
 کفگیر حمایت دولت از صنعت 
به ته دیگ خورده است

بزرگ ترین 
شرکت های جهان 
معرفی شدند

درد  دیرینه بیمه و بیمارستان های اصفهان 

حال وخیم تولید در بررسی زاینده رود

 خوشه طالی اصفهان 
در مراحل پایانی 4

 بلداجی 42 میلیارد ریال 
خسارت دید  78

سالحی جدید علیه 
8قاتل بزرگ نوجوانان

 مسکن مهر
دو اشکال اساسی دارد 

طالیی پوشان در کورس قهرمانی باقی ماندند

سپاهان4- ذوب آهن3؛ دراماتیک ترین شهرآورد

اصل طرح مسکن مهرکار درستی است، ولی این طرح دارای 
دو اشکال اساسی اس��ت. مس��کن مهر اگر بخواهد از طریق 
استقراض مستقیم و غیر مستقیم صورت بگیرد، نقدینگی را 
افزایش می دهد و افزایش نقدینگی موجب تورم خواهد شد. 

در واقع اولین اشکال این است که باید مبلغ مالی تأمین ...

3 »خانم من 5 صبح راه افتادم، توروبه خدا، مگه یه نمره اینقدر اشکال 
 داره؟ تورو به خدا به من پیرمرد رحم کن. دکترتون یه نفرو بیش��تر ببینه، بابا 
ایها الناس! یکي به داد من برس��ه، از ده تا اینجا چهار س��اعت راهه، اگه پول 
بیمارستان خصوصي داشتم که اینجا نمي یومدم «. دیدن قیافه پیرمردي که...

 آسمان خراش های ماهان
 در  بازی نه چندان راحت

تیم فوالدماهان اصفهان در هفت��ه چهاردهم رقابت 
های لیگ برتر بس��کتبال میزبان تیم استقالل زرین 
قش��م اس��ت. دیدارهای هفته چهاردهم از دیروز با 
دیدار تیم های نفت س��پاهان و شهرداری گرگان در 
تاالر بسکتبال آزادی آغاز شده و سایر دیدارها امروز 
در ش��هرهای اصفهان، تهران و ماهشهر پیگیری می 
شود و تیم فوالدماهان در سالن مخابرات و از ساعت 

15 میزبان استقالل زرین قشم است.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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 حلقه اتصال میان تمامی انسان ها 

گفتگو با مرتضی بصراوی، هنرمند اصفهانی 
نباید برای ذوق عامه تصمیم گرفت 5

در دهه ه��ای اخیر مش��کالت اقتص��ادی و صنعت کش��ور به 
صورت ریش��ه ای حل نشده اس��ت. در هر دوره ای راهکارهای 
 مقطعی ارایه ش��ده، ولی به دلیل عدم شناسایی دالیل اصلی 
ایجاد کننده آن مشکالت،   همان معضالت به شکل دیگر و در 
ظاهری متفاوت خود را نشان داده اس��ت. اما زمان آن رسیده 
که نقطه پایانی به این رویکرد گذاش��ته و مس��ائل و مشکالت 
 پیش رو به صورت اساسی حل و فصل شود. این امر امکان پذیر

نیست مگر این که زیر ساخت ها و بسترهای الزم برای توسعه 
اقتص��ادی و صنعتی و بنگاه ه��ای اقتصادی شناس��ایی و این 
زیرس��اخت ها با پذیرش عمومی نهادینه ش��ود. در سال های 

اخیر اصرار بر ترسیم وضع مناسب از صنعت و انکار مشکالت 
حاکم بر صنایع کشور از سوی مس��ئوالن اجرایی، باعث شده 
کشور در بحرانی عمیق به نام »رکود« نفس بکشد. صنعتگران 
و فعاالن بخش خصوصی نیز که این روزها با نگرانی روند حاکم 
بر اقتصاد کشور را نظاره می کنند، نمی توانند تصمیم درستی 
برای آینده صنعت کشور اتخاذ کنند. باید به این نکته نیز توجه 
کرد که هیچ مس��کنی تاکنون باعث درمان این بیماری مزمن 
نشده است. بیماری مزمن صنعت ما هم عالوه بر فرسودگی و 

حضور پررنگ دالالن در کنار بخش صنعت...  
4

 شکار عکاسان اصفهانی
۱۱ مدال طال

 مجازات دو شغله های
 دولتی  تعیین شد

 نزدیک به هزارنفر در
 استان، برف گیر شدند

جلسه احمدی نژاد 
با مجلس علنی است

 ورزشکاران کوچ کردند

هیأت تنیس، بدون رییس
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جایی برای بیمارها نیست



چهره روزیادداشت

دولت، اصولگرا نیست
زهرا اش��راقی همس��ر محمدرضا خاتمی نایب رییس مجلس ششم در 
مصاحبه ای اعالم کرده است که حس��اب دولت از اصولگرایان جداست. 
وی درباره انش��قاق  اصولگرایان گفته اس��ت: من معتقد به انش��قاق در 
 بین اصولگرایان نیس��تم، زیرا از ابتدا جریان دولت را جدا از اصولگرایان

 می دانس��تم. جریان بی نام و نش��ان دولت ابتدا در پوشش اصولگرایان 
 پا به میدان نهاد و پس از گذش��ت زمان و سوار ش��دن بر مرکب قدرت، 
خط و ربط خود را آش��کار س��اخت. وی در ادامه افزود: پس اکنون با سه 
تشکل روبه رو هستیم؛ اصالح طلبان، اصولگرایان و تشکل جریان نما که 

خط فکری دولت را دنبال می کند.

شکایت   از فعاالن رسانه ای اصولگرا
به گزارش مش��رق، حلقه انحرافی اق��دام به تهیه لیس��ت 47 نفره ای از 
فعاالن رسانه های اصولگرا و برخی منتقدان این حلقه در مجلس نموده 
تا با طرح ش��کایت از آنان در محاکم قضائی، موج افشاگری ها علیه خود 

را کنترل و مهار نماید.

 لغو واردات بنز 
برای نهاد ریاست جمهوری

 پس از آن که دولت چند س��ال قبل، مصوب��ه ای را ب��رای واردات ده ها
دستگاه خودروی بنز برای نهاد ریاست جمهوری ابالغ کرد، این مصوبه 
با ایراد قانونی رییس مجلس به دلی��ل در نظر گرفتن تعرفه صفر واردات 
خودرو مواجه شد، اما دولت چند ماه قبل با اصالح این مصوبه، این تعرفه 
صفردرصد را به یک درصد تغییر داد که عل��ی الریجانی چند روز قبل با 
ارسال نامه ای به رییس جمهور اعالم کرد که با عنایت به مفاد قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه، این مصوبه از حیث تبعیض قائل شدن برای نهاد 

ریاست جمهوری مغایر قانون است.

 دلیل  توقف پروازهای 
دوشرکت هواپیمایی به ایران

خبر توقف پروازهای برخی شرکت های هواپیمایی خارجی، مورد توجه 
شمار بسیاری از مطبوعات جهانی قرار گرفته است. »رویترز« می نویسد: 
دو شرکت هواپیمایی اروپایی روز ش��نبه اعالم کردند، پروازهای خود به 
ایران را متوقف می کنن��د. این خبرگزاری، توقف پروازهای دو ش��رکت 
France- KLM و هوپیمایی اتریش را به کاهش قدرت خرید ایرانیان 
بر اثر مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های غرب ربط می دهد. شرکت 
نخست، پروازهای آمستردام به تهران خود را لغو کرده و شرکت دوم نیز که 
شاخه ای از شرکت »لوفت هانزا« به شمار می رود، نبود تقاضا را دلیل این 

تصمیم خود معرفی کرده است.

