
سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46
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IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 
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شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد

Zayande Roud - No. 621, September,26,2011دوشنبه 4 مهر1390/ 27 شوال 1432 / شماره 621 / 8 صفحه/ 200 تومان

 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

راه حل سوریه، نظامی نیست
معاون اول رییس جمهور گفت: راه حل سوریه تنها در دستیابی به یک 
توافق سیاسی از طریق گفتگو میان مخالفان و دولت سوریه امکان پذیر 
است. محمدرضا رحیمی در یازدهمین نشست نخست وزیران سازمان 
همکاری شانگهای با بیان این که تالش برای نظامی کردن بحران سوریه 
و تسلیح گروه های غیررس��می نه تنها کمکی به حل بحران نمی کند، 
 بلکه موجب پیچیده شدن بیشتر اوضاع منطقه و گسترش خون ریزی ها 
می شود. معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که جمهوری اسالمی 
ایران همواره از رویکردی منطقه ای برای حل و فصل مش��کالت منطقه 
حمایت می کند، گفت: کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای 

مقابله با تهدیداتی مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر تالش می کنند.

صدا و سیما خالف قانون عمل می کند
مقداد نجف نژاد، نماینده بابل در نطق پیش از دستور خود در مجلس گفت: 
قانون اگر خوب و فصل الخطاب است برای افراد ضعیف نیست، همه باید 
به قانون تمکین کنند. وی اخطار خود را به صداوس��یما دانست و تأکید 
کرد: صداوسیما که موش��کافانه و بحق موضوعات را در جامعه و در بین 
مسئوالن رصد می کند و به نقد می کش��د، الزم است نیم نگاهی به خود 
و عملکردش داشته باشد. غیر از انتقاد و نقدی که بر رفتار این سازمان و 
برنامه های صداوسیما وارد است، احساس می شود در یک مورد که هم 
در قانون برنامه و هم قوانین سنواتی خیلی تأکید شده، صداوسیما خیلی 
بی اعتناست و تعداد زیادی از افرادی که بازنشسته شده اند در صداوسیما 

مشغول به کارند.

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذشته مجلس شورای 
اسالمی بود.

بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث تازه ای نیست. این بحث 
در ادوار گذشته مجلس نیز مطرح شده، اما هربار با مخالفت هایی 
روبه رو بوده که مانع از به ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، 
نمایندگان مجلس بر تصویب این طرح اصرار داشتند. پیش از این 
وقتی جزئیاتی از طرح اصالح قانون منتشر شد، سخنگوی شورای 
نگهبان اعالم کرد که با این تغییرات مخالفت خواهد کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات ای��ن طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس و 
حقوقدانان ش��ورای نگهبان در این زمینه برگ��زار کرد تا ابهامات 
دراین باره را رفع کند. با این وجود ای��ن طرح در خود مجلس نیز 

موافقان و مخالفان زیادی داشت. 
روز یکشنبه هفته گذش��ته )12 آذر( طرح اصالح قانون انتخابات 
 در مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک قدم به تغییر قانون انتخابات نزدیک تر شود. جالب اینجاست 
که در حالی نمایندگان ملت در مجل��س در حال تصویب کلیات 
طرح اصالح قانون انتخاب��ات بودند که محمود احم��دی نژاد در 
همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این ط��رح تاخت و آن را 
مغایر با قانون اساسی عنوان کرد. احمدی نژاد با اشاره به این طرح 
گفت: »صرف نظر از این که این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد 
ش��د، نفس این کار خالف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و 
 هزینه م��ردم و بیت المال صرف این طرح ش��ود«. وی اضافه کرد:

» این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است؛ چراکه اصل 
بر رأی مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، 
هم ضرورت و هم اهمیت. این که ما برخالف قانون اساسی کاری 
کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود، مگر این که قباًل از 
کسانی تأییدیه بگیرد، سیاستش را کسی تأیید کند و دینداریش 
را کس��ی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رییس جمهور است؟ اگر 
می خواهید قانون اساس��ی را تغییر دهید راهش را بروید. قباًل هم 
تالش هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند، اما نباید کاری کنیم 
که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها 
می خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رییس جمهور را 
مشخص کرده و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار 

شده است.«  
یک روز پس از تصویب کلیات این طرح و س��خنان رییس جمهور 
درباره آن، رییس مجلس ش��ورای اس��المی نشس��تی با رسانه ها 
برگزار کرد و در آن توضیحاتی درباره ای��ن طرح داد. الریجانی در 
ارزیابی  از اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: »در مورد 
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری بحث های حاشیه ای 
زیادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد، اما 
نگرانی هایی را دامن زده اس��ت«. وی با اشاره به متن طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: »این طرح چند نسخه دارد 
که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخیص صالحیت های کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری است که این موضوع در قانون فعلی نیز 

آمده، با این مضامین که رییس جمهور باید مدی��ر و مدبر و رجل 
سیاسی و مذهبی، دارای تابعیت ایرانی و ویژگی های دیگری باشد. 
بر این اس��اس در این طرح ضوابط حداقلی ب��رای نامزد انتخاباتی 
در نظر گرفته شده تا زمان نام نویس��ی در وزارت کشور و بعد از آن 

شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.«
رییس قوه مقننه ادام��ه داد:  »در این رابطه برخ��ی معتقدند که 
تعیین این ضوابط ب��رای تأیید صالحی��ت کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری، نگاه حصری را برای شورای نگهبان ایجاد می کند 
و ش��ورا را محدود می نماید، ولی باز هم این که این موضوع خالف 
قانون اساسی است یا خیر، تش��خیص آن به عهده شورای نگهبان 

است و ممکن است هر کسی یک نظری داشته باشد«. 
یکی از بندهای م��ورد بحث این طرح، نماین��دگان بحث مجری 
انتخابات است. در متنی که مورد بررس��ی نمایندگان است آمده 
است: »وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
است و نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل 
اقدام می کند: 1- وزیر کش��ور )به عنوان رییس هیأت( 2- یکی از 
اعضای هیأت رییسه مجلس شورای اس��المی )با انتخاب رییس 
مجلس( 3- دادستان کل کشور 4- وزیر اطالعات 5- تعداد هفت 
نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان 

معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره )1( ماده. 
خبر آنالین طی یک نظرسنجی از مخاطبانش پرسید که آیا با تغییر 
مجری انتخابات موافق هستند یا نه که در پاسخ 65 درصد شرکت 
کنندگان در این نظرسنجی با این تغییر موافق بودند.  نمایندگان 
مجلس پس از تصویب کلیات این طرح وارد جزییات آن در روزهای 
بعدی شدند که همچنان بررس��ی جزییات ادامه دارد. الزام برای 
داش��تن کارت ملی هن��گام رأی دادن یکی از م��واردی بود که به 
تصویب نمایندگان رس��ید، اما همان طور که پیش بینی می شد 

بحث مجری انتخابات یکی از موارد بحث برانگیز این طرح باشد. 
یکی از مواردی که مخالفان این طرح عنوان می کردند شائبه دخالت 
قوه مقننه در انتخابات بود که نمایندگان مجلس تصویب کردند که 
این نماینده مجلس در هیأت اجرایی انتخابات  تنها نقش نظارتی 
داشته باشد، نه حق رأی و به این وس��یله این شائبه را رفع کردند. 
نماینده دادستانی و شورای هفت نفره از معتمدین از اعضای دیگر 
هیأت اجرایی انتخابات در این طرح هستند که مخالفین، تقاضای 
حذف این ها را داشتند اما مجلس با این پیشنهادها مخالفت کرد. 
همچنین با موافقت مجلس کاندیدات��وری اعضای هیأت اجرایی 
مرکزی انتخابات ممنوع شد.  بررس��ی سایر بندهای قانون جدید 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در روزهای آینده انجام خواهد شد و 

به نظر می رسد تغییرات دیگری هم در متن این طرح ایجاد شود. 

اختالف ها ادامه دارد

دیدگاه فوکویاما درباره سوریه اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری چرا جنجالی شد؟ 
فوکویام��ا، اندیش��مند آمریکایی درباره  س��وریه گفت: 
 در س��وریه بی��ش از 18 ماه اس��ت که جنگ��ی خونین 
در گرفته که به روشنی می بینیم با همه نظریه هایی که 
برای انقالب های بهار عربی زده می شود، متفاوت است. 

م��ا نمی توانیم بگویی��م کش��وری وارد جن��گ داخلی 
ش��ود به صرف این که به دموکراس��ی برس��د. ن��ه تنها 
سوریه، بلکه هیچ کدام از کشورهای عربی را نمی توان با 
دموکراسی های اروپا مقایسه کرد. در سوریه اگر حکومت 
اسد سقوط کند مشکالتی بسیار بزرگ روی خواهد داد 
که کاماًل از مباحث دموکراس��ی خواهی و آزادی طلبی 

جدا خواهد بود. 
در س��وریه بحث قومیت ها مطرح است؛ این بحث باعث 
می شود تا نگاه به دموکراسی کاماًل تغییر کند. به عبارت 
دیگر هنگامی که بحث برتری قومیت ها مطرح می شود، 
موضوع دموکراسی خواهی کنار گذاشته می شود و این 

دقیقاً چیزی است که ما در سوریه شاهدیم. 
در نب��ود اس��د م��ا خواهی��م دی��د ک��ه کش��ور از هم 
پاش��یده خواهد ش��د و مرکزیتی که هر کش��وری نیاز 
دارد ت��ا بتواند براس��اس آن به دموکراس��ی برس��د، از 
بین خواهد رف��ت. از این رو ب��ه اعتقاد من در س��وریه 
 با ای��ن وضعیت هی��چ کس ب��ه اهدافش نمی رس��د، نه 
دموکراس��ی خواهان به دموکراس��ی خواهند رس��ید و 
نه هیأت حاکمه که بش��ار اس��د رییس جمهور آن است 
می تواند قدرت س��ابق خود را حفظ کرده و در وضعیت 

سابق خود باقی بماند.

رده بندی فوربس؛ اوباما 
بانفوذترین شخصیت جهان

 مجل��ه فوربس، ب��اراک اوبام��ا را در ج��دول رده بندی 
70 شخصیت بانفوذ جهان در مکان اول قرار داد.

آن��گال م��رکل، صدراعظ��م آلم��ان در ای��ن فهرس��ت 
که هر س��ال توس��ط مجله فوربس اعالم می ش��ود، در 
م��کان دوم و والدیمی��ر پوتین، رییس جمهور روس��یه 
 با تنزل درجه نس��بت به س��ال قب��ل در جایگاه س��وم

 ق��رار گرفته اس��ت. همچنین بی��ل گیت��س بنیانگذار 
مایکروسافت، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های 
جهان، عبداهلل بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، شی جین 
پینگ دبی��رکل جدید حزب کمونیس��ت چین و دیوید 
کامرون نخس��ت وزیر انگلیس جزو 10 شخصیت دارای 

بیشترین نفوذ جهان معرفی شدند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 اگر َمردیم، دلیل عزل هایمان را 
بنویسیم! 

حجت االسالم والمسلمین نقویان
 اگر مردیم، دلیل عزل هایمان را بنویسیم ببینیم چقدرش راست است و 
چقدر از روی هوی و هوس و چقدر برای عزت و حکمت این ملت است؟ 
اگر کسی توانست شخصی را که عزل می کند، دلیل عزلش را بنویسد، 
مردم ب��ه او تبریک می گویند. اما این که بگوییم »دلم خواس��ته« این 
چنین نباید باشد. مگر این کش��ور دل بخواه است؟! اصول دارد، روش 
دارد، اش��ارات و تنبیهات دارد. یک قوانینی بر این کشور حاکم است؛ 
دنیا هم دل بخواه کار نمی کند. این جوری نیس��ت که رییس جمهور 
هر کسی را که دلش خواست 
ع��وض کند، بای��د به حکمت 
ملت کار کرد. بای��د گوش به 
فرمان رهبر داد. رهبر هم چاره 
ندارد و می گوید که مملکت را 
به هم نریزید. بین بد و بدتر که 
گیر می کند می گوید که فعاًل 
بد را داشته باشیم، گرفتار بدتر 

نشویم.
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تعداد مهاجرین غیرقانونی در  ایران

کاظمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این که   یک میلیون 
مهاجر غیرقانونی در  ایران سکونت دارند، گفت:  850 هزار نفر افغانی نیز به صورت قانونی 

کارت آمایش دریافت کرده اند. 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی تشخیص
منابع ملی و مستثنیات قانونی

نام 
رقبه

مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به هکتارحدود اربعه
کالسه 
پرونده پالک 

اصلی
پالک 
فرعی

منابع مستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش
ملی

جمع کل

مراتع 1
و 

مزرعه 
خلجی

265- 16
فارس

سمیرم

مراتع جوی 
سفید 
موضوع 
آگهی 
شماره 
-35243
 90/9/7
تا جوی 

سفید و از 
دو انتهای 

جوی سفید 
تا به جاده 
خاکی کنار 

باغات

به جوی 
خاتونک 

پالک 247 
موسوم 
به مراتع 
و مزرعه 
شرقی 
و غربی 
خاتونک 
موضوع 
آگهی 
شماره 
-50690
90/12/18

آبریز مراتع بالقلو 
حد پالک بالقلو 

در امتداد تا جوی 
جدول خلجی 
تا ساختمان 

اسفندیار کاویانی 
تا مرتع و مزرعه 
چشمه سلیم 
موضوع آگهی 
شماره 50690-

90/12/18 و آبریز 
تل سنگی حد 

پالک چشمه سلیم 
تا قله کوه درمه

آبریز قله 
کوه درمه 

)حد 
پالک 
درمه( 
موضوع 
آگهی 
شماره 
-36846
76/9/30

34/3671205/1124239/479589-51-314

حد پالک شهرضا762201مهیار2
221 و 
اراضی 

موات پالک 
76/1955

جاده خاکی 
و پالک 
 76/4

موسوم به 
شاه علی 

مهیار

جاده چهارباغ و 
پالک 76/3 موسوم 

به علی آباد مهیار

جاده 
آسفالته 
شهرضا- 
اصفهان

185/6000113/4920299/092091-52-260

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع 
طبیعی و ذخائر جنگلی کش��ور مصوب 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب 
71/12/16 هیئت محترم وزیران براساس تفویض اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان 

جنگل ها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که به وسیله جنگلدار 
و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مش��خصات این رقبات در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره 
منابع طبیعی شهرستان های مربوطه و اداره کل موجود اس��ت جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون 
ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی 
این رقبات معترض می باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض 
خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به شعبه بیست و چهارم دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان 

شعبه ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمدحسین شاملی

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره: 36452
تاریخ: 1391/9/13

م الف/ 14791

ف
ردی

در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/7/3 شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق 
صدور سهام جدید از مبلغ  1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی عادی تا 284/208/226/000 ریال منقسم به 

284/208/226 سهم 1000  ریال عادی بشرح زیر افزایش یابد.
1- سرمایه فعلی 1/000/000 ریال

2- مبلغ افزایش سرمایه 284/207/226/000 ریال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش 284/208/226/000 ریال

4- ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال
5- هر سهامدار می تواند به ازای هر سهم 284/207 س��هم خریداری نماید. سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید 
سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنها بهای سهام جدید را تامین نمی کند می توانند ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه 
التفاوت آن را به حساب شماره 0105809421008 بانک ملی ش��عبه اصفهان به نام شرکت وطن اصفهان واریز و به آدرس محل 
کارخانه شرکت واقع در کیلومتر 10 جاده اصفهان- تهران خیابان شماره 36 مراجعه و رسید بانکی مربوطه را ظرف مهلت استفاده 

از حق تقدم به شرکت ارائه نموده و رسید اخد نمایند.
6- محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

7- موضوع افزایش سرمایه اصالح ساختار مالی شرکت و خروج از ماده 141 اصالحیه قانون تجارت
8- مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید 60 روز از تاریخ انتشار

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اس��تناد مصوبات شماره 1104 مورخ 91/7/15 و 1103 مورخ 91/7/15 

شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش 2 قطعه زمین بشرح ذیل با قیمت پایه کارشناسی با شرایط 

خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می اید جهت اطالع از شرایط، 

 اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگهی به شهرداری 

آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

1-   قطعه زمین شماره 339 با کاربری صنعتی به متراژ 3000 م.م  با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 600/000 ریال

 2-  قطعه زمین ش��ماره 348 ب��ا کاربری صنعتی به مت��راژ 3000 م.م با قیم��ت پایه کارشناس��ی از قرار متری

 500/000 ریال

اعالمیه پذیره نویسی
افزایش سرمایه شرکت وطن اصفهان ) سهامی خاص (
ثبت شده به شماره 12 و شناسه ملی 10860190909

آگهی مزایده

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول



یادداشت

 راه اندازی 2 سامانه جدید 
برای پرداخت قبوض تلفن ثابت

رییس اداره فناوری شرکت مخابرات اصفهان با بیان این که دو سرویس 
جدید توسط شرکت مخابرات استان اصفهان برای پرداخت قبوض تلفن 
ثابت راه اندازی ش��د، اظهار داشت: این سرویس ها ش��امل یک نرم افزار 
موبایل و یک سامانه پیامکی است. وی افزود: نرم افزار موبایل، یک برنامه 
کم حجم است که مردم می توانند آن را از طریق پایگاه اینترنتی شرکت 
مخابرات در بخش نسخه موبایل خدمات الکترونیک دریافت کنند. مجید 
رجا با بیان این که چهار سرویس در نسخه موبایل خدمات الکترونیک ارایه 
شده است، گفت: مشترکان می توانند با ارسال شماره تلفن ثابت خود از 
طریق این س��امانه، اطالعاتی مانند آخرین مبلغ بدهی، شناسه قبض و 

شناسه پرداخت را دریافت کنند.

