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دستمزدهایی که زیر خط فقر جا گرفته اند

غیرقابل پیش بینی
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محکومیت حمالت 
5سایبری توسط ایران

افراد غیرمتخصص، نظام اداری را 
مختل کرده اند

تکان و زلزله برای »منارجنبان« وآرامش برای» شام آخر«

معمار، منارجنبان را برای جنباندن نساخته است

متأسفانه تولید را با رانت نگه  داشته ایم و با استفاده از منابع زیرزمینی 
هیبت اقتصاد خود را حفظ کرده ایم.کش��ور ما ظرفیت های بس��یاری 
برای تبدیل اقتصاد بیمار ب��ه اقتصادی رقابتی و تولی��دی دارد و باید 
با بهره مندی صحی��ح از منابع ملی خود، آنها را برای نس��ل های آینده 

حفظ کنیم. 

 » شا طر  اَمان!
 گندمت رو فروختی؟«

 س��امان مقدم پیش تر با آثار ش��اخصی چون پارتی، 
مکس و کافه س��تاره شناخته شده اس��ت؛ آثاری که 
هرکدام فصل تازه ای در پرونده سینمایی این فیلمساز 
محسوب می شوند. حال این روند به فیلم »یه عاشقانه 
ساده« رسیده است، اما آیا این فیلم نیز مانند فیلم های 
سابق این فیلمساز توانسته شاخص دوره  خود شود؟ 
فیلم، روایتگر دو داستان به موازات یکدیگر است که 

هر دو در واقع ملهم از یکدیگرند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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ابراهیم زاده در بین برترین  مربیان 
6

قرن ۲۱ جهان

زلزله طعم گز را تلخ کرد 
زمین زیر پای بلداجی لرزید 7

هفته بیس��ت و یکم لیگ برت��ر فوتبال ای��ران در حالی عصر 
امروز با برگزاری هفت بازی آغاز خواهد ش��د، که بدون شک 
باید شهرآورد فوتبال اصفهان بین سپاهان و ذوب آهن را گل 
بازی های این هفته دانست که چه از لحاظ کیفیت فنی و چه 
از لحاظ  امتیازی بعد از شهرآورد قرمز و آبی مهم ترین داربی 
فوتبال ایران اس��ت. وضعیت هر دو تی��م در جدول رده بندی 
ش��رایط این بازی را به گونه ای رقم زده که ی��ک امتیاز به کار 
 هیچ تیمی نمی آید و این سه امتیاز شهرآورد اصفهان است که 
 می تواند در راه قهرمانی سپاهان و صعود ذوبی ها به میانه های

جدول ب��ه هر دو تیم کم��ک کند و به همی��ن خاطر، طبیعی 
است که هم سپاهان و هم ذوب آهن دست از انجام یک بازی 
محتاطانه و مصلحتی بردارند و به دنبال کسب حداکثر امتیاز 

این مسابقه باشند.

شاگردان کرانچار روی کاغذ میزبان این بازی هستند و شاید 
پیروزی در این مسابقه برای زردها از اهمیت بیشتری نسبت 

به ذوب آهنی ها برخوردار باشد. 
سپاهان بعد از دو شکس��ت متوالی در نیم فصل دوم، کمی از 
اس��تقالل در صدر جدول فاصله گرفت و اگر دوباره قرار به از 
دس��ت دادن امتیاز باش��د، اوضاع برای تیم کرانچار بدتر هم 
خواهد ش��د؛ چون با پیروزی خانگی و احتمالی اس��تقالل در 
 بازی روز دوشنبه اش در مقابل مس، فاصله زردها با تیم امیر 
قلعه نویی در صدر جدول بیش��تر هم می ش��ود. خوشبختانه 
سپاهان در بازی جام حذفی در مقابل صنعت نفت به پیروزی 
رسید تا شاید از لحاظ روحی و روانی با شرایط بهتری لیگ را 

ادامه دهد.
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 مجلس مانع دامن زدن 
به گرانی ها شد

مهدوی کیا محبوب ترین 
بازیکن آسیا شد

موتورسیکلت  ها جلوی 
تنفس هوا را گرفته اند

برپایی 400 نمایشگاه 
بهاره در آستانه نوروز

رگ غیرت ارشاد جنبید 

 ایجاد موقوفه برای رسانه
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چهره روزیادداشت

وزیر کشور عازم سوئیس شد
وزیر کش��ور به منظور دیدار و گفتگو با کمیس��ر عالی سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان، عازم س��وئیس ش��د. مهندس مصطفی 
محمدنجار وزیر کشور بنا به دعوت رسمی»آنتونیو گوترس« معاون 
دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان، به منظور دیدار و گفتگو با مقامات مسئول کمیساریا و 

بازدید از مقر سازمان ملل متحد در ژنو، عازم سوئیس شد. 

احمدی نژاد به مصر می رود
رییس جمهور اسالمی ایران برای شرکت در اجالس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری اس��المی در بهمن ماه س��ال جاری به مصر 
می رود. محمد مرسی از محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسالمی 
کش��ورمان برای حضور در اجالس سران کش��ورهای عضو سازمان 
همکاری اس��المی دعوت کرد.  بنابر این گ��زارش، این اجالس قرار 
اس��ت19بهمن در قاهره پایتخت مصر با حضور س��ران کشورهای 

اسالمی برگزار شود.

موشک فاتح ایران، پیشرفته و دقیق
روزنامه آمریکایی ورلد تریبیون از گزارش س��رویس های اطالعاتی 
غرب از ویژگی های پیشرفته موشک های ایرانی خبر داد. این روزنامه 
اضافه کرد: استفاده حکومت سوریه از موشک های پیشرفته ایرانی 
 مانند فاتح110، معادله ق��درت را در درگیری های س��وریه تغییر 
می دهد.  ایران قبل از این بارها ارایه موش��ک به س��وریه را تکذیب 
کرده است و تهران بر حل سیاسی بحران سوریه تأکید می کند. ورلد 
تریبون در این گزارش به نقل از  منابعی در سرویس های اطالعاتی 
غربی نوشته اس��ت: ارتش سوریه تعدادی از موش��ک های زمین به 
زمین»فاتح 110« را علیه مراکز استقرار مخالفان در مرکز و شمال 

این کشور شلیک کرد.  

اذعان آمریکا به توانمندی ایران
 وزارت خزانه داری آمریکا با اش��اره ب��ه توانایی ای��ران در دور زدن 
تحریم ها درباره بی اثر شدن تالش های واشنگتن برای اعمال فشار 

به تهران هشدار داد.
  ب��ه گ��زارش نیوی��ورک تایم��ز، ب��ا وج��ود اعم��ال تحری��م های
 مال��ی و اقتصادی به ای��ران، این کش��ور همچنان ب��ه فعالیت های

بین الملل��ی خ��ود در زمینه ه��ای تحریم ش��ده ادامه م��ی دهد. 
وزارت خزان��ه داری آمریکا با اع��الم این مطلب هش��دار داد ایران 
همچنان راه هایی ب��رای دور زدن تحریم ها می یاب��د که این اقدام 
تهدیدی جدی برای اثربخش بودن این تحریم هاس��ت. در همین 
 رابط��ه »آدام زوبی��ن« مدیر کنت��رل دارایی های خارج��ی وزارت 
خزانه داری که نظارت بر اجرای تحریم ها علیه ایران را به عهده دارد 
گفت ایرانی ها از مؤسسات و ش��رکت های خصوصی در کشورهای 
دیگر برای مب��ادالت خود اس��تفاده می کنند. وی مدعی ش��د این 
مبادالت با اس��امی جعلی و حواله های تجاری انجام می شود که در 

کشورهای خاورمیانه و بخش هایی از آسیا مرسوم است.

 محکومیت حمالت سایبری
 توسط ایران

درباره حمله هکرهای ایرانی به مؤسسات مالی آمریکایی، نمایندگی 
دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد، در دو پاسخ جداگانه به روزنامه 

نیویورک تایمز و شبکه جهانی سی ان ان، این ادعاها را رد کرد.
درمتن پاسخ نمایندگی دائم کش��ورمان به روزنامه نیویورک تایمز 
 که در مقاله این روزنامه نیز منعکس شده است، آمده است: اتهامات 
بی پایه جدید درباره دخالت ایران در حمالت سایبری به مؤسسات 
مالی آمریکا، زمانی مطرح می ش��ود که ش��اهد ت��الش هایی برای 
برگزاری دور جدی��دی از مذاکرات ایران و 1+٥ هس��تیم و هدف از 
دامن زدن به چنین شایعاتی، مسموم کردن فضای قبل از مذاکرات 
است. ایران قاطعانه هرگونه دخالتی را در حمالت اخیر به مؤسسات 
مالی آمریکا را تکذی��ب می نماید. ایران با وج��ودی که خود قربانی 
چنین حمالتی بوده است، با احترام به حق حاکمیت سایر کشورها 
از چنین اقداماتی خودداری کرده است و از دیگر کشورها نیز انتظار 

دارد چنین عمل کنند.

سفر غیر منتظره احمدی نژاد به قم
محمود احمدی نژاد پیش از ظهر پنج ش��نبه به طور غیر منتظره به 
قم س��فر کرد و با حضور در محل استانداری این ش��هر، با کرم رضا 
پیریایی استاندار قم دیدار و گفتگو کرد. رییس جمهور پس از گفتگو 
با اس��تاندار قم که به ش��کل محرمانه برگزار ش��د، در حرم حضرت 
معصوم��ه )س( حضور یافت و پ��س از زیارت ب��ارگاه ملکوتی حرم 

حضرت معصومه )ع(، قم را ترک کرد.
احمدی نژاد در س��فری به قم، پ��روژه میدان ذخیره س��ازی گاز در 

منطقه سراجه را افتتاح کرد.
هنوز اطالعات دقیقی از دالیل سفر غیر منتظره رییس جمهور به قم 

و گفتگو با استاندار این استان منتشر نشده است.

زمانی محمود احمدی نژاد قصد داشت دو میلیون و٥00 هزار شغل 
در کشور ایجاد کند و از خیل گسترده بیکاران بکاهد، البته وزیران و 
معاونان وی نیز هر از چند گاهی از تحقق این شعار خبر می دادند، اما 
این موضوع نیز از انتقادات نسبت به تحقق نیافتن این شعار نکاست.

 درعین حال گویا بخش��ی از دو میلیون و٥00 هزار شغل نصیب 
بدنه و نزدی��کان دولت و کارکنان نهاد ریاس��ت جمهوری ش��ده 
اس��ت. اگر بحث وعده های رییس جمهور مبنی بر ایجاد شغل در 
کشور جزء شعارهای انتخاباتی وی محسوب می شده است، حاال 
در ماه های پایانی دولت و در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
احمدی نژاد به استانداران برای استخدام بیش از چهارهزار نفر مجوز 
داده اس��ت. درواقع طرحی به نام »مهرآفرین« در دولت تصویب 
 ش��د تا بر اس��اس آن490 تا ٥00 هزار نفر بتوانند در بدنه دولت 
استخدام شوند. دولت همچنین این اختیار را به معاون اجرایی خود 
یعنی حمید بقایی داده است تا بدون هرگونه ضوابط قانونی1٥00 
نفر را استخدام کند. بس��یاری معتقدند مجوز استخدام گسترده 
و بی ضابطه به اس��تانداران ازس��وی محمود احمدی نژاد با اهداف 

انتخاباتی و برای استفاده سیاسی و تبلیغاتی صورت می گیرد. 
ضرب االجل دولت برای چیست؟ 

اما گویا هر روز جزئیات بیشتری از روز پر کار هیأت دولت و مصوبات 
آن جلسه منتشر می شود، به طوری که محمدرضا خباز عضو هیأت 
تطبیق مصوبات دولت با قان��ون، از تالش دولت برای اس��تخدام 

490 تا ٥00 هزار نفر در سراس��ر کش��ور خبر داد. آن طور که وی 
به خبرگزاری مهر گفته است، دولت در همان تاریخ 29 آذرماه که 
این مصوبه را پیش��نهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری 
که بسیار خطرنا ک تر از مصوبه اولی اس��ت داشته که براساس آن 
اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند. به 
گفته خباز آنچه مسلم است این است که دولت تالش دارد حدود 
٥00 هزار نفر یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست جمهوری 
یعنی 7 س��ال گذش��ته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته اند 
 را اس��تخدام کند. در این مصوبه قید ش��ده افرادی که در هیچ جا

هیچ رد پایی هم ندارند و حتی اس��تخدام قراردادی و پیمانی هم 
نبوده اند، امکان اس��تخدام برایش��ان فراهم اس��ت. وی می گوید: 
»برخالف مصوبه اول که اختیار استخدام1٥00 نفر را به نماینده 
رییس جمهور می داد، در این مصوبه عدد و رقمی ذکر نشده است، 
اما در جلسه توجیهی که آقایان دولتی داشته اند و تأکید کرده اند که 
این مصوبه با ضرب االجل و فوری اجرایی گردد، صحبت از استخدام 

490 تا ٥00 هزار نفر در سراسر کشور شده است.« 
آنارشیسم در نظام اداری کشور 

بس��یاری این اقدام دولت را به مثابه انفجار بمب��ی در نظام اداری 
کشور تشبیه کرده  اند و آن را نوعی آنارشیسم اداری می دانند. احمد 
توکلی رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی جزء 
 همین افراد است که می گوید: »این طرح مانند انفجار یک چمدان 

تی ان تی، تمام نظ��ام اداری را فرو می ریزد و آنارشیس��م و هرج و 
مرج را بر نظام اداری حاکم می کند.« وی که از نخستین معترضان 
نسبت به مصوبه استخدامی دولت بود، بر این باور است که بر اساس 
این طرح اجازه تغییرات بی شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران 
و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده 
شده که هر بالیی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند و حداقل390 
هزار نفر را استخدام کرده، واحدهای سازمانی را در هم ادغام کنند، 

تغییر وضعیت استخدامی دهند و ... . 

مغایرت های قانونی یک مصوبه 
مطابق اصل 138 قانون اساس��ی تصویب نامه ه��ا و آیین نامه های 
دولت ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی 
می رسد تا در صورتی که آنها را بر خالف قوانین بیابد، با ذکر دلیل 
برای تجدید نظر به هی��أت وزیران بفرس��تند. مطابق تبصره )4( 
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اج��رای اصل )8٥ و 138( 
قانون اساسی مصوب س��ال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از 
مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گی��رد و پس از اعالم ایراد به 
هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصالح یا لغو آن 
اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی 
از مصوبه مورد ایراد، ملغی االثر خواهد بود. عالوه بر این، این مصوبه 
اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره 
اختیارات ش��ورای برنامه ریزی استان اس��ت. مطابق برنامه پنجم 
توسعه اعتبارات استانی از مرکز، تقسیم نمی شود و زیر نظر شورای 
برنامه ریزی تقسیم می شود، اما این مصوبه مقرر کرده استانداران با 
استفاده از اختیاراتی در سراسر کشور نیروهایی را به تصمیم خود 
استخدام کنند. در این شرایط دولت نیز ساکت نماند و اسناد و مبانی 

حقوقی مجوز استخدام های جدیدش را منتشر ساخت. 

مصوبه جنجالی احمدی نژاد اجرا می شود؟ 
بس��یاری بر این باورند که عالوه بر ش��بهه ناک بودن این مصوبه و 
این که اختیارات هیأت وزیران تنها به یک نفر سپرده شده است، 
در عین حال بسیاری از کارشناسان نیز این مصوبه دولت را دارای 
عقبه و اهداف سیاسی می دانند. در این میان که این مصوبه تقریبا 
 واکنش های زیادی را به دنبال داشت، غالمحسین الهام اما به عنوان

 معاون توس��عه مدیریت و س��رمایه انس��انی رییس  جمهوری که 
به تازگی در این پس��ت منصوب ش��ده تاکنون هی��چ واکنش یا 
توضیحی نسبت به این مصوبه نشان نداده است. به اعتقاد بسیاری، 
بر این اساس الهام به عنوان مسئول سازماندهی نیروهای انسانی و 
همین طور استخدام  در دستگاه های دولتی باید به ابهامات پاسخ 
دهد. نکته مهم دیگر این است که احمدی نژاد تاکنون وعده های 
اینچنینی زیادی را مطرح یا مصوب کرده که تاکنون اثری از تحقق 
آنها دیده نش��ده اس��ت، اما باید منتظر ماند و دید که وی درمورد 
کارکنان نزدیک به خود چگونه عمل خواه��د کرد و با وجود ابالغ 
مغایرت این مصوبه با قانون، آیا باز هم به اجرای آن اصرار دارد یا این 

که مصوبه جنجالی را ملغی می کند؟

واکنش ها به مصوبه جنجالی دولت ادامه دارد

 راه حل نظامی در سوریه پشت پرده ضرب االجل استخدامی دولت
وجود ندارد

فرستاده مش��ترک س��ازمان ملل و اتحادیه عرب در پایان 
نشست ژنو تأکید کرد راه حل نظامی در سوریه وجود دارد. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، اخضر ابراهیمی در پایان نشست 
با نمایندگان روس��یه و آمریکا گفت: ک��ه راه حل نظامی در 
سوریه وجود ندارد. ابراهیمی بر ضرورت دستیابی به راه حل 
سیاسی با استناد به بیانیه ژنو تأکید کرد. وی در پایان نشست 
خود در ژنو با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و میخائیل 
بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر تأکید کرد که 
از دیدگاه ما راه حل نظامی برای پایان دادن به درگیری ها در 

سوریه وجود ندارد. 

 شیمون پرز: 
عرفات نباید ترور می شد

رییس رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در اظهاراتی به 
ترور رییس سابق تش��کیالت خودگردان فلسطین اعتراف 
کرد. به گزارش فلس��طین الیوم، ش��یمون پرز در سخنانی 
 گفت که یاسر عرفات نباید ترور می شد و من گمان می کنم 
می توانستیم با وی تعامل داشته باشیم.  رییس رژیم اسرائیل 
افزود: بدون یاسر عرفات، اوضاع دشوارتر و پیچیده تر شده 
 اس��ت. این اظهارات از س��وی یک مقام بلندپایه اس��رائیل 
به مثابه اعتراف علنی به دست داشتن رژیم صهیونیستی در 

ترور یاسر عرفات است. 

 حمایت مجدد مردم بغداد 
از مواضع مالکی

 صدها نفر از س��اکنان بغداد در میدان »التحریر« در مرکز 
این ش��هر در حمای��ت از سیاس��ت دولت ع��راق تظاهرات 
 کردند و با در دست داشتن پالکاردهایی اعالم کردند که از 
»ن��وری المالک��ی« نخس��ت وزیر حمایت می کنن��د و از او 
می خواهند که طرفداران طائفه گری را مجازات و بازخواست 
کند و مانع لغ��و ماده 4 قان��ون مبارزه با تروریس��م و قانون 
بازخواست و عدالت شود. یکی از ش��رکت کنندگان در این 
تظاهرات در این باره گفت: ما خواستار بازخواست طرفداران 
طائفه گری و کس��انی که به ایجاد فتنه میان فرزندان ملت 
یکپارچه عراق اقدام می کنند، هس��تیم و اظه��ارات »عزة 

الدوری« معاون سابق صدام را محکوم می کنیم.

اخبر کوتاه

اخبار بین الملل 

 انتخابات سال آینده 
عرصه و میدان امتحان است

حداد عادل/ مشاور عالی  رهبر معظم انقالب

انتخابات آینده عرص��ه و میدان امتح��ان و از گردنه ه��ای مهم انقالب 
اس��المی اس��ت که ملت قهرمان و فهیم ایران باید به هوش باش��د تا آن 
را با بصیرت و ش��جاعت پش��ت س��ر بگذارد.یکي از برنامه هاي دش��من 
این است که والیت فقیه را نش��انه گرفته و با س��رمایه  گذاري کالني که 
درنظر گرفته اس��ت، مي خواهد جایگاه رهبري را در نظ��ر ملت متزلزل 
 کند و با س��اختن فیلم ها مي خواهند نش��ان دهند که رهب��ري در ایران 
دیکتاتوري است. ش��ما مردم 
اصفهان امتحان خود را داده اید 
و موفق ه��م عم��ل کرده اید و 
در انتخاب��ات آین��ده اي که در 
پیش اس��ت با بصیرت، دشمن 
شناس��ي، وح��دت و حرک��ت 
پشت س��ر رهبري به گونه اي 
 عم��ل کنی��د ک��ه انتخاب��ات 

به سود و صالح کشور باشد.
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ما و ایران یک روح در دو جسم هستیم

مرسی رییس جمهور مصر در دیدار با وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: همکاری دوجانبه با کشور 
ایران و نیز همکاری در چارچوب جهان اسالم را مهم می دانیم. وی تصریح کرد: ما و ایران یک روح 

در دو جسم هستیم.