بهارستانی ها در راه نطنز
 کمیس��یون اصل90 مجلس ش��ورای اس��المی، طرح اصالح موادی از

 آیین نامه داخلی مجلس و بحث و بررس��ی پیرامون تقاضای س��ازمان 
بازرسی درباره بسته نظارت راهبری سازمان را در دستور کار خود دارد. 
اعضای کمیسیون اصل90 به بازدید از تأسیسات هسته ای نطنز می روند 
و بررسی شکایات و پرونده ها نیز در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون 
قراردارد. گفتنی است کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس نیز 
طرح اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس و پیشنهادات نمایندگان 
در این خصوص را بررسی خواهد کرد.  کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی، بررسی روش اعمال ابزارهای نظارتی مجلس در خصوص علت عدم 
حضور وزرا در جلسه شورای گفتگو را بررسی می کند. ادامه بررسی طرح 
اصالح موادی از قانون تعاون و ارایه گ��زارش کارگروه بودجه 92 از دیگر 

دستورکارهای روز دوشنبه این کمیسیون است.

پاسخ منفی به احمدی نژاد
به  گزارش مش��رق، خانم ها س��لطانخواه و طبیب زاده پیشنهاد رییس 
جمهور برای قبولی سرپرستی وزارت بهداش��ت و درمان را نپذیرفتند. 

احمدی نژاد درصدد بود یک خانم را جایگزین خانم دستجردی نماید.

لیست  انتخاباتی جامعه روحانیت مبارز
جامعه روحانیت مبارز در حال بررس��ی کاندیداهای ریاست جمهوری 
اس��ت. در لیس��ت جامعه روحانیت نام تعدادی از اعضای این جامعه به 
چشم می خورد. برخی اعضا معتقدند آقایان پورمحمدی، تقوی و ابوترابی 

ظرفیت الزم را برای کاندیداتوری دارا هستند.

درخواست  اصالح طلبان از شریعتمداری
 ظاهرا سران جبهه اصالحات از خبر کاندیداتوری محمد شریعتمداری،

 به شدت احساس نگرانی و ناراحتی کرده اند. تعدادی از اصالح طلبان از 
وی خواسته اند تمام فعالیت های خود را در چارچوب اجماع اصالح طلبان 
متمرکز کند و در صورت توافق اصالح طلبان روی کاندیدای واحد، وی 
به نفع این نامزد انتخاباتی کناره گیری کند. شریعتمداری در پاسخ گفته 
است: من یک اصالح طلب اصولگرایم و مس��تقل آمده ام و تا آخر هم در 

صحنه رقابت باقی خواهم ماند.

مبارزه با مفس��دان اقتصادی یکی از مسائلی اس��ت که با توجه به 
تأکیدات رهبر معظم انقالب همواره جزء دغدغه های اصلی سران 
قوا بوده است. در راه مبارزه با مفاس��د در طی این سال ها دستگاه 

قضائی اقدام به دستگیری دو سلطان نموده است. 
پرونده فساد بزرگ مالی را می توان از مهم ترین پرونده های فساد 
اقتصادی در طی چند دهه گذشته دانست، زیرا بالفاصله با افشای 
این فساد، تزلزل شدیدی در سیستم اقتصادی و نظام بانکی کشور 
نمایان شد و اکنون با گذش��ت بیش از یک سال هنوز شاهد ادامه 

اثرات آن هستیم. 

 سلطان رشوه ایران 
 پس از آغاز جلس��ات محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بزرگ، 
نماینده دادستان هنگام محاکمه مه آفرید خسروی اعالم کرد که 
وی سلطان رشوه ایران است و هرکس با او دست می داد مطمئن 
بود در این دست، پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ 

اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است. 
 حکایت پرونده 12 هزار صفحه ای فساد مالی بزرگ به حدود یک 
دهه قبل از وقوع جرم باز می گش��ت؛ زمانی که چهار پسر منصور 
امیرخسروی در جلسه ای خانوادگی، عزم خود را برای ورود جدی 

به مباحث اقتصادی جزم کردند. 
 اما روند فعالیت ها و تکاپوی ناس��الم اقتصادی این خانواده، زمانی 

برای همگان عیان شد که آنها با انجام یک سلسله معامالت صوری 
و فاکتورهای جعلی، اقدام به دریافت ال سی از یک بانک و تنزیل آن 
در بانکی دیگر می کردند. آنها با ترفندی خاص معامالتی صوری را 
میان شرکت های خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند 

برای آنها ال سی صادر کند. 
 نکته زیرکان��ه در ای��ن پرونده برای ع��دم ردیابی توس��ط بانک 
 مرکزی و وزارت بازرگانی درخواس��ت ال سی های ریالی به جای

 ال س��ی های ارزی بوده اس��ت، البت��ه در این فعالیت ه��ا نباید 
مهم ترین ابزار این گروه؛ یعنی پرداخت رشوه را نادیده گرفت. 

 در مرحله بعد، این گروه برای پوشش فعالیت های فاسد اقتصادی و 
پولشویی  خود در سال 88 درخواست تأسیس بانکی با نام »آریا« را 
مطرح کردند و متعاقب آن بانک مرکزی هم در سال 89 با سرمایه 
دو هزار میلیارد ریال، مجوز تأسیس این بانک را صادر کرد که در 
نهایت با افشای پرونده فساد مالی بزرگ، مجوز بانک آریا باطل شد. 
در نهایت پس از برگزاری جلسات محاکمه متهمان پرونده فساد 
مالی بزرگ، احکام اعدام برای چه��ار تن از متهمان صادر و اکنون 

پرونده، سیر قضائی خود را در مراحل تجدید نظر طی می کند. 

 سلطان شکر 
 پرونده س��لطان ش��کر را می توان پس از پرونده فساد اقتصادی 
»فاضل خداداد« و » رفیق دوست« که 123 میلیارد تومان از بانک 

صادرات اختالس کرده بودند و در نهایت در زمان ریاست آیت اهلل 
یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حک��م اعدام خداداد و حبس 
رفیق دوس��ت پایان یافت و پس از پرونده ش��هرام جزایری عرب، 
معروف ترین پرونده فساد اقتصادی قبل از افشای فساد سه هزار 
میلیاردی دانست. سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و 
پس از طی فعالیت های فاس��د اقتصادی، حساب بانکی  خود را به 

صدها میلیارد تومان رساند. 
 تصویری که از »محمدرضا« ی معروف به س��لطان ش��کر در آن 
زمان در رسانه ها منتش��ر ش��د، فردی با صورت شطرنجی شده، 
کت و شلواری تیره و محصور در میان س��ه نفر از وکالی خود بود. 

