
صنایع اصفهان با چه معیاری پاک اعالم می شوند؟

افسار لوازم خانگی  در دست  واردکنندگان

 ۱۰ رسوایی بزرگ 
دنیای رسانه

در جلسه شورای اداری استان عنوان شد؛ 

تولیدکنندگان اصفهانی در حاشیه اند

 توزیع اقالم مذهبی 
بین تاکسیرانان  اصفهانی 3

 فیلم کوتاه 
نماینده یک ارزش است 76

3

  مشت اول را 
8محکم بزن!

کوشش در امیدوار ساختن 
مردم باید کامالً صادقانه باشد 

 استقالل در اصفهان 
صدر نشین شد 

ام��روزه عمده مش��کات و معض��ات کنونی در زمینه مس��ائل 
اقتصادی اس��ت که سرچش��مه ای��ن نارس��ایی های آزاردهنده 
 فاصل��ه گرفت��ن مس��ئوالن مربوط��ه از تعالی��م دین��ی و 

الزامات اخاقی است.

»آیینه های روبه رو« 
دراصفهان انعکاس 

پیدا کرد

 جلس��ه نقد وبررس��ی فیلم »آیینه های روبه رو« با 
حضور عوام��ل و بازیگران آن عصر جمع��ه، 26 آبان 
در س��ینما ایران با حضور زاون قوکاس��یان، منتقد و 
محقق برجس��ته س��ینمایی در حضور تماش��اچیان 
 و عاق��ه من��دان این اث��ر وجمع��ی از اهال��ی خبر

 برگزار شد.
در ابتدای جلسه، زاون قوکاسیان به معرفی شخصیتی 
و سابقه فعالیت فرشته طائرپور پرداخت و از او به عنوان 
یک تهیه کننده متعهد نام برد که دغدغه اش مس��ائل 

جامعه است، نه نیاز مسئولین و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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  بیشترین نشان اصالت یونسکو  برای 
3

صنایع دستی اصفهان

 موشک های ایرانی 
به قلب تل آویو رسید2

 به گزارش زاین��ده رود، لوازم خانگی از جمله کاالهایی اس��ت که 
65 درصد آن توسط کشورهای خارجی تأمین می شود و ایران در 
این زمینه هنوز به خودکفایی نرسیده است. ساالنه  حجم وسیعی 
از لوازم خانگی وارد  می شود، در صورتی که دستیابی به دانش فنی 
ساخت لوازم خانگی پیچیده نیست و خودکفا شدن در این زمینه، 

مستلزم وجود یک اراده ملی و عزم همگانی است.
پیرو حمایت از تولید ملی، جمعی از خبرنگاران پایتخت از کارخانه 
گروه انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه اس��تان اصفهان  بازدید 

کردند.
گروه انتخاب اصفهان در س��اخت برندهایی همچون اسنوا، حایر، 
تکنوگاز و دوو فعالیت دارد. این گروه صنعتی  در 20 منطقه کشور، 
800 نمایندگی فعال دارد و بالغ بر دوهزار نفر تکنسین و مهندس 

در این نمایندگی ها مشغول به ارایه خدمات هستند. طبق آماری 
که توسط این گروه گرفته شده است، میزان رضایتمندی مردم از 
این گروه بیش از 90 درصد است، تا جایی که گروه صنعتی انتخاب 
 س��ال گذش��ته موفق به دریافت تندیس طای��ی رعایت حقوق 

مصرف کننده از سوی وزارت بازرگانی شد. 
پس از بازدید از مرکز اطاعات تلفنی)کال س��نتر(، خبرنگاران به 
همراه مس��ئوالن گروه صنعتی انتخاب به کارخانه اسنوا واقع در 
ش��هرک صنعتی مورچه خورت رفتند تا از نزدیک ش��اهد پروسه 
تولید لوازم خانگی باشند. اولین کارگاهی که برای بازدید انتخاب 
شد، بخش حایر پاست بود که در آن، قطعات پاستیکی ماشین 

لباسشویی حایر تولید می شود. 

4

 یک سوم بودجه فرهنگی
 سال 90 محقق شد

 افتتاح نقش جهان
یک شوخی خنده دار

 محور تمام مقاومت ها 
 در جهان  ریشه در
 دفاع مقدس دارد

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

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

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

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

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه
شماره 91/7911/ ص مورخ 91/8/21

1- موضوع مناقصه: خرید مقدار چهار هزار متر کابل آلومینیوم فشار متوسط 185×1 جهت تبدیل شبکه های هوایی 
مسیر مترو به شبکه های زمینی

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
3- مهلت و محل دريافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 1391/8/29 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/9/8 و از طریق 
 http://iets.mporg.ir یا WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM مراجعه به پایگاه اینترنتی 

و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5
4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
مورخ 91/9/18 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در 

تاریخ 91/9/19 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
5- مبلغ برآورد: یک میلیارد )1/000/000/000( ریال بدون هر گونه تعدیل وما به التفاوت.

6- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ پنجاه میلیون )50/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی 

به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی مزایده
 بان�ک كارآفري�ن در نظ��ر دارد شش��دانگ ی��ک واح��د آپارتم��ان پ��اک ثبت��ی

ش��ماره 3035، 31/3042 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با قیمت پایه 494/580/000 
)چهارصد و ن��ود و چهارمیلی��ون و پانصد و هش��تاد ه��زار( ری��ال به نش��انی اصفهان- 
 عاش��ق آباد- خیابان س��لمان فارس��ی- پ��اک 517- طبق��ه دوم غربی و پ��اک ثبتی
3259، 31/1651/3266 واقع در بخش 14 ثب��ت اصفهان با قیمت پایه 535/795/000 
)پانصد و سی و پنج میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال( به نشانی اصفهان- خیابان سلمان 

فارسی- ده متری شمشاد- پاک 49 طبقه دوم شرقی را از طریق مزایده واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر و اخذ شرایط مزایده و بازدید محل ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی حاضر در ساعات اداری به شعبه بانک کارآفرین به نشانی 

اصفهان- فلکه فیض- ابتدای خیابان میرفندرسکی مراجعه نمایند. 
بـانـــک کارآفـرین

اطالعیه
به اطاع همش��هریان گرام��ی س��اکن در مناطق مج��اور فرودگاه 
 ش��هید بهش��تی، پایگاه هوای��ی ش��هید بابای��ی، جاده ش��الباف،

حبیب آباد، کمش��چه، ورت��ون و اهال��ی منطقه زینبیه می رس��اند 
عملیات س��یم کش��ی خط 63 کیلوولت حبیب آباد به پس��ت 400 
کیلوولت س��پاهان واق��ع در محله امام زاده حس��ن مج��اور اتوبان 
فرودگاه به اتمام رس��یده و برقدار می باش��د. لذا از ساکنین محترم 
 ای��ن مناطق درخواس��ت می گ��ردد از نزدیک ش��دن ب��ه این خط 

خودداری فرمایند. 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان



چهره روزیادداشت

 افزایش بازداشتی ها 
در پرونده ستار بهشتی 

به دنبال پیگیری ویژه دادس��تانی تهران و انتصاب یک قاضی ویژه 
برای رسیدگی به پرونده فوت ستار بهشتی، تعداد بازداشت شدگان 
در خصوص این پرونده افزایش یافت��ه و تا کنون 7 نفر مأمور مرتبط 
با جریان پرونده، بازداشت شده و تحت بررسی های قضائی هستند. 
 با دس��تور ویژه رییس قوه قضائیه به دادس��تان ته��ران و همچنین 
پیگیری های مجلس، پرونده در مس��یری درست در حال پیگیری 
است که به زودی اطالع رسانی هایی در خصوص روند رسیدگی به 

پرونده اعالم خواهد شد.

استقبال مخالفان سوری 
از ابتکار تهران

تشکل ملی دموکراتیک )مخالف( در سوریه، برای نخستین کنفرانس 
گفتگوی س��وری که قرار است با هدف برون رفت س��وریه از بحران 
کنونی و پای��ان دادن به خونریزی دس��تور کار ارایه ک��رد. »صبیح 
التکروری« عضو تشکل ملی دموکراتیک سوریه در گفتگو با العالم، 
این ابتکار را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این امر ثابت می کند که ایران 

به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست.
»ماهر مرهج« دبیر کل حزب ملی جوانان سوریه نیز به خبرنگار العالم 
گفت: ما خواهان ایجاد تغییرات به روش های مسالمت آمیز هستیم. 
ما نه افراد مس��لح را قبول داریم نه از نظام حمایت می کنیم.»سلیم 
خراط« دبیر کل حزب همبس��تگی س��وریه نیز، هدف ق��رار دادن 
زیرساخت های سوریه و سرنگونی نظام با هر ابزاری و با حمایت مالی 

نامحدود را از جمله دستاوردهای نشست دوحه عنوان کرد.

 متن اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری

طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از چندین 
جلسه بحث و بررسی در کمیسیون ش��وراها دیروز  در صحن علنی 
مطرح ش��د. طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
از ابتدای مجلس نهم در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی 

مجلس قرار داشت.
یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاس��ی و 
مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
است که در آن، ش��روط بس��یاری را پیش پای کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری برای تعیین این مصادیق گذاشته است. همچنین 
در این قانون، حداقل و حداکثر س��ن کاندیداه��ا تغییر پیدا کرده و 
درمورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمه��وری نیز قیودی 

مشخص شده است.

 مخالفت   سوئیس 
با   گسترش تحریم ها  علیه ایران

دولت سوئیس با پیش��نهاد چپ گرایان پارلمان این کشور مبنی بر 
ارایه گزارش از سوی شعب خارجی شرکت های سوئیسی در زمینه 
معامالت نفتی با ایران مخالفت کرد.کابینه سوئیس اعالم کرد: هیچ 
برنامه ای برای تعمیم قانون ارایه گزارش شرکت های سوئیسی در 
زمینه معامالت با ایران به شعب خارجی این شرکت ها ندارد. هفت 
عضو حزب سوسیال دموکرات سوئیس در ماه سپتامبر و پس از انتشار 
گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر خرید و فروش نفت ایران توسط 

شعبه شرکت  ویتول در بحرین، این پیشنهاد را مطرح کرده بودند.

محور تمام مقاومت ها در جهان
 ریشه در دفاع مقدس دارد

سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس، ریشه و محور همه مقاومت هایی که 
در دنیا علیه جبهه استکبار شکل گرفته را دوران هشت ساله دفاع مقدس 
دانست و گفت: در هر جنگی ممکن اس��ت حوادث خارق العاده ای رخ 
دهد که نمونه آن را در جنگ 33 روزه و 22 روزه دیدیم و امروز هم نتیجه 

جنگی که رژیم اشغالگر بر علیه غزه آغاز کرد قابل پیش بینی است.

 انتقاد سردار نقدی 
از یک چهره سیاسی 

 ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین ب��ا انتق��اد از مواض��ع یکی از 
چهره های شاخص سیاسی  گفت: آقایی در سال 88 به عربستان سفر کرد 
و در مجمع برای دوستان خود تعریف کرد پادشاه عربستان به من گفت 
آیا در انتخابات شرکت می کنید؟ که من در پاسخ گفتم من در انتخابات 
نمی آیم، موسوی می آید. پادشاه عربس��تان نیز گفت غلط می کنی، تو 
باید بیایی. من نمی دانم این آقا خجالت نمی کشد که در یک مجمع این 
مباحث را نقل می کرد. این مواضع نیاز به امر به معروف و نهی از منکر دارد.

چند روز از آغاز درگیری ها بین رزمندگان فلسطینی و ارتش رژیم 
اشغالگر قدس گذشته و در این چند روز، رزمندگان مقاومت چندین 
ابتکار و حرکت تحسین برانگیز و جالب در بعد تسلیحات داشته اند 
که باعث ایجاد ترس و وحشت در بین صهیونیست ها شده است. 
نباید از نظر دور داشت که رسیدن موشک های مبارزان فلسطینی 
به تل آویو و فراتر از آن، دس��تاورد کوچکی نیست و علیرغم همه 
محدودیت ها و تدابیر شدید صهیونیست ها به نتیجه رسیده است.

تسلیحات جدید مقاومت فلسطین که طی روزهای اخیر رونمایی 
و با موفقیت به هدف اصابت کرده، موشک های مهم و استراتژیکی 
است که ضمن گذشتن از گنبد پر ادعای آهنین، ذهنیت و اقتدار 

پوشالی امنیت تل آویو را هم در هم شکسته است. 
موشک گراد

موش��ک گراد، نام دیگری برای راکت انداز بس��یار مشهور روسی 
س��ری »کاتیوشا« اس��ت؛ س��الحی که تقریبا در پنج قاره جهان 
یافت می ش��ود. قدمت این سالح روسی به س��ال 1941 میالدی 
و ش��روع تهاجم آلمان به ش��وروی س��ابق باز می گ��ردد. در آن 
زمان دو س��الح روس��ی به عنوان ش��وکی مرگب��ار باعث کاهش 
 سرعت پیشروی آلمان در خاک روس��یه شد. یکی از این سالح ها

تانک تی – 34 و سالح دیگر س��امانه راکت انداز »کاتیوشا« بود. 
سربازان آلمانی به این س��الح، لقب »ارگ های استالین« را داده 

بودند.

ناصر 5
منابع فلس��طینی از اس��تفاده از گونه دیگری از راک��ت ها در این 
درگیری ها با نام »ناصر 5 « خب��ر داده اند. یکی از تنها مختصاتی 
که از این راکت فلسطینی منتش��ر شده است بحث طول است که 
در حدود 2/5 متر اعالم شده است. با نگاهی به سالح های جنبش 
 حماس و اطالع��ات موجود درب��اره آن، به نام راکت »قس��ام 4« 
می رسیم که تقریبا طولی در همین حدود دارد. گمان بر این است 
که »ناصر 5« در حقیقت گونه ای تازه از راکت های س��ری قسام 
باشد که با سر جنگی حساس تر تولید شده است. این راکت، بردی 
در حدود 10 تا 15 کیلومتر داش��ته و با سرجنگی 10 کیلوگرمی 

مسلح شده است.
فجر 5

اما مهم ترین شگفتی حماس در جریان این درگیری ها استفاده 
از نمونه بومی موش��ک ایرانی »فجر 5« اس��ت. این راکت ایرانی 
 برای اولی��ن بار پایتخت این رژی��م جعلی را هدف ق��رار داده  و به 
صهیونیس��ت ها این پیام را داد که حتی پایتخت شما نیز در امان 
 نیس��ت. این س��امانه ایرانی نیز در دهه 1990 می��الدی و پس از 
راکت های سری »فجر 3« تکمیل شده و به نیروهای مسلح ایران 
تحویل شد. در مقایسه با س��امانه » فجر 3 « پیشرفت های خوبی 
بر روی فجر 5 اعمال شده اس��ت. باید به این نکته اشاره کرد که تا 
قبل از این درگیرها جنبش حماس تنها از دو سامانه راکتی گراد 

و قس��ام برای حمله به صهیونیس��ت ها بهره می برد، اما با شروع 
درگیری اخیر، جهان شاهد قدرت نمایی حماس در زمینه حمالت 
راکتی بود که شاید بتوان گل سرسبد آنها را سامانه ایرانی فجر 5 
اعالم کرد. درگیری با سیستم فجر 5 برای سامانه هایی مثل گنبد 
آهنین بسیار مشکل تر اس��ت. دلیل این مسئله نیز ارتفاع پروازی 
و سرعت بیشتر فجر 5 است. از سوی دیگر دقت فجر در اصابت به 
پارلمان رژیم صهیونیستی، اتفاقی اس��ت که باید در جای خود به 

آن پرداخت.
خمپاره اندازهای حماس

بر اس��اس گزارش��ات منتش��ره در منابع خبری، جنبش حماس 
 از گونه ای از خمپاره ها ب��ا بردی بین 7 تا 10 کیلومتر اس��تفاده 
 می کند. با نگاهی به س��امانه های خمپاره ای در جهان، می توان

متوجه شد که به احتمال زیاد این خمپاره از مدل های 120 میلی 
متری است که بردی بین 7 تا 10 کیلومتر دارند.  نیروهای مقاومت، 
از این س��الح برای حمله به نقاطی نزدیک در اطراف مرز نوار غزه 
اس��تفاده می کنند که حجم آتش نیز گزینه خوبی برای ارس��ال 
انبوه پاسخ ها به سمت متجاوزان است. برای درک اهمیت راکتی 
همچون فجر 5 برای رزمندگان فلس��طینی، بای��د به این موضوع 
توجه کرد که تا پیش از این، راکت دست ساز قسام به عنوان سالح 
اصلی مقاومت فلسطین محسوب می شد و دارای بردی در حدود 
13 کیلومتر بود که س��ر جنگی آن تنها 10 کیلوگرم وزن داشت. 
موشک های فجر 5 که بی تردید از ابتدایی ترین موشک های ساخت 
جمهوری اسالمی محسوب می شود، قدرت رژیم صهیونیستی و 
سامانه دفاع ضدموشکی این رژیم و آنچه را که خود، گنبد آهنین 
می نامندش به سخره گرفته است.گنبد آهنینی که قرار بود اجازه 
اصابت هیچ موشکی به سرزمین های اشغالی را ندهد، هیچ دردی 
از صهیونیس��ت ها دوا نکرده و تنها فرود صدها موش��ک فجر 5 را 
نظاره گر است. ناگفته پیداست که وقتی صهیونیست ها در تقابل 
با ابتدایی ترین موش��ک های تولید ایران ب��ا چنین چالش جدی 
مواجه می شوند، مقابل موشک های پیش��رفته ساخت جمهوری 
اسالمی هیچ حرفی برای زدن نخواهند داشت و عمال محو خواهند 
شد. زمانی که فجر 5، اسرائیل را با چنین چالشی مواجه می کند و 
غرب را برای حفظ امنیت  این رژی��م به تکاپو می اندازد و معادالت 
منطقه ای را به نفع جمهوری اس��المی تغییر می دهد، به راستی 
موشک های نس��ل نو چه تأثیری بر قدرت بازدارندگی جمهوری 

اسالمی خواهند داشت؟
نکته جالب در این بین تقارن اولین سالگرد شهادت حسن تهرانی 
مقدم پدر موشکی ایران و رسیدن موشک های ایرانی به قلب رژیم 

صهیونیستی است.

تحقق آرزوی شهیدتهرانی مقدم

حماس به اسرائیل  موشک های ایرانی به قلب تل آویو رسید
پهپاد فرستاد

رژیم اشغالگر اعالم کرد که با آغاز حمالت به غزه متوجه 
برخاس��تن پهپاد حماس از یک محوطه متروک شده، و 
جنگنده های این رژی��م، آن را س��رنگون کردند. کانال 
10تلویزیون رژیم اش��غالگر به نقل از منابع نظامی این 
 رژیم خاطرنش��ان کرد: این پهپاد ده ه��ا کیلومتر پرواز 
می کند و نیروهای ارت��ش همچنین انبار این هواپیماها 
را که از توانایی های هجومی دقیقی برخوردارند، منهدم 
کردن��د. بر اس��اس گزارش این ش��بکه صهیونیس��تی، 
نیروهای این رژیم اخیرا متوجه ش��ده بودند که حماس 
در تالش اس��ت چنین هواپیماهایی را ب��ه پرواز درآورد 
و نیروهای حم��اس اطالعات و فن��اوری راه اندازی این 

هواپیماها را از ایران و سوریه به دست آورده اند.

تنها کشور دموکراتیک عربی
علی جنتی سفیر سابق کشورمان در کویت و کارشناس 
 جه��ان عرب گف��ت: کوی��ت تنها کش��ور عرب��ی حوزه 
خلیج  فارس اس��ت که در آن نوعی دموکراسی نیم  بند و 
آزادی های سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد. این کشور از 
سال 1962 دارای قانون اساسی مدون بوده و برخوردار 
از پارلمان منتخب و مطبوعات آزاد اس��ت. وی ادامه داد 
در عین حال نمی  توان کویت را یک کشور دموکراتیک 
نامید، زیرا گردش قدرت در بی��ن رهبران وجود ندارد و 
خانواده صباح بیش از 250 سال است که به طور موروثی 

بر آن کشور حکومت می کنند. 

پنج میلیون  اسر ائیلی 
درتیررس موشک های حماس

ابوعبیده  س��خنگوی گردان های عزالدین قسام، شاخه 
نظام��ی جنبش حماس، در س��خنانی ک��ه از تلویزیون 
»االقصی«  این جنبش پخش شد اعالم کرد: از آغاز حمله 
رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گردان های عزالدین قسام 
تاکنون بیش از 900 حمله موشکی به اهداف متعددی 

در سرزمین های اشغالی انجام دادند.
 وی اعالم کرد: حمالتی که گردان های عزالدین قسام در 
این چهار روز انجام دادند، بیش از 10 برابر حمالتی است 
که چهار سال پیش و در عملیات »سرب گداخله« علیه 
رژیم صهیونیستی انجام ش��د. وی ادامه داد: برای اولین 
بار است که موشک های ما شهر تل آویو و قدس را هدف 
قرار داده و هم اکنون پنج میلیون صهیونیست در تیررس 

موشک های ما هستند.

خبر کوتاه

اخبار بین الملل 

 دولت بزرگ شده 
کاله سرمان گذاشتند 

فالحیان/ وزیر سابق اطالعات
این مجلس، مهم ترین کارش این بود که جلو احمدی نژاد را 
بگیرد. این نماینده اگر ناتوان است، باید استعفا بدهد، اما این کار  را 

نکردند و تورم را به کشور تحمیل کردند.
 حاال راه حل این اس��ت که حداقل نص��ف60 هزار میلی��ارد تومانی 
که دولت به بانک مرک��زی بدهی دارد را به بان��ک مرکزی برگرداند 
تا حداقل قرض ب��ه بانک مرکزی پن��ج درصد تولی��د ناخالص ملی 
باشد، نه 10 درصد و پنج درصد را به بانک مرکزی برگردانند. دولت 
بزرگ ش��ده، کاله س��رمان 
گذاشتند که س��ه وزارتخانه 
ادغام کردی��م. اینها می آیند 
یک وزیری که نمی توانس��ت 
 ی��ک وزارتخان��ه را اداره 
کن��د مس��ئول دو وزارتخانه 
می کنن��د بع��د اس��مش را 
می گذارن��د کوچک س��ازی 

دولت.
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بیانیه ۲۱۵ نماینده در حمایت از مردم غزه 

215 نفر از نمایندگان با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از مردم بی دفاع غزه، جنایات صهیونیس��ت ها را 
محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: ما نمایندگان، این عمل رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم و 
حمایت خود را از مجاهدان غزه اعالم می کنیم. شکست، سرنوشت نهایی رژیم صهیونیستی خواهد بود.