 ویژگی
 رییس جمهور آینده

زمان و مکان مذاکرات 
ایران و 1+5

مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیضص مصلحت نظام  اظهارکرد: رهبر معظم 
انقالب همواره در مواقع حساس مهم ترین مسائل کشور را تدوین کرده و در 
شرایطی که پیچیده است و فشارهای خارجی و تقالهای داخلی وجود دارد، راه 
را برای مردم و مسئولین روشن کرده اند. نبوی با بیان این که انتخابات، حادثه 
مهمی است و باید از گزند حوادث و فتنه ها مصون باشد گفت:  مردم و مسئوالن 
باید تمام حواسشان را جمع کنند تا انتخابات در کمال آرامش و امنیت برگزار 
شود.  وی با بیان این که انتخابات سالم و جدی باید میان کاندیداها مطرح باشد، 
گفت: از دل انتخابات باید منتخبی بیرون آید که شایسته دهه چهارم انقالب 
یعنی دهه پیشرفت و عدالت باشد. وی اظهار داشت : منتخب آینده باید بتواند با 
همکاری تمام مسئولین و مردم با سرعت چرخ های پیشرفت کشور را به حرکت 

درآورده و کشور را به اهداف چشم انداز نزدیک کند.

یک منبع آگاه روس خب��ر داد ایران و گروه 1+٥ اواخر ژانویه در اس��تانبول 
مذاکره می کنند. یک منبع آگاه روسیه به خبرنگاران گفت که ایران و گروه 
1+٥  اواخر ژانویه در استانبول دور تازه ای از گفتگوها درباره برنامه هسته ای 
ایران را برگزار می کنند. وی اضافه کرد: روز دقیق مذاکرات هنوز مش��خص 
نشده است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نیز به نقل از منابع نزدیک آمریکا و 
اتحادیه اروپا گزارش داد که شش کشور عضو گروه 1+٥ و ایران، اواخر ژانویه 
2013 دور میز مذاکره می نشینند. براساس این گزارش، گروه 1+٥ و ایران 
پیش از این، 14 آوریل در استانبول، 23 و 24 مه در بغداد و همچنین 18 و 
19 ژوئن با یکدیگر مذاکره کردند، اما به نتیجه قابل توجهی دست نیافتند. 
س��عید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران نیز در خالل س��فر خود به هند از 

برگزاری مذاکرات در اواخر ژانویه خبر داده بود.

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کش��ورمان اقدام 
مثبت رییس جمهور سوریه در آزادی زندانیان سیاسی را 
شروعی مناسب برای تحقق سایر بندهای طرح سیاسی 

سوریه برای برون رفت از بحران کنونی خواند.
 حسین امیر عبداللهیان آزادی 48 زائر ایرانی را به مردم 
ایران و همچنی��ن آزادی 2123 تن س��وری را به مردم 
س��وریه تبریک گفت و افزود: با الطاف الهی ما توانستیم 
همزمان با اعالم طرح سیاس��ی بش��ار اس��د و آمادگی  
حکومت سوریه برای تحقق بندهای طرح سیاسی اعالم 
شده و  از جمله آزادی زندانیان، شاهد بازگشت زندانیان 
 س��وری به آغوش خانواده هایشان  باش��یم. وی افزود: 
 با پیشرفت میدانی، شرایط امنیتی در سوریه، تالش های

همه جانبه به عمل آم��ده از س��وی وزارت امورخارجه 
و س��ایر بخ��ش ه��ای ذیرب��ط جمه��وری اس��المی، 
 آزادی 48 زائ��ر رب��وده ش��ده کش��ورمان  را نیز محقق 

گردانید.
  امیرعبداللهیان ت��الش های یک س��ازمان غیردولتی 
ترکیه به نام بنیاد کمک های انس��ان دوستانه را در این 
رابطه مؤثر دانست و ضمن قدردانی از مسئولین این بنیاد 
انسان دوستانه به تالش های به عمل آمده از سوی قطر 

نیز در این موضوع اشاره کرد. 

 در ش��رایطی که قرار اس��ت دور جدید مذاکرات هسته ای
میان ایران و آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی، هفته آینده 
برگزار شود و همچنین جدیدترین گزارش ها از نزدیک بودن 
زمان برگزاری گفتگوهای سران1+٥ با ایران حکایت دارد، 
مدیر کل آژانس بار دیگر در اظهاراتی غیرمنتظره، ادعاهایی 

را درباره موضوع هسته ای ایران بیان کرده است. 
آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهار داشته 
نسبت به این که دور جدید مذاکرات آژانس با ایران در هفته 
آینده، به امکان دسترس��ی به مراکز موردنظ��ر این نهاد در 
ایران منتهی ش��ود، خوش بین نیس��ت. خبرگزاری رویترز 
ضمن انتش��ار این س��خنان، اش��اره می کند که اظهارات 
جدید آمانو با ارزیابی های خ��وش بینانه ای که آژانس پس 
از مالقات ماه گذش��ته با مقامات ایرانی ارای��ه کرده بود، در 
تناقض اس��ت. این خبرگزاری به نقل از آمانو می نویس��د: 
»چش��م انداز ]مذاکرات[ روش��ن نیس��ت«. اش��اره وی به 
گفتگوهایی است که قرار اس��ت چهارشنبه آینده در تهران 
برگزار ش��ود. آمانو همچنی��ن گفته: گفتگوها ب��ا ایران، در 
مس��یری رو به جلو نیس��ت، بلکه یک گام به پیش و دو گام 
 به پس اس��ت،در نتیجه نمی توانیم بگوییم که چشم انداز 
خوش بینانه ای داریم«. وی  نس��بت به چشم انداز حصول 

توافق نیز ابراز خوش بینی کرده بود.

ی��ورگ مونتانی ریی��س نمایندگی کمیت��ه بین  المللی 
صلیب سرخ در لبنان طی دیداری با غضنفر رکن آبادی 
سفیر جمهوری اسالمی ایران، ضمن تبریک آزادی 48 
زائر ربوده شده ایرانی در سوریه، آخرین اطالعات مربوط 
به وضعیت چهار دیپلمات ربوده شده کشورمان در لبنان، 
آوارگان سوری در لبنان و تحوالت سیاسی و اجتماعی 

لبنان و سوریه را مورد بررسی قرار داد.
غضنفر رکن آبادی در این دیدار ضم��ن تأکید بر وجود 
اطالعاتی مبنی ب��ر این که چهار دیپلمات ربوده ش��ده 
ایرانی، در زندان های رژیم غاصب صهیونیس��تی به سر 
می برند، خواس��تار اس��تمرار مجدانه پیگیری نهادهای 
بین المللی ازجمله صلیب سرخ جهانی برای آزادی این 
عزیزان شد.سفیر کش��ورمان همچنین با بیان ضرورت 
تالش برای ع��دم تأثیرگذاری بحران س��وریه بر لبنان، 
آمادگی جمهوری اس��المی ایران را ب��رای همکاری در 
زمینه ارایه کمک های انسانی و بشردوستانه به آوارگان 
سوری اعالم کرد. وی ضمن بیان گزارشی از تحقیقات به 
عمل آمده درباره وضعیت چهار دیپلمات ایرانی، بر ادامه 
تالش  ها و پیگیری های کمیته بین المللی صلیب س��رخ 
در این زمین��ه تأکید کرد و افزود: صلیب س��رخ جهانی 
این موضوع را با جدیت در دستور کار مستمر خود دارد.

عل��ی الریجانی گف��ت: غربی ه��ا می خواس��تند در عراق و 
افغانس��تان فتنه به پا کنن��د و ش��یطنت هایی انجام دهند 
ولی ما مانع ش��دیم، در لبنان می خواستند حزب اهلل را نابود 
 کنند که ما مزاحمشان شدیم، البته ما پنهان نمی کنیم، ما 
به دنبال فریب دادن دشمن هم نیستیم و همه چیز را اعالم 
می کنیم، آنها به دنبال این هستند که از فشارهای اقتصادی 
اس��تفاده کنند، اما اگر ما به هوش باش��یم و درست تحلیل 
کنیم، در این موضوع هم شکس��ت خواهند خورد، چرا که 
ظرفیت های زی��ادی در ایران وج��ود دارد. الریجانی اضافه 
کرد: نیروی انس��انی تحصیلکرده خوبی در کشور داریم که 
منابع خوبی هس��تند و می توانند به توس��عه کشور کمک 
کنند، سابقه پیشرفتی در انقالب و تکنولوژی و صنعت پیدا 
کردیم و همه این موارد یک ظرفیت است و اگر توجه کنیم، 
آن وقت ش��رایطی که امروز با آن دست به گریبان هستیم، 
مرتفع می شود. همه باید به سخن رهبر معظم انقالب در این 
زمینه توجه کنیم و به هیچ اقدامی که زمینه تورم را در کشور 
ایجاد می کند، نباید دامن زده شود. هم اکنون فشار بر افرادی 
که حقوق ماهیانه دریافت می کنند، زیاد است و دو مشکل 
 در کش��ور وجود دارد؛ یکی گرانی و دیگری بیکاری است و 
راه حل این مشکالت نیز رونق و توسعه تولید داخلی و فراهم 

کردن زمینه های کارآفرینی در کشور  است.

انرژی هسته ای بین المللبین الملل مجلس

 جزئیات آزادی 
48 زائر ربوده شده  در سوریه

ادعاهای جدید »آمانو« 
درباره ایران

 4دیپلمات ایرانی در 
زندان های رژیم صهیونیستی 

 مجلس مانع دامن زدن 
به گرانی ها شد
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 اداره کل اوقاف استان اصفهان برای ارایه 
گروه 
عملکرد خود در س��ال جاری نشس��تی شهر

خبری با حضور اصحاب رس��انه اس��تان 

برگزار کرد که در این نشست 
حجت االسالم حس��ین اژدری مدیر کل اوقاف استان اصفهان به 
ایراد سخن پرداخت. در ادامه قسمت هایی از صحبت این مسئول 

را می خوانید:
     پس از وارد ش��دن اس��الم به ایران در زمان ه��ا و دوره های 
مختلف، وقف های بس��یاری در سطح کش��ور و به ویژه در استان 

اصفهان ایجاد شده است. 
    درگذش��ته دو معاونت در مجموعه اوقاف و امور خیریه فعال 
بوده، اما در ح��ال حاضر با تغییر س��اختار جدید چه��ار معاونت 
فرهنگی و اجتماع��ی، به��ره وری اقتصادی حقوق��ی، فناوری و 
معاونت منابع انسانی در این مجموعه ایجاد و راه اندازی شده است. 
    از ابتدای امس��ال تاکنون 22 وقف جدید در س��طح اس��تان 
صورت گرفته و تا پایان امس��ال باید 220 وق��ف جدید دیگر در 
استان ایجاد ش��ود. وقف در بخش های س��لول های بنیادین، نانو 
و بخش های درمانی ضروری اس��ت و در ح��ال حاضر وقف های 
بسیاری در زمینه های مختلف در سطح اس��تان صورت گرفته و 
درصد باالیی از بیمارس��تان های موجود در اصفهان از موقوفات 

به شمار می روند. 
    در حال حاضر ب��ه موقوفات موجود در س��طح جامعه افتخار 
می کنیم و موقوفاتی که از گذشته در سطح جامعه وجود دارند در 

حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرند.
    درصدد ایجاد موقوفه ای برای مباحث رس��انه ای در اصفهان 

هستیم

    پیش بینی کرده ایم که موقوفه ای در استان در زمینه مباحث 
رس��انه ای ایجاد کنیم و موقوفاتی برای بحث اطالع رسانی سالم 
به مردم باید ایجاد ش��ود. همچنین درصدد هس��تیم که خیریه 
سالمت موجود در استان به س��وی حرکت در راستای وقف های 

جدید سوق پیدا کند. 
     بیمارس��تان ها  و مراکز تخصصی متناس��ب ب��ا نیاز های روز 

درمانی مردم باید در سطح جامعه ایجاد شود.

717 امامزاده در اصفهان وجود دارد
    در گذشته تعداد امامزاده های اس��تان 702 مورد بوده است، 
اما اوقاف و امور خیریه تعداد 15 امامزاده دیگر را در سطح استان 
شناس��ایی کرده که در حال حاضر 717 امامزاده در بانک جامع 

اطالعات موقوفات و بقاع متبرکه استان ثبت شده است. 

نخس�تین مس�جد جه�ان اس�ام در اصفه�ان 
ایجاد شده است

    امامزاده احمد بن موسی جعفر )ع( به پایگاهی برای اصحاب 
رسانه استان تبدیل شود. نخس��تین موقوفه ایجاد شده در کشور 
و نخستین مسجد جهان اس��الم در اصفهان اس��ت و اصفهان از 
بزرگ ترین مجموعه های مذهبی موجود در کشور به شمار می رود.

یادداشت

پیشرفت 97 درصدی بازسازی و 
ساخت منازل روستای ورزقان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: بازسازی 
و ساخت منازل مسکونی س��ه روس��تای ورزقان آذربایجان شرقی 
97 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته اس��ت. منصور شیشه فروش با 
اشاره به اقدامات و فعالیت های ستاد مدیریت بحران استان اصفهان 
در آذربایجان ش��رقی اظهار کرد: اس��تان اصفهان در زمینه امداد و 
نجات و نیز در بازسازی رتبه نخست کشور را کسب کرد. وی افزود: 
اکنون استان اصفهان با همکاری بنیاد مسکن متولی بازسازی منازل 
مسکونی در سه روستای ورزقان شده اس��ت. شیشه فروش تصریح 
کرد: استان اصفهان یک ستاد در شهر ورزقان و یک ستاد در اصفهان 
برای این منظور تشکیل داده اس��ت. مدیر کل ستاد مدیریت بحران 
 اس��تانداری اصفهان تصریح کرد: سه روس��تای مهترلو، نصیر آباد و 

علی آباد توسط استان اصفهان بازسازی و ساخته می شود.

 عوارض نباید 
منبع درآمد شهرداری شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: محیط زیست 
عوارض آالینده ها را وضع و واحد آالینده ها آن را به مدیریت شهری 
می دهد و این در حالی است که این عوارض نباید منبع درآمدی برای 
 شهرداری باشد. کیومرث کالنتری با بیان این که 24 تا 29 دی ماه

روز هوای پاک اس��ت، اظهار کرد: در این هفته پنج واحد صنعتی و 
خدماتی استان و واحد های سبز اس��تان معرفی و یکی از واحدهای 
س��بز برگزیده می ش��ود. وی با بی��ان این ک��ه ه��وا حیاتی ترین و 
بااهمیت ترین عنصر حیات اس��ت و از همه عناصر اهمیت بیش��تر 
دارد، افزود: کالن شهر اصفهان جزء هش��ت شهر با ظرفیت آالینده 

در کشور است. 

 صادرات 1/5میلیارد دالری 
صنایع دستی

سرپرس��ت اداره آموزش و حمایت از تولید و بازرگان��ی داخلی معاونت 
صنایع دستی و هنر های سنتی کشور گفت: هدف گذاری صورت گرفته 
از س��وی دولت برای تحقق صادرات 1/5میلیارد دالری تا پایان امسال 
تحقق می یابد. کامران سبزه میدانی در نشست مدیران صنایع دستی و 
هنرمندان اصفهان با اشاره به عملکرد صورت گرفته در حوزه صنایع دستی 
اظهار کرد: با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در این حوزه کشور هنوز 
در زمینه صادرات صنایع دستی به انجام فعالیت های بسیاری نیاز دارد. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر 362 رشته و زیرمجموعه صنایع دستی در 
سطح کشور وجود دارد که 102 مورد از این رشته ها در کتاب HS گمرک 
جمهوری اسالمی ایران آورده شده است. سرپرست اداره آموزش و حمایت 
از تولید و بازرگانی داخلی معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی کشور 
تصریح کرد: طی هش��ت ماهه نخست امس��ال صادرات کشور در زمینه 

صنایع دستی بیش از 700 میلیون دالر بوده است.

گشتی در اخبار

موتورسیکلت  ها جلوی تنفس 
هوا را گرفته اند

شاهین شیران/ رییس دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان

در کالن ش��هر اصفهان میزان بارندگی به نس��بت بارندگی متوس��ط 
کش��وری کم اس��ت. میزان باد در طول زمان س��ال با سرعت کم در 
اصفهان می  وزد و این در حالی است که باد خود ضد آالیندگی است. 
بسیاری از کشورهای دنیا که بعضاً آلودگی بیشتری نسبت به اصفهان 
دارن��د، به این ان��دازه حجم آالینده ندارند. اثر آلودگی هوا بر انس��ان 
حاد و مزمن است و در کسانی که مستعد بیماری هستند، بیشتر اثر 

می گذارد. کاری که در استان 
برای کاه��ش آالینده ها انجام 
ش��ده اس��ت در هیچ دوره ای 
مقدار  اس��ت.  نگرفته  انج��ام 
گاز مصرفی نیروگاه ها دس��ت 
اصفهان نیس��ت و این مقدار 
به صورت تصمیمات کشوری 
است. خود مردم باید همکاری 
الزم را داش��ته و در آموزش و 

همکاری سهیم باشند. 
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چهره روز
اصفهان محروم ترین استان در دریافت بودجه های کشور

عباس حاج رس��ولی ها رییس شورای شهر اصفهان گفت: متأس��فانه امروزه برخی از استان ها از 
جمله اصفهان با این که دارای نقاط محروم فراوانی هستند، ب���ه علت نگرش های غیرکارشناسی 

از تخصیص بودجه مناسبی برخوردار نبوده و از محروم ترین استان ها در دریافت بودجه هستند.

3
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مدیرکل اوقاف استان اصفهان خبر داد:

 ایجاد موقوفه برای رسانه

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 مناقصه عمومی
مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و لوازم مصرفی به شرح زیر به 

صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق متقاضیان حقوقی و حقیقی اقدام نماید.
1( باند و گاز                      2( اقالم مصرفی الپاراسکوپی           3( نوار کلوکومتر                    4( البسه )پرسنل و بیمار(
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به س��ایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 
www.afa.mui.ac.ir/khadamat/ یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.mui.ac.ir

مراجعه و یا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمــانی استان اصفهان

م الف/ 16852

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

آگهی مناقصه
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید. 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

99/000/0002/365/641/216جاریشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب خوراسگان91-4-339

86/000/0001/932/292/965جاریشبکه جمع آوری و انتقال فاضالب قهجاورستان91-4-340

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/11/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/11/8

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir  پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت دوم

این ها همه در حالی اس��ت که ب��رای جلوگیری از 
 تخریب تابلوی »ش��ام آخر« داوینچ��ی در صومعه 
سانتا ماریا  به وسیله دم و بازدم، بیشتر از 15 دقیقه 
اجازه توقف نداری، اما آثار تاریخی ممتاز و بی نظیر 
ما به دلیل کوتاهی برخی و  بی برنامگی برخی دیگر 

روند تخریب را به سرعت طی می کند. 
منارجنبان هم، یکی از شگفتی های بی نظیرتاریخی 
اس��ت که دیده ش��ده گاه یکی از رانندگان محترم 
تاکسی در آن خط، آن را تکان می دهد تا تماشاگران 
هورا بکشند؛ هورا برای ناالن ش��دن تدریجی اش و 
تکان هایی که اگر چه کم هم باشد، روند تخریب آن را 
در چند سال آینده رقم خواهد زد. آرامگاه عموعبداهلل 
 گارالدان��ی ی��ا هم��ان منارجنب��ان خودم��ان که 

سال هاست به دلیل خاصیت جنبیدن مناره هایش 
به منارجنبان معروف شده، درشش کیلومتری غرب 
شهراصفهان درمسیر جاده اصفهان به نجف آباد قرار 
گرفته است. از سنگ نوشته های قبراین عارف و زاهد 
ش��یعه که رقم 716 ه� .ق برروی آن حک شده، این 
نتیجه گرفته می ش��ود که تاریخ ساخت این مقبره 
به دوره ایلخانان مغول بازمی گردد، اما س��ال ها بعد 
یعنی در اواخر دوره صفویه، دو منار کوتاه با قطرکم 
و درعین حال جال��ب توجه برروی مقبره س��اخته 
می شود که به دلیل نوس��ان هایی که هنگام تکان 
دادن یکی ازمناره ها در مناره دیگر و س��ازه مقبره 
 ایجاد می ش��ود ش��هرت جهانی یافت، ام��ا امروزه 
صرف نظر از این که تکنیک ساخت این مناره ها به 

گونه ای است که قابلیت جنبیدن دارند، سؤال اصلی 
این اس��ت که کاربرد مناره ها چیس��ت و آیا قابلیت 
جنبیدن در مناره های دیگر مش��اهده شده است؟ 
قابلیت جنبیدن مناره ها آن چن��ان هم که به نظر 
می رسد عجیب نیست. اکثرمناره ها وگلدسته ها 
به لح��اظ تکنیک خ��اص معماری ش��ان از قابلیت 
جنبیدن برخوردار هستند و اگر درنقطه باالی این 
مناره ها قرار بگیریم و باد ش��دیدی هم بوزد، شاهد 
تکان های محسوسی در مناره خواهیم بود. بسیاری 
از جهانگردان در یادداش��ت های خود ازمناره هایی 
درایران، عراق و اسپانیا یاد می کنند که دارای چنین 
قابلیتی هس��تند؛ از آن جمله می ت��وان به همتای 
مقبره عمو عبداهلل، یعنی مناره های سردرمس��جد 