»سلطان شکر« آن گونه که از 
سخنان قاضی همتیار رییس 
دادگاه او در آن زمان برمی آمد، 
فردی بود که با تصاحب اراضی 
دولت��ی، میلیارده��ا تومان از 
این زمین ها را خرید و فروش 
کرده است. او همچنین اراضی 
و امالکی  راک��ه صاحبان آنها 
قبل از انقالب رها ک��رده و به 
خارج رفته بودند شناس��ایی 
ک��رده و س��پس ب��ا وکال��ت 
نامه ه��ای جعلی منس��وب به 
وارثان صاحبان اراضی، به طور 
غیرقانونی آنها را خرید و فروش 
می کرد، اما آنچه »محمدرضا« 
را به سلطان شکر، معروف کرد 

خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر 
خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.

 این در حالی بود که در اثر سوءاس��تفاده های اقتصادی این مفسد 
در حوزه قند و ش��کر، بس��یاری از کارخانه های یاد ش��ده به مرز 
ورشکستگی رس��یده بودند. سلطان ش��کر در دادگاه به 26 سال 
حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد، اما اسفند ماه 
سال 86 منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه 160 میلیارد 
تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران 

در مجلس در تذکری، علنی شد. 
 در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود200 صفحه انشا 
شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک 
قاضی ویژه رسیدگی شود، اما هنوز به صورت دقیق، آخرین وضعیت 

این پرونده اطالع رسانی نشده است.

داستانی که هنوز به آخر نرسیده است

آمادگی اوباما برای سفر به ایرانماجرایدستگیریدوسلطانتوسطقوهقضائیه
 روزنامه کویتی الرأی مدعی شد: باراک اوباما رییس جمهوری 
آمریکا برای س��فر به ای��ران و دیدار با مقامات ارش��د اعالم 

آمادگی کرده است.
این روزنام��ه نوش��ت: اوباما نظری��ه گفتگوی مس��تقیم و 
غیرمش��روط با جمهوری اس��المی ایران را در پیش گرفته 
اس��ت. حتی او به نزدیکانش گفته بود، نگران��ی ندارد که به 
تهران سفر و بامقامات ارشد ایران دیدار کند. روزنامه الرأی 
ادامه می دهد که مش��کل اوباما در این زمینه، این است که 
سناریوی گفتگو با ایران، هزینه سیاسی باالیی در واشنگتن 
دارد. چشم پوش��ی آمری��کا از نقش آفرینی فعل��ی ایران در 
منطقه، بدون برانگیخته شدن ترس و خشم اسرائیل ناممکن 
است، زیرا اسرائیل در واش��نگتن از وزن سیاسی سنگینی 

برخوردار است.

 کشف چند گور جمعی 
در پادگان اشرف

منابع شورای استان دیاله عراق از کشف چند گور جمعی در 
پادگان اشرف، محل استقرار اعضای گروهک منافقین در این 
کشور به عنوان بعد دیگری از جنایت این گروهک خبر دادند.

 پایگاه اینترنتی اش��رف نیوز خبر داد: صادق حسینی نایب 
رییس شورای اس��تان دیاله گفت: وزارت حقوق بشر عراق 
مس��ئول شناس��ایی هویت اجس��اد به دس��ت آمده از این 
گورهای جمعی است.  حس��ینی با اش��اره به این که نقض 
حقوق بشر در پادگان اشرف غیرمنتظره نبود، افزود: اجساد 
در آزمایشگاه های پزشکی استان اربیل بررسی خواهند شد. 
گفتنی است، اعضای منافقین، مسئول بسیاری از خشونت ها 
و عملیات  تروریس��تی علیه غیرنظامیان و مسئوالن عراقی 

مخالف حزب بعث بوده اند.

مرسی،   شمشیرطالی امیرقطر را 
پس داد

به دستور محمد مرس��ی هدایای امیر قطر به مسئوالن این 
کشور بازگردانده شد. وزارت خارجه مصر این هدایا را که در 
میان آنها یک شمشیر طالی مرصع ویژه مرسی و ساعت های 
رولکس دیده می شود به قطر بازگردانده است. نمایندگانی از 
دولت و مجلس از دریافت کنندگان این هدایا بودند. به دنبال 
ترور رییس شاخه نظامی حماس، منابع امنیتی، هدایای امیر 
قطر به مسئوالن حماس از جمله خودکار و خودرو را حامل 

ردیاب و عامل ترورها از سوی اسرائیل دانسته بودند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

فقها  دژ شهرها هستند
حجت االسالم خاموشی/ رییس سازمان 

تبلیغات

امام زمان)عج( می فرمایند: عوام به فقهایی که حاوی دین و مطیع امر ولی 
خود هستند، اقتدا کنند و یا در جایی آمده است: فقها همچون دژ شهرها 
هستند و دژ، یک شهر را حفظ می کند و یا امام زمان )عج( می فرمایند: 

من حجت بر آنها هستم.
 فکر می کنید از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون امامان معصوم)ع( انقالب ما 
را رها کرده اند؟ اینچنین نیست و علمای ما به ما توسل را آموزش داده اند. 
از همین مجالس حسینی بوده 
که تاکنون ما توانسته ایم نتیجه 
بگیریم و اگر دش��من چندین 
سال پیش در این محافل بمب 
منفجر کرد، ب��ه خاطر این بود 
که آنها نیز به این نتیجه رسیده 
اند که مشکل، همین عزاداری 
 امام حس��ین)ع( و پرچمداری 

علی بن حسین )ع( است.
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حجت االسالم مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با رد رشد 
5 درصدی اقتصاد که چندی قبل از سوی رییس جمهور مطرح شد، گفت: نشانه هایی داریم که به 

چنین رشدی نرسیده ایم و از جمله آن، مسأله افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات است.

جلسه احمدی نژاد 
با مجلس علنی است

 نامزد  اصولگرایان 
صالحیت  داشته  باشد

عبدالرضا مصری سخنگوی مجلس شورای اس��المی در جمع خبرنگاران در 
خصوص حضور رییس جمهور در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: جلسه ای که 
قرار است رییس جمهور به مجلس بیاید، روز چهارشنبه و به صورت علنی برگزار 
 خواهد شد که این جلسه مس��تقیما از رادیو هم پخش می شود، مگر این که

درخواستی در این رابطه به مجلس برسد. 
 وی افزود: قرار است در این جلسه، تعدادی از نمایندگان مجلس هم صحبت 
کرده و مسائلش��ان را با رییس جمهور در می��ان بگذارند، البته ما ش��ایعاتی 
شنیده ایم که قرار است رییس جمهور یک ساعت گزارش دهد و برود، اما این 
موضوع تاکنون به صورت رسمی به ما اعالم نشده است. مصری گفت: تاکنون 
درخواست مکتوبی از سوی نمایندگان برای صحبت در جلسه با رییس جمهور 

نداشته ایم، اما در کل نمایندگان خواستار صحبت در این جلسه هستند.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: نامزد اصولگرایان در این دوره از 
 انتخابات نه در ش��عار، بلکه در عمل باید تابع و مطیع ولی فقیه باشد. آیت اهلل

محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: 
فعاالن سیاس��ی و نامزدهای انتخابات باید براساس رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب، خ��ود را برای انتخاب��ات آماده کنند، چرا که ایش��ان در آس��تانه هر 
انتخاباتی، رهنمودهای مهمی را مطرح می کنند که این سخنان باید سرمشق 
احزاب، تشکل ها و نامزدهای ریاس��ت جمهوری قرار گیرد. وی اظهار داشت: 
موضعگیری های جامعتین حتما بر اس��اس رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
خواهد بود. موحدی کرمانی  همچنین در خصوص استراتژی اصولگرایان گفت: 
اصولگرایان باید سعی کنند نامزدی را معرفی کنند که صالحیت کامل را برای 

احراز مقام ریاست جمهوری داشته باشد.