ایران نقش مؤثری در پیروزی 
فلسطین داشت

امام جمعه موقت اصفهان با اش��اره به پیروزی مردم فلسطین در کسب 
کرس��ی ناظر در س��ازمان ملل، گفت: به طور قطع حمایت های ایران از 
مردم غزه نقش مؤثری در کس��ب این موقعیت داشت. حجت االسالم و 
المس��لمین س��ید مجتبی میردامادی در خطبه های نماز جمعه که در 
مسجد امام )ره( اصفهان برگزار شد، افزود: این پیروزی با 138 رأی موافق 
و 9 رأی مخالف به برکت اسالم و انقالب اسالمی برای مردم غزه رقم خورد. 
وی با بیان این که موشک های ایران زمینه ساز پیروزی مردم غزه در برابر 
رژیم صهیونیستی ش��د، اظهار کرد: این پیروزی باعث حضور فلسطین 
در سازمان ملل شد. امام جمعه موقت اصفهان گفت: امروز باعنایت حق 
تعالی، از نظر نظامی به جایی رس��یده ایم که می توانیم در دل دشمنان، 
رعب و وحشت ایجاد کنیم. وی همچنین تصریح کرد: زمین گیر شدن 
پهباد دیگر آمریکا به دست سپاه اسالم نشان از قدرت بازدارندگی نظام ما 

در برابر هر نوع تهدید دشمن دارد.

 خون دادن معمولی 
بیماری ایدز را مشخص نمی کند

مشاور مرکز بهداشت پیش��گیری از ابتال به ایدز در همایش پیشگیری 
 از رفتاره��ای پ��ر خطر مرتب��ط ب��ا ایدز ب��ا بیان ای��ن ک��ه گروه های 
همجنس گرا در جه��ان، منتقل کننده اولیه این بیم��اری بودند، گفت: 
کشورهای پیش��رفته توانس��ته اند با روش های پیش��گیرانه جلوی این 
بیماری را بگیرند، در حالی که انتقال از طریق م��ردان همجنس گرا در 
آمریکا و آسیای جنوب شرقی و نیز ایران، بیشترین میزان آلودگی را دارد. 
وی با بیان این که در کشور های آفریقایی از هر سه نفر، یک نفر مبتال به 
ایدز است، تصریح کرد: این بیماری، خاموش بوده و بیشتر از طریق روابط 
مشکوک جنسی منتقل می شود. مهران مرندی همچنین اضافه کرد: با 
خون دادن معمولی، ویروس ایدز مشخص نمی شود؛ چرا که این ویروس 

از شش هفته تا شش ماه می تواند نامشخص باشد.

ثبت جهانی آیین مذهبی قالیشویان 
در مشهد اردهال

رییس میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان به ایرنا گفت: پرونده 
این اثر در خرداد ماه سال 1389 به یونسکو ارسال شد. وی افزود: پس از 
بررسی پرونده و بازدید کارشناسان یونسکو از این مراسم، سؤاالتی در باره 
این مراسم مطرح و توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان و معاونت 
میراث فرهنگی کشور پاسخ داده شد. این اولین میراث ناملموس استان 
اصفهان است که به ثبت جهانی می رسد.  آیین سنتی مذهبی قالیشویان 
همزمان با سالروز شهادت حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر)ع( 
 در دومین جمعه مهر هر س��ال با حض��ور جمع کثی��ری از دلدادگان 

اهل بیت)ع( در منطقه مشهد اردهال کاشان برگزار می شود.

گشتی در اخبار

سردار عبدالرضا آقاخانی
فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی اس��تان اصفهان با بیان این که این فرماندهی 
برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی ه��وا دارد، اظهار کرد: یکی از 

راهکارها اجرای طرح زوج و فرد خودروها است.
 این طرح که از دو س��ال پیش در کالن ش��هر اصفهان به اجرا در آمده 
با قوت و ش��دت بیش��تری در محدوده مرکزی ش��هر اجرا می ش��ود 
و رانندگان��ی که این ط��رح را نادی��ده بگیرند با اعم��ال قانون جدی 

مأموران پلی��س راهنمایی و 
رانندگ��ی مواج��ه خواهن��د 
ش��د. تردد خودروها از طریق 
دوربین ه��ای الکترونیک��ی 
نیز به دقت کنترل می ش��ود. 
یکی دیگ��ر از تمهیدات برای 
کاه��ش آالینده ه��ای جوی، 
 جلوگیری از تردد خودروهای 

دودزاست.
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چهره روز
اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال به طرح مرکز همایش های بین المللی
عباس حاج رس��ولیها رییس شورای اس��المی اصفهان از اختصاص8۰۰ میلیارد ریال 
به منظور احداث مرکز همایش های بین المللی این کالن شهر خبر داد. تاکنون۶۰۰ 
میلیارد به صورت غیر نقدی و۴۰۰ میلیارد نقدی برای احداث این مرکز هزینه شده است.
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ریاضیدانان اصفهان خانه دار شدند

آغاز به کار نمایندگی خانه ریاضی ایران در اصفهان
مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان

مشارکت مردم، چاره ساز احیای بافت فرسوده

»چه کس��ی زودتر به جواب می رسد؟« این 
 گروه 
سؤالی است که اس��اس صحبت های مهدی شهر

خیرالهی عضو هیأت علمی دانشگاه را در آئین 
افتتاح نمایندگی خانه ریاضی اصفهان شکل داد. خیرالهی که از 
اساتید برجسته در زمینه تس��هیل آموزش ریاضی و خالقیت در 
ایران است، با اشاره به نقاط ضعف  آموزشی در کشور که نتایج آن 
را به وضوح در زمینه مدیریت و بهره وری در صنایع شاهد هستیم، 
گفت: دانش امروز جامع��ه نمی تواند راهگش��ای دانش آموزان و 
دانشجویان در آینده باشد، چرا که در آینده کسانی موفق خواهند 
بود که قدرت حل مسائل را داشته و می توانند برای سازمان هایشان 
ارزش افزوده ایجاد کنند. عضو اتاق فکر نهاد رهبری در دانشگاه ها 
ادامه داد: هم اکنون س��ؤال اس��تراتژیک، این است که چه کسی 
زودتر به جواب می رسد و پاسخ بسیار ساده است؛ آنهایی که هوش 
 ریاض��ی باالیی دارن��د، علت ه��ا را پی��دا می کنن��د و معلول ها 

به خودی خود بر طرف می شوند.
نویس��نده کتاب »من می توانم ب��ا ریاضیات رفتارت��ان را تغییر 
دهم«  اظهار داش��ت: نمره باال در درس ریاضی به معنای هوش 
ریاضی نیس��ت، زیرا بس��یاری از افراد، نمره پایین می گیرند، اما 

روحیه پذیرش مسائل جدید را دارند و عده ای نیز بالعکس. آنچه 
اهمیت دارد اراده برای حل مس��ائل و مشکالت اس��ت و درباره 
یادگیری ریاضی نی��ز در روش های جدید باید مغ��ز ثانویه یا به 
عبارت دقیق تر قس��مت PFC مغز )تصمیم سازی( را تحریک و 
در او ایجاد انگیزه کرد. خیرالهی اعالم کرد: این موضوعی اس��ت 
که مد نظر مدیران و دس��ت اندرکاران خانه ریاضی قرار گرفته تا 
هوش ریاضی افراد را کش��ف و مورد آموزش و تقویت قرار دهند، 
چرا که این نوع آموزش ها سطح مهارت های زندگی و کار افراد را 

نیز ارتقا خواهد داد.
  زمان را مدیریت کرده ام

مهندس علی زارعی مدیرعامل مؤسسه رشد خالقیت نوآوران نیز 
پس از دریافت مجوز نمایندگی خانه ریاضی اصفهان گفت: کار من 
در زمینه تدریس مباحث خالقیت از کالس قرآن شروع شد و در 
همان مؤسسه که در حال فراگیری علوم قرآنی بودم، این ذهنیت 
در من شکل گرفت و اولین دوره آن نیز در همان مکان برگزار شد. 

باید بگویم این موفقیت ر ا مرهون کالم خداوند هستم.
مدیر نمایندگی خانه ریاضی اصفهان افزود: بسیاری به من گفته اند 
تو بسیار فشرده زندگی کرده ای که به این سرعت موفقیت از آن 
تو شده است، اما در پاسخ همه آنها گفته ام موضوع فقط مدیریت 
زمان و استفاده حداکثری از فرصت ها بوده است. وی درباره اهداف 
مجموعه تح��ت مدیریت خود اظهار داش��ت: پ��س از راه اندازی 
مؤسسه رش��د خالقیت نوآوران جوان، کلوپ دانشمندان 1۴۰۴ 
را نیز تأسیس کردیم تا در این کلوپ دانش آموزان امروز ایران را 
به دانشمندان فردای جهان تبدیل کنیم و اکنون نیز در این مدت 
کوتاه موفقیت های نوجوانان و جوانان مخترع و خالق این مجموعه 
در ایران و خارج از کش��ور حکایت از گام های مؤثر و هدفمند آن 
دارد؛ گام هایی که با راه اندازی خانه ریاضی در اصفهان به آنها قوت 

دو چندان خواهیم بخشید.

مدیر عامل ش��رکت عمران و مسکن سازان 
 گروه 
استان اصفهان گفت: درحال حاضر ۶5 هزار شهر

هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که 
استان اصفهان دارای حدود هففت هزار و18۴ هکتار بافت فرسوده 
مصوب در3۴ شهر است که  بیشترین میزان بافت فرسوده دربین 
شهرهای استان مربوط به شهرهای اصفهان،کاشان، نجف آباد و 
خمین��ی ش��هر ب��ه ترتی��ب باح��دود 2157 و 77۰و 57۰ و 

۴18هکتاراست.
غالمرضا  عمرانی افزود: هم اکنون در کش��ور، مش��کالت بافت 
فرس��وده از جمله  تأثیر مفهوم » ش��مال ش��هر « ب��ر محدوده 
قدیمی ش��هرها، عدم توجه دقیق  به ظرفیت های بالاس��تفاده 
در این محدوده ها، اولویت نداشتن توس��عه درون شهری، عدم 
 س��رمایه گذاری های کافی ب��رای  اصالح و بهبود ش��بکه های

دسترسی و اصالح زیرساخت ها و تأسیسات شهری بافت قدیمی 
ش��هری، به رغم وظایف قانونی اس��ت که نتیجه آن عدم تطابق  
س��اختار و کالبد بافت های قدیمی با ش��رایط زندگی امروزی و 
به خصوص موضوع حمل ونقل وس��ایل نقلیه و امدادرس��انی ها 
در داخل محدوده های قدیمی و دارای بافت فرس��وده است که 

منجر به آسیب های  بسیار  شدید  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: کمبود ش��دید خدم��ات، فضاهای 
 س��بز کمتر، ناکارآمدی ش��بکه معابر، صرفه اقتصادی پایین در 
سرمایه گذاری برای س��اخت وساز،  آس��یب های  بسیار شدید  
اجتماعی، نداش��تن ایمنی در برابر حوادث طبیع��ی، نابرابری و 
عدم ت��وازن جمعیت و مش��کالت ثبتی و مدت زمان��ی که برای 
 اعتب��ارات طرح ه��ا پس از تصوی��ب قان��ون آن وج��ود دارد، از 
مهم ترین مشکالت بافت فرسوده است. عمرانی در ادامه با اشاره به 
عمده مشکالت بافت فرسوده برای نوسازی گفت: فاقد سند بودن 
امالک، قولنامه ای بودن و مشکالت حدود ملک وانحصار وراثت، 
همچنین مهاجرت ساکنین اصلی و نامناسب بودن شکل ظاهری 
پالک ها و معابرنامناس��ب )کم عرض، پرپیچ وخم و...(، وضعیت 
 اقتصادی نامناس��ب س��اکنین و مهم تر از همه نامناس��ب بودن 
زیرس��اخت های ش��هری وعوامل فرهنگی- اجتماعی و نبودن 
سازمان مناسب جهت ایجاد تشکل های مردمی و محلی جهت 
نوسازی محالت از عمده چالش های جدی کار در بافت فرسوده 
است. مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان 
در ادامه با اشاره به اهتمام مدیران شهری و فعاالن فرهنگی برای 
احیا و نوس��ازی بافت های فرس��وده گفت: درحال حاضراحیا و 
 نوسازی بافت های فرس��وده به دو روش حمایت ازساخت و ساز

مردمی و مداخله مس��تقیم دولت انجام می گیرد. عمرانی افزود: 
توجه به اهمیت موضوع ساخت وساز مردمی و این که بافت های 
فرسوده بدون حضورمردم، احیا ونوسازی نمی شود، موجب شد 
دولت اقدام به حمایت ازاین گونه ساخت وسازها کند که این مهم 
به صورت پرداخت تس��هیالت نوسازی بدون س��پرده گذاری به 
میزان 2۰۰میلیون ریال به ازای هرواحدمس��کونی وتخفیف 5۰ 
درصد هزینه صدور پروانه ساختمانی ازسوی شهرداری هاست که 
این تخفیفات ازسوی دولت به شهرداری ها بازپرداخت می شود.

زیر پوست شهر/ افتتاح بیمارستان کودکان » امام حسین « اصفهان با حضور وزیر بهداشت

س: ایرنا[
]عک

همان طور که در قبل به آن اش��اره شد چند روز 
گذشته قول های مساعدی همزمان با سفر رییس 
جمهوری کشورمان به مس��ئوالن اصفهان داده 
 شده که شاید راهی برای اتمام طرح های پیش رو

باش��د، ولی با توجه به تجربه ای که در این رابطه 
کسب شده، باید منتظر ماند تا قول ها جامه عمل 

بپوشد و رنگ حقیقت به خود بگیرد.
150 میلیون اعتبار برای فاز یک قطار شهری

شهردار اصفهان پیرو صحبت های رییس جمهور 

مبنی بر مس��اعدت برای قطار ش��هری اصفهان، 
به ایراد س��خن پرداخت و در این رابط��ه افزود: 
خوش��بختانه ط��ی بازدید ریاس��ت جمهوری از 
 فاز اول خط یک قطار ش��هری اصفهان، مقرر شد 
قطار شهری اصفهان هرچه س��ریع تر راه اندازی 

شود.
وی تصریح کرد: طب��ق قرارداد با ش��رکت مادر 
تخصصی حمل و نق��ل ریلی کش��ور و پیمانکار 
چینی، س��ه رام قطار ش��هری اصفهان، شیراز و 

تبریز تا پایان س��ال جاری وارد می ش��ود. الزم 
است سیستم های برق، س��یگنالینگ، مخابرات 
و س��وزن های هدایت واگن های قطار ش��هری 
اصفهان آماده شود که طی بازدید رییس جمهور 
تأمی��ن تجهیزات فاز اول خط یک قطار ش��هری 

بررسی شد.
سقائیان نژاد با بیان این مطلب که ایستگاه های 
فاز اول خط یک ساخته شده است، اظهار داشت: 
در حال حاضر ترانس های تبدیل برق واگن های 

 قطار ش��هری نیز آماده ب��وده و تع��دادی از این 
ترانس ها در گمرک و ش��رکت زیمنس است که 

ترخیص این تجهیزات نیاز به ارز و ریال دارد.
وی با تأکید بر این که ب��رای تکمیل فاز اول خط 
یک قطار ش��هری اصفهان نیاز ب��ه 15۰ میلیارد 
تومان اعتبار اس��ت، افزود: با توج��ه به قول های 
مساعد داده شده از سوی رییس جمهور، این فاز 
از خط یک تا اردیبهشت ماه سال آتی راه اندازی 

خواهد شد.
شهردار اصفهان عنوان کرد: تا پایان سال جاری 
واگن ها و تجهیزات قطار شهری نصب خواهد شد 
و با همکاری دو سویه دولت و شهرداری، فاز اول 
خط یک از ایستگاه قدس تا باهنر تا اردیبشت ماه 

سال آینده به بهره برداری می رسد.

137؛ پل ارتباطی مردم و شهرداری
وی در ادامه بر ایجاد رابطه دو سویه با مردم تأکید 
و بیان کرد: اگر ما بتوانیم یک ج��اده دو طرفه با 
مردم برقرار کنیم، بس��یاری از مشکالت شهری 
حل خواهد ش��د، چرا که مدیریت ش��هری باید 
بر ش��هر نظارت داشته باش��د و برای این که این 
مهم محقق ش��ود باید با مردم در ارتباط باش��د 
لذا مشارکت با ش��هروندان یکی از وظایف اصلی 

شهرداری است.
شهردار اصفهان با تأکید بر این که ارتباط دوسویه 
مردم با ش��هرداری به عنوان نهاد خدمت رسان 
باعث می شود ش��هرداری در بسیاری از مباحث، 
برنامه ریزی های خود را بر اس��اس خواسته های 
مردم و اعتمادسازی دو س��ویه انجام دهد ادامه 
 داد: بس��یاری از مباح��ث ش��هرداری منطبق بر 
خواس��ته ها، حمایت ها و تکریم مردم اس��ت تا 
اعتمادسازی ش��ود.وی گفت: اگر این کانال یک 
طرفه باشد و به مش��کالت مردم رسیدگی نشود، 
مردم ناامید می ش��وند، این در حالی اس��ت که 
ارتباط دو جانبه برای مردم و ش��هرداری برکاتی 

را به همراه دارد.
س��قائیان نژاد ادامه داد: الزم اس��ت از این مرکز 
ارتباط مردمی دو س��ویه به عنوان یک سرمایه، 
حفظ و حراس��ت ش��ود، به طوری که بت��وان از 
این کانال بس��یاری از معضالت شهر را رفع نمود 

 و به درخواس��ت ه��ای منطقی مردم پاس��خی 
واقع بینانه داد.

 وی تأکید ک��رد: تکریم ارباب رج��وع را می توان 
 در مرک��ز ارتباط مردم��ی 137 تبل��ور داد و بار 
بزرگ��ی از دوش مدیریت ش��هری از این طریق 

برداشت.
ش��هردار اصفهان به اهمیت تکریم ارباب رجوع 
اش��اره و تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع، محور 

مؤثر حرکت های شهرداری است.
وی اذعان داش��ت: ارتباط دو س��ویه و متقابل با 
مردم می تواند در حل معضالت و مش��کالت آنها 
بسیار مؤثر باشد لذا با این ارتباطات می توانیم از 
نقاط ضعف و قوت خود آگاهی پیدا کرده و ایرادها 

را برطرف نماییم.
شهردار اصفهان اذعان داش��ت: همه شهرداران، 
مسئوالن و مدیران عامل ش��هرداری می بایست 
از مرک��ز 137 به عنوان رابط مردم با ش��هرداری 
 اس��تفاده کنند ت��ا بتوانن��د با مش��کالت مردم 
واقع بینانه برخورد نموده و برای رفع مش��کالت 

برنامه ریزی های الزم را داشته باشند.
س��قائیان نژاد تصریح کرد: یک��ی از اصلی ترین 
کارهای ش��هرداری، رفع معضالت و مش��کالت 
مردم، آگاهی نس��بت به چالش ه��ا و نقاط قوت 
 و ضعف هاس��ت و به همی��ن جهت بای��د از این 

فرصت ها استفاده کرد.

وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

سوت قطار شهری کی در گوش اصفهان می پیچد؟

شهردار اصفهان گفت: بنا به قول های داده شده فاز اول خط یک قطار شهری اصفهان تا اردیبهشت ماه سال آینده به  گروه 
بهره برداری می رسد. شهر

چند روز بیشتر نیست که از س�فر رییس جمهور به اصفهان می گذرد و هنوز قول هایی که برای بازسازی و یا اجرای 
طرح های نیمه ساز و در حال اجرای اصفهان داده است بر قوت خود باقی است؛ به عنوان مثال می توان به اتمام ورزشگاه نقش جهان اشاره 
کرد که به یک نماد بی مسئولیتی برای اصفهان تبدیل شده است؛ ورزشگاهی که نزدیک به دو دهه از عمر آن می گذرد، ولی هنوز به اتمام 
نرسیده است. در مثال دیگر می توان به قطار ش�هری اصفهان اش�اره کرد که فغان نبود اعتبار و بودجه متناسب با نیاز باعث شده تا این 
طرح عمرانی نیز در لیست سیاه طرح های کالن ش�هر اصفهان قرار گیرد. طرح های دیگر از جمله مصالی شهر اصفهان نیز از این قاعده 
مستثنا نیست و روزهای مدیدی را برای اتمام می گذرانند که متأسفانه با بهانه هایی که آورده می شود، این مسئله سامان داده نشده است.

الزم است از مرکز 
ارتباط مردمی 137  

به عنوان یک سرمایه، حفظ و 
حراست شود، 

به طوری که بتوان از این 
کانال بسیاری از معضالت 

شهر را رفع نمود 
و به درخواست های 

منطقی مردم 
پاسخی واقع بینانه داد

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی
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چهره روزیادداشت

 پرداخت دیه کامل ۲۰۰۰نفر 
از صندوق بیت المال

بر اس��اس مصوبه هیأت دولت، دی��ه کامل دو هزار نف��ر از صندوق 
تأمین خس��ارت های بدنی پرداخت می ش��ود. تصویب نامه درمورد 
پرداخت دیه قربانیان س��وانح رانندگی از محل درآمدهای صندوق 
تأمین خس��ارت های بدنی از س��وی محمدرضا رحیمی معاون اول 
رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارایی و دادگستری 

ابالغ شد.

یک شنبه؛ زمان برداشت یارانه نقدی 
آذرماه

یارانه نقدی مرحله بیست و دوم، روز شنبه 18 آذر ساعت 24 واریز و 
از صبح یک شنبه 19 آذر قابل برداشت است. یارانه نقدی مرحله 22 
به ازای هر نفر 4۵۵ هزار ریال یک شنبه 19 آذر قابل برداشت است.

هر روز تعطیلی؛ 8۰۰ میلیارد خسارت
رییس فراکسیون محیط زیس��ت مجلس گفت که هر روز تعطیلی 
پنج کالن شهر، به کشور800 میلیارد تومان خسارت وارد می کند. 
محمدرضا تابش افزود: اگر دولت برنامه جامع آلودگی هوا را از سال 
84 تعطیل نمی کرد، وزارت نفت و خودروسازها استانداردها را رعایت 

می کردند و اکنون با این وضعیت مواجه نبودیم. 

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

افزایش سه درصدی نرخ تورم در سال جاری و تالش مقامات 
کارگری برای بهبود وضعیت دس��تمزدها در س��ال آینده، 
احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی را تقویت کرده است. 
بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در هفت سال اخیر 
و نگاهی به مصوبات ش��ورای عالی کار در س��نوات گذشته 
نش��ان می دهد که نه تنها هیچ گاه افزای��ش حداقل مزد بر 
مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نش��ده است، بلکه بر موضوع 
لزوم تأمین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده 
است. به صورت کلی در هفت س��ال اخیر حداقل دستمزد 
س��الیانه بین 9 درصد س��ال 90 تا 22 درصد س��ال 8۶ در 
نوسان بوده اس��ت، اما برای حداقل دستمزد س��ال آینده، 
اولیاء علی بیگی به مه��ر اعالم کرد که این ب��ار برای ترمیم 
وضعیت دس��تمزدی کارگران باید اتفاق��ات خوبی بیفتد.

با این که در اس��فندماه س��ال90 نرخ تورم به میزان 21/۵ 
درصد بوده است، اما میزان افزایش حداقل دستمزد امسال 
کارگران به میزان 18درصد نسبت به 330هزار و300 تومان 
س��ال گذش��ته افزایش یافت و به 38 ه��زار و9۷00 تومان 
 رسید. این موضوع در حالی است که اساسا در سال گذشته 
هیچ گونه توجهی به تأمین معیشت کارگران به عنوان رکن 
دوم ماده 41 قان��ون کار، در زمان تعیین دس��تمزد صورت 

نگرفته است.
     افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در ۷ ماه

با این که در سال جاری تنها ۵9 هزار و 400 تومان به حداقل 
دستمزد کارگران افزوده شده است، اما برآورد میزان افزایش 
حداقل دستمزد برای سال آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه 
به موضوع معیشت که برآوردهای آن از سوی شورای عالی 
کار صورت می گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواهد بود. 
اگر مقامات کارگری بتوانند در مذاکرات شورای عالی کار که 
نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواهند داشت تنها 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی را نیز مبنای افزایش حداقل 
دستمزد س��ال آینده قرار دهند، حداقل دستمزد سال 92 
بیشتر از 84 هزارتومان رش��د خواهد داشت. روند طی شده 
برای نرخ تورم و افزایش قیمت ها در ماه های گذشته نشان 
می دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به نسبت 
همه سال های گذش��ته می تواند یک رکورد جدید باشد. با 
این حال کارگران پیشنهادی برای تأمین معیشت و اجرای 
رکن دوم ماده 41 قانون کار خواهند داش��ت که تحقق 
این امر، به معنای افزایش حداقل دس��تمزد سال آینده 
کارگران، بیش از نرخ تورم و یک رکورد جدید خواهد بود.

اخبار کوتاه

یادداشت

4
دالر۱۵۰۰تا ۱۷۵۰تومانی در بودجه

سید سعید زمانیان عضو کمیس��یون برنامه و بودجه گفت : درآمد حاصل از فروش مواد خام کشور 
باید در ابعاد مختلف و توسعه زیر ساخت ها سرمایه گذاری شود، ضمن این که اعتقادم بر این است تا 

بودجه را به سمت درآمدهای غیرنفتی سوق دهیم.
 عرضه طالی 14 عیار 

منتفی شد
رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر

محمد کشتی آرای
با توجه به نتیجه نظرسنجی  صورت گرفته مشخص شد مردم و اتحادیه 
طال و جواهر، تمایلی به کاهش عیار طال نداشتند و بر این اساس، عرضه 
طالی 14 عیار منتفی شد. قیمت ارز را عرضه و تقاضا مشخص می کند 
و در مقطع��ی میزان عرض��ه ارز افزایش یافت و برخ��ی خبرها از عرضه 
بیشتر قیمت ارز حکایت داشت، به همین دلیل قیمت ارز کاهش یافت. 
 هم اکنون قیمت ارز نوس��ان زیادی ندارد و در سطح2900 تومان است 
و برای کاهش بیشتر قیمت ها 
 بای��د عرض��ه ارز افزای��ش 
یاب��د. عرض��ه ارز در مرک��ز 
 مب��ادالت ب��ا ب��ازار تف��اوت 
دارد، زی��را در ب��ازار، قیمت را 
عرضه و تقاضا تعیین می کند 
و به همین دلیل باید عالوه بر 
مرکز مبادالت، به بازار آزاد هم 

ارز تزریق شود.
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عقب ماندگی صنعت بدون توجه به شاخصه ها
این نمایشگاه در 8 هزار و ۵00 مترمربع فضای نمایشگاهی دایر است 
و از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و به تبع 
آن سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک های صنعتی و 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان حمایت می شود.
در آئین افتتاح این نمایش��گاه، مظفرانصاری رییس خانه صنعت و 
معدن اس��تان به افزایش حجم فوالد به بی��ش از 10 میلیون تن با 
افتتاح دو طرح فوالدی با حضور رییس جمهور اشاره و در ادامه از 20 
میلیون تن ظرفیت آردسازی با وجود نیاز ۷ میلیون تنی آرد در کشور 
صحبت کرد و از ظرفیت سازی های بدون برنامه ریزی انتقاد به عمل 

آورد. تشریح گفته های انصاری در این مراسم در ادامه می آید.
  320 واحد قطعه سازی خودرو در استان وجود دارد که این واحدها 
به جای کپی برداری و یا رقابت در فضای نادرست، باید در تعامل با 

یکدیگر از دانش خود استفاده کنند.

   با همت و تالش می توان تهدیدها و تحریم های امروز را تبدیل 
به فرصت کرد. 

   با دانش فنی و تبدیل چرخ های اقتص��ادی و تولیدی می توان 
در راستای رفع وابستگی از دانش های تکراری گام برداشته و سهم 

بیشتری در بومی سازی کشور داشته باشیم.
افزایش حجم فوالد به بیش از 1۰ میلیون تن

   با اضافه ش��دن دو طرح فوالدی به فوالد مبارکه، حجم فوالد به 
بیش از 10 میلیون تن افزایش یافته است.

   میزان تولید فوالد در کشور پیش از این، معادل 8 میلیون تن بود 
که این اتفاق منجر به توزیع واس��طه ای و حواله ای فوالد در سطح 
کشور شده و تولیدکنندگان کمتر از دالالن به حق واقعی خود دست 

پیدا می کردند.
۲۰ میلی�ون ت�ن ظرفی�ت آردس�ازی ب�ا وج�ود نیاز 

۷ میلیون تنی

  20 میلیون تن ظرفیت آردسازی با وجود نیاز ۷ میلیون تنی آرد 
در کشور، نشان از ظرفیت سازی بدون برنامه است؛ به عنوان نمونه 
با وجود ظرفیت ۷0 واحد لبنی در استان اصفهان فقط 18 واحد در 

حال تولید هستند.
   مهم ترین شاخص تولیدکنندگان برندسازی است، چرا که پیش 
از این، در یک فضای س��نتی و کپی برداری، با دید محدود فعالیت 
می کردیم، اما امروز باید با برنامه ریزی، افقی دراز مدت برای بخش 

صنعت و تولید کشور طراحی کنیم.
   در یک آس��یب شناس��ی جزئی مشخص ش��د از جمله دالیل 
 عقب ماندگی صنع��ت، عدم توجه ب��ه بحث کارآی��ی و بهره وری
در توسعه صنعت و نیروی انسانی به عنوان مهم ترین شاخصه است.

اقتص�اد  چال�ش 
مقاومت�ی ب�ا عدم ب�اور به 

تولیدات داخل
   نخس��تین چرخه اقتصاد 
مقاومت��ی در ح��وزه مصرف 
بروز پیدا می کن��د و عدم باور 
به تولیدات داخل و گرایش به 
کاالی پ��ر زرق و برق خارجی، 
اقتصاد مقاومت��ی را با چالش 

مواجه می کند.
   ام��روزه ماش��ین آالت 
پرمصرف به دلیل هزینه های 
باال، جایگاهی در حوزه سفارش 

ندارند.
ذات  شکس��ت،     

فعالیت ه��ای اقتص��ادی اس��ت، ام��ا اعتقاد ب��ه ح��وزه صنعت 
 س��بب اس��تفاده از تج��ارت شکس��ت در ای��ن بخ��ش ب��رای 

بهینه سازی ادامه اقدامات می شود.
عدم صدور واردات با تولیدات ماشین آالت در داخل 

کشور
    مقررات حمایت از صادرات و ممنوعیت واردات، همه در راستای 

حمایت از بخش صنعت است.
   ت��ا زمانی ک��ه قطع��ه و ماش��ین آالت در داخل کش��ور تولید 

می شود اجازه واردات صادر نمی شود.
   ام��روز در فرهنگ اداری ما خام فروش��ی جایگاهی ن��دارد و با 
 توجه به این که خام فروش��ی بدون توجه ب��ه معیارهای اخالقی، 
حرفه ای و دینی است، در وزارتخانه هیچ مش��وقی برای آن وجود 

ندارد، بلکه بر ارزش افزوده تأکید می شود.

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد

فعالیت 32۰ واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت، صنایع کارگاهی، ابزار، ماشین آالت و تجهیزات وابسته،  با  گروه
حضور 145 شرکت کننده و از 15 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان گشایش یافت و تا  اقتصاد

امروز دایر خواهد بود. در این دوره از هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در زیرگروه های ماشین ابزار، صنایع فلزی، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع کارگاهی، ابزارآالت، تجهیزات و خدمات جوش و برش، تجهیزات انتقال قدرت، اتوماسیون صنعتی و ابزار 

دقیق و سایر خدمات فنی حضور دارند.

با دانش فنی و 
تبدیل  چرخ های 

اقتصادی و تولیدی 
می توان در راستای 

 رفع وابستگی از 
دانش های تکراری 

گام برداشت
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ابالغ رأی
5989 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354601245، ش��ماره پرون��ده: 9109980365100201، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910467، ش��اکی: خانم نیلوفر خضرینی به نش��انی خانه اصفهان خ 
بنفشه شمالی بن بست مهتاب مجتمع هگمتانه ط 1 واحد 2، متهمین: 1- خانم سراله مؤمنی به 
نشانی مجهول المکان، 2- آقای آرش آجودانیان به نشانی خ نشاط ک ش یوسف بن مهدی پ 
7 ط 2، اتهام: رابطه نامشروع، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: اتهام آقای 1- آرش آجودانیان 2- س��راله مؤمنی دائر 
بر رابطه نامشروع موضوع شکوائیه خانم نیلوفر خضرینی از توجه به تحقیقات انجام شده و 
مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی 
رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه 
ننموده اس��ت، محرز اس��ت علیهذا دادگاه هر یک از نامبردگان را در اجرای ماده 637 قانون 
مجازات اس��المی به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 14149 

اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطار اجرایی
6007 شماره: 1002/90 ش 15 به موجب رأی شماره 276 تاریخ 91/4/31 حوزه 15 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه حمید کاظمی نام پدر: 
ابوالقاس��م مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 45/027/712 ری��ال بابت اصل 
خواس��ته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
90/11/24 ت��ا تاریخ وصول و پرداخت هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم له س��ید مصطفی 
خلیلی نشانی محل اقامت: اصفهان اتوبان ذوب آهن کرسگان خ شهدا، جنب ورزشگاه چهارده 
معصوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 15 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6008 شماره: 1004/90 ش 15 به موجب رأی شماره 286 تاریخ 91/4/31 حوزه 15 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه مجید کاظمی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 32/750/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی به پرداخت خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
90/11/24 با تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان وص��ول و ایصال آن و همچنین پرداخت هزینه 
نش��ر آگهی در حق محکوم له س��ید مصطفی خلیلی نشانی محل اقامت: اصفهان اتوبان ذوب 
آهن کرس��گان خ ش��هداء جنب ورزش��گاه . ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 

ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرف��ي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم 

خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6009 شماره: 1003/90 ش 15 به موجب رأی شماره 284 تاریخ 91/4/31 حوزه 15 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه حمید کاظمی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 47/188/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی هزار ریال 30/000 به عنوان خسارت دادرس��ی به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ 1390/11/24 تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان وص��ول و ایصال آن در حق محکوم له 
مهدی رسولی نش��انی محل اقامت: اصفهان خیابان امام خمینی شرکت نامی. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
ف��رار از آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز 

تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6010 آقای س��عید جنت دستجردی دارای شناسنامه ش��ماره 2297 به شرح دادخواست به 

کالسه 5163/91 ح 10 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمود جنت دستجردی بشناس��نامه 34 در تاریخ 1390/10/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه پسر و یک 
دختر و همسر دائمی به نام های ذیل: 1- مرتضی جنت دستجردی ش ش 288 )پسر متوفی(، 
2- امیر جنت دستجردی ش ش 1073 )پسر متوفی(، 3- سعید جنت دستجردی ش ش 2297 
)پسر متوفی(، 4- طاهره جنت دستجردی ش ش 819 )دختر متوفی(، 5- فاطمه بیگم حبیبیان 
ش ش 271 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م 

الف/14831 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
6011 درخصوص پرونده کالس��ه 614/91 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت جمشید فدوی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 91/10/30 ساعت 17 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن 

خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
6012 درخصوص پرونده کالس��ه 613/91 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد میری تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 91/10/30 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
6013 نظر به اینکه خانم زهره تاکي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت چهاردانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
مغازه ش��ماره 2377 فرعي ازدواصلي شده که سندمذکور در صفحه 566 دفتر 76 به میزان 
ششدانگ به نام علیرضاتاکي ثبت وصادرگردیده سپس نامبرده بموجب سندشماره 18804–
58/11/5 دفترس��ه ش��هرضا تمامت شش��دانگ رابه زهره تاکي انتقال داده که خانم تاکي هم 
بموجب سندشماره 55767–58/8/7 دفترسه شهرضا دودانگ ازششدانگ رابه علیرضاتاکي 

انتقال داده اینک خانم زهره تاکي درخواس��ت صدورس��ندمالکیت المثني نسبت به چهاردانگ 
باقیمانده رانموده است که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
6014 نظ��ر ب��ه اینکه خانم نادیا کس��مائي فرزند محمدکریم باارائه دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت دودانگ مشاع 
از شش��دانگ پالک 2/5992 بخش یک ثبتي شهرضا ش��ده که سندمذکورذیل ثبت 52495 در 
صفحه 493 دفتر 330 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني 
نموده اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 

در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي 
گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رای
6015 کالس��ه پرونده: 91-1064 ش��ماره دادنامه: 1606- 91/9/14 مرجع رس��یدگی: شعبه 9 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: داریوش ش��ریفی به نش��انی اصفهان سه راه سیمین 
جانبازان کوی ولی عصر خیابان موالنا خ سعادت فرعی 1 پالک 494A وکیل: علی شیرزاده به 
نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم خوانده: ملک حسین قلی 
پور مجهول المکان خواسته: مطالبه قسمتی از وجه چک به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل 
اختالف: درخصوص دعوی آقای داریوش شریفی با وکالت آقای علی شیرزاده به طرفیت آقای 
ملک حسین قلی پور به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال قسمتی از وجه چک به شماره 
1337/07740841- 90/10/1 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، باتوجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 124/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موص��وف )90/10/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6016 شماره دادنامه: 1605- 91/9/14 کالسه: 91-1065 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: ناصر اش��رفی به نش��انی اصفهان اتوب��ان امام خمینی بعد از 
شهرک قدس روبه روی اداره برق صنایع الستیک سازی بیتا وکیل: علی شیرزاده به نشانی 
اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم خوانده: روح اله کمالی زاده 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال وجه چک به انضمام مطلق خسارات 
قانونی ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اخت��الف: درخصوص دعوی آقای ناصر 
اش��رفی با وکالت آقای علی ش��یرزاده به طرفیت آقای روح اله کمالی زاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به ش��ماره ه��ای 351275- 90/8/15 و 351251- 
90/7/15 و 351259- 90/10/25 به عهده بانک صادرات ش��عبه خیابان مطهری ملک شهر به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان و مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر 
آگهی در جلسه رسیدگی مورخه 91/8/17 حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خواهان ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک های 
موصوف لغایت تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6017 ش��ماره دادنامه: 1465- 91/9/8 کالسه: 91-1067ش ح/33 مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و س��وم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای میالد ترکزاد به نشانی اصفهان خیابان 
مسجدس��ید روبروی هت��ل طوطیا پارچه مبلی ارمغان وکیل: آقای علی ش��یرزاده به نش��انی 
اصفهان سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم خوانده: آقای بابک مالیری مجهول 
المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 28/237/000 ریال بابت 5 فقره فاکتور به انضمام کلیه خسارات 
و هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورای حل 
اختالف: درخصوص دعوی آقای علی شیرزاده به وکالت از آقای میالد ترکزاد فرزند مرتضی 
به طرفیت آقای بابک مالیری به خواس��ته مطالبه مبلغ 28/237/000 ریال بابت 5 فقره فاکتور 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوجه به فاکتورهای به تاریخ 90/4/2 به مبلغ 6/902/500 
ری��ال و 90/5/11 به مبلغ 2/508/000 ریال و 90/2/19 به مبلغ 6/654/000 ریال و 90/2/27 به 

مبل��غ 4/612/500 ریال و 90/9/1 به مبل��غ 7/560/000 ریال که امضاء خوانده نیز در ذیل آنها 
وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده اقالم مندرج در 
فاکتورهای ارائه ش��ده را خریداری نموده و تاکنون از پرداخت وجه آنها امتناع نموده و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده و 
مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
دانس��ته و با اس��تناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ 28/237/000 ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/6/13( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6018 ش��ماره: 608/91 ش ح 14 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1093 تاری��خ 91/6/29 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای حسین 
صادقی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت میلی��ون ریال )20/000/000 
ریال( بابت یک فقره حواله به ش��ماره 9136800-الف عهده مؤسس��ه قوامین و مبلغ چهل و 
دو هزار ریال )42/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/4/8 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
آقای میالد ترکزاد با وکالت آقای ش��یرزاده نشانی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سیمین 
س��اختمان کاشی مرجان ط 3. 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 دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم 

می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6019 ش��ماره: 607/91 ش 14ح بموجب رای شماره 1092 تاریخ 91/6/29 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای محمد مرتضایی فر 
فرزند عبدالرسول مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 810758- 89/8/30 عهده پست بانک و مبلغ چهل و دو هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای میالد ترکزاد با وکالت آقای شیرزاده 
به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان ط3. 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 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6020 ش��ماره: 606/91 ش 14ح بموجب رای شماره 1091 تاریخ 91/6/29 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما 1- آقای عباس قربانی 
2- سعید قائدامینی هردو مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال بابت 
دو فقره چک به ش��ماره های 395/634753- 91/2/31 و 723/730241- 90/12/30 عهده بانک 
صادرات و مبلغ پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای 
س��یدعلی عاملی با وکالت آقای شیرزاده به نش��انی اصفهان نبش سه راه سیمین- ساختمان 
کاش��ی مرجان طبقه 3. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت 
اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 

14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6021 شماره: 605/91 ش 14ح بموجب رای شماره 1090 تاریخ 91/6/29 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- آقای مرتضی هیبتی 
2- س��عید قائدامینی هردو مجهول المکان محکومند ب��ه پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هفتصد 
ه��زار ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 019699- 91/2/1 عهده بانک تجارت و مبلغ چهل 
و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای سیدعلی عاملی 
با وکالت آقای ش��یرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه س��یمین- ساختمان کاشی مرجان 
ط3. 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 مراتب جهت اعمال قانون 
نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان



 جعفر پناهی 
در مراسم اسکار

بیانیه یک خانواده 
محترم

فهرست اولیه نامزدهای جایزه اسکار بهترین اثر مستند با حضور فیلمی از 
یک کارگردان ایرانی منتشر شد. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا 
که مسئول برگزاری جوایز اسکار است، روز گذشته فهرست اولیه 15 فیلم 
را به عنوان نامزدهای بهترین اثر مستند اعالم کرد. نکته قابل توجه در این 
فهرست حضور این یک فیلم نیست؛ ساخته مشترک مجتبی میرطهماسب 
و جعفر پناهی اس��ت. اعضای آکادمی اس��کار از میان نامزدهای اولیه، پنج 
فیلم را روز دهم ژانویه به عنوان نامزدهای نهایی بهترین مستند جوایز اسکار 
2013 انتخاب خواهند کرد. در میان فهرس��ت 15 اثر مستند نامزد اسکار، 
فیلم های خانه ای که در آن زندگی می کنم، در جس��ت وجوی مرد شکری، 
جنگ نامرئی، اتاق انتظار، شیاد، پنج دوربین شکسته، دروازه بانان، چگونگی 

نجات از طاعون، به دنبال یخ و قلدر حضور دارند.

گروه تولید فیلم »یک خانواده محترم« درباره استفاده از پوستری حاوی تمثال 
امام خمینی )ره( در این فیلم که حواشی را اخیراً برای این فیلم به وجود آورده، 

توضیحاتی را منتشر کرده که در متن آن آمده است:
 پیرو انتش��ار مطلبی با موضوع ش��ائبه توهین آمیز بودن پوس��تر اس��تفاده 
 ش��ده در صحنه ای از فیلم »یک خان��واده محترم« به س��احت مقدس امام 
خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در میان برخی از وب سایت ها و 
رسانه ها به اطالع می رساند پوستر مورد بحث اثر استاد علیرضا خالقی، هنرمند 
مطرح و طراح گرافیک بوده که در س��ال 1358 توسط آستان قدس رضوی و 
به یادبود 22 بهمن 1358 و با همین نام منتشر شده و در صحنه ای از فیلم که 
به س��ال های آغازین جنگ تحمیلی مربوط می شود، بدون هیچ گونه دخل و 

تصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. 

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

مدیری در ویالی من،دلجویی می کند؟!
مهران مدیری قصد دارد قبل از توزیع سریال »ویالی من«، در یک DVD رایگان به 
خاطر نیمه کاره رها شدن »قهوه تلخ« ازمخاطبان دلجویی کند. او قصد داشت در ابتدای 
DVD قسمت اول سریال جدیدش، دالیل نیمه کاره ماندن »قهوه تلخ« را توضیح دهد.
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 اصفهان نقال قصه های 
پدربزرگ و ژوژول

مجموعه انیمیش��ن آموزشی- علمی 
»قصه های پدر بزرگ و ژوژول« برای 
پخش از شبکه دو س��یما در اصفهان 

تولید و آماده پخش است.
این انیمیشن در 13 قسمت حدود 5 
دقیقه ای به س��فارش شرکت صبای 
تهران تولید شده و هم اکنون قسمت 
نخس��ت آن پای��ان یافته اس��ت. این 
انیمیشن بیشتر جنبه آموزش��ی و علمی دارد که در هر قسمت موضوع 
جدیدی به کودکان ۴ تا ۹ س��اله از جمله مراحل تولد یک جوجه، رفتار 
پدر و مادر با کودکان و کودکان با آنان به س��بک فانتزی روایت می شود. 
سه کاراکتر اصلی آن؛ یعنی پدربزرگ، ژوژول و خروس، اطالعات عمومی 
را به صورتی س��اده به کودکان آموزش می دهند. از عوامل این مجموعه 
می توان به علی عزیزی کارگردان  و مهدی بکایی نویس��نده اشاره کرد. 
مدت ساخت قسمت نخست این مجموعه ۴5 روز و هزینه آن 50 میلیون 
ریال اعالم شده است و قرار است در هفته، یک بار یکی از قسمت های این 

مجموعه پخش شود.

 جیرانی این بار در زندگی دوگانه 
فیروز

جلسه شورای صدور پروانه فیلمسازی 
35 میلی مت��ری برای چه��ار پروژه 
سینمایی پروانه ساخت صادر کرد و در 
این میان ن��ام پروژه  تازه  نویس��نده و 
کارگردان فیلم »من مادر هستم« به 
چش��م می خورد. »زندگ��ی دو گانه 
فی��روز« به تهی��ه کنندگ��ی رحمان 
س��یفی آزاد و کارگردان��ی فری��دون 
جیرانی، از جمله پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت 
کرده اس��ت. نمایش تازه ترین اثر او، »من مادر هس��تم« ای��ن روزها با 
واکنش های مثبت و منفی فراوانی در سطح جامعه رو به رو شده وحواشی 

فراوانی را برای این روزهای سینما به ارمغان آورده است.

 حسین عبداللهی از روی صحنه 
به پشت بام می آید

حس��ین عبدالله��ی که ب��ا نمایش 
»درستکارترین قاتل دنیا«  توانست 
نظر مثبت مخاطبان و منتقدان را به 
خود جلب کند، این بار قرار است در 
دی ماه با »پشت بام« به روی صحنه 

بیاید.
داستان درباره مسافرخانه ای است 
که زوار ح��رم امام رض��ا )ع( در آن 
رفت و آمد دارند و صاحب مس��افرخانه نیز زنی است که یک کودک 
عقب مانده ذهنی دارد و... . از بازیگ��ران آن می توان به پیام میرکی، 
شاهد خدادادی، علی آذرشین، میالد عباسی، حمید راست قلم، نورا 
موسوی و رسول دهقان اشاره کرد. گفتنی است که در واقع داستان 
روایت مصائب و مشکالت زوار و البته این زن صاحب مسافرخانه است 
که در طول نمایش به آن اشاره می ش��ود. این کارگردان در رابطه با 
سبک اجرایی  نمایش گفته است که در بستر رئالیست طراحی و اجرا 
شده و قرار است تماشاگر، یک مسافرخانه کامل را با اتفاقات رخ داده 

در آن درکنار موقعیت های کمیک ببیند.