متهمان رده باال را 
شخصا  محاکمه  می کنم 

 گشت زنی پلیس 
در فضای  اینترنت 

قاضی ناصر س��راج گفت: رس��یدگی ب��ه اتهام��ات برخ��ی متهمانی که 
کیفرخواست آنها جدیدا به دادگاه آمده، آغاز شده است و توسط دادرسان 

دیگر رسیدگی می شود، اما متهمان رده باال را شخصا محاکمه می کنم.
سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: محاکمه 
متهمان آغاز ش��ده اس��ت و ادامه دارد. وی درباره این که آیا این محاکمه ها 
مربوط به 20 متهمی است که جدیدا کیفرخواست آنها به دادگاه آمده است، 
گفت: متهمان جدید در حال محاکمه هستند و آنها هم مانند سایر متهمان 
و پرونده ها محاکمه می شوند. سراج خاطرنشان کرد: رسیدگی هنوز به پایان 
نرسیده است، ولی بنده از جزئیات رسیدگی به پرونده این متهمان اطالعی 

ندارم، زیرا این متهمان را دادرسان دیگری محاکمه می کنند.

نیک نف��س سرپرس��ت معاونت تش��خیص و پیش��گیری پلیس فت��ا اظهار 
داشت: پلیس در فضای سایبر اقدام به گش��ت زنی کرده و عالوه بر شناسایی 
صفح��ات کالهب��رداری با جرائ��م عموم��ی، در فضای س��ایبر ک��ه ممکن 
اس��ت بخش��ی از هموطنان با آن روبه رو ش��وند حض��ور دارد. پلیس در هر 
 مکانی از فضای س��ایبر که کاربری حضور داش��ته باش��د اقدام به گشت زنی

اینترنتی و رصد می کند. وی با هش��دار نسبت به اس��تفاده از هکرها توسط 
برخی از س��ازمان ها و دس��تگاه ها تأکید کرد: هک��ر به معن��ای نفوذگر، از 
نظر قانونی مجرم اس��ت و نه تنها پلیس ارتباطی با آنها برای اس��تفاده ندارد 
 بلکه به س��ازمان ها و دس��تگاه ها نیز توصیه می کند از ب��ه کارگیری هکرها 
به عنوان کارشناس امنیت برای شناسایی حفره های امنیتی، خودداری کنند.

پیروز مجتهدزاده کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی 
براین باور است که حمله رژیم صهیونیستی به غزه تمهید 
و تالش نتانیاهو برای از بین بردن هرگونه فرصت احتمالی 
مذاکره بین ایران و آمریکاست. وی در ادامه افزود: هدف 
دوم متوقف کردن از سرگیری مذاکرات 29 نوامبر ایران 
و گروه 1+5 و هدف سوم تأثیر گذاشتن بر تحوالت سوریه 
است. مجتهد زاده ادامه داد:  اسرائیل و شخص نتانیاهو در 
تالش های خود برای وادار ک��ردن اوباما به اتخاذ مواضع 
جنگ طلبانه نس��بت به ایران با ناکامی مواجه ش��ده اند. 
نتانیاهو به ش��دت نگران انجام مذاکرات مس��تقیم میان 
آمریکا و ایران است، لذا درحال حاضر آرزوی اسرائیل این 
است که به هر صورتی شده پای ایران را به این جریان باز 
کند تا با متهم کردن ایران به برهم زدن امنیت اس��رائیل 
از طریق حماس، آمری��کا را از انج��ام مذاکرات منصرف 
کند. وی خاطر نشان کرد : همان گونه که گفتم نتانیاهو 
بسیار امیدوار بود در جریان رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا بتواند اوباما را وادار کند یک سری اقدامات 
نظامی و یا حتی تهدیدهای نظامی را علیه ایران به عمل 
آورد، اما باراک اوباما دس��ت رد محکمی به س��ینه او زد، 
آنچنان که حتی کشورهای اروپایی نیز به جز فرانسه در 

این زمینه پشت نتانیاهو را خالی کردند. 

حجت االسالم سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، 
درخصوص آخرین برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی 
اظهار داشت: قوه قضائیه به طور جدی با مفسدان اقتصادی 
برخورد خواهد کرد و ما دس��تور ویژه ای را به دادس��راها و 
دادس��تان ها، به ویژه دادس��تان تهران ابالغ ک��رده ایم که 
برخورد قاطع و عبرت آموزی با مفس��دان اقتصادی داشته 
باشند. معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت 
پرونده ستار بهشتی وبالگ نویس فوت شده در زندان گفت: 
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود 
جزئیات بیش��تری را در این باره ارایه خواهد کرد. رییس��ی 
در ادامه با بیان این ک��ه یکی از معروفات م��ا اجرای قانون 
است، افزود: باید همه مس��ئوالن در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بر اس��اس قانون عمل کنند و قانونگرا 
 باشند و قانونگرایی در حال حاضر یکی از الزامات مهم تلقی 
می ش��ود. معاون اول قوه قضائیه با بیان این که دش��منان 
نظام اس��المی تمام ت��الش خود را به کار بس��ته ان��د تا به 
 این نظام ضربه وارد کنن��د، افزود: آنها تالش ک��رده اند در 
حوزه های اقتصادی، نفتی، بانکی و پولی خدشه وارد کنند، 
اما مسئوالن و مردم در این 30 سال نشان داده اند که دشمن 

را به خوبی شناخته اند.

»سید حس��ن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان به ادامه 
حمالت جنگنده های اس��رائیلی به نوار غزه اش��اره کرد 
و گفت: مقاومت فلس��طین تاکنون صالبت،  اس��تواری، 
ثبات، حکمت، شجاعت، مدیریت و قدرت آن در مقابله 
با اسرائیل را نش��ان داده اس��ت. وی افزود: اگر مقاومت 
ضعیف بود،  دشمن گستاخ تر می شد، اما مقاومت پس از 
گذشت چند روز از آغاز جنگ، شگفتی ساز شده است. 
سید حسن نصراهلل ادامه داد: اسرائیلی ها مرتکب اشتباه و 
توهم شدند که به غزه حمله کردند. آنها گمان می کردند 
در س��اعات اولیه نبرد، توان موش��کی مقاومت را از بین 
خواهند برد، اما ه��م اکنون برد موش��ک های مقاومت 
به 70 کیلومتر و بیشتر رسیده است. دبیر کل حزب اهلل 
لبنان گفت: اسرائیل فکر می کرد پس از روز اول یا دوم، 
مقاومت تسلیم می شود و درخواست می کند که جنگ به 
هر بهایی به پایان برسد، اما امروز این اسرائیل است که 
 خواستار آتش بس بوده و مقاومت برای ایجاد آتش بس

شرط گذاشته اس��ت. دبیر کل حزب اهلل لبنان در ادامه 
سخنان خود به موضع ضعیف سازمان همکاری اسالمی 
در قبال رویدادهای غزه اش��اره کرد و گفت: البته ایران، 

ترکیه و دیگر کشورهای عربی مواضعی اتخاذ کردند.

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با بی��ان این که
پیش��نهاداتم درب��اره اص��الح قان��ون انتخاب��ات را به 
رهبرانقالب تقدیم ک��رده ام، گفت: با کلی��ات آنچه که 
در مجلس در حال انجام است، موافقم، اما وارد جزئیات 

نمی شوم. 
حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی رییس س��ازمان 
بازرسی کل کشور و وزیر اس��بق کشور با اشاره به تالش 
مجلس برای اصالح قانون انتخابات، گفت: بنده به تغییر 
قانون انتخابات بسیار معتقدم، چرا که قانون انتخابات را 
کامل نمی دانم. البته خودم هم در این جهت پیش��قدم 
هس��تم. وی در این زمین��ه افزود: نیازه��ای انتخابات و 
اصالح قان��ون آن را خدمت رهبر معظ��م انقالب تقدیم 
کرده ام و همان پیش��نهادات در مجمع تشخیص مطرح 
شده و بخشی از آن تصویب و بخشی دیگر متوقف شده 
است. وزیر اسبق کشور تصریح کرد: همه این مطالبی که 
االن مطرح است، بخشی از آن قانون انتخاباتی است که 
معتقدم ابتدا باید سیاست های کلی آن تصویب شود و بعد 
مجلس آن را به تصویب برساند. به گفته رییس سازمان 
بازرسی کل کش��ور، کلیات اصالح قانون انتخابات برای 
شفاف س��ازی و قاعده مند ش��دن حضور کاندیداها در 

عرصه انتخابات،»یک نیاز« است.

قوه قضائیه بین المللبین الملل انتخابات

حمله به غزه برای مذاکره 
نکردن ایران و غرب است 

 اعالم جزئیات جدیدی
 از پرونده ستار بهشتی 

مقاومت  فلسطین 
شگفتی ساز شد 

 قانون انتخابات را 
کامل نمی دا نم
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زمینه اشتغال بیش از یک هزار 
زندانی فراهم شد

مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: با مشارکت خیران هسته 
مرکزی اشتغال بیش از یک هزار زندانی در زندان اصفهان مشغول به 
کار ش��دند. رمضان امیری در این خصوص به ایمنا اظهار داشت: در 
ادامه سلسله نشس��ت های اعضای خیریه امام موسی کاظم )ع( این 
زندان، با کمک تولیدکنندگان و صنعتگران اصفهانی زمینه اشتغال 
برای زندانیان و خانواده های این قشر آسیب پذیر فراهم شده است. 
وی افزود: کارگاه های خیاطی، جوشکاری، فلزکاری، بتن و دیوارهای 
پیش س��اخته از بارزترین فعالیت های این بنیاد اس��ت که اشتغال 
بیش از یک هزار زندانی را رقم زده است. مدیر کل زندان های استان 
اصفهان از ایجاد زمینه اش��تغال برای بیش از 300 زندانی در آینده 
نزدیک در کارگاه های خیاطی زندان مرک��زی و اردوگاه کاردرمانی 
خبرداد و افزود: تشکیل کارگروه و هسته مرکزی اشتغال در خیریه 
امام موس��ی کاظم )ع( با موافقت اعضای این هسته و با حضور چهار 
نفر تولیدکننده و مشاور، دو تن از خیران صنعتگر، مدیرکل زندان های 

استان و مدیر عامل بنیاد تعاون آغاز به کار کرد. 

 استقرار ۲۰ دستگاه خودرو 
آتش نشانی در کنار حسینیه های شهر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از 
استقرار۲0 خودرو آتش نشانی در کنار هیأت ها و حسینیه های اصلی 
 ش��هر خبر داد. بهزاد بزرگزاد با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: حدود 
۲0 دستگاه خودرو آتش نش��انی با ۵0 نفر آتش نشان، ایمنی عزاداران 
حضرت اباعبداهلل را تأمین می کنند. وی افزود: مس��جد جامع، میدان 
ام��ام)ره( ، خیابان عبدالرزاق، خیابان س��روش، خیاب��ان میر و میدان 
آزادی از جمله محل هایی هس��تند که نیروهای آتش نشان در تمامی 
مدت زمان عزاداری و ساعاتی پس از آن در محل حضور خواهند داشت.

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اذعان داشت: چهار دس��تگاه موتورسیکلت آتش نش��ان نیز به منظور 
 تأمین ایمنی عزاداران از تکیه ها و حس��ینیه های اصلی ش��هر بازدید 
می کنند. بزرگزاد با اش��اره به این که تاکنون هیچ مش��کلی در رابطه 
با ایمنی عزاداران و هی��أت های مذهبی نبوده، تصری��ح کرد: تکیه ها 

و حسینیه ها به صورت روزانه و مرتب مورد بازرسی قرار می گیرند.

 توزیع اقالم مذهبی 
بین تاکسیرانان اصفهانی

مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی ش��هر اصفهان از توزیع پرچم ها و 
پوسترهای مناس��بتی مزین ش��ده به نام ابا عبداهلل الحسین در بین 
رانندگان تاکس��ی خبر داد. به گزارش ایمنا، علیرضا تاجمیر ریاحی 
با اع��الم این مطلب اظهار داش��ت: تعدادی پرچم و پوس��تر در بین 
تاکسیرانان توزیع ش��ده، ولی تعداد زیادی از رانندگان نیز با نوشتن 
ش��عارها و نصب پوس��ترها و پرچم هایی بر روی تاکسی های خود، 
عشق و ارادت خود را به ابا عبداهلل ابراز می کنند. وی با اشاره به این که 
مردم و دسته های عزاداری در این ایام نیازمند خدمات بیشتر ناوگان 
حمل و نقل عمومی هستند، افزود: به تاکسیرانان توصیه شده که در 
ماه محرم جهت سهولت در رفت و آمد شهروندان، حضور فعاالنه ای 
 در سطح شهر داش��ته باشند و عزاداران حس��ینی را به بهترین نحو 
جابه جا کنند. مدیر عامل سازمان تاکس��یرانی تصریح کرد:  امسال 
نیز از دهه دوم ماه محرم به مدت پنج ش��ب مراسم روضه خوانی در 
سازمان تاکس��یرانی به همت رانندگان و مدیران شرکت های حمل 

و نقل برپاخواهد شد.

دادستان ها، پیشگامان اصلی امر 
پیشگیری از وقوع جرایم

همایش دادستان های حوزه های قضایی استان اصفهان با محوریت 
پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری مرکز استان تشکیل شد.

غالمرضا انصاری، رییس کل دادگستری اس��تان در این همایش با 
اش��اره به بند های چهار و پنج اصل 1۵6 قانون اساسی در خصوص 
امر پیش��گیری از وقوع جرم، هدف از تش��کیل این جلسه را تبیین 
یک رویه واحد برای رسیدن به این هدف مهم دانست و خاطر نشان 
ساخت: دادستان ها پیشگامان اصلی اصل پیشگیری از وقوع جرایم 
هستند و شایسته است با حساسیت و برنامه ریزی دقیق در این راه 
گام برداشته شود. وی از دادستان ها خواست که به امر پیشگیری به 
عنوان یک کار حاشیه ای و تحمیلی نگاه نشود و در اموری که زمینه 
ساز بروز جرایم هس��تند فعال عمل کرده و در شناسایی و برخورد با 
جرایم نوظهور و ش��گردهای خاص و جدید و انواع کالهبرداری ها 
و همچنین اطالع رسانی س��ریع و دقیق در حوزه های متبوع خود 
اقدام الزم را به عمل آورند. انصاری همچنین با اشاره به تأ کید رییس 
محترم قوه قضائیه برس��اماندهی اجرای اح��کام، همت مضاعف در 
راستای کاهش موجودی پرونده های اجرای احکام را خواستار شد. 

گشتی در اخبار

کوشش در امیدوار ساختن مردم 
باید کاماًل صادقانه باشد 

آیت اهلل العظمی مظاهری

امروزه عمده مش��کالت و معضالت کنونی در زمینه مس��ائل اقتصادی 
است که سرچشمه این نارسایی های آزاردهنده فاصله گرفتن مسئوالن 
مربوطه از تعالیم دینی و الزامات اخالقی است. به همین جهت  ضرورت 
اتخاذ تدابی��ر عاجل و ثمربخ��ش در راس��تای بهبود اوض��اع اقتصادی 
از س��وی مس��ئوالن بیش از مواقع دیگر وجود دارد. روش��ن اس��ت که 
در صورت امتناع مس��ئوالن از مش��اوره با کارشناس��ان اقتصادی و نیز 

عدم انتقادپذیری و بی توجهی 
ب��ه تذک��رات و هش��دارهای 
کارشناس��ان دلسوز و خبرگان 
اقتصادی کش��ور، آنان نباید با 
عقب نشینی نس��بت به اقتصاد 
کش��ور و وضع نگران کننده آن 
بی تفاوت باشند؛ چرا که کوشش 
در امیدوار س��اختن مردم باید 

کاماًل صادقانه باشد.
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چهره روز
آسمان اصفهان بارانی می شود 

میترا سیدان، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: آخرین نقشه های 
هواشناسی نشان می دهد از اواخر وقت امروز یک سامانه بارش زا وارد استان می شود و 
به تدریج گستره بارش با شدت کمتر به بخش های مرکز، شمال و شرق استان می رسد. 
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کودک آزاری، بیشترین 
گزارش به سامانه 1۲3

از کشتار دام در معابر عمومی پرهیز شود  بیشترین نشان اصالت یونسکو  برای صنایع دستی اصفهان

خطرعلم های عزاداری 
در کنار شبکه های برق 

مسئول آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اس��تان اصفهان با بیان این 
که گزارشات کودک آزاری بیش��ترین موارد گزارش به این سامانه است، 
تصریح کرد: در طی ش��ش ماهه گذش��ته 364 مورد ک��ودک آزاری به 
اورژانس اجتماعی اصفهان گزارش شده است. افسانه میرزائیان با اشاره 
به تماس های شش ماهه مردمی به اورژانس اجتماعی 1۲3،  اظهار کرد: 
در مدت شش ماهه گذشته سه هزار و 80۵ مورد تماس مرتبط با اورژانس 
اجتماعی 1۲3 گرفته ش��ده اس��ت. مسئول آس��یب دیدگان اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان با بیان این که گزارشات کودک آزاری بیشترین 
موارد گزارش به این سامانه است، تصریح کرد: همسر آزاری با 338 مورد 
در رده دوم گزارشات به اورژانس اجتماعی است که مددکاران اجتماعی 

آن را بررسی می کنند.

معاون سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: صنایع دستی این استان با اخذ 48 نشان در چهارمین 
دوره داوری نش��ان اصالت یونس��کو، رتب��ه اول کش��ور را به خود 
اختصاص داد. احمد ادیب اظهار کرد: چهارمین دوره داوری های 
نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی از بیست و چهارم آبان با 
شرکت 340 اثر از 30 استان کشور و 100 اثر صنایع دستی خارجی 
در تهران آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد. وی گفت: 70 اثر صنایع 
دستی از استان اصفهان به این مراسم ارسال و 48 اثر موفق به کسب 
نشان اصالت یونسکو شد. وی با اشاره به پایان یافتن بخش داوری 
آثار ایرانی اضافه کرد: داوری آثار رسیده را شش داور بین المللی بر عهده داشتند. ادیب گفت:  در سه دوره گذشته نیز 10۲ اثر 

صنایع دستی استان اصفهان موفق به کسب نشان اصالت یونسکو شده است.  

همزمان با فرارس��یدن ماه محرم و توزیع نذورات در مراسم عزاداری، 
رعایت نکات بهداش��تی از جمله اجتناب از ذب��ح دام در معابر عمومی 
ضروری است. کارشناس بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی در این 
زمینه بیان کرد: با توجه به شیوع بعضی از بیماری های مشترک بین 
انسان و دام، از عزاداران حسینی درخواست می شود تا از کشتار دام در 
معابر عمومی پرهیز کرده و جهت ذبح دام از کشتارگاه استفاده کنند. 
مهدی سعیدی راد افزود: در هنگام توزیع غذا، از راه رفتن بر روی سفره 
غذا جلوگیری ش��ود و هرگونه پخت و پز باید در مکان هایی با شرایط 
بهداشتی صورت پذیرد. وی در ادامه صحبت های خود اظهار داشت: 
توزیع آب، شربت و یا شیر در بین دسته های عزاداری و یا در مراس��م با لیوان یک بار مصرف صورت گیرد و از فرو بردن لیوان و پارچ به 

داخل ظروفی که آب و شربت داخل آن است جلوگیری شود. 

مسئول تعمیرات توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان این که نصب علم های 
عزاداری به شبکه های برق و یا در مجاورت آنها خطرآفرین است، از شهروندان 
درخواست کرد موارد مشهود خطر آفرین حادثه برق گرفتگی را به سامانه 1۲1 
گزارش کنند. هومن خداپرست با اشاره به این که در ایام محرم در مساجد و 
تکایا مبادرت به چراغانی و نصب علم عزاداری می کنند، اظهار کرد: ش��رکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان در راستای کاهش حوادث برق گرفتگی و برخورد 
موانع با شبکه های برق با مسئوالن ایمنی هر امور هماهنگ و مواردی را برای 

ارایه گزارشات حوادث مشهود متذکر شدند.
وی اف��زود: تا کنون مدیران برخ��ی امورهای برق با 30 نف��ر از ائمه جماعات 
مساجدی که مبادرت به نصب علم های بلند در مجاورت مساجد کرده اند، جلسه 

برگزار کرده اند و موارد رعایت نکات ایمنی را در مراسم ها هشدار داده اند.

 سردار غالمرضا س�لیمانی، فرمانده مقر 
فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان

   تاکنون بیش از 10 هزار حلقه صالحین در استان 
اصفهان در راستای تحقق بسیج ده ها میلیونی شکل 

گرفته است.
    احداث دهکده دفاع مق��دس از دیگر برنامه های 
اجرایی س��پاه در حوزه عمرانی اس��ت ک��ه در کنار 
س��پاهان ش��هر با حال و هوای دفاع مق��دس ایجاد 

می شود.
    تاکنون هیچ حادثه ای در اردوهای راهیان نور در 
استان اصفهان نداشته ایم و تمامی افرادی که به این 

مناطق اعزام شده اند به سالمت به خانه های خود باز 
گشته اند. سپاه اصفهان در هر مرحله توان اسکان دو 

هزار نفر را در مناطق عملیاتی دارد. 
   س��پاه برای جذب نخبگان برنامه ویژه ای دارد و 

در این راستا در حال جذب دانشجویان نمونه است.