پای��گاه اینترنتی »المنار« فلس��طین از هش��دار جمهوری 
اسالمی ایران به کش��ورهای عربستان، قطر، کویت و ترکیه 
خبر داد.»منابع دیپلماتیک به »المنار« گفته اند، اطالعات 
دقیق مق��ام امنیتی ایران از محل اس��تقرار موش��ک های 
پاتریوت در ترکیه و برخ��ی از جزئیات مربوط به تماس ها و 
رفت و آمدهای کارشناسان نظامی آمریکا و اسرائیل به این 
پایگاه ها، تعجب همراه با نگرانی عمیق مسئوالن »ناتو« را 
در پی داشته است. مقام امنیتی ایران با اشاره به محل دقیق 
استقرار موشک های پاتریوت در اطراف چند پایگاه راداری 
متعلق به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( در ترکیه که 
در پروازهای هواپیماهای جنگی ناتو و اسرائیل بر فراز منطقه 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، به مقامات ارش��د کشورهای 
ترکیه، عربس��تان، قطر و کویت هش��دار داده است که این 
تحرکات از نگاه ایران پنهان نیست و اقدامی خصمانه علیه 
جمهوری اسالمی ایران تلقی می شود. منابع دیپلماتیک که 
نخواسته اند نامشان فاش ش��ود به نقل از شرکت کنندگان 
در دیدارهای مقام امنیتی ایران با مقامات ارشد کشورهای 
مورد اشاره گفته اند، ایران با اشاره به اطالعات دقیقی که از 
تحرکات انجام گرفته در پایگاه ه��ای نظامی آمریکا در این 
کشورها داشته است، نس��بت به عواقب این اقدامات به آنان 

هشداری شدیداللحن داده است.

نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی، ادامه بررسی طرح یک 
فوریتی ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل را در دستور 
کار داش��تند که مجازات دو ش��غله های دولتی را با انفصال 
موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد 

وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر تعیین کردند. 
 پیش از این مجلس تا ماده ش��ش این ط��رح را به تصویب 
رس��انده بود و در این جلس��ه مواد دیگری از ای��ن طرح به 
تصویب رس��ید. بر اس��اس ماده 7 این طرح ی��ک فوریتی، 
مقرر شد مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان 
حسابرسی و نهادهای حراس��تی و امنیتی بالفاصله پس از 
اطالع از وقوع تخلف موضوع این قانون، م��ورد را به مراجع 
قضائی صالح اطالع دهند و مرجع قضائی مربوطه نیز مکلف 
است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر 
کنند. نمایندگان مجلس در ماده 8 ، مصوب کردند متخلف 

از این قانون، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود. 
 الف - در صورت ارت��کاب در مرتبه اول، انفص��ال موقت از 
خدمات دولتی به مدت شش ماه تا دو سال و استرداد وجوه 

دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی. 
 ب- در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد 

وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر .

نایب رییس مجلس گفت: رییس جمهور باید در اسرع وقت 
اوال سرپرس��ت جدیدی غیراز وزرای فعل��ی را برای وزارت 
ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اس��فند، وزیر 

جدید را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
محمدرضا باهنر  با بیان این که وقتی رییس جمهور، تقی پور 
را از وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات عزل و نیکزاد وزیر 
فعلی راه و شهرس��ازی را ب��ه سرپرس��تی وزارت ارتباطات 
منصوب کرد، مجلس حساس��یت نش��ان داد، گفت: در پی 
این ادغام، مجلس طرحی را تصوی��ب کرد که در اثر آن، اوال 
ادغام وزارتخانه ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس 
باش��د  و ثانیا وزرای دیگر نمی توانند همزمان سرپرس��تی 
وزارتخانه دیگری را در دس��ت بگیرند.نماینده مردم تهران، 
ری، ش��میرانات و اسالمشهر در مجلس ش��ورای اسالمی 
ادامه داد: پس از آن که این مصوبه مجلس به تأیید شورای 
نگهبان رسید، قانون فوق از سوی رییس مجلس به رییس 
جمهور ابالغ شد که در پی آن، رییس جمهور باید در اسرع 
وقت دو کار انجام دهد؛ یکی این که سرپرستی غیر از نیکزاد 
برای وزارت ارتباطات تعیین کند و دیگر آن که با توجه به این 
که فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارتخانه، حداکثر سه 
ماه است، در فکر معرفی وزیر پیشنهادی خود برای اخذ رأی 

اعتماد به مجلس باشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که 
باید ایرادات و شبهات اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله 
اول برطرف شود، گفت: اگر قرار باش��د برای اجرای فاز دوم 
هدفمندی برنامه ریزی کنیم یکی از برنامه های مطرح در 
مجلس این است که اجرای آن را پس از سه ماهه اول سال 92 

پیشنهاد بدهیم که شبهه سیاسی بر آن وارد نباشد. 
 غالمرضا تاجگردون با اشاره به اصرار دولت برای اجرای فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها و برنامه رییس جمهور برای صحبت 
در صحن علنی، دراین باره اظهارداش��ت: هم مجلس و هم 

دولت درخصوص مبانی اجرایی این طرح حرف دارند. 
 وی ادامه داد: متأس��فانه تا کنون دول��ت ونمایندگان وی 
نیامده اند بنشینند تا با هم صحبت کنیم. حتی برای جلسه 
روز سه شنبه گذش��ته هم از دولت دعوت ش��د تا با حضور 
در کمیس��یون برنامه و بودجه، برنامه خ��ود را برای اجرای 
 مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیاورد تا درباره آن صحبت 
ش��ود، اما تماس گرفتن��د و گفتند طرح ما آماده نیس��ت و 

نمی آییم. 
تاجگردون افزود: مجلس درب��اره هدفمندی یارانه ها دارای 
نظریات مختلفی است، اما درباره فاز دوم، نمایندگان مجلس 
در یک سری وجوه با هم موافق هستند که البته دولت کامال 

مخالف نظر مجلس است. 

مجلس مجلسبین الملل هدفمندی

هشدارایران به عربستان 
قطر،کویت  وترکیه

 مجازات دو شغله های دولتی
 تعیین شد

  مهلت یک هفته ای 
برای معرفی سرپرست جدید

 پیشنهاد مجلس 
برای فاز دوم هدفمندی
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پس از برگزاری 
جلسات محاکمه 

متهمان پرونده 
فساد مالی بزرگ، 
احکام اعدام برای 

چهار تن از متهمان 
صادر و پرونده، 

سیر قضائی خود را 
در مراحل تجدید 

نظر طی می کند



یادداشت

 ظرفیت پارکینگ های شهر 
5 برابر شده است

ش��هردار اصفهان گفت: روزانه بيش از ۶۶ هزار توقف خودرو در حاشيه 
معابر شهر اصفهان صورت مي گيرد كه اين آمار با توجه به پاركينگ هاي 

حاشيه اي متعارف در كالنشهرهاي دنيا، رقم بسيار زيادي است.
مرتضی س��قائيان ن   ژاد با بيان مطلب فوق ب��ه ايمنا اف��زود: در اصفهان 
پاركينگ ها نتوانس��ته اند به عنوان م��كان هايي ب��راي توقف طوالني 
مدت خودروه��ا تعريف ش��وند و در ش��رايطي كه پ��ارك خودروها در 
 حاش��يه خياب��ان، ترافي��ك معاب��ر ش��هر را افزاي��ش داده، ظرفي��ت 
پاركينگ ها تكميل نمي شود و شهروندان اصفهاني به جاي استفاده از 
پاركينگ هاي عمومي، تمايل به پارك در حاشيه خيابان ها دارند. وي با 
بيان اين كه با وجود اين كه تابلوهاي پاركينگ هاي سطح شهر ظرفيت 
خالي را نش��ان مي دهد، ش��هروندان بدون توجه به آنها به پارك دوبل و 
سوبل در خيابان هاي شهر مشغول هستند تصريح كرد: قوه قهريه براي 
متقاعد كردن شهروندان به پارك خودروها در اختيار شهرداري نيست. 
پليس راهور در اين زمينه كمك هاي زيادي كرده، ولی فرهنگ استفاده 

از پاركينگ در شهر جا نيفتاده است. 

 تصادف جاده انارک - نایین 
تلخ تمام شد 

فرمانده انتظامی شهرس��تان نايين گفت: برخورد يك س��واری پرايد با 
كاميون در جاده نايين- انارك يك كشته و دو مجروح برجای گذاشت.

س��رهنگ رجبعلی مختاری اظهار كرد: در اين حادثه ك��ه در كيلومتر 
30 محور نايين به انارك رخ داد، سواری پرايد به پشت كاميون برخورد 
كرد و راننده آن كشته شد و دو نفر ديگر مجروح شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان نايين، دليل اين حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و 
خواب آلودگی راننده پرايد اعالم كرد.مجروحان اين حادثه به بيمارستان 

نايين و سپس اصفهان منتقل شدند.

راه هفت روستای فریدونشهر
 قطع شد 

فرماندار فريدونشهر خواستار مساعدت دستگاه های اجرايی استان برای 
باز كردن راه های مواصالتی هفت روستای مسدود شده فريدونشهر بر اثر 

برف گرفتگی شديد شد.
مهدی سليمی با اشاره به بارش های اخير در شهرستان فريدونشهر اظهار 
داش��ت: چهار روز اس��ت كه راه های مواصالتی هفت روستای پشتكوه 
فريدونشهر به دليل بارش برف مسدود شده است. وی با بيان اين كه راه 
ارتباطی تلفن در اين روستاها نيز قطع و مدارس تعطيل شده است، افزود: 
تنها راه ارتباطی به اين هفت روستا، گردنه كلوسه بود كه اين گردنه نيز 
دچار بهمن و برف روبه شده است. فرماندار فريدونشهر تصريح كرد: در اين 
گردنه هفت متر ارتفاع و ۶0 متر طول بهمن داريم، در حالی كه برای باز 

كردن اين مسير بايد به قاعده10 متر عرض مسير باز شود.

 آدینه مهد در مصالهای اصفهان 
راه اندازی می شود

معاون اجتماع��ی اداره كل بهزيس��تی اس��تان اصفه��ان از راه اندازی 
»آدينه مهد« به منظور رفاه حال نمازگ��زاران جمعه در تمام مصالهای 
اس��تان خبر داد. س��عيد صادقی در جمع ائمه جمعه اس��تان اصفهان، 
آمادگی اي��ن اداره كل برای همكاری و ايجاد آدين��ه مهد در مصال های 
اس��تان را اعالم كرد. وی اظهار داش��ت: كودكی يكی از اساس��ی ترين 
دوران زندگ��ی در ش��كل گيری ديدگاه ها و نگرش های س��نين بعدی 
هر فرد اس��ت. صادقی گفت: به منظور ايجاد انگي��زه صحيح و به وجود 
 آوردن س��نگ زيربنای عقيدتی برای كودكان، بايد در راه اندازی هرچه 

سريع تر آدينه مهد در سطح استان و شهرستان اقدام شود.

گشتی در اخبار

 آموزش 
حرف نخست امدادگری است

منصور شیشه فروش/ مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استانداری اصفهان

با وجودی كه امدادگران و نجاتگران در بيش��تر حوادث حضور دارند، در 
اين ميان آموزش و تربيت نيروهای امدادگر حرف اول را می زند و به همين 
دليل در مديريت بحران ها كارگروه های مختلفی وجود دارد، از جمله سيل، 
زلزله و سيالب و در كنار آنها كارگروه آموزش، كه اين كارگروه خود، هدفی 
برای رسيدن به امداد و نجات است. زمانی در امداد و نجات موفق هستيم 
كه بتوانيم آموزش همگانی داشته باش��يم و مطابق تعاريف هالل احمر 

كه هر خان��واده ي��ك امدادگر 
است، بتوانيم اين امر را محقق 
س��ازيم. با آموزش همگانی كه 
به مردم داده می شود و در كنار 
آن، تهيه نقشه راهبردی امداد 
و نجات از ش��هرها و روستاها، 
 كمك بزرگی به امدادرس��انی 
به موقع امدادگران و نجاتگران 

در حوادث می شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 961 |  دو شنبه  25 دی  1391 | 2 ربیع االول 1434

چهره روز
پروازاولینگروهاعزامیازاصفهانبهعمرهمفرده؛اولبهمن

غالمعلی زاهدی سرپرست سازمان حج و زيارت استان اصفهان، سهميه اختصاص داده شده برای 
ثبت نام در عمره سال ۹۲-۹1 را 33 هزار نفر اعالم كرد و گفت: تاكنون بيش از30 هزار نفر در مرحله 

اول، ثبت نام و بيش از ۹0 درصد ثبت نام های مرحله اول تاكنون انجام شده  است. 
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زیر پوست شهر/ کارگاه پولکی پزی

مدير ستاد معاينه فنی خودروهای شهر اصفهان از معاينه فنی رايگان تاكسی 
ها از ۲3 تا ۲۸ دی ماه سال جاری به مناسبت هفته هوای پاك خبرداد.

جمشيد جمشيديان با اعالم اين خبر به ايمنا گفت: خودروهای حمل و نقل 
عمومی شهری به خصوص تاكس��ی ها روزانه چهار برابر ديگر خودروها در 
ش��هر تردد می كنند، لذا اين خودروها در فواصل كوتاه تری نسبت به ديگر 

خودروها نياز به معاينه فنی و تعميرات دارند.
 وی با اش��اره به اي��ن كه س��تاد معاينه فن��ی ش��هر اصفهان ب��ا همكاری

 اداره كل محيط زيس��ت اس��تان اق��دام به معاين��ه و اراي��ه خدمات فنی 
رايگان تاكس��ی های ش��هر ك��رده اس��ت، اذعان داش��ت: تاكس��ی های 
 ش��هر از ۲3 تا ۲۸ ماه جاری به مناس��بت ه��وای پاك به ص��ورت رايگان 

معاينه فنی می شوند.

معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
طی سه روزگذشته، ۹۲۹ نفر از مردم استان اصفهان در برف 

و كوالك گرفتار شدند.
حيدرعلی خانبازی با بيان اين كه در سه روز گذشته، 45 مورد 
حادثه در نقاط مختلف اس��تان اصفهان اتفاق افتاده اس��ت، 
درحالی كه با ايسنا س��خن می گفت، ادامه داد: از اين تعداد 

حادثه گزارش ش��ده، ۲۸ مورد مربوط به حوادث جاده ای و 
هفت مورد نيز مربوط به امداد و نجات در برف و كوالك بوده 
است. وی با اش��اره به اين كه در اين حوادث، يك هزار و ۸۸ 
 نفر حادثه ديده وجود داشته است، ادامه داد: ۹۲۹ نفر از افراد 
آس��يب ديده به علت گرفتار ش��دن در برف و كوالك مورد 
حمايت های امدادی جمعيت هالل احمر استان اصفهان قرار 
گرفته اند. معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان 
اصفهان با بيان اين كه در س��ه روز گذش��ته 10۹ نفر توسط 
نيروهای امدادی جمعيت هالل احمر استان اصفهان نجات 
يافتند، افزود:7۸ نفر از اين افراد در برف و كوالك آسيب ديده 
بودند. خانبازی به اسكان ۶۲۲ نفر از افراد آسيب ديده ناشی از 
حوادث برف و كوالك و جاده ای استان اصفهان در 7۲ ساعت 
گذش��ته اش��اره كرد و ادامه داد:5۶0 نفر از اين افراد به علت 
گرفتاری در برف و كوالك و ۲7 نفر نيز به علت گرفتاری در 
حوادث جاده ای، در پايگاه های امداد و نجات جمعيت هالل 

احمر استان اصفهان اسكان يافتند.

در مراسم يادواره شهدای صنايع دفاع اصفهان كه با حضور خانواده 
های معظم شهدا، مس��ئوالن استان و شهرس��تان های لنجان 
ومباركه و جمعی از مس��ئوالن وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای 
مسلح و سازمان صنايع دفاع برگزار شد، پيام آيت اهلل مظاهری از 

مراجع عظام تقليد قرائت شد.
رييس حوزه های علميه اصفهان در اين پيام اظهار داشت: قلم و 

بيان، قاصرتر از آن است كه بتواند در باره كسانی كه خدای تعالی 
آنان را مجاهدان فی سبيل اهلل ناميده و درجات آنان را در مقايسه 
با ديگران برتری داده است، سخن بگويد. وی افزود: موضوع شهيد 
و شهادت، از چنان ابعاد با عظمتی برخوردار است كه فهم اسرار 
و رازهای آن جز برای كس��انی كه اين مس��ير نوران��ی را پيموده 
 اند، ممكن نيس��ت. آيت اهلل مظاهری تصريح كرد: آنچه در اين 
فرصت ها كه به منظور گراميداشت نام و ياد شهيدان عزيز فراهم 
می آيد، بايد بدان پرداخته شود، تأكيد بر پيام های با اهميتی است 
كه آن بزرگواران با عمل و جهاد خويش به ما آموختند. وی اضافه 
كرد: خون های مطهر شهيدان واالمقام كه امروز درخت اسالم و 
انقالب اسالمی را باطراوت كرده است، حجتی برای يكايك ماست 
و بايد در قبال آن، به وظايف خود، بيش از پيش توجه و عمل داشته 
باشيم. وی تصريح كرد: شهيدان عزيز، حفظ ارزش های دينی و 
مبانی اسالم و بر كنار بودن از خودخواهی ها و خودمحوری ها و 
شعارهای اصلی انقالب را كه استقالل و آزادی و عدالت و معنويت 

و جمهوری اسالمی بود، با جان و دل پاس داشتند.

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفه��ان از اج��رای طرح تش��ديد برخورد با 
موتورسواران متخلف در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن ياردوستی با اعالم اين خبر اظهار داشت: در راستای روانسازی 
ترافيك و برخورد با راكبين موتورس��وار متخلف در ش��هر اصفهان، مأموران 
انتظامی اين شهرس��تان طرح های مختلفی را به اجرا گذاشته اند. وی گفت: 
هدف اصلی در اين طرح، افزايش احساس امنيت شهروندان و همچنين كاهش 
تلفات جانی ومالی راكبين موتور سوار است. يار دوستی متذكر شد: مأموران 
انتظامی با اس��تقرار در نقاط حادثه ساز ش��هر به تعدای از موتورسواران تذكر 
شفاهی داده و با تعداد ۸3 دستگاه موتورسيكلت  متخلف و فاقد مدرك كه با 
انجام حركات مخاطره آميز، آسايش شهروندان سلب كرده بودند، برخورد و 

وسيله نقليه آنها را متوقف كردند.

تشدید برخورد با 
موتورسواران متخلف

معاینه فنی  رایگان 
تاکسی های شهر

یادواره شهدای صنایع دفاع اصفهان برگزار شدنزدیک به هزارنفر در استان، برف گیر شدند

سنا[
س ای

]عک

گروه شهر- »خانم من 5 صبح راه افتادم، توروبه 
خدا، مگه ي��ه نم��ره اينقدراش��كال داره؟ تورو به 
خدا ب��ه من پيرمرد رح��م كن. دكترت��ون يه نفرو 
بيش��تر ببينه، بابا ايها الناس يكي به داد من برسه، 
ازده تا اينجا 4 س��اعت راهه، اگه پول بيمارس��تان 
خصوصي داشتم كه اينجا نمي يومدم «. ديدن قيافه 
پيرمردي كه مشغول ضجه زدن است، توي دلت را 
 خالي مي كند، دس��ته نوار پيچ شده عينكش براي 
اين كه پيوندي باش��د بين اصل و فرع، بدجورتوي 
ذوق مي زن��د. شيش��ه های ت��ه اس��تكانی عينك 
انگارقرار است االن بيفتد و اين بيشتر دلت را خالی 
می كند. ش��ايد پيرمرد با نديدن، چند قدم بيشتر 
فاصله ندارد. نگاه بيماران، مات روي چهره خسته 
پيرمرد آنقدرمي ماند كه او مجبورمي ش��ود ساكت 
شود و گوش��ه اي از س��الن انتظار را پر كند. البته 
غائله به همين جا ختم نمي شود، هياهوي افرادي 
كه مقاب��ل اتاقك مخصوص پذيرش ايس��تاده اند، 

شايد به چند ساعتي نياز دارد تا تمام شود و برخي 
دراين گردونه جا بمانن��د. اينجا يكي از بزرگ ترين 
بيمارس��تان هاي دولتي اصفهان اس��ت وبه قولي 
مجهزترين آنه��ا، ام��ا از ارايه امكان��ات و برخورد 
مناس��ب با بيماران خبري نيس��ت و همين مسأله 
افراد بس��ياري كه تحت پوش��ش تأمين اجتماعي 
يا خدمات درماني هس��تند را با عدم رضايتمندي 
مواجه كرده اس��ت.بياض، يكي از كس��اني اس��ت 
كه10 سال است بيمه ش��ده و هر دفعه گذارش به 
يكي از اين مراكز درماني مي افتد. او كه با بيماري 
قلبي دست و پنجه نرم مي كند، قصه تكراري پول 
نداش��تن را دردناك تعريف می كند:»بارها و بارها 
بايد به اين بيمارستان وپزشكم مراجعه كنم، ولي 
به دليل اين كه بايد ساعت پنج يا شش صبح بيايم 
ودفترچه ام را توي نوبت بگذارم، بسياري از روزها 

از آمدن و مراجعه به پزشك منصرف مي شوم«. 
در حال حاض��ر كيفيت خدمات بيمارس��تان هاي 

دولتي به گونه اي است كه درصد بسياري از مردم، 
تمايلي براي ورود به اين گونه مراكز را ندارند، اين 
درحالي اس��ت كه ارايه خدمات در بخش دولتي با 
بخش خصوص��ي، قابل قياس نيس��ت وهمين امر 
عاملي شده تا امروزه اكثر مردم به بخش خصوصي 

مراجعه كنند. 
»اگه پول داشتم كه اينجا نمي يومدم. نه خدماتي، 
نه توجهي، نه امكاناتي. مديريت و ارايه خدمات بايد 
طوري باشه كه اقش��ار ضعيف مثل ما اينقدر اذيت 

نشن، مگه ما چه گناهي كرديم؟«
 بصيرت، از ديگر بيماراني است كه به گفته خودش 

از صبح علي الطلوع اينجاست.
اوهم وقتي در دلش باز مي شود ازموضوع مشابهي 
صحبت مي كن��د. اصال انگار اينجا همان داس��تان 

تكراري هرچه پول بدهي آش مي خوري است. 
در ح��ال حاضر به عل��ت برخي خدم��ات رايگاني 
كه بيمارس��تان هاي دولتي و تحت پوشش تأمين 

اجتماع��ي دارند، پناهگاه اقش��ار ضعي��ف جامعه 
شده اند و مردم ازس��ر ناچاري به آنها پناه مي برند. 
با وجود اين، كيفيت پايي��ن خدمات در اين مراكز 
بهداش��تي- درماني دولتي همواره مورد اعتراض 

جامعه بوده است. 

 ام�ا در بیمارس�تان هاي خصوص�ي چه 
مي گذرد؟

 م��ردي ك��ه ب��ه گيش��ه پذي��رش يك��ي از اين 
بيمارس��تان ها تكيه داده توجهت را جلب مي كند. 
نگاه ساكنش روي موزائيك هاي بيمارستان، شايد 
چندان عجيب نباشد.اين داس��تان تكراري اغلب 
بيمارس��تان هاي خصوصي اس��ت كه مش��تريان 
بي پولشان راجواب مي كنند: »همسرم مدت هاست 
مريضه، هر بيمارس��تان دولتي كه بردمش گفتند 
بايد ببريش يه بيمارستان درست و حسابي. اينجا 
هم مدتيه بس��تريه، اما پس��ش برنيومدم، خيلي 
گرونه، مي گن اگه نداري برو بيمارس��تان دولتي، 
اونجا هم كه خدماتش مثل اينجا نيس��ت، موندم 

چكار كنم«.
نادري ه��م يك��ي ديگرازهمراهان بيماري اس��ت 
كه در يك بيمارس��تان خصوصي بستري شده، به 
نظراودرش��رايط امروزدربخ��ش خصوصي هرچه 
دلشان بخواهد ازبيماران مي گيرند و »پول« حرف 
اول را در اي��ن مراكزمي زند.  با وج��ود اين كه درد 
ديرينه بيماران در نظام س��المت بيمارستان هاي 
دولت��ي و خصوصي هن��وز مرهمي نيافته اس��ت، 
اما مس��ئوالن بهداش��ت و درمان درب��اره كيفيت 
درمان در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي نظري 
متفاوت دارند ومعتقدند اگر به فهرس��ت پزشكان 
بيمارستان هاي دولتي و خصوصي نگاهي بيندازيم، 
مي بينيم كه تعداد بس��ياري از پزش��كان درهردو 
فهرس��ت جاي دارند، اما با اين حال نوع خدماتي 
كه در اين دو بخش انجام مي ش��ود ب��ا هم تفاوت 
بسياري دارد و اين درحالي است كه اين شامل حال 
درمانگاه هايي كه تحت پوشش سازمان هاي دولتي 

هستند نيز مي شود.

درمانگاه ها هم دست کمي ندارند
جايي ميان ش��لوغي يك��ي از خيابان هاي وس��ط 
ش��هر، آنجا كه بايد از البه الي ماشين هاي سواري 
و اتوبوس هاي شركت واحد و بوي روغن رد شوي، 
س��مت راس��ت خيابان، درس��ت باالي نرده هاي 
طوس��ي، تابلوي آبي رنگي را مي بين��ي كه با خط 
درشت روي آن نوشته شده »درمانگاه ] ...[ ، تحت 

پوشش سازمان تأمين اجتماعي«.
به طرف درمانگاه كه گام برداري، تنها تابلويي كه 
نظرت را بيش از همه جلب مي كند، پوستري است 
كه روي آن مي خواني»تأمين اجتماعي، نيازامروز، 
پشتوانه فردا«، اما شايد اين به نظر افراد زيادي كه 
چند ساعتي است در آن درمانگاه معطل مانده اند 

اين جمله چنان صراحتي نداشته باشد.  
پيرزني ك��ه با چهره تكي��ده از آزمايش��گاه بيرون 
مي آيد، درحالي كه گوشه چادرش را با تنها دندانش 
محكم گرفته مي گويد: »باور كنيد اينقدر كثيف بود 
كه حالم به هم خورد، اگه مي دونس��تم اينجوريه، 
اصال نمي يومدم. درس��ته مجانيه، اما م��ا كه گناه 

نكرديم اومديم اينجا، انگار طلبكارن«.
غرولند پي��رزن تا وقتي دور مي ش��ود ادامه دارد و 
همين بابي مي ش��ود براي بقيه. انگار هيچ كس از 
 نظام بيمه تأمي��ن اجتماعي و خدم��ات درماني، 

آن طور كه بايد و شايد راضي نيست. 
 در ح��ال حاض��ر بيم��ه ش��دگان ناچارن��د گاه تا 
50 درصد هزينه درمان را بپردازند كه اين وضعيت 
در مراجعه به راديولوژي براي عكسبرداري و انجام 
آزمايش به مراتب تشديد مي شود، به طوري كه گاه 
بيمه ش��دگان مجبورند تا ۸0 درصد هزينه ها رااز 
جيب خود بپردازند. مسئوالن بهداشت معتقدند كه 
رعايت نكردن تعرفه ها، هم در بخش خصوصي و هم 
در برخي مواقع در مراكز دولتي و نيز تفاوت ميان 
تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي اين مسائل را 
پديد آورده اس��ت و اين وظيف��ه نهادهاي نظارتي 

است كه از اين تخلفات جلوگيري كنند.

درمقام دفاع یا توجیه 
 با اين كه ب��ه گفته مدير درم��ان تأمين اجتماعی 
 اس��تان اصفهان، اس��تان اصفهان در حوزه درمان

10 درصد بيمه شدگان كشور را تحت پوشش خود 
قرار داده است، اما با تمام اينها خدماتی كه به اين 
قشر داده می شود قابل توجه نيست. حسين عطايی 
با بيان اين كه در حوزه فني و كارشناس��ي توسعه 
مراكز درماني به نفع بيمه ش��دگان نيست، گفت: 
فضاي فيزيكي، مشكل بيمارستان هاي بيمه تأمين 
اجتماعي استان اصفهان نيست، بلكه بخش درمان 

در استان اصفهان نيازمندتوسعه عمودي است.
وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��راي خري��داري و نصب 
تجهيزات درمان��ي و تش��خيصي در مراكزدرماني 
تابعه مديري��ت درم��ان تأمين اجتماعي اس��تان 
اصفهان در سال گذشته بيش از 1۲ ميليارد و 33 

ميليون ريال هزينه شده است.

درد دیرینه بیمه وبیمارستان های اصفهان 

جاییبرایبیمارهانیست
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چهره روزیادداشت

 تقدیر وزیر
ازشرکت آب منطقه ای اصفهان 

وزیرنیرو ازتالش های شرکت آب منطقه ای اصفهان درجهت تأمین منابع 
مالی از محل فروش اوراق مشارکت در استان تقدیرکرد. در متن حکمی که 
وی به  طرفه، مدیرعامل شرکت اهدا کرد، آمده است: »تأمین منابع مالی 
به ویژه منابع ناشی از انتشار اوراق مشارکت از این حیث که نمود تجلی 
مشارکت همگانی و مردمی در توسعه زیرساخت ها و طرح های زیربنایی 
کشور است، دارای اهمیت مضاعف است.« الزم به ذکر است که شرکت 
آب منطقه ای اصفهان در مرحله اول فروش اوراق مشارکت طرح انتقال 
آب به فالت مرکزی ایران در حدود 900 میلیارد ریال اوراق مشارکت این 

طرح را به فروش رساند. 

برق منطقه ای اصفهان9500 میلیارد 
ریال پروژه در دست اجرا دارد 

درحال حاضر برق منطقه ای اصفهان بالغ بر9500 میلیارد ریال پروژه در 
دس��ت اجرا دارد. همزمان با دهه مبارک فجر 20  پروژه برق منطقه ای 
اصفهان با اعتباری بالغ بر  145 میلیارد تومان در س��طح اس��تان های 
اصفهان و چهارمح��ال و بختیاری به بهره برداری می رس��د. فالحتیان، 
 مدیرعامل این شرکت در گفتگو با ایرنا گفت: س��طح تأثیر این پروژه ها 
به عنوان پروژه های زیر س��اختی، در مناطق یاد شده قابل توجه خواهد 
بود و از اهم این پروژه ها می توان به پست 400  کیلوولت داران اشاره کرد.

 خوشه طالی اصفهان 
در مراحل پایانی

رییس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با اشاره به این که خوشه صنعتی طال در کشور به 
جز اصفهان تنها در تهران شکل گرفته است، افزود: اکنون 

در مرحله خروجی و پایانی این خوشه هستیم.
س��عادت بهرامی با بیان این که فلس��فه ایجاد خوش��ه 
صنعتی یک کار نرم افزاری است که شرایط را برای توسعه 
آن صنعت فراهم می کند، ادامه داد: فاز نخس��ت خوشه 
صنعتی طالی اصفهان که ش��امل ایجاد فضای اعتماد و 

انجام مطالعات است، از سال 86 آغاز شد. 
وی در ادامه با اش��اره به تش��کیل ش��هرک صنعتی طال 
در اصفه��ان، تأکید کرد: تش��کیل این ش��هرک یکی از 
موضوعاتی بود که در قال��ب برنامه های عملیاتی فرآیند 

توسعه خوشه مطرح شد.
بهرامی افزود: فاز اول شهرک صنعتی طالی اصفهان در 
زمینی به مساحت 28 هکتار در نزدیکی شهرک صنعتی 

جی در مراحل مطالعاتی قرار دارد.

 پژو ۲0۶ صندوق دار
 ۴۴ میلیون تومان شد

غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که چندی پیش 
گمانه زنی کرده بود قیمت خ��ودرو در بازار کاهش پیدا 
خواهد کرد، در آخرین اظهار نظر خود به رسیدگی درباره 
درخواست های خودروسازان برای افزایش قیت خودرو 
اشاره کرده، این در حالی است که قیمت خودرو در بازار 
آزاد که زمستان سال جاری را بار دیگر با افزایش قیمت 
آغاز کرده اس��ت، در هفته ای که گذشت چندان تغییر 

قیمتی را به ثبت نرساند.
 بر اس��اس آخرین قیمت خودروهای داخلی طی هفته 
گذش��ته، قیمت پژو 206 در مدت اتوماتیک نس��بت به 
 هفته نخس��ت زمس��تان س��ال جاری 200 هزار تومان 
ارزان تر شده اس��ت. قیمت پژو 206 صندوق دار نیز در 
مدل V9 این خ��ودرو به حدود 44 میلی��ون تومان و در 
مدل V8 نیز به حدود 34 میلیون تومان رس��ید، این در 
حالی است که قیمت رسمی مدل V9 حدود 26 میلیون 
و 370 هزار توم��ان و مدل V8 نی��ز 22 میلیون و 690 
 هزار تومان است. مگان که در ابتدای زمستان در حدود 
 61 میلیون تومان قیمت داشت، در هفته گذشته با قیمت 

68 میلیون تومان فروخته شد. 

اخبار ویژه

اخبار کوتاه

۴
صادرات غیرنفتی یک میلیارد و ۵۵۵ میلیون دالری از اصفهان

محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی 
سال جاری صادرات غیرنفتی از استان اصفهان یک میلیارد و 555 میلیون دالر  و  میزان صادرات 

غیرنفتی در کل کشور 33 میلیارد و 748 میلیون دالر بوده است. 
 مسکن مهر

دو اشکال اساسی دارد 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام 

 محسن رضایی  
اصل طرح مسکن مهرکاردرستی اس��ت، ولی این طرح دارای دو اشکال 
 اساسی است.  مس��کن مهر اگر بخواهد از طریق اس��تقراض مستقیم و 
غیر مس��تقیم صورت بگیرد، نقدینگ��ی را افزایش می ده��د و افزایش 
نقدینگی موجب تورم خواهد شد. در واقع اولین اشکال این است که باید 
مبلغ مالی تأمین مسکن مهر از منابع طبیعی دولت و یا با مشارکت بیشتر 
بخش خصوصی صورت گیرد، تا بخش خصوصی با گرفتن امتیازاتی، منابع 
خود را وارد مس��کن مهر کند 
تا دولت ناچار نباش��د که پایه 
پولی را تقویت کند. اش��کال 
دوم، خدم��ات دهی مس��کن 
مهر ب��وده که به ط��ور کامل 
موجب رضایتمن��دی افرادی 
که از این واحدهای مسکونی 
استفاده کرده اند و یا خواهند 

کرد، نشده است.
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در سال های اخیر اصرار بر ترس��یم وضع مناسب از صنعت و انکار 
مشکالت حاکم بر صنایع کشور از سوی مسئوالن اجرایی، باعث 
شده کشور در بحرانی عمیق به نام »رکود« نفس بکشد. صنعتگران 
و فعاالن بخش خصوصی نیز که این روزها با نگرانی روند حاکم بر 
اقتصاد کش��ور را نظاره می کنند، نمی توانند تصمیم درستی برای 
آینده صنعت کشور اتخاذ کنند.  باید به این نکته نیز توجه کرد که 
هیچ مسکنی تاکنون باعث درمان این بیماری مزمن نشده است. 
بیماری مزمