس��ئول آزمایش��گاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان متذکر شد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از 
آالینده های جوی موجود در کالنشهر اصفهان ناشی از تردد 

وسایل نقلیه است.

در شورای ستاد مدیریت بحران استان اصفهان بررسی شدشهردار منطقه هشت شهرداری اصفهان خبرداد

تحقق کاهش آلودگی هوا با تعطیلی پنجشنبه هابی اعتمادی را به حداقل رساندیم

مراسم دعای عرفه در زاینده رود

SMS

    پیش��رفته ترین س��امانه پایش غذا در ایران 
راه اندازی شده است. 

    در تقدیری ک��ه در ته��ران از واحدهای برتر 
تولید غ��ذا در ته��ران به عم��ل آم��د، اصفهان 
توانست با کسب رتبه های برتر به مراتب از دیگر 

استان های کشور موفق تر عمل کند. 
    برای تحق��ق تولید محصول حالل، س��امانه 
کنترل واردات مرکزی تأسیس ش��ده که در آن 
تحقیقات مربوط به تولیدات حالل انجام می شود 
تا منابعی که ش��کی در حالل بودن آن اس��ت در 

کش��ور تولید نش��ود و همچنین جزو محصوالت 
وارداتی نباشد.

     آمارهای جدید نشان می دهد که بیماری های 
قلب و عروق و همچنین بیماری های س��رطانی، 
رتبه های دو و سه مرگ و میر در کشور را به خود 

اختصاص داده است.
    متأس��فانه در تحقیق��ات ب��ه عم��ل آم��ده 
بررسی ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۰ رویه 
بیماری هایی که منجر به مرگ می شود تغییر پیدا 
کرده و سرطان جایگاه دوم مرگ و میر را به خود 

اختصاص داده است. 
    در کتاب مرج��ع )کراس( 4۰ ت��ا 6۰ درصد 
بیماری متابولیک مرتبط به تغذیه بوده و تغذیه 

عامل اصلی آن معرفی شده است. 
    امراض��ی که به ندرت در س��نین ب��اال دیده 
می شد، امروز ش��اهد بروز آنها در سنین پایین به 
دلیل عدم تغذیه مناسب هستیم و باید سعی کنیم 
وضعیت تغذیه مردم را سامان ببخشیم تا بسیاری 

از مشکالت برطرف شود. 
    خوش��بختانه با توج��ه ب��ه آموزش هایی که 

در کش��ور داده شده، شاهد آن هس��تیم که اکثر 
کارخانه های تولی��د مواد غذایی اق��دام به تولید 

محصول با ضریب سالمتی باال می کنند.
     در ایران به دلیل ن��وع فرهنگ و مذهب باید 
تفاوت��ی در تغذیه مناطق مختلف وجود داش��ته 
باش��د که در تحقیقات ب��ه عمل آمده ب��ه نتایج 

فراوانی در قالب راهبردهایی رسیده ایم.
     نباید کیفی��ت را فدای ایج��اد ذائقه کنیم تا 
بتوانیم یک فروش مطلوب  از محصوالت تولیدی 

داشته باشیم. 
   ایجاد ذائقه جدید، مردم را تنوع طلب می کند 
که می تواند ضربه به جامعه بزند و همراه با آن افت 

کیفیت را به همراه داشته باشد. 
    الزم اس��ت ب��ا ایج��اد زمینه ه��ای متعدد، 
دسترس��ی آس��ان به محصوالت را فراهم آوریم 
تا تنها ذائقه سازی برای فروش محصول استفاده 

نشود. 
   باید تالش کنی��م محصولی را که به س��مت 
ذائقه جدید می رود محدود کنیم و در واحدهای 

تولیدی به افزایش کیفیت آن بپردازیم.
    مؤلفه های مؤثری برای سالمت از سوی وزارت 
بهداشت و درمان مشخص ش��ده که از میان آنها 
می توان به بحث تغذیه که از مهم ترین آنهاس��ت 

اشاره کرد. 
    در بررسی های انجام شده در کشور می توان 
به نوع م��رگ و میرها که در درجات یک تا س��ه 
است رس��ید که س��بد تغذیه خانوار در آن نقش 

مؤثری دارد. 
    اهمیت مبحث تغذیه بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت، زیرا هر وقت گرسنه می ش��وید باید غذا 
بخورید، ولی ای��ن مس��أله در مباحثی همچون 
مصرف دارو صحت ندارد؛ زیرا این مصارف دایمی 
نیس��ت و تنها در صورت بروز بیماری نیاز به آن 

حس می شود. 
    سالمت غذا به خاطر این که بر سالمت جسم 
و روح تأثیر دارد، بسیار مهم است و باید در مصرف 
آن دقت نظر ش��ود تا هر غذایی را در برنامه خود 

قرار ندهیم.
    در آیات و روایات تأکید ش��ده که لقمه حالل 
مصرف شود تا در رش��د معنوی و ارتقای سالمت 

روحیتان اثر گذار باشد. 
   هیچ گاه خداوند ش��فا را در خوراک حرام قرار 
نمی دهد؛ زی��را با قوانی��ن خ��ودش در مغایرت 

خواهد بود.  
    با توجه به س��ال تولید ملی و ش��رایط خاص 
حاکم بر کش��ور، ما می توانیم ه��ر تهدید را که از 
سوی ایادی استکبار بر ما وارد می شود به عنوان 
یک فرصت تلقی کنیم؛ زیرا در صنایع غذایی که 
بخش بزرگ مواد اولیه آن در کشور تولید می شود 

خودکفایی امکان پذیر است.
    سعی کنیم از ابتدای کودکی فرزندانمان را به 
مصرف غذای سالم عادت دهیم تا در آینده دچار 

مشکل نشوند. 
    در جمهوری اسالمی تولید یک جهاد است تا 
کش��ور بتواند روی پای خود بایستد و کسانی که 
در این عرصه گام بر می دارند جهادگر به ش��مار 

می روند. 
    در بررس��ی های انجام ش��ده به ای��ن نتیجه 
رس��یدیم که برای تولید محص��ول حالل طیب 
باید پیوند مستحکم بین صنعت، حوزه و دانشگاه 

ایجاد کنیم. 
    اگ��ر در اقتص��اد مقاومت��ی بخواهیم حرکت 
اساسی داشته باشیم، باید نگاه ها را عوض کنیم که 
این کار در سایه تغییر نگرش ها در روش شناسی و 
معرفت شناسی علوم صورت می پذیرد که در پرتو 

حوزه و دانشگاه است.
     اگر بخواهیم غذای ح��الل طیب تهیه کنیم 
باید تحقیقاتی ارایه دهیم که از نگاه اسالم و علم 

برخیزد.
      نوش��یدن و ی��ا خ��وردن در روح انس��ان 
واکنش هایی را به هم��راه دارد، به همین جهت 
ما باید به س��مت برنامه ای برای تولید برویم که 

مبنای توحیدی در آن باشد. 
    باید در ایران تولید غذای حالل طیب آغاز شود 
و زمینه آن ایجاد مؤلفه های  تولید صحیح در پرتو 

صنعت، حوزه و دانشگاه است.
     امیدواریم با عمل به دستورهای دینی، دانش 
اس��المی به همراه تولی��د داخلی را ب��رای ایران 
رقم بزنیم که در کن��ار آن غذای حالل طیب را از 

اصفهان به جهانیان معرفی کنیم.

در همایش روز جهانی غذا مطرح شد

راه اندازی پیشرفته ترین سامانه پایش غذا در ایران

داوود  هفتمین همایش روز جهانی غذا در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزارشد.  در این مراسم 
وحید صادقیان مدیرکل ارزیابی و نظارت فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، شاهین شیرانی رییس شیخ جبلی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرتضی صفوی دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و حسن کامران عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی به ایراد سخن در رابطه با نحوه تغذیه پرداختند. عالوه بر این، 
همزمان با این همایش دهمین نمایش�گاه صنایع غذایی از چهارم آبان ماه کار خود را شروع و تا هفتم آبان ماه ادامه داردتا دستاوردهای 

این صنعت را درایران در معرض دید عموم قرار دهند. در ادامه گزیده ای از صحبت های سخنرانان را می خوانید:



چهره روزیادداشت

تولید کالف گرم با ضخامت 
۱۶میلی متر در فوالد مبارکه 

کارشناس متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
نخستین بار در این شرکت، کالف گرم با ضخامت ۱۶ میلی متر و استحکام 
باال تولید شد. شاهرخ پورمستدام در این باره اظهار داشت: این کالف گرم 
در ضخامت ۱۶ و عرض یک هزار و ۵۰۰ میلی متر برای لوله های آبرسانی 
تولید شده است.  وی افزود: استحکام کشش��ی این نمونه فوالد باالتر از 
۵۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع برآورد شده و در طراحی اولیه خط نورد گرم، 

همین نوع فوالد حداکثر تا ضخامت ۱۲ میلی متر قابل تولید بوده است.

 کارت های سوخت
 طبقه بندی می شوند

همزمان ب��ا اجرای طرح عرض��ه منطقه ای س��همیه گازوئیل و آغاز 
جمع آوری و غیرفعال س��ازی کارت های غیرمج��از گازوئیل، طرح 
طبقه بندی کارت سوخت خودروها مطابق با سه معیار کالس موتور، 
تناژ و نوع خودرو در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر این اساس، 
سهمیه روزانه گازوئیل خودروها در استان های سیستان و بلوچستان، 
زنجان، همدان، کردس��تان، خوزستان، بوش��هر، آذربایجان غربی، 
خراسان جنوبی، خراس��ان رضوی، هرمزگان، کرمانشاه، کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، کرمان، چهارمحال و بختی��اری، اصفهان، یزد، 

لرستان و ایالم به طور منطقه ای عرضه می شود. 

خودکفایی پاالیشگاه اصفهان  
در فناوری نفت 

سرپرس��ت بخش تحقیق و ساخت پاالیش��گاه اصفهان 
گفت: هم اکن��ون بیش از7۰ درصد کااله��ای مورد نیاز 

اصفهان از داخل تأمین می شود.
مس��عود متولی با بیان این که بیش��تر نیاز بخش کاال و 
تجهیزات به قطعات ماش��ین آالت دوار به ویژه توربین 
و کمپرس��ور مربوط اس��ت، افزود: با مدیریت پاالیشگاه 
 و ت��الش س��ازندگان ایران��ی خرید خارج��ی در بخش 

ماشین آالت دوار امسال به طور کامل قطع شد.

 پایان اعتصاب رانندگان 
تانکر سوخت در اصفهان

اعتصاب رانندگان تانکر سوخت در اصفهان پایان یافت. 
رانندگان تانکرهای سوخت رس��ان عصر روز پنجشنبه 
 اعتصاب خ��ود را پای��ان دادند و با س��وخت رس��انی به 

پمپ بنزین ها، ازدحام مردم کاهش یافت. 
قب��ال ریی��س کان��ون انجم��ن ه��ای صنف��ی اس��تان 
اصفه��ان گفته ب��ود که رانن��دگان تانکرهای س��وخت 
در اصفهان با خواس��ت افزای��ش کرایه، از چهارش��نبه 
ش��ب اعتصاب ک��رده اند. ای��ن اعتصاب س��بب کاهش 
س��وخت رس��انی به پمپ بنزین ها و ازدحام مردم برای 
دریافت بنزین ش��ده بود. در باره س��رانجام درخواست 
نن��دگان تانکره��ای س��وخت، خب��ری منتش��ر   را

نشده است. 

انتصاب شفیعی به عنوان 
مدیرکل جدید استاندارد

طی حکمی رسمی از س��وی نظام الدین برزگری، رییس 
س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و تحقیقات صنعت��ی ایران 
غالمحسین ش��فیعی به عنوان مدیرکل جدید سازمان 

استاندارد استان اصفهان منصوب شد.
بر اس��اس این حکم ، اصغ��ر صالح زاده مدیرکل س��ابق 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان پس 
از حدود دو سال فعالیت در این سمت، به عنوان مدیرکل 
دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد ایران 
انتصاب شده است. غالمحسین شفیعی، مدیرکل جدید 
سازمان استاندارد اس��تان اصفهان قبل از این انتصاب، 

مدیرکل همین سازمان در استان فارس بود. 

اخبار کوتاه

اخبار اصفهان 

4
قیمت ظروف، عامل گرانی لبنیات!

تفاوت نرخ ارز که به صورت مبادله ای به ۲۵۵۰ تومان رسیده ،  می تواند به عنوان عامل گرانی ظروف پالستیکی 
محسوب ش��ود. دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با بیان این که قیمت مواد پتروشیمی تقریباً 

صددرصد افزایش داشته، از مذاکره وزارت صنعت با شرکت پتروشیمی در این باره خبر داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهدی غضنفری 
گرانفروشی تخلف صنفی است و به ش��دت با آن برخورد می کنیم، اما 
گرانی ریشه های متعددی دارد که نوسان ها و افزایش قیمت ارز و رفتار 
نامناسب بورس کاال دو ریشه آن محسوب می شوند. به جز اثر مستقیم 
ارز، متأس��فانه بورس کاال به پدیده ای برای گرانی کاالهای پایه تولید 
)پتروشیمی و فوالد( تبدیل شده است. از طرفی، صنایع پایه قیمت خود 
را چند برابر می کنند و در بورس س��هام نشان می دهند که چه رشدی 
کرده و ازطرفی دیگر صنایع پایین دس��تی ما ت��وان خرید محصوالت 
پتروشیمی و فلزات را ندارند، 
بنابراین ش��اخص بورس باال 
می رود و یک رکورد پسندیده 
محسوب می شود و همچنین 
صنایع پایین دستی با مسائل 
عدیده ای مواجه می ش��وند؛ 
چرا ک��ه ق��ادر ب��ه پرداخت 
 پولی که پتروشیمی و فلزات 

می خواهند نیستند.
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درس��ت اس��ت که تعطیالت دارای ابعاد گوناگ��ون مذهبی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اس��ت و باید در یک 
نگاه جامع به همه آنها توجه داش��ت، اما واقعیت آن است که 
تعطیالت هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی بر اقتصاد 
وارد می سازند که با استفاده از آمار مربوط، به جبران خدمات 
کارکنان می توان هزینه های مستقیم تعطیالت رسمی برای 
استان را محاسبه کرد، ولی درخصوص هزینه های غیرمستقیم 
تعطیالت به دلیل نبود آمار قابل اتکا، نمی توان در این خصوص 
جز گمانه زنی، تحلیل درستی ارایه ارائه داد و باید منتظر ماند 

تا این تعطیلی آثار خود را به مرور نشان دهد. 