جامع اش��ترجان  در 35 کیلومتری اصفهان اش��اره 
کرد که امروزه قسمت زیادی ازمناره های آن ویران 

شده است.
 حکیم ابوالقاسم محمد بن محمد کلبی در کتاب خود 
می نویسد:»... در یکی از شهرهای اسپانیا دراندلس، 
یکی از مساجد جامع آن را دیدم که موقع تکان دادن 
به جنبش درمی آید، ب��دون این که دع��ا یا حرفی 
گفته ش��ود. من خود بر بام آن مسجد رفته و جمعی 
 نیز با من بودند. چوب هایی که در موقع تکان دادن 
می گیرند دردس��ت گرفتم وت��کان دادم، چنان به 
حرکت درآمد ک��ه من به ایش��ان اش��اره کردم که 

ازجنباندن آن دست بردارند...«  

الالیی هایی برای خواب ابدی منارجنبان
اما آن چیزی که مناره های آرام��گاه عمو عبداهلل را 
متمایز می کند، تکان هایی اس��ت ک��ه اختیاری به 
وس��یله یک نفر می توان ایجاد کرد که با سرایت به 
کل بنا و مناره مجاور، باعث حیرت بیننده می شود. 
برهیچ کس پوشیده نیس��ت که ساخت مناره های 
مقبره عموعبداهلل باچنی��ن قابلیتی، همراه با درایت 
و هوش��مندی معمارانش به انجام رس��یده.  معمار 
توانسته با استفاده ازمصالح سبک، ارتفاع و قطرکم، 
سازه ای س��بک را برروی کالف های چوبی به شکل 
قاب مربعی در باال و پایین ساقه طراحی و فشارحاصله 
از تکان ها را کنترل کند که اخیراً حمید شاهین پور، 
سرپرس��ت کمیته پژوهش��ی انجمن فناوری های 
بومی ایران که به اختالالت اخیر در نوسانات دو منار 
 اصفهان پی برد، تصمیم گرفت علت ارتعاشات بنا را با 
فرمول های دینامیکی پیدا کند. او در مقاله ای، راز 
سرایت تکان یک منار به مناردیگر و سایرقسمت های 
مقبره را پدیده فیزیکی تش��دید یا دوپلر دانست. اما 
واقعیت امروزی مناره های مقبره عموعبداهلل آن است 
که تا سال های دور به دلیل بُعد مسافت بین اصفهان 
و محله گارالدان وعدم سهولت رفت و آمد به دلیل 
کمبود وسایل نقلیه موتوری و نیز عدم آگاهی عموم 
 مردم از وجود چنین بنایی و درنتیج��ه بازدید کم، 
تکان های کمتری به مناره ها تحمیل می ش��د، اما 
درسال های بعد با س��هولت رفت وآمد بین مناطق 
و افزایش جمعیت وگس��ترش صنعت گردشگری، 
به مرور این بنا دارای ش��هرت فراوان��ی بین ایرانیان 
وحت��ی جهانیان ش��د و به خصوص در س��ال های 
 اخیر روزانه این مناره ها تکان های زیادی را تحمل 
می کنند؛ هرچند خوشبختانه ازحدود 10 سال پیش 
میراث فرهنگی اصفهان ازت��کان دادن این مناره ها 
توسط مردم وتردد بازدیدکنندگان به داخل مناره ها 

ممانعت کرده اند  و ساعتی یک بار به وسیله راهنمایان 
مقبره، مناره ها ب��رای خوش��ایند بازدیدکنندگان 
 جنبانده م��ی ش��ود، اما به نظ��ر می رس��د همین 
تکان های برنامه ریزی شده هم موجودیت و اصالت 
این مناره ها را تاچند س��ال آینده ب��ه خطر خواهد 

انداخت.
س��ؤالی که هنوز جوابی ب��رای آن پیدا نش��ده، این 
اس��ت که نیت و دلیل جنباندن ای��ن مناره ها چه 
ب��وده وآی��ا مناره ه��ای مقبره عمو عب��داهلل برای 
جنباندن دائم آنها تعبیه ش��ده اند و یا برای نمایش 
در موارد خاص و روزهای مش��خصی بوده اس��ت؟ 
هرمواد و مصالحی عمرمفیدی دارد که با گذر زمان 
وتأثیرعوامل طبیعی دچار فرسودگی شده وخاصیت 
خود را ازدست می دهد.خوشبختانه در حال حاضر 
وضعیت مناره ها مطلوب به نظرمی رسد، اما با توجه 
به مشاهدات کارشناسی اخیر، این امکان وجود دارد 
که درسال های آینده در اثرتکان های مداوم شاهد 
گسترش روند تخریبی مناره ها باشیم. شاید زمان آن 
فرا رسیده باشد که بدون توجه به این که این خاصیت 
جنبش پذیری مناره ها به چه قصد ونیتی توس��ط 
 معمارانش به کارگرفته شده، با توقف کامل تکان های

عم��دی مناره ها گام��ی مهم درجه��ت حفاظت و 
نگهداری مقبره عموعبداهلل برداش��ته شود. در واقع 
هیچ دلیل علمی و نیاز مبرمی برای جنباندن عمدی 
این مناره ها در دس��ت نیست. برهیچ کس پوشیده 
نیست که وجود چنین بناهایی باعث جذب گردشگر 
و درآمدزا یی می شود، اما اصوالً باید درآینده بنایی 
موجود باشد که بتواند عالوه بر ایفای نقش فرهنگی، 
جاذب و درآمدزا نیزباش��د؟ ما می توانیم با ساخت 
تولیدات فرهنگ��ی و نش��ان دادن قابلیت جنبیدن 
مناره ها در قالب فیلم هایی آموزشی و ساخت موالژ 
و نمونک های این گونه آث��ار تاریخی عالوه برحفظ 
آثار، گام های اصولی درخصوص جذب گردش��گر و 
درآمدزایی برداریم. در دنیایی که ما  برای جلوگیری 
 از آثارتخریب��ی دم وب��ازدم بازدیدکنن��دگان فقط 
می توانی��م 15 دقیقه درمحل تابلوی »ش��ام آخر« 
داوینچی درمحل سالن غذاخوری صومعه سانتاماریا 
دله گراتسیه در شهر میالن توقف کنیم، چرا آگاهانه یا 
ناآگاهانه و با دست خود، عمر آثار گرانبها و ممتازمان 
را کوتاه کنیم؟ درپایان به این گفته محمدحس��ین 
ریاحی، مدرس دانشگاه اصفهان و مسئول پژوهشی 
 مرکز اصفهان شناس��ی و خانه ملل بسنده کنیم که 
می گوید: »معمار این بنا که هنوزهم مشخص نشده 
چه کس��ی اس��ت، این بنا را با هدف لرزش نساخته 

است.«

تکان و زلزله برای »منارجنبان« وآرامش برای» شام آخر«

معمار، منارجنبان را برای جنباندن نساخته است

الهه  وقتی تصویب فازی ازغول مدرنیت�ه مترو  با ضرب و زور، گاوی�ز میدان تاریخی و بی نظی�ری همچون نقش جهان 
می شود تا سند افتخاری بر کارکردهای شهری شهریاران باشد، یعنی این که کاش ظل السلطان همین چهار قلم اثر راستین

تاریخی را هم خراب کرده بود. وقتی کاش�ی های مس�جد چهارباغ مثل برگ های پاییزی می ریزد،  تخریب در کنار 
گنبدهای طایی و سی و سه پل آرام و خفته، انتظار ریل های قطار را می کشد. 

پیش بینی کرده ایم 
که موقوفه ای در 
استان در زمینه 

مباحث رسانه ای 
ایجاد کنیم و 

موقوفاتی برای 
بحث اطاع رسانی 
سالم به مردم باید 

ایجاد شود



چهره روزیادداشت

 قیمت خرید تضمینی برنج 
در سال ۹۲ اعالم شد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از اعالم قیمت خرید 
تضمینی محصوالت برنج در سال ۹۲ خبر داد. حسن عنایتی گفت : برنج 
سفید رقم کشوری در گروه یک و هم ردیف ارقام فجر و خزر و شیرودی 
و برنج سفید رقم کوهس��ار در گروه دوم ردیف رقم سپیدرود قرار گرفته 
است. عنایتی با اشاره به قیمت خرید تضمینی محصوالت برنج در سال 
۹۲، افزود: بر اساس این قیمت گذاری، برنج سفید رقم کشوری در گروه 
یک و هم ردیف با ارقام فجر، خزر و شیرودی به قیمت دو هزار و۱۰۰ تومان 
و برنج سفید رقم کوهسار در گروه دوم و هم ردیف رقم سپیدرود به قیمت 

یک هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفته است.

 برپایی 400 نمایشگاه بهاره 
در آستانه نوروز

رییس شورای اصناف کش��ور گفت: نمایش��گاه های بهاره با ۱۰ درصد 
 تخفیف برگزار می ش��ود. قاس��م نوده فراهانی، با اش��اره ب��ه برگزاری

۴۰۰ نمایشگاه بهاره در پایان سال، اظهار داشت: از تاریخ ۹ تا ۲۰ اسفند 
ماه ۹۱ نمایشگاه های بهاره همچون سال های گذشته در سراسر کشور 
برگزار می شود. فراهانی خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان در نمایشگاه های 
 امسال کاالهایشان را بدون هیچ واس��طه ای و به صورت عرضه مستقیم 

به فروش می رسانند.

برند شهری در اصفهان 
نهادینه می شود

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: برای نخستین بار 
در کشور برند شهری در اس��تان اصفهان نهادینه می شود. 
مهدی جمالی نژاد در جلسه با کمیسیون تخصصی برند اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان اظهار کرد: توانمندسازی 
برندهای موجود در اصفهان و اس��تفاده از منابع موجود در 
 ارایه برند جهانی، برای ش��هرهای اس��تان اصفهان بس��یار 
حائز اهمیت است. وی با اش��اره به این که برای انتخاب مدل 
مطلوب برندسازی و ارزیابی برند شهری بررسی های جامعه 
در زمینه ش��ناخت مدل های پیاده شده در شهرهای بزرگ 
صورت گرفته اس��ت، بیان داش��ت: این مطالعات منجر به 
اس��تخراج و شناس��ایی چهار پارادایم با مبانی فلسفی مهم 
اثبات گرایی، تفسیرگرایی انتقادی و واقع گرایی انتقادی شده 
است. جمالی نژاد ادامه داد: تفکر متفاوتی که در برندسازی 
و ارزیابی برند شهرها در طول ۸۰ سال گذشته اجرایی شده، 

نتیجه این مطالعات است.  

واردات برنج و نارنگی پاکستان 
ممنوع می شود؟

عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 
بیان این که کش��ورمان در تنظیم روابط با هر کشوری باید 
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت را رعایت کند، گفت: اگر 
پاکستان واردات سیب ایران را ممنوع کرده، کشورمان حق 
مقابله به مثل دارد و باید واردات برنج و نارنگی پاکستانی را 
ممنوع کند. بهرام بیرانوند در واکنش به اقدام کشور پاکستان 
در مورد ممنوعیت واردات سیب ایران، اظهار داشت: اعتقادم 
این است هر کشوری که برای واردات محصوالت کشاورزی 
ایران ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند، مسئوالن کشورمان 

باید از همین اهرم استفاده کنند. 

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشی

یازدهمین نمایش��گاه بی��ن المللی تجهیزات و تأسیس��ات 
سرمایش��ی و گرمایش��ی ۲۵ تا ۲۹ دی ماه امسال با حضور 

۷۰ شرکت و مؤسسه تخصصی در اصفهان برگزار می شود.
در این دوره از نمایشگاه، ۱۴ استان از کشورمان و نمایندگان 
فروش کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، تایوان و بلژیک به ارایه 

آخرین دستاوردها و محصوالت خود می پردازند. 

اخبار

اخبار کوتاه 
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لوازمخانگیخارجیفعالواردنمیشود

غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این نکته که اولویت های اول و دوم، یعنی مواد غذایی و 
دارو از ارز مرجع استفاده می کنند، گفت: به اولویت های سوم تا نهم ارز مبادالتی اختصاص می یابد و اولویت 
دهم که مواردی همچون خودروهای لوکس و لوازم خانگی خارجی را شامل می شود، فعال وارد نخواهد شد.

افراد غیرمتخصص، نظام اداری 
را مختل کرده اند

رییس سازمان بازرسی کل کشور
 حجت االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی

  متأس��فانه تولید را با ران��ت نگه  داش��ته ایم و با اس��تفاده از منابع 
زیرزمینی هیبت اقتصاد خود را حفظ کرده ایم.کشور ما ظرفیت های 
بسیاری برای تبدیل اقتصاد بیمار به اقتصادی رقابتی و تولیدی دارد 
و باید با بهره مندی صحیح از منابع ملی خود، آنها را برای نسل های 
آینده حفظ کنیم. نیروهای اس��تخدامی که با سفارش های دیگران 
بر منسبی نشسته اند، بسیار ناکارآمد هستند و این افراد نظام اداری 
کشور را دچار اختالل و لخت 

کرده اند. 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان 
به عن��وان ش��اخص تولید، 
صنع��ت و تن��ش سیاس��ی 
استان اصفهان  است و سایر 
استان های کشور، ذوب آهن 
را م��رز جهش این اس��تان 

می دانند.
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واقعیتی که ب��رای کارگران دردناک اس��ت، این در حالی اس��ت 
که در یک س��ال و نیم اخی��ر پس از ت��ورم ناش��ی از هدفمندی 
یارانه ه��ا، با افزای��ش قیمت های ناش��ی از تحریم ها و رش��د نرخ 
ارز مواجه ش��دیم. این ها همه باعث ش��د طبق گ��زارش جامعه 
کارگری که در آخرین نشست ش��ان مطرح ش��د، سبد معیشت 
خانوار6۰درص��د افزایش قیم��ت را تجربه کند. با توج��ه به این 
که این رقم از س��وی مراکز رسمی اعالم نش��ده، لذا ممکن است 
دس��تمزد جدید برپایه تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی تعیین 
 ش��ود که در ای��ن صورت حداقل دس��تمزد س��ال۹۲ بیش��تر از 
۸۴ هزارتومان رشد خواهد داشت؛ به عبارت دیگر دستمزد سال 

۹۲، به ۴۷3هزار و۷۰۰ تومان خواهد رسید. 
هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه 
و درآمد به منظور تعیین دس��تمزد برای س��ال جدید در محافل 

مختلف رونق می گیرد. برهمین اساس نیز اخیراً جوامع کارگری 
طبق آخرین برآوردشان اعالم کرده اند که افزایش نرخ تورم از آغاز 
امسال موجب افزایش 6۰ درصدی هزینه اقالم مصرفی خانوارها 
شده است. طبق گفته این مس��ئوالن، بخش زیادی از درآمدهای 
کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می یابد و موضوع 

تغذیه در اولویت های بعدی قرار می گیرد.
براس��اس همین برآورده��ا، نرخ س��بد هزینه خان��واده کارگری 
هم اکنون بیش از یک میلیون و 6۰۰ هزار تومان تخمین زده شده 
است. از این رو کارگران با دریافت پایه حقوق 3۸۹ هزار تومانی برای 
جبران مابه التفاوت هزینه خانوار خود اگر ش��انس یارشان شود، 
شغل های دوم و حتی سومی دست و پا می کنند و اگر نه، باید به نان 

بخور و نمیری اکتفا کنند.
به گفته هدای��ت که خودش یک کارمند س��اده اس��ت، »از همه 

چیزمان می زنیم؛ از پوشاک و خوراک، از همه چیز حساب کنید. 
با این مقدار حقوق و با این تورم افس��ار گسیخته معجزه است که 
زندگی می کنیم و دس��تمان جلوی کس��ی دراز نیست. خودش 
هنرمندی می خواهد که با دو س��ر عائله بخواه��ی زندگی کنی. 
خوب اس��ت که تعدادمان بیشتر نیس��ت، وگرنه نمی دانم چه بر 

سرمان می آمد!«
او بعدازظهرهای��ش را ه��م به مسافرکش��ی اختص��اص داده. از 
 کار روزان��ه او فقط یکی دو س��اعت م��ی ماند که ب��رای بچه ها و 

خانواده اش تنها خستگی را به ارمغان می آورد.
نجفی هم کارگری اس��ت ک��ه وضعیتی مش��ابه دارد و می گوید: 
»چش��ممان را به روی خیلی از نیازهایمان بسته ایم. نیازهایی از 
 قبیل زیارت، تفریحات، ورزش و البس��ه مازاد را حذف کرده ایم،

 همچنین برخ��ی هزینه های مرب��وط به آرایش��گاه را نیز تعدیل 
کرده ایم تا دخلمان به خرجمان برسد.« 

»یک بررسی سرانگشتی مشخص می کند که طی سال های اخیر 
افزایش حداقل دس��تمزد با نگاهی به مصوبات ش��ورای عالی کار 
در سنوات گذش��ته نه تنها هیچ گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای 
نرخ تورم واقع��ی را تعیین نک��رده، بلکه به موضوع ل��زوم تأمین 
 معیش��ت خانوار کارگری هم توجه چندانی نش��ده است.« این را 
حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب و کار می گوید و صحبتش 
را با یک مثال تکمیل می کند: »در سال۱3۸3 هر کیلوگرم گوشت 
مرغ را با پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱6۰۰ تومان و گوشت گوسفندی را بین 
۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان می شد خرید، اما با ورود به سال ۱3۹۱ برای 
 هر کیلو گوشت مرغ ۵۵۰۰ تومان و گوش��ت گوسفندی حداقل 
۲6 هزار تومان باید پرداخت و این امر با حداقل حقوق تعیین شده، 

یعنی زیر خط فقر و حتی بیشتر.«
البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت 
برنامه های تنظیم بازار هم قرار دارد. اگر نگاهی به نرخ اقالم اساسی 
غذایی خانوار در یک سال گذش��ته بیندازیم، متوجه خواهیم شد 
که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رش��د ۴۱درصدی را تا پایان 
شهریور ۹۱ داشته است. به این س��بد کاالیی باید هزینه مسکن 
را- که به اعتقاد بسیاری از فعاالن کسب وکار،کل دستمزد کارگری 

را به خود اختصاص داده است- هم اضافه کرد.
شاید اگر به قانون نقبی بزنیم، خوب متوجه بشویم که طبق ماده 
3۴ قانون کار، تمامی دریافت های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک 
عائله مندی، هزینه های مسکن، خوارو بار و مزایای انگیزشی و عرفی 
همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود 
باشد، اما سال هاس��ت که فاصله ای عمیق میان این حقوق و تورم 
واقعی افتاده است؛ فاصله ای که در قانونی نانوشته در حال اجراست. 