آی�ت اهلل طباطبای�ی ن�ژاد، ام�ام جمعه 
اصفهان

    فریض��ه امر به مع��روف و نهی از منک��ر در رأس 
دس��تورات اجتماعی غیرمالی اس��الم ق��رار دارد و 
فلس��فه قیام امام حس��ین )ع( به پاداری دستورات 

اسالم و مبارزه با بی تفاوتی انسان ها  که خود نوعی 
 امر ب��ه معروف و نهی از منکر محس��وب می ش��ود، 

بود.
   یکی از وظایف و اهداف امام حس��ین )ع( این بود 
که بفهماند کس��ی که کار حرام می کند و نمی تواند 
س��نت الهی را به پا دارد، نمی تواند رهبر مردم باشد، 
همان گونه که ام��روزه نیز امام الحرمین دس��ت در 
کاسه یهود و صهیونیس��ت دارد، اما مردم مجبور به 
اطاعت از وی هستند در حالی که شایستگی رهبری 
 ندارد؛ چرا که رهبر بای��د از همه عالم تر، داناتر و قائم

 به عدل باشد.

 علی ایرانپور، نماینده مردم مبارکه
   پس از ۲3 س��ال، ب��ا توجه ویژه مدی��ر عامل آب 
و فاضالب اس��تان و آب منطقه ای اعتب��اری برای 
فاضالب این شهرس��تان قرار داده ش��د و قول داده 
 شده که طی دو سال آینده شبکه فاضالب مبارکه به 

بهره برداری برسد.
    در مبارکه ۵00 واحد صنعت��ی بزرگ و کوچک 
وجود دارد، به همین دلی��ل درصد آالیندگی باالیی 
 متوجه مردم مبارکه اس��ت و بیماری های ریوی، 

ام اس و سرطان به وفور یافت می شود، این در حالی 
است که در یک س��ال صنعتی جزو صنایع آالینده 
معرفی می ش��ود و س��ال بعد از آن با عنوان صنعت 
پاک یاد می کنند و هیچ توضیح��ی نیز برای مردم 

شهرستان داده نمی شود.
    اجرای طرح تعطیلی پنجش��نبه ها در مبارکه با 
توجه به وجود میزان آالیندگی باال و روابط عاطفی 
 و خانوادگی ضروری اس��ت که از مدیریت اس��تان 

می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.
   احداث شهرک صنعتی دوم جزو مطالبات مردم 
 مبارکه اس��ت و این ش��هرک مصوبه س��فر نخست 
ریاست جمهوری به استان اصفهان در سال 86 را دارد 
که این روزها پس از گذش��ت پنج سال پیمانکار آن 

مشخص شده است.
    طرح آبرسانی به دشت طالخونچه مبارکه ۲0  سال 
پیش از این مطرح شده و  همواره عنوان شده که این 
طرح در حال تدوین است، در حالی که تاکنون طرحی 

ارایه نشده است.
    ورزشگاه آزادی مبارکه نیز بعد از 18 سال رها شده 

و نیاز به پیگیری مسئوالن استانی و کشوری دارد.
    شهرس��تان مبارکه برخوردار نیست و مسئوالن 
با دقت و ظرافت بیش��تری به مشکالت این منطقه 

نگاه کنند.

محسن صرامی، نماینده مردم خمینی شهر
    دانش��گاه صنعتی اصفه��ان با انتق��ال درب این 
دانشگاه از سمت خمینی ش��هر به فلکه دانشگاه به 
مردم خمینی ش��هر توهین می کند و ما تاکنون در 
برابر اقدامات نامناسب گوناگون این دانشگاه  سکوت 

کرده ایم.
   یکی از موارد تخلف در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
س��اخت و س��ازهای غیر قانونی این دانشگاه بدون 
پرداخت هیچ گونه هزینه به شهرداری خمینی شهر 

است.
   برنامه های��ی داری��م تا ب��ه س��تادهای اجرایی و 
تقسیم بودجه کشور تفهیم کنیم که اصفهان، استان 

برخوردار محسوب نمی شود.

فقیهی، دبیر س�تاد احیای امر به معروف 
استان

    یکی از اقدامات س��تاد احیای امر ب��ه معروف و 
نهی از منکر پیگیری تفکیک جنسیتی دانشگاه ها به 
منظور ارتقای سطح علمی این مراکز و نیز جلوگیری 

از ناهنجاری های به وجود آمده در دانشگاه هاست.
    تفکیک جنسیتی در دانشگاه های استان اصفهان 
 با ظرافت ص��ورت می گیرد و تاکن��ون این طرح در  
۲0 دانش��گاه و 10 هزار کالس درس دانش��گاه های 

استان اصفهان اجرا شده است.
 طبق اعالم رؤس��ای دانش��گاه هایی که این طرح 
در آنها عملی شده، مش��کالتی که در زمینه ارتباط 
دختران و پس��ران وجود داش��ت، پ��س از تفکیک 
جنسیتی به صفر رسیده و این مسأله باعث پیشرفت 

علمی خوبی در دانشگاه ها شده است.

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان
   باید موضوع امت محوری را مورد توجه قرار دهیم و 
از عدم حضور برخی مسئوالن در نماز جمعه هر هفته 
انتقاد داریم؛ چرا که این روحیه اسالمی که مسئوالن 
پس از نماز جمعه در بین مردم حضور یابند، مدتی 

است که فراموش شده است.
    فراکسیون کارشناسی قوانین در مجلس تشکیل 
ش��ده و دو نفر از نمایندگان اس��تان اصفهان در این 
فراکسیون حضور دارند و هدف از تشکیل این است 

که لوایح با پختگی بیشتری به مجلس ارایه شوند.
    در مجلس شورای اس��المی طرح نجات دریاچه 
ارومیه را که از مجلس قبل��ی تاکنون باقی مانده بود 
به شکل ملی درآوردیم و با عنوان »نجات دریاچه ها 
و تاالب های کشور« قرار اس��ت با قید دو فوریت در 

مجلس مطرح می شود.
    ب��ا اجرای ای��ن ط��رح، مبحث حف��ظ و احیای 
حق آبه تاالب گاوخون��ی به ص��ورت قانونی دنبال 

می شود.
    یکی دیگر از موضوعاتی که در کمیسیون آموزش 
مجلس بررسی می شود، ش��کل گیری فراکسیون 
بیداری اسالمی است تا بخشی از ظرفیت مجلس نیز 

در اختیار جهان اسالم قرار گیرد.
    اج��رای ط��رح تعطیل��ی پنجش��نبه ها در 
اصفه��ان ب��ا روحی��ه و کار مضاع��ف مغایر اس��ت 
و در اس��تانی ک��ه بس��یاری از ام��ور و پ��روژه ه��ا 
 س��رعت کندی برای اجرا ش��دن دارن��د، این طرح

 جواب نمی دهد.

در جلسه شورای اداری استان عنوان شد؛ 

صنایع اصفهان با چه معیاری پاک اعالم می شوند؟

گروه   جلسه شورای اداری استان در محل مقر فرماندهی س�پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان برگزار شد و تقریباً بسیاری از 
مدیران کل و نمایندگان مجلس حضور داشتند. فضای جلسه به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به انواع پرچم های حسینی شهر

تزئین شده و مسئوالنی که قرار بود سخنرانی کنند، خود را برای دفاع از عملکردشان و انتقاد از دستگاه های دیگر آماده 
کرده بودند؛ چرا که جلسات شورای اداری بیشتر شبیه ارایه گزارش عملکرد است و مشکل چندانی در آن رفع نمی شود و کمتر دردی را دوا  
می کند، اما هر از گاهی نمایندگان مجلس با تذکراتی در مورد طرح های در دس�ت مطالعه و پروژه های نیمه تمام، سقلمه ای به مسئوالن 

اجرایی می زنند. سردار غالمرضا سلیمانی که میزبان جلسه بود، جلسه را که پس از یک ساعت تأخیر شکل رسمی گرفت، آغاز کرد.

باالخره پ��س از ماه ها انتظ��ار، تکلیف 
گروه 
3۵ هزار نفری که در آزمون استخدامی شهر

دستگاه های اجرایی اس��تان اصفهان 
شرکت کرده بودند مش��خص می ش��ود. این وعده ای بود که 
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان در جمع مس��ئوالن 
 اس��تان داد. این آزمون که پنج م��اه و نیم پیش برگزار ش��د، 
3۵ هزار جوان داوطلب داشت که هنوز هم چشم انتظار کسب 
کار هستند، اما به دلیل عدم اتفاق نظر در معاونت نیروی انسانی 

ریاست جمهوری اعالم نتیجه نشده است.
    ذاکر اصفهانی این را نیز گفت که سه هزار نفر از پذیرفته شدگان 

افراد عادی و ۵00 نفر جزو سهمیه خانواده شهدا هستند.
    استان اصفهان رتبه دوم کشوری را در کسب درآمد به دست 
آورده و 11 درصد صادرات کش��ور در ش��ش ماه نخست سال 
جاری متعلق به این استان است و این در حالی است که صادرات 

فرش دستباف استان جزو آمار صادرات محسوب نشده است.
     استان اصفهان رتبه نخست درآمد مالیاتی کشور را کسب 
کرده؛ زیرا دو هزار میلیارد تومان درآم��د مالیاتی که در تعهد 
استان اصفهان بوده در سال 91 تعیین شده که در هفت ماهه 
امس��ال یک هزار میلیارد تومان آن محقق و مدیریت اس��تان 
مکاتبات زیادی با رییس جمهور انجام داده که حدود ۲۵ درصد 

درآمد به سمت اعتبارات استانی تخصیص یابد.

قرارداد انتق�ال آب خلیج فارس به ای�ران منعقد 
می شود

    مردم اصفهان باید بپذیرند که خشکسالی یک واقعیت است 
نه یک بحران، بنابراین مسئوالن و مردم باید با اتحاد در رفع این 

واقعیت تالش کنند.
     رییس جمهور دستور انتقال آب از خلیج فارس به ایران را 

صادر کرده و درصدد بستن قرارداد این طرح هستیم.

گذران معیشت مدارس اصفهان در هفت ماه امسال 
بدون یک ریال سرانه

    آموزش و پرورش در شرایط خاصی قرار دارد و مدارس استان 
با گذشت هفت ماه از سال، س��رانه خود را دریافت نکرده اند و 
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان برای رایزنی و مدارای 
اداره های آب و ب��رق و گاز برای عدم قطع ان��رژی در مدارس 

درخواست همکاری دارد.
     سند آمایش سرزمین استان اصفهان60 درصد رشد فیزیکی 

دارد و کار تدوین آن تا پایان امسال به اتمام می رسد.
     به دلیل ش��رایط سیاس��ی و جنگ��ی که ب��رای بحرین به 
وجود آم��د، خط هوایی اصفهان به این کش��ور تعطیل ش��د و 
خط هوایی مس��تقیم اصفهان قطر نیز بنا به خواس��ت تهران 

که دالیل مختلفی داش��تند فعاًل تعطیل اس��ت، اما به منظور 
 افزایش صادرات این استان درصدد راه اندازی چند خط هوایی 

هستیم.
    خ��ط هوایی ترکی��ه اصفهان یک��ی از این خط��وط هوایی 
 است که بسیاری از مش��کالت ما در حوزه صادرات را برطرف 

می کند.
    پرونده گیتی پسند دو سال است که در استانداری اصفهان 
باز بوده و تم��ام معاونت های اس��تانداری اصفهان این موضوع 
را به ص��ورت ویژه رص��د و پیگی��ری می کنند و مش��کل آنها 
 هیچ ربطی به افزای��ش قیمت دالر و ارز ن��دارد، بلکه به خاطر 

سوء مدیریت است.
     مش��کالت ذوب آهن مرب��وط به یک دوره اخیر نیس��ت و 
نمایندگان استان باید در دیدار با رییس جمهور این موضوع را 

مطرح کنند تا مشکل آن رفع شود.

پس از چندین ماه انتظار

اسامی 35۰۰ استخدامی دستگاه های اجرایی استان اعالم می شود   



چهره روزيادداشت

 در نمايشگاه توانمندی های بهره برداری 
آبفای کشور

 آبفای استان اصفهان 
عنوان غرفه  برتر را به خود  اختصاص داد

در نخستین جشنواره و نمایش��گاه توانمندی های بهره برداری در 
صنعت آب و فاضالب که 21 الی 24 آبان ماه س��ال جاری در تهران 
برگزار شد، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان غرفه برتر 
موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر شد و تندیس و لوح تقدیر شرکت 
بهره بردار برتر کش��ور را نیز به خود اختصاص داد. در این جشنواره 
طرح غرفه آبفای اصفه��ان نمادی ترکیبی از پ��ل خواجو و عمارت 
عالی قاپو بوده که به خوبی خشکی زاینده رود را به نمایش گذاشت. 
همچنین در این جشنواره چگونگی ارایه خدمات به مشترکین اعم 
از تولید، انتقال و توزیع آب ش��رق به عنوان بزرگ ترین دس��تاورد 
آبفای اصفهان ب��ا وجود بحران ک��م آبی در اس��تان در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفت.همچنین از 30 طرح ارزشمند در حوزه 
بهره برداری و برخی از دستاوردهای شرکت آب و فاضالب که مورد 
تأیید کمیته علمی جشنواره قرار گرفته بود، نظیر پورتال هوشمند 
مدیریت مصرف، طرح پوش��ش ژئوممبران برکه ه��ای بی هوازی، 
 طرح تخصصی بایپاس فاضالب، طرح فیلتر سه الیه ای تصفیه خانه

آب و تعیی��ن ن��رخ جریان مش��ترکین رونمایی ش��د که از س��وی 
کارشناسان، متخصصان و مدیران مورد بازدید قرار گرفت. 

آغاز استخدام رسمی دولتی
عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی رییس جمهور، گفت: همه موانع استخدام 

رسمی و تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی برطرف شد.
تاجی تصریح کرد: اختیارات الزم به خود دس��تگاه های 
ملی و استانی واگذار شد. وی گفت: برای استخدام دولتی 
آگهی عمومی، آزمون، مصاحبه و گزینش باید به سرعت 

انجام شده و کار استخدام سریع انجام شود.
 تاجی افزود: بسیاری از دس��تگاه های دولتی ظرف چند 
سال گذشته که ممنوعیت اس��تخدام رسمی بود، دچار 
خروج نیرو ش��ده ان��د ک��ه جایگزینی نی��روی جدید با 
خروجی ها قابل حل اس��ت و برای تعدادی از دستگاه ها 
 نیز ردی��ف بودج��ه جدی��د در الیحه بودجه س��ال 92 

قابل پیش بینی خواهد بود. 

خريد و فروش مسکن مهر 
مجاز شد

وزیران عضو کارگروه مسکن تصویب کردند،  نقل و انتقال 
اعیان واحد مس��کن مهر و عرصه و اعیان مس��کن مهر 
ملکی که دفترچه فروش اقس��اطی آن صادر شده است، 
در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن 
بدهی معوق بابت اجاره زمی��ن در اراضی دولتی، پس از 
تأیید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایطی امکان پذیر 
است. شرایط نقل و انتقال مسکن مهر به این ترتیب اعالم 
شد که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم» ج« سبز 
باشد و پس از قرمز شدن فرم »ج« خریدار نقل و انتقال 
انجام می ش��ود. همچنین نقل و انتقال مسکن مهر باید 

بین دو مالک مسکن مهر انجام شود.

 نرخ مبادله ای 
مبنای قیمت گذاری می شود

س��خنگوی مرکز مبادالت ارزی درمورد سیاست جدید 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: مرکز 
مبادالت ارزی برای گروه های کاالیی 3 تا 7 و تجهیزات 
پزش��کی، کار خود را آغاز کرده و در کنار آن پوشش ارز 
بخش خدمات را داشته اس��ت. صمد کریمی گفت: نرخ 
مبادل��ه ای، مبنای قیمت گذاری در کش��ور می ش��ود و 
مبنای نرخ ارز در بازار های پول، س��رمایه و کار، این نرخ 
خواهد بود، اما برای گروه های کاالیی یک و دو، ارز مرجع 

مالک است.

خبر ويژه 

اخبار ويژه 

4
ساختبزرگترینتأسیساتنفتیخلیجفارس

زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره از ساخت بزرگ ترین تأسیسات فرآورش نفت در 
خارک با س��رمایه گذاری500 میلیون دالری خبر داد و اعالم کرد: با راه اندازی این طرح، ظرفیت 

فرآورش تولید نفت ایران در خلیج فارس، روزانه به 200 هزار بشکه افزایش می یابد. بررسی آنی اعتبار صاحب چک 
از طريق اينترنت

دبیر کل بانک مرکزی
 محمود احمدی

بان��ک مرکزی با توجه به اتفاقاتی که ب��ر روی چک ها افتاده درمورد 
مباح��ث نظارتی، حقوقی و مباحث فناوری اطالع��ات در این رابطه 
به ش��دت وارد شده و مدت هاس��ت که آن را در دست بررسی دارد؛ 
مثال فرض کنید کس��ی که چکی می گیرد، این امکان برایش میسر 
باش��د که وارد سایتی ش��ده و با یوزرنیم و پسوردی که صاحب چک 
در اختیارش قرار می دهد، بتواند اعتبار صاحب چک را بررسی کرده 
و از وضعیت آن، آگاهی یابد 
و از س��ویی این امکان برای 
صاحب چک نیز وجود داشته 
باش��د که بالفاصله پس��ورد 
خود را تغییر دهد. در واقع با 
اطالع رسانی  امکان  کار،  این 
آن��ی از اعتب��ار صاحب چک 
 ب��رای دریاف��ت کننده چک 
به وج��ود می آید و اطمینان 

برای او حاصل می شود.

گروه انتخاب اصفهان در س��اخت برندهایی همچون اسنوا، حایر، 
تکنوگاز و دوو فعالیت دارد. این گروه صنعتی  در 20 منطقه کشور، 
800 نمایندگی فعال دارد و بالغ بر دوهزار نفر تکنسین و مهندس 
در این نمایندگی ها مشغول به ارایه خدمات هستند. طبق آماری 
که توسط این گروه گرفته شده است، میزان رضایتمندی مردم از 
این گروه بیش از 90 درصد است، تا جایی که گروه صنعتی انتخاب 
سال گذشته موفق به دریافت تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف 
کننده از سوی وزارت بازرگانی شد. پس از بازدید از مرکز اطالعات 
تلفنی)کال س��نتر(، خبرنگاران به همراه مسئوالن گروه صنعتی 
انتخاب به کارخانه اس��نوا واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت 
رفتند تا از نزدیک شاهد پروس��ه تولید لوازم خانگی باشند. اولین 
کارگاهی که برای بازدید انتخاب شد، بخش حایر پالست بود که در 
آن، قطعات پالستیکی ماشین لباسشویی حایر تولید می شود. در 
این بخش روزانه معادل  30 الی 40 تن مواد پالستیکی به قطعات 
پالستیکی تبدیل می شود که 50 دس��تگاه تزریق پالستیک این 

وظیفه را برعهده داشتند. مواد پالستیکی این بخش تا 90 درصد از 
کره وارد می شود که مدیران،  علت آن را در کیفیت و مرغوبیت مواد 

پلیمری کره می دانند.
شرکت حایرآس��ا تولید کننده قطعات یخچال فریزر است که  در 
فضای40 هزار متر مربع،  80 مدل یخچال فریزر تولید می کند. به 
گفته مسئوالن این بخش،  85درصد قطعات، تولید داخل بوده و 
از به روز ترین تکنولوژی برخوردار است. در سال های گذشته درب 
یخچال فریز ساید بای ساید نیز از کشور کره  وارد می شد که هزینه 
زیادی را بر دوش مدیران این شرکت قرار داده و همچنین منجر به 
بروز خسارات زیادی همچون ضایعات شدن قسمت اعظمی از این 
کاال می شد، اما با وارد کردن دستگاه خط تولید درب ساید بای ساید  

تا ماه های آتی، این بخش نیز در کارخانه حایر آسا تولید می شود.
از مهم ترین نکاتی که در تولیدات این کارخانه حائز اهمیت است، 
ضد باکتری بودن مواد اولیه و اس��تفاده از دانش نانو در ترکیبات 

پلیمری است که در کمتر کارخانه ای شاهد آن هستیم.

مسئوالن این کارخانه برای خاتمه دادن به برخی شایعات مبنی بر 
کاهش تولید، از خبرنگاران خواستند تا از قسمت انبار کاالهای این 
کارخانه نیز بازدید کنند. در این بخش، روزانه بیش از 200 کامیون 
کاال از کارخان��ه وارد انب��ار  و 200 کانتینر کاال از انب��ار روانه بازار 
مصرف می شود. به گفته مدیران این بخش، تا 6 ماه اول سال آینده 
کاال برای عرضه موجود است. مدیر تحقیق و توسعه گروه صنعتی 
انتخاب اظهار کرد: بس��یاری از کارخانجات تنه��ا با تغییر ظاهر و  
 تغییر نام یک کاال، ادعای ساخت یک محصول جدید را می کنند،

که این امر به تکنولوژی روز دنیا هیچ کمکی نمی کند. وی افزود:  
آزمایش��گاه و مرکز تحقیق و توس��عه گروه انتخاب، آزمایش��گاه 
استاندارد سازی کل کشور نیز هست و محصوالت سایر کارخانه ها 
نیز در این بخش آزمایش می شوند. غالمحسین کسایی ادامه داد: 
گروه صنعتی انتخاب در بخش توس��عه کاالهای خود در آینده به 
یخچال فریزر مبلغ 17 میلیارد تومان، به اج��اق گاز 3/8 میلیارد 
تومان و به ماشین لباسشویی 6میلیارد تومان هزینه اختصاص داده 
است. وی گفت: در بخش آزمایشگاه گروه صنعتی انتخاب کاالهای 
کارخانه که به عنوان مثال برچسب ده سال عمر را دارند، در مدت 
چهار ماه به صورت مداوم به کار گرفته می شوند تا مدت عمر آنها 
سنجیده شود و از بین هر هزار کاالی کارخانه، یک مورد آن وارد این 

بخش می شود و مورد آزمایش قرار می گیرد.
محمدرضا دیانی رییس هیأت مدیره انجمن صنفی تولیدگران  و 
مدیر عامل گروه صنعتی انتخاب در بخش پایانی این بازدید در جمع 
خبرنگاران حاضر شد و از برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در تهران 
در هفته آینده خبرداد و اظهار کرد: به دلیل وضعیت و شرایط ناامن 

بازار، مردم از شرایط لوازم خانگی بی اطالع هستند.
وی گفت: به دلیل عدم وجود یک تشکل منسجم در لوازم خانگی، 
معموال حقوق  تولیدکنندگان ضایع می شود و کسانی که نسبت به 
لوازم خانگی علمی ندارند و تنها توزیع کننده هس��تند، نسبت به 
این امر موضعگیری کرده و سخن می گویند. رییس هیأت مدیره 
انجمن صنفی تولیدگران لوازم خانگی ادامه داد: توزیع کنندگان، 
افسار لوازم خانگی را به دست گرفتند و تولیدکنندگان را به حاشیه 
رانده اند. دیانی تصریح کرد: بازار لوازم خانگی به دس��ت سه برند 
است که 65 درصد لوازم خانگی کل کشور را وارد می کنند و به شکل 
انحصاری به دست آنها قرار دارد. وی با اشاره به این که محصوالت 
گروه صنعتی انتخاب از نظر دانش فنی و کیفیت، به روز است، گفت: 
اشتغال زایی در صنعت لوازم خانگی بیش از صنعت خودرو است و 
این صنعت تکنولوژی پیچیده ای ندارد. مدیر عامل گروه صنعتی 
انتخاب با بیان این که باید بین مونتاژ کار و تولیدکننده تمایز وجود 
داشته باشد، اذعان داشت: دولت اگر بخواهد به جای کارخانه های 
تولیدی، کارخانه های مونتاژکاری راه بین��دازد و رانت تولید را در 
اختیار واردکنندگان قرار دهد، بهتر است که از تولید حمایت نکند 
و واردات را مجاز کند. وی عنوان ک��رد: گروه صنعتی انتخاب یک 
کارخانه مونتاژکار نیست، بلکه با وارد کردن دانش فنی، به تولید 
ملی می پردازد و با وجود مهندس��ین و تکنس��ین های فعال، این 

صنعت را  به روز می کند .

تولیدکنندگان اصفهانی در حاشیه اند

افسارلوازمخانگیدردستواردکنندگان

به گزارش زاينده رود، لوازم خانگی از جمله کاالهايی است که 65 درصد آن توسط کشورهای  مريم 
خارجی تأمین می شود و ايران در اين زمینه هنوز به خودکفايی نرسیده است.سرلک

 ساالنه  حجم وسیعی از لوازم خانگی وارد  می ش�ود، در صورتی که دستیابی به دانش فنی 
ساخت لوازم خانگی پیچیده نیست و خودکفا شدن در اين زمینه، مستلزم وجود يک اراده ملی و عزم همگانی است.
پیرو حمايت از تولید ملی، جمعی از خبرنگاران پايتخت از کارخانه گروه انتخاب به عنوان صادر کننده نمونه استان 

اصفهان  بازديد کردند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده
5611 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 32187-2/875. ش��ش دان��گ آپارتمان پالک 
ش��ماره 14458/4244 به مس��احت 121/13 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین بخش 5 ثبت 
اصفهان با قدرالحصه از عرصه مش��اعی و حیاط مشاعی به شماره 4243 فرعی و راه پله 
مشاعی به شماره 4236 فرعی و پارکینگ مشاعی به شماره 4242 فرعی با قید به اینکه حق 
اس��تفاده از پارکینگ مش��اعی مرقوم را ندارد بانضمام انباری به شماره 4241 فرعی واقع 
در طبقه زیرزمین به مس��احت 3/79 مترمربع با حق العبور از پارکینگ مشاعی پالک 4237 
فرعی می باشد به آدرس اصفهان خ جابر انصاری- خ عارف بن بست دوم سمت چپ )بن 
بست بهار( آخرین پالک سمت راست که سند مالکیت آن در صفحات 540 و 453 دفتر 111 
امالک ذیل ش��ماره 23187/س و 23189/س و با ش��ماره چاپی 340566 و 340567 سری 
الف/ 80 به نام آقای علی اس��معیلی ثبت و صادر ش��ده است با حدود: شمااًل اول در شش 
قس��مت که دوم و چهارم و شش��م غربی است بطول های 1/35 متر و 1 متر و 0/95 متر و 
1/15 متر و 1/05 متر و 1/20 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکیست با راه پله مشاعی 
دوم بطول 4 متر پنجره و دیواریست به کوچه شرقًا بطول 12/15 متر دیوار اشتراکیست با 
پارکینگ مشاعی 4242 فرعی جنوبًا در سه قسمت که دوم شرقی است بطول های 4/05 متر 
و 0/40 متر و 2/45 متر درب و پنجره و دیواریس��ت به حیاط مشاعی دوم که جنوب غربی 
اس��ت بطول 1/75 متر به دیوار به دیوار پالک 14458/2054 س��وم بطول 5/20 متر دیوار 
به دیوار پالک مرقوم غربًا اول در دو قس��مت که دوم ش��مالی است بطول های 4/05 متر و 
2/95 متر درب و پنجره و دیواریس��ت به کوچه دوم در دو قس��مت که اول شمالی است به 
طول های 3/50 متر و 1/30 متر دیوار اشتراکی با انباری 424 فرعی سوم بطول 2/15 متر 
دیوار اشتراکیس��ت با انباری 4241 فرعی حدود انباری- ش��مااًل اول بطول 1/65 متر درب 
اختصاصی و دیوار اش��تراکی است با پارکینگ مشاعی 4237 فرعی شرقًا اول بطول 0/15 
متر دیوار اشتراکیست با راه پله مشاعی دوم بطول 2/15 متر دیوار اشتراکیست به آپارتمان 
4244 فرعی جنوبًا بطول 1/65 متر دیوار اشتراکیس��ت ب��ا انباری 4240 فرعی غربًا بطول 
2/30 متر دیوار اشتراکیست با پارکینگ مشاعی مرقوم که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق عبارت اس��ت یک واحد آپارتمان در طبقه )60-( در یک مجموعه سه واحدی که سقف 
ه��ا تیرچه بل��وک- دیوارها آجری- در و پنجره بیرونی از ن��وع آهن و آلومینیوم- درهای 
داخلی چوبی ساخته ش��ده دارای سرویس بهداشتی- آشپزخانه و امتیاز آب و برق و گاز 
و نمای سیمانی است ملکی آقای علی اسماعیلی که طبق سند رهنی شماره 1388/3/6-157 
دفترخانه 252 اصفهان در رهن تعاونی اعتبار عسکریه اصفهان واقع می باشد و ضمنًا فاقد 
بیمه می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1391/9/29 در اداره اجرای اسناد 
رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت ش��رقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 847/910/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده 
داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه 
پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 91/8/29 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 

بعد موکول مي گردد. م الف/ 12887 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

مزایده
5616 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجرائیه 38/90 ج 13 له 
خانم اشرف سالم پور با وکالت آقای مجید حمیدپور به طرفیت آقای ساالر نجفی به نشانی 
خ آپادانا دوم، نبش ک الله، پ 1، سوپر شهر مبنی بر مطالبه مبلغ 317/010/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته، هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و مبل��غ 2/200/000 ریال بابت هزینه 
کارشناس��ی و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج در روزنام��ه جمعًا مبلغ 319/381/000 
ریال و مبلغ 15/125/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد به منظور فروش پالک 
ثبتی 610/10/77 بخش یک ثبت اصفهان به مالکیت آقایان بزرگ نجفی به نش��انی خ رحیم 
ارباب، کوچه ش��هید فتحی، پ 107 طبقه س��وم سمت راس��ت و مندعلی نجفی به نشانی خ 
آپادانا دوم، نبش کوچه الله، پالک 1، س��وپر ش��هر جلس��ه مزایده ای روز پنج شنبه مورخ 
91/9/16 از س��اعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه س��وم اتاق 358 برگزار نماید. پالک ثبتی واقع در اصفهان، خ ش��مس آبادی، 
کوی کازرونی، مجتمع تجاری صدف، طبقه زیرزمین، کدپس��تی 75343-81356 است. این 
پالک یک باب مغازه تجاری به مساحت اعیانی 16/11 مترمربع، با استفاده از درهای شیشه 
س��کوریت و پنجره چوبی، کف س��نگ، دیوارهای گچ و رنگ نشده، نمای خارجی آجر آب 
س��اب. با توجه به مراتب فوق الذکر و س��ایر جوانب از جمله موقعیت تجاری محل، ارزش 
روز شش دانگ پالک از قرار مترمربع 40/000/000 ریال جمعًا به مبلغ 644/400/000 ریال 
ب��رآورد می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی پالک مراجعه و 
بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناس��ی در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف/ 13452 امینی- مدیر اجرای 

احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
5684 ش��ماره: 133/91 به موجب رأی ش��ماره 542 تاریخ 91/6/6 حوزه 18 شورای حل 

اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه رامین عضدی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال 
هزینه دادرس��ی- خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 90/2/30 تا تاریخ وصول در 
حق محکوم له جواد الماس��ی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ پروین دوم جنب بانک انصار 
صادر گردید. پرداخت نیم عشر. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه 
محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم 

می شود. شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5755 ش��ماره اجرائیه: 9110420352400308، ش��ماره پرون��ده: 9009980352401352، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901367، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970352400467 محکوم علیه س��ید حسن ضیایی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: رفع و حذف ش��رط مندرج در سند رس��می 21032-36/9/18 در 
پالک ثبتی 8707/5 بخش 2 ثبت اصفهان بر س��لب حق احداث عمارت طبقه دوم در پالک 

ثبتی مذکور در حق محکوم له راضیه تابش نام پدر: محمد نش��انی: مس��جد سید جنب هتل 
پرس��پولیس پ 560. و پرداخت مبلغ 15 هزار تومان به صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیک��ن براي فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قان��ون اج��راي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 13769 

عرفان- مدیر دفتر شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5756 ش��ماره درخواست: 9110460350200076، شماره پرونده: 8709980350200237، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 870237، در خصوص تجدیدنظرخواهی عبدالناصر عسگری فرزند 
محم��د به طرفی��ت 1- علی اکبر زارع فرزند عبدالعلی 2- س��یراله ثابت راس��خ فرزند عین 
اله نس��بت ب��ه دادنامه 9109970350200598-91/4/31 در کالس��ه 870237 ح 2 ش��عبه 
دوم دادگاه عموم��ی )حقوق��ی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304. به علت 
مجه��ول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان و درخواس��ت تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده 

73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی مراتب یک نوبت در 
یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا تجدیدنظرخواندگان پس از نش��ر آگهی و 
اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود چنانچه 
پاس��خی دارن��د به دادگاه تحویل نماین��د در غیر این صورت پرونده ب��ا همین وضعیت به 
 دادگاه تجدیدنظر ارس��ال می گردد. م الف/ 13766 قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5757 شماره دادنامه: 9109970350100831، شماره پرونده: 9009980350100313، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900315، خواهان ها: 1- آقای مرتضی نص��ر، 2- خانم بتول نصر با وکالت 

آقای هوش��نگ اسماعیلیان به نش��انی چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی 4 ط 3 واحد 591، 
خواندگان: 1- آقای محس��ن نصر 2- خانم محبوبه خورسندی 3- خانم ناهید نصر همگی به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: خلع ید، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: آقای هوش��نگ اسماعیلیان به وکالت از آقای مرتضی نصر فرزند حسین و 
خانم بتول نصر فرزند قنبر به طرفیت آقای محس��ن نصر فرزند قاس��م و خانم ها ناهید نصر 
فرزند اکبر و محبوبه خورس��ندی فرزند رضا دادخواس��تی به خواس��ته خلع ید از پالک ثبتی 
5/804 بخش 14 ثبت اصفهان قلع و قمع مس��تحدثات تقدیم نموده و مدعی است موکلین مالک 
رس��می 7 مقدار شش دانگ ملک موضوع خواسته واقع در خیابان میرزاطاهر سوم، کوچه 26 
پالک 8 بوده که سالهاست من غیر حق در تصرف خواندگان می باشد تقاضای رسیدگی وفق 
خواسته و پرداخت خسارات دادرس��ی مورد استدعاست. حسب پاسخ استعالم از ثبت اسناد 
که به شماره 1168-90/4/18 ثبت گردیده طرفین در ملک متنازع فیه مالکیت دارند. خواندگان 
ردیف های اول و دوم علی رغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شرکت ننموده 

اند. خانم محبوبه خواسته در جلسه رسیدگی شرکت و اعالم نموده علی رغم مالکیت معترض 
در محل متنازع فیه نداشته و این موضوع مورد تأیید خواهان ها و وکیل وی قرار گرفته است 
و حس��ب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که به ش��ماره 502-91/2/31 ثبت گردیده ملک 
متنازع فیه که به صورت قس��متی از خانه ش��ماره 5-804 بخش 14 ثبت اصفهان می باشد با 
س��ند مالکیت مطابقت دارد...( با عنایت به مراتب فوق خواس��ته خواهان ها نس��بت به خوانده 
ردیف س��وم غیرثابت مس��تنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها در این خصوص صادر و اعالم می گردد. و نسبت 
به سایر خواندگان خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون فوق الذکر، 43 قانون 
اجرای احکام مدنی و 308 و 311 قانون مدنی خواندگان را به خلع ید از پالک ثبتی فوق الذکر 
وفق کروکی ترس��یمی کارشناسی و پرداخت کلیه خسارات دادرس��ی از جمله حق الوکاله و 
هزینه کارشناس��ی و دادرس��ی در حق خواهان ها )متضامنًا( محکوم می نماید. بدیهی اس��ت 
با توجه به مالکیت طرفین تصرف محکوم لهما مش��مول مقررات مدارک مش��اعی می باش��د. 
رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول و دوم غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی 
و نس��بت به سایرین ظرف مهلت بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض دادگاه محترم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 13763 راجی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5758 در خصوص پرونده کالس��ه 1460/91 ش 7 خواهان فرزاد فرزین دادخواستی مبنی 
بر تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم س��ند رس��می 
انتقال یک دس��تگاه پژو 206 به ش��ماره انتظامی 22-684 و 24 علی الحس��اب مقوم به سه 
میلیون و یکصد ریال بانضمام مطلق خسارات وارده قانونی به طرفیت امین رنجبر و فاطمه 
دهقانی فیروزآبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/10/4 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5759 در خصوص پرونده کالس��ه 1536/91 ش 6 خواهان س��عید ش��کروی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به انتقال به طرفیت ایرج دادخواه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 91/10/4 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه ششم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5760 در خصوص پرونده کالس��ه 1214/91 خواهان اصغر صفری زاده دادخواستی مبنی 
 بر مطالبه مبلغ 2/300/000 ریال بر اثر خسارت وارده به انضمام کلیه خسارات و هزینه های

قانون��ی به طرفی��ت عبدالکری��م نوروزفر تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
91/10/16 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 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 

8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5761 آقای امیر کیقبادی لمجیری دارای شناس��نامه ش��ماره 67 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 4841/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین علی کیقبادی لمجیری بشناسنامه 1571 در تاریخ 91/6/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 4 پس��ر و 4 
دخت��ر ویک عیال به ن��ام ذیل: 1- امیر کیقبادی لمجیری ش ش 67 پس��ر متوفی، 2- حمید 
کیقبادی لمجیری ش ش 2-044659-127 پس��ر متوفی، 3- حبیب کیقبادی لمجیری ش ش 
1395878-127 پسر متوفی، 4- علی کیقبادی لمجیری ش ش 5262910-127 پسر متوفی، 
5- عفت کیقبادی لمجیری ش ش 29 دختر متوفی، 6- ش��هناز کیقبادی لمجیری ش ش 34 
دخت��ر متوفی، 7- زهرا کیقبادی لمجیری ش ش 2106330-127 دختر متوفی، 8- س��هیال 

کیقبادی لمجیری ش ش 2-272158-127 دختر متوفی، 9- فاطمه رحیمی س��بدانی ش ش 
1990 عیال متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5762 آقای حسین الهی دوس��ت با وکالت الهه سادات مبلغ دارای شناسنامه شماره 1102 
به شرح دادخواست به کالسه 4818/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر الهی دوست بشناسنامه 103 در تاریخ 
1391/6/4 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: سه فرزند پسر و 5 فرزند دختر یک همسر دائم به شرح: 1- علی الهی دوست ش 
ش 41، 2- حسن الهی دوست ش ش 1146، 3- حسین الهی دوست ش ش 1102، 4- عزت 
الهی دوس��ت ش ش 851، 5- اعظم الهی دوس��ت ش ش 164، 6- زهرا الهی دوست ش ش 
18065، 7- مهین الهی دوس��ت ش ش 384، 8- زهره الهی دوس��ت ش ش 1482، 9- عفت 
نیک نژادی ش ش 115. و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 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 رأی
5763 کالس��ه پرونده: 704/91، ش��ماره دادنامه: 1354، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: احس��ان رستمی نشانی: اصفهان خ معراج ک کالنتری 17 ک 
شهید بهش��تی پ 9، خوانده: علی امیری نشانی: اصفهان قهجاورستان بهارستان ک غدیر، 
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی احس��ان رس��تمی 
بطرفیت علی امیری به خواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه چک شماره 726265-

91/2/15 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و 
همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید )91/2/15( تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد. و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5764 خانم زهرا جمش��یدی دارای شناس��نامه شماره 1731 به شرح دادخواست به کالسه 
4808/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رسول امیرحاجیلو بشناسنامه 900 در تاریخ 91/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک همس��ر و پدر و مادر و یک 
دختر به نام های ذیل: 1- زهرا جمش��یدی ش ش 1731 )همس��ر متوفی(، 2- اقدس حیدری 
جزی ش ش 11 )مادر متوفی(، 3- عزت اله امیرحاجیلو ش ش 8 )پدر متوفی(، 4- هس��تی 
امیرحاجیلو ش ش 1275535038 )دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5765 خانم س��کینه بیگم فتوحی ماربینی دارای شناس��نامه شماره 18 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4778/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان محمدرس��ول حاتم��ی بشناس��نامه 66 در تاری��خ 91/6/16 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
ی��ک مادر به نام ذیل: 1- س��کینه بیگم فتوحی ماربینی )مادر متوف��ی( ش ش 18 و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 فیلم »تروفو« را 
از دست ندهید 

برگزاری کارگاه اسطوره 
شناسی در قلمستا ن

سینما تک این هفته نیز عوایدش را به زلزله زدگان اختصاص داده است.
عواید حاص��ل از برنامه این هفته س��ینما تک اصفهان که روز های یکش��نبه 
و دوش��نبه ۲۸ و ۲۹ آبان ماه برگزار شد، مثل هفته گذش��ته به زلزله زدگان 
آذربایجان اختصاص یافته اس��ت. س��ینما تک اصفهان این هفته به س��راغ 
 س��ینمای فرانس��ه رفت��ه و در روز یکش��نبه ۲۸ آب��ان ماه فیلم س��ینمایی 
 »۴۰۰ ضربه« به کارگردانی فرانس��وا تروفو را به نمایش گذاش��ت و دوشنبه 
۲۹ آبان ماه)امروز( نیز فیلم سینمایی »ژول و ژیم« از همین کارگردان نمایش 
داده می شود. فرانسوا تروفو فیلمساز، نظریه پرداز و منتقد سینمایی برجسته 
فرانس��وی بود. وی از پیشروان جریان موس��وم به موج نو در سینمای فرانسه 
محسوب می شد. عالقه  مندان به تماشای این فیلم می توانند امروز رأس ساعت 

۱۸ به سینما تک اصفهان واقع در مجموعه فرشچیان مراجعه نمایند.

گروه فرهنگ - مرکز آفرینش های ادبی قلمستان اصفهان دوره دوم کارگاه 
اسطوره شناسی و چگونگی استفاده از اس��طوره در خلق اثر را با حضور دکتر 
بهمن نامور مطلق برگزار می کند.کارگاه اس��طوره شناسی طی۱۰جلسه از 
هفتم آذرم��اه هردوهفته یک بار روزهای س��ه ش��نبه در س��اختمان الغدیر 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می شود. در این کارگاه ها مطالعه 
و بررس��ی اس��طوره های ایران��ی، مصری،یونان��ی و هندی انجام می ش��ود. 
همچنین چگونگی اس��تفاده از این اس��طوره ها در خلق اثر، اسطوره از منظر 
 دانش های گوناگون روانشناس��ی، مردم شناس��ی، فقهی و حکمی بررس��ی 
می شود. همچنین اسطوره از دید اندیشمندانی مانند موالنا، عطار، سهروردی، 
 فروید و... نیز بیان خواهد ش��د. عالقه مندان برای ش��رکت در این کارگاه ها 

می توانند برای ثبت نام به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان مراجعه نمایید.

پیشکسوت اصفهانی »کوچه های خاطره« را به تهران آوردتروریست ها دوباره به سینما آمدند

نمایشگاه نقاشی های عباس عقیلی، نقاش پیشکسوت 
اصفهانی با عن��وان»از کوچه های خاط��ره« در گالری 
خارک برپا شده اس��ت. عباس عقیلی درباره نمایشگاه 
جدیدش که این روزها به دلیل اس��تقبال تمدید شده 
است، گفت: نمایشگاه ازکوچه های خاطره دربرگیرنده 
3۰ نقاشی رئالیستی و پرتره من در گالری خارک است 
و نقاشی های این نمایش��گاه را از مجموعه آثارم که در 
فاصله دهه ۴۰ تا سال ۱3۹۱ کشیده ام انتخاب کرده ام.

وی افزود: بیشتر نقاشی های من در دوره های مختلف در 
نوسان میان سبک ناتورالیستی و رئالیستی است و بیشتر 

 با تکنیک رن��گ و روغن، آبرنگ، گواش و پاس��تیل کار
می کنم و آثاری که دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته ام 
نیز چون دربرگیرنده دوره های مختلف کاری من است، 
شامل تمام این تکنیک ها می شود.کارهای این مجموعه 
در اندازه های مختلفی هستند که کوچک ترین آنها ۴۰ در 
۴۰ و بزرگ ترین آنها۱۰۰ در ۸۰ اس��ت و بر روی بوم و 
کاغذ کشیده ش��ده و از 5۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون 
قیمت گذاری شده اند. بیشترنقاشی های این مجموعه از 
مناظر طبیعی ایران اس��ت. عباس عقیلی درباره سابقه 
فعالیت هن��ری اش گفت: م��ن متولد مهرم��اه ۱3۲۱ 
اصفهان و فارغ التحصیل هنرس��تان هنره��ای زیبا در 
سال ۱33۹ هس��تم و از آن زمان تاکنون نقاشی را آغاز 
کرده ام. در سال ۱3۴5 آموزشگاه شهرزاد را در اصفهان 
تأس��یس کردم. همچنین مدت شش س��ال مدیر موزه 
هنرهای معاصر اصفهان ب��وده ام. عباس عقیلی تاکنون 
درنمایش��گاه انفرادی و گروهی متعددی شرکت کرده 
است. او همچنین طراحی صحنه تئاترهای ارحام صدر را 

نیز برعهده داشته است.

هنوز مدت زیادی از اقدام وحش��یانه »جیمز هولمز« در 
حمله به مخاطبان فیلم »ش��والیه تاریک��ی برمی خیزد« 
نگذشته اس��ت که ew. com خبر داده مردی دیگر اهل 
بولیوار از توابع کانزاس سیتی واقع در ایالت می سوری به 
واسطه این که قصد داشته در اقدامی مشابه به خرابکاری 
در سالن نمایش قس��مت جدید »حماسه گرگ و میش« 
بپردازد، دستگیر شده اس��ت.»بالئک المر« نام این مرد 
است که بیش��تر از ۲۰ س��ال س��ن ندارد و متهم شده به 
این که با خرید اس��لحه و مهمات قص��د ایجاد خرابکاری 
در نمایش آخر هفته فیلم »حماسه گرگ و میش: طلوع 

سپیده دم۲« داشته است. این مرد در درجه اول به خاطر 
تالش برای تهاجم و همچنین تهدید تروریستی و رفتاری 
جنایتکارانه بازداشت شده است.گویا مادر این جوان بعد 
از این که متوجه می شود فرزندش مقدار زیادی اسلحه و 
مهمات را خریداری و در خانه جاسازی کرده، به مأموران 
پلیس در این ب��اره اطالع داده و دپارتم��ان پلیس بولیوار 
بعد از تجسس، متوجه آن می ش��ود که این پسر در کنار 
خرید مهمات، تعدادی بلی��ت نمایش »گرگ و میش« را 
هم خریده بود تا با حضور در س��الن نمای��ش، طرح خود 
را عملیاتی کن��د. مأموران پلیس بر ای��ن نکته هم تأکید 
کرده اند که بعید است بالئک المر برای انجام این مأموریت 
همدستی داش��ته باش��د، ضمن این که او تحت معاینات 
روانی هم قرار گرفته تا مشخص شود به لحاظ روحی آدم 
سالمی است یا نه. بسیاری از رسانه ها از این مسأله سخن 
گفته اند که رفتار این جوان ۲۰ س��اله دقیقا بازتابی است 
از رفتار زشت و احمقانه »جیمز هولمز« که نیمه شبی از 
شب های تابستان در آئورورای کلرادو به سوی تماشاگران 

قسمت آخر »بتمن« آتش گشوده بود.

چهره روزیادداشت

هفت

5فیلم کوتاه ایرانی، نامزد دریافت جایزه جشنواره ایتالیا

برپایی نمایشگاه پوسترهای 
عاشورایی 

گروه فرهنگ - خانه تجسمی حوزه هنری 
استان اصفهان به مناس��بت فرارسیدن ایام 
سوگواری امام حسین )ع( و همزمان با آغاز 
ماه محرم الحرام، اقدام به برگزاری نمایشگاه 

پوسترهای عاشورایی کرده است.
این مرکز تعدادی از پوس��ترهای برگزیده با 
موضوعات محرم و عاشورا و تاس��وعا را جهت بازدید عالقه مندان در 

گالری خانه هنرمندان اصفهان به نمایش می گذارد.
این نمایشگاه از روز شنبه ۲7 آبان ماه لغایت روز چهارشنبه ۸ آذرماه 
در خانه هنرمندان اصفه��ان واقع در پارک ایثارگ��ران برای بازدید 

عموم دایر است.

نمایشگاه عکس عاشورا در نقش خانه
گروه فرهنگ - خان��ه عکس حوزه هنری 
استان اصفهان نمایشگاه گروهی عکس ویژه 
ایام محرم و عزاداری اباعبداهلل الحسین )ع( را 

در گالری نقش خانه برگزار می کند.
نمایش��گاه مذکور از روز ش��نبه ۲7 آبان ماه 
لغایت روز چهارش��نبه ۸ آذرم��اه در گالری 
 نقش خانه واقع در مجتم��ع فرهنگی و هنری س��وره جهت بازدید 

عالقه مندان دایر خواهد بود.

کتابی از حوزه هنری اصفهان برنده 
جایزه ویژه خادمان فرهنگ مکتوب

گروه فرهنگ - کتاب »مروری بر زندگی و 
آثار میرزا آقا امامی« در بیس��تمین همایش 
تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب برنده لوح 

تقدیر و جایزه ویژه شد.
این کتاب که توس��ط حوزه هنری اس��تان 
اصفهان منتشر شده، به زندگی و آثار هنری 

میرزا آقا امامی می پردازد و تألیف مهدی وفامهر است.

 نخستین رمان سیاوش گلشیری 
به زودی منتشر می شود

رمان  »تمام بندها را بریده ام« نوشته سیاوش 
گلشیری به زودی توسط نش��ر افراز منتشر 

می شود.
گلش��یری در این رابطه به ایمنا گفت: تمام 
بندها را بریده ام، نخس��تین رمان من است 
که در اسفندماه سال ۸۸ نوشتن آن به پایان 
رسید و در ابتدا قرار بود در نشر چشمه منتشر شود که پس از تعطیلی 
چشمه، آن را به نشر افراز سپردم. وی در ادامه افزود: این رمان درواقع 
رمانی اجتماعی است که در س��ه فصل روایت می شود. در هریک از 

این فصل ها شخصیت های درگیر در این داستان روایت می شوند.
این داستان نویس درخصوص سبک این رمان تصریح کرد: در هریک 
 از س��ه فصل نوع روایی داس��تان متفاوت اس��ت. یک فصل به شیوه 
س��یال ذهن،یک فصل به ش��یوه داس��تان کوتاه و در ی��ک فصل با 
بازخوانی دفترخاطرات یکی از ش��خصیت های اصلی داستان روایت 

می شود.
گلش��یری در ادامه خاطرنش��ان کرد: در کنار این رم��ان، مجموعه 
داستان کوتاه »همیشه از دست ها ش��روع می شود« را به تازگی به 

پایان رسانده ام که به زودی به ناشر سپرده خواهد شد.
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دشمن پشت دروازه هایک شب در پاریسمن جاسوسمبداهه گوی هالیوودی  
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - اوون ویلسون متولد ۱۸ نوامبر ۱۹6۸، داالس، تگزاس، ایاالت متحده 
آمریکا و نام اصلی او اوون کانینگهام ویلسون است. 

او در دوران تحصیل در دانشگاه با توماس جفرسون آشنا شد و به اتفاق او فیلمنامه ای 
را نوشت. آنها فیلمنامه را به کیت کارس��ون دادند و این مقدمه ورود اوون ویلسون به 

دنیای سینما شد. 
او از همان ابتدا با ایفای نقش های کمدی گونه که با جدیت فاصله داش��تند خود را به 
عنوان بازیگر کمدی معرفی کرد و استعداد فوق العاده بداهه گویی اش در این مسیر او 

را در کمدی های شفاهی از دیگر همتایان متمایز ساخت. 
برخی از فیلم ه��ای او عبارتند از: استارس��کی و هاچ، س��اعت ش��لوغی، زوالندر، ماه 
شانگهای، دشمن پش��ت دروازه ها ، یک ش��ب در موزه، مالقات با فاکرها، سلطنتی، 

مارمادوک و عروسی و صدا پیشگی در فیلم هایی مانند ماشین ها. 
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علی عس��گری با فیلم کوتاه��ش نامزد دریافت جایزه از بیس��تمین جش��نواره 
فیلم ایتالیاست. فیلم کوتاه »باربی« س��اخته علی عسگری نامزد دریافت جایزه 

آرتمیزیاست. این جایزه به بهترین فیلم با موضوع زن اهدا می شود.
یک سوم بودجه فرهنگی سال 

90 محقق شد
رییس حوزه هنری استان اصفهان

مهدی سیدین نیا  
تنها 3۰ درصد از بودجه ۱۰۰ میلیاردی فرهنگی اس��تان اصفهان در 
سال ۹۰ به این استان تزریق شد که طبق قانون، ۴ درصد این 3۰ درصد 
در اختیار حوزه هنری قرار گرفت و به دلیل مش��کالت موجود مجبور 
شده ایم که اولویت بندی های سخت تری را در خصوص برنامه هایمان 
اعمال کنیم و با احتیاط بیش��تری در حوزه اجرایی وارد شویم. البته 
این مش��کل نیز تنها مشکل ما نیس��ت؛ تقریباً تمامی دس��تگاه ها با 

مش��کالت اعتباری رو به رو 
هستند و شرایط اقتصادی و 
تورم نیز باعث شده تا بودجه 
موجود یارای پاسخگویی به 
بس��یاری از نیاز ها نباشد. در 
سال گذشته فقط 3۰ درصد 
از ۱۰۰ میلیارد بودجه در نظر 
گرفته شده برای شاخص های 

فرهنگی استان تزریق شد .

 در ابت��دای جلس��ه زاون قوکاس��یان ب��ه معرفی 
شخصیتی و سابقه فعالیت فرشته طائرپور پرداخت 
و از او به عنوان یک تهی��ه کننده متعهد نام برد که 
دغدغه اش مسائل جامعه است، نه نیاز مسئولین و 
با سرمایه شخصی نیاز مخاطب را رفع می کند، نه 

با سرمایه های خاص دولتی.
 وی در ادامه با ذکر موفقیت های فیلم در جشنواره 
مختلف جهانی، این فیلم را نماینده شایس��ته ای 
دانس��ت از جامعه س��ینمای ایران که موضوع آن 

برگرفته از بطن جامعه است.
در ادامه فرشته طائر، پور تهیه کننده اثردرباره روند 
تولید این فیلم ومش��کالت جاری آن صحبت کرد 
وبا اش��اره به تولید این اثردر دوسال پیش، به بیان 

مشکالت نمایش آن پرداخت که این فیلم در بستر 
وسواس و واکنش منفی نسبت به موضوع آن شکل 
گرفته است. او همچنین گالیه ای از مسئولین کرد 
که حمایت های خود را معط��وف فیلم های عامه 
پس��ند کرده اند و همین باعث ش��ده غافل باشند 
از فیلم ه��ای تأثیرگذار و اجتماعی ک��ه می تواند 
آشتی دوباره ای باشد باسینما و در رقابت با فرهنگ 
وارداتی و مبتذل ماهواره ای که با ساخت برنامه های 
سطحی سعی در نابود کردن فرهنگ را دارند. پس 
از صحبت های  او، منتقد قدیمی سینما با تأکید بر 
این نکته که» فیلم خوب باید برای تمام مخاطبان 
اکران شود و فیلم های خوب تنها برای خارج نشین ها 
و جشنواره ها نیست«، این فیلم را از این نظر حائز 

اهمیت دانست.
همچنین زاون قوکاسیان با اظهار تأسف از این که 
۹۰ درصد فیلم هایی که اکران می شود مخاطبان 
خاصی نداش��ته و تنها ۱۰ درصد فیل��م هایی که 
 س��اخته می ش��ود فاخر و قابل دیدن است، گفت: 
»موفقیت خوبی است که فیلم آیینه های روبه رو 
در این بخش قرار گرفته است«. در روند جلسه، نگار 
آذربایجانی درباره انتخاب بازیگران توضیحاتی داد 
که مبنای انتخ��اب دو نقش اصلی او، اس��تفاده از 
بازیگ��ران توانمند بوده وچهره نب��ودن آنها به این 
خاطر اس��ت که نقش های قبلی آنها برای بیننده 

تداعی نشود. 
کارگردان این فیلم سینمایی  گفت:» انگیزه اصلی 

من از س��اخت آیینه های روبه رو برم��ی گردد به 
خاطره ای که از دوران نوجوانی داش��تم و چنین 
موضوعی را م��ن در دوران نوجوان��ی از نزدیک به 
دلیل این که همس��ایه مان چنین مشکلی داشت 
مشاهده کرده بودم«. این کارگردان افزود: »ساخت 
این فیلم با در نظر گرفتن حساس��یت های جامعه 
بود و در واقع فیلمنامه ای��ن مجموعه نیز بر همین 

اساس تدوین شد.«
در ادامه شایس��ته ایران��ی در مورد نق��ش خود و 
انتخابش توضیحاتی به تماشاچیان داد که مبنای 
انتخابش شخصیت پردازی قوی فیلمنامه و نزدیک 
بودن آن ب��ه بطن جامعه بوده و طی مش��ورتی که 
با کارگ��ردان و صحبت هایی که ب��ا چند تا ترنس 
داش��ته، توانس��ته تداوم و ارتباط حسی درستی با 

نقش برقرا رکند.
غزل شاکری باعث شد تا یادی از جشنواره کودک 

بشود وخاطره بازی باشد با نقش کودکی اش،گلنار. 
در ادام��ه او با بیان این مس��أله ک��ه بازیگری جزو 
دغدهه های او نیس��ت و بیش��تر ترجیح می دهد 
پش��ت دوربین باش��د، دلیل بازی خود را منوط به 
متفاوت بودن و داشتن کنتراست شخصیت ها دانست 
 و گفت که از ایف��ای نقش رعنا احس��اس رضایت 
می کند. در جلسه پرسش و پاسخ، سؤاالتی درباره 
کلیت فیلم پرس��یده ش��د که عوامل ت��ک تک به 
پرسش ها پاس��خ دادند و نکته ای که حائز اهمیت 
بود، درباره اتفاق آرای بیننده ها و پاس��خ رضایت 
آنها نس��بت به این فیلم بود که هر کدام به نحوی 
مشکالت خود را در قسمت های فیلم درک کرده 
بودند. در جواب یکی از سؤاالت حاضرین در مورد 
کلیت فیلم، کارگردان بیان کرد:»س��عی کردیم با 
نگاه به مس��أله اثر را خراب نکنی��م و مخاطب عام 
را نگه داریم و در این فیلم نیز تمام مس��ائل ترنس 

بیان نمی شود«.
در ادامه جمعی از ترنس های اصفهان نیز با حضور 
در این جلس��ه و تش��کر از عوامل به خاطر ساخت 
وتوج��ه این اثر ب��ه موضوعی که جامعه س��عی در 
فراموش��ی آن دارد، با ابراز احساسات از سازندگان 
آن تشکر کردند. فرشته طائرپور نیز در جواب این 
محبت تنها امید و دلگرمی این فیلم را مردم دانست  

و گفت: »هیچ نگاهی به گیش��ه نداش��ته ام و هیچ 
س��ازمانی حاضر به حمایت مادی ومعنوی از این 

اثر نشده است.«
عوامل »آیینه ه��ای روبه رو« در ضمن پاس��خ به 
پرسش های حضار، در خالل آن به بیان مشکالت 
 گریبانگیر ای��ن اثر و ب��ه خصوص ع��دم حمایت 
س��ازمان های دولتی از این فیلم پرداختند، گالیه 
خود را از عدم تبلیغ این فیل��م ابراز کردند و تبلیغ 
فیلم خ��ود را تنه��ا تبلیغ س��ینه به س��ینه مردم 

دانستند.
این جلس��ه توانس��ت که مخاطب  را به اثر بیشتر 
نزدیک کند، از این لحاظ که با طرز تفکر و اندیشه 

عوامل آن آش��نا ش��ود و ماهیت اصلی تولید برای 
او بیان شود. همچنین توانس��ت به وسیله پرسش 
 وپاس��خ به بی��ان نظ��رات خ��ود راجع ب��ه فیلم و 
دیدگاه هایش نسبت به آن بپردازد، ولی نتوانست 
دغدغه خ��ود را از بی��ان این موضوع ب��ه صراحت 

اعالم کند.
درپایان باید این نکته را در باره جلسه ذکر کرد که 
هرچند ماهیتی به عنوان بررسی فیلم مطرح نبود، 
ولی توانس��ت نشس��تی صمیمانه با عوامل داشته 
باشد و با تفکر سازندگان یک اثر رابطه برقرار کرده 
و نتیجه و تأثیرش را در مخاطب خود دریافت کند. 
ولی یادمان نرود اثری می تواند موفق باش��د که نه 
فقط بر پرده، بلکه بتواند پذی��رای نظرات مثبت و 

منفی بیننده خود باشد.

با  اکران و  برگزاری جلسه نشست فیلم نگارآذربایجانی 

»آیینه های روبه رو« دراصفهان انعکاس پیدا کرد

جمال جلسه نقد وبررسی فیلم »آیینه های روبه رو« با حضور عوامل و بازیگران آن عصر جمعه، 26 آبان در سینما ایران با 
حضور زاون قوکاسیان، منتقد و محقق برجسته سینمایی در حضور تماشاچیان و عالقه مندان این اثر وجمعی از اهالی  نوروز باقری

خبر برگزارشد. 

مس�ئولین حمایت ه�ای خود را 
معطوف به فیلم های عامه پس�ند 
کرده اند و همین باعث شده غافل 
باش�ند از فیلم ه�ای تأثیرگذار 
و اجتماعی که می تواند آش�تی 
دوب�اره ای باش�د باس�ینما و 
در رقاب�ت با فرهن�گ وارداتی و 

مبتذل ماهواره ای



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

استقالل در اصفهان صدر نشین شد 
در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال استقالل با شکست سپاهان عالوه بر 
تثبیت صدرنشینی، طلسم 11 ساله پیروز نشدن در اصفهان را شکست. 
دیدار تیم های سپاهان و استقالل از ساعت 15:15 با حضور  هشت هزار 
تماشاگر در ورزشگاه فوالد شهر  آغاز  شد که این بازی در پایان با نتیجه یک 
بر صفر به سود آبی پوشان به پایان رسید. خسرو حیدری در دقیقه 15 گل 
تیم استقالل را به ثمر رساند. تیم استقالل با این پیروزی طلسم 11 ساله 
پیروز نشدن در اصفهان را شکست و 28 امتیازی شد و صدرنشینی خود 
را تثبیت کرد. سپاهان نیز 24 امتیازی باقی ماند. قلعه نویی پس از کسب 
سه پیروزی در مقابل تیم های تحت هدایت کرانچار، چهارمین پیروزی 
را مقابل این مربی تجربه کرد. قضاوت این دیدار برعهده سعید مظفری 
زاده بود که به امیر حسین صادقی و آرش برهانی از استقالل و محمدرضا 
خلعتبری و علی احمدی از سپاهان کارت زرد نشان داد. داور همچنین در 

دقیقه ۹۰+2 جواد نکونام را از بازی اخراج کرد.

علی کریمی و محسن بنگر
 نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا

در فهرست پنج نفره بازیکن سال 2۰12 آسیا علی کریمی و محسن بنگر 
از ایران و سه بازیکن دیگر از کشورهای چین، استرالیا و کره جنوبی قرار 
دارند. بر پایه گزارش س��ایت کنفدراس��یون فوتبال آسیا، کریمی که در 
سال 2۰۰4 به عنوان بازیکن سال آسیا معرفی شد، دوباره به این فهرست 
بازگشته است. »لی کئون - هو« که باعث شد اولسان هیوندای کره جنوبی 
به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دست پیدا کند نیز در 
این فهرست حضور دارد. »لوکاس نیل« مدافع استرالیایی، محسن بنگر 
مدافع تیم ایران و ژنگ ژی مدافع گوانگ��ژو اور گرانده چین نیز در میان 

پنج نامزد قرار دارند.

 هزینه تیم داری در پینگ پنگ 
معادل یک سفر فوتبال است

مهدی تکابی سرپرست هیأت پینگ پنگ استان اصفهان در این ارتباط 
به ایمنا گفت: متأسفانه ذوب آهن موفق به پرداخت بدهی های خود به 
فدراسیون نشد تا از حضور این تیم در لیگ برتر جلوگیری شود. وی ادامه 
داد: امیدواریم بتوانیم مسئوالن باشگاه فوالد ماهان را برای حمایت از تیم 
لیگ برتری بانوان متقاعد کنیم. هزینه تیم داری در پینگ پنگ بانوان معادل 
سفر یک تیم فوتبال است و بیشتر از بیست و پنج میلیون تومان نمی شود. 