یک آمار واقعی از وضعیت تعطیالت
باید توجه داشت که با احتساب متقارن بودن تعطیالت رسمی 
با روزهای پنجشنبه و جمعه، تعداد روزهای تعطیل رسمی در 

ایران به طور میانگین ۲۰/۵ روز در س��ال است که در برخی از 
سال های گذشته به ۱8 روز نیز رسیده است. 

در ادام��ه این گزارش، آم��ار کل تعطیالت در ای��ران با برخی 
کشورهای جهان مقایسه شده است: 

بررس��ی ه��ا نش��ان می ده��د تعطی��الت س��الیانه اکث��ر 
کش��ورهای جهان بی��ن ۱۱۰ تا ۱۲9 روز اس��ت. ب��ه عنوان 
مث��ال کش��ورهایی همچ��ون روس��یه ۱۲3 روز، ژاپ��ن 
۱۱9 روز، ترکی��ه، اتریش و ک��ره جنوبی هر ی��ک ۱۱7 روز، 
کان��ادا و ایتالی��ا ۱۱۶ روز، آمریکا، اس��پانیا، چی��ن، مالزی و 
 دانمارک نیز ۱۱۵ روز تعطیالت س��الیانه رسمی را در کشور 

خود دارند.
البته به این تعطی��الت باید تعطیالت اختصاص��ی بانک ها و 
 کارخانه های آنها را نی��ز اضافه کرد، اما در ایران با احتس��اب 
»۲۵ روز تعطیلی رس��می« و »۵۲ روز تعطیلی روز جمعه«، 

تعداد روزهای تعطیل به »77 روز« می رس��د. حاال اگر به این 
تعداد روزتعطیل  » پنجشنبه تعطیلی« نیز افزوده شود تعداد 
 کل روزهای تعطیل در اس��تان اصفه��ان »۱۲9روز« خواهد 

بود.
آنچه که در مطبوعات و س��ایت ها مطرح می شود و تعطیالت 
 در ای��ران را بیش��تر از هم��ه کش��ورهای جهان م��ی دانند،

 ناظر ب��ه تعطیالت رس��می اس��ت که بای��د گف��ت واقعیت 
این گونه نیست؛ واقعیت آن اس��ت که اگر چه هم اکنون ۲۵ 
روز تعطیلی رس��می در تقویم کش��ور وج��ود دارد، ولی ۱۵ 
روز آن مربوط به مناس��بت های اس��المی و مذهبی بر اساس 
تقویم قمری اس��ت که ب��ه خاط��ر همزمانی آن ب��ا روزهای 

تعطی��ل آخر هفت��ه، میزان 
تعطی��الت واقع��ی کش��ور 
ب��ه ط��ور متوس��ط حدود 
۲۰ روز ش��ده و در برخ��ی 
 از س��ال ها ب��ه ۱8 روز نیز 

رسیده است.

تحلی�ل اقتص�ادی  
یک روز تعطیل

بررس��ی ابعاد اقتصادی این 
طرح از مس��ائلی اس��ت که 
با اس��اتید اقتصاد دانش��گاه 
اصفهان در میان گذاش��ته 
ش��د؛ اظهارات کارشناسی 
برای طرح هیچ کدام از ابعاد 
تاکنون مشخص نشده است، 

این امر از سوی هیچ یک از این کارشناسان صورت نپذیرفت و 
تنها نکته ای که بر آن تأکید شد، ارائه گزارش ارزیابی اقتصادی 

اجرای این طرح بود.
 به گفته یکی از این اس��اتید، تنها زمانی می توان این طرح را 
به قضاوت گذاش��ت که طیف منافع و هزینه ها مشخص شود 
و هزینه و فایده اجرای این طرح در گزارش��ی میدانی بررسی 

شده باشد. 
از س��وی دیگر در جریان  بررس��ی نگاه کارشناسان، مشخص 
شد بررسی هزینه آلودگی هوای اصفهان  از مواردی است که 
در صورت تصویب، از موضوعات آتی تز دانشجویان دانشکده 
اقتصاد اصفهان اس��ت اما تاکنون در این ب��اره کار تحقیقاتی 

دانشگاهی صورت نپذیرفته است. 

تحلیلی بر یک روز از تعطیلی اقتصاد اصفهان 

مدیریت تعطیل تعطیالت 

وقتی رییس جمهور می خواهد چند ساعتی از وقتش را به بازدید از یک زندان بگذراند اما  شهرزاد 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این درخواست اعالم می کند که » در حال حاضر اولویت باباعلی پور

اول مملکت در باب مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است« باید پی برد که در چنین اوضاعی 
به هر اتفاقی باید از باب اقتصادی نگاه کرد. این روزها که حرف تعطیل ش�دن پنجش�نبه های اصفهان با تصویب 
شورای ستاد بحران جدی ش�ده، دیگر نمی توان به اظهاراتی بها داد که می گویند »باید از نگاه صرفًا اقتصادی به 

تعطیالت پرهیز کرد«.

 تنها زمانی 
می توان این 

طرح را به قضاوت 
گذاشت که طیف 
منافع و هزینه ها 

مشخص شود و 
هزینه و فایده 

اجرای این طرح در 
گزارشی میدانی 

بررسی شده باشد

رشد  بورس به درد  صنایع نمی خورد
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9- آقای محمد هادی آذری قطب آبادی شاکی: به نشانی شیراز خ آزادگان خ شهاب کوچه ۱3 پ 98، ۱۰- آقای 
محمدرضا صفری شاکی به نشانی اصفهان پایگاه هشتم شکاری بلوک ۲3 دیسمان طبقه اول، ۱۱- آقای حسن 
امامیان شاکی به نشانی اصفهان پایگاه هشتم شکاری دیسمان ۱۲ طبقه اول منزل راست پله راست، ۱۲- آقای 
سید حسن پرورش شاکی به نشانی تهران سه راه )سه راه آذری( شهرک توحید بلوک ۲ یی کیو طبقه دوم پ ۱۶، 
۱3- آقای رامین پناهی شاکی به نشانی اصفهن پایگاه هشتم شکاری دیسمان ۱۱ پله چپ طبقه سوم منزل راست، 
۱4- آقای محمد کشاورز شاکی به نشانی اصفهان پایگاه هشتم شکاری، اتهام ها: ۱- استفاده از اوراق مجعول، 
۲- جعل، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقایان علی عسگری حسنوند 
فرزند محمدرضا و منصور زمانیان مجهول المکان هر دو دائر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول به این شرح که با 
استفاده از اوراق هویتی و گواهی کسر حقوق شکات فوق متهمین چند فقره وام برای خود و دیگران اخذ کرده در 
قبال وام هایی که اخذ می شده به ضامنین وام ها مبالغی پرداخت می شده است دادگاه نظر به اینکه متهمین وام 
گیرنده یا دالل بر این امر بوده و اسناد ارائه شده به آنان و سپس به بانک مربوطه توسط اشخاص دیگری که آنان در 
شغل نظامی در پایگاه هشتم شکاری به خدمت اشتغال داشته اند ارائه شده و بین شکات و متهمین هیچ مالقاتی 
صورت نگرفته است از طرفی در دادسرای نظامی به اتهامات متهمین نظامی که با ارائه اسناد مجعول وام گرفته 
یا امتیاز وام را فروخته اند رسیدگی شده و احکام مربوطه در حال اجراء است فقط متهمین فوق الذکر نسبت به 
پرداخت اقساط وام های اخذ شده اقدامی نکرده اند که رضایت شکات توسط متهم ردیف اول به موجب اسناد 
رسمی متعدد اخذ شده است از طرفی دلیلی بر اثبات جعل توسط متهمین ارائه نشده است لذا دادگاه ارتکاب بزه 
های فوق را محرز ندانسته مستنداً به اصل 37 از قانون اساسی رأی بر برائت متهمین صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان است. 

م الف/ ۱۲۵۶۲ محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه ۱۱8 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
۵۲3۲ شماره اجرائیه: 9۱۱۰4۲۰3۵۰8۰۰۲74، شماره پرونده: 89۰998۰3۵۰8۰۰3۵۱، شماره بایگانی شعبه: 
89۰3۵۱، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۱۱۰۰9۰3۵۰8۰۲۱89، و شماره دادنامه مربوطه 
9۱۰997۰3۵۰8۰۰37۵ محکوم علیه حمیدرضا پورنقشبند مجهول المکان محکوم است به استرداد ۱۰۶3/۲۰ 
گرم طالی ۱8 عیار و پرداخت مبلغ ۱77/۶۱۲/۰۰۰ ریال عواید مربوط به طالی مزبور و پرداخت مقدار دوازده هزار 
و ششصد یورو اروپایی با احتساب خسارت دادرسی )۶879۵۰۰ ریال( در حق محکوم لهما ۱- جهانگیر کشوادیان 
۲- فرانسیس کارامل آگان هر دو به نشانی: اصفهان خ کاوه خ گلستان کوی الهیه بن بست الهیه پ 3 با وکالت داریوش 
توکلی نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی روبروی سرپرستی بانک ملت کوچه مرادی پ ۱۶ طبقه اول. رأی صادره 
غیابی بوده و حق االجرا ۱7۰99۶۰۰ ریال می باشد که برعهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: ۱- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. ۲- ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحاً 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي 
مدني مصوب 79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب ۱۰ آبان ۱377 توجه نمائید. 

م الف/ ۱۲۵7۰ هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
۵۲33 ش��ماره دادنامه: 9۱۰997۰3۵۰۶۰۰9۲4، ش��ماره پرونده: 9۰۰998۰3۵۰۶۰۰7۶۱، شماره بایگانی 

شعبه: 89۰998، خواهان ها: ۱- آقای سید وحید حسینی با وکالت آقای مجتبی نصرآزادانی به نشانی اصفهان خ 
شریعتی غربی حدفاصل خیابان حکیم نظامی و توحید ساختمان آریا طبقه چهارم واحد 7 دفتر کالت، ۲- آقای 
سید وحیدحسینی با وکالت آقای مجتبی نصرآزادانی به نشانی اصفهان خ شریعتی غربی حدفاصل خیابان حکیم 
نظامی و توحید ساختمان آریا طبقه چهارم واحد 7 دفتر وکالت، خواندگان: ۱- آقای اکبر عطایی خوراسگانی با 
وکالت آقای اکبر نصرآزادانی به نشانی خ شریعتی غربی مجتمع رامین ط اول واحد سوم، ۲- آقای حمید قربانی 
3- آقای جواد چنگانی همگی به نش��انی مجهول المکان 4- آقای اکبر عطایی خوراسگانی به نشانی اصفهان خ 
همدانیان خ آزادگان مجتمع قدیر پ ۲۶۱، خواسته ها: ۱- مطالبه وجه چک، ۲- مطالبه خسارت 3- جلب ثالث 
)مالی منقول و غیرمنقول( گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص واخواهی آقای سید وحید حسینی فرزند اصغر با وکالت آقای مجتبی 
نصرآزادانی به طرفیت آقای اکبر عطایی خوراسگانی فرزند جواد با وکالت آقای اکبر نصرآزادانی نسبت به دادنامه 
شماره 9۰۰997۰3۵۰۶۰۰77۵ مورخ 9۰/۶/۶ دعوای جلب ثالث واخواه به طرفیت واخوانده با وکالت وکالی یاد 
شده و آقایان جواد چنگانی و حمید قربانی به خواسته محکومیت مجلوبین ثالث به پرداخت وجه سه فقره چک 
استنادی واخوانده و رد دعوای اصلی جمعاً به مبلغ ۲4۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی، از توجه 
بر دادخواست تقدیمی واخواه و با عنایت به تصاویر مصدق دادنامه های شماره ۱۵4۶-88۰ مورخ 88/۱۱/4 صادره 
از شعبه ۱۱9 دادگاه عمومی جزایی اصفهان که به موجب دادنامه شماره ۱8۲-89۰ مورخ 89/۲/۱۱ صادره از شعبه 
۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تأیید و قطعی شده است و داللت بر محکومیت مجلوبین ثالث به اتهام تحصیل 
مال از طریق نامشروع و در رابطه با چک های استنادی و اخوانده دارد و با عنایت به اینکه واخوانده اظهار می دارد که 
در قبال پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد که در اواسط آذرماه سال ۱38۵ از حساب هایش پرداخت نموده و 
به آقای حمید قربانی )مجلوب ثالث( به توصیه آقای چنگالی )مجلوب ثالث دیگر( که برادر خانمش می باشد دریافت 
نموده است و با عنایت به اینکه پرینت حساب های واخوانده، مأخوذه از بانک های اعالم شده داللت بر پرداخت مبلغ 
مذکور در زمان مورد ادعا ندارد و با عنایت به اظهارات واخوانده در پرونده کیفری که در تعارض با اظهارات فعلی خود 
اظهار می دارد وجه را به مجلوبین ثالث پرداخت نموده است دادگاه به لحاظ عدم احراز وصول چک های استنادی 
واخوانده در قبال پرداخت وجه مورد ادعای مشارالیه و رابطه خویشاوندی با احد از مجلوبین ثالث واخوانده را دارنده با 
حسن نیت ندانسته و با احراز انتقال چک به نحو مغرضانه واخواهی را وارد تشخیص ضمن فسخ دادنامه معترض عنه، 
و به لحاظ عدم طرح دعوا از ناحیه ذینفع واقعی مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا 
و نسبت به دعوای جلب ثالث به لحاظ اینکه صادرکننده چک استحقاق مطالبه وجه چک های صادره خود را ندارد 
دعوای مطروحه را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱97 قانون یاد شده، رأی بر بطالن دعوا صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف/ ۱۲۵73 