دستمزدهایی که زیر خط فقر جا گرفته اند

سبدخریدکارگرانکوچکترمیشود

با این که کارگران و کارمندان انتظار دارند همزمان با اجرای اصالح قیمت ها و پدیدار شدن  الدن 
بیشتر اثرات آن در سال آینده تدابیر حمایتی از آنان بیشتر شود، اما به نظر می رسد وزارت ایرانمنش

کار و امور اجتماعی درخص�وص چگونگی انجام این حمایت ها از کارگران در س�ال آینده 
شفاف عمل نکرده است؛ چرا که اکنون اولین گمانه زنی ها بر حقوق 473 هزار تومانی تأکید دارند، حقی که سبد 
خانواده کارگران را کوچک تر از پیش می کند. مقایسه حداقل دستمزد 106 هزار تومانی در سال 1383 با حداقل 
دستمزد 38۹ هزار تومانی سال 13۹1 ، نشان می دهد که در این سال ها دستمزد کارگران 5/3 برابر شده، اما اگر 

همین نرخ دستمزد را پس از کسر تورم ساالنه محاسبه کنیم، واقعیت رنگ دیگری به  خود می گیرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطار اجرایی
6744 ش��ماره: 427/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1028 تاری��خ 91/6/25 حوزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه 
محمدحسین نظریان مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و دو میلیون 
و نهصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنین خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 242547-83/10/30 و 
242548-83/12/27 و 972830-83/12/30 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
له مرتضی شمس فرزند محمدعلی نشانی محل اقامت: اصفهان خمینی شهر خ کهندژ 
مقاب��ل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه 
محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی 
به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. ش��عبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
6745 ش��ماره: 530/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 908 تاریخ 91/5/31 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
آقای علی اکبر س��لیمان پور فرزند حس��ین مجهول المکان محکوم است به: حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رسمی موتورس��یکلت به شماره انتظامی 
41677-اصفه��ان 23 در قبال دریافت مبلغ س��ی هزار توم��ان )30/000 تومان( و 
پرداخت مبلغ س��ی و چهار هزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی در حق 
محکوم له آقای محمد فانی قهدریجانی فرزند ابراهیم نشانی محل اقامت: اصفهان خ 
ش��اپور قدیم گاراژ قروی بیک رادت. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه 
محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی 
به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. ش��عبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

حصر وراثت
6746 خانم مهری قضاوی خوراس��گانی دارای شناس��نامه ش��ماره 85 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 5787/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین دهقانی خوراسگانی بشناسنامه 
7932 در تاریخ 91/9/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: سه دختر و یک همسر و مادر به نام های ذیل: 1- محبوبه 
دهقانی خوراسگانی ش ش 3482 )دختر متوفی(، 2- خدیجه دهقانی خوراسگانی ش 
ش 6843 )دختر متوفی(، 3- اعظم دهقانی خوراسگانی ش ش 1271982064 )دختر 

متوفی(، 4- مهری قضاوی خوراس��گانی ش ش 85 )همس��ر متوفی(، 5- صدیقه 
دهقانی خوراس��گانی ش ش 178 )م��ادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
6747 آقای رضا ناظمی سجزی دارای شناسنامه شماره 1706 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 5813/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه بابایی سجزه ئی بشناسنامه 42 در تاریخ 
91/4/9 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- محمدتقی ناظمی س��جزه ئی ش ش 22 فرزند، 2- محمد ناظمی ش ش 
37108 فرزند، 3- محس��ن ناظمی ش ش 40 فرزن��د، 4- حمید ناظمی ش ش 1386 
فرزند، 5- علیرضا ناظمی ش ش 2095 فرزند، 6- جالل ناظمی ش ش 50948 فرزند، 
7- مریم ناظمی ش ش 46598 فرزند، 8- رضا ناظمی سجزی ش ش 1706 همسر، 
9- رقی��ه جعفری حاجی آب��ادی ش ش 12 مادر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ تجدیدنظرخواهی
6748 در خصوص پرونده کالس��ه 818/91 ش��عبه 8 شورای حل اختالف اصفهان 

تجدیدنظرخ��واه رس��ول محمدخانی به طرفی��ت مهدی نجف��ی تجدیدنظرخواهی 
نموده اس��ت؛ لذا ب��ا توجه به مجه��ول المکان ب��ودن مهدی نجفی براب��ر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا تجدیدنظرخوانده 10 روز 
پس از نش��ر آگهی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلق��ی و پرونده به مراجع 
 تجدیدنظر ارسال خواهد شد. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6749 خانم مریم قاس��می آخوره س��فال دارای شناس��نامه ش��ماره 1229 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 5842/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اصغر براتی بشناس��نامه 1395 در تاریخ 
91/5/7 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 

منحصر اس��ت به: یک همس��ر و یک مادر و یک دختر و دو پس��ر به نام های ذیل: 
1- مریم قاسمی آخوره سفال ش ش 1229 )همسر متوفی(، 2- پری ناز یسلیانی ش 
ش 6 )م��ادر متوفی(، 3- فاطمه براتی ش ش 1271536455 )دختر متوفی(، 4- احمد 
براتی ش ش 1272530884 )پس��ر متوفی(، 5- محم��د براتی ش ش 1120119375 
)پس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6750 آق��ای مه��دی یزدانی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 12826 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 824/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خورشید یزدانی بشناسنامه 142 در تاریخ 
1386/5/2 اقامت��گاه دائم��ی خودب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- مرتض��ی یزدانی خوزانی فرزند عباس ش ش 129 )همس��ر 
متوف��ی(، 2- مصطف��ی یزدانی فرزن��د مرتضی ش ش 93 )فرزن��د(، 3- محمدرضا 
یزدانی خوزان��ی فرزند مرتضی ش ش 413 )فرزن��د(، 4- رمضان یزدانی خوزانی 
فرزند مرتضی ش ش 13990 )فرزند(، 5- رسول یزدانی خوزانی فرزند مرتضی ش 
ش 12825 )فرزند(، 6- مهدی یزدانی خوزانی فرزند مرتضی ش ش 12826 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6751 مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه ش��هید محمد )محسن( 
صادقی، کالس��ه پرونده: 461/91 حل 4، وقت رس��یدگی: س��اعت 4/30 بعدازظهر 
روز یکش��نبه مورخه 91/11/29، مشخصات خواهان: منصور جبل عاملی فروشانی 
فرزند هاش��م مقیم خمینی ش��هر می��دان قدس بلوار ش��هید بهش��تی گاز دوم خ 

ش��هید مدنی پالک 233، مش��خصات خوانده مجهول المکان: حس��ین حداد خوزانی 
فرزند محمدرحیم، خواس��ته و بهای آن: الزام به انتقال س��ند مالکیت یک دس��تگاه 
موتورسیکلت هوندا 125 به شماره شهربانی 9355-اصفهان 69، دالیل خواهان: کپی 
مصدق کارت موتورس��یکلت، 2- سند مالکیت، 3- نس��خه ثانی دادخواست. گردش 
کار: خواه��ان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مستندات، یک نوبت آگهی می گردد. 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه چهارم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
6752 کالس��ه پرونده: 280/91 حل 12، شماره دادنامه: 393، مرجع رسیدگی: شعبه 
دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر، خواهان: مجتبی حاج حیدری 
با وکالت سیدمحمدعلی بنی هاشمی نشانی: شریعتی شمالی، خوانده: علیرضا امینی 
پور فرزند نعمت اله مجهول المکان، رأی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
مجتبی حاج حیدری با وکالت س��ید محمدعلی بنی هاشمی به طرفیت علیرضا امینی 
پ��ور به خواس��ته مطالبه مبلغ 17/000/000 به اس��تناد یک فق��ره حواله 308950-
89/11/5 نظ��ر به اینک��ه خوانده علی رغم اب��الغ قانونی هیچگون��ه دفاعی در قبال 
خواس��ته خواهان به عمل نیاورده است و نظر به اینکه وجود اصل مستند دعوی در 
ید خواهان حاکی از اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن دارد لذا 
ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و خوانده را به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال اصل خواس��ته 
در حق خواهان محکوم می نماید. س��ی هزار ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل 
تأخیر تأدیه از سررس��ید لغایت اجرا. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

تأسیس
6753 شماره: 13814 آگهی تأس��یس شرکت آرایشی و بهداشتی مهتاب رو طهران 
س��هامی خاص به ش��ماره ثب��ت 692 و شناس��ه ملی 14003140650 و کدپس��تی 
8761613511. خالصه اظهارنامه و اساس��نامه ش��رکت آرایشی و بهداشتی مهتاب 
رو طهران س��هامی خ��اص که در تاری��خ 1391/10/17 تحت ش��ماره 692 در این 
اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه های 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه خدمات 
بازرگانی و تجارت و خرید و فروش، تولید، توزیع و بس��ته بندی انواع محصوالت 
آرایشی، پاک کننده و بهداشتی، دارویی، محصوالت و مواد واسطه ای و هر نوع کار 
تولی��دی و صنعتی دیگر اقدام به هر گون��ه عملیات بازرگانی مجاز اعم از واردات و 
صادرات، س��رمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها. 2- مرکز اصلی شرکت: 
شهرس��تان نطنز- قط��ب صنعتی اوره- خیابان صنعت 1 کدپس��تی 8761613511. 
3- س��رمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال که س��ی و پنج درصد آن )سه میلیون و 
پانصد هزار ریال( برابر گواهی ش��ماره 53/16200/253 مورخ 1391/10/19 بانک 
تجارت ش��عبه نطنز به حساب ش��ماره 1620749792 به نام شرکت واریز گردیده 
اس��ت و مابقی آن )ش��ش میلیون و پانصد هزار ریال( در تعهد صاحبان سهام می 
باشد. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 5- مدیران و صاحبان امضاء 
شرکت: آقای احمد علیزاده قصری به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای حسین کریمی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم لیال اش��جعی به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و مقرر گردید کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک- س��فته- بروات- عقود اس��المی و 
مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد 
همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد نایب رئیس هیئت مدیره 
یا مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر باشد. 6- بازرس��ان شرکت: آقایان ایرج 
پیچ��گاه و محمد فیض��ی راد با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به س��مت 
بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7- 
مش��خصات مدیرعامل و حدود و اختیارات آن در ش��رکت: خانم لیال اشجعی فرزند 
جواد شماره شناسنامه 6479 صادره از اردبیل شماره ملی 6038506462 و حدود 
و اختیارات نامبرده مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت می باشد. م الف/ 370 

شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
6757 شماره ابالغیه: 9110103633302672، شماره پرونده: 9109983633300932، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910974، خواهان س��کینه رحیمی ریگی فرزند سرمس��ت 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده جواد مرادی دس��تگردی فرزند علیرضا به خواسته 
ص��دور حک��م طالق به درخواس��ت زوجه تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان 
خمینی ش��هر نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم دادگاه عمومی )حقوقی( 
دادگس��تری شهرستان خمینی ش��هر واقع در خمینی ش��هر- بلوار دانشجو- بلوار 
پاس��داران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و به کالسه 

9109983633300932 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/2 و ساعت 12/45 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. مهری- منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خمینی شهر

تحدیدحدوداختصاصی 
6758 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب مغ��ازه وطبقه فوقاني پالک ش��ماره 
1/7223 واقع درابنیه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي وحید 
الصاق فرزند عبدالرضاوغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1391/11/17 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگه��ی بکلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد 
که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته 
خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی 
ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعت��راض خودرابه این 
اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیص��الح قضایی اخذوبه این اداره ارائه 
نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در 

روز بعد ازتعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ 
6759 نظربه اینکه آقاي نعمت اله علیزاد فرزند عبدالرسول مالک ششدانگ به استثناء 
بهاء هفت شصت وچهارم اعیاني بیست وچهارشصت وپنجم حبه آن ازپالک 3/553 
واقع دربخش یک ثبتي ش��هرضا در اجراي تبصره یک ماده 105آیین نامه اصالحي 
قانون ثبت طي درخواس��ت وارده به ش��ماره 16672 – 91/9/12 خواستارپرداخت 
به��اء هفت ش��صت وچهارم اعیاني بیس��ت وچهارش��صت وپنجم حب��ه ازیک حبه 
از72حبه ششدانگ پالک مذکورشده اس��ت که بهاء مذکورطبق ثبت دفترامالک بنام 
ناصرحریري مي باش��دلذا در اجراي تبصره یک مادة 105آیین نامه اصالحي قانون 
ثبت موضوع جهت ارزیابي مقدارفوق الذکرپالک فوق توس��ط کارش��ناس رس��مي 
دادگستري طي نامه ش��مارة 16819 – 91/9/14 به کانون کارشناس رسمي استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناس رسمي دادگستري طي نامةشمارة 112/9623/01 
– 91/10/16 باارس��ال گزارش ارزیابي کارش��ناس مربوطه فاقدهرگونه اعیاني مي 
باش��دومبلغي براي آن درنظرگرفته نشده است که در اجراي تبصره یک ماده 105 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که آقاي ناصرحریریبه این اداره مراجعه نماید و در 
صورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباش��ند ظرف یک ماه پس از انتشارآگهي مي 
تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نماید هرگاه 
ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نش��وداداره ثبت ش��هرضا نسبت به حذف 
بهاء اقدام خواهدنمودودرصورت وص��ول گواهي طرح دعوي درمدت مذکورحذف 
استس��ناء بهاء هفت شصت وچهارم اعیاني بیس��ت وچهارشصت وپنجم حبه از72 
حبه شش��دانگ موکول به صدور حکم نهایي مي باش��د. میرمحم��دي- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
6760 در خصوص پرونده کالس��ه 1696/91 خواهان قاس��م کریمی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه وجه 1 فقره چک بش��ماره 34262 مورخ 82/10/15 و خس��ارت و 
هزینه دادرس��ی به طرفیت عبدالحس��ین ذبیحی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
ب��رای م��ورخ 91/12/1 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای 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 ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



اسامی فیلم  های ذخیره بخش مسابقه سینمای ایران و فیلم های 
اول سی و یکمین جشنواره بین المللی فجر اعالم شد. 

روابط عمومی س��ی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم فجر 
اعالم کرد، در صورتی که نسخه نهایی فیلم های بخش مسابقه 
سینمای ایران )سودای سیمرغ( به هر دلیلی در زمان مقرر به 
دفتر جشنواره فجر تحویل نشود، فیلم های زیر بر اساس اولویت 
جایگزین خواهند شد: 1- »عقاب صحرا« )مهرداد خوشبخت( 

2- »آسمان زرد کم عمق« )بهرام توکلی( 3- »فرزند چهارم« 
)وحید موس��اییان( 4- »ترنج« )مجتبی راعی(. همچنین در 
بخش فیلم های اول )نگاه ن��و(، فیلم »تاج محل« به کارگردانی 
دانش اقباشاوی به عنوان فیلم ذخیره انتخاب شده که در صورت 
عدم ارایه نسخه نهایی یکی از فیلم های این بخش، »تاج محل« 

به جمع فیلم های بخش نگاه نو اضافه می شود. 

تحریم حوزه هنری، اکران سینماها
از شش فیلمی که حوزه هنری اکرانشان را در سینما های خود 
تحریم کرده، تاکنون چهار فیلم به نمایش عمومی درآمده اند. 
فیلم های»من همسرش هستم« )مصطفی شایسته(، »بی خود 
و بی جهت« )عبدالرضا کاهانی(، »من مادر هستم« )فریدون 
جیرانی( و »پذیرای س��اده« )مانی حقیقی( در ماه های اخیر 
روی پرده س��ینماها آمده ان��د. نکته جالب توج��ه این که این 
فیلم ها در مجموع با اس��تقبال مخاطب مواجه ش��ده اند. »من 
همسرش هس��تم« گرچه فروش باالیی نداشت، ولی بیشتر از 
دو فیلم دیگری که به همراهش اکران ش��ده بودند و توس��ط 

حوزه هنری نیز تحریم نش��ده بودند، فروخت. مجموعه این ها 
را اگر کنار هم بگذاریم، می توان گفت، سینما روها از فیلم های 
تحریمی حوزه هنری استقبال به عمل آورده اند. البته هنوز دو 
فیلم »برف روی کاج ها« )پیمان معادی( و »پل چوبی« )مهدی 
کرم پور( از فهرس��ت تحریمی ها اکران عمومی نش��ده اند و به 
نظر می رسد داستان پیچیده اکران سال 91 در سال آینده نیز 
امتداد یابد. سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده فیلم »برف روی 
کاج ها« بیان کرده که حوزه هنری نه تنها اکران این شش فیلم 
را تحریم کرده است، بلکه اجازه اکران این فیلم ها در سینماهای 
دیگر را با هیاهو و جنجال نمی دهد. وی افزوده که چهار فیلم از 
شش فیلم تحریمی، اکران شده و به زودی دو فیلم» برف روی 

کاج ها« و »پل چوبی« اکران می شود.

نامزدهای اسکار اعالم شد
 فهرس��ت هش��تاد وپنجمین مراس��م س��الیانه آکادمی علو م 
و هنرسینمایی اعالم شد. »لینکلن« ساخته استیون اسپیلبرگ 
با 12 نامزدی، پیشتاز است. فهرست نامزدها غافلگیری خاصی 

را به همراه نداشت. ست مک فارلین همراه اما استون نامزدهای 
امس��ال را اعالم کردند. س��ت مک فارلن اجرای مراسم امسال 
را هم برعهده خواهد داش��ت که ش��ش هفته ونی��م دیگر برپا 
خواهد ش��د. اما »عشق« س��اخته میش��ائیل هانکه نه تنها در 
میان  نامزدهای بهترین فیلم قرار دارد، بلکه در شاخه بهترین 
فیلم خارجی زبان هم کاندیداست.فیلم »زنگار« و »استخوان« 
ساخته ژاک اودیار که خیلی ها بازیگر نقش نخست آن )ماریون 
 کوتیار(را از مدعی��ان بخش بهترین بازیگر زن نقش نخس��ت 
می دانستند،کاندیدا نشد.یکی از نکات جالب در تاریخ آکادمی 
علوم و هنر سینمایی  امسال در شاخه بهترین بازیگر زن نقش 
 نخست اتفاق افتاده اس��ت.جوان ترین نامزد)کونزان والیس( 
 9 ساله در کنار مس��ن ترین نامزد این رش��ته، امانویل ریوای 
85 ساله رقابت می کند. امسال برای نخس��تین بار مجری مراسم، 
نامزدها را اعالم کرد ک��ه معموالً رییس آکادم��ی علوم و هنر 
سینمایی در کنار یک بازیگر مطرح هر ساله فهرست نامزدها را 
اعالم می کرد. گفتنی اس��ت »این فیلم نیست« ساخته جعفر 

پناهی و مجتبی میر طهماسب به فهرست نهایی راه نیافت.

یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی 

هفت

روباه ایرانی در جشنواره برلین
انیمیشن »روباهی که به دنبال صدا رفت« ساخته فاطمه گودرزی در بخش نسل شصت و سومین 
دوره جشنواره فیلم برلین به نمایش درمی آید. این فیلم از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان است و پیش از این در جشنواره  های فرانسه، ایتالیا و کانادا به نمایش درآمده است. 
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 آمادگی  کتابخانه اصفهان 
برای طرح اهدای کتاب

مدیرکل اداره کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان با اشاره به آغاز هفته اهدای کتاب 
به کتابخانه های عموم��ی، گفت: بیش از 
2۷۰ کتابخانه تک  شیفته و دو شیفته در 
سراس��ر این اس��تان به مدت یک هفته 

کتاب های اهدایی مردم را می پذیرند.
او اظهار کرد: هفته اهدای کتاب از صبح 
سه شنبه، 19 دی آغاز شده و تا دوشنبه 25 دی ادامه دارد. در طول 
این هفته، افراد می توانند کتاب های خ��ود را در حوزه های متنوع و 

موضوعات مختلف به کتابخانه های عمومی اهدا کنند. 
یاوری با اشاره به رشد منابع کتاب های اهدایی در سه سال گذشته، 
گفت: در این سه سال منابع اهدایی مردم رشد خوبی داشته و بیش از 

15۰ هزار جلد به کتابخانه ها اهدا شده است. 

 نکوداشت ها در دومین 
جشنواره جام جم

در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره 
جام جم، نکوداش��ت پیشکسوتانی چون 
محمدعلی کش��اورز، بازیگ��ر صاحب نام 
س��ینما و تلویزیون و محمد بیگلری پور، 
رهبر ارکس��تر س��مفونیک صداوس��یما 

برگزار می شود.
در مراس��م اختتامیه  دومین جش��نواره 
جام جم قرار اس��ت تقدیر ویژه از 15 تن از هنرمندان و پیشکسوتان 
در رش��ته های مختلف کارگردانی، بازیگری و موسیقی و خوانندگی 
صورت گیرد. اختتامیه  دومین دوره جش��نواره تلویزیونی جام جم، 
 نهم بهمن م��اه همزمان ب��ا والدت نبی مکرم اس��الم)ص( در مرکز 

همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

یادبود حسن محمدی در موزه 
هنر های معاصر

گروه فرهن�گ - نمایش��گاهی از آثار 
نقاش��ی، نگارگ��ری و حج��م ب��ه ی��اد 
خوش��نویس و نگارگ��ر فقی��د، حس��ن 
محمدی از 21 دی تا 1۰ بهمن ماه سال 
جاری در گالری شماره یک موزه هنر های 
معاصر وابس��ته ب��ه س��ازمان فرهنگی، 
تفریحی شهرداری اصفهان برپا می شود.

س��میه اس��کندری، غالمحس��ین آقارخ، حمید پازوکی، حس��ین 
خسروجردی، فرهاد شهریار ملکی، بهزاد شیشه گران، حبیب صادقی، 
محسن کاشی، زنده یاد حسن محمدی، رضا محمدی و جعفر نجیبی 
هنرمندانی هستند که بیش از 4۰ اثرشان در قالب این نمایشگاه در 
گالری ش��ماره یک موزه هنر های معاصر اصفهان به نمایش گذاشته 
می ش��ود. حس��ن محمدی متولد 1333و فارغ التحصیل دانشکده 
هنرهای زیبا بوده اس��ت. وی نگارگر، خوش��نویس و قطعه کار و از 
شاگردان دهه 5۰ اس��تاد فرشچیان است که س��ال های اول انقالب 

با حضور در حوزه هنری به فعالیت های هنری - اسالمی پرداخت. 
افتتاحیه این نمایش��گاه س��اعت 1۰ صبح 21 دی ماه برگزار شد و 
عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه، می توانند تا 1۰ بهمن ماه 
همه روزه به جز روز های سوگواری از ساعت 9 تا 1۷:3۰ و جمعه ها از 
ساعت 15 تا 1۷:3۰ به موزه هنرهای معاصر اصفهان، واقع در خیابان 

استانداری مراجعه کنند. 

»رسوایی« ده نمکی به روایت 
کاله قرمزی

»کاله قرمزی و بچه ننه« به عنوان پرفروش ترین فیلم سال و باتیراژ 
وسیع یک میلیون نسخه توسط مؤسسه پارس ویدئو و پخش هنر اول 

درشبکه نمایش خانگی توزیع شد.
»کاله قرمزی و بچه ننه« سومین فیلم س��ینمایی ایرج طهماسب و 
حمید جبلی از مجموعه فیلم های این عروس��ک دوس��ت داشتنی 
است. این فیلم توس��ط مؤسس��ه پارس ویدئو در تیراژ یک میلیون 
نسخه در این شبکه عرضه شده اس��ت. در این فیلم ایرج طهماسب، 

 حمید جبلی، خس��رو احمدی، عیسی 
یوس��فی پور، مه��دی باطب��ی، بهادر 
مالکی، بنفشه صمدی، پوپک مظفری 

و... به ایفای نقش پرداخته اند.
نس��خه ویدئویی »کاله قرمزی و بچه 
ننه« در شرایطی به شبکه ویدئویی وارد 
شده که در اقدامی جالب توجه، مسعود 
ده نمکی برای اولین بار تیزر تازه ترین 
فیلمش »رسوایی«  را در بخش ابتدایی 

این فیلم گنجانده است.

بسته پیشنهادی برای 
مسئولین فرهنگی 

بی شک برای این که بتوانیم فرهنگ این شهر را متعالی سازیم، 
باید با مسئولین آن در ارتباط باش��یم و مسئولین نیز در کنار 
هنرمندان و دغدغه هایشان حضور داشته باشند که تا امروز به 
خوبی این امرمحقق شده است. پس به پاس قدردانی از تالش 
های بی وقفه آنها به عنوان یک فرد متعهد به فرهنگ، به خود 
الزم می بینیم تا در یک بسته پیشنهادی، راه های رسیدن به قله 
 کمال هنر و پشت بام آن را ارایه کنیم تا بتوانیم قدردان خدمات 

شبانه روزی آنها باشیم:
   هم��ان طور که از وضعیت مش��خص اس��ت، بهتر اس��ت 
مسئولین هر از گاهی طبق روال قبل که از زیر مجموعه خود 
بازدید می کردند، این بار به صورت بی خبرانه به محافل ادبی 
و هنری این شهر وارد شوند تا شاهد تجلی هنرنمایی دوستان 

باشند.
   مس��ئولین ذیرب��ط باید ضم��ن خدمت، توجه��ی نیز به 
 اس��امی افراد داشته باش��ند تا در اختیار گذاش��تن امکانات، 

به صورت یکسان و عادالنه صورت گیرد.
   مس��ئولین ب��رای رف��ع خس��تگی ناش��ی از کار مفرط و

تمدد اعصاب، بهتر است هر از گاهی صندلی خود را ترک و به 
مکانی آرام نقل مکان کنند و در ش��رایط  جنگی نیز زیرزمین 

بهترین پناهگاه است.
   همان طور که دفتر آقایان برای عموم باز و مالقات آس��ان 
است، بهتر نیست بودجه های مورد تصویب همان جا روی میز 
مبادله شود تا در دست اندازهای بروکراسی های اداری، خدایی 

نکرده از بارش چیزی کم شود؟
   در جشنواره های اس��تان که به همت مس��ئولین برگزار 
می شود، بهتر نیست هر از چند گاهی برگزار شود، نه ساالنه تا 
دوستان نو به نو همدیگر را ببینند و دیداری تازه کنند تا هم این 

غم دوری به سر آید و هم به شیرینی وصال بینجامد؟   
   مسئولین نباید فراموش کنند که هر جشنواره ای الیق شهر 
فرهنگی نیست و باید در ابتدا زیربنای آن سنجیده شود تا هم 

رفع شبه ای شده باشد و هم نظر دوستان در نظر گرفته شود.
   گاهی الزم است برای این که فکرنکنند شهر بی صاحب  و 
متولی فرهنگی است، مس��ئولین در یک اقدام هماهنگ چند 
نطق گیرا- البته همراه با تعطیلی چند جشنواره-انجام دهند 
تا حساب به دست کس��انی که فکر می کنند صندلی ها خالی 

است بیاید.  
در پایان باید این نکته را اضافه کرد که مسئولین فرهنگی استان 
توانسته اند در این دوره جدید به خوبی فرهنگ شهر را غنی و 

هنرمندانش را  راضی نگه دارند.

 فیلم، روایتگر دو داس��تان به موازات یکدیگر است که هر دو در 
واقع ملهم از یکدیگرند. گندم -دختر شا طر امان- )مهناز افشار( 
از کودکی عاشق پس��ری به نام علی )مصطفی زمانی( است، اما 
اکنون که زمان ازدواج آنها فرا رس��یده، طبق یک عهد و پیمان 
قدیمی بین شا طر امان )همایون ارشادی( و بابا صفر -کدخدای 
ده- )فرهاد آییش( او باید با کرامت -پسر بابا صفر- )احمد مهرانفر( 
 ازدواج کند. به موازات این داستان، جریان کم رونق شدن نانوایی 
شاطر امان اتفاق می افتد که به عنوان یک خط روایی فرعی برای 

قوت بخشیدن به روایت اصلی در داستان حضور دارد. 
 قصه »یه عاش��قانه س��اده« بر اس��اس یکی از الگوه��ای اصلی 
داستان های عاشقانه بنا شده که طبق آن، دو نفر عاشق هم بوده و 
به آن اذعان دارند، ولی مانعی بزرگ بر سر راه شان وجود دارد و تا 
انتهای فیلم کشمکش قصه برای از میان برداشتن این مانع است. 
البته در این فیلم، دو مانع برای رس��یدن دو دلداده وجود داشته 
که یکی از دل دیگری بیرون می آید. مانع بزرگ و اصلی تفکرات 
جاهالنه حاکم بر مردم دهکده بوده و مانع فرعی، کرامت )پس��ر 

کدخدای ده( رقیب عشقی علی است و علی برای به دست آوردن 
گندم، باید این دو مانع را از سر راه بردارد.

یکی از این عناصر، دکور و صحنه پردازی است. فضای داستان در 
یک روستا اتفاق می افتد که به دور از تکنولوژی و امکانات شهری 
است. بر اساس محتوای مطرح شده، مخاطب انتظار یک فضای 
کاماًل رئالیستی با ساخت و ساز روس��تایی را دارد، در صورتی که 
محیط تصویر شده بیشتر جنبه  ش��مایلی و مصنوعی دارد؛ مگر 
این ک��ه بخواهیم صحنه فیلم را با یک تابلوی نقاش��ی مقایس��ه 
کنیم. عنصر دیگر قابل بررس��ی، فیگورهای بازیگران اس��ت که 
معموالً کارکردهای بازیگری را عواملی چون روایت و قراردادهای 
ژان��ر تعیین می کند. »یه عاش��قانه س��اده« روایتی عاش��قانه با 
چاشنی دغدغه های اجتماعی معمول –محدودیت های جامعه 
زنان، دخالت های والدین در سرنوش��ت و زندگی فرزندانش��ان 
 و...– را دارد، اما متأسفانه بازتاب آن در بازی ها خیلی معمولی و 
پیش پا افتاده خود را نش��ان می دهد – به خص��وص بازی مهناز 
افشار– که در حد تیپ های مرس��وم در یک مثلث عشقی باقی 

می ماند و از آن فرا تر نمی رود.
داس��تان باید کنجکاوی مخاط��ب را برانگیزد تا او را نس��بت به 
تماشای فیلم مشتاق و راغب کند. همان طور که گفته شد، روایت 
اصلی بر پایه مثلث عشقی شکل گرفته میان علی و گندم و کرامت 
بنا ش��ده و برای این که این داس��تان از وضعیت روتین و معمول 
خود خارج شود، نویسنده دست به دامن یک داستان فرعی یعنی 

ماجرای کسادی کار نانوایی شا طر امان می شود.
قصه با آن که به تفکرات جاهالنه حاکم بر یک دهکده اشاره دارد، 
در درون دهکده بس��ط پیدا نکرده و تمام داس��تان در بین چند 

شخصیت اصلی می گذرد که 
گویی این تعصب جاهالنه در 
بین همین شخصیت ها وجود 
داشته و سخن گفتن از مردم 
بهانه ای بیش نیست و بیننده 
به هیچ وجه خود را در دهکده 
و فضای متعصبانه و جاهالنه 
آن ح��س نمی کند ک��ه این 
مس��أله خود به خود این مانع 
را برای بیننده بسیار کمرنگ 
 و بی اثر س��اخته و همراهی با 
دو دلداده در مواجه��ه با این 
مانع را مشکل کرده است. در 
مورد مانع دوم نی��ز می توان 
گفت که به جز سکانس ابتدا 
و انتهای فیلم، هیچ کشمکش 

خاصی بی��ن علی و کرام��ت دیده نش��ده و تا س��کانس پایانی، 
برخوردی جدی بین آن دو دیده نمی شود و این مسأله مانع فرعی 
را نیز بی خاصیت ساخته است. یکی از نقاط مثبت روایت، به کار 
بردن موتیف گندم اس��ت که وحدت بخش دو داس��تان موازی 
یکدیگر شده است. شا طر امان با زدن مخدر به نان هایش، نانش 
– گندم– را حرام می کند و با این کار دخترش گندم را نیز نابود 
می کند؛ چون با این اتفاق او بار دیگر مدیون بابا صفر شده و برای 
فاش نشدن رازش، گندم محبور است که با کرامت ازدواج کند و 
آن دیالوگ به موقع که علی بعد از این اتفاق به شا طر امان می گوید، 

هویدای این مسأله است: »شا طر امان! گندمت رو فروختی؟«
در پایان باید گفت که س��امان مقدم این بار نتوانسته مانند آثار 
گذشته اش که هرکدام حرف تازه ای برای گفتن داشتند، موفق 
عمل کند و »یه عاشقانه ساده« در حد یک عاشقانه ساده ایرانی 

باقی مانده است.

درباره سینمایی »یه  عاشقانه ساده« 

» شا طر  اَمان! گندمت رو فروختی؟«

جمال س�امان مقدم پیش تر با آثار شاخصی چون پارتی، مکس و کافه س�تاره شناخته شده است؛ 
آثاری که هرکدام فصل تازه ای در پرونده سینمایی این فیلمساز محسوب می شوند. حال این  نوروز باقری

روند به فیلم »یه عاشقانه ساده« رسیده است، اما آیا این فیلم نیز مانند فیلم های سابق این 
فیلمساز توانسته شاخص دوره  خود شود؟
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»مودستی بلز«یک فیلمساز جبرگرا »شب بزرگ«
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جوزف لوزی در چهاردهم ژانویه سال 1909 میالدی در شهر 
»الکروس« واقع در »ویسکانسین« ایاالت متحده آمریکا به دنیا آمد. او در 
میان خانواده ای ثروتمند و فرهنگی که پر از وکالی دادگستری بود، دوران 
کودکی و نوجوانی خود را طی کرد. وی بعد از گرفتن لیسانس از دپارتمان 
 تئاتر دانش�گاه هاروارد، در اوایل دهه 1930 میالدی ب�ه نیویورک رفت و 

به عنوان یک منتقد برای تعدادی مجله شروع به نوشتن کرد.
وی درس�ال 1945 ب�ه هالی�وود رف�ت و درش�رکت مه�م فیلمس�ازی 
»متروگلدوین مایر« قراردادی امضا کرد، اما هرگز به کار گرفته نش�د؛ در 
نتیجه به تئاتر بازگشت و با کمک »برتولت برشت« تئاتر »زندگی گالیله« 
را با بازی »چارلزالت�ون« کارگردان�ی کرد.اولین فیلم بلند او »پس�ری با 
موهای سبز« است. این فیلم که در سال 1948 شناخته شد، درباره وحشت 
پسربچه ای است که موهایش به طور ناگهانی سبزرنگ شده است. پس از 

این فیلم، لوزی ساختن فیلم های کم هزینه و سیاه و سفید را که سریع هم 
آماده می شدند همچون »بی قانون« )1950(، »ام« )1951( و »شب بزرگ« 

)1951( ادامه داد.
دربررس�ی دقیق آثارجوزف لوزی، با دو دوره متف�اوت کاری از او روبه رو 
می شویم؛ دوره اول از زمان ساخت اولین فیلمش به صورت کوتاه در سال 
1939 با عنوان »پیترولیوم و پسرعموهایش« شروع شده و تا سال 1956 و 
ساختن فیلم »بیگانه محرم« ادامه یافت. اما دوره دوم کاری لوزی از سال 
1957 مقارن با ساخت فیلم »زمانه بی رحم« آغاز شد و تا پایان عمر او ادامه 
یافت. پسری با موهای س�بز، بی قانون، گشتی، ام، ش�ب بزرگ، بیگانه ای 
در حال گش�ت، ببر خفته، مالقات اتفاقی، تبهکار، اولی در راه، تشریفات 
پنهانی، واسطه، قتل تروتس�کی، گالیله، زن انگلیسی احساساتی، آقای 

کالین، جاده های جنوب، دون ژوآن از آثار او هستند.
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ارشاد اصفهان به توقف جشنواره فیلم کوتاه »حسنات« واکنش رگ غیرت ارشاد جنبید 
نشان داد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان در پی اعالم توقف جش��نواره فیلم کوتاه »حس��نات« 
گفت: در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
آمادگی و همکاری الزم برای برگزاری جشنواره فیلم حسنات 
وجود داش��ته و دارد. علی تمنای��ی با بیان ای��ن مطلب افزود: 
مراحل اداری برگزاری این جشنواره از سوی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان انجام شده و نامه ای به سازمان 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی ارسال و نظر موافق 

اداره کل را نسبت به برگزاری این جشنواره اعالم کردیم.  وی 
ادامه داد: همچنین در جلساتی در تاریخ های دوم آبان و پنجم 
دی )در حاش��یه برنامه تجلیل از اس��تادان خوشنویس استان 
اصفهان در مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد فرش��چیان( استاد 
زاون قوکاسیان، دبیر س��ومین جش��نواره فیلم »حسنات« با 
دکتر محمود شالویی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفه��ان مذاکراتی در این خص��وص انجام دادن��د و مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان همواره بر برگزاری این 
جش��نواره تأکید و قول همکاری الزم داده ش��د و در مذاکرات 
دیگری که اینجانب با استاد زاون قوکاسیان داشتم، مقرر شد 

جش��نواره با نظارت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان و با صدور مجوز سازمان س��ینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به نحو احسن برگزار شود که سازمان سینمایی 
کش��ور نیز با نظر مثبت، حمایت های الزم را از این جش��نواره 
خواهد داشت. معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان در پایان تصریح کرد: پیرامون برگزاری 
جشنواره فیلم »حس��نات« هیچ گونه مشکلی در سطح استان 
وجود ندارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
آمادگی همکاری با بخش های خصوصی عالقه مند به برگزاری 

برنامه های فرهنگی- هنری را دارد. 

نیمکت نشین های سودای سیمرغ معرفی شدند

قصه »یه عاشقانه 
ساده« بر اساس 
یکی از الگوهای 

اصلی داستان های 
عاشقانه بنا شده 

که طبق آن، دو نفر 
عاشق هم بوده و به 

آن اذعان دارند، ولی 
مانعی بزرگ بر سر 
راه شان وجود دارد



ورزش به روایت تصویر/ موهای عجیب و غریب فوتبالیست ها

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ابراهیم زاده در بین برترین  مربیان 
قرن ۲۱ جهان

 فدراس��یون بین المللی تاریخ و آم��ار فوتبال، برتری��ن مربیان قرن 
بیس��ت و یکم فوتبال جهان را اعالم کرد، در حالی که بس��یاری از 
مربیان بزرگ دنیا در این لیست قرار ندارند، نام منصور ابراهیم زاده 

در آن به چشم می خورد. 
سرآلکس فرگوسن، سرمربی منچس��تر یونایتد با اختالفی نزدیک، 
باالتر از ژوزه مورینیو به عنوان بهترین مربی قرن بیست و یکم، رتبه 

اول برترین مربیان را به خود اختصاص داده است. 
در این رده بندی منصور ابراهیم زاده، س��رمربی نفت تهران در رده 
۱۷۰ جهان و چهارم آس��یا، باالتر از میروس��یالو بالژویچ، سرمربی 
سابق تیم ملی ایران که در رتبه ۱۷۷ قرار دارد، ایستاده است. در این 
لیست نام کارلوس کی روش، س��رمربی تیم ملی ایران در بین ۱۹۹ 

مربی برتر دیده نمی شود. 

ووشو ماهان باخت و حذف شد
هفته هفتم و هشتم لیگ برتر ووشو روز پنجشنبه در آکادمی ووشو 
برگزار ش��د که طی آن تیم های پرش��ین و دانش��گاه آزاد با کسب 
امتیازات الزم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کس��ب کردند و 

فوالد ماهان از گردونه رقابت ها حذف شد. 
پرشین که تا حدود زیادی صعودش به دور بعد مسجل شده بود، با 
برتری مقابل شهرداری چترود کرمان رسماً به جمع چهار تیم برتر 
دور نیم��ه نهایی راه یافت، ول��ی دیدار نفس گیر و تماش��ایی فوالد 
ماهان سپاهان با دانشگاه آزاد که تکلیف دومین تیم صعود کننده را 
مشخص می کرد، با برتری نزدیک دانشگاه آزاد همراه شد تا این تیم 
به همراه پرشین به دور نیمه نهایی راه یابد. در جدول رده بندی تیم 
پرشین با شش برد متوالی و کس��ب ۱۸ امتیاز به عنوان تیم نخست 

مقتدرانه به نیمه نهایی راه یافت. 
دانش��گاه آزاد هم با ۱۸ امتی��از البته از هفت ب��ازی و تفاضل کمتر 
 به عنوان تی��م دوم راهی مرحله نیمه پایانی ش��د، ف��والد ماهان با 
۹ امتیاز در جایگاه س��وم ایس��تاد، تاکس��یرانی آمل با س��ه امتیاز، 
 چهارم و شهرداری چترود کرمان نیز بدون امتیاز کماکان قعرنشین 

هستند. 

 بهترین های هفته سیزدهم
 لیگ بسکتبال

کمیته آمار فدراسیون بسکتبال اسامی برترین های هفته سیزدهم 
رقابت ها را اعالم ک��رد. در بین برترین های هفته س��یزدهم باز هم 
اثری از نام بازیکنان فوالد ماهان نیس��ت، اما وارطان بیدروس��یان، 
بازیکن اصفهانی و فصل قبل فوالد ماهان ب��ا ۱۱ ریباند و ۱۵ امتیاز 

دبل دبل کرده است. 
صمد نیکخواه بهرامی از مهرام نیز بیشترین امتیاز را به همراه موسی 
نبی پور از دانشگاه آزاد به دست آورد. نبی پور در حالی با 2۱ امتیاز 
به عنوان امتیازآورترین بازیکن هفته معرفی شده ، که امتیازات او 

مانع باخت تیمش برابر فوالد ماهان نشد. 

 مهدوی کیا
 محبوب ترین بازیکن آسیا شد

 فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال، در پایان نظرسنجی انجام 
شده بین مخاطبان خود برای انتخاب محبوب ترین بازیکنان جهان 
در سال 2۰۱2 مهدی مهدوی کیا را به عنوان محبوب ترین بازیکن 

آسیا معرفی کرد. 
مهدوی کیا در این نظرسنجی با کسب ۱۰3هزار و ۷۰3 رأی در 
بین تمامی بازیکنان دنیا پس از خوران آرانگوی ونزوئالیی در 
رده دوم قرار گرفت. مهدی رحمتی، بازیکن تیم استقالل هم 

در رده بندی آسیایی در رده دوم ایستاد. او با ۷۹هزار و ۵33 رأی 
در رده بندی جهانی هم در رتبه سوم قرار گرفت.

هر بازیکنی بعد از بازی در 
فوالد شهر بدن درد می گیرد

حاج صفی/ بازیکن تیم سپاهان

بازی سپاهان و ذوب آهن همیشه سخت و زیبا بوده است. ان شاءاهلل 
این مسابقه نیز زیبا از آب درآید. محکوم به کسب پیروزی هستیم و با 
توجه به شرایطی که در آن قرار داریم کسب این سه امتیاز از اهمیت 
باالیی برخوردار است. از وقتی که کاظمی هدایت این تیم را برعهده 
گرفته، شرایط ذوب آهن بسیار بهتر شده و دیدیم که آنها 
مقابل استقالل چقدر خوب عمل کردند. شرایط زمین 
بسیار بد شده و نمی دانیم باید از چه کسی گله کنیم. 
فکر می کنم پس از بازی آخری که در این زمین برگزار 
شده هنوز کس��ی به چمن آب نداده است. بعد 
از آخرین بازی ک��ه در این زمی��ن به میدان 
رفته ام همچنان گردنم درد می کند و زمین 
به قدری سفت است که هر بازیکنی پس از 

پایان مسابقه بدن درد می گیرد. 

6
داربی اصفهان فقط از شبکه استانی پخش می شود

داربی اصفهان از هیچ ش��بکه ای به جز ش��بکه اصفهان روی آنتن نخواهد رفت و حتی ش��بکه ورزش دیدار 
تراکتورسازی مقابل راه آهن را به دیدار سپاهان- ذوب آهن، بهترین تیم های دهه هشتاد فوتبال ایران ترجیح 
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امید ابراهیمی: 

من هم دوست ندارم ذوب آهن ببازد 
محمد صلصالی: 

بزنم به تخته، شرایط خوبی دارم
هافبک سپاهان از عالقه اش به ذوب آهن حرف زده و گفته که  
اصاًل دوست ندارد ذوب آهن در بازی های خود شکست بخورد 
و شرایط کنونی ذوب آهن او را ناراحت می کند و امیدوار است 
بعد از بازی با سپاهان، این تیم به روند نتیجه گیری های مثبت 

خود ادامه دهد.
امید ابراهیمی در گفتگویی که با ایمنا 
داشته، از پیروزی تیمش مقابل نفت 
آب��ادان حرف زده  و ای��ن که تیمش 
بازی های ج��ام حذف��ی را جدی تر 
از لیگ دنبال می کن��د: ما از 
ابت��دا هدفم��ان را در 
رقابت ه��ای ج��ام 
حذفی مشخص 
کردیم و گفتیم 
که قهرمانی در 
جام حذفی نی��ز از اهداف این 
فصل ما به ش��مار می رود؛ چون 
جام حذفی از مس��ابقاتی اس��ت 
که با تمرکز و دق��ت و با برگزاری 
تنها چند بازی می ت��وان به راحتی آن 
را تصاحب کرد و خوشحالم که ما در این 
مسابقات نیز عملکرد خوبی از خودمان به 

نمایش گذاشتیم. 
او در مورد این ک��ه نفتی ها گفت��ه بودند مقابل 
س��پاهان با نفرات ذخیره خود به می��دان می آیند، 
می گوید: همه دیدند که نف��ت آنچنان تغییری در 
ترکیب اصلی خودش ایجاد نکرده و با همان نفرات 
قدم به میدان گذاش��ته بود و به نظ��رم این حرف ها 

فقط شوی تبلیغاتی نفتی ها بود. 
س��پاهان در مرحله یک چهارم نهایی نیمه نهایی جام حذفی 
به مصاف استقالل تهران می رود و پیروزی پرگل استقالل به 
نوعی خط و نشان برای تیم اصفهانی نیز لقب گرفت. ابراهیمی 
در این مورد می گوید: بازی با اس��تقالل همیشه سخت بوده 
و این تیم برای م��ا قابل احترام اس��ت، اما ما ب��ا رقیبانی که 
استقالل تا کنون مقابل آنها به میدان رفته فرق داریم و خود 
استقاللی ها هم می دانند که ما تیمی نیستیم که به این راحتی 
گل بخوریم. به هر حال ما به قهرمانی جام حذفی می اندیشیم 
و برایمان فرقی نمی کند رقیبمان استقالل باشد یا پرسپولیس. 
اما گل صحبت های هافبک س��پاهان به ب��ازی امروز تیمش 
 مقاب��ل ذوب آه��ن مربوط می ش��د؛ جای��ی ک��ه ابراهیمی 
می خواهد با شکس��ت تیم همش��هری، تیمش را در کورس 
نگه دارد و از طرفی برای ذوب آهن در دیدارهای آتی آرزوی 
موفقیت دارد: خب داربی همیش��ه حس��اس بوده و ش��رایط 
امتیازی ما بر حساسیت این مسابقه بیش از گذشته می افزاید. 
راس��تش را بخواهید م��ن ناراحتم که ذوب آه��ن در اینجای 
جدول قرار دارد و دوس��ت دارم این تیم خیلی زود به جایگاه 
اصلی خودش باز گردد؛ چون حتی ح��رف این که ذوب آهن 
س��قوط کند، مرا ناراحت می کند. به هر حال فوتبال حرفه ای 
است و ما نیز به این سه امتیاز احتیاج داریم و مقابل ذوب آهن 

محکوم به برد هستیم. 
وی می گوید: من هم ذوب آهن را دوست دارم؛ چون این تیم، 
تیم همشهریمان اس��ت. من هم امیدوارم ذوب آهن روی دور 

نتیجه گیری بیفتد، اما بعد از بازی با سپاهان! 
ابراهیمی در مورد جایگاه تیمش در جدول رده بندی هم اضافه 
می کند: نگران نباش��ید؛ ما به صدر جدول باز می گردیم و هم 

استقالل را می گیریم و هم صدرنشین می شویم.

محمد صلصالی با صلصالی س��ال گذش��ته زمین تا آس��مان 
 تفاوت کرده و از انگیزه هایش��ان برای شکس��ت تیم سپاهان 
می گوید: شرایط تیم ما بسیار خوب است و در هفته های گذشته 
 ما نتایج بسیار خوبی کسب کرده ایم و از س��ه بازی اخیر خود 
پنج امتیاز گرفته ایم و با بازی های خ��وب خود، مطمئنیم که 
شرایط ما بهتر از قبل خواهد شد و در بازی با سپاهان عملکرد 

خوبی از خودمان به نمایش می گذاریم. کاپیتان تیم ذوب 
آهن البته اشاره ای هم به بازی هفته گذشته تیمش 
مقابل استقالل دارد:  ش��اید خیلی ها بگویند که 
ذوب آهن در بازی استقالل عملکرد خوبی از خود 

به نمایش گذاشت، اما به نظرم ما تنها 3۰ یا ۴۰ درصد 
از عملکردمان را در این مسابقه به نمایش گذاشتیم؛ 

چون می توانستیم بهتر از این ها در این 
مسابقه ظاهر شویم. به هر حال در بازی 

س��پاهان برای برد به میدان می رویم و فکر 
می کنم این مسابقه از جذابیت بسیاری برخوردار شود. 

ذوب آهن و سپاهان در چند فصل اخیر به اندازه مسابقه امروز 
به سه امتیاز شهرآورد اصفهان احتیاج نداشته اند و این مسأله بر 
حساسیت این شهرآورد بیش از گذشته می افزاید. سپاهان اگر 

بازی امروز را با پیروزی پشت سر بگذارد، می تواند امید داشته 
باشد در پایان هفته یک رده صعود کند و سوم شود و در 

آن سو، ذوب آهن اگر سه امتیاز دیدار را بگیرد، حتی 
می تواند صعودی دو رده ای داشته باشد و چهاردهم 
ش��ود. ذوب آهن البته در صورت شکست، در همین 
رده فعلی خود باقی می ماند، اما سپاهان اگر ببازد حتی 

تا رده نهم هم احتمال سقوطش وجود دارد! صلصالی در 
این زمینه می گوید: به نظر من هم این حساس ترین داربی 

سال های اخیر به شمار می رود و هر دو تیم به سه امتیاز 

 این مس��ابقه احتیاج دارند، اما من دوس��ت دارم ذوب آهن این 
سه  امتیاز را کسب کند. هرچند که به عنوان یک اصفهانی خیلی 
دوست دارم سپاهان قهرمان لیگ ایران شود، اما امیدوارم بعد از 
بازی ذوب آهن و پیروزی ما، سپاهان دوباره در کورس قهرمانی 
بیفتد!  کاپیتان ذوب آهن در مورد عملکرد خوبش در هفته های 
گذشته نیز می گوید: من در سالی که مصدوم شدم شرایط بدی 
داشتم و بعد از طی کردن مصدومیت و بازگشتن به ذوب آهن، در 
شرایط خوبی به سر نمی بردم و حتی آمادگی من به حدی نبود 
که به میدان بروم، اما آقا منصور می خواس��ت به من کمک 
کند، بنابراین به من بازی داد و شاید هر کس دیگری به جز 
او بود، مرا در ترکیب قرار نمی داد. من پارسال هم 
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتم، اما 
در نیم فصل اول چ��ون در برخی بازی ها 
در پس��ت هافبک به می��دان می رفتم 
نتوانستم آن بازیکن همیشگی باشم، 
اما شکر خدا حاال بهتر شدم و بزنم به 
تخته، در حال حاضر وضعیت خوبی 
دارم. به نظرم مداف��ع اگر باهوش 
باشد می تواند سال ها به میدان 
برود؛ همچ��ون زانتی که با 
3۶ سال س��ن هنوز هم 

بازی می کند.

سپاهان
ش��اگردان کرانچار روی کاغذ میزب��ان این بازی 
هس��تند و ش��اید پیروزی در این مس��ابقه برای 
 زردها از اهمیت بیشتری نسبت به ذوب آهنی ها

برخوردار باشد. 
سپاهان بعد از دو شکس��ت متوالی در نیم فصل 
دوم، کم��ی از اس��تقالل در صدر ج��دول فاصله 
گرفت و اگر دوباره قرار به از دس��ت دادن امتیاز 
باش��د، اوضاع برای تیم کرانچار بدتر هم خواهد 
شد؛ چون با پیروزی خانگی و احتمالی استقالل 
در بازی روز دوش��نبه اش در مقابل مس، فاصله 

زردها با تیم امیر قلعه نویی در صدر جدول بیشتر 
هم می شود. خوشبختانه س��پاهان در بازی جام 
حذفی در مقابل صنعت نفت به پیروزی رسید تا 
شاید از لحاظ روحی و روانی با شرایط بهتری لیگ 

را ادامه دهد.
 جذاب تری��ن قس��مت ترکیب امروز س��پاهان 
حضور بازیکنان سابق ذوب آهن از جمله شهاب 
گردان، فرش��ید طالبی،علی احمدی،محمدرضا 
خلعتبری و حتی محمد باقر صادقی در لیس��ت 
س��پاهان اس��ت که بازی کردن آنه��ا در مقابل 
 تیم سابقش��ان به مانند ب��ازی رفت،  م��ی تواند 

حاش��یه های این بازی را زیادتر کند، همان طور 
که در بازی هفت��ه چهارم هم عل��ی احمدی در 
برخورد با س��ینا عش��وری از بازی اخراج ش��د تا 

تیمش را۱۰ نفره کند.
سپاهان هر چند که در بازی رفت با یک برد پرگل 
چهار برصفر در مقابل ذوبی ها به پیروزی رسید، 
ولی این ذوب آهن با تیم ابتدای فصل تفاوت های 
زیادی کرده و همین مس��أله پیش بینی در مورد 

نتیجه بازی امروز را سخت کرده است. 
 نب��رد اصلی ای��ن ب��ازی در میانه میدان ش��کل 
 می گیرد؛ یعنی جایی که محرم و قاسم حدادی فر

 به عن��وان نماین��دگان فوتب��ال بوم��ی اصفهان 
به عنوان نمادی از سپاهان و ذوب آهن با یکدیگر 
روبه رو می شوند و از طرف دیگر حضور فرهادی 
در سمت راس��ت و تقابل او با احسان حاج صفی 

جذابیت این بازی را افزایش می دهد. 
البت��ه باید نام بدش��انس ترین بازیکن س��پاهان 
را هم ب��ه جالوی��چ داد که ب��ه خاطر لغ��و بازی 
تیمش در مقابل راه آهن، همچنان محروم است 
 و نمی توان��د به مانن��د بازی رفت ب��رای تیمش 

گلزنی کند.

ذوب آهن
ش��اگردان فرهاد کاظمی در ش��رایطی به دیدار 
تیم همش��هری می روند که در آغ��از نیم فصل 
دوم هیچ شکستی در کارنامه ندارند و حتی گلی 
هم دریافت نک��رده اند تا آم��اری امیدوارکننده 
 ب��رای ش��اگردان س��رمربی س��ابق س��پاهان 
به ثبت برسد. کسب هش��ت امتیاز از چهار بازی 
نش��ان می دهد که ذوب آهن تیمی خطرناک در 
نیم فصل دوم خواهد ب��ود و همان طور که فرهاد 
کاظمی ق��ول داده، ذوبی ها م��ی توانند در بین 

شش تیم برتر نیم فصل هم قرار گیرند.
  نقط��ه قوت تی��م کاظم��ی در طی هفت��ه های

گذش��ته دفاع منس��جم این تیم ب��وده که برای 
پن��ج ب��ازی در لی��گ و ج��ام حذف��ی دروازه 
خودشان را بسته نگه داشته اند و بازی در مقابل 
مهاجمان��ی مث��ل خلعتب��ری و محم��د غالمی 
 فرصت خوبی برای س��نجیدن عیار خط دفاعی

 ذوب آهن است. 
ب��ازی قبلی ذوبی ها در مقابل اس��تقالل نش��ان 
داد که اضافه ش��دن بازیکنان جدید در نیم فصل 
اوضاع را برای تیم باس��ابقه اصفهانی بهتر کرده و 
ذوبی ها اگر بتوانند از سپاهان امتیاز بگیرند، چهار 
هفته ابتدایی و چهار بازی سنگین این هفته ها در 
مقابل فجر، صبا، استقالل و سپاهان را به سالمت 
پشت سر گذاشته اند. نکته آماری جالب در مورد 
فرهاد کاظمی، اینجاس��ت که او یک��ی از مربیان 
باسابقه از لحاظ تعداد حضور در شهرآورد اصفهان 
است و هشت بار نشستن بر روی نیمکت سپاهان 
در مقابل ذوب آهن، او را به یک مربی با تجربه در 

این مسابقه تبدیل کرده است.
 کاظمی از مجموع شش بازی در لیگ و دو بازی 
در جام حذفی با س��پاهان چهار پیروزی و چهار 
شکست به دست آورده و امروز باید برای اولین بار 
در قالب سرمربی ذوب آهن در مقابل تیم سابقش 

به میدان برود. 
ذوبی ها بر خالف سپاهان هیچ بازیکن محرومی 
ب��رای ای��ن مس��ابقه ندارن��د و بازیکنان��ی مثل 
 کاس��پاروف، برجلو، جراح کار، بیاتی نیا و فوفانا 
می توانند اولین حضور خودش��ان در ش��هرآورد 

اصفهان را تجربه کنند. 
تنها نکته نگران کننده کیفیت زمین ورزش��گاه 
فوالدشهر است که بی تردید بر روی شرایط بازی 
تأثیر زیادی خواهد گذاش��ت و البته باید دید که 
تماشاگران پرشور فوتبال اصفهان در این روزهای 
س��رد چگونه از این شهرآورد حس��اس استقبال 

خواهند کرد.

برنام�ه کامل رقابت ه�ای هفته 
بیست و یکم

یکشنبه :۹۱/۱۰/۲۴
 گه��ر دورود- پی��کان، دورود، لرس��تان، 

ساعت- ۱۵
صبا قم- پرسپولیس، یادگار امام )ره(، قم، 

ساعت-۱۵:۱۵
نفت تهران-نفت آبادان، شهید دستگردی، 

تهران، ساعت- ۱۵:3۰
فوالد خوزس��تان- آلومینی��وم هرمزگان، 

تختی، اهواز، ساعت- ۱۵:3۰
داماش- س��ایپا، ش��هید عضدی، رش��ت 

ساعت- ۱۵:3۰
تراکتورس��ازی- راه آهن، یادگار امام)ره(، 

تبریز، ساعت- ۱۵:3۰
فج��ر ش��هید سپاس��ی- ملوان، ش��هید 

دستغیب، شیراز، ساعت- ۱۵:3۰
سپاهان- ذوب آهن، ذوب آهن، فوالدشهر، 

ساعت- ۱۵:3۰
دوشنبه:۹۱/۱۰/۲۵

اس��تقالل- مس کرم��ان،آزادی، تهران، 
ساعت- ۱۵

غیرقابل پیش بینی

سپاهان- ذوب آهن؛ گرما در سرما

هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی عصر امروز با برگزاری هفت بازی آغاز خواهد شد، که بدون شک  مسعود 
باید شهرآورد فوتبال اصفهان بین سپاهان و ذوب آهن را گل بازی های این هفته دانست که چه از لحاظ کیفیت فنی افشاری

و چه از لحاظ  امتیازی بعد از ش�هرآورد قرمز و آبی مهم ترین دربی فوتبال ایران است. وضعیت هر دو تیم در جدول 
 رده بندی ش�رایط این بازی را به گونه ای رقم زده که یک امتیاز به کار هیچ تیمی نمی آید و این س�ه امتیاز ش�هرآورد اصفهان است که 
می تواند در راه قهرمانی سپاهان و صعود ذوبی ها به میانه های جدول به هر دو تیم کمک کند و به همین خاطر، طبیعی است که هم سپاهان 

و هم ذوب آهن دست از انجام یک بازی محتاطانه و مصلحتی بردارند و به دنبال کسب حداکثر امتیاز این مسابقه باشند.

جبریئل سیسهآبیل ژاویرباکاری سایناکارلوس والدراما



یادداشت

برگزاری سوگواره ثامن الحجج )ع( 
درمصالی امام خمینی)ره(

رییس جه��اد دانش��گاهی 
واحد چهارمحال و بختیاری 
 از برگ��زاری »س��وگواره 
ثامن الحج��ج)ع(« همزمان 
با ش��هادت امام رضا)ع( در 
مص��ای ام��ام خمینی)ره( 
 ش��هرکرد خب��ر داد.عبداهلل 
تقی پ��ور ب��ا بیان ای��ن که 
اساس��ی ترین رکن قبولی عبادات، والیت اهل بیت)ع( است، ارتقای 
فرهنگی جامعه را یکی از وظایف جهاددانشگاهی دانست و تصریح کرد: 
در راستای تحقق این مهم سوگواره امام هشتم شیعیان، امام رضا)ع( به 
همت این نهاد انقابی  برگزار شد. تقی پور به نقش مؤثر برگزاری این 
گونه سوگواره ها در اعتای معنوی جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: با 
توجه به جایگاه ویژه امام رضا)ع( در نزد مردم والیتمدار کشور ایران، 
مراسمات سوگواری این امام بزرگوار باید با اثر بخشی ویژه ای برگزار 
شود. در همین راستا جهاد دانش��گاهی اقدام به برگزاری سوگواره ای 
والیی با حضور یکی از شفایافتگان  دارالشفاء امام رضا)ع( کرد. به گفته 
وی، این س��وگواره، 23 دی ماه، همزمان با ش��هادت امام رضا)ع( در 
 مصای امام خمینی)ره( با حضورحمید رضا ثابتی خادم و ش��فا یافته

 ثامن الحجج)ع( برگزار شد.

خبر ویژه

 معاون سیاسی امنیتی استانداری 
   یزدان جاللی 

توسعه کتاب و کتابخوانی در چهار محال و بختیاری ضروری است  و 
به همین دلیل خیرین کتابخانه ساز در این استان باید فعال شوند تا 

بتوان گام مؤثری در این راستا برداشت.
68 کتابخانه در این اس��تان وجود دارد که تعداد آن کم اس��ت و باید 
برآنها افزوده ش��ود.34 کتابخان��ه نهادی و 34 کتابخانه مش��ارکتی 
در این اس��تان وجود دارد که احتمال زیاد ش��دن آنه��ا وجود دارد.

نهاد کتابخانه های این استان 
همه امکان��ات را به کتابخانه 
مصا داده است تا همه عموم 
از این کتابخانه استفاده کنند.

به همه ای��ن دالیل، جاهایی 
را باید مش��ارکتی کنیم که 
عموم به آنجا دسترسی آسان 

داشته باشند.