استودیوی برادران وارنر پوستر جدید فیلم »مرد فوالدین« به کارگردانی 
زاک اسنایدر را منتشر کرد. هنری کاویل در این فیلم نقش سوپرمن را 
بازی می کند و کوین کاستنر و داین لین در نقش جاناتان پدرخوانده و 
مارتا کنت مادرخوانده او ظاهر شده اند. »مرد فوالدین« تازه ترین تالش 
استودیوی برادران وارنر برای آوردن سوپرمن به پرده عریض سینماست. 
این استودیو سال 2006 برایان سینگر نویس��نده و کارگردان را به کار 
گرفت تا فیلم »سوپرمن بازمی گردد« را بسازد. این فیلم در گیشه های 
فروش موفق بود، اما با واکنش متفاوت منتقدان روبه رو ش��د. برادران 

وارنر پس از موفقیت مجموعه »بتمن«، 
کریستوفر نوالن کارگردان این سه گانه 
را به عنوان مدیر تولید یک نسخه جدید 
از ابرقهرمان معروف قصه های مصور به 
کار گرفت و زاک اسنایدر هم به عنوان 
کارگردان فیلم انتخاب ش��د. فیلمنامه 
»مرد فوالدی��ن« را دیوی��د اس. گویر 
بر اس��اس داس��تانی از خودش و نوالن 
نوشته است. »مرد فوالدین« 1۴ ژوئن 
2013 در قالب های سه بعدی، دوبعدی 

و آیمکس روی پرده سینماها می رود.

مسئولین در کنار هنر
این روزها تجلی��ل از هنرمندان و آثار هنریش��ان در اولویت 
برنامه مسئولین ذیربط قرار گرفته است، به همین لحاظ جا 
دارد در همین جا صمیمانه از آنها تشکر کرده و از دور، دست 
آنها را به گرمی بفش��اریم که دغدغه خ��ود را هنر و هنرمند 
دانس��ته و فضا و امکانات را برای تعالی و پرورش آنها فراهم 
می کنند و در اینجا بر خود الزم می بینیم تا معرفی کوتاهی 
 از تالش این عزیزان برای قدردانی از هن��ر وهنرمند را برای 

خوانندگان بیاوریم:
مس�ئولین در تجلیل از ی�ک اثر هنری: قب��ل از خلق 
یک اث��ر هنری، مس��ئولین بس��تر را برای زای��ش آن آماده 
می کنند تا هنری س��الم تولید ش��ود که بتوان��د در جامعه 
چراغی روش��ن برای همگان باش��د و هیچ گاه عقیده خود 
 را ب��ه هنرمند تحمی��ل نکرده و اث��رش را س��رکوب و نابود 
 نم��ی کنند، حت��ی فض��ا را ب��رای نقد اث��رش نی��ز فراهم 
می کنند تا بتواند در فضایی به دور از تش��ویش به کار خود 

ادامه دهد.
مسئولین درکنار هنرمند: مس��ئولین همیشه و در همه 
میادین ثابت کرده اند که در کنار هنرمند و اثرش تا آخرین 
قطره خون ایس��تاده اند و از آرمان ه��ای او و اثرش حمایت 
می کنند که این نکته را می توان در ارتقای سطح هنری در 
الیه الیه های جامعه مشاهده  و نمود عینی آن را در هنر هفتم 

به خوبی لمس کرد.
مسئولین در کنار اثر هنری: مسئولین تمام هم وغم خود را 
گذاشته اند تا خدشه ای به هنر هنرمند در نبودش وارد نشود 
و حتی اگر الزم باشد از آرمان های خود به صالح جامعه نیز 
می گذرند. حتی در وصیتنامه خود به باقی ماندگان توصیه 
می کنند که اثر را در کنار جس��دش خاک کنند تا وفاداری 

بیش از حد او به هنر به همگان ثابت شود.
مسئولین در کنار ارتقای مکان های فرهنگی: مسئولین 
تمام تالش خود را می کنند تا هرچه بیشتر مکان هایی را برای 
هنر وهنرمند وعالقه مندان آنها فراهم کنند، حتی با تغییر 
کاربری سعی می کنند تا از مکانی که استفاده ای ندارد، به 

خوبی بتوان در جهت ارتقای فرهنگی جامعه گام برداشت.
مسئولین در مراسم خاکسپاری هنرمند: وقتی هنرمند 
فوت می کند، فق��دان او از لحاظ این که دیگر تشعش��عاتی 
خواه مضر و مفید از جانبش حس نمی شود، مسئول را ملزم 
می کند تا با ارسال پیامی در غم جانگداز آن هنرمند وارسته، 
عالقه خود را نس��بت به او با ارس��ال دس��ته گلی به همگان 

نشان دهد. 
در پایان نیز جا دارد از مس��ئولین به خاطر دلمشغولیشان 

نسبت به مقوله هنر کمال تشکر را ابرازداریم. 

این بار س��وژه تازه اس��ت، ولی قصه قدیمی اس��ت و روایت رعنا 
و آدین��ه دو زن ج��وان از دو موقعیت کاماًل متف��اوت خانوادگی 
 و اجتماعی اس��ت که بر اثر حادث��ه ای، با هم مواجه و همس��فر 
می شوند. رعنا زنی کم تجربه و مذهبی اس��ت که به خاطر نیاز 
مالی، پنهانی مسافرکش��ی می کند و آدینه دختری سرکش و 
 مرفه بوده که از خانه خود فرار کرده است. در میانه راه رعنا متوجه 
می شود که همسفرش دارای جنسیتی دو گانه است و قصد تغییر 

جنسیت دارد و.... 
فیلم از لحاظ شخصیت پردازی متفاوت اس��ت؛ از این لحاظ که 
آدینه )شایس��ته ایرانی ( دختری ترنس سکش��وال )موردی که 
در آن فرد احس��اس می کند جنیس��تش آن چیزی که نیست 
 که باید باش��د و س��عی در تغییر جنس��یت خود دارد ( اس��ت، 
زندگی اش به واسطه همین مشکل در سراشیبی قرار گفته و سعی 
در تغییر خود دارد، در صورتی ک��ه درک این واقعیت و پذیرش 
آن برای رعنا )غزل ش��اکری(، غیرممکن و به منزله عبور از همه 

مرزهای اعتقادی و سنتی است.
فیلم »آیینه های روب��ه رو« یک درام اجتماعی اس��ت؛ فیلمی  
 ک��ه از لح��اظ کارگردانی وهمچنی��ن فیلمنام��ه و دیگرعناصر 

فیلم سازی  در س��طح متوس��طی قرار دارد و ش��اید بیننده در 
 بسیاری از لحظات فیلم، احساس تماشای فیلم کوتاه و تله فیلم

را داشته باشد، اما بزرگ ترین شاخصی که در این فیلم مخاطب 
را به خود جذب می کند، موضوع مهمی است که در کمتر فیلمی 

به آن توجه می شود ولی در این فیلم به آن پرداخته شده است.
ولی یادمان نرود س��وژه خوب یک��ی از مهم تری��ن ارکان فیلم 
است اما شرط کافی نیس��ت. این فیلم می توانس��ت فیلم قابل 
تأملی باش��د و در رده فیلم های خوب اجتماعی دس��ته بندی 
 شود. انتخاب موضوع تابو شکن تغییر جنسیت، بسیارحساس و

بحث بر انگیز اس��ت، به شرطی که داس��تان امکان تبدیل شدن 
به یک فیلم نود دقیقه ای را داش��ته باشد. »آیینه های روبه رو« 
قربانی همان مشکل قدیمی سینمای ایران شده است؛ عدم وجود 
فیلمنامه. داستان شروع خوبی دارد. این بار دو ضلع داستان، دو 
زن جوان هستند که یکی س��نتی و دیگری دختری با تمایالت 
 مردانه است. نیمه اول داستان با روایت جاده ای و مونولوگ هایی

که دو کاراکتر از زندگی خود بیان می کنند ارتباط خوبی با بیننده 
برقرار می کند، اما درس��ت در زمانی که قصه بای��د اوج بگیرد، 
داستان به شهر منتقل می شود، فیلم درجا می زند  و کارگردان 

ریتم را فدای تغییر لحن فیلمنامه می کند.
شایسته ایرانی در نقش آدینه موفق ترین کاراکتر داستان است 
و غزل شاکری برای ایفای نقش رعنا همه تالشش را کرده است، 
 ولی انتخاب های غلط همایون ارش��ادی در نق��ش پدری صرفاً 
تک بعدی و نیما ش��اهرخ ش��اهی در نقش برادر، به هیچ وجه با 

ساختار فیلم هماهنگ نیست.
 TS ک��ه در این فیل��م به آن اش��اره ش��ده یکی از مش��کالتی 
اس��ت ک��ه چ��ون در جامع��ه کمت��ر دی��ده می ش��ود ب��ه 
 نوع��ی کنج��کاوی در مخاط��ب را تحری��ک می کن��د

و بیننده در طول فیلم با زندگی آدینه و نحوه برخورد اطرافیان با او 
آشنا می شود که این نوع برخورد را در صحنه های مختلف فیلم 

و در اوج آن؛ یعن��ی در صحنه 
جاده و جایی که رعنا متوجه 
TS بودن آدینه یا همان ادی 
می ش��ود به وضوح می توان 

دید.
اختالل جنسیتی، تابویی بوده 
و هس��ت که باورهای غلطی 
درباره آن وج��ود دارد و هنوز 
هم ذهن خیل��ی از آدم های 
امروزی جامعه م��ا درگیر آن 
است و عوض کردن آن نیز به 
همین راحتی ممکن نیست. 
اطالع��ات و آم��وزش درباره   
این موضوع بس��یار کم بوده 
و پذیرش مش��کل این آدم ها 
کار راحتی نیس��ت، هم برای 
خودشان و هم برای اطرافیان 

آنها.  
این فیلم می تواند ش��روعی باش��د برای بیان این واقعیت که به 
 هرحال این مس��أله درجامعه  امروزی ما وج��ود دارد و حاال باید 
به واس��طه بیان هنری)کتاب،نش��ریه،فیلم،تئاترو...( به نوعی به 
آدم های مدرن یا سنتی امروز جامعه، دید و نگرش درستی درباره 

برخورد با کسانی که درگیر این مشکل هستند، بدهیم.
اما سخن پایانی، این فیلم یک ویژگی خاص دیگر نیز داشت که 
به داستان فیلم و ساختار آن مربوط نیست و آن حضور بانوان به 
عنوان عناصر س��ازنده فیلم است که نش��ان دهنده توانایی آنان 
 در این عرصه و ت��الش برای تثبیت موقعیت خود در س��ینمای 

پدر ساالر است.

به انگیزه اکران فیلم آیینه های روبه رو در اصفهان

آیینه های روبه رو ترک خورد؟!

گروه  هرفیلم سینمایی معموالً از یک زاویه مورد دید مخاطب خودقرار می گیرد؛  برخی به واسطه حضور 
ستارگان سینما، برخی از منظر فیلمنامه، بعضی از جهت کارگردانی و بعضی از لحاظ موضوع.فرهنگ
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پشت صحنه تهران، طهرانمهرجویی، فیلسوف و فیلمساز پشت صحنه درخت گالبی
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - داریوش مهرجوی�ی در ۱۷ آذر ۱۳۱۸ در تهران در محله 
شاپور، درخونگاه، در خانواده ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. در ۱۷ سالگی 
به سینما عالقه مند شد و برای درک بهتر فیلم های روز به آموختن زبان 
انگلیس�ی پرداخت.تحصیالت مقدماتی را در تهران ب�ه پایان برد و یک 
س�ال در هتل آتالنتیک مدیر شد و س�پس 20 س�اله بود که برای ادامه 
تحصیل به کالیفرنیا در آمریکا رفت. نخس�ت به خواندن سینما رو آورد، 
اما خیلی زود سینما را رها کرد و به فلس�فه پرداخت و در سال ۱۳۴۴ از 
دانشگاه یوسی ال ای در لس آنجلس لیسانس فلسفه گرفت. در همین سال 
سردبیری نشریه پارس ریویو در لس آنجلس را به عهده گرفت و سال بعد 
به تهران آمد و در سال ۱۳۴۶ نخس�تین فیلم خود به نام »الماس۳۳«که 

فیلمی بسیار پرهزینه بود را ساخت. این فیلم در 5 بهمن ۱۳۴۶ در تهران 
روی پرده آمد و فروش متوسطی داشت و با توجه به هزینه باالی ساخت 
آن، شکستی تجاری محسوب می شد و توجه منتقدین را هم چندان به 
خود جلب نکرد، اما در ۱۳۴۸ با همکاری غالمحس�ین ساعدی فیلمنامه 
»گاو« را از روی یکی از داستان های کوتاه »عزاداران بیل« نوشته ساعدی 
نوشت و کارگردانی کرد. این فیلم برای مهرجویی و سینمای ایران جوایز 
متعددی را در جشنواره های بین المللی به ارمغان آورد. سینمای ایران با 
او فیلم ها و خاطرات بس�یار خوبی را به یاد دارد که از آن جمله می توان 
به هامون، دایره مینا، پری، س�ارا، بانو، اجاره نشین ها، مهمان مامان و ... 

اشاره کرد. 
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انتخاب موضوع 
تابو شکن 

تغییر جنسیت، 
 بسیارحساس و

بحث بر انگیز 
است، به شرطی 

که داستان امکان 
تبدیل شدن به یک 
فیلم نود دقیقه ای 

را داشته باشد

همایون شجریان در تازه ترین گفتگوی خود، درباره مسائل مختلفی 
صحبت کرده که بخش هایی از آن بدین شرح است:

   کارهای مس��تقل من واقعاً مس��تقل بوده اند. من سعی کرده ام 
آموزه ها و اعتقادات حرفه ای ام را در کار پیاده کنم. در کارهای اول 
که آدم احتیاج دارد اعتماد به نفس الزم را به دست بیاورد، بیشتر 
مشورت می کند، اما بعد از آن، کار ها در روال خودشان طی شدند 

تا به اینجا رسید.

   من هنر را برای مطرح شدن شروع نکردم. من هنر را با نیاز ها و 
انگیزه های دیگری انتخاب کردم.  من اصوالً سعی می کنم بر اساس 
نیاز ها و تغییراتی که در انس��ان پیش می آید کار هایم را ارایه دهم. 
امروز که نسبت به 10 سال پیش از نظر سنی و حرفه ای در شرایط 
دیگری هس��تم، ش��اید کارهای دیگری ارایه بدهم که نس��بت به 

کارهای قبلی من خیلی متفاوت باشد. 
   من موسیقی زیاد گوش می دهم که البته بیشتر موسیقی سنتی 
است، اما اگر موسیقی خوبی در سبک های دیگر به دستم برسد هم 
حتما گوش می کنم. موسیقی خوب در شرایط مناسبش خیلی به 
آدم می چس��بد. من به دلیل حرفه ام گاهی روی یک نوع موسیقی 
متمرکز می ش��وم، اما در زندگی روزمره اتفاقا کم موسیقی گوش 
می کنم؛ چون ما از بس درگیر موسیقی هستیم گاهی نیاز به آرامش، 
سکوت و فاصله گرفتن از موسیقی داریم. در لحظاتی که دلم برای 
موسیقی تنگ می شود، مهم نیست چه نوع موسیقی باشد، مهم این 

است که در آن لحظه کدام نوع برایم خوشایند تر است.
    من کار گروه دارکوب را می پسندم. اوال به این دلیل که تمرکز 

این گروه )گروه دارکوب( روی سازهای کوبه ای است و کارهایی که 
بچه ها می نوازند بسیار جذاب اس��ت. حتی گاهی من بلندپروازی 
می کنم و به دوستان پیش��نهاد می دهم که از نوازنده های خارجی 
دعوت کنند. به هرحال خود من س��ال ها س��از کوبه ای � تنبک � 
زده ام و به ریتم عالقه زیادی دارم. به همین دلیل کار گروه دارکوب 
را خیلی می پس��ندم، به خصوص به خاطر کوبه �� محور بودن آن.  
حتی در موسیقی دارکوب، بیشتر سازهای دیگر هم نقش کوبه ای 
ایفا می کنند، مثال ساز دیجیریدو یا گیتاربیس که گاهی ریتم می زند. 
کنسرت های دارکوب در مجموع برای من خیلی جذاب است و اصاًل 
با بچه ها تعارف نداریم و اگر عالقه مند بودم اصاًل به کنسرت هایشان 

نمی رفتم.
    حامد بهداد هم اس��تعداد زیادی برای خواندن آوازهای محلی 
دارد. البته من کارهای دیگری به غیر از همین س��بک خراسانی از 
ایشان نشنیده ام، اما در خواندن کارهای خراسانی فرم بسیار جذابی 
ارایه می دهد. همیشه هم در پایان کنسرت ها به همایون )نصیری( یا 
خود حامد عزیز می گویم حیف که وقت بیشتری صرف تمرین آواز 

نمی کنی. به هرحال چون تمرکز حامد بهداد بیشتر روی بازیگری 
است، فرصت زیادی ندارد که مثال روزانه یک ساعت برای آواز زمان 
بگذارد. به نظر من آنچه از موسیقی خراسانی در ذهن اوست، خیلی 
جذاب است و توان خوانندگی حرفه ای در سبک محلی خراسانی 

را دارد.
    خیلی کم به صدای خودم گوش می کنم، مگر این که بخواهم 
روی کارهای قبلی قضاوت کنم و اغلب هم این طور می ش��ود که 
افس��وس می خورم که چرا آن را طور دیگری اجرا نکرده ام یا حتی 
ممکن اس��ت به حال و هوایی که در زمان اجرای آن کار داش��ته ام 

غبطه بخورم.
    تئا تر. همیش��ه آن را دوست داش��ته ام، اما هیچ وقت فکرش را 
نکرده ام که خودم وارد آن عرصه بش��وم. به هر حال زندگی سیبی 
است که هزار چرخ می خورد و خدا می داند آینده ما چه باشد. تئا تر 
از آن هنرهایی است که دوست داشتم از آن بهره ای داشته باشم، اما 

مثال در نقاشی هیچ استعدادی ندارم.
منبع : ماهنامه تجربه

تازه ترین حرف های همایون شجریان

حامد بهداد استعداد زیادی برای خوانندگی دارد

مرد فوالدین در برابر سینما 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اشجاری سر از استقالل درآورد
اشجاری مدافع نیم فصل نخست س��پاهان در فصل جاری با امضای 

قراردادی شش ماهه به استقالل پیوست.
مدافع سابق سپاهان که بعد از جدایی این تیم با ملوان مذاکره کرده 

بود، سر از استقالل درآورد و با آبی پوشان به توافق رسید.
قرارداد داخلی وی پس از جلس��ه روز چهارش��نبه منعقد ش��ده و 
شنبه)امروز( قرارداد رسمی اشجاری با اس��تقالل در هیأت فوتبال 
اس��تان تهران به ثبت خواهد رس��ید. اش��جاری حاال در تیم رقیب 
س��پاهان توپ می زند و باالخره در دوران پایانی فوتبالش حضور در 

یکی از تیم های سرخابی لیگ را هم تجربه خواهد کرد.

 ژاپن میزبان 
جام باشگاه های آسیا شد

با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، ژاپن میزبان رقابت های قهرمانی 
فوتس��ال باش��گاه های آس��یا ش��د. پس از جلس��ه کمیته فوتسال 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در مال��زی و تصویب کمیت��ه اجرایی 
کنفدراس��یون، ش��هر ناگویای ژاپن به عنوان میزب��ان رقابت های 
قهرمانی باشگاه های آسیا درمرحله نهایی انتخاب شد. این رقابت ها 
از ۲۷ آگوست ۲۰۱۳ تا اول سپتامبر۲۰۱۳ در ناگویا برگزارخواهد 

شد.

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مدیر تیم های مل��ی وزنه برداری از ۲۸ وزنه ب��ردار برای حضور در 
اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان دعوت کرد که در بین نفرات 
دعوت شده امیرحس��ین نظام الرعایا، رضا قاس��می الویری و ایوب 

مرادی از اصفهان حضور دارند.
این نفرات باید عصر روز دوش��نبه ۱۱ دی با در دست داشتن اصل 
شناسنامه و کارت ملی در محل سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی 
 آزادی، خ��ود را ب��ه کادر فنی معرف��ی کنند. دور جدی��د تمرینات 
تیم های ملی نوجوانان و جوانان هم از ۱۲دی ماه زیر نظر کوروش 
 باقری و جورج زاالی آغاز می ش��ود تا از می��ان این ۲۸ وزنه بردار

۱۶ وزنه ب��ردار در قال��ب دو تیم ۸ نف��ره نوجوان��ان و جوانان برای 
حض��ور در رقابت های قهرمان��ی جهان معرفی ش��وند. رقابت های 
قهرمانی نوجوانان جه��ان – انتخاب��ی المپیک ۲۰۱۴ نوجوانان- 
 از ۱۷ تا ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۲ در تاشکند ازبکستان و رقابت های

قهرمانی جوانان جهان از۱۳ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ در لیمای 
پرو برگزار می شود.

سپاهان در اولین دیدار میزبان است
برنامه زمانبندی شده دیدارهای نمایندگان ایران در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد. طبق این برنامه، سپاهان ۹اسفندماه 
 در اولین دیدار در اصفهان ب��ا برنده النصر و لوکوموتیو ازبکس��تان 
روبه رو می ش��ود. ۲۶ فوریه - ۸ اسفند- رس��ما این رقابت ها آغاز 

خواهد شد.

باریج اسانس همچنان در منطقه خطر
نیم فصل نخس��ت لیگ برتر والیبال باش��گاه های کش��ور با قهرمانی 
 پیش��گامان کویر یزد و ایس��تادن باریج اسانس کاش��ان در رده دهم 

به پایان رسید.
هفته یازدهم و پایانی از دور رفت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور روز 
چهارشنبه با انجام شش دیدار پیگیری شد. پیشگامان کویر یزد به رغم 
شکست برابر میزان خراسان، قهرمان نیم فصل شد. در صورت پیروزی 
 متین، شاگردان کارخانه دور رفت را با صدرنشینی به پایان می بردند. 
به جز شهرداری ارومیه و آلومینیوم المهدی که در میانه های جدول به 
سر می برند و چندان نگران سقوط به رده های پایین تر نیستند، چهار 
تیم شهرداری تبریز، باریج اسانس، نوین کش��اورز و جواهری گنبد با 

کسب کمترین امتیازات در منطقه خطر به سرمی برند.

در موفقیت ها نیشم می زنند
قلعه نویی/سرمربی تیم استقالل

همان طور که پس از مراسم قرعه کشی اعالم کردند استقالل 
در سخت ترین گروه قرار گرفته و ما کار دشواری داریم، 
اما بدانید که نام تیم ما هم استقالل است و باید طوری 
در این مسابقات حاضر شویم که باقدرت کار را شروع 
کرده و از گروه خود صعود کنیم. اگر اجازه بدهند ما با 
قدرت کارمان را آغاز می کنیم، اما عده ای متأس��فانه با 
من و استقالل مشکل دارند. داستان من همان داستان 
مار و پله اس��ت. هر جایی که باال می رود و جام می گیرد 
نیش می زند. چند روزی که پس از صعود استقالل، به 
رتبه های باالی جدول نیز رسیده ایم، نیش هایشان 
را ش��روع کردند و مرا می زنند. باید بدانیم که لیگ 
قهرمانان یک نگاه فراتر از باشگاهی است، بنابراین 
باید به صورت ملی به آن نگاه کرد. هر رش��ته ای 
که باشد مهم نیست، اما من می دانم که دشمنانم 

دست از نیش زدن هایشان برنخواهند داشت.
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اخراجی های 
ذوب آهن در نیم فصل

 سردار از »روبین کازان« 
سردرآورد

س��رمربی ذوب آهن که پیش از این، خبر از تغییراتی وس��یع در ترکیب 
تیمش داده بود، به دنبال این اس��ت که در روزه��ای آینده این تغییرات 

را انجام دهد.
 گفته می شود فرهاد کاظمی نام هفت بازیکن را در فهرست مازاد خود 

قرار داد و باشگاه ذوب آهن با این بازیکنان فسخ قرارداد می کند.
گویا ابراهیم محمدی، هوگو ماچادو، احم��د محمدپور، میالد میرترابی، 
مجتبی بابک، حمید پروار و استویچکوف، نفراتی هستند که در فهرست 

مازاد این باشگاه اصفهانی قرار دارند.
اس��تویچکوف بازیکن مقدونیه ای ذوب آهن بدون این که به مس��ئوالن 
باشگاه ذوب آهن اطالع دهد، دیگر در تمرینات این تیم حاضر نشده است.

س��ردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتب��ال جوانان ایران و تیم س��پاهان با عقد 
قراردادی چهار ساله به تیم فوتبال بزرگساالن روبین کازان تاتارستان روسیه 
پیوست. این مهاجم گلزن تیم ملی جوانان که در دو سال اخیر درخشش بسیار 
خوبی در تیم های ملی پایه و باشگاهی داشته است از چندین تیم بزرگ داخلی 
و حتی اروپایی پیشنهاد داشت که سرانجام پیشنهاد روبین کازان تاتارستان 
یکی از پرافتخارترین تیم های روسیه و مطرح اروپایی را قبول کرد و به این تیم 
رفت تا بتواند فوتبال خود را در اروپا ادامه دهد. آزمون یک ماه دیگر ۱۸ ساله 
خواهد ش��د تا به این ترتیب یکی از جوان ترین لژیونرهای فوتبال ایران لقب 
گیرد. سال گذش��ته نیز علیرضا حقیقی دروازه بان تیم پرسپولیس با امضای 

قرارداد چهارساله با تیم روبین کازان، به این تیم پیوست.

توافق نکونام با النصر
کادر فنی اس��تقالل و امیر قلعه نویی با انتقال جوادنکونام به تیم 
فوتبال النصر موافقت کرده اند. ش��اید دلیل این موافقت، س��ود 
قابل مالحظه ای باش��د که از این انتقال، نصیب باشگاه استقالل 

خواهد شد.

بازگشت مسی به تمرینات بارسا
مهاجم آرژانتینی بارس��لونا پ��س از مصدومیت 
در دی��دار تیمش براب��ر بنفیکا، روز پنج ش��نبه 
در تمرین حاضر ش��د و زیر نظر کادرپزشکی به 

فیزیوتراپی پرداخت.

مورینیو گیوتین آنچلوتی
با جدی ش��دن خبر حضور مورینیو در تیم پاری س��ن 
ژرمن،سرمربی این تیم می گوید: مورینیو یک گیوتین 
باالی سر من است وکامال روشن است وقتی  بد نتیجه 
گرفته ام سایه سرمربی دیگر را باالی سرم احساس کنم. 03

ورزش به روایت تصویر
چسبندگی بازیکن مازاد پرسپولیس به ژوزهپروین و کادرش در مقدماتی جام جهانی 1994بوژان زائیچ؛ هافبک صربستانی استقاللمیالن سوشاک؛ مدافع جدید سپاهان

 پترو هم 
ویلیامز را می خواست

کری��س ویلیامز در ح��ال حاضر برای 
نجمه 
کرمی

فوالدماهان بازی می کند، اما گویا این 
بازیکن آمریکایی قبل از آمدن به ایران 
و انتخ��اب تیم اصفهانی، از مس��ئوالن پتروش��یمی هم 
پیشنهاداتی داشته اس��ت. این که چطور این بازیکن به 
پیش��نهاد ماهانی ها جواب مثبت داده و یا این که بحث 
خواس��تن او از س��وی پترویی ه��ا چقدر صح��ت دارد، 
موضوعی اس��ت که زاینده رود آن را بررسی کرده است.

گویا برای کریس، شرایط آب و هوایی اصفهان بر شرایط 
مالی پتروشیمی ارجحیت داشته است.

   حاتمی: نه صحت ندارد
مهران حاتمی س��رمربی تیم پتروشیمی ماهشهر عالقه 
ای ب��ه صحبت کردن درای��ن باره ندارد و م��ی گوید: ما 
عرفان نساج پور و سانی بچیروویچ را جذب کرده ایم و با 
بازیکن خارجی دیگری هم صحبت نکرده ایم. در واقع وی 
موضوع مذاکره با ویلیامز، قبل از جذب عرفان نساج پور را 
کامال تکذیب می کند و معتقد است: ما حتی قصد جذب 
این بازیکن برای بازی های غرب آس��یا را هم نداش��تیم 

واین موضوع صددرصد شایعه است.
   صادق زاده: اقدامات پترو به جایی نرسید

اما سرمربی تیم فوالدماهان در این باره نظر دیگر دارد. او 
می گوید: ما بعد از آن که با کریس وارد مذاکره شده و به 
توافقات اولیه رسیدیم، شنیدیم که مسئوالن پتروشیمی 

برای جذب او ابراز تمایل کرده اند.
 محس��ن صادق زاده می گوید: این موضوعی اس��ت که 
نمی شود خیلی آن را باز کرد، چرا که د ر حد حرف و یک 
اقدام مقطعی بود. آنها زمانی اق��دام کردند که کریس با 
ما به توافق رس��یده بود و به نظرم این موضوع تمام شده 
اس��ت. وقتی به او می گوییم مهران حاتمی این موضوع 
را کامال تکذیب می کند، می گوید: نه، آقای حاتمی هم 
از این قضیه خبر دارد،آنها می خواستند با جذب بازیکن 
خارجی از س��همیه غرب آسیا اس��تفاده کنند که البته 

موفق به این کار نشدند، چون دیر اقدام کرده بودند.
به گفته یک منب��ع آگاه، گوی��ا ویلیامز بع��د از مذاکره 
 ب��ا ماهان��ی ه��ا از پیش��نهاد پتروش��یمی خب��ردار 
می شود و با وجودی که مبلغ پیش��نهادی پترو کمی از 
پیشنهاد باشگاه اصفهانی باالتر بوده، آشنایی قبلی این 
بازیکن با آب و هوای هر دو ش��هر، او را مجاب به انتخاب 

اصفهان کرده است.

توپ و تور

تغییراتی که در رأس سازمان لیگ با جانشینی بهروان به جای عزیز 
محمدی به وقوع پیوست، نه تنها سودی برای فوتبال ایران نداشت 
بلکه باعث شد مهم ترین نقطه قوت لیگ که برگزاری منظم بازی 

هایش بود نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
اتفاق دیگر در لیگ امس��ال نوس��انات قیمت ارز ب��ود که حتی بر 
 حضور خارجی های فوتب��ال ایران هم تأثیر گذاش��ت و خیلی از 
تیم ها مجبور شدند با خداحافظی از بازیکنان خارجی خودشان، 
الاقل کمی هزینه ه��ا را کاهش دهند، ولی نکت��ه امیدوار کننده 
اینجاست که تیم هایی مثل راه آهن و فوالد در کنار ملوان با استفاده 
از همه پتانسیل های خود به گونه ای بازی کردند که فوتبال ایران 
از حالت سه قطبی خارج شد و نزدیکی امتیازات مدعیان در صدر 

 جدول، الاقل این امیدواری را ایجاد کرده که با کمتر ش��دن فشار 
بازی های تیم ملی در طول زمستان، برگزاری مسابقات نیم فصل 
دوم از قاعده و نظم بیشتری نسبت به نیم فصل اول برخوردار باشد 
تا شاید از این طریق بازی های جذاب و دیدنی بین تیم های مدعی 
 برای چند ماه هم که شده ناکامی های فوتبال ایران را از یاد مردم

 ببرد. البته لیگ دوازدهم برای فوتبال اصفهان شرایطی متفاوت 
داشت و سپاهان و ذوب آهن مصداقی برای یک چشم خندان و یک 

چشم گریان فوتبال نصف جهان بودند.
 از یک طرف س��پاهان با وجود از دس��ت دادن س��تاره هایی مثل 
سیدجالل، س��زار، کریمیان و رحمان احمدی با ترکیبی متفاوت 
وارد لیگ دوازدهم شد و در نهایت هم با رسیدن به عنوان قهرمانی 

نیم فصل، ب��از هم قدرت فوتب��ال اصفهان را به بقی��ه اثبات کرد، 
اما در س��وی مقابل ذوب آهن در کابوس وارتری��ن فصل فوتبالی 
اش حت��ی با وجود تعویض س��رمربی هم نتوانس��ت ب��ه رتبه ای 
بهتر از جایگاه ش��انزدهم برس��د که این مس��ئله ب��ه هیچ عنوان 
درخور سابقه و افتخارات این تیم نیست و کادر فنی ذوبی ها باید 
 تالش کند تا در نیم فص��ل دوم الاقل از جمع فانوس به دس��تان

 جدا شود.
ردو بدل شدن ۳۳5 گل در کل نیم فصل در هر مسابقه، آماری برابر 
با ۲/۱۸ گل در هر مسابقه را به ثبت می رساند که آماری مناسب 
از لحاظ تعداد گل در مسابقات لیگ امسال است و به همین خاطر 
کمتر مسابقه ای در لیگ امسال با تساوی بدون گل به پایان رسید. 
از بین هجده تیم حاضر در لیگ دوازدهم، ش��ش تیم در طول نیم 
فصل مجبور به ایجاد تغییر در نیمکت تیمش��ان شدند تا شاید با 
وارد کردن ش��وک، جایگاه مناس��ب تری در جدول پیدا کنند که 

فعال فقط حضور احمدزاده در 
ملوان ج��واب داده و پنج تیم 
دیگر تفاوت زیادی نس��بت به 
ابتدای فصل نداشته اند. شش 
تغییر در بین هجده تیم، یعنی 
این که یک سوم از نیمکت های 
لیگ برتر فوتب��ال ایران لرزان 
بوده و شاید ادامه این تغییرات 
در طول نیم فصل دوم، اسامی 
مربی��ان اخراجی را ب��ه تعداد 
انگشتان دو دست هم برساند. 

لیگ امس��ال از لحاظ معرفی 
 پدی��ده، موفق عم��ل نکرد و 
تک ستاره هایی مثل یعقوب 
کریم��ی که در ابت��دای فصل 
موف��ق بودن��د، در ادامه لیگ 
اف��ت کردند ت��ا بازهم خبری 

از رو شدن یک س��تاره جدید در فوتبال ایران نباشد. البته به غیر 
 از رقابت نزدیکی که در صدر جدول ش��کل گرفته باید اش��اره ای

هم به تیم های قعرنش��ین داش��ت که با اطالع از افزایش سهمیه 
 س��قوط به ۴/5 تی��م در پایان فص��ل، همه برای س��قوط نکردن 
می جنگیدند و با توجه به هفده ب��ازی باقیمانده در نیم فصل دوم 
بدون شک مسابقات از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد شد و 
حدود ده تیم برای فرار از لیگ دسته اول دس��ت به رقابتی دوئل 
گونه در مسابقات لیگ خواهند زد. در بحث داوری مسابقات لیگ 
هم با تغییر چندان��ی روبه رو نبودیم و خداحافظ��ی داورانی مثل 
 محمود رفیعی، مسعود مرادی و هدایت ممبینی جا را برای حضور 
جوان ترها باز کرد، ولی با این وجود باز هم هفته ای نبود که تیم ها 
به داوری معترض نباشند و اعتراض به عملکرد تیم داوری از سوی 

مربیان تبدیل به یک عادت همیشگی شده بود.

در انتظار نیم فصلی متفاوت

کی روش لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در حالی با برگزاری 15۳ مسابقه به ایستگاه  مسعود 
نیم فصل رسید که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی جداگانه نسبت به افشاری

لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس کی روش تقریبا لیگ را از رونق خارج کرد و تعطیالت حدودا 20 روزه در بین هفته های مختلف لیگ باعث 

شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 
تیم ها در حالی هفده بازی انجام دادند که در بیشتر اوقات فصل مشغول آماده سازی بودند و عدم حضور متوالی 
در مسابقات رسمی به نوعی همه را از فوتبال ایران دلس�رد کرده بود. به همین خاطر برنامه ریزی مسابقات هم با 
مشکالت فراوانی روبه رو بود و تعویق چند مسابقه که شاهکار آن در بازی داماش و استقالل به وقوع پیوست برای 

چند هفته اعداد مختلفی را در مقابل تعداد بازی های تیم ها به ثبت رسانده بود. 

س��ومین حریف تیم س��پاهان در مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان آس��یا از بین تیم های النصر امارات و لوکوموتیو تاشکند 

انتخاب خواهد شد.
برای تیم اصفهانی که هیچ گاه در تقابل ب��ا تیم های ازبک خاطره 
خوشی نداشته اس��ت، صعود النصر می تواند جذاب تر باشد؛ اول 
به خاطر پیروزی دلچس��ب مقابل این تیم در دوره گذش��ته لیگ 
قهرمانان آسیا و دوم به خاطر پرواز برونو سزار؛ ستاره ای که به خاطر 

پول، اصفهان را به مقصد دبی ترک کرد.
اما به لحاظ کیفی و شرایط بازی نمی توان این دو تیم را با یکدیگر 
 مقایس��ه کرد. تیم لوکوموتیو تاشکند، تیمی اس��ت که زیر سایه 
تیم های پاختاکور و بنیادکار قرار داشته و به عنوان تیم سوم لیگ 
 ازبکس��تان می تواند ش��انس لیگ قهرمانان آس��یا را دنبال کند. 
رقابت های لیگ ازبکستان هنوز ش��روع نشده و در طی هفته های 
آتی برگزار می شود. تیم ازبک هنوز ترکیب کامل خود را برای فصل 

جدید نمی شناسد، ولی به هر حال با تعدادی از بازیکنان جنگنده 
 ازبک و بازیکنانی نظی��ر فومنکا)ملی پوش لیتوان��ی(، دو بازیکن 
ملی پوش ارمنس��تان، یک تاجی��ک و یک ترکمنس��تانی حریف 

سرسختی خواهد بود.
ولی اگر تیم اماراتی صعود کند؛ تیمی که ش��انس بیش��تری برای 
 صع��ود دارد. النصر در ح��ال حاض��ر با ۲۲ امتی��از از ۱۱ بازی، 
جدی ترین تعقیب کننده تیم العین در لیگ امارات است. در بین 

بازیکنان این تیم، برونو سزار که احتیاجی به معرفی ندارد، جوزپه 
ماسکارا چهره شناخته شده فوتبال ایتالیا که به واسطه حضور والتر 
زنگا در رأس کادر فنی النصر به این تیم پیوس��ته است و یک دور 
کامل در اکثر تیم ه��ای اماراتی نظیر ناپولی، ن��وارا، کاتانیا، پالرمو 
و... زده اس��ت، دیگر بازیکن این تیم اس��ت و لئو لیما هافبک بازی 
 ساز و مطرح برزیلی این تیم نیز همچنان مرد اول خط هافبک تیم 

آبی پوش دبی است.

نگاهی به حریفان سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا

اگر برونو سزار به اصفهان بیاید...

 تیم هایی مثل 
راه آهن و فوالد در 

 کنار ملوان 
با استفاده از همه 

 پتانسیل های خود 
به گونه ای بازی 

کردند که فوتبال 
 ایران از حالت 

 سه قطبی 
خارج شد

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 935   |  December  8   ,2012  |  8 Pages Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 935  |  December  8   ,2012  |  8 Pages 



یادداشت

 درخشش دانشگاه شهرکرد 
در کشور  

دانشگاه ش��هرکرد رتبه 17 کش��ور در قبولی دانش آموختگان دوره 
کارشناسی ارش��د به دکتری تخصصی را کس��ب کرد.رییس دانشگاه 
شهرکرد از کسب رتبه چهارم بین دانش��گاه های بزرگ در فعالیت های 
فرهنگی و رتبه 17 کشور در قبولی دانش آموختگان کارشناسی ارشد 

در مقطع دکتری تخصصی توسط دانشگاه شهرکرد خبر داد. 
اس��ماعیل اس��دی در گفتگو با اعضای هی��أت علمی دانش��کده هنر 
با تأکید ب��ر این ک��ه پیرو فرمایش��ات رهب��ر معظم انق��اب اقتصاد 
 مقاومتی مبنای حرکت دانشگاه ش��هرکرد قرار گرفته است، گفت: با 
برنامه ریزی های دقیق تر و تاش بیشتر، حرکت جهشی دانشگاه در 

توسعه ادامه دارد.  
وی افزود: 34 رشته دکتری تخصصی و نزدیک به 60 رشته کارشناسی 
ارشد در دانشگاه شهرکرد نش��ان دهنده توسعه چشمگیر تحصیات 
تکمیلی در این دانشگاه است.  اسدی با اشاره به تشکیل هیأت ممیزه 
مستقل دانشگاه ش��هرکرد، این مهم را معلول توان علمی و پژوهشی 
مجموعه دانش��گاه دانست و اظهار داشت: دانش��گاه شهرکرد توانسته 
از نظر علمی و توان پژوهش��ی به جایگاهی دس��ت یابد که بخشی از 
اختیارات وزیر در قالب هیأت ممیزه مس��تقل به دانش��گاه ش��هرکرد 
تفویض شد.  به گفته وی، دانشگاه شهرکرد در سال 90نیز رتبه چهارم 
کشور و رتبه اول دانشگاه های شهرس��تانی را در جذب اعضای هیأت 

علمی کسب کرده است.

خطیب جمعه شهرکرد:

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
توان دفاعی ایران را نشان داد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و امام جمعه 
شهرکرد، شکار پهباد جاسوس��ی آمریکا را نشان دهنده 

توان دفاعی ایران در برابر تهدیدات دشمنان دانست.
حجت االسام محمدعلی نکونام در خطبه های این هفته 
نماز جمعه شهرکرد در مصای بزرگ امام خمینی )ره( 
این شهر، افزود:شکار دو پهباد جاسوسی آمریکا از سوی 
دالورمردان ایرانی، نش��ان داد که توان دفاعی ایران در 

برابر تجهیزات پیشرفته دشمن باالست.
وی تأکید کرد: جمهوری اس��امی ایران تنها کش��وری 
است که موفق به ش��کار این گونه پهبادهای جاسوسی 
شده اس��ت. نکونام با نکوداش��ت روز جهانی هواییمایی 
یادآور شد: این ش��کار بزرگ باعث شد توان هوایی ایران 

در تمام جهان برای یک بار دیگر زبانزد همگان شود.
خطی��ب جمعه ش��هرکرد ب��ا گرامیداش��ت ای��ن روز، 
 خواس��تار افزایش پروازهای فرودگاه بی��ن المللی مرکز 

چهارمحال و بختیاری شد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه ش��هرکرد،با 
گرامیداش��ت یاد و خاطره آیت اهلل دستغیب، از شهدای 
محراب،گفت: در حالی که منافق��ان کوردل بارها باعث 
ترور دانشمندان و علما ش��ده اند،آمریکا به بهانه حقوق 

بشر از گروه های تروریستی حمایت می کند.
نکونام یادآور ش��د: دفاع از تروریس��م ب��ه بهانه حقوق 
بش��ر،تضادی اس��ت که کش��ورهای غربی اکنون دچار 
آن ش��ده اند. وی س��الروز معرفی صدام به عنوان حمله 
کنن��ده و آغازگر جنگ تحمیلی علیه ای��ران را یادآوری 
 کرد و گفت: شرق و غرب پشت سر صدام حسین بودند، 
اما خدا خواست که دشمنان انقاب اسامی ایران ذلیل 

شوند.
خطی��ب جمعه ش��هرکرد پژوه��ش را تکمی��ل کننده 
 علوم دانس��ت و بر تحقق کامل آن در بین دانش��گاه ها و 

دستگاه های اجرایی تأکید کرد.
نکونام،اخ��اق را یکی از دانش��کده های دانش��گاه قیام 
 امام حسین )ع( دانس��ت و گفت: امام حسین) ع( مظهر 

اخاق مداری برای همه مردم هستند.
ائمه جمعه سراسر چهارمحال وبختیاری نیز در این هفته 
نقش ش��ورای عالی انقاب فرهنگی را در تدوین س��ند 

فرهنگی بسیار مهم برشمردند.

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
  رضا گنجی

بر اساس گزارش مقایسه شاخص برنامه و عملکرد شرکت شهرک های  
 صنعتی اس��تانی که هر نیم س��ال از س��وی س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران منتش��ر می شود، شرکت ش��هرک های 
صنعتی چهارمحال و بختیاری رتبه نخس��ت کش��وری را کس��ب کرد. 
بررس��ی  میانگین درصد تحقق برنامه های شرکت های استانی، بیانگر 
 آن است که چهارمحال و بختیاری با 81 درصد، بیشترین درصد تحقق 
شاخص های برنامه را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که 
متوسط تحقق شاخص برنامه 
شش ماهه نخس��ت کشور در 
سال جاری، 52 درصد است. 
در این بررس��ی اس��تان های 
کرمان و اصفه��ان به ترتیب با 
76 و 73 درصد تحقق اهداف، 
رتبه های دوم و سوم را کسب 

کردند.

شرکت شهرک های صنعتی استان 
شرکت برتر ملی شد

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
مهلت بیمه پذیری محصوالت زراعی تمدید شد

الماس مجیدی، مدیرعامل بانک کشاورزی استان گفت: با توجه به استقبال زارعین در 
 بیمه محصوالت زراعی پاییزه و محدودیت زمان��ی مهلت بیمه پذیری، با پیگیری های

صورت گرفته مهلت انعقاد قرارداد بیمه محصوالت زراعی گندم تا پایان آذرماه تمدید شد. 
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محمدکاظم منزوی با اعام این خبر، اظهار داشت: صنعتگران واحد 
تولیدی و ساخت قطعات کشتی چهارمحال وبختیاری، گواهینامه 

بین المللی ساخت قطعات کشتی را دریافت کردند.
به گزارش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری، وی ادامه داد: این گواهینامه از سوی شرکت های معتبر 
سازنده قطعات کشتی آمریکا و فرانس��ه پس از سه سال آزمایش 
 قطعات این واحد تولیدی در آب های خلیج فارس و آزمایشگاه های

تخصصی به صنعتگران این واحد اعطا شد.
وی اضافه کرد: مقاومت س��ازه در برابر ش��رایط نامس��اعد جوی، 
 س��ازگاری با محی��ط و هماهنگ��ی با س��امانه ه��ای مختلف و  
فرآورده های ساخت داخل از ویژگی های قطعات ساخته شده در 
این واحد تولیدی است. منزوی با بیان این که قطعات تولید شده در 
این واحد تولیدی نظیر ترمز گیربکس، سامانه نیرو محرکه عرشه، 
درب و پنجره و قطعات ایمنی پیش از این از هلند، آلمان و روسیه 
وارد ایران می شد، ادامه داد: هم اکنون این قطعات عاوه بر این که 
60 درصد ارزان تر از قیمت مشابه خارجی ساخته می شود، قدرت 
رقابت در بازارهای جهانی را نیز دارد. گفتنی اس��ت، واحد ساخت 

قطعات کشتی چهارمحال و بختیاری از سال 81 فعالیت خود را در 
شهرکرد آغاز کرد.

رشد 9 درصدی برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
مع��اون بازرگانی خارج��ی س��ازمان، صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری از رشد 9 درصدی برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر 
 داد. رحمت اهلل صفری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
12 نمایشگاه تخصصی در اس��تان برگزار شده است. این مسئول 
با اش��اره به نمایش��گاه های برگزار ش��ده در این اس��تان، گفت: 
نمایش��گاه های لوازم خانگ��ی، مبلمان، خودروهای کاس��یک، 
کشاورزی و صنایع دستی از جمله نمایشگاه های برگزار شده است. 
وی هدف از برگزاری نمایش��گاه های تخصصی را بازاریابی داخلی 
و صادراتی دانس��ت و گفت: هدف از برگزاری نمایش��گاه توسعه و 
گس��ترش صنعت، بازاریابی داخلی و صادرات��ی و عرضه آخرین 
دستاوردها به بازدید کنندگان اس��ت. صفری با اشاره به ضرورت 
برگزاری نمایشگاه و اهمیت ش��رکت در آن، خاطرنشان کرد: در 

تعریفی گویا و کوتاه، نمایش��گاه را می توان تبلیغ زنده نامید؛ چرا 
که در نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف 
کننده و کاال ی��ا خدمات در ی��ک زمان و مکان مناس��ب گردهم 
می آیند. این مسئول ادامه داد: نمایش��گاه مکانی برای به نمایش 
گ��ذاردن توانمندی ها و پیش��رفت های یک منطقه یا کش��ور در 
زمینه های گوناگون اس��ت، همچنین برگزاری نمایشگاه موجب 
افزایش و باال رفتن س��طح اطاعات و دانش عمومی، علمی و فنی 
بازدیدکنندگان می شود. صفری اذعان داشت: در جهان امروز به 
طور کلی نمایشگاه ها صرفاً به خاطر اهداف تجاری برگزار نمی شود، 
به همین دلیل می��زان موفقیت یک نمایش��گاه صرف��اً به خاطر 

اهداف تج��اری نیس��ت؛ زیرا 
دس��تاوردهای یک نمایشگاه 
وسیع  تر و گس��ترده تر است از 
مبادالت تجاری که در جریان 
دایر بودن نمایشگاه، میان تجار 
و غرفه داران صورت می پذیرد.

توزیع 200 تن برنج در 
چهارمحال و بختیاری 

مع��اون بازرگان��ی داخل��ی 
س��ازمان صنع��ت، مع��دن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری 
از توزی��ع 200 ت��ن برن��ج از 
ابتدای ایام مح��رم تاکنون در 
بین هیأت ه��ای مذهبی این 

استان خبر داد.
علیرضا جیان در گفتگو با فارس در شهرکرد  اظهار داشت: از ابتدای 
ماه محرم تاکنون200 تن برنج، 100 تن شکر، 50 تن گوشت قرمز 
و روغن به وفور در بین هیأت های مذهبی استان و مردم توزیع شده 
است. وی افزود: هر کیلوگرم برنج 780 تومان، شکر 580 تومان و 
روغن نباتی چهار و نیم کیلوگرمی یک هزار و 50 تومان عرضه شده 
است. جیان بر ضرورت نظارت بر بازار اش��اره کرد و گفت: روزانه 
تعداد زیادی از واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی مورد بازرسی 
بازرسان بازرگانی قرار می گیرد که بر اس��اس آن با متخلفان بازار 
برخورد جدی می ش��ود. معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه عرضه مس��تقیم 
کاال را بخشی از برنامه  دولت به منظور اجرای برنامه سیاست تنظیم 

بازار دانست .

کوتاه از سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 

ایران، رتبه هشتم دنیا را در تولید قطعات کشتی از آن خود کرد

معاون تولید و امورصنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با اضافه  گروه 
شدن صنعتگران استان به جمع دارندگان فناوری ساخت قطعات کشتی، ایران رتبه هشتم شهرستان

دنیا در تولید قطعات کشتی را از آن خود کرد.

 از ابتدای   سال جاری 
تاکنون 12 نمایشگاه  

تخصصی در استان 
با هدف توسعه و 

گسترش صنعت، 
بازاریابی داخلی و 
صادراتی و عرضه 

آخرین دستاوردها 
به بازدیدکنندگان 

برگزار شده است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
6022 شماره: 604/91 ش ح 14 بموجب رأی شماره 1089 تاریخ 91/6/29 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آق��ای مجید محمدیان 
مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویس��ت و پنجاه هزار ریال 
)17/250/000 ریال( بابت یک فقره چک به ش��ماره 406829-91/2/8 عهده بانک سپه و مبلغ 
س��ی و ش��ش هزار ریال )36/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اج��رای حکم در حق محکوم 
له آقای عبدالرضا ندافی با وکالت آقای ش��یرزاده نش��انی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه 
س��یمین ساختمان مرجان ط 3. 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 دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم 

می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
6023 شماره پرونده: 8400400200300008/1 شماره بایگانی پرونده: 8400008/1 شماره 
ابالغیه: 9100510200303381 بدینوسیله به فالمرز سنمار اصفهانی فرزند اصغر به شماره 
شناس��نامه 52687 س��اکن آدرس اصفهان خیابان امام گز سکه کوی آرمان پالک 5 بدهکار 
پرونده کالس��ه 8400400200300008/1 که برابر گزارش مامور ابالغ ش��ناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی به ش��ماره 1458- 82/8/11 بین شما و مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ 3/857/846 ریال اصل بدهی و مبلغ 1/135/744 ریال خسارت 
تاخی��ر تادیه تا تاریخ 84/6/15 و از آن پس روزانه مبلغ 3306 ریال به ان اضافه می گردد و 
همچنین نیم عش��ر اجرایی به صندوق دولت بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف: 14159 اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

مزایده
6024 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان درنظر دارد درخصوص کالسه پرونده 
اجرایی 486/90 اجرایی ح8 جلس��ه مزایده ای روز یک ش��نبه مورخ 1391/10/3 س��اعت 8 
ت��ا 9 صبح برگ��زار نماید. پرونده له آقای جهانگیر ش��هدادی فرزند محمد ب��ا وکالت آقایان 
مصطفی غفاری و حس��ین مزاجی به نش��انی اصفهان، چهارباغ باال، ک��وی عطاءالملک، پ4، 
واح��د2 علیه بهمن ش��هدادی با وکالت آق��ای محمدعلی باقری به نش��انی اصفهان، ابتدای خ 
بزرگمهر، جنب بانک صادرات، نبش کوچه معراج، س��اختمان س��جاد، طبقه س��وم، و آقایان 
هرمز و عباس��علی ش��هدادی به نش��انی خ آبش��ار دوم، روبروی زمین تنیس، س��اختمان 
آرام، زنگ شش��م می باش��د. مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع و فرد و یا افرادی برنده 
مزایده می باش��ند که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید و 10 درصد مبلغ کارش��ناس را نقدا 

با همراه داش��ته باش��ند. طالبین خری��د می توانند پن��ج روز قبل از مزای��ده ضمن هماهنگی 
این اجرا از اموال بازدید نمایند. مزایده در س��اختمان کل دادگستری اصفهان واقع در خیابان 
ش��هید نیکبخت، طبقه سوم، اتاق 315، دفتر شعبه هش��تم دادگاه حقوقی اصفهان برگزار می 
گردد. مزایده در راس��تای دس��تور فروش پالک ثبت��ی به ش��ماره 28/5266 بخش 14 ثبت 
اصفهان به نشانی خانه اصفهان، میدان گلها، خ سپاه، کوچه آزادی، پ139، طبقه اول می باشد 
که در تصرف خانم فاطمه بشیری می باشد. مشخصات موضوع مزایده: خانه ای به مساحت 
مفید 174 مترمربع در طبقه اول قرار داشته و بر روی عرصه فقط دو واحد ساختمان در دو 
طبقه همکف و اول با دیوارهای آجری و اس��کلت فلزی با س��قف های تیرآهن و آجر احداث 
گردیده و طبقه اول دارای یک جلد س��ند مالکیت به ش��ماره ثبت 64941 ثبت شده در صفحه 
513 دفتر 481 و مشتمل بر سه اطاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 
و انباری و تراس و اش��تراکات آب و برق و گاز و قدرالس��هم از سایر مشاعات و مشترکات 
از جمله پارکینگ و حیاط ش��مالی است. با عنایت به موقعیت محل، کیفیت اعیانی و مصالح به 
کار رفته، میزان عرضه و تقاضا و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ش��ش دانگ این واحد 
2/700/000/000 ری��ال )دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد. م الف: 

14537 شعبه 8 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
6025 اج��رای اح��کام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای 
در خص��وص پرون��ده کالس��ه 385/89 ج 1 ل��ه آقای مه��رداد و مهدی عظیم��ی و محکوم 
علی��ه حس��ن صفایی به نش��انی زینبیه، کوی عمان س��امانی، چهارراه ق��دس، پ 488 مبنی 
ب��ر مطالبه 381/643/936 ریال اصل خواس��ته و هزینه دادرس��ی و اجرای��ی متعلقه و مبلغ 
11/250/000 ری��ال حق االجرای دولتی در روز 5ش��نبه 91/10/7 از س��اعت 9 تا 10 صبح 
در محل اجرای احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه س��وم دادگستری کل واقع 

در خ ش��هید نیکبخت جهت فروش 13/125 حبه از 60 حب��ه از 72 حبه پالک 14915/12148 
ش��ماره ثبتی 61181 س بخش 5 ثبت اصفهان از س��هم االرث محکوم علیه به نشانی زینبیه، 
کوی عمان س��امانی، چه��ارراه قدس، پ 486 ک��ه اوصاف ملک عبارتن��د از حدود 102/50 

مترمرب��ع عرصه و ح��دود 130 مترمربع اعیانی مش��تمل بر دو طبق��ه و منازل متصل و 
زیرزمین که توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری مقدار 60 حبه آن به مبلغ 625/000/000 
ری��ال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته اس��ت برگزار نماید. طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از آن خواهد بود تا با تودیع 10 درصد قیمت 
پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. م الف/ 14536 مدیر اجرای احکام ش��عبه 

اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6026 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200205، ش��ماره پرونده: 9009980350201186، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901204، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350203058 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970350200385 محکوم علیه 
اصغر جمش��یدیان نام پدر: علی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: 1- غیابًا بپرداخت مبلغ 
577/335/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و نی��ز مبلغ )11/553/000( ری��ال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکی��ل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق 
محکوم له محمدرضا رمضانی افارانی نام پدر: ابراهیم نش��انی: اصفهان اول شهید خرازی 
کوی ش��ریعتی پالک 220 منزل شخصی. اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را 
بشرح فوق محاسبه و از محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت نماید. و 2- پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 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 
محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي 
از م��اده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اج��راي احکام و قانون آیین 
دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قان��ون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 14503 قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6027 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100352406269، ش��ماره پرون��ده: 9109980352400633، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910644، خواهان مرتضی ولید مغربی دادخواستی به طرفیت خوانده 
امید توکلی فیض آبادی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9109980352400633 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/10/17 و س��اعت 12:00 تعیین ش��ده اس��ت. ب��ه علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14504 میرطالبی- منش��ی شعبه بیست و چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6028 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420351500270، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500136، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910138، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970351500651 محکوم علیه داوود مرش��دی نام پدر: عباس مجهول 
المکان، محکوم است به: 1- پرداخت مبلغ 126/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و پانصد و بیس��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له محسن میرطاووسی نام پدر: محمود نشانی: اصفهان چهارراه تختی 
خیابان عبدالرزاق بعد از س��ه راه حکیم پخش گل های زندگی. 2- پرداخت خس��ارت تأخیر 
تأدیه مبلغ خواس��ته از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص 
اعداد تورمی بانک. 3- پرداخت نیم عش��ر دولتی. )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 
306 می باشد.( محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 

معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذک��ور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنی��د 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 شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي 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 اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. م الف/ 

14506 رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6029 کالس��ه پرون��ده: 15/910711 وقت رس��یدگی: 91/10/20 س��اعت 10 صبح خواهان: 
موسس��ه مهر بس��یجیان خواندگان: 1- معصومه قنبرزاده 2- فاطم��ه امیریان 3- غالمرضا 
حیدری 4- ش��یوا سلطانی  خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. م الف: 14515 دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6030 شماره درخواس��ت: 9110460350800011 ش��ماره پرونده: 9009980350800128 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900128 آقای محمد حسن طالکوب و خانم زهرا فلفالنی دادخواستی 
به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه 1027- 91/8/11 به این دادگاه تقدیم نموده است از 
آنجا که تجدیدنظر خوانده علی کماجیان مجهول المکان می باش��ند به نامبرده ابالغ می شود 
ظرف 10 روز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی 
اصفهان مراجعه نماید و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پرونده 
با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف: 14514 هاشمی- مدیر دفتر شعبه 

هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6031 کالس��ه پرونده: 15/910692 وقت رسیدگی: 91/10/16 ساعت 8/30 خواهان: موسسه 
مالی و اعتباری مهر خوانده: مجتبی حس��ن زاده خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه ه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارج��اع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف: 14516 رحیمی- مدیر 

دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6032 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350500310، ش��ماره پرون��ده: 8909980350500274، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:890274، بموجب درخواس��ت اجرای حکم غیاب��ی دادنامه مربوطه 
8909970350501271 محکوم علیه احمد قاسمی مجهول المکان محکوم است به: 1- پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از 84/12/16 لغایت 
وصول آن و مبلغ 130/000 ریال هزینه دادرس��ی در حق محکوم له مس��عود اسماعیلی نام 
پدر: آقامیرزا نش��انی: خمینی شهر منظریه مجتمع مس��کونی مرجان بلوک 34 طبقه اول. 2- 
پرداخ��ت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق االجرا در ح��ق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نکنی��د یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي 
اح��کام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مال��ي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 14520 دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6033 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351004659، ش��ماره پرون��ده: 8909980351000033، 
شماره بایگانی ش��عبه: 890033، مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: محمد یوسفی زاده فرزند 
غالمرضا نش��انی: خ هفتون – پل س��رهنگ- خ دشتستان- بعد از فلکه دشتستان خ دشتستان 
جنوبی- جنب خش��ویی کمال- پ 2- ط1، 2- علی هاشمی، 3- علی نجار،  مدارک پیوست: در 
خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی پرهام و علی زاد حسین بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
شماره 162 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
به شما ابالغ می شود، مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پ��س از رؤیت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارس��ال 

می گردد. م الف/ 14521 هاشمی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6034 ش��ماره ابالغنامه: 9110100351001003، شماره پرونده: 8909980351001227، شماره 
بایگانی شعبه: 891227، مشخصات ابالغ شونده حقیقی: بتول و زهرا هر دو کلین نشانی: مجهول 
المکان، مدارک پیوس��ت: در خصوص تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش بطرفیت ش��ما نسبت 
به دادنامه ش��ماره 1049 صادره از این ش��عبه به پیوس��ت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پس از رؤیت اخطاریه، 
ب��ه این دادگاه اعالم نمایید یا ب��ه دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همی��ن کیفیت به تجدیدنظر 

ارسال می گردد. م الف/ 14522 هاشمی- منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6035 شماره دادنامه: 9109970350700891، شماره پرونده: 9109980350700107، شماره 
بایگانی شعبه: 910110، خواهان: آقای امیر بردونی به نشانی اصفهان سپاهانشهر بلوار غدیر 
خوارزمی یک کیوان ش��رقی مجتمع اس��اتید واحد 49، خوانده: آقای ناصر الماسی زفره ئی به 
نشانی اصفهان خ رباط سوم کوی دانشگاه )کوچه 47( پالک 149، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای امیر بردونی به طرفیت ناصر الماسی به خواسته مطالبه 
مبل��غ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 389920748 عهده بانک صادرات با 
احتس��اب خسارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل 
رونوش��ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای 
اص��ل چک در ید خواهان نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت دارد و با عنای��ت به اینکه از ناحیه 
خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 313 و 
314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی خوانده را به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق 
الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محکوم و اعالم می نماید. رأی 
صادره نس��بت به خوانده غیابی بوده و ظرف م��دت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می 

باشد.م الف/ 14523 اقبالی- دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6038 ش��ماره دادنامه: 9009970350801415 ش��ماره پرونده: 9009980350800642 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900643 خواهان: موسس��ه مالی و اعتباری مهر بس��یجیان با وکالت خانم زهرا 
س��عادت به نشانی خ ش��یخ صدوق شمالی حد فاصل کاخ س��عادت آباد و چهارراه نیکبخت جنب 
داروخانه رامین نبش کوچه ش��هیدان همتی پالک 2 طبق��ه اول خواندگان: 1- خانم طاهره رضائی 
به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق ش��مالی ک ش فیاض پ37 )مجهول المکان( 2- آقای داریوش 
س��ورچه داروغه به نش��انی اصفهان خ مرداویج روبروی سازمان مس��کن و شهرسازی تعاونی 
نیروی انتظامی )رسته لبنیات فروشی( )مجهول المکان(  خواسته ها: 1- مطالبه طلب. تامین خواسته 
گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواس��ت زهرا س��عادت به وکالت از مؤسس��ه 
قرض الحس��نه مهر بس��یجیان به طرفیت خواندگان طاهره رضائی فرزن��د غالمرضا و داریوش 
سورچه داروغه فرزند نصراله دائر بر مطالبه مبلغ 137/300/000 ریال بابت چک شماره 934315 
بانک ملی ایران با احتس��اب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه، دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی 
پیوس��ت ش��امل رونوش��ت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت از اش��تغال ذمه 
خواندگان داش��ته و بقای اصل چک در ید خواهان ظهور در اس��تمرار مدیونیت خواندگان دارد و 
از ناحیه خواندگان نیز دفاع و ایرادی به عمل نیامده، ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد 
م��واد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد و س��ی و هفت میلیون 
و س��یصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته با احتس��اب خسارت دادرس��ی )هزینه دادرسی و حق 
 الوکاله( به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم 
می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این 
 مرجع می باشد و س��پس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. 

م الف: 14529 بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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