محمدی- رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
۵۲34 نظر به اینکه آقاي محمدحسن مصدقیان باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسماًگواهي 
شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت شدانگ پالک شماره ۵3 فرعي از ۲۲۵ اصلي شده ) که سابقاً بشماره اصلي 
۶8/۱ بوده که به ۲۲۵ اصلي تبدیل گردیده ( وسندمذکوردر صفحه ۲۱7 دفتر 3۵8 بنام خانم رضوان مصدقیان 
ثبت و صادرگردیده سپس نامبرده بموجب سندرسمي شماره  9۲۰۲3 – 8۰/۱۱/۱۵ دفتر 4 شهرضا تمامت 
ششدانگ رابه محمدحسن مصدقیان انتقال داده که آقاي محمدحسن مصدقیان تقاضاي صدورسندمالکیت 
المثني نموده اند لذا دراجراي ماده ۱۲۰آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

حصر وراثت
۵۲3۵ آقای حسین حاج حیدری بوکالت از خانم پروانه غفوری ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 38۰ به شرح 
دادخواست به کالسه ۵9۰/9۱ ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبداله غفوری ورنوسفادرانی بشناسنامه 9۶۵ در تاریخ ۱38۶/۱۲/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- صاحب باایمان فرزند محمد ش ش ۱۱۵4۰ )همسر دائمی 
متوفی(، ۲- معصومه غفوری ورنوسفادرانی فرزند عبداله ش ش ۲۰3 )فرزند(، 3- پروانه غفوری ورنوسفادرانی 
فرزند عبداله ش ش 38۰)فرزند(، 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 هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
473۱ نظر به اینکه خانم گل ؟ نورزهی فرزند ظریف به اتهام ضرب و شتم عمدی با چاقو حسب شکایت آقای 
عبدالخالق نورزهی فرزند حمزه از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 9۱۰۱۵۱ د/ 3۲ تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
3۲ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف/ ۱۰۵۵3 شعبه 3۲ دادیاری مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
۵۰94 شماره: 9۱۱۰۱۱۰3۶49۰۰۶۲4 نظر به اینکه خانم سمانه سلطانی وشاره به اتهام مزاحمت تلفنی حسب 
شکایت خانم فریده رحیم زاده خراسانی فرزند مرتضی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 9۱۱۱3۵ د/ 3۰ 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است، بدین وسیله در 
اجراي ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 3۰ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای 
ناحیه ۲ اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر گردد. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار این آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ ۱۱84۲  صادقی- دادیار شعبه 3۰ دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی دعوت و ابالغ دادرسی
۵۲47 از دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالسه 48۲/9۱ ح ۲ به آقای 
عباسعلی حیدری علمدارلو فرزند ایاز خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن آقای محمدسلیمانی فرزند صفر ساکن درچه خ امام کوچه اردیبهشت بن بست شهید اسکندری پالک 93 
بخواسته: انتقال سند و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید برای روز چهارشنبه مورخ 9۱/9/۲۲ ساعت 
4/۲۰ عصر در شورای حل اختالف شعبه دوم خمینی شهر مراجعه نماید و چنانچه جهات ردی دارید بصورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و شورا غیاباً رأی صادر 
خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورای مربوطه مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 7۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. 

دفتر شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
۵۲48 کالسه پرونده: ۲۱۲4/9۰، شماره دادنامه: ۱34۵، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: صفر علی بیداروندی نشانی: اصفهان شاهین شهر خیابان سعدی جنوبی بین فرعی ۱ و ۲ مجتمع تیام 
واحد 8، خوانده: مهرداد هادوی فر مجهول المکان، خواسته: مطالبه 3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به انضمام 
خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای صفرعلی بیداروندی به طرفیت آقای مهرداد هادوی فر به خواسته مطالبه 
مبلغ 3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد تصویر مصدق یک فقره چک به شماره ۰۰973۲-88/۱۱/۲۰ به عهده بانک 
صادرات شهرک محمودآباد به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی، نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و به لحاظ اینکه مشارالیه 
چک را به نمایندگی از شرکت مهر گستر پردیس صادر نموده است و با شرکت مذکور متضامناً مسئول پرداخت 
وجه چک می باشد و مستنداً به ماده ۱9 قانون صدور چک و نیز تبصره ذیل ماده ۲ قانون مذکور و مواد ۱98 و ۵۲۲ 
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3۰/۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )88/۱۱/۲۰( تا زمان وصول برمبنای نرخ تعیین 
شده توسط بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

۵۲49 خانم اقدس طاهریان با وکالت خانم الهه سادات مبلغ دارای شناسنامه شماره 4۱7۶۰ به شرح دادخواست 
به کالسه ۲49۲/9۱ ح ۱۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیدرسول مبلغ بشناسنامه 7۰۲7 در تاریخ 83/۱/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یک همسر به نام های ذیل: ۱- سیدعباس مبلغ ش ش 993، 
۲- سیدکاظم مبلغ ش ش ۱۱3۱، 3- سید حسین مبلغ ش ش 49۰، 4- سیدرضا مبلغ ش ش ۱37، ۵- عفت 
مبلغ ش ش ۲84۵۵، ۶- بتول مبلغ ش ش 7۶۲، 7- صدیقه مبلغ ش ش 34۵94، 8- اقدس طاهریان اصفهانی 
ش ش 4۱7۶۰ و الغیر. 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
۵۲۵۰ در خصوص پرونده کالسه 9۱-۶7۲ خواهان کامران روزبه دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک به 
مبلغ چهارمیلیون تومان به طرفیت مهدی شاه محمدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 9۱/9/۱3 
ساعت ۱۶/3۰ عصر 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 سجاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی 
پور پ ۵7 جنب ساختمان صبا مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه ۲3 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
۵۲۵۱ در خصوص پرونده کالس��ه 9۱-۱33۰ خواهان مریم صابری دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به 
طرفیت محسن هاشمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 9۱/9/۲۵ ساعت ۱۱ 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 ۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

تأسیس
۵۲۵۲ شماره: ۱879/الف9۱/۱۰3. آگهی تأسیس شرکت خدماتی درمانی امید شفا اسپادانا سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ ۱39۱/۰۶/3۰ تحت شماره 48۰8۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۲44۵ در این اداره به ثبت 
رسیده و در تاریخ ۱39۱/۰۶/3۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. ۱- موضوع شرکت: انجام 
کلیه امور خدماتی بهداشتی درمانی و نیز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قراردادهای 
خدماتی بهداشتی درمانی، انجام خدمات طب س��نتی، طب مکمل و طب اسالمی، خدمات آموزش، خدمات 
تحقیق و پژوهش و مش��اوره در زمینه طب سنتی، مکمل و موضوع فعالیت ش��رکت، صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی از جمله کاال و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، تهیه طبخ و توزیع غذا، انعقاد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )معاونت درمان(. ۲- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: ۱-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – خیابان 
سروش- حدفاصل چهارراه عسگریه وآل خجند- ساختمان سروش- طبقه همکف- کدپستی 8۱99۶۶3777- 
تلفن ۰3۱۱۲۲8۵۲4۰، ۱-3- شعبه به مدیریت آقای محمدحسین مانیان به آدرس ایران، هرمزگان، کیش، 
مهستان، فاز سی، بلوک ۵، طبقه ۵، واحد 3۱، کدپستی 794۱۶۶34۵3. 4- سرمایه شرکت: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال منقسم به یک هزار سهم ۱/۰۰۰ ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باشد که مبلغ 3۵۰/۰۰۰ ریال 
توسط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره ۶۶۵/3۲۰ مورخ ۱39۱/۵/7 نزد بانک رفاه شعبه امین اصفهان 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵- اولین مدیران شرکت: ۱-۵- آقای 
عباس گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲-۵- آقای محمدحسین مانیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-۵- آقای احسان نمازی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-۵- آقای احسان نمازی به سمت مدیر عامل به مدت 
۲ سال انتخاب گردیدند. ۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: ۱-8- خانم مریم طاهری به عنوان بازرس اصلی. ۲-8- خانم شهال سادات فیروزه 

به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ ۱۱37۶ آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان



 »طلوع« 
در تهران می درخشد 

اصالنی، نامزد جایزه 
»پلوس کمرایمیج« 

گروه فرهنگ - مس��تند »طلوع« به کارگردان��ی مصطفی حیدری اثر 
تولیدی تاالر هنر، به بخش ویژه شش��مین جش��نواره بین المللی سینما 
حقیقت راه یافت. مس��تند »طلوع« به همراه 15 مس��تند دیگر از میان 
مس��تندهای صنعتی و اقتصادی ارس��الی به دبیرخانه جش��نواره برای 
نمایش در بخش ویژه مسابقه ملی انتخاب شده است. بخش ویژه ششمین 
جشنواره بین المللی س��ینماحقیقت که به منظور پاسداشت سال تولید 
ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی در حال برگزاری اس��ت، به نمایش 
مستندهای صنعتی و کشاورزی اختصاص یافته است. در این بخش ویژه، 
مس��تندهایی با نگرش به فرهنگ کار، بهره وری و الگوی صحیح مصرف 
در عرصه های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی، با محوریت توجه به تولید 

ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به نمایش عمومی درخواهد آمد.

یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

جایزه بهترین مستند جشنواره »واگن« برای ایران 
سومین جش��نواره بین المللی فیلم »واگن« مکزیک جایزه بهترین مستند خود را به فیلم 
ایرانی اهدا کرد. مرز شکسته ساخته کیوان کریمی جایزه بهترین مستند جشنواره را از آن 

خود کرد و جایزه بهترین فیلم داستانی جشنواره به غروب از ایتالیا رسید. 

5

ویزای کوه قاف صادر شد 
نمایش »ویزای کوه ق��اف« از روز جمعه 
پنجم آبان ماه در تاالر فرشچیان اصفهان 
به روی صحنه رفت. این نمایش نوش��ته  
پیام س��عیدی و ولی اهلل داوری اس��ت و  
توس��ط گروه اجرایی بازنویس��ی شده و 
مژگان ابطح��ی نیز کارگردان��ی آن را بر 
عه��ده دارد. در این نمای��ش فریدالدین 
س��لیمانی، محمدحس��ن شهس��واری، احس��ان خادم��ی، مطه��ره 
نریم����انی، نعی��مه ح���دادی و ف��رزان���ه محب��وبی نقش آفرینی 
می کنند. گفتنی اس��ت، این نمایش از 5 الی 15 آبان ماه از س��اعت 

1۹:۳۰ در مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان به روی صحنه می رود.

 »سفرسنگ« نخستین فیلم سینمای 
دینی است!

حسن عباسی درباره خبر منتشره در مورد 
دیدار مس��عود کیمیایی ب��ا وی گفت: با 
توجه ب��ه این  ک��ه فیلم »سفرس��نگ« 
کیمیایی که در سال  های قبل از انقالب 
اسالمی س��اخته ش��د و تأثیر مثبتی در 
فضای انقالبی جوانان در آن زمان داشت، 
در این نشست با آقای کیمیایی به مباحث 
نظری این اثر کالس��یک پرداخته ش��د. عباس��ی تأکید کرد که فیلم 
»سفرسنگ«، نخستین فیلم سینمای دینی در تاریخ سینمای ایران در 
 قب��ل و بع��د از انقالب اس��المی اس��ت ک��ه ترجم��ان آیه  ش��ریفه : 
»ان اهلل ال یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفس��هم«، بوده و بازخوانی و 

بازشناسی آن به عنوان یک اثر کالسیک و مؤلف ضرورت دارد.

موسیقی سنتی غیرقابل تغییر است
ارس��الن کامکار گفت: موس��یقی سنتی 
غیرقابل تغییر اس��ت و این نوع موسیقی 
مانند هر س��نت دیگری باید براس��اس 

معیارهای گذشته پیش رود. 
ارسالن کامکار، آهنگس��از و نوازنده عود 
در پاسخ به این پرسش که چرا موسیقی 
س��نتی ما همپای ادبیات ن��وی ما پیش 
نرفته است، گفت: موس��یقی سنتی غیرقابل تغییر اس��ت؛ زیرا اگر نو 
و جدید شود دیگر موسیقی سنتی نیس��ت. موسیقی سنتی مانند هر 
سنت دیگری باید براساس معیارهای گذشته پیش رود و اگر بخواهیم 

آن را تغییر دهیم، کلیت این نوع موسیقی نیز از بین می رود.

 معاونت هنری، موسیقی را 
سرپا نگه داشته است

خواننده آلبوم موسیقی»مدارا« با اشاره به 
تعدد مجوز کنسرت ها و برقراری ارتباط 
سالم با مخاطب از این طریق، توجه ویژه 
دفتر موس��یقی و معاون��ت هنری وزارت 
ارشاد را عاملی دانست که موسیقی کشور 

را سرپا نگه داشته است.
شهرام شکوهی گفت: مسئوالن موسیقی 
کشور در زمینه رشد موسیقی بسیار کارآمد وارد عرصه شدند که تعداد 
مجوز آلبوم و همچنین کنسرت گویای این امر اس��ت. وی ادامه داد: 
یک سری مس��ائل از جانب خود موزیس��ین ها فضای موسیقی پاپ را 
ملتهب کرده که فکر می کنم تکراری و تقلیدی بودن آثار ساخته شده 

از بارزترین آنها به شما می آید.

 »قاتل ساکن شماره 21« 
در کتابفروشی ها

بیس��ت و چهارمین عنوان از مجموعه رمان های پلیسی »نقاب« با عنوان 
»قاتل ساکن شماره 21« نوشته س.آ. اس��تیمن با ترجمه عباس آگاهی 
توس��ط مؤسس��ه جهان کتاب منتشر ش��د. ش��خصیت قاتل این رمان، 
در کن��ار همه قتل های خود یک امضاء باقی می گذارد: مس��تر اس��میت. 
صحنه اصل��ی جنایاتی ک��ه در این داس��تان اتفاق می افت��د، محله های 
فقیرنشین شهر لندن و هوای به غایت مه آلود آن در کنار رود تایمز است. 

 قاتل خالف معمول پ��ای همه جنایاتش امضاء 
به جا می گ��ذارد. خواننده با خوان��دن رمان به 
زودی متوجه می شود که قاتل در یک پانسیون 
خانوادگی زندگی می کند و اعضای این پانسیون 
از تعداد انگشتان دس��ت تجاوز نمی کنند: یک 
افسر بازنشسته قش��ون هند، یک ش��عبده باز 
هندی، ی��ک هنرمند روس تبار، یک پزش��ک 
ناموفق، یک زوج میانه حال انگلیسی و در نهایت 

خانم گرداننده پانسیون.
این کتاب به تازگی با 168 صفحه، ش��مارگان 
هزار و 1۰۰ نسخه و قیمت55۰۰ تومان منتشر 

شده است.

 آیا پرستویی آشتی می کند؟
گروه فرهنگ: پرویز پرس��تویی بازیگری است که این 
روزها بی��ش از هر کار هنری، س��راغ خدمت رس��انی به 
زلزله زدگان آذربایج��ان رفته، اما پیش��نهادات کاری او 

همچنان زیاد است.
 آخرین فیلمی که از پرویز پرس��تویی روی پرده سینما 
رفت، »س��یزده 5۹« سامان س��الور بود که در جشنواره 
بیست و نهم فیلم فجر حضور داشت و سال ۹۰ هم اکران 
شد. اگرچه این فیلم در گیشه سینما موفقیت چندانی به 
دست نیاورد، اما این دلیل نمی شود که پرستویی عرصه 

بازیگری را رها کند.
در جش��نواره س��ی ام فیلم فجر نیز دو فیلم »خرس« به 
کارگردانی خسرو معصومی و »من و زیبا« به کارگردانی 
فریدون حس��ن پور با بازی پرس��تویی نمایش داده شد 
که هیچ کدام از ای��ن دو هنوز به اک��ران عمومی راه پیدا 
نکرده اند. چندی پیش یکی از رسانه ها خبری از پرستویی 
مبنی بر کناره گیری از عرصه بازیگری منتشر کرده بود. 
در این خبر عنوان شده بود پرویز پرستویی، بازیگر سینما 
این روزها به کار کشاورزی مش��غول است و در روستای 

پدری خود زندگی می کند.
همچنین ش��اهد مثال کناره گیری ای��ن بازیگر از عرصه 
سینما و تلویزیون نیز پیش��نهادات اخیر کارگردان های 
مطرح از جمله ابراهیم حاتمی کیا برای بازی در فیلم »چ« 

و نپذیرفتن پرستویی عنوان شده بود.
اما این بازیگر در مدت کوتاهی از درج این خبر، در گفتگو 
با ایس��نا کناره گیری از بازیگری را رد کرد و گفت: »من 
روی بازیگری تعصب دارم و تا زمانی که نفس داشته باشم 
نه به خاطر درآمد، بلکه به عشق مخاطب کار خواهم کرد و 
هیچ وقت نمی توانم بازیگری را کنار بگذارم و اگر احساس 
کنم مقابل تماشاگر خجالت نکشم، قطعاً اولین کاری که 
پیشنهاد شود قبول خواهم کرد.« وی دلیل حضور نیافتن 
در تازه ترین فیلم حاتمی کیا را نیز مساعد نبودن شرایط 
دانست و این شرایط نامساعد را به کل سینما تعمیم داد. 
اما این روزها خبرهایی از تمایل بعضی کارگردان ها برای 
همکاری با پرستویی شنیده می شود. حال اگر این بازیگر 
س��ینما و تلویزیون در »مهمان داریم« حضور پیدا کند، 
س��ومین تجربه همکاری مشترک پرس��تویی و منوچهر 
محمدی بعد از »مارمولک« کمال تبریزی و »خاک سرخ« 

ابراهیم حاتمی کیا رقم می خورد.
بای��د دید آی��ا پرویز پرس��تویی ب��ه پیش��نهادات اخیر 
سینمایی اش پاسخ مثبت می دهد یا هنوز شرایط حضور 

در سینمای ایران برای او نامساعد است.

آپادانا،تابعین و تنهایی
این هفته گالری آپادانا میزبان نمایشگاه تابعین با عنوان »هزار 
خیابان ی��ک عکاس« اس��ت. او در این نمایش��گاه آثارش را در 
ژانرعکاس��ی خیابانی به نمایش درآورده است. توجه ویژه او در 
این مجموعه بیش��تر بر واقعیت تنهایی انسان ها در بسترهای 

زمانی و مکانی متفاوت متمرکز شده است.
مگرنه این که آدم��ی تنها به این دنیا پا می گ��ذارد و به تنهایی 
آن را ت��رک می کند؟ پ��س تنهای��ی همزاد و همراه همیش��ه 
 انسان است و تنها رفیق س��اعت های خلوت و روزهای در خود 
فرو رفتنش.گاه سایه به س��ایه تعقیبمان می کند، قدم هایمان 
را می شمارد و در کمین لحظه ای مناسب است که گریبانمان 
را بگیرد و گاهی چنان درما می تند و فرومی رود که می ش��ود 
بخش��ی از وجودمان؛ خود خودمان که نشسته ایم و آنچنان در 

خود غرق شده ایم که مگردنیا را آب ببرد تا به خود بیاییم.
تابعین می گوید: »این تنهایی بی پیر از همان بچگی هم دست بردار 
ما نبوده؛ درجستجوها و جس��ت و خیزهای کودکانه، در رمز و 

راز نگاهی، لبخندی، شیطنتی، شرمی همه جا نگاهمان کرده، 
دستمان را گرفته و در گوشی با ما زمزمه ها داشته است«.

عکاس ای��ن مجموع��ه در نگاهی وس��یع تر م��ی گوید:»این 
طورها نیس��ت که تنها با حض��ور و نمود انس��ان تنهایی خلق 
 ش��ود و هویت پیدا کند بی این که پرس��ه زن خیابان هایمان 

باشد. 
می شود تنهایی را در نگاه خیره و خاموش عروسک های چینی 
دستفروشان جستجو کرد، در کرکره بسته فروشگاهی با صندلی 
خالی کنار آن و انتظاری ک��ه روی در و دیوار و درگاه و زاویه ها 
نقش بسته است. تنهایی می آید و می نشیند و رد پا می گذارد و 

خیالمان را تخت می کند از بودن پیگیرو مدامش.
این که انسان گاهی به هر زور و ترفندی که شده سعی می کند 
او را از خود براند هم، حقیقت دیگری اس��ت؛ این که بودن او را 
تکذیب می کند به خود و به همه دروغ می گوید و فکرمی کند 

که باید ندیده اش گرفت، فراموشش کرد وکنارش گذاشت«.
تابعین در این حوزه ه��م ادامه می دهد:» ب��ه همین دلیل هم 

 هس��ت که لبخند می زند، به دیگران س��الم می کند، درد دل 
می کند، نش��انی می پرس��د و به خیال خام خود تنهایی اش را 
 در ش��لوغی اطرافش گم و گور می کند، می خ��زد توی کوچه 
پس کوچه ه��ا و می بیندش که س��ر کوچه ایس��تاده و انتظار 

آمدنش را می کشد«.
نمایشگاه حامد تابعین از آن دسته آثاری است که باید دید و بعد 
از دیدنش با طبیعت زندگی آش��تی کرد. چیدمان متفاوت این 
مجموعه امکان و فرصت کافی برای تأمل درهریک از فضاهای 
پیشنهاد شده ازس��وی خالق اثر را به وجود می آورد و این طور 
اس��ت که مخاطب می تواند هرقدر که بخواهد در فضای مورد 

پسندش غوطه ور شود و از آن حظ ببرد.

آرته، صدری و آبستره
گالری آرته نیز مخاطبین خود را به دیدار از آثار اس��تاد مهرداد 
صدری فراخوانده است. مهرداد صدری سال 1۳42 در اصفهان 
متولد ش��ده، تحصیالت خود را در هنرس��تان هنرهای زیبا به 
 پایان برده و تحت تعلیم اس��اتیدی چون رستم شیرازی و اکبر 
مصری پور قرار گرفته اس��ت. او با ۳۰ س��ال س��ابقه در زمینه 
طراحی نقشه فرش و نقاشی، مدرک دکترای هنری را هم اخذ 
کرده است.  از جمله مقاالت به چاپ رسیده این هنرمند، طبیعت 
در نقاش��ی ایرانی و رابطه آن با نقاشی آبس��تره بوده است. این 
هنرمند آثار خود را در چهار دوره نمایشگاه دوساالنه نگارگری 
 ایرانی، اس��المی در تهران و نخستین نمایش��گاه اندیشه های

اس��المی و آینه هنر )تهران( و اولین نمایش��گاه آث��ار برگزیده 
صنای��ع دس��تی کش��ورهای آس��یا و اقیانوس��یه )ته��ران( و 
 نمایش��گاه انف��رادی در کی��ش و چندی��ن نمایش��گاه دیگ��ر

 شرکت داده است.
از ای��ن هنرمن��د دو اث��ر ب��ه نام ه��ای گ��ذر و لحظ��ه مبعث 
 در م��وزه هنره��ای معاص��ر اصفه��ان نگه��داری می ش��ود. 
او همچنین همکاری با س��ازمان صدا و سیما، میراث فرهنگی، 
هنرستان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر را در پرونده خود به ثبت 
رسانده است. آثار مهرداد صدری در زمینه نگارگری ایرانی قلم 
خورده و س��بکی منحصر به فرد با ترکیبی از نگاره های مکتب 

اصفهان و آثار معاصر را به خود اختصاص داده است.
فضاهای مورد عالقه صدری عمدتا تحت تأثیر اشعار کالسیک 
مانند غزلیات حاف��ظ و رباعیات خیام قرار دارد و قلم ش��یرین 
 او در کنار ترکی��ب رنگ های پخته و تأثیرگ��ذار روانی خطوط 
 قلم گی��ری و پرداخ��ت ه��ای ظری��ف و یکنواخ��ت، فضایی 

آرامش بخش را در آثارش پدید آورده است. 

درباره آنچه احتماال در گالری آرته و آپادانا دیدید 

تنهایی، همزاد و همراه همیشه انسان است 

نسترن  حامد تابعین سال 1354 درمشهد متولد ش�ده، تحصیالتش را دررشته مرمت و احیای بنا از 
دانش�کده هنر و معماری صبای کرمان تمام کرده و از س�ال 69 در انجمن سینمای مشهد به مکارمی 

عکاسی مشغول بوده است.او تا به حال در سه نمایشگاه گروهی شرکت داشته و االن هم مدرس 
مبانی نظری عکاسی است.
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خداحافظ بابا فاضل 
گزارش تصویری

گروه فرهنگ - پیکر فاضل فاضلی پارسا، هنرمند تئاتر و تلویزیون که هفته گذشته 
دارفانی را وداع گفته بود در اصفهان تشییع شد. 

مرحوم فاضل فاضلی پارسا همسر و فرزندی نداشت، اما هنرمندان و مردم اصفهان او را 
 در روزهای وداع تنها نگذاشتند. او در نمایش های گاگولی، خفته بخت، شیر تو شیر،

مرد رند، کش��مکش، رمال باش��ی، هفت س��ین، تب در مطب، عزیز فرنگی، تس��ویه 
 حساب، ولوله،آخرش که چه، قهرمان عوضی، زشت و زیبا و همچنین در سریال های 
عکاس باشی اثر اکبر خواجویی، بوعلی س��ینا در نقش ابوریحان بیرونی به کارگردانی 
 کیهان رهگ��ذار، روزی روزگاری و تفنگ س��رپر اثر ام��راهلل احمدجو، خ��اک تابان،

خش��ت اول،گرفتار یک به کارگردانی محمود رضایی و گرفت��ار دو به کارگردانی اکبر 
منصور فالح، غفلت به کارگردانی پرویز حسن پور، هش��ت بهشت به کارگردانی اکبر 
خواجویی وش��یخ بهایی به کارگردانی شهرام اس��دی و همچنین مختارنامه اثر داوود 

میرباقری ایفای نقش داشته است.
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در فاصل��ه کمت��ر از یک ماه ب��ه آغاز م��اه محرم، تع��دادی از 
سریال هایی که قرار است در این ایام از شبکه های سیما پخش 
شود، مشخص شده است. از میان شبکه های سیما، شبکه اول 
پخش سریال »راستش را بگو« به کارگردانی محمدرضا آهنج 

را از ششم آبان آغاز می کند.

پخش این سریال تا نیمه های محرم ادامه دارد و از سوی دیگر 
سریال »یلدا« ساخته حس��ن میرباقری از گزینه های پخش از 

این شبکه پس از اتمام »راستش را بگو« است.
»راس��تش را بگو« را مصطفی رس��تگاری نوش��ته و داس��تان 
چند دانشجو اس��ت که هنوز تعلقات دنیایی شان آنقدر نیست 
که دروغ و دروغگویی جزئی از زندگی ش��ان ش��ود، به همین 
دلیل تصمیم می گیرند ب��ه مردم بگویند راس��تش را بگویند، 
اما همین تصمیم ماجراهای تلخ و ش��یرین زیادی را به همراه 
می آورد وپخش سریال »راس��تش را بگو« با بازی لعیا زنگنه تا 
نیمه های محرم ادامه دارد. حس��ن پورشیرازی، آتیال پسیانی، 
رویا تیموریان، نیوشا ضیغمی، دانیال عبادی، لعیا زنگنه، مهدی 
سلوکی، سام درخش��انی، محمد عمرانی، علیرضا جاللی تبار، 
رحیم نوروزی، رضا توکلی، امیرحسین مدرس، بهرام ابراهیمی، 
اصغر نقی زاده، علیرضا خطیبی، الناز بهمن زاده، محمد عمرانی، 
شیما نیکپور، رضا آحادی، نازآفرین کاظمی، عباس جمشیدی، 
اشکان اشتیاق، ایمان صفا و )با حضور( ثریا قاسمی و امیر آقایی 

)در نقش دکتر چمران( بازیگران اصلی این سریال هستند. 
ش��بکه دو س��یما نیز س��ریال »یک تکه زمین« به کارگردانی 

مهدی کرم پور را برای پخش در ایام م��اه محرم در نظر گرفته 
است. کرم پور برای نخستین بار سریال سازی را تجربه می کند.

در خالصه این س��ریال آمده اس��ت: حاج حیدر از آن نانواهای 
قدیم تهران است که هنوز نان سنگکش را توی ترازو می کشد 
و بعد به دس��ت مردم می دهد. مورد احترام است و همه از او و 
خانواده اش به نیکی یاد می کنند. وی در دهی نزدیک تهران که 
زادگاهش است قطعه زمینی دارد. روستایی ها فروش محصول 
ساالنه خود را به او و خانواده اش س��پرده اند. نظم این چرخه از 
روزی به هم می خورد که حاج حیدر، نانوایی التفات را به دلیل 

تخلف تعطیل می کند. 
آتی��ال پس��یانی ، داری��وش ارجمند،  روی��ا تیموریان ، ش��راره 
دولت آب��ادی ، پوراندخ��ت مهیم��ن ، عنایت بخش��ی ، حمید 
ابراهیمی ، کوروش تهامی ، نفیس��ه روشن،  حدیث می رامینی ، 
س��پیده اعالیی و عارف لرس��تانی از جمله بازیگران اصلی این 

مجموعه تلویزیونی هستند.
شبکه تهران نیز مجموعه »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« را 
از گزینه های پخش در این ماه اعالم کرده است. این مجموعه 
که به صورت اپیزودیک ساخته می شود، در هر قسمت روایتگر 

داستان هایی عبرت آموز است.
تاکنون شبکه های س��ه و چهار گزینه ای  را برای پخش در ایام 
ماه محرم اعالم نکرده اند. باید منتظر ماند و دید آیا در روزهای 
کوتاه باقی مانده به شروع این ماه شبکه های سیما سریالی را به 

عنوان گزینه منتخب پخش اعالم می کنند یا خیر.

تلویزیون برای ماه محرم چه سریال هایی دارد؟

تورج اصالنی با دو فیلم سینمایی »فصل کرگدن« و »بغض« به نمایندگی از 
کشورهای ایران و ترکیه نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری بیستمین 
دوره جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینما در جشنواره بین المللی »پلوس 
کمرایمیج« لهس��تان ش��د. فیلمبردار تجربه گرای س��ینمای ایران بعد از به 
دس��ت آوردن جایزه بهتری��ن فیلمب��رداری بخش اصلی ش��صتمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین اسپانیا و کاندیدا شدن برای بهترین 
فیلمبرداری شش��مین دوره مراس��م اهدای جوایز اس��کرین آسیا پسیفیک 
)APSA( با فیلم سینمایی »فصل کرگدن« که ماه آینده در استرالیا برگزار 
می شود، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری بیستمین دوره جشنواره 
 تخصصی فیلمبرداران سینما در جش��نواره بین المللی »پلوس کمرایمیج« 

PLUS CAMERIMAGE لهستان شده است.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 احتمال جعل نامه 
اشتغال به تحصیل 3 تنیسور

سازمان لیگ برتر تنیس به نامه اشتغال به تحصیل سه بازیکن تیم های 
لیگ برتر مشکوک است. لیگ برتر تنیس از دوشنبه هفته گذشته در 
حالی به میزبانی آکادمی تنیس استقالل در تهران با حضور پنج تیم 
آغاز ش��ده که احتمال دارد از جمع بازیکنان حاضر در رقابت ها، سه 
بازیکن با نامه جعلی اشتغال به تحصیل برای گرفتن مجوز حضور در 
لیگ تنیس استفاده کرده باش��ند. علی اصغر غمناک، رییس سازمان 
لیگ فدراسیون تنیس در این مورد به فارس، گفت: تحقیقات خود را 
در این زمینه انجام داده ایم و در این خصوص به نامه اشتغال به تحصیل 

سه بازیکن مشکوک هستیم.
 وی با بیان این ک��ه احتماالً ای��ن کار برای فرار از خدمت س��ربازی 
انجام ش��ده، ادامه داد:  نامه کس��ب اطالع و اس��تعالم برای این س��ه 
نفر از مراجع ذیربط آماده اس��ت و منتظر امضای رییس فدراس��یون 
برای ارس��ال آن به این مراجع هس��تیم تا آنها س��ریعاً به ما پاس��خ 
بدهند. غمن��اک تأیید ک��رد: به نوع برگه اش��تغال ب��ه تحصیل این 
 بازیکنان مشکوک شدم؛ چراکه با س��ایر نامه های اشتغال به تحصیل

 تفاوت داشت، البته تا زمانی که رسماً پاسخ استعالم نیاید، نمی توان 
در مورد تخلف این افراد اظهارنظر کرد.  وی در پاسخ به این سؤال که 
چه جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در صورت 
احراز این جرم، پروس��ه پیچیده خواهد ش��د اما در هر صورت طبق 
قوانین با بازیکنان متخلف برخورد می شود. البته جعل اسناد از لحاظ 
قضایی جرم محسوب می شود و باید مشخص شود که پشت پرده این 

قضایا چه افرادی هستند. 

نایب قهرمان المپیک لندن
 در اندیشه خداحافظی

نایب قهرم��ان وزنه برداری المپیک ش��اید برای همیش��ه از دنیای 
حرفه ای ورزش خداحافظی کن��د. در حالی که پیش از این لطفعلی 
پورکاظمی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی خبر از جراحی زانوی  
سجاد انوشیروانی، نایب قهرمان فوق سنگین وزنه  برداری المپیک 
2012 داده بود، گویا نحوه درمان این وزن��ه بردار تغییر کرده و قرار 
است فعال انوشیروانی به جای عمل جراحی، در چهار نوبت به زانویش 
تزریق داشته باشد. انوشیروانی که مدت هاست با مصدومیت از ناحیه 
زانو دست و پنجه نرم می کند، قبل از المپیک از درمان کردن قطعی 
مصدمیتش پس از این بازی ها خبر داده بود. در صورتی که مداوای 
زانوی این وزنه بردار به سالمتی وی لطمه ای را وارد نسازد، همچنان 
انوش��یروانی به ورزش حرفه ای ادامه خواهد داد، در غیر این صورت 
شاید نایب قهرمان جهان و المپیک برای همیشه از دنیای حرفه ای 

وزنه برداری خداحافظی کند. 

بالیی که استقالل سر نفت آورد 
تیم نفت در حالی هفته چهاردهم باید مقابل س��پاهان قرار بگیرد که 
در این بازی مهم، سه بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد. در بازی 
با استقالل محسن قهرمانی به دو بازیکن نفت تهران کارت قرمز نشان 

داد تا آنها در دیدار حساس با سپاهان غایب باشند.
یعق��وب کریمی و وری��ا غف��وری، بازیکنانی هس��تند ک��ه در هفته 
چهاردهم از ب��ازی کردن مح��روم خواهند بود. این اتف��اق در حالی 
افتاده اس��ت که ایمان موس��وی هم ب��ا کارت زردی ک��ه در بازی با 
 استقالل گرفت، سه اخطاره شد و هفته آینده نمی تواند برای تیمش

 به میدان برود.
با این شرایط نفت س��ه بازیکن کلیدی خودش را در بازی با سپاهان 

در اختیار ندارد. 

 بازگشت بیاتی نیا به لیگ برتر
 بعد از یک سال محرومیت 

محسن بیاتی نیا، مهاجم فصل گذش��ته مس کرمان که روزهای آخر 
محرومیت خود را پشت س��ر می گذارد، مذاکرات خود را با چند تیم 
 لیگ برتری آغاز ک��رده تا نیم فص��ل دوم برای تیم آین��ده اش بازی 

کند. 
او پنجشنبه گذشته در ورزشگاه تختی تماشاگر بازی پیکان-ذوب آهن 
بود که گفته می شود ذوب آهن خواهان این مهاجم است تا ضعف خط 
حمله خود را با جذب بیاتی نیا پوشش دهد. بیاتی نیا فصل گذشته به 

دلیل مصرف جک تری دی با یک سال محرومیت مواجه شد.

 داریوش دلفانی
              مدیرعامل شاهین شد 

پس از استعفای مهرزاد رییسی نژاد به دلیل بیماری و مشکالت پزشکی 
از مدیرعاملی باشگاه شاهین بوشهر، طی حکمی از سوی محمدپور، 
رییس هیأت مدیره باشگاه شاهین بوش��هر داریوش دلفانی به سمت 
مدیرعامل باشگاه شاهین منصوب شد. دلفانی در کارنامه خود سابقه 

دعوت به تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور را در دهه 70 دارد. 

سیدصالحی/ مهاجم تیم تراکتورسازی 

مقابل س��پاهان از انگیزه باالی برخوردار بودم و خواس��ت خدا بود که در 
روز تولد بچه ام توانستم دو گل به ثمر برس��انم. همه شاهد بودند که من 
خوشحالی نکردم و تنها به خاطر گلزنی، خدا را شکر کردم. بازی سختی 
بود و من مقابل تیمی بازی کردم که تمام فوتبال حرفه ای خود را مدیون 
این تیم هستم و از سال80 با تیم سپاهان مطرح شدم.  اما شرایطی پیش 
آمد که مجبور شدم از سپاهان جدا شوم. من اول فصل صحبت های زیادی 

احساس کردم که سپاهان نیازی به با آقای مرزبان داشتم و 
آقای رحیمی اجازه ترک سپاهان من ندارد و با این که 
اصرار من به صورت دوس��تانه از را به من نم��ی داد با 

شدم. در بازی برابر سپاهان تیم سپاهان جدا 
بسیار باالیی برخوردار هم از انگیزه 

بودم.

بحران در خانه سپاهان را زد
اگر شایعه های موجود درخصوص 

سمیه 
علیرضا مرزبان را جدی بگیریم و مسرور

او را مقصر اصلی جدایی بسیاری 
از بازیکنان بدانیم، باید به ی��ک موضوع مهم هم اعتراف 
کنیم که مرزبان هرچه کرد، توانس��ته ب��ود با همکاری 
کرانچار نظم تی��م را حفظ کند و اج��ازه ندهد بحران به 
سراغ طالیی پوشان بیاید. تساوی یک بر یک مقابل صبا 
و باخت دور از انتظار چهار بر یک مقابل تراکتور س��ازی 
بعد از رفتن مرزبان، زنگ خطری است که حضور بحران 

را پشت درخانه تیم فوتبال سپاهان فریاد می زند.
با تأیی��د این موضوع ک��ه علیرضا رحیم��ی جزو معدود 
مدیران ورزش��ی فعال در عرصه ورزش است که انصافا 
عملکرد قابل قبولی داش��ته، اما مجبوریم به این ضعف 
مدیریتی وی اشاره کنیم که او زمانی تصمیم به برکناری 
مرزبان گرفت که 11 هفته از لیگ  دوازدهم گذش��ته و 
گالیه بازیکنان رفته از سپاهان به دلیل دخالت های او  به 
دست فراموشی سپرده شده بود. مرزبان رفته و کرانچار 
تمرکزش را از دس��ت داده و هرچه تالش می کند، تیم 

سپاهان این روزها نظم تیمی ندارد.
کرانچار آرزو دارد با سپاهان طعم قهرمانی در لیگ آسیا 
را بچشد و شاید اگر دنبال مرزبان از این تیم نرفت، تنها 
به خاطر برآورده شدن آن آرزوی بزرگ بود، در غیر این 
صورت مشخص است کرانچار دلش پیش مرزبان مانده و 
نبود او روی نیمکت سپاهان تمرکزش را برهم زده است. 
فراموش نکنیم که مرزبان تنها مترجم کرانچار نبود، بلکه 
دستیار مطمئنی بود که می توانست در کنار زمین همه 
مس��ائل فنی را زیر نظر بگیرد و برای رفع آن مش��کالت 
دس��تور عمل صادر کند. درحالی ک��ه چلنگر فقط یک 
مترجم است که باید گفته های کرانچار را به درون زمین 
 منتقل کند و بای��د خیلی رویا پرداز باش��یم که بگوییم 
می تواند در حداقل زمان و عین آنچه سرمربی سپاهان 

می گوید را به بازیکنان درون زمین انتقال دهد. 
از ی��اد نبری��م هم��ه مترج��م ه��ا سرنوش��تی مث��ل 
مورین��و نخواهن��د داش��ت که فک��ر کنی��م چلنگر هم 
ای��ن ش��انس را دارد روزی خ��ودش را ب��االی س��ر 
یک تی��م ب��ه عن��وان مرب��ی ببین��د. همی��ن موضوع 
 نگران��ی م��ا را از اف��ت عملک��رد س��پاهان تش��دید 
می کند و باید امیدوار باش��یم علیرض��ا رحیمی بتواند 
آرامش س��رمربی کروات خود را بازهم تأمین کند؛ چرا 
که این مهم ترین دلیل برای نتیج��ه نگرفتن های اخیر 

سپاهان است.