 واسیل فدروشین 
به تیم کشتی فوالد ماهان پیوست

واسیل فدروشین کشتی گیر با س��ابقه اوکراینی در وزن 6۰ کیلوگرم، با 
حضور در سازمان لیگ فدراسیون کش��تی، قرارداد خود را با تیم فوالد 
ماهان سپاهان اصفهان ثبت کرد. فدروش��ین دارنده مدال نقره المپیک 
2۰۰8 پکن و مدال های نقره و برنز جهان است. پیش از این نیز عبدالسالم 
گادیسوف کش��تی گیر روس  در وزن ۹6 کیلوگرم با تیم صدرای داماش 

بابل قرارداد امضا کرده بود.

 با یک برد روحیه بخش 
شرایط خود را بهبود می بخشیم

اسماعیل فرهادی/ مهاجم تیم ذوب آهن

بازی خیلی سختی در پیش داریم و برای کسب س��ه امتیاز و ارایه 
یک بازی زیبا به میدان خواهیم رفت. بدون شک بازی خیلی سختی 
در برابر تیم پرس��پولیس داریم و قصد داریم با ارایه یک بازی زیبا، 
سه امتیاز مسابقه را کسب کنیم.پرسپولیس تیم بزرگی 
اس��ت و یک برد خوب هم به دس��ت آورده است، اما ما 
هم ذوب آهن هس��تیم و برای یک بازی تماشاگرپسند 
به می��دان می رویم. ذوب آه��ن با آمدن 
فره��اد کاظمی از نظ��ر روحی در 
ش��رایط بس��یار خوبی است. ما 
تمرینات خیلی خوبی را پشت 
سر گذاش��ته ایم و می خواهیم 

با برد، از تهران خارج شویم.

 همه ایرادها به خاطر
برنامه های من درآوردی است!

علیرضا رحیمی معتقد است این هیأت در اولین جلسه اش از 
فدراسیون می خواهد تا برای کمک به تیم ملی، در دوراهی 
تأیید برنامه های کی روش و تعطیلی لیگ، راه دوم را انتخاب 
کند. عضو هیأت رییس��ه فدراس��یون فوتبال درباره ناکامی 
تیم ملی فوتبال ایران در بازی با ازبکس��تان و س��خت شدن 
راه صعودش به جام جهان��ی 2۰14 برزیل اظهار کرد: من به 
برنامه های اجرا شده انتقاد دارم. کی روش به ما برنامه می دهد 
و فدراسیون معتقد است اگر این برنامه ها را اجرا نکند کی روش 
مسئولیت شکست های تیم ایران را برعهده نمی گیرد، اما من 
معتقدم اگر با اجرای برنامه ها لیگ تعطیل شود، باعث نابودی 
لیگ و باشگاه ها می شویم. ما باید ببینیم کشورهای پیشرفته 

آلمان، هلند و... چه می  کنند.
    دلیل اصلی ناکامی تیم ملی، تعطیلی لیگ است

وی افزود: آلمان و هلند چهارش��نبه مقابل هم بازی کردند، 
اما یکی دو روز قبل از آن، بازیکنانشان در مسابقات باشگاهی 
حضور داشتند. کارلوس کی روش چرا باید لیگ ما را تعطیل 
کند؟ مگر لیگ ما جزء 2۰ لیگ پویای دنیا نیست؟ تعطیلی 
لیگ باعث لطمه خوردن به باشگاه ها و نهایتاً تیم ملی شده 

است ودلیل اصلی ناکامی های تیم ملی فقط همین است.
    در بازی های رفت هم ازبکستان و کره جنوبی را 

به شایستگی نبردیم
این کارش��ناس فوتبال با بیان این که ضعف های تیم ملی از 
مدت ها پیش مشخص بوده، اما چش��م به روی آن بسته ایم 
گفت: آیا ما کره جنوب��ی و ازبکس��تان را در بازی های رفت 
انتخابی جام جهانی به شایستگی بردیم؟ آیا آن بردها حق ما 
بود؟ متأسفانه وقتی می بریم عیب ها را نمی بینیم. لیگ ما دو 

هفته تعطیل شد و ثمره آن شکست برابر ازبکستان بود.
   کیفیت لیگ ایران پایین تر از لیگ کره جنوبی و 

ازبکستان نیست
وی در واکنش به ای��ن که کی روش معتقد اس��ت بازیکنان 
آماده ای از باش��گاه تحویل نمی گیرد و اگر لیگ طبق برنامه   
فشرده ای که دارد برگزار شود، بازیکنان فرسوده خواهند شد 
و کیفیت الزم را برای حضور در تیم ملی ندارند، تصریح کرد: 
مگر لیگ ما با کره جنوبی، ازبکستان و... چه تفاوتی دارد؟ نه 
بازیکنا ن ما از آنها کمتر هس��تند و نه کیفیت مسابقات ما از 
آنها پایین تر اس��ت. ما باید ببینیم در تمام دنیا چگونه عمل 
می کنند. مگر صع��ود به جام جهانی ب��رای تیم های بزرگی 
چون آلمان، انگلستان و... اهمیت ندارد؟ پس چرا مسابقات 

داخلیشان طبق برنامه انجام می شود؟

خبر  ویژه

6
ساکت: تمایلی برای ریاست فدراسیون فوتبال ندارم

محمدرضا س��اکت، در خصوص مطرح شدن نامش به عنوان ریاست فدراس��یون فوتبال عنوان کرد: 
رییس فدراسیون به کار خود ادامه می دهد و با من هم هیچ صحبتی نش��ده است و تمایلی هم برای 

حضور در این فدراسیون ندارم.

پرسپولیس��ی ها بعد از زدن ش��ش گل به پیکان، در حالی به 
تعطیالت رفتند که س��رانجام مانوئل خوزه کوتاه آمد و اجازه 
بازگشت کریمی را به تمرینات پرسپولیس صادر کرد تا شاید 
از این طریق، کمی از التهاب سکوهای ورزشگاه فوالدشهر کم 
کند. البته از خوش شانسی ذوبی ها کاپیتان پرسپولیس فعال 
مصدوم است و نمی تواند تیمش را در مقابل سبزهای اصفهان 
همراهی کند. اما به غیر از کریمی، پرسپولیسی ها سه بازیکن 
فصل گذش��ته ذوب آهن یعنی قاضی، ماهینی و گردان را هم 
در لیست خودش��ان دارند که از این س��ه نفر، قاضی مصدوم 
است و گردان هم به نیمکت چسبیده تا فقط ماهینی فرصت 
 بازی ک��ردن در مقابل تیم س��ابقش را به دس��ت آورد که در 
سال های گذشته کمک زیادی به معرفی اش به فوتبال ایران 
کرده است. البته بعید نیس��ت که مانوئل ریسک کند و بعد از 
مدت ها حفاظت از دروازه، تیمش را به گردان بسپارد تا شاید با 

توجه به انگیزه اش، دوباره همان شهاب سابق شود.
اما در اردوی ذوب آه��ن امیدواری زیادی ب��رای این بازی به 
 چشم می خورد و ش��اگردان فرهاد کاظمی در این تعطیالت 
دو هفته ای به خوبی توانسته اند که با شرایط جدید در نیمکت 
تیمشان هماهنگ ش��وند. کاظمی بعد از حضور در ذوب آهن 
ش��وک مثبتی به این تیم وارد کرد و دو تس��اوی آخر این تیم 
در مقابل پیکان و راه آهن نشان داد که ذوبی ها الاقل کمی از 
شرایط نابس��امان ابتدای فصل فاصله گرفته اند.البته ذوبی ها 
برای این که انگیزه خودش��ان را باالتر ببرند، در هفته گذشته 
در یک بازی تدارکاتی با چهار گل در مقابل سپاهان به برتری 
رسیدند که بدون ش��ک این پیروزی در مقابل تیم همشهری 
روحیه شاگردان کاظمی را برای این بازی افزایش داده است. 
ذوب آهنی ها هنوز تا رس��یدن به نیم فصل لیگ سه بازی در 
پیش رو دارند و اگر می خواهند ک��ه در پایان هفته هفدهم از 

جمع فانوس به دس��تان لیگ جدا ش��وند، باید از همین بازی 
ش��روع کنند تا ش��اید بتوانند بع��د از مدت ه��ا از قعر جدول 
بگریزند. مش��کل اصل��ی کاظمی، در خط دفاع��ی ذوب آهن 
اس��ت که هنوز به هماهنگی الزم نرس��یده و اگر قرار باش��د 
که مدافعان کناری این تیم باز هم به مانند س��ابق س��ر به هوا 
بازی کنند، پرسپولیس��ی ها ضربه بزرگی به آنها وارد خواهند 
کرد. البته حضور مه��دوی کیا در ترکیب تیم پرس��پولیس و 
 تبحر او در ارس��ال ضربات ایستگاهی باید توس��ط کادر فنی 
ذوب به بازیکنانش گوشزد شود که این طور راحت در منطقه 
یک سوم دفاعی خودش��ان ضربه آزاد تقدیم پرسپولیسی ها 

نکنند. 
مشکل دیگر فرهاد کاظمی 
س��رعت بازیکنی مثل کریم 
انصاری فر اس��ت ک��ه بدون 
ش��ک روز س��ختی را برای 
مدافعان کند ذوب آهن رقم 
خواهد زد و سپهر حیدری در 
کنار صلصالی اگر دس��ت به 
افسایدگیری بزنند، سرعت 
مهاجمان پرسپولیس بالی 
جان آنها خواهد شد.حرکات 
ترکیبی بازیکنان ذوب آهن 
در مقابل راه آهن نش��ان داد 
ک��ه کاظم��ی در تمرینات 
به خوبی تیم��ش را به لیگ 
بازگردانده اس��ت و بازگشت 

انگیزه بازیکنان جوانی مثل محسن مسلمان و پیام صادقیان 
اوض��اع را در خط حمل��ه ذوب بهتر از قبل کرده اس��ت. البته 
بازگشت سپهر حیدری به ورزش��گاه آزادی و  بازی در مقابل 
تیم سابقش انگیزه های او را در این بازی به شدت افزایش داده 
تا ش��اید ش��اهد حضور ذوب آهنی متفاوت در مقابل قرمزها 
باش��یم. تجربه بازیکنانی مثل رجب زاده و اسماعیل فرهادی 
در این بازی م��ی تواند گره از کار ذوب آهن ب��از کند، البته به 
شرطی که این دو بازیکن با حمایت قاسم حدادی فر هم روبه رو 
شوند. امتیاز گرفتن ذوب آهن از پرسپولیس از لحاظ روحی و 
روانی بر روی کار شاگردان فرهاد کاظمی در ادامه لیگ تأثیر 
 خواهد گذاشت تا با تقویت احتمالی در نیم فصل شاهد حضور 

ذوب آهنی پرقدرت در نیم فصل دوم لیگ باشیم.

نبرد دارا و ندار

 مشت اول را محکم بزن!

نبرد امروز پرسپولیس و ذوب آهن را باید رقابتی بین تیم های دارا و ندار لیگ برتر دانست که  مسعود 
در فصل اخیر لیگ برتر از شرایط مساعد سال های گذشته دور شده اند و جایگاه آنها در جدول افشاری

رده بندی لیگ به هیچ عنوان با س�ابقه این دو تیم س�نخیت ندارد. البته هم ذوب آهن و هم 
 پرسپولیس تا قبل از تعطیالت لیگ ش�رایط ایده آل تری نس�بت به ابتدای فصل پیدا کرده بودند و اگر کارلوس 
 کی روش این ط�ور لیگ ایران را به ورطه نابودی نکش�انده بود، ش�اید هم ذوبی ها و هم ش�اگردان مانوئل خوزه 

می توانستند از این شرایط بحرانی خارج شوند.

 کاظمی بعد از حضور 
در ذوب آهن شوک 

مثبتی به این تیم 
وارد کرد و دو تساوی 
آخر در مقابل پیکان 
و راه آهن نشان داد 
که ذوبی ها کمی از 

شرایط نابسامان 
ابتدای فصل فاصله 

گرفته اند
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افتتاح نقش جهان 
یک شوخی خنده دار 

است

 هیچ تیمی را 
دست کم نگرفتیم

مهندس س��ابق پروژه س��اخت س��ازه های فلزی مجموعه ملی ورزشی 
ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان می گوید: متأسفانه از زمان جدایی 
ما از این پروژه  ملی چند س��الی گذشته اس��ت و طی بازدیدی که از این 
سازه عظیم ملی کشوری داشته ایم، بایستی بگوییم که متأسفانه بیشتر 
45۰ قطعه س��ازه های فلزی را به دلیل عدم آشنایی با نقشه های نصب 
این سازه ها، اشتباها نصب کرده اند که برای جدا سازی مجدد آنها نیاز به 
هزینه های هنگفت و صرف وقت زیادی است. تمام این قول و قرارهایی 
که برخی مسئوالن کشوری در رابطه با ساخت و ساز این ورزشگاه و افتتاح 
این پروژه در بهمن ماه س��ال جاری بیان داشته اند، اشتباه است، چرا که 

این پروژه به هیچ وجه تا پایان امسال به بهره برداری نمی رسد.

میترا یاوری  برگ��زاری اردوهای منظم و کس��ب هماهنگی کامل را رمز 
موفقیت  تیم کبدی بانوان فوالد ماهان دانست و گفت: با شایستگی و تنها 

با یک باخت، به مقام قهرمانی دست یافتیم. 
سرپرست تیم کبدی بانوان فوالد ماهان در گفتگو با ایسنا اظهارکرد: وجود 
حامی مالی مناسب و برگزاری اردوهای منظم، باعث شد بازیکنان تیم به 

مرز آمادگی باال رسیده و کاماًل هماهنگ شوند. 
وی ب��ا بیان ای��ن که در  لیگ کش��وری، ش��ش تی��م حضور داش��تند، 
افزود: تیم های گلس��تان، مرکزی، نیوس��اد رش��ت،  تهران و سیستان و 
 بلوچستان رقیبان تیم ماهان بودند و ما توانستیم تمامی تیم ها را غیر از 

سیستان و بلوچستان شکست دهیم. 

فرگوسن: رونالدو باورنکردنی است
الکس فرگوسن می گوید: گرچه دوست دارد کریستیانو رونالدو 
به باشگاه برگردد، اما ستاره رئال مادرید در حال حاضر قابل خرید 
نیست.کاپیتان تیم ملی پرتغال اخیراً به تمجید از الکس فرگوسن 
پرداخته و فاش کرد که دلش برای مربی سابقش تنگ شده است.

کارانکا: باید در همه بازی ها پیروز شویم
آیتور کارانکا پس از برتری 5 بر یک تیمش مقابل اتلتیک بیلبائو 
به تمجید از کریم بنزما پرداخت. ملی پوش فرانس��وی نقشی 
کلیدی در پیروزی ش��اگردان مورینیو ایفا کرد و دو گل و یک 

پاس گل را در این بازی در کارنامه خود به ثبت رساند.

بایرن باز هم به زندگی ادامه می دهد
در جریان پیکارهای هفته دوازدهم لیگ باشگاهی 
آلمان، مونیخی ها توسط ماریو ماندزوکیچ در دقیقه 
سوم، تک گل خود را به ثمر رساندند و یک بار نیز در 
دقیقه 46 دروازه  شان به روی شوت مارکوس فویلنر 

باز شد تا اولین تساوی فصل را کسب کنند.
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يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

آگهی مناقصه عمومی
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عملیات احداث خیابان کمربندی حدفاصل بلوار امام تا خیابان انقالب
3- مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه 1391/9/7

4- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام ساختمان شهرداری امور قراردادها
5- برآورد یا اعتبار اولیه موضوع مناقصه: 6/000/000/000  ریال )شش میلیارد ریال(
6- هزینه تهیه اس�ناد و نحوه تحوی�ل آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب مهر 

کشاورزی شماره 282780815 بنام شهرداری طالخونچه
7- نوع و مبلغ تضمین: 5 درص��د اعتبار اولیه مع��ادل 300/000/000 ریال بصورت نقد 
واریز به جاری سیبا شماره 3100003303003 ملی به نام شهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
8- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

9- هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
احمــدی- شهــردار طالخونچه

نوبت دوم همکاران گرامی 
س�ركار خان�م فاطمه و زه�را رجايی مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت ع�رض نموده ب�رای آن مرحومه علو درج�ات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبايی مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود

همکار گرامی 
س�ركار خانم نجمه كرمی مصیبت وارده را به ش�ما و خان�واده محترمتان 
تس�لیت عرض نم�وده برای آن مرحوم�ه مغفرت و ب�رای بازماندگان صبر 

جمیل مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

آگهی مناقصه عمومی
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عملیات احداث خیابان کمربندی حدفاصل بلوار امام تا خیابان انقالب
3- مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه 1391/9/7

4- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام ساختمان شهرداری امور قراردادها
5- برآورد یا اعتبار اولیه موضوع مناقصه: 6/000/000/000  ریال )شش میلیارد ریال(
6- هزینه تهیه اس�ناد و نحوه تحوی�ل آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب مهر 

کشاورزی شماره 282780815 بنام شهرداری طالخونچه
7- نوع و مبلغ تضمین: 5 درص��د اعتبار اولیه مع��ادل 300/000/000 ریال بصورت نقد 
واریز به جاری سیبا شماره 3100003303003 ملی به نام شهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
8- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

9- هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
احمــدی- شهــردار طالخونچه

نوبت دوم همکاران گرامی 
س�ركار خان�م فاطمه و زه�را رجايی مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت ع�رض نموده ب�رای آن مرحومه علو درج�ات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبايی مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود

همکار گرامی 
س�ركار خانم نجمه كرمی مصیبت وارده را به ش�ما و خان�واده محترمتان 
تس�لیت عرض نم�وده برای آن مرحوم�ه مغفرت و ب�رای بازماندگان صبر 

جمیل مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

آگهی مناقصه عمومی
1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری طالخونچه

2- موضوع مناقصه: عملیات احداث خیابان کمربندی حدفاصل بلوار امام تا خیابان انقالب
3- مهلت دریافت اسناد: پنج شنبه مورخه 1391/9/7

4- نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام ساختمان شهرداری امور قراردادها
5- برآورد یا اعتبار اولیه موضوع مناقصه: 6/000/000/000  ریال )شش میلیارد ریال(
6- هزینه تهیه اس�ناد و نحوه تحوی�ل آن: واریز مبلغ 100/000 ریال به حس��اب مهر 

کشاورزی شماره 282780815 بنام شهرداری طالخونچه
7- نوع و مبلغ تضمین: 5 درص��د اعتبار اولیه مع��ادل 300/000/000 ریال بصورت نقد 
واریز به جاری سیبا شماره 3100003303003 ملی به نام شهرداری طالخونچه یا بصورت 

ضمانتنامه بانکی
8- نظارت: دفتر فنی شهرداری طالخونچه

9- هزینه انتشار آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
احمــدی- شهــردار طالخونچه

نوبت دوم همکاران گرامی 
س�ركار خان�م فاطمه و زه�را رجايی مصیب�ت وارده را به ش�ما و خانواده 
محترمتان تس�لیت ع�رض نموده ب�رای آن مرحومه علو درج�ات و برای 

بازماندگان صبر و شکیبايی مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود

همکار گرامی 
س�ركار خانم نجمه كرمی مصیبت وارده را به ش�ما و خان�واده محترمتان 
تس�لیت عرض نم�وده برای آن مرحوم�ه مغفرت و ب�رای بازماندگان صبر 

جمیل مسئلت می نمايیم.

روزنــامه زاینده رود



یادداشت

توسط نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی صورت گرفت

حمله صهیونیست ها به غزه
مجمع نمایندگان مردم چهارمحال وبختیاری در مجلس ش��ورای 
اس��امی روز یک ش��نبه در بیانی��ه ای، حمل��ه های اخی��ر رژیم 

صهیونیستی به غزه را محکوم کرد.
در این بیانیه که روز یک شنبه به ایرنا ارسال شده، آمده است: اینک 
در حالی که پی��روان و محبان اهل بیت علیهم الس��ام خود را برای 
عزاداری ایام محرم الحرام آماده می کنند، ب��ا تکرار فاجعه کربا در 
غزه روبه رو هستیم، گویا سرنوشت مردم غزه مظلوم با حادثه کربا 

و امام حسین )ع(گره خورده است.
دراین بیانیه آمده است: حمات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در حالی 
آغاز شده که برخی کشورها با جانبداری از این رژیم متجاوز و غاصب، 
پاسخ های دفاعی گروه های فلسطینی را محکوم کرده اند و بسیاری از 
کشورهای مستقل و برخی کشورهایی که ادعای دموکراسی و آزادی 
خواهی می کنند نیز تنها در حد صدور بیانیه های سس��ت و منفعانه 
واکنش نشان داده اند. مجمع نمایندگان مردم چهارمحال وبختیاری 
در مجلس شورای اس��امی در بیانیه خود تصریح کرد: این مجمع با 
محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیس��تی در حمله به مردم بی 
دفاع غزه، تمامی مسلمانان و آزادگان جهان را به واکنش و جلوگیری از 

ادامه این اقدامات فرامی خواند.

خبر ویژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
حسین گنجی  

فیلم کوتاه به لحاظ در دسترس بودن به عنوان یک سکوی اجتماعی 
در جامعه وسیع تری اجرا می شود و ش��اید به همین علت باشد که 
این هنر بیش��ترین محبوبیت را در میان هنرمندان جوانی دارد که 
از آن برای ابراز احساس��ات خود و جهت تاش برای حل مشکات 
اجتماعی استفاده می کنند، ولی نباید از ذهن دور داشت فیلم کوتاه 

خوب باید ارزش نمایندگی از یک موضوع را داشته باشد.
به همه این دالیل، روند برگزاری جش��نواره نس��بت به س��ال های 
گذشته که به صورت اس��تانی برگزار می شد، روند مطلوب تری بود 
و همچنین آثار باکیفیت خوبی به دبیرخانه جش��نواره رس��ید که 
امیدوارم در س��ال آینده نیز 
فیلم های بهتر و بیش��تری 
ب��ه جش��نواره برس��د. در 
ای��ن جش��نواره منتتقدین 
 و فیلمس��ازان فیل��م کوتاه، 
نقطه نظراتی در جلسات نقد 
و بررسی داش��تند و درباره 

فیلم ها به گفتگو نشستیم.