 توسعه کتاب و کتابخوانی 
ضروری است

چهره روزیادداشت
شمیم دعای پیامبر اعظم )ص( منتشر شد

همزمان با س��الروز رحلت جانگذار حضرت محمد مصطف��ی )ع( دعای پیامب��ر اعظم با عنوان 
 دعای»ازبعید«روز جمع��ه در چهارمحال وبختیاری قرائت ش��د. ع��زاداران پ��س از راه اندازی 

کاروان های عزاداری و زنجیر زنی، دعای ازبعید را در28 ماه صفر قرائت کردند.
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ابالغ اجرائیه
6726 شماره بایگانی پرونده: 9100741/2، شماره ابالغیه: 9100510200401999، 
آگهی ابالغ اجرائیه کالس��ه: 9100400200400273/1. بدینوسیله به شرکت صنایع 
بسته بندی کیمیا تالش سپاهان ساکن اصفهان جاده دولت آباد منطقه صنعتی دولت 
آباد کوی مالک اشتر پالک 205 بدهکار پرونده کالسه 9100400200400273/1 که 
برابر گزارش اداره پس��ت ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
5420-85/4/12 دفتر 146 اصفهان بین ش��ما و بانک پارس��یان مبلغ 837000000 
ری��ال اصل و 188325000 ریال س��ود و 1051983349 ریال خس��ارت دیرکرد تا 
تاریخ 90/12/20 ریال و روزانه 800596 ریال و حق الوکاله بدهکار می باش��ید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرائی مفاداس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 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 
خ��ود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگ��ری عملیات اجرائی طبق 
مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 12667اس��دی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

ابالغ
6729 شماره ابالغیه: 9110100353504324، شماره پرونده: 9109980353500036، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910690، خواهان س��یامک کریمی کریم وند دادخواستی به 
طرفی��ت خواندگان مهدی قلمکاریان و مهدی جزی زاده و محمد علیخانی و حس��ین 
پور کاظمی و حس��ین معزی و علیرضا بقایی و محمود لباف و رضا امینی و مجید 
ابوطالبیان و مهدی یوسف زاده و ابراهیم نابی و حسین پورتیانی به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 109 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق 253 ارجاع و به کالس��ه 9109980353500036 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/11/24 و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 16590 رستمی- 

منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6731 شماره ابالغیه: 9110100351901741، شماره پرونده: 9009980351900768، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900808، خواهان عالم تاج بیننده دهاقانی دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده مهدی صابری مهرفروزانی به خواس��ته گواهی عدم امکان س��ازش 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 
اتاق 251 ارجاع و به کالس��ه 9009980351900768 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/11/30 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. پیرامون- مدیر دفتر شعبه 

نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6732 شماره: 910692 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350300692، وقت رسیدگی: 
91/12/1 س��اعت 8/5 صبح، خواهان: س��پیده صابری با وکال��ت مهدی ریاضیات، 
خوانده: حس��ین گل ش��یرازی فرزن��د اصغر، خواس��ته: الزام به تحوی��ل خودرو، 
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 

خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 

ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 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. دفتر ش��عبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6733 شماره: 911141 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350301141، وقت رسیدگی: 
91/11/30 س��اعت 8/5 صب��ح، خواهان: حس��ن علی فیل س��یچانی، خوانده: مهدی 
علی ناقونیان فرزند خداکرم، خواس��ته: اس��ترداد طال. خواهان دادخواس��تی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 

دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
حضور بهمرساند. م الف/ 16254 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6734 شماره: 911135 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350301135، وقت رسیدگی: 
91/11/29 س��اعت 8 صبح، خواهان: حس��ن رضای��ی، خوانده: ایمان ایزدپرس��ت 
فرزند مرتضی، خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی 
از جرای��د کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین 
آگه��ی ظرف ی��ک م��اه بدفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اع��الم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت مق��رر باال جهت 
 رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م ال��ف/ 16252 دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6735 شماره دادنامه: 9109973633200755، شماره پرونده: 9109983633200329، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910330، خواهان: آقای عباس رحیمی با وکالت آقای سید 
محمدعلی بنی هاش��می به نشانی: خمینی شهر خ ش��ریعتی شمالی، نرسیده به سه 
راه رجای��ی مابین فرعی 121 و 123 دفتر وکال��ت، خواندگان: 1- آقای نادر براتی 

به نش��انی: درچه دینان ک عمار پ 479، کدپستی 8431965361، 2- آقای مرتضی 
نوری به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه س��فته، دادگاه با بررس��ی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای عباس رحیمی با وکالت آقای س��ید 
محمدعلی بنی هاش��می علیه آقایان 1- نادر براتی فرزند براتعلی 2- مرتضی نوری 
فرزند احمد به خواس��ته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال طلب مستند به 2 فقره سفته به شماره های 108970-0681837 
به اضافه خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به ش��رح دادخواست 
و مس��تندات ابرازی و وجود اصول مس��تندات در ید خواهان ک��ه داللت بر وجود 
دی��ن علیه خوان��دگان و با توجه به دفاعیات خوانده اول بر اینکه بابت قس��متی از 

وجه س��فته ها یک فقره چک به شماره 096038 از شخص ثالثی به خواهان تحویل 
داده اس��ت به مبل��غ 63/000/000 ریال که این ادعا م��ورد تأیید وکیل خواهان قرار 
گرفته تصویر مصدق نوش��ته ای هم که داللت بر این ادعا دارد نیز ارائه شده است 
لذا دعوی خواهان را نس��بت به مابقی خواس��ته خواهان وارد تش��خیص خواندگان 
را متضامن��ًا به پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/740/000 
ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید س��فته ها و حق 
الوکاله وکیل محکوم می نماید و نس��بت به مبلغ 63/000/000 ریال با توجه به اینکه 
خواه��ان با دریاف��ت یک فقره چک از ش��خص ثالثی که پرداخ��ت آن هم در تاریخ 
1391/12/10 می باشد و مهلت آن نرسیده است لذا تبدیل تعهد گردیده است دعوی 
وارد نب��وده حکم برد دعوی خواهان صادر می گردد این رأی نس��بت به آقای نادر 
براتی حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به 

آقای مرتضی نوری در قسمت محکومیت غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی سپس به مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان می باشد. اسماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

اخطار اجرایی
6736 ش��ماره: 90-1337 ش 9، ب��ه موجب رأی غیابی ش��ماره 161 تاریخ 91/2/2 
حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه فرش��اد دیناری مجهول المکان محکوم اس��ت به: تحویل عین 80 کیسه 
آرد خری��داری ش��ده و پرداخت مبل��غ 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
محکوم له س��ید جالل احمدی فرزند سید مهدی نشانی محل اقامت: خیابان کاوه پل 
چمران محدوده کوچه عدالت قبل از برج کاوه مغازه نان قندی پزی احمدی. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد 
و در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6737 ش��ماره: 346/91 ش ح 24 بموجب رأی ش��ماره 567 تاریخ 91/5/31 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما ابراهیم 
و اس��ماعیل هر دو راحلی هر دو مجهول المکان محکومند به نحو تضامنی به: پرداخت 
مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/4/24( در حق خواهان مرتضی شمس با وکالت 
لیال مختاری فرد نش��انی محل اقامت: اصفهان س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست 
فری��د پالک 177 واحد 7، 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 
قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت های مال��ی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6738 شماره: 347/91 ش ح 24 بموجب رأی شماره 566 تاریخ 91/5/31 حوزه 24 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- 
ابراهیم راحلی 2- اس��ماعیل راحلی هر دو مجهول المکان محکومند به: پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/4/24( در حق خواهان مرتضی شمس با وکالت 
لیال مختاری فرد نشانی محل اقامت وکیل: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن 
بست فرید پالک 177 واحد 7، ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علی��ه 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 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6739 ش��ماره: 348/91 ش ح 24، بموجب رأی ش��ماره 565 تاریخ 91/5/31 حوزه 
24 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما  
1- اس��مائیل راحل��ی 2- ابراهیم راحلی ه��ر دو مجهول الم��کان محکومند به نحو 
تضامن��ی به: پرداخ��ت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/4/24( در حق 
خواهان مرتضی شمس با وکالت لیال مختاری فرد نشانی محل اقامت وکیل: اصفهان 
س��ه راه حکی��م نظامی خ ارتش بن بس��ت فرید پالک 177 واحد 7. م��اده 34 قانون 
ش��وراهای 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 دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 24 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6740 ش��ماره: 315/91 به موجب رأی شماره 518 تاریخ 91/6/8 حوزه 25 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهروز محمدی 

خش��ویی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و صد و چهل هزار ریال هزینه دادرس��ی و س��ه میلیون ریال حق 
الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه از سررسید چک ها به شماره های 463141-
90/10/20 چه��ل میلیون ریال و 463133-90/10/20 هفت میلیون ریال و 463139-
90/9/29 س��ه میلیون ریال لغایت زمان وصول در حق خواهان مرتضی ش��مس با 
وکالت لیال مختاری فرد نش��انی محل اقامت: اصفهان س��ه راه حکیم نظامی خ ارتش 
بن بست فریده پالک 177 واحد 7 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد 
و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6741 ش��ماره: 686/91 ش 8 بموج��ب رأی ش��ماره 1100/91 تاریخ 91/6/19 حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی 
یار ش��یری موس��ی آبادی فرزند علی ی��ار مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د وجه چک شماره 671100 مورخ 91/3/1 
بانک صادرات ایران در حق خواهان مرتضی ش��مس فرزن��د محمدعلی با وکالت لیال 
مختاری فرد نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست فریده 
پالک 177 واحد 7، 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 دس��تور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری 

اعالم می شود. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6742 شماره: 91-73 ش 9 به موجب رأی غیابی شماره 607 بدوی تاریخ 91/3/31 
و 1203 اصالحی تاریخ 91/7/10 حوزه ش��عبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمدصادق جوادی باغ سرخی فرزند 
مس��عود مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال )بیست و 
یک میلیون ری��ال( وجه یک فقره چک به ش��ماره 866927-89/7/15 به عهده بانک 
ملی ش��عبه ش��هرضا و مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )89/7/15( لغایت اجرای حکم طبق شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم له مرتضی شمس فرزند محمدعلی نشانی محل اقامت: 
اصفهان خیابان کهندژ مقابل بانک ملی ش��هید اشرفی اصفهانی کوچه 31 پالک 30. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچ��ه 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 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6743 ش��ماره: 687/91 ش 8 بموج��ب رأی ش��ماره 1099/91 تاریخ 91/6/19 حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید 
جلیل ش��یخان شمس آبادی فرزند سید حسن مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
36/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باش��د وجه 2 فقره چک به ش��ماره های 369075 مورخ 88/10/30 و 
369057 مورخ 88/9/25 بانک سپه در حق خواهان مرتضی شمس فرزند محمدعلی با 
وکالت لیال مختاری فرد نش��انی محل اقامت: اصفهان سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن 
بس��ت فریده پالک 177 واحد 7. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علی��ه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاضی مراتب جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومی��ت های مالی به اجراء 

احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ش��هر بلداجی از توابع شهرستان بروجن در فاصله 
64 کیلومتری مرکز چهارمح��ال و بختیاری واقع 

شده است.

دیوار خانه های قدیمی شهر بلداجی ترک 
خورد

رییس مرکز آتش نش��انی ش��هر بلداجی از ترک 
خوردگی تعدادی از خانه های قدیمی شهر بلداجی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در اث��ر وقوع زلزله 

خبر داد.
بهرام شفیعیان اظهار داشت: دو زمین لرزه این شهر 

را لرزاند که در اثر آن  دیوارهای خانه های قدیمی 
ترک خورده است.وی ادامه داد: دیوارهای تعدادی 
از خانه های بافت فرسوده شهر نیز در اثر باال بودن 

شدت زمین لرزه فرو ریخته است.
رییس مرکز آتش نشانی ش��هر بلداجی ادامه داد: 
خس��ارت های مالی و جانی هم اکنون در دس��ت 
بررسی اس��ت.اما با وجود این که ش��دت زلزله به 
حدی بوده است که موجب لرزش شیشه ها و بیدار 
شدن مردم ش��هر بروجن در فاصله 25 کیلومتری 
ش��هر بلداجی شده اس��ت، هنوز خس��ارت جانی 
گزارش نشده است. شهر بلداجی یکی از شهرهای 

معروف کشور است که در آن کارگاه های تولید گز 
بسیاری وجود دارد و گز این شهر از شهرت باالیی 

برخوردار است.

زمین لرزه بلداجی خسارت جانی در پی 
نداشت

فرماندار بروجن گفت: زمین لرزه در بخش بلداجی 
این شهرستان خسارت جانی نداشت ولی بر اثر آن، 
دیوار برخی خانه های روستایی ترک خورده است.

فتاح کرمی افزود: هم اکن��ون نیروهای امدادی و 
انتظامی در منطقه زلزله زده مس��تقر شده و آماده 

کمک به مصدومان احتمالی هستند.
وی گفت: بر اس��اس آخرین گزارش ها، زمین لرزه 
در بلداجی باعث مصدومیت یک نفر در  روس��تای 
سناجان گندمان و قطع شبکه ارتباطی تلفن همراه 

در این ناحیه شده است.

تش�کیل س�تاد بحران در چهارمحال و 
بختیاری

معاون فرماندار بروجن از تش��کیل س��تاد بحران 
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در خصوص 
وقوع زمی��ن لرزه های مک��رر در ش��هر بلداجی و 
روستاهای اطراف این شهر خبر داد.سعید مردانی 
با اش��اره به زلزله 5/2 ریش��تری و پس لرزه های 
آن، اظهار داش��ت: تا یک ساعت دیگر ستاد بحران 
در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری تش��کیل می 
 شود.وی همچنین با اش��اره به این که از زمان بروز 
 زمی��ن ل��رزه 5/2 ریش��تری ام��کان اس��تفاده از 
سیس��تم های مخابراتی )همراه( منطقه بلداجی 
مختل شده اس��ت، ادامه داد: کارشناسان در حال 

رفع مشکل ایجاد شده هستند.
معاون فرمان��دار بروجن اذعان داش��ت: به زودی 
مش��کل ایجاد ش��ده در سیس��تم های مخابراتی 

برطرف می  شود.
بد نیست بدانید اس��تان چهارمحال و بختیاری بر 
روی رشته کوه زاگرس قرار گرفته است و زاگرس 
از دیدگاه لرزه خیزی بس��یار فعال اس��ت و از نظر 
فراوانی، زلزله خیزترین منطقه کش��ور محس��وب 

می شود. 
 مع��اون فرمان��دار بروج��ن ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
زمین ل��رزه ها خس��ارت جانی نداش��ته اس��ت، 
 بیان داش��ت: هم اکن��ون یک نف��ر در اث��ر وقوع 
 زمی��ن ل��رزه مص��دوم ش��ده اس��ت که ای��ن نفر 
در روستای س��ناجان این منطقه در حال دویدن 
 و فرار ب��ه زمین خ��ورده اس��ت و مصدوم ش��ده 
است.وی اذعان داش��ت: 14 اکیپ امدادی شامل 
هال احمر، اورژانس و... در منطقه مس��تقر شده 

است.
مردانی ادام��ه داد: هم اکنون خس��ارت های مالی 
در این منطقه توس��ط کارشناسان در حال بررسی 

است. 

8 پس لرزه بلداجی را تکان داد
8 پس لرزه دیگر بعد از زمین لرزه 5/2 ریش��تری، 

بلداجی استان چهارمحال و بختیاری را لرزاند.
پس لرزه ها همچنان ش��هر بلداجی و روس��تاهای 
 اط��راف ای��ن ش��هر را م��ی لرزان��د و تع��داد این 

پس لرزه ها به عدد هشت رسیده است.
 این پس ل��رزه ها با ش��دت ه��ای 3/6، 2/ 2.4/ 2

2/ 3، 2/1، 2/1، 2/3 این منطقه را لرزانده است.
هم اکن��ون تمامی نی��روی های امدادی اس��تان 
 چهارمح��ال و بختی��اری در ح��ال آم��اده ب��اش 
به سرمی برند.نیروهای امدادی در منطقه مستقر 

شده اند. 

60 درص�د خان�ه ه�ای ش�هر بلداجی 
خسارت دیده است

بخش��دار بلداجی گفت:60 درصد خانه های شهر 
بلداج��ی در اثر وق��وع زلزله 5/2 ریش��تری دچار 
خسارت شده است.اسفندیارکریمی اظهار داشت: 
مرکز زلزله در ش��هر بلداجی بوده است و این شهر 
نسبت به روستاهی اطراف بیش��تر دچار خسارت 

شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون60 درصد منازل این شهر 
دچار خسارت شده اس��ت.وی بیان داشت: ایجاد 
ش��کاف و ترک خوردگی در 50 ال��ی60 درصد از 
منازل ش��هر بلداجی مش��اهده می ش��ود.کریمی 
تصریح کرد: زمین لرزه همچنین موجب شکسته 

شدن شیشه تعدادی از خانه ها شده است.

تلفات جانی در اثر وقوع زلزله در منطقه 
بلداجی گزارش نشده است

بخش��دار بلداج��ی گف��ت: تع��دادی از خانه های 
 بافت فرسوده این ش��هر نیز در اثر باال بودن شدت 
زمین لرزه تخریب ش��ده اس��ت که در اثر تخریب 
 این خان��ه ه��ا خوش��بختانه تلف��ات جان��ی نیز 
نداشته ایم. وی ادامه داد: خوشبختانه در اثر وقوع 
زلزله در کل منطقه وقوع زلزله تلفات جانی گزارش 

نشده است.
یک زمین لرزه به شدت 5/2 ریشتری صبح شنبه 
شهر بلداجی چهارمحال و بختیاری را لرزاند و پس 

از آن نیز هشت پس لرزه به وقوع پیوست. 

زلزله طعم گز را تلخ کرد 

زمین زیر پای بلداجی لرزید 

زمین لرزه ای به بزرگی 5/2 درمقیاس امواج درونی زمین - ریشتر- صبح شنبه بیست و سوم دی ماه، بخش بلداجی  گروه 
شهرستان بروجن در چهارمحال و بختیاری را لرزاند. به گزارش ش�بکه لرزه نگاری چهارمحال وبختیاری وابسته به شهرستان 

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت 6 و 55 دقیقه و س�ه ثانیه در عرض شمالی31/93 و طول 
شرقی 51/07 در فاصله یک کیلومتری شهر بلداجی به وقوع پیوسته است. 

بنابر این گزارش، همچنین ساعت 7 و سه دقیقه و 20 ثانیه، زمین لرزه دیگری به بزرگی 3/6 ریشتر و سومین زمین لرزه به بزرگی دو ریشتر 
در ساعت هشت و 43 دقیقه این منطقه را لرزاند.
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فناوری

 وزیر نفت 
جزء  ده چهره برتر جهان

نشریه فوربس رستم قاسمی وزیر نفت را جزء ده چهره برتر جهان اعالم 
کرد. نشریه معتبر »فوربس« به تازگی فهرستی از تأثیرگذارترین مردان 

قدرتمند زمین در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده است. 
»کارولین هوارد« نویسنده این مطلب، گفته این فهرست ۷۱ نفره را از بین 

۱/۷میلیارد نفر در جهان انتخاب کردن کار دشواری بوده است. 
برای انتخاب  نام هایی که در فهرس��ت نهایی این نش��ریه قرار گرفته اند، 
قاره ها، صنایع و افراد بسیاری مورد بررس��ی دقیق قرارگرفته اند.یکی از 
مواردی که در این فهرست به چشم می خورد، طیف سنی متفاوت مردان 
حاضر در این لیست است. جوان ترین فردی که در میان تأثیرگذارترین 
مردان جهان در سال ۲۰۱۲ قرار گرفته، »مارک زوکربرگ« مؤسس شبکه 
اجتماعی فیسبوک است. او با ۲۸ س��ال سن عنوان جوان ترین میلیاردر 
حاضر در این فهرس��ت را نیز به خود اختصاص داده است، اما مسن ترین 
 فردی که در این فهرس��ت جایی برای خود دس��ت و پا ک��رده »عبداهلل 

بن عبدالعزیز آل سعود « پادشاه عربستان با ۸۸ سال سن است. 
این فهرست اما یک انتخاب جالب هم برای ایرانی ها دارد: رستم قاسمی 
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران. سردار رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت 

جمهوری اسالمی ایران و رییس دوره ای اوپک شناخته می شود. 
مهندس رستم قاسمی در کنار فارغ التحصیلی در رشته مهندسی عمران، 
یکی از فرماندهان مهندسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در هشت سال 

جنگ تحمیلی و از جانبازان جنگ ایران و عراق نیز هست. 
رستم قاسمی در سال ۱۳۴۳ در شهر اسیر از توابع شهرستان المرد استان 

فارس متولد شده است.

 مرگ
 تلویزیون های سه بعدی؟ 

در نمایش��گاه امس��ال کمپانی های س��ازنده با نمایش 
 تلویزیون ه��ای موس��وم ب��ه اولت��را اچ دی ۴K، منابع 
 غیر رس��می مرگ تلویزیون های س��ه بع��دی را اعالم 

کردند.
 مهم این ک��ه ای��ن حرکت همزم��ان توس��ط ال جی، 
سامسونگ و س��ونی صورت گرفته اس��ت. ده سال اخیر 
فاکتور رزولوش��ن بس��یار مهم بوده اس��ت. این فاکتور 
در کنار هوش��مند ش��دن تلویزیون ها و نازک و ظریف 
شدن ضخامت تلویزیون ها باعث ش��ده تا کارآیی های 
بیشتری نسبت به مدل های موجود س��ه بعدی در بازار 
 داشته باشند. س��ه بعدی ها  نتوانس��ته اند در اتاق های

پذیرای��ی مردم ب��ه دالی��ل مختلف جا خش��ک کنند و 
سازندگان، این را خیلی زود متوجه شده اند. در نمایشگاه 
امسال الس وگاس خیلی روی سه بعدی ها تبلیغ نشده 
است. امسال خبری از عینک های مخصوص و پوسترهای 
آنچنانی که م��ردم از تصویر بی��رون زده اند نیس��ت! و 
مردم نمی توانند منتظر ش��وند که یک روزی فیلم های 
والت دیزن��ی وهالی��وودی همگی بر مبنای س��ه بعدی 
ساخته ش��وند! س��ازندگان هم دس��ت از خیال پردازی 
 برداشته و امسال مردم را تش��ویق می کنند تا به سمت 
تلویزیون هایی با رزولوش��ن ۴ میلیون پیکس��لی بروند 
که همان نسل جدید ۴K اس��ت. مردم نیز زیبایی های 
فناوری OLED   را به س��ه بعدی ترجی��ح می دهند. 
 فعال گیم ها و فیلم ها با فناوری ۴K عمومی نش��ده اند

و سونی به عنوان سازنده از پلی استیشن ۴ )که قرار است 
۴K را پش��تیبانی کند( و تلویزیون های ۴K صحبت به 
میان آورده که می تواند ظرفیت سازی برای نسل آینده را 
انجام دهد.گفتنی است فناوری ۴K متعلق به حاال نیست، 
اما امسال عمومیت و محبوبیتش در الس وگاس اوضاع را 
متفاوت ساخته اس��ت.کیفیت اچ دی سیگنال پیشروی 
۷۲۰p است  که دارای ۷۲۰ پیکسل خط افقی و نسبت 
۱6:9 است. تمامی تلویزیون های اچ دی فرمت ۷۲۰p را 
پوشش می دهند که دارای تفکیک پذیری ۱۲۸۰ در  ۷۲۰ 
پیکسل است. ۴K که خطوط رزولوشنی آن ۲۱6۰p بوده 
و به طور معمولی۳۸۴۰ در ۲۱6۰ به باالست. شارپ نیز در 
نمایشگاه امسال غیر از ۴k  درمورد فناوری بعدی یعنی 

۸K  بحث و تبادل نظر کرد.