یادداشت

6
53درصدازسهامذوبآهنواگذارمیشود

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن گفت: به زودی 53 درصد از سهام ذوب آهن واگذار شده و 
در این صورت مشکالت مالی باشگاه برطرف خواهد شد. هنوز شرکت سهامی ذوب آهن 

هم خصوصی نشده و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکالت موجود کامال برطرف می شود.

شاید خوشبین ترین هوادار تبریزی  هم 
مسعود 
تصور نمی کرد که تیمش با این نتیجه افشاری

عجیب در مقابل س��پاهان به پیروزی 
 برس��د ول��ی ب��ه ه��ر ح��ال تراکتورس��ازی در ادام��ه روند 
موفقیت آمیزش بعد از شکست اس��تقالل، این بار هم مدعی 
دیگری مثل س��پاهان را شکس��ت داد تا به صدر جدول لیگ 
برسد. شکست س��پاهان آن هم با چهار گل، شاید بیش از هر 
چی��ز دیگ��ری نتیجه تنها ب��ودن کرانچ��ار ب��ر روی نیمکت 
 زردهاست که باعث شده او نتواند در لحظات بحرانی تصمیمات 

الزم را بگیرد.
 علیرضا مرزبان با وجود این که حاش��یه های زیادی به دنبال 
خودش داشت، ولی به هرحال نقش دس��تیار اول را به خوبی 
برای کرانچ��ار ایفا می کرد و همین مش��ورت س��اده در کادر 
فنی س��پاهان اش��تباهات را به حداقل رس��انده بود، ولی در 
طی دو بازی اخیر س��پاهان چه در مقابل صبا و چه در مقابل 
تراکتورس��ازی، حتی از چهره کرانچار هم می توان حدس زد 
که در تصمصم گیری هایش به بن بس��ت رس��یده و به همین 
خاطر نمی تواند نقش قبلی را بر روی نیمکت سپاهان ایفا کند. 
هرچند که محمود کریمی به عنوان دستیار در کنار او حضور 
دارد، ولی همه می دانیم که کریمی به عنوان اسطوره فوتبال 
باشگاه سپاهان به خاطر آن شخصیت ویژه و مأخوذ به حیایی 

که دارد هنوز نتوانس��ته به عن��وان یک دس��تیار اول در تیم 
س��پاهان انجام وظیفه کند و به همین خاطر بهتر اس��ت که 
مدیریت باشگاه س��پاهان تا قبل از این که خیلی دیر شود، به 
انتخاب خود کرانچار یک دس��تیار اول به کادر فنی س��پاهان 

اضافه کند تا کرانچار از این تنهایی در بیاید. 
ترکیب اولیه سپاهان باز هم همان مشکل قبلی در مقابل صبا 
را به دنبال داش��ت و به غیر از غیبت اجباری فرش��ید طالبی، 
فیکس بازی کردن جهان عالیان از آن اتفاقاتی بود که فقط از 
عهده کرانچار بر می آید. جهان عالیان هرچند پرتالش نشان 
می دهد، ولی تعویض��ش در همان دقای��ق ابتدایی نیمه دوم 
بازی با صبا نش��ان داد که کرانچار از عملکرد او راضی نبوده و 
به همین خاطر همه انتظار داشتیم کاله کج و یا حتی بولکو و 
زنیدپور به ترکیب اصلی سپاهان اضافه شوند ولی مثل این که 
کرانچار دچار لج و لجبازی با تعدادی از بازیکنان نیمکت نشین 
 تیمش شده تا با فیکس کردن جهان عالیان آنها را تنبیه کند. 
جهان عالیان شاید در سطح خودش بازیکن خوبی باشد ولی 
فیکس بازی کردن او در دو بازی سنگین و متوالی، اوضاع سمت 
چپ آسیب پذیر س��پاهان را بدتر از گذش��ته کرد تا اشجاری 

مجبور شود جور هافبک سمت خودش را هم بکشد. 
کرانچار اگر می خواه��د از بازیکن جوان تیمش یک س��تاره 
بسازد، باید آرام آرام و در بازی هایی که خیالش از بابت پیروزی 

راحت شده به این بازیکن جوان میدان دهد تا از این طریق نه 
جهان عالیان مورد انتقاد قرار گیرد و نه مش��کلی برای ستاره 
ش��دن او پیش بیاید. اما اولیویرا، س��رمربی تراکتورسازی هم 
با علم به این که بازیکنان جدا شده از س��پاهان در مقابل تیم 
سابقش��ان از انگیزه ای دو چندان برخوردار هستند، بر خالف 
بازی های قبلی سید صالحی را در ترکیب فیکس تیمش قرار 
داد تا او به همراه کریمیان بر روی گل های اول و دوم، نس��خه 
کرانچار را بپیچند. البته در این زمینه باید از کرانچار پرس��ید 
آیا نمایش درخشان مهدی کریمیان در بازی روز پنجشنبه او 
را پشیمان نکرد که چرا این طور راحت عذر هافبک تهاجمی 
تیمش را خواست تا این روزها مجبور باشد برای انتخاب خط 
هافبکش دچار مش��کل ش��ود؟ حضور تکراری بازیکنی مثل 
احمد جمشیدیان هم مشکلی را از س��پاهان حل نمی کند و 
 مسأله اصلی اینجاست که جمشیدیان با وجود درخواست های

فراوانش برای فیکس بازی کردن، تا به ام��روز در بازی هایی 
که به عنوان جانشین وارد زمین ش��ده هرگز نتوانسته به داد 
س��پاهان برس��د و اگر نیمی از موقعیت ه��ای گل او در بازی 
تراکتورسازی به ثمر می رسید، شاید تبریزی ها با این نتیجه 
به پیروزی نمی رسیدند. مشکل دیگر سپاهان در مورد تعویض 
خلعتبری اس��ت که به ص��ورت یک عادت در آم��ده و همین 
مسأله ش��رایط روحی و روانی خلعتبری آماده انفجار را به هم 
ریخته است. مهاجم ملی پوش سپاهان به اندازه کافی به خاطر 
 گل نزدنش در لیگ دوازدهم تحت فش��ار ق��رار گرفته و این 
تعویض های کرانچار که شاهکار آن در بازی با االهلی صورت 
گرفت، در نهایت باعث ش��د تا خلعتبری به عادت گذشته اش 
بازگردد و بعد از تعویض، راه رختکن را در پیش گیرد. کرانچار 
باید در سیستم دفاعی تیمش هم یک بازنگری مجدد داشته 
باش��د؛ چرا که خوردن 9 گل در س��ه مس��ابقه به اندازه کافی 
فاجعه بار بوده و ب��ا وجود این که قضاوت محس��ن ترکی هم 
ب��ر روی صحنه پنالتی تراکت��وری ها بحث برانگی��ز بود، ولی 
مشکالت خط دفاعی و البته دروازه سپاهان هنوز هم حل نشده 
است. سپاهان با این شکست هرچند که صدر جدول را تحویل 
تبریزی ه��ا داد اما هنوز ه��م فرصت باقی اس��ت و زردها اگر 
بتوانند در بازی این هفته خودشان در مقابل نفت تهرانی که در 
بازی مقابل استقالل سه بازیکن اصلی اش محروم شده اند به 
پیروزی برسد، دوباره شاهد بازگشت سپاهان به جمع مدعیان 
صدر جدول خواهیم بود، البته به شرطی که ابراهیم زاده دوباره 
دست کرانچار را نخواند و سرمربی کروات سپاهان هم دست از 

لجبازی با بازیکنان تیمش بردارد. 

کرانچار تنهاست و لجباز

چراغقرمزبرایزردهاروشنشد
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 کریمیان دوباره
 در پیراهن سپاهان

 طالب لو 
در اصفهان؟

مهدی کریمیان پس از بازی تیمش مقابل سپاهان و بعد از عملکرد خوبی 
که در این دیدار از خود به نمایش گذاش��ت، به ش��دت از سوی هواداران 
تیم سپاهان تشویق شد و همین مسأله باعث شد او بعد از بازی به طرف 
هواداران تیم س��ابق خود برود و ب��ا آنها خوش و بش کن��د. او پس از آن 
پیراهن جمشیدیان را از او گرفت و آن را پوش��ید و از نرده های ورزشگاه 
فوالدش��هر باال رفت و با هواداران صحبت کرد. همچنین سیدصالحی و 
حاج صفی هم پیراهن سپاهان را پوش��یدند و به طرف هواداران سپاهان 
رفتند و با آنها ب��ه صحبت پرداختند. هواداران تیم س��پاهان بعد از بازی 
بارها احسان حاج صفی را تشویق کرده و از او خواستند که به تیم سپاهان 

باز گردد. 

شایعه شده وحید طالب لو، دروازه بان فصل پیش شاهین بوشهر قرار است 
به زودی به یکی از تیم های سپاهان یا ذوب آهن بپیوندد.

ضعف دوتیم اصفهانی در درون دروازه باعث ش��ده ت��ا آنها برای رفع این 
نقیصه به دنبال یافتن یک گلر باشند.

 از اردوی س��پاهان خبر می رس��د که به دنبال جذب وحی��د طالب لو یا 
ش��هاب گردان هس��تند و در س��وی دیگر ذوبی ها هم گوشه چشمی به 

طالب لو دارند. 
یک خبر تأیید نش��ده از جمع س��پاهانی ها حکایت از آن دارد که برای 
جانشینی مرزبان، مهدی پاشازاده را به کرانچار معرفی کرده اند. پاشازاده 

این فصل در پارسه حضور داشت که هفته چهارم کنار گذاشته شد.

»فرانک ریکارد« گزینه اصلی میالن 
فرانک ریکارد، سرمربی اس��بق بارس��لونا برای هدایت میالن با 
سران این باشگاه به توافق رسیده و به زودی جانشین ماسیمیلیانو 
آلگری خواهد شد. این درحالی است که آلگری با وجود عملکرد 

ضعیف همراه با این تیم حاضر به استعفا نیست. 

 جان تری در راه  والنسیا
روزنامه های انگلیسی از احتمال پیوستن جان تری به 
والنسیا در فصل نقل و انتقاالت زمستانی خبر دادند. 
جان تری به دلیل فساد اخالقی و اتهام نژاد پرستی در 
یکی، دو سال اخیر فشار زیادی را تحمل کرده است. 

ماخاچکاال، رونی را می خواهد
باشگاه آنژی ماخاچکاال درصدد جذب وین رونی است. 
این باش��گاه با مالک متمول خود، با جذب ستاره هایی 
چون کارلوس، اتوئو و دیارا نشان داد که می خواهد نه تنها 

در روسیه، بلکه در فوتبال اروپا هم خودی نشان دهد.

می خواهم در سپاهان بمانم

مترجم جدید زالتکو کرانچار هنوز نتوانس��ته مس��ئوالن باش��گاه 
پرسپولیس را برای امضای قرارداد با تیم سپاهان راضی کند. چلنگر 
که به عنوان کارمند باش��گاه پرس��پولیس در این باش��گاه فعالیت 
می کند، چند روزی است که کار خود را به عنوان مترجم کرانچار آغاز 
کرده اما هنوز نتوانسته مسئوالن باشگاه پرسپولیس را برای حضور 
در سپاهان راضی کند. چلنگر در این زمینه به ایمنا می گوید: فعاًل تا 
دو هفته دیگر در کنار کرانچار هستم و بعد از آن در صورتی که اجازه 
کار ندهند، نمی توانم به کار خود در س��پاهان ادامه دهم.  او تصریح 
می کند: با توجه به این که من کارمند باش��گاه پرسپولیس هستم، 
رحیمی باید برای حضور من در سپاهان با رویانیان صحبت کند و او 

را راضی کند تا قرارداد من امضا شود.

اعتراضی از خلعتبری ندیدم!

س��رمربی تیم س��پاهان بعد از شکس��ت س��نگین تیم��ش مقابل 
تراکتورس��ازی گفت: شکس��ت نیز بخش��ی از فوتبال اس��ت و گل 

زودهنگام سیدصالحی به سپاهان، تیم ما را به هم ریخت.
زالتکو کرانچار پیرامون عملکرد خلعتبری در این مسابقه و تعویضش 
در نیم��ه دوم، گفت: هم��ه دیدند ک��ه خلعتبری در ای��ن بازی در 
 س��طح خودش نبود و اش��تباهات بس��یاری داش��ت، بنابراین او را 

تعویض کردم. 
کرانچار در مورد اعتراض خلعتبری به تعویضش که با رفتن به رختکن 
همراه شد، اضافه کرد: من حرکت اعتراض آمیزی از خلعتبری ندیدم 
و چیزی به اسم اعتراض از او مشاهده نکردم، به هر حال یک بازیکن 

باید در همه شرایط انتقادپذیر باشد. 