 فیلم کوتاه 
نماینده یک ارزش است

چهره روزیادداشت
هشتم بهمن، بلداجی پایتخت گز ایران می شود

دبیر علمی همایش ملی گز گفت: مهلت ارسال مقاله پنجم دی ماه است. نظری افزود: این همایش 
در سه بخش اقتصادی، بهداشت و کیفیت و اجتماعی و فرهنگی و در 18 محور برگزار می شود و 

متقاضیان برای اطاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.gazgroup.ir مراجعه کنند.
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 معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال 
گروه 
و بختیاری وضعیت بازار لردگان را بسیار شهرستان

نامطلوب دانس��ت. حمید رضا فروزنده 
درس��فر به شهرس��تان لردگان در کمیس��یون تنظیم بازار این 
شهرستان افزود: وضعیت بازار لردگان بسیار نامطلوب و به دور از 
شأن و منزلت مردم این شهرستان است.وی تأکید کرد: براساس 
گزارش های رسیده و بررس��ی نهادهای نظارتی، وضعیت بازار 
لردگان نابسامان است و برای ساماندهی به بازار این شهرستان 
باید اقدامات الزم صورت گیرد. فروزنده افزود: باید برای رساندن 
وضعیت بازار لردگان به سطح مطلوب، نظارت ها بیشتر و جدی 
تر صورت گیرد. مع��اون برنامه ری��زی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: عده ای در بازار، هم��واره از فضای روانی 
موجود بر بازار، به نفع  خود س��وء اس��تفاده کرده و زمینه به هم 
ریختن بازار را فراهم می کنند. وی گفت:هم اکنون کاالی مورد 
نیاز شهرس��تان لردگان، به اندازه کافی در بازار این شهرس��تان 
موجود است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد. فروزنده افزود: 
شهرداری لردگان باید با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و 
سایر دستگاه های اجرایی، هرچه سریع تر نسبت به ایجاد و راه 
اندازی میدان میوه و تره بار در این شهر اقدام الزم را انجام دهد. 
معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در 
این سفر، از مساعدت برای خدمات رسانی به پایگاه امدادی هال 
احمر فرح خبر داد. فروزن��ده گفت: با توجه ب��ه این که احداث 
ساختمان پایگاه امداد هال احمر پل فرح در بخش فارد به پایان 
رسیده است، زیرساخت های الزم از جمله آب، برق و گاز برای این 
ساختمان باید فراهم شود. وی تأکید کرد: شرکت های خدمات 

رس��ان باید نس��بت به ارایه خدمات به هال احم��ر اقدامات و 
همکاری های الزم را انجام دهند. فروزنده، در دیدار از مجموعه 
چندمنظوره ه��ال احمر لردگان اف��زود: بهره ب��رداری از این 
مجموعه نقش مهمی در  خدمات رس��انی به مردم شهرس��تان 

لردگان دارد.

پیشرفت ۶۰ درصدی احداث بیمارستان مال خلیفه 
وی درخصوص ط��رح دیگر در این شهرس��تان اظهار داش��ت: 
بیمارس��تان مال خلیفه با ظرفی��ت اس��می ۲۴ و تکمیلی ۳۴ 
تختخواب، نیمه نخست س��ال آینده بهره برداری می شود. وی 
تأکید کرد: مبلغ ق��رارداد این پروژه ۳۰ میلی��ارد ریال از محل 
اعتبارات عمرانی ملی بوده که تاکنون ۲1 میلیارد ریال آن جذب 
شده است. فروزنده افزود: بیمارس��تان مال خلیفه در زمینی به 
مساحت 1۰ هزار متر مربع و با زیربنای سه هزار و ۵1۴ متر مربع 

در یک طبقه احداث می شود.

پروژه احداث تصفیه خانه آب و فاضالب لردگان 
فروزنده درباره پروژه احداث تصفیه خانه آب و فاضاب لردگان 
گفت: این پروژه که از سوی پیمانکار متوقف شده بایستی هرچه 
سریع تر فعال و تکمیل شود. وی تأکید کرد: این پروژه روزانه ۹ 
هزار متر مکعب آب و فاضاب را تصفیه می کند.فروزنده افزود: 
پروژه تصفیه خانه آب و فاضاب لردگان از س��ال 1۳88 آغاز و 
مدت اجرای آن ۳۶ ماه پیش بینی شده است. وی تصریح کرد: 
 این پروژه چهار واح��د ورودی، تصفیه بیولوژیکی، تصفیه لجن، 

ساختمان های جانبی و آزمایشگاه دارد.

در شش ماهه نخست امسال کمیته 
گروه 
ام��داد شهرس��تان ل��ردگان۲1 شهرستان

میلیاردریال به عنوان مس��تمری به 
مددجوی��ان پرداخت ک��رد. مدیر کمیته امداد شهرس��تان 
لردگان گفت: این مبلغ بین 7هزار و 1۵7 خانوار و 1۶هزار و 

۳۵۴ نفر توزیع شد.
محمد حسین ذیابی افزود: از این تعداد، هزار و ۵87خانوار 
 دربخ��ش ف��ارد و بقی��ه در خانمی��رزا و بخ��ش مرک��زی 

بوده  است.
وی افزود: خدمات ارایه شده در ش��ش ماهه نخست امسال  
به مددجویان این شهرستان، شامل 1۲۰ فقره جهیزیه،۳7 
مورد کمک هزینه ازدواج ، ۲۹ فقره جهیزیه  موردی و ۵7۰ 

مورد کمک هزینه درمان بوده است. 

ایجاد 8۰8 فرصت ش�غلی توس�ط کمیته امداد 
شهرکرد 

 مدیر کمیت��ه ام��داد شهرس��تان ش��هرکرد گف��ت: 8۰8 
 فرصت ش��غلی ب��رای مددجوی��ان زیر پوش��ش ای��ن نهاد 

ایجاد شد.
علیرضا اصغرزاده افزود: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی، 
۲۲میلیاردریال از اعتبارات منابع امداد و تس��هیات بانکی 

هزینه شده است.
وی گفت: از این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده، ۶8۳ مورد 
مشاغل خانگی، ۹۶ مورد خوداشتغالی و ۲۹ مورد خودکفایی 

بوده است.

کم�ک ۶۰ میلی�ارد ریالی م�ردم خیر اس�تان  به 
نیازمندان  

معاون توس��عه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد استان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون مردم نوعدوست استان افزون 
بر ۶۰ میلیاردریال، در قالب کمک ه��ای نقدی و کاالیی به 

کمیته امداد پرداخت کرده اند.
محس��ن س��لیمی افزود: این میزان کمک جمع آوری شده 
 نس��بت به برنامه پیش بینی ش��ده، 88 درصد تحقق یافته 
اس��ت.وی با اش��اره به این که این میزان کمک بین خانواده 
ه��ای نیازمند توزیع ش��د، افزود: میزان ج��ذب کمک های 
مردمی در 7 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ 
درصد بیشتر شده است.آقای سلیمی گفت: شهرستان های 
کوهرنگ، لردگان و فارسان رتبه های نخست جذب مشارکت 

های مردمی را به خود اختصاص داده اند.

توزی�ع 7۰ جلد توضیح المس�ائل و لوح فش�رده 
آموزشی 

مدیر کمیته امداد شهرستان لردگان گفت : از سوی دفتر آیت 
اهلل مکارم شیرازی تعداد 7۰ جلد توضیح المسائل و تعدادی 

لوح فشرده آموزشی به کمیته امداد اهدا شد.
محمد حس��ین ذیابی افزود: این اق��ام فرهنگی در طرح 
نظام جامع آموزش خانواده، بین خانواده های تحت حمایت 

توزیع شد.
درهمین رابطه حجت االسام انصاری امام جمعه لردگان هم 

۳۵جلد قرآن مجید به این طرح اهدا کرد.

از ابتدای امسال 
تاکنون مردم 
نوعدوست استان 
افزون بر ۶۰ 
میلیاردریال، در 
قالب کمک های 
نقدی و کاالیی 
به کمیته امداد 
پرداخت کرده اند

 هم اکنون کاالی 
مورد نیاز 
شهرستان لردگان، 
به اندازه کافی 
در بازار این 
 شهرستان 
موجود است 
و نگرانی در این 
زمینه وجود ندارد

کوتاه از کمیته امداد چهارمحال و بختیاری معاون استاندار در سفر به شهرستان لردگان عنوان کرد 

کمک 21میلیارد ریالی به لردگانوضعیت بازار لردگان نامطلوب است

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
5769 ش��ماره دادنامه: 9109970350300942، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300585، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910585، خواهان: خانم ناهید گلزار به نش��انی اصفهان خ میرزا 
طاهر بعد از س��قاخانه لوازم التحریر گلبرگ منزل حاج حسین زهرانی، خوانده: آقای حمید 
هواکش��یان به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: نظر به اینکه 
خواهان باس��تناد 2 فقره چک به شماره های 610267-91/4/16 و 2- 91/4/12-6100263 
عهده بانک س��امان به مبلغ 69/600/000 ریال ط��رح دعوی نموده با توجه به اینکه صحت 
و اصالت مس��تندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته 
اس��ت و صدور و انتساب آنها به خوانده نیز مس��لم و وجود اصول چک ها در ید خواهان 
اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اش��تغال ذمه مشارالیه و طلب 
خواه��ان دارد و ب��ا توجه به اینک��ه وی هیچگونه دلیلی بر بریءالذمه ب��ودن خویش ارائه 
ننم��وده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننم��وده و با وصف ابالغ 
در جلس��ه دادرس��ی مورخ 91/7/22 حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است لهذا ضمن 
اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون چک و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 69/600/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/397/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت 
براس��اس ش��اخص اعالمی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 13760 

اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5770 ش��ماره دادنامه: 9109970350800931، ش��ماره پرونده: 9109980350800248، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910258، خواهان: بانک ملت با وکالت خانم آزاده باللی مهیاری به 
نشانی اصفهان خ شهید مطهری حدفاصل پل فلزی و پل شیری جنب شیرینی فروشی پانته 
آ بن بس��ت آدینه 25 طبقه 3، خواندگان: 1- آقای حبیب اله مرادی 2- آقای احمد ابراهیمی 
3- خانم صدیقه مظاهری همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آزاده باللی مهیاری به وکالت از بانک 
ملت به طرفیت 1- صدیق��ه مظاهری 2- احمد ابراهیمی 3- حبیب اله مرادی دائر بر مطالبه 
مبلغ 160/000/000 ریال موضوع قرارداد بانکی با احتس��اب خس��ارات دادرسی و تأخیر 
تأدی��ه، دادگاه با مالحظه قرارداد بانکی اس��تنادی تنظیمی فیمابین ک��ه حکایت از مدیونیت 
خواندگان داش��ته و حس��ب ادعای وکیل خواهان، خواندگان به تعه��دات خود عمل ننموده 
و از ناحی��ه خواندگان موص��وف نیز دفاع و ایرادی به عمل نیام��ده و دلیلی بر برائت ذمه 
ارائه نگردیده لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تش��خیص و به استناد ماده 10 قانون مدنی 
و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی خواندگان را متضامن��ًا به پرداخت مبلغ 

160/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه وفق قرارداد 
بانکی پیوست و پرونده با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( محکوم 
و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل 
واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 13782 بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5771 ش��ماره دادنامه: 9109970350800930، ش��ماره پرونده: 9109980350800250، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910260، خواهان: بانک ملت با وکالت خان��م آزاده باللی مهیاری 
به نش��انی اصفه��ان خ ش��هید مطهری حدفاص��ل پل فلزی و پل ش��یری جنب ش��یرینی 
فروش��ی پانته آ بن بس��ت آدینه 25 طبقه 3، خواندگان: 1- آقای س��عید عباس��ی 2- آقای 
حمیدرض��ا نقوی همگی به نش��انی خ چمران جنب پمپ بنزین نمایش��گاه اتومبیل ش��مس 
3- خان��م معصومه خادمی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور 
رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آزاده باللی مهی��اری به وکالت از 
بانک ملت به طرفیت 1- معصومه خادمی 2- س��عید عباس��ی 3- حمیدرضا تقوی دائر بر 
مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره س��فته و قرارداد بانکی با احتس��اب خسارات 
 دادرس��ی و تأخیر تأدی��ه، دادگاه با مالحظه ق��رارداد بانکی اس��تنادی تنظیمی فیمابین که 
حکایت از مدیونیت خواندگان داش��ته و حس��ب ادعای وکیل خواهان، خواندگان به تعهدات 
خ��ود عمل ننموده و از ناحیه خواندگان موصوف نیز دفاع و ایرادی به عمل نیامده و دلیلی 
بر برائت ذمه ارائه نگردیده لذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تش��خیص و به اس��تناد ماده 
10 قان��ون مدن��ی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی خوان��دگان را متضامنًا 

به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه 
وفق قرارداد بانکی پیوس��ت پرونده با احتس��اب خسارت دادرس��ی )هزینه دادرسی و حق 
الوکاله( محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 

8 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 13781 بهرامیان- رئیس ش��عبه 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

5772 ش��ماره اجرائیه: 9110420351300239، ش��ماره پرونده: 9009980351301078، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901091، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090351302254 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970351300546 محکوم علیه 
علیرضا رش��ید مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 90/10/28 تا زمان 
تأدیه آن در حق محکوم له مهران س��االری عرب نشانی: خ پروین بعد از چهارراه صباحی 
س��اختمان غدیر ط اول واحد یک. و پرداخت حق االجرا اعالم می نماید. رأی در خصوص 
علیرضا رش��ید غیابی می باش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 

محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به ب��وده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرف��ي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 13771 امینی- مدیر دفتر ش��عبه سیزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5773 ش��ماره دادنامه: 9109970352101167، ش��ماره پرونده: 9009980352101942، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 902000، خواهان: خانم فردوس رش��یدیون به نشانی اصفهان خ 
چهارب��اغ باال ک هدای��ت ک محمدی پ 5 ی��ا پ 50، خوانده: آقای مرتضی ب��اب المراد به 
نش��انی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه 
با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: خواس��ته خواهان خانم فردوس رش��یدیون فرزند محمدجعفر بطرفیت 
خوان��ده آق��ای مرتضی باب الم��راد فرزند محمود ص��دور گواهی عدم امکان س��ازش به 
منظور اجرای صیغه طالق ناش��ی از تخلف زوج از ش��روط ضمن عقد می باش��د. خواهان 
توضیح داده باس��تناد سند نکاحیه ش��ماره ترتیب 6710 دفترخانه 3 حوزه ثبت خرم آباد 

ب��ه عقد دائمی خوانده درآمده و حاصل زندگی مش��ترک 3 فرزند کبیر می باش��د و قریب 
14 س��ال است زوج او را رها نموده و به کش��ور کانادا رفته و قرار بوده که او و فرزندان 
مش��ترک را نیز با خود به کش��ور کانادا ببرد لکن ارتباط خویش را با خانواده قطع نموده 
و مخارج او و فرزندان مش��ترک را نپرداخته و دیگر به کش��ور ایران بازنگش��ته اس��ت و 
چون بند 11 از ش��روط ضم��ن عقد محقق گردیده اس��ت تقاضای ص��دور حکم طالق را 
خواس��تار گردیده است. خوانده از طریق نشر آگهی دعوت گردیده لکن در جلسه دادرسی 
حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداش��ته اس��ت دادگاه جهت اصالح 
ذات البی��ن و تحکیم مبانی خان��واده و انصراف زوجه از طالق ق��رار ارجاع امر به داوری 
صادر نموده که تالش دادگاه و داوران در جهت اصالح ذات البین مؤثر واقع نش��ده اس��ت 

دادگاه با توجه به ش��رح خواس��ته خواهان و سند نکاحیه مس��تند دعوی که دلیل احراز 
 رابطه زوجیت دائم فیمابین طرفین می باش��د و نظر به اینکه مؤدای شهادت شهود خواهان 
حکایت می نماید زوج زندگی مش��ترک را ترک نموده و نفقه همس��ر و فرزندان را پرداخت 
نک��رده از نظر دادگاه بن��د ب 11 موضوع م��اده 8 قانون حمایت از خانواده محرز اس��ت 
علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد ماده مذکور و ماده 1119 
قان��ون مدنی و ماده واح��ده قانون اصالح مقررات مربوط به ط��الق مصوب 1371 مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام گواهی عدم امکان س��ازش صادر و اعالم م��ی نماید و با توجه 
ب��ه ش��روط ضمن عقد و احراز تحقق ش��رط و توکیل زوجه می تواند ب��ه وکالت از ناحیه 
زوج و ب��ا مراجع ب��ه دفترخانه طالق خویش را به طالق بائن به لحاظ یائس��ه بودن مطلقه 
 نمای��د. زوجین فرزند صغیر ندارند. رأی ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در ای��ن دادگاه و پس از آن ظ��رف 20 روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 13770 موس��وی- رئیس ش��عبه 21 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
5774 ش��ماره: 2744/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت جوان مهر اسپادانا سهامی خاص 
به شماره ثبت 45744 و شناسه ملی 10260637850. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/8/6 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و آقای علیرضا اس��تکی اورگانی برای مدت یک س��ال به س��مت مدیر 
تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه اصفهان- خیابان پروین- خیابان شیخ طوسی- 
کوچه بهاران پالک 19- کدپس��تی 8198744731 می باشد. در تاریخ 1391/8/14 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/ 

13593 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تأسیس
5775 ش��ماره: 2355/ال��ف 91/103 آگه��ی تأس��یس ش��رکت نواندی��ش آذر س��پاهان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/8/11 تحت ش��ماره 48441 و شناس��ه ملی 
10260666244 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/8/11 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: عقد قرارداد با 
شرکت ها- ارگان ها- ادارات و اشخاص و کلیه عملیات و موضوعاتی که مربوط به شرکت 
خدماتی می باش��د- تأمین نیروی انس��انی موقت- خرید و ف��روش و واردات و صادرات 
هرگونه کاالی مجاز- ش��رکت در کلیه مناقص��ات و مزایده ها- اخذ نمایندگی های داخل و 
خارج. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان قائمیه- نبش کوچه نهم طبقه فوقانی آژانس قائم- تلفن 
03117806169. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/500/000 ریال منقسم به یکصد سهم 15/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توس��ط موسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 491 مورخ 1391/6/15 نزد بانک ملی ش��عبه درچه خمینی شهر 
پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
شرکت: 1-5- آقای مهدی امان الهی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم مریم سلیمانی 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای حبیب اسحاقیان به سمت عضو هیئت مدیره. 
4-5- آقای حبیب اس��حاقیان به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 6- 
دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت به امضای رئیس هیئت 
مدی��ره و مدیرعام��ل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و اداری ب��ه امضای مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم فاطمه حفیظی به عنوان 
ب��ازرس اصلی. 2-8- خانم راضیه حفیظ��ی به عنوان بازرس علی الب��دل. م الف: 13537 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
5776 در خصوص پرونده کالس��ه 744/91 خواهان امید مس��تأجران دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت حمیدرضا یزدانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخه 91/9/28 س��اعت 4/45 تعیین گردیده است. 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 س��جاد- اول اباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 13395 شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5777 ش��ماره: 312/91 به موجب رأی غیابی ش��ماره 1063 تاریخ 91/6/21 حوزه ش��عبه 
نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه طوران 
جهانبخش نشانی محل اقامت: شهرک ولیعصر خیابان عرفان کوچه اول سمت راست منزل 
اول س��مت چپ در حال حاضر مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 5/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته در حق خواهان اصغر عطایی نام پدر: نظرعلی نش��انی محل 
اقامت: ارتش بین بانک کش��اورزی و بانک تجارت جنب برق شعله لوازم خانگی نگین. ماده 
34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مرات��ب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. م الف/ 14005 شعبه 

9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5778 ش��ماره: 1448/90 ش 9 بموج��ب رأی غیاب��ی ش��ماره 1557 تاری��خ 90/9/28 
ح��وزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت 

محک��وم علیه نس��رین مزینانی نام پدر: محمد مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
 مبل��غ ش��ش میلی��ون و چهارصد و بیس��ت ه��زار ری��ال بابت اص��ل خواس��ته در حق 
محک��وم ل��ه اصغر عطایی نام پ��در: نظرعلی نش��انی محل اقامت: اصفه��ان خ ارتش جنب 
بان��ک تج��ارت لوازم خانگ��ی نگین. م��اده 34 قان��ون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه 
محک��وم علی��ه محکوم ب��ه را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای 
ذینف��ع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعم��ال قانون نح��وه اجراء محکومی��ت های مالی 
 ب��ه اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. م الف/ 12598 ش��عبه 9 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی  
5779 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه پ��الک ش��ماره 4/1490 واقع دربرزوک 
آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي قاس��م غالمي فرزند فریدون 
وغیره درجریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به عم��ل نیامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیرازم��اده 15 قان��ون ثبت وبرطب��ق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1391/10/2 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب 
ای��ن آگه��ی بکلیه مالکین ومجاوری��ن اخطارمی گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 
نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. میرمحمدی- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 
 

ابالغ وقت رسیدگی
5780 آقای محمد آدم زاده با وکالت خانم نرگس محمدی دادخواستی به طرفیت خانم فرح 
صابری فرزند علی به خواس��ته ابطال عقدنامه 90/8/28 به این دادگاه تقدیم نموده است که 
به کالس��ه 9109980352301342 و به شماره ردیف بایگانی 911379 ح 23 در دفتر شعبه 
23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رسیدگی روز دوشنبه مورخه 
1391/10/4 س��اعت 10/30 صبح تعیین شده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول المکان می 
باش��د با دس��تور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از 
روزنام��ه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی ف��وق حاضر و در این مدت جهت 
اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم به دفت��ر دادگاه مراجعه نماید. 
نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی اس��ت. نیازی شهرکی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
5782 آقای ش��کراله ملک زاده دارای شناسنامه شماره 249 به شرح دادخواست به کالسه 
604/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نعمت اله ملک زاده بشناسنامه 11658 در تاریخ 1390/11/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ملوک ملک زاده 
ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم ش ش 109 )همسر دائمی متوفی(، 2- شکراله ملک زاده فرزند 
نعم��ت اله ش ش 249 )فرزند(، 3- ولی اله مل��ک زاده فرزند نعمت اله ش ش 413 )فرزند(، 
4- طاهره ملک زاده فرزند نعمت اله ش ش 268 )فرزند(، 5- فرش��ته ملک زاده فرزند نعمت 
اله ش ش 345 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

اخطار اجرایی
5783 کالس��ه پرونده: 181/91 حل 4 بموجب دادنامه شماره 228 مورخ 91/6/19 صادره 
از ش��ورای حل اختالف شعبه چهارم خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه 
شیرزاد کرمی نام پدر: امام علی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ اصل خواسته 
6/500/000 ریال و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )91/5/2( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له قربانعلی اندام 
پور نام پدر: حس��ینعلی نش��انی محل اقامت: خمینی شهر خ امیرکبیر نبش کوچه 64 صنایع 
چوب قائم. محکوم علیه به موجب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از 
تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأس��ًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در غیر این صورت 
حکم جهت اجرا به اجرای احکام دادگس��تری ارس��ال خواهد شد. شعبه چهارم شورای حل 

اختالف خمینی شهر
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امام هادی  )علیه السالم(:
نعمت ها را ب��ه خوب��ی در اختی��ار دیگ��ران ق��رار داده و با 

شکرگزاری از آنها، نعمت ها را افزایش دهید.

  5 ماده  غذایی که 
نفس  را خوشبو می کند

بوی بد دهان دالیل مختلف و متعددی دارد، ش��امل پوسیدگی دندان، 
التهاب لثه، جرم دندان، مصرف دخانیات، مصرف بعضی از داروها و مواد 
غذایی؛ به عنوان مثال همه می دانیم که مصرف س��یر، چه غوغایی به پا 
می کند! البته این، مشکلی نیست که راه حل مناسبی نداشته باشد. رعایت 
بهداش��ت دهان و دندان مس��لما بهترین راه برای داشتن نفسی خوشبو 
اس��ت، اما در این بین، خوردنی ها و نوش��یدنی هایی نیز وج��ود دارد که 
می تواند با بوی بد دهان مقابله کند.در این مطلب شما را با ۵ ماده غذایی 
آشنا می کنیم که می تواند مشکل شما را حل کند. توصیه می کنیم این 
درمان های مؤثر و خوشمزه را امتحان کنید، چون هم دهانتان را خوشبو 

می کنند و هم برای سالمتیتان مفیدند.

پنیر و ماست میل کنید
بعد از صرف غذا، یک تکه پنیر می تواند باعث خنثی 
شدن برخی از اسیدهای غذایی شود که به دندان ها 
می چسبند و دهان را بد بو می کنند، بنابراین نفس 

شما خوشبو می شود.
مصرف یک پیاله ماس��ت نیز مؤثر اس��ت. محققان 
معتقدند سولفور هیدروژن که یک ترکیب شیمیایی است، عامل اصلی 
بوی بد دهان اس��ت. نتایج تحقیق یک ژاپنی نش��ان می دهد افرادی که 
مشکل بوی دهان دارند، وقتی روزانه دو بار ماست می خورند میزان سولفور 
هیدروژن آنها کاهش می یابد. اگر بخواهیم نتیجه گیری کنیم باید بگوییم 
که محصوالت لبنی سرشار از ویتامین D هستند و زمانی که این ویتامین 

با کلسیم همراه شود، سالمت دهان و دندان تضمین خواهد شد.

میوه و سبزیجات سفت را دریابید
مواد غذایی نرم، به دندان ها می چسبند. این مسئله 
باعث تکثیر باکتری ها شده و بوی بد ایجاد می شود. 
برای این که مواد غذایی چسبیده شده  به دندان ها  را 

جدا کنید به سراغ میوه و سبزیجات سفت بروید.
سیب، هویج و کرفس، دندان ها را بعد از خوردن غذا 
تمیز می کنند و باقی مانده  غذاها را از رو و البه الی دندان ها جدا می کنند. 

توصیه می کنیم بعد از صرف غذا، سیب یا هویج میل کنید.

یک فنجان چای بنوشید
پولیفنول های موجود در چای سیاه به دو صورت باعث 
مقابله با بوی بد ده��ان می ش��وند؛ اول این که این 
ترکیبات، رشد باکتری های مسئول بوی بد دهان را 
مهار کرده و دوم این که ب��ا تولید عناصر بد بو مقابله 
می کنند. از این گذشته متخصصان معتقدند که چای 

سیاه امکان پوسیدگی دندان ها را کاهش می دهد.
خالصه این که چای یک نوشیدنی فوق العاده برای دهان محسوب می شود، 
اما توجه داشته باشید زیاده روی در مصرف کافئین می تواند باعث خشکی 
دهان شود و این مسئله به خودی خود باعث تولید بوی بد دهان می شود. 
برای همین توصیه می کنیم بدون این که در مصرف چای زیاده روی کنید 

از آن بهره   الزم را ببرید و یا این که چای بدون کافئین مصرف کنید.

آب نبات و آدامس بدون قند کارساز است
آب نبات یا آدامس های ب��دون قند که باعث افزایش 
ترشح بزاق دهان می ش��وند با بوی بد دهان مقابله 
می کنند. انتخاب طعم آدامس ی��ا آب نبات به ذائقه  
خودتان بستگی دارد. نعناع به مرور بوی بد را از بین 
می برد. دارچین نیز به می تواند باعث خوشبو شدن 
نفس ش��ود. می توانید از این طعم ها و یا هر طعم دیگری که باب میلتان 

است استفاده کنید.

آب بنوشید
دهان خشک بیشتر طعمه بوهای نامطلوب و زننده 
می شود. آب به گونه ای مانند بدل بزاق عمل می کند، 
به خاطر این که خ��رده غذاهای جا مان��ده در بین 
دندان ها از نان گرفته تا سیر را از الی دندان ها خارج 
می کند و دهان را مرطوب نگه می دارد. همیشه یک 
بطری آب دم دستتان باشد. اگر سر کار هستید یک بطری یا لیوان پر از آب 

روی میز کارتان داشته باشید و به طور مرتب آب بنوشید.

ساعت مچی بسیارعجیب
یک زوج خالق با کنار گذاشتن 
هم��ه قوانین طراحی س��اعت 
مچی، نوع دیگری از این وسیله 

را اختراع کرده اند.
اگ��ر از عقربه ه��ای کوچک یا  

صفحه های ال ای دی ساعت 
مچ��ی خود خس��ته ش��ده اید 
می توانید این س��اعت جدید را 

امتحان کنید.
این ساعت خاص که البته ممکن اس��ت باب طبع هر کسی نباشد به 
جای عقربه یا نمایش��گر دیجیتال با دو ردیف چ��راغ ال ای دی کار 
می کند، به این صورت که ی��ک ردیف از این ال ای دی ها نش��انگر 
دقیقه و ردیف دیگر نشانگر ساعت است و هر وقت که صاحب ساعت 
 روی سطح آن دست بکش��د، چراغ ها روشن ش��ده و زمان را نشان 

می دهند.

رسانه ها اغلب به دنبال خبرهای داغ و جنجالی هستند؛ 
به دنبال رس��وایی های اخالقی و مالی سیاستمداران 
و چهره های مشهور ورزش و س��ینما. اما گاهی پیش 
می آید که خود رس��انه ها مرکز یک رسوایی می شوند؛ 
مثل رسوایی هفته نامه »نیوز آو د ورلد« در سال گذشته 
و دادگاه استراق سمع کارکنان آن، که در نهایت منجر 

به استعفای روپرت مرداک، غول دنیای رسانه ها شد.
 امسال هم رس��وایی مجری بی بی سی رخ داد و همین 
بهانه ای ش��د ب��رای معرفی برخ��ی از مع��روف ترین 

رسوایی های دنیای رسانه.
1     رسوایی کابینه بوش

یکی از خبرنگاران نش��ریه »یواس ای تودی« در سال 
200۵، بعدها اعتراف کرد کابینه بوش به ستون نویسان 
نشریات،  صدها هزار دالر پول می داد تا از سیاست های 
این کابینه تعریف و دفاع کنند. آرمس��ترانگ ویلیامز، 
مگی گاالگر و مایکل مک مانوس برخی از روزنامه نگاران 
معروفی بودند که گفته می ش��د از کابین��ه بوش پول 
گرفته اند تا از برنامه »هیچ کودک��ی تنها نمی ماند« و 

سیاست های بوش درمورد ازدواج دفاع کنند.
2     تصاویر مستهجن دروغین

سال 2004، نشریه بوستن گلوب تصاویری مستهجن 
در وب س��ایت خود منتش��ر کرد که در آنها س��ربازان 
آمریکایی به زنان عراقی تعدی می کردند، اما رسانه های 
دیگر همان موقع اعالم کردند یک جس��تجوی ساده 

اینترنتی نشان می دهد این تصاویر، دروغین هستند.
3     اعتیاد ساختگی در هشت سالگی

سال 1980 »جنت کوک« خبرنگار »واشنگتن پست« 
مقاله ای نوش��ت با عنوان »دنیای جیمی«، این مطلب 
درمورد یک معتاد به هروئین هش��ت س��اله بود. این 
مقاله جنجالی باعث شد بسیاری به جستجوی این پسر 
برآیند. چند روز پس از این که کوک برای همین مقاله 
برنده جایزه پولیتزر شد، سردبیر نشریه، فاش کرد طی 
بررسی هایی متوجه اشتباهاتی در رزومه کوک شده و 

بنابراین مقاله کوک هیچ سندی نداشته است!
4     سند جعلی

سال 2004، گزارش��ی در برنامه »60 دقیقه« نشان 
می داد جرج دبلی��و. بوش نتوانس��ته خدمت خود در 
گارد ملی را با موفقیت به پایان برساند. سندهای این 
خبر را مری میپس از یک افسر سابق گارد ملی آمریکا 
گرفته بود؛ افس��ری که بعدا اعتراف کرد سندهایش 
جعلی بوده ان��د. به موج��ب این رس��وایی، میپس از 
کار برکنار ش��د و چند تن از مدیران ارش��د ش��بکه 
س��ی بی اس )پخش کننده برنامه( هم اس��تعفا دادند. 
برخی می گویند اس��تعفای زودهنگام دن َرِدر مجری 

به همین دلیل بوده است.
5     پروژه بغداد

س��ال 2003 رییس شبکه س��ی ان ان، ایسن جوردن 
فاش کرد شبکه از س��ال 1990 درمورد نقض حقوق 
بشر توس��ط صدام حسین خبر داش��ته است، اما این 
مسئله را رسانه ای نکرده تا بتواند شعبه خود در بغداد 
را باز نگه داش��ته و جان خبرنگاران خود در این شهر 

را حفظ کند.
6     جیسن بلر در نیویورک تایمز

سال 2003 همه از ظهور جیسن بلر 26 ساله به عنوان 
مقاله نویس��ی آینده دار ب��رای نیویورک تایمز س��خن 
می گفتند تا این که مشخص ش��د او در 36 مقاله خود 
برای این نش��ریه دست به س��رقت ادبی زده یا حقایق 
را جعل کرده است. تحقیات نشان داد بلر برای جذاب 
کردن مقاالت خ��ود درمورد جس��یکا لین��چ و دیگر 
سربازان آمریکایی حاضر در عراق، به جعل اسم، وقایع 
و گفته های آدم های مختلف دست زده است. به همین 

دلیل سردبیران ارشد نشریه استعفا دادند.
7      رسوایی در اورگون

اهالی اورگن نتوانستند ثابت کنند سناتور رابرت پک وود 
چندین زن را مورد آزار جنسی قرار داده است، حتی با 
این که یکی از این زنان خبرنگار روزنامه همین منطقه 
بود. اما روزنامه واشنگتن پست سال 1992 موفق شد 

این خبر را با سند فاش کند.
8     گزارش دروغین فاکس نیوز

چند هفته پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
2004، کارل کامرون خبرنگار سیاسی فاکس نیوز در 
مقاله ای ادعا کرد جان کری  یک��ی از نامزدها، پیش از 
مناظره ها ناخن های خود را مانیکور می کند تا زن ها او 
را دوست داشته باشند. فاکس بعدا به دلیل انتشار این 
گزارش دروغین عذرخواهی و دلیل انتشار اشتباه آن را 

خستگی عنوان کرد.
9     انفجار جنرال موتورز

سال 1992 شبکه ان بی سی تصاویری پخش کرد از یک 
کامیون جنرال موتورز که پس از یک تصادف معمولی 
با ماشینی دیگر، منفجر می ش��ود. جنرال موتورز پس 
از این که متوجه ش��د این تصاویر ساختگی هستند از 
شبکه شکایت کرد و مایکل گارتنر رییس بخش اخبار 

ان بی سی مجبور به استعفا شد.
10      رسوایی در تریبون

رندی مایکل��ز مدیرعامل کمپانی تریب��ون، مالک دو 
روزنامه ش��یکاگو تریبون و لس آنجل��س تایمز بود که 
سال 2010 استعفا داد. دلیل استعفای او تبدیل کردن 
این کمپانی نش��ر به محل��ی برای رفیق ب��ازی، قمار و 
شوخی های رکیک بود. بعدا ثابت ش��د مایکلز به طور 
علنی درمورد همکارهایش شوخی های جنسی می کرده 

است.
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محققان فرضیه ای در خصوص خارج ش��دن زمین از مدار خود در اثر برخورد یک ستاره 
گم ش��ده را مطرح کرده اند. چرخش زمین در زاویه هفت درجه ای خارج از خط استوای 
خورشید، همیشه برای محققان سؤال برانگیز بوده اس��ت. فرضیه ای که به تازگی در این 
خصوص مطرح شده نشان می دهد که گرانش یک ستاره سیار در نزدیکی منظومه شمسی 
باعث خروج سیارات از مدار خط استوای خورشید شده است. دکتر »کنستانتین باتیگین« 
از محققان مرکز فیزیک نجومی هاروارد  اظهار می کند: خورش��ید در زمان ش��کل گیری 
منظومه شمسی احتماال دارای یک ستاره همسایه جوان و سرگردان بوده است که گرانش 
این ستاره باعث خروج سیارات از مدار خط استوای خورشید شده است. وی خاطر نشان 
می کند: معتقدم جایی در کهکشان راه شیری، س��تاره ای وجود دارد که گرانش آن باعث 
انحراف هفت درجه ای زمین از مدار خط اس��توای خورشید شده اس��ت.»جاش وین« از 
 محققان نجوم مؤسس��ه فناوری ماساچوس��ت )MIT( نیز فرضیه مطرح شده را ایده ای 
قابل پذیرش دانسته و معتقد است با استفاده از ابزار پیشرفته نجومی می توان سیستم های 
چند سیاره ای و درستی فرضیه دکتر باتیگین را مورد بررسی قرار داد. نتایج فرضیه جدید 

محققان در مجله Nature منتشر شده است.

 یک مبتکر هلندی، نسخه دقیقی از اس��کلت خود را ارایه کرده که با سی تی اسکن بدن و چاپ 
سه بعدی آن، امکان پذیر شده است.کاسپر برگر با استفاده از جدیدترین اسکنرهای سیستم های 
پزشکی توشیبا در اروپا که قادر به تولید سطوح مقطعی بدن با ضخامت نیم میلیمتر است، توانسته 
به شکل دیجیتال، استخوان های خود را از س��ایر اندامش جدا کند. وی سپس با استفاده از یک 
چاپگر سه بعدی توانسته نسخه هایی واقعی از این استخوان ها را با رزین شفاف تولید و سپس از 
آنها به عنوان پایه پوشش های برنز، نقره، طال و گچ استفاده کند. برگر در یک نمایش قابل توجه از 
حفظ ظاهر بیرونی فرد توسط اسکلت، طرح اسکلت چاپی خود را برای یک انسان شناس پزشکی 
قانونی ارسال کرد. این پزشک با استفاده از دانش تخصصی آناتومی انسان در فرآیندی موسوم به 
»بازسازی صورت«، ماهیچه، بافت و پوست ساخته شده از خاک رس را بر روی این اسکلت کشید. 
تنها اطالعات ارایه شده به این پزشک این بود که چهره متعلق به یک مرد اروپای غربی در اواسط 

چهل سالگی است. در پایان، این مجسمه با عنوان »پرتره شخصی 21« معرفی شد.
بازسازی بخش های بدن با چاپگرهای سه بعدی یک امر تازه نبوده و کاربردهای فناوری پزشکی 
آن بسیاری از هنرمندان را در سال های گذشته به خود مشغول داشته است، اما برگر توانسته آن 

را به طور کامل مورد استفاده قرار دهد.

کار با کامپیوتر مش��کالت خاص خودش را دارد و اس��تفاده 

نادرس��ت از آن می تواند باعث بروز مشکالتی برای سالمتی 
شما نیز بشود. 

بسیاری از کودکان توجهی به سالمتی چشمانشان ندارند و 
بدون این که به توصیه های والدینشان گوش کنند به مانیتور 
ویا تلویزیون بس��یار نزدیک می ش��وند.نزدیک شدن بیش 
از اندازه به صفحه های نمایش می تواند مش��کالتی بس��یار 
جدی به چش��م ها وارد کند که کمترین آنها ضعیف ش��دن 
چشم ها و همچنین عینکی ش��دن بچه هاست.این مشکل 
باعث شده است که دو طراح چینی به نام های »ژیاچیو زوو« 
و »چن یزی« به فکر تولید دس��تگاهی برای جلوگیری از به 

وجود آمدن این مشکل بیفتند. حاصل تالش این دو طراح، 
دستگاه کوچکی به نام »I-Care« است که اجازه نمی دهد 
تا کودکان یا هرک��س دیگری بیش از اندازه ب��ه تلویزیون و 
یا مانیتور نزدیک شوند. این دس��تگاه میزان فاصله چشم تا 
صفحه نمایش را اندازه می گیرد و اگر این فاصله بیش از اندازه 
 ش��ود صفحه را به طور خودکار تار می کند و ش��ما را مجبور 

می کند تا اندازه مناسب را رعایت کنید.
این دس��تگاه می توان��د باعث تح��والت بزرگ��ی در عرصه 
 کامپیوتری وهمچنین پزش��کی ش��ود. همچنین این طرح 

تا به حال جوایز زیادی را نیز دریافت کرده است.

اسکلت خود را قبل از مرگ بسازید!زمین چگونه از مدار خود خارج شد؟

کوچولویی که به فکر چشمان شماست 
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مواد مغذی بس��یار زیادی در انواع گوش��ت موجود است که 
در صورت عدم مص��رف، می تواند باعث ب��روز بیماری های 

مختلفی در بدن شما شود.
 افرادی هس��تند که از گوش��ت های قرمز و ی��ا ماهی و مرغ 
اس��تفاده نمی کنند که این باعث می ش��ود تا بدن آنها بعد 
از مدتی دچار ضعف هایی ش��ود. این افراد یا از انواع گوشت 
 متنفر هس��تند و یا به دالیل متفاوتی از خ��وردن آن امتناع 

می کنند.
 البته برای این اف��راد، جایگزی��ن هایی نیز وج��ود دارد که 
می تواند به آنها کمک کند تا به بهترین شیوه ممکن و بدون 

خوردن گوشت، مواد مغذی بدنشان را تأمین کنند.

 سویا
مصرف س��ویا می تواند جانشین گوشتی 
خوبی برای افراد با رژیم غذایی سبزیجات 

باشد. 
س��ویا خواص زی��ادی دارد و سرش��ار از 
پروتئین اس��ت. همچنین میزان چربی و 
 کلسترول آن کم اس��ت و به جلوگیری از بروز سرطان هایی
 مانن��د س��رطان روده، پروس��تات و س��رطان س��ینه

 کمک می کند.
 قارچ

   قارچ نیز می تواند جانشین بسیار خوبی برای 
گوشت باشد. قارچ ها قطور و آبدار هستند و 
معموال طعم گوشت می دهند. قارچ ها حاوی 
پروتئین و موادمغذی قابل توجهی هستند و 

میزان کلسترول وچربی آنها کم است.

 بلغور گندم
   بلغور گندم به دلیل داشتن فیبر و سرشار 
بودن از پروتئین، پتاسیم و آهن، می تواند 
از دیگر جایگزین های مواد گوشتی باشد. 
از این ماده می توانی��د در غذاهایی مانند 

انواع سوپ استفاده کنید.

 حبوبات
حبوب��ات از دیگر م��وادی هس��تند که 
می ت��وان موادمغذی گوش��ت را در آنها 

جستجو کرد. 
دانه های گیاه��ی، نخودفرنگی، عدس و 

غیره، همه در دس��ته حبوبات  جای می گیرند و سرش��ار از 
پروتیین، اسیدفولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هستند.

آجیل
 آجیل نیز یک��ی از این مواد جانش��ین 
 اس��ت. مصرف گ��ردو، پس��ته و بادام 
به جای ماهی می تواند امگا 3 موردنیاز 

بدن را تأمین کند. 
آنه��ا همچنی��ن دارای حج��م ب��االی 
پروتئین و فیبر هس��تند که می تواند برای اف��رادی با رژیم 

سبزیجات بسیار مفید باشد.

 بادمجان
بادمجان نیز حاوی فیبر، آنتی اکسیدان، 
ویتامین Bو پتاسیم بوده و در بسیاری 
 از غذاه��ا، م��ورد اس��تفاده ق��رار 

می گیرد. 
 بادمج��ان نی��ز البت��ه گاه��ی اوق��ات 
 به عل��ت وج��ود آل��رژی ه��ای متف��اوت قاب��ل اس��تفاده 

نیست.

بهترین جایگزین های گوشت
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