خواندنی

عکس نوشت

 راهبان بودایی در تایلند 
 در حال فرستادن 
بالن های کاغذی به هوا

بر اساس گزارش مکتوبی که وزارت دادگستری انگلیس 
به پارلمان این کشور ارایه کرده، مطالعات امکان سنجی 
س��اخت ابر زندان آغاز ش��ده، ولی هنوز محل دقیق آن 

تعیین نشده است.
 بر اس��اس این گ��زارش، این اب��ر زندان ک��ه ۲5 درصد 
بزرگ تر از بزرگ ترین زندان موجود در انگلیس خواهد 
بود، ظرفیت نگهداری بیش از دو هزار زندانی را خواهد 
داشت و احتماالً در لندن، شمال غرب انگلیس و یا شمال 

ولز ساخته خواهد شد.
دادگس��تری انگلیس همچنین از س��اخت چهار زندان 
کوچک در جن��وب ولز، کمبریچ ش��ایر، هرتفوردش��ایر و لندن خبر داده اس��ت ک��ه مجموعا 
ظرفیت پذیرش هزار و ۲6۰ مجرم را خواهند داش��ت. این وزارتخانه همزمان اعالم کرده است 
 که ش��ش زندان قدیمی انگلیس ک��ه پرهزینه و غیراقتصادی ش��ده اند، تعطیل می ش��وند تا 
ساالنه حدود 6۳ میلیون پوند در هزینه های نگهداری مجرمین صرفه جویی شود. دولت انگلیس 
پیش تر و در هفته جاری، طرح دیگری را برای صرفه جوی��ی در هزینه های زندان اعالم کرده 
 بود که بر اساس آن، نگهداری و بازپروری زندانی های کم خطر به بخش خصوصی واگذار خواهد 

شد.
 در حال حاضر حدود9۰ هزار نفر در زندان های سراسر انگلیس نگهداری می شوند.

عینک گوگل یکی از پرس��ر و صدا ترین اختراعات سال 
۲۰۱۲ بود که توس��ط مجله تایمز به عنوان یکی از س��ه 

اختراع بر تر سال انتخاب شد.
این عینک را می توان به عنوان موفق ترین محصولی که در 
آن از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده شده، معرفی کرد.

عینک گوگل که تحت سیس��تم عامل اندروئید طراحی 
شده است، امکانات فراوانی را در اختیار کاربر قرار می دهد، 
از جمله تقویم، نقشه، جس��تجوی گوگل، چت تصویری 
و.... طراحی ساده و بدون شیشه این عینک، باعث شده تا 
کاربران بسیاری برای استفاده از آن، سر و دست بشکنند، 

 چون نه تنها جدید است و امکانات جالبی را به کاربر می دهد، بلکه محدودیتی هم برای او به وجود
نمی آورد. این عینک می تواند تصاویر زنده ای را که کاربر می بیند، همزمان ضبط کرده و در هنگام 

نیاز نمایش دهد.
همچنین می تواند اطالعات ذخیره شده را به وسیله WiFi به کامپیو تر شخصی شما منتقل کند. 
عینک گوگل از نسخه آزمایشی گذشته و به تولید انبوه رسیده است. مایه دار ها در جریان باشند 
که قیمتش در بازار های جهانی۱5۰۰ دالر است. خوشبختانه این روز ها در ایران هم می توانید 
آن را پیدا کنید، هرچند با توجه به وضعیت اینترنت، هنوز خیلی نمی شود روی استفاده درست 

و حسابی از آن حساب کرد.

عینک جنجالی گوگل انگلیس یک » ابر زندان« می سازد

کوتاه از شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

اصفهان، هر روز روشن تر از دیروز

ش��رکت توزیع برق شهرستان اصفهان در راس��تای عمل به وظایف و 
رسالت های حرفه ای خود که همانا نیل به توسعه کیفی برق رسانی شهر 

است، به تازگی اقدامات جدیدی را آغاز کرده که در ادامه می خوانید:

ظرفیت سازی برای مشترکین جدید آل زیار
رفع حریم در  اولویت پروژه های امور برق شرق

امنیت جانی شهروندان و توسعه کیفی برق رسانی به همراه زیباسازی 
مبلمان ش��هری از اولویت های رفع حریم ش��بکه های برق در شرق 
اصفهان بوده است. مهندس حمیدرضا سلطانی، مدیر امور برق شرق 
توزیع برق اصفهان گفت: به منظور ایجاد تعادل بار و ظرفیت س��ازی 
تأمین برق مش��ترکین جدید و جلوگیری از کاهش خاموش��ی های 
احتمالی و مهم تر از همه رفع حریم ش��بکه های برق، یک دس��تگاه 
ترانس به ظرفی��ت ۴۰۰ کیلوولت آمپ��ر در خیاب��ان آل زیار نصب و 
احداث شد.این مقام مسئول اظهار خاطرنشان کرد: در فاز دوم متعادل 
 سازی بار فیدهای فشار ضعیف نیز انجام گرفته، به طوری که ۲۰۰ متر 
کابل کشی فش��ار ضعیف و حدود ۳۰۰ متر بهینه سازی شبکه فشار 

ضعیف هوایی انجام خواهد شد.

7/9 مگاوات برق به شبکه های شرق تزریق شد
افزایش و تقویت ظرفیت س��ازی ش��بکه ها در امور برق شرق اجرایی 
شد. مهندس حمیدرضا س��لطانی، مدیر امور برق شرق شرکت توزیع 
برق اصفهان با اعالم این خبر گفت: بیش از هفت کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف و بیش از ۳6۰۰ متر ش��بکه فش��ار ضعیف زمینی در سال 9۱ 
 اجرایی ش��د. وی در ادامه افزود: با تجهیز ۱۷ پس��ت زمینی و هوایی، 
۷/9 مگاوات برق مصرفی به مشترکین ارایه گردید که هزینه ای بالغ بر 

9۰۰ میلیون تومان را در بر داشت. وی تصریح کرد: بیش از ۱6۰۰ متر 
شبکه فشار متوسط هوایی و بیش از یک کیلومتر شبکه فشار متوسط 

زمینی فراهم شد.

خیابان آیت در شرق اصفهان روشن می شود
افزایش ایمنی در سطح خیابان ها به خصوص در مراکز پر رفت و آمد و 
تشخیص هویت و موقعیت محل و همچنین راهنمایی در چهارراه ها 
و پل ها با روشنایی محقق می شود که در این زمینه در عین زیباسازی 
مبلمان شهری، موجب روشنایی محیط نیز می ش��ود. در این راستا 
مدیریت امور برق شرق ش��رکت توزیع برق اصفهان روشنایی خیابان 
آیت، حدفاصل خیابان زرین کوب تا خیابان خواجه عمید را در دستور 
کار قرار داده اس��ت. مهندس حمیدرضا س��لطانی گف��ت: به منظور 
روشنایی در این خیابان، 5۱ پایه فلزی و دو هزار متر طول مسیر شبکه 
فشار ضعیف با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال ایجاد 

خواهد شد.

20 مگاوات برق مصرفی به مجموعه مسکونی اطشاران
برق رسانی به مجتمع مسکونی اطشاران با ۲5۰۰ هزار واحد مسکونی با 
هدف برق رسانی به مشترکین جدید، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، 
متعادل سازی بارفیدرها و پست ها از بزرگ ترین پروژه های برق رسانی 
در محدوده امور شرق اس��ت که برگ زرین دیگری را در کارنامه این 

امور رقم زد.
مهندس حمیدرضا سلطانی، مدیر امور برق شرق گفت: هفت کیلومتر 
کابل کشی فشار متوس��ط زمینی و هفت کیلومتر کابل فشار متوسط 
خودنگهدار هوایی که یک کیلومتر از شبکه به صورت چهار مداره و یک 

کیلومتر به صورت دو مداره و مابقی به صورت تک مداره و دو مداره، در 
مدار قرار می گیرد. وی در ادامه افزود: چهار فیدر اصلی، این مجموعه 
بزرگ را برق رس��انی می کند که در مجموع، ۲۴ پروژه عظیم شبکه 
فشار متوسط در شهرک اطش��اران پیش بینی می گردد. وی تصریح 
 کرد: ۱۳ پس��ت با ظرفیت ۱۳ مگاوات در قالب رینگ فشار متوسط، 
برق رسانی به سه هزار واحد مسکونی را برعهده دارد که در حال حاضر 
 شش پس��ت تجهیز و در مدار قرار گرفته اس��ت که ۳۲هزار و 9۰ متر 
کابل کشی۲۰ کیلوولت فشار متوسط در طول ۱6۰۰ متر، مسیر تغذیه 
این پست ها را تأمین می کند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در 
کنار ۱۳ پس��ت تغذیه کننده، یک پست نیز به عنوان پست کلیدزنی، 
پشتیبان مجموعه قرار می گیرد که شش فیدر فشار متوسط را پوشش 
می دهد. چهار فیدر و شبکه اصلی در این پست از پست فجر و دو فیدر 
نیز از پست سروش و شهید فهمیده احداث می ش��ود که در افزایش 
پایداری ش��بکه، نقش کلیدی را عهده دار است. مهندس سلطانی در 
خصوص روش��نایی داخل مجتمع اظهار داشت: پس از خیابان سازی 
یک کیلومتر کابل کشی فشار ضعیف به منظور روشنایی داخل محوطه 
 اطشاران در دس��تور کار قرار می گیرد. وی هزینه این پروژه را بالغ بر 

۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

کانال های ارتباطی ش�رکت توزیع برق اصفهان با مردم 
در حال ارزیابی است

به گزارش دفتر روابط عمومی، براس��اس نظرسنجی از ۴۰۰ مشترک 
ارزیابی کانال های ارتباطی ش��رکت با مردم از قبیل وب سایت، تلفن 
فوریت های برق ۱۲۱، س��امانه س��میع )مکالمه به ج��ای مراجعه( 
و س��امانه های پیام کوتاه س��ایه، س��امانه رس��یدگی به ش��کایات 
۱۰۰۰۰۰۱۲۱، س��امانه پرداخ��ت غیرحضوری و تلفن��ی پرداخت 
قبوض ۱5۲۱ و سیس��تم های گویای ش��رکت و پاس��خگویی تلفن 
روابط عمومی با ش��ماراه 66۲95۰۲ در حال ارزیابی و بررسی است و 
 پس از دریافت نظرات مشترکین در این جامعه آماری، اصالحات الزم 
 انج��ام و اط��الع رس��انی ه��ای مخاط��ب مح��ور نی��ز ص��ورت 

می گیرد. 

دس�تاوردهای ش�رکت توزیع برق اصفهان و گاز استان 
تشریح شد

مشاور مدیرعامل به اتفاق کارشناسان دفتر روابط عمومی در روز شنبه، 
دوم دی ماه از دفتر روابط عمومی شرکت ملی گاز استان اصفهان بازدید 

و دستاوردهای این دفتر را بررسی کردند.
به گزارش دفت��ر روابط عمومی ش��رکت توزیع برق اصفه��ان در این 
 نشست تعریف پروژه های بهبود، بررس��ی تلفن گویا، مستندسازی، 
فرهنگ س��ازی ایمنی، بازتاب س��ختی کار در واحده��ای عملیاتی، 
آموزش ه��ای مردمی نمایش��گاهی، آم��وزش های مردمی رس��انه 
ای، آموزش های زیس��ت محیطی ب��رای پیمان��کاران، معرفی خانه 
فرهنگ مدیریت مصرف، س��امانه س��میع )مکالمه به جای مراجعه( 
سامانه سایه، پرداخت قبوض به صورت غیرحضوری )۱5۲۱(، تولید 
 خبر به زبان مردم، اس��تفاده از لینک های ایمیل فروش��ندگان برای 
اطالع رسانی، بررسی سیستم SMS تولیدکنندگان و فروشندگان از 
مهم ترین مباحثی است که در این نشست دو ساعته به بحث و تبادل 

نظر گذاشته شد.

آموزش تخصصی آش�نایی خبرنگاران با تجهیزات برق 
الزامی است

به گزارش دفتر روابط عمومی، در نشس��تی که با روزنامه های ملت ما 
و جهان اقتصاد در ۲۷ آذرماه س��ال جاری برگزار شد، ایجاد ارتباطات 
سریع، به هنگام، رصد خبرها و گزارش های اقتصادی، بازتاب عملکرد 
برق در رس��انه ها، برگزاری مصاحبه های اقتص��ادی با روزنامه های 
اقتص��ادی و تخصصی، مطالعه برد رس��انه ای در هر رس��انه، حمایت 
گوناگون از رس��انه ها که بیشترین همکاری را با ش��رکت توزیع برق 
اصفهان دارند، تولید محتوای متفاوت در ی��ک گزارش و خبر، بازدید 
رسانه ها از خانه فرهنگ و مرکز س��میع توزیع برق اصفهان از نکاتی 
بود که با حضور فضل اهلل وطن خواه، مشاور مدیرعامل در دفتر روابط 
عمومی و کارشناسان روابط عمومی و آقای پیرزالی، مسئول روزنامه 
های جهان اقتصاد و ملت ما به بحث و بررسی و تبادل نظر گذاشته شد.

هدیه ویژه به مردم اصفهان در دهه فجر
در آغاز سی و پنجمین سال پیروزی انقالب اسالمی بهره برداری از پنج 
پروژه عظیم برق رس��انی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۴6۰ میلیون 

ریال، هدیه ای به مردم شریف غرب اصفهان است.
مهندس علیرضا فاتحی، مدیر امور ب��رق غرب اصفهان گفت: توجه به 
استفاده از تجهیزات روز و برق رسانی مطمئن به مشترکین و متقاضیان 
یکی از مهم ترین اهداف اصلی در این ایام اهلل بوده است. وی در ادامه 
افزود: اصالح و نیرو رس��انی در پروژه های برق رس��انی با تجهیزات و 
تکنولوژی های روز دنیا می تواند در افزایش کارایی و اثربخشی خدمات 
برق رسانی مؤثر باشد، به طوری که با نصب پست های کمپکت بدنه 
سیمانی با عنوان GRP که در پروژه خیابان دکتر باهنر استفاده شده ، 
محدودیت فضای شهری و رعایت مبلمان شهری در نظر گرفته شده و 
همچنین می توان در فوریت های شهری از آنها استفاده کرد و منطقه 
مورد نظر را برق دار نمود. وی تصریح کرد: به منظور رفع ضعف ولتاژ برق 
و افزایش پایداری شبکه در این امور تقویت و نصب سه دستگاه ترانس 
هوایی و زمینی در اتوبان خرم، خیام- خیابان شهیدان و خیابان بهشت 
در دستور کار قرار گرفت.فاتحی خاطرنشان کرد: دغدغه کارکنان این 

امور ایجاد بستر مناسب برای رفاه مردم فهیم اصفهان بوده است.

توس�عه و پای�داری ب�رق رس�انی ب�ا اعتب�اری بیش از 
3 میلیارد ریال

همزمان با ایام اهلل دهه فجر، مدیریت امور ب��رق جنوب غرب احداث 
و بهینه سازی ش��بکه های این امور را با اعتباری بیش از سه میلیارد 
 ریال اجرایی می کند. مهندس محس��ن معتمدی فرد، مدیر امور برق 
جنوب غرب شرکت توزیع برق اصفهان با اعالم این خبر گفت: امروزه 
توس��عه پایدار فضایی از جمله مهم ترین مسائلی است که مورد توجه 
مس��ئوالن و برنامه ریزان ش��هری قرار گرفته و در این راستا این امور 
احداث ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط و 5۰۰ متر شبکه فشار ضعیف به 
همراه دو دستگاه ترانسفورماتور که هر کدام با ظرفیت ۴۰۰ کیلوولت 
آمپر را در خیابان وحید که در بافت فرس��وده شهری واقع شده بود در 
دستور کار قرار داد. وی در ادامه افزود: یکی از اولویت های این امور در 
خدمت رسانی، افزایش ظرفیت برق رس��انی برای مشترکین جدید و 
همچنین پایداری شبکه بوده که به حمداهلل با تالش همکاران در این 
ایام مبارک ۲5۰ متر کابل کشی فشار متوس��ط در خیابان خاقانی به 

همراه یک دستگاه ترانس هوایی با ظرفیت ۲5۰ کیلوولت آمپر اجرایی 
می گردد و همچنین یک دستگاه ترانسفورماتور هوایی با ظرفیت ۴۰۰ 
کیلوولت آمپر در کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 

بلوار کشاورز مؤثر است.

آینده نگری با 3 میلیارد ریال
عملیات احداث شبکه فشار متوسط هوایی به طول ۳۰۰ متر در پروژه 
خیابان شهید قاسمی با هدف افزایش قابلیت مانور و ظرفیت شبکه و 
همچنین بهینه سازی شبکه های طول مسیر و ظرفیت سازی برای 
تأمین برق مش��ترکین جدید با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در 
 دس��تور کار قرار گرفت. مهندس معتمدی فرد گفت: برق رس��انی به 
بافت ه��ای پرتردد ش��هری و ایج��اد زی��ر س��اخت های صحیح با 
تعریض خیابان ها و جابه جایی ش��بکه ها در هس��ته مرکزی ش��هر 
 جزء اولویت های این امور اس��ت. وی در ادامه اف��زود: در این خیابان 
جدید االحداث که به طول۷۷۰ متر از خیابان وحید به س��مت محله 
قدیم دنارت کش��یده ش��ده ، عالوه بر شبکه های فش��ار متوسط، دو 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی و سه دستگاه ترانسفورماتور هوایی 
که هر کدام با ظرفیت ۴۰۰ کیلوولت آمپر است، در مدار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: نزدیک به ۱۰۰ متر شبکه زمینی احداث و نزدیک به 
 ۱۰۰ اصله پایه و 5۷ دس��تگاه چراغ ۱5۰ وات بخار س��دیمی پربازده 

کم مصرف نیز در این پروژه دیده شده است.

ابتکارات در توزیع برق، ستودنی است
ضیایی، رییس اداره روابط عمومی اس��تانداری اصفه��ان در دیدار از 
سامانه های س��میع، فوریت های برق ۱۲۱ و خانه فرهنگ مدیریت 
مصرف، دستاوردهای ش��رکت توزیع برق اصفهان را مورد تقدیر قرار 
داد و گفت: باید خدمات غیرحضوری ش��رکت را از طریق رس��انه ها 
برای مردم تشریح کرد و پیش��رفت های به دست آمده برای استفاده 
بیشتر، رس��انه ای ش��ود. وی توانمندی های کارشناس��ان جوان را 
 ستودنی توصیف کرد وافزود: فرآیندهایی که در دفتر روابط عمومی نیز 
پیاده سازی شده، برای پیشرفت شرکت و انعکاس دیدگاه های مردم 
بسیار مفید خواهد بود. ضیایی در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه های 

ایجاد شده را به مقامات معرفی کنید.

به سرعت برق، 3 هزار واحد مسکونی روشن می شود
با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال، سه هزار واحد مسکونی در مجموعه 
 مس��کونی اطش��اران از طریق چهار فیدر و ش��بکه اصلی و به وسیله 
 ۱5 کیلومتر کابل خود نگهدار و کابل زمینی و ش��بکه معابر با تجهیز 
۱۳ باب پس��ت زمینی در چارچوب ۲۴ پروژه و دس��تور کار به زودی 
برق دار و شبکه ای معادل ۲5 مگاوات برای متقاضیان در این محدوده 
ظرفیت س��ازی خواهد شد. مدیر امور برق ش��رق اصفهان در این باره 
گفت: این یکی از بزرگ ترین پروژه هایی اس��ت که ع��الوه بر تأمین 
برق سه هزار انشعاب، ایجاد مانور از شش پست پیرامون، امکان پذیر و 
کارایی شبکه ها را چندین برابر خواهد نمود. وی افزود: این تأسیسات 
زمینه ایجاد پایدار برق را در شبکه های شرق اصفهان فراهم می سازد. 
گفتنی است تاکنون شش دستگاه ازپست ها پیش بینی شده ساخته و 
تجهیز گردیده و حدود ۱5۰۰ کیلومتر از کابل کشی های طراحی شده 

نیز در مدار قرار گرفته است.
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