نصف پولم را از پیکان نگرفته ام

 س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: از روی نیمکت پیکان می گفتند
 این ها چیزی نیستند به راحتی می بریم، بله باید هم آنها این چیزها را به ما 
بگویند. وقتی من نصف پولم را نگرفتم در حالی که زحمات زیادی برای این 
تیم کشیدم، این اتفاقات هم طبیعی به نظر می رسد. فرهاد کاظمی گفت: 
برای بردن ابزاری الزم است اما ما روی نیمکت ذخیره ها مشکل داریم. وی  
ادامه داد: با توجه به این که نتیجه دو بر دو شد، باید بگویم تیم حریف خوب 
بازی کرد و با ارائه بازی مستقیم سعی داشت از اشتباهات ما به گل برسد 
که این اتفاق افتاد.  فرهاد کاظمی همچنین گفت: ما مشکلی از لحاظ مالی 
نداریم و دستمان باز است ولی قانون اجازه نمی دهد امروز بازیکن بگیریم. 
در نیم فصل شش، هفت بازیکن را می توانیم تغییر دهیم و چند  جای خالی 

داریم که قطعاً نفرات مدنظر را جذب خواهیم کرد. 

کاظمی: زالتکو کرانچار:چلنگر: 
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یادداشت

 عیادت سردار نقدی 
از دانش آموزان مجروح بروجنی

بس��یج  س��ازمان  ریی��س 
مس��تضعفان از مجروح��ان 
س��انحه واژگون��ی اتوب��وس 
دانش آم��وزان بروجن��ی در 
بیمارس��تان کاشانی شهرکرد 

عیادت کرد.
س��ردار محمدرض��ا نقدی در 
س��فر به اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری در بیمارس��تان 
کاشانی ش��هرکرد حضور یافت و از دانش آموزان و معلمان حادثه دیده 
س��انحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در محور دهدز- لردگان عیادت 
و دلجویی ک��رد. وی در جریان این دی��دار از س��انحه واژگونی اتوبوس 
دانش آموزان بروجنی به عنوان حادثه ای تل��خ یاد کرد و گفت: امیدوارم 
که دیگر شاهد وقوع چنین حوادثی در هیچ جای کشور نباشیم. سردار 
نقدی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری بیش از دو هزار و 400 
شهید را در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب اسالمی کرد و تمایل و عالقه 
دانش آموزان در این استان برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب 
کشور و شرکت در اردوهای راهیان نور بس��یار باالست. رییس سازمان 
بسیج مستضعفین به همراه وزیر آموزش و پرورش در مراسم هفتمین روز 

درگذشت دانش آموزان در بروجن و سفیددشت شرکت کرد.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 رحمان کرمی

 
 پتروش��یمی لردگان ی��ک از طرح ه��ای مهم و برجس��ته در اس��تان 
چهار محال و بختیاری است که سرمایه گذاری در این طرح بزرگ صنعتی 
شش هزار و 700 میلیارد ریال بوده است. عالوه بر این، محصول پتروشیمی 
لردگان اوره و آمونیاک اس��ت که یک هزار و 73 تن ظرفیت دارد و 677 
هزارتن واحد سنجش آن است. همچنین فوالد چهارمحال و بختیاری از 
دیگر طرح های صنعتی مهم و  برجسته این استان است که یک میلیون 
تن ظرفیت دارد و اشتغال زایی 
 در ای��ن ط��رح، 775 نف��ر و با 
س��رمایه گذاری چه��ار هزار 
میلیارد ریال بوده است. افزون 
بر این موارد، طرح صنعتی مهم 
و برجسته فوالد چهار محال در 
شهرس��تان بروجن و در شهر 

سفید دشت فعال است.

پتروشیمی لردگان 570 نفر 
اشتغالزایی داشته است  

چهره روزیادداشت
 بیش از 20 هزار تن چغندرقند در استان تولید شد

سهراب ابراهیمی، مدیر زراعت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید 20 هزار 
و 300 تن چغندر قند در استان خبر داد و افزود: امسال سطح زیرکشت چغندر قند 652 

هکتار و سطح سبز 615 هکتار بوده است.
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 م��رگ گاهی به آدرس��ی 
راضیه 
می رود که شاید اگر اشتباه دادخواه 

 جب��ران ناپذیر م��ا نبود، 
هیچ گاه به این زودی به آن نشانی نمی رفت. یکی 
از آن نشانی ها، محور دهدز � لردگان بود؛ فاجعه ای 
که وقتی اعالم ش��د 26 دانش آم��وز دختر در یک 
حادثه دلخراش جان خود را از دست دادند، تن هر 
شنونده ای به لرزه درآمد و ناخودآگاه قطره اشکی 
 بر گوشه چشمان نشست. س��اعت هشت شامگاه 
28 مهرماه سال جاری اتوبوس دختران دبیرستانی 
مدرس��ه پاس��داران عفت بروجن در مسیر دچار 

حادثه ای فاجعه آمیز شد. 
دانش آموزان کالس های دوم ریاضی و دوم تجربی 
برای گذراندن دوره عملی واحد درسی »آمادگی 
دفاعی« به همراه مدیر و معاون دبیرستان، مربی 
واحد درسی و مش��اور تحصیلی  در قالب کاروانی 
با 10 اتوب��وس دانش آموزی ب��ه مناطق عملیاتی 
جبهه های خوزستان اعزام ش��ده بودند. دختران 
دبیرس��تانی پس از گذراندن دوره چن��د روزه در 
ش��لمچه و دهالویه، عصر جمعه اه��واز را به قصد 

برگشتن به خانه هایش��ان ترک کردند. در مسیر، 
اتوبوس اس��کانیا که به ص��ورت اتوماتیک کنترل 
می ش��د، دچار نقص فنی می ش��ود؛ درست مثل 
وقتی که از بروجن به مقصد خوزستان در راه بودند.

کنترل از دس��ت راننده خارج می ش��ود و راننده 
به مدیر دبیرس��تان که در اتوب��وس بود، می گوید 
که نمی تواند ترمز بگیرد. اتوبوس با س��رعت زیاد 
و مهارنش��دنی در جاده ش��لوغ و ترانزیتی از بین 

خودروهای سنگین می گذرد. 
دختران دانش آم��وز جیغ می کش��ند و ناگهان با 
برخورد ش��دید با تپه ای خاکی همه چیز خاموش 
می ش��ود. همه این ها تنه��ا در پن��ج دقیقه برای 
دختران دبیرستانی رخ داد و 26 کشته و 18 زخمی 
پایان این تراژدی تلخ بود. دانش آموزان برای دیدن 
یار، بی تاب و بی طاقت پر کشیدند و رفتند. حال چه 
اهمیت دارد که مقصر این حادثه وزارت راه است یا 
لغزندگی جاده و یا سرعت باالی راننده؟ اصل ماجرا 
پرپر شدن 26 دختر نوجوان است که هیچ گاه قابل 

جبران نیست.
چندین س��الی اس��ت که کاروان ه��ای زیادی از 

 اقش��ار مختلف جامعه از پدران و مادران شهدا تا 
دانش آموزان و دانشجویان و مردم عادی را در قالب 
کاروان راهیان نور به مناط��ق عملیاتی جنوب در 
ایام سال اعزام می کنند تا مردم از نزدیک در حال 
و هوای دالورمردی های هشت سال دفاع مقدس 

قرار بگیرند. 
این اعزام ها جدای از خوب بودن اصل و هدف این 
موضوع، ایراداتی نیز دارد؛ چرا که از امسال حجم 
زیادی از دانش آموزان دختر مقاطع متوسطه را به 
این مکان ها اعزام می کنن��د، در حالی که با آغاز 
فصل سرما و بارش باران و وزش باد ایمنی جاده ها 
 کاهش می یابد. می توان اردوهایی که به ویژه برای 
دانش آموزان ت��دراک دیده می ش��ود به فرصت 
بهتری همچ��ون اواخر س��ال یا نیمه دوم س��ال 
تحصیلی در فص��ل بهار موکول ش��ود ت��ا تلخی 

حوادث از این دست را تجربه نکنیم. 
نکت��ه دیگ��ری ک��ه بای��د از ای��ن حادث��ه درس 
گرف��ت، ای��ن اس��ت ک��ه ب��ه گفت��ه تمام��ی 
بازمان��دگان ای��ن حادث��ه رانن��ده اتوب��وس 
 تس��لط کام��ل ب��ر ج��اده نداش��ته  که ای��ن امر 

می طلبد مسئوالن سپاه و آموزش و پرورش دقت 
ویژه ای بر روی افرادی که این دانش آموزان را به 

آنها می سپارند، داشته باشند.

جزئیات حادثه دلخراش محور دهدز از 
زبان مجروحان حادثه

در جریان حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل 
دانش آم��وزان دختر بروجن که در راه بازگش��ت 
از مناطق عملیات��ی جنوب بودن��د، 18 نفر از 42 
سرنشین آن شانس ادامه حیات یافتند که پس از 
یک هفته از وقوع حادثه سراغ آنها رفتیم در حالی 

که  بیشتر آنها هنوز در بیمارستان بستری بودند.
ای��ران مقدس��ی، مرب��ی درس آمادگ��ی دفاعی 
دبیرس��تان دخترانه پاس��داران عفاف بروجن که 
از بازمان��دگان حادث��ه واژگونی اتوب��وس حامل 
دانش آموزان است، با تش��ریح وضعیت اتوبوس از 
بدو حرکت از بروجن، توضی��ح داد: از بروجن که 
به مقصد خوزستان حرکت کردیم اتوبوس مشکل 
فنی داشت. اتوبوس اس��کانیا اتوماتیک بود و با هر 
نقصی بین راه نگه می داشت و باز حرکت می کرد. 

خانم هادی پور، معاون دبیرس��تان و خانم الهیان، 
مدیر دبیرس��تان مدام به راننده تذک��ر می دادند 
ولی راننده می گفت که اتوبوس اتوماتیک اس��ت 
و مش��کلش را پیدا نکرده ایم و از دست من کاری 
برنمی آید. وقتی به اهواز رس��یدیم راننده رفت و 
برگش��ت و به ما گفت که نقص ماشین را درست 
کرده و تنها یک مشکل کوچک از یک شیلنگ بوده 
و برطرف شده است. بعد هم که از اهواز به شلمچه 
و دهالویه رفتیم اتوبوس مش��کلی نداش��ت، ولی 
در راه بازگشت، دوباره مش��کل پیدا کرد و راننده 
هم از ماش��ین های سنگین س��بقت می گرفت. تا 
این که بعد از ش��ام و تقریباً بع��د از منطقه دهدز، 
دوباره اتوبوس پیام ایس��ت داد و راننده گفت که 
نمی تواند ترمز بگی��رد. جاده خیلی ش��لوغ بود و 
متأس��فانه یکباره دیدی��م که کنترل ماش��ین از 
دست راننده خارج ش��د و حادثه اتفاق افتاد. سال 
گذشته هم برای همین واحد درسی، دانش آموزان 
را ب��ه مناطق عملیات��ی آوردیم و مش��کلی پیش 
نیامد. امس��ال ه��م ی��ک کاروان ب��ا 10 اتوبوس 
 عازم ش��دیم که تنها اتوبوس ما دچار حادثه شد. 
این اتوبوس از  ابتدای حرکت از بروجن نقص فنی 

داشته است.
مری��م اش��راقی، یک��ی از بازمان��دگان حادث��ه 
واژگون��ی اتوب��وس ب��ا ش��دت جراحات بس��یار 
زی��اد در بخ��ش ICU بیمارس��تان گلس��تان 

اهواز بس��تری اس��ت و به س��ختی نال��ه می کند. 
پ��در مری��م کن��ار تخ��ت وی ب��ا گری��ه، گفت: 
 »کس��ی وقوع حادثه را ب��ه ما خبر نداد. س��اعت 
6/5 عصر پنجش��نبه با وی تماس گرفتم و حالش 
خوب بود. بعد ساعت 9 ش��ب دوستش به خانه ما 
زنگ زد و گفت نگران مریم هستم. ما گفتیم مریم 
به اردو رفته و بعد دوس��تش به ما گف��ت که این 
حادثه اتفاق افتاده است. ما به سپاه بروجن مراجعه 
کردیم و دیدیم که روبه روی در س��پاه شلوغ است 
و همه خانواده ها آمده اند. بعد هم فهمیدیم مریم 
جزو زخمی هاست که خودمان را به اهواز رساندیم.

ب��ه دنب��ال ای��ن اتفاق  ک��ه ح��اال یک هفت��ه از 
آن می گ��ذرد،  اهال��ی بروجن از هر س��ه کوچه ، 
یک��ی ع��زادار و س��یاه پوش ش��ده اس��ت.  افراد 
 مختلفی از فرماندار، امام جمعه، س��پاه، بس��یج، 
آموزش و پ��رورش و نمایندگان مجل��س بیانیه و 
سخنرانی کردند،  اما فرمانده و مسئول نمایندگی 
 ولی فقی��ه در س��پاه چهارمحال و بختی��اری این 
دانش آموزان را ش��هید دانس��ت و گفت: بار دیگر 
عزیزانی کوچه های پ��ر رفت و  آمد گن��اه را برای 
یافتن خلوت بی بهانه  برای شهادت ترک کردند و 
گرد زیارت بر چهره هایش��ان با خون در آمیخت تا 

تندیسی نه از ِگل، که از ُگل بسازند. 
سپاه در بیانیه اش این حادثه را شاید حاصل دعای 
آخرین دانش آموزان در دوکوهه و یا وقتی که سر بر 
خاک های آسمانی گذاشتند، می داند که از خداوند 
طلب شهادت کردند! و عروج ملکوتی الله های به 
خون تپیده دی��ار آالله ها را در امتداد خط س��رخ 
شهادت دانست که تداعی کننده هشت سال دفاع 

از دستاوردهای انقالب اسالمی است.

دان�ش آم��وزان بروجن��ی قربان�ی 
سهل انگاری مسئوالن شدند

امیرعب��اس س��لطانی، نماینده م��ردم بروجن در 
مجلس شورای اس��المی نیز در نطق های آتشین 
در مجلس ش��ورای اس��المی روند اع��زام کاروان 
های دانش آموزی به مناط��ق عملیاتی جنوب را 
به باد انتقاد گرفت و گفت: از دس��ت دادن بهترین 
نوجوانان شهرس��تان بروجن در حادثه دلخراش 
محور دهدز � لردگان ضایعه بسیار اسفباری است 

که دل همه مردم کشور را به درد آورده است. 
وی از رییس جمهور به عنوان ش��خص اول کشور، 
وزیر راه و شهرسازی و آموزش و پرورش گرفته تا 
مسئوالن استانی خواست تا در رابطه با این حادثه 

پاسخگو باشند. 

به مناسبت هفتمین روز درگذشت دانش آموزان بروجنی

پرستوهای بروجنی تاب دوری شهدا را نیاوردند

مزایده
5076 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 910057 ج 2 مربوط به 
خواهان تورج شیران و خوانده داریوش شیران به آدرس خ خرم، نمایندگی سابق ایران خودرو، شیرانی با خواسته 
مطالبه وجه اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 7/031 حبه از 36 حبه س��هم مشاع آقای داریوش شیران از 
72 حبه پالک ثبتی 24/456 بخش 14 ثبت اصفهان به مبلغ 140/620/949 ریال بابت اصل محکوم به، هزینه 
دادرسی، هزینه کارشناسی، حق االجرا، هزینه نشر آگهی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله بابت بدهی آقای داریوش 
شیران در روز چهارشنبه 91/8/24 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، 
طبقه سوم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، میدان 
جمهوری اسالمی )دروازه تهران(، خ خرم، نرسیده به سه راه صمدیه، جنب )مجاور جنوبی( نمایندگی سابق ایران 
خودرو شیرانی بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه )ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که 
حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده بهمراه داشته باشد. و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر 
کارشناس به شرح ذیل می باشد: مورد ارزیابی به صورت س��اختمانی است که در کل عرصه آن احداث بنا شده 
و فعاًل به صورت کارگاه از آن استفاده می شود. مساحت عرصه طبق سند مالکیت 87 مترمربع است اما به علت 
اضافه طول حد شمال و نیز احداث بنا و دیوار مشترک با مجاور شمالی مساحت کارگاه بیشتر از مساحت مندرج در 
سند مالکیت است که ارزیابی به تبعیت از مساحت سند مالکیت انجام خواهد شد. مساحت اعیان احداثی نیز 87 
مترمربع است. سازه ساختمان از نوع دیوارهای باربر آجری )که در سمت شمال با مجاور مشترک است( و قسمتی 
از سقف با آجر و آهن و قسمتی با ورق موجدار فلزی اجرا شده، سطوح داخلی و خارجی با پالستر سیمان پوشش 
داده شده که به علت نوع سازه، مصالح مصرفی و قدمت آن اعیان احداثی فاقد ارزش مؤثر در ارزیابی است. کاربری 
فعلی مورد ارزیابی در سوابق شهرداری فضای سبز است. اما در طرح بازنگری که به تصویب نهایی نرسیده کاربری 
آن خدماتی، تجاری پیش بینی شده است. با توجه به جمیع جهات از جمله موقعیت محل، قدمت، نوع مصالح 
مصرفی، کاربری، دسترسی به شبکه شوارع و معابر و... شش دانگ مورد ارزیابی به مبلغ 1/440/000/000 ریال 
)یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال( و مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ آقای داریوش شیرانی به 
مبلغ 720/000/000 ریال ارزیابی می گردد. ضمناً مبلغ پایه مزایده 140/620/949 ریال اعالم می گردد. م الف/ 

11696 مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5190 کالسه پرونده: 910707 ح/ 26، وقت رسیدگی: 91/9/12 ساعت 8/30 صبح، خواهان: ریحانه رستمی 
فرزند ولی، خوانده: حمیدرضا باطنی فرزند مصطفی، خواسته: طالق، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/ 12204 ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5195 چون خانم زهرا بلوچ فرزند نوراحمد دادخواستی به طرفیت آقای عبدالغفار عطایی فرزند نظرمحمد به 
خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 1143-91 ح/ 16 و به شماره ردیف بایگانی- در 
شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 91/9/12 ساعت 11 صبح تعیین شده 
است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت 
اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/ 12199 دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5196 ش��ماره ابالغیه: 9110100350803168، ش��ماره پرونده: 9109980350800388، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910401، خواهان امید قربانی خاتون آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن 
مسماریان و مریم بیننده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350800388 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/09/12 و ساعت 9:30 تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 12198  

داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
5216 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 910301 ح ج 9 
له خانم سهیال شیردره و سعید شیردره و علیهم 1- علی شیردره 2- فرشته شیردره 3- فاطمه شیر دره فرزند 
مسعود هر سه به نشانی اصفهان، خ معراج روبروی کالنتری 7 کوچه کالنتری 7 کوچه تقی زاده منزل حاج 
عباسعلی تقی زاده و به خواسته تقسیم ماترک متوفی شامل یک باب منزل مسکونی تحت پالک ثبتی شماره 
15039 بخش 5 ثبت اصفهان جلسه مزایده ای روز چهارشنبه مورخه 91/8/24 ساعت 10 تا 11 صبح در 
محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نیکبخت، ساختمان دادگستری، طبقه اول، اتاق 
133 برگزار نماید. مورد مزایده: ملک واقع در خیابان زینبیه، خ طیب اصفهانی، کوی شهید رجوییان، کوچه 
شهید رحمت اهلل یوسفی، ک پ 8149863451 و در تصرف مستأجر سعید رمضان تابش بوده، دو طبقه 70 
متر عرصه و 135 مترمربع اعیانی، نمای خارجی آجر، درب های چوبی، کابینت فلزی و دارای انشعابات آب 
و برق و گاز به قیمت 648/000/000 ریال. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک بازدید 
نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی 
را پیشنهاد نموده و 10 درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. م الف/ 12577 مدیر اجرای 

احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5222 شماره دادنامه: 9109970353300484، شماره پرونده: 8909980359400193، شماره بایگانی 
شعبه: 910157، شاکی: آقای مسعود طالکش به نشانی اصفهان خ رزمندگان کوی گلشن ک میخک پ 4، 
متهم: آقای مجید شفیعی دهاقانی به نشانی مجهول المکان، اتهام: جعل امضاء چک و استفاده از آن و فروش 
صندوق مغازه، گردشکار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید شفیعی دهاقانی فعالً متواری دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول در 
دو فقره چک به شماره های 362113 و 551089 موضوع شکایت سید مسعود طالکش با توجه به جمیع 
محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، رونوشت برابر اصل چک های مذکور، نظریه کارشناسی مبنی بر 
جعلی بودن امضای ذیل چک ها، اظهارات دارندگان چک ها در پرونده و متواری بودن متهم به نظر دادگاه 
اتهام وی محرز است و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس 
محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فروش یک صندوق اشتراکی موضوع شکایت شاکی 
فوق نظر به اینکه اقدام متهم در این خصوص به زعم مالکیت بوده لذا به نظر دادگاه سوءنیت متهم محرز نیست 
و به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت وی در این باره صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره در قسمت اول غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و در قسمت دوم 
حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م 

الف/ 12383 کاظمی- دادرس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

حصر وراثت
5223 آقای علیرضا اخوان خرازیان دارای شناسنامه شماره 12244 به شرح دادخواست به کالسه 4424/91 
ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود اخوان خرازیان 
بشناسنامه 41220 در تاریخ 88/5/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- علیرضا اخوان خرازیان فرزند ش ش 12244، 2- مرضیه اخوان خرازی��ان فرزند ش ش 45761، 
3- مهناز اخوان خرازیان فرزند ش ش 256، 4- سمیرا اخوان خرازیان فرزند ش ش 812، 5- ملیکه سعادتیون 
همسر ش ش 214 و الغیر. 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. م الف/ 12675 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5224 در خصوص پرونده کالسه 1368/91 خواهان هابیل باباصفری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 

مسعود شیروانی میل آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/9/12 ساعت 11 
ظهر 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 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5225 کالسه پرونده: 91-922، شماره دادنامه: 1346، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: سید رضا حسینیان نشانی: فالورجان کوچه امام کوچه 12 کوچه 3، خوانده: مهدی بابایی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سید رضا 
حسینیان به طرفیت آقای مهدی بابایی به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال وجه چک به شماره 
1316/340752/18-91/3/3 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
شانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )91/3/3( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 

در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
5226 شماره: 4664 آقای علی مرتضی زاده فرزند عباسعلی احدی از ورثه مع الواسطه زبیده مرتضی زاده درقه 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مد عی است که سند مالکیت 
1/2 1 سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ مزرعه درقه پالک 100 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت 
اصفهان که در صفحه 31 دفتر 21 امالک به نام خانم زبیده مرتضی زاده درقه سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری انجام نشده در اثر سهل انگاری مفقود شده است، نظر به اینکه درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
5227 شماره: 4665 آقای علی مرتضی زاده فرزند عباسعلی احدی از ورثه مع الواسطه غالمحسین مرتضی 
زاده درقه باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مد عی است که سند 
مالکیت 11 سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ مزرعه درقه پالک 100 اصلی دهستان سفلی بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 232 دفتر 121 امالک به نام آقای غالمحسین مرتضی زاده درقه سابقه ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال 8713 مورخ 30/1/24 دفتر 77 تهران تمامت 2 سهم آن را به غیر 
انتقال نموده و معامله دیگری انجام نشده در اثر سهل انگاری مفقود شده است، نظر به اینکه درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
5228 شماره: 4663 آقای علی مرتضی زاده فرزند عباسعلی احدی از ورثه سیمین بهرامی بیدونی باستناد 
دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مد عی است که سند مالکیت 8 سهم 
مشاع از 480 سهم ششدانگ مزرعه درقه پالک 100 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 388 دفتر 138 امالک به نام خانم سیمین بهرامی بیدونی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و 
طی سند انتقال 7300 مورخ 35/6/11 دفتر 50 اصفهان 4 سهم آن را به غیر انتقال نموده و معامله دیگری 
انجام نشده در اثر سهل انگاری مفقود شده است، نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نامبرده را 
نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
5229 شماره: 4662 آقای علی مرتضی زاده فرزند عباسعلی احدی از ورثه عباسعلی مرتضی زاده درقه باستناد 
دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده و مد عی است که سند مالکیت 3/6 
سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ مزرعه درقه پالک 100 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
که در صفحه 92 دفتر 186 امالک به نام آقای عباسعلی مرتضی زاده درقه سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگری انجام نشده در اثر سهل انگاری مفقود شده است، نظر به اینکه درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده، طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ رأی
5230 شماره دادنامه: 9109970352700800، ش��ماره پرونده: 9009980366101595، شماره بایگانی 
شعبه: 910062، شاکی: خانم مریم چنیا به نش��انی خانه اصفهان خ کاج مجتمع کیهان واحد 12، متهم: آقای 
سعید امیریوسفی ورنوسفادرانی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- خیانت در امانت، 2- ضرب و جرح عمدیف 
3- افتراء، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص شکایت خانم مریم چینا فرزند قدیرعلی علیه آقای سعید امیریوسفی ورنوسفادرانی 
فرزند حسن و دائر بر الف- خیانت در امانت نسبت به اجناس متعلق به شاکی به شرح فاکتور 10/22 )پوشاک( 
صفحات 12 لغایت 20، ب- افتراء و تهمت از طریق نسبت دادن سرقت به شاکی ج- ایراد ضرب و جرح عمدی 
نسبت به شاکی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده گزارش مرجع انتظامی شکایت 
شاکی گواهی پزشکی قانونی شهادت شاهد در صفحات 6-23 و فاکتور ارائه شده از سوی شاکی صفحات 12 لغایت 
20 نحوه اظهارات متهم صفحه 22 اقرار ضمنی و تلویحی و مواجهه حضوری صفحه 27 و صورت جلسه مورخه 
1390/11/13 در صفحه 34 پرونده و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و سایر محتویات پرونده و عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً 
به مواد 2-16-15-302-304-294-295-297 بند دال ماده 484- تبصره دو ماده 269-267-674-47 از 
قانون مجازات اسالمی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مارالذکر بلحاظ جوانی وی متهم موصوف الذکر را جهت بزه 
)و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت( بند الف به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی 
بدل از حبس و جهت بزه بند ب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندول دولت و جهت بزه بند ج و 
کبودی قسمت داخلی میان ساق چپ و پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی و جهت 
لحاظ جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید. مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه به مدت یک سال می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف/ 12565 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



امام علی  )علیه السالم( :
 اگر به دس��ت راس��ت بروى به گمراهى افتاده  اى و اگر به دس��ت چپ  گرایش 
یابى ، باز هم به گمراهى افتاده  اى. پ��س راه میانه را در پیش گیر که رهایى در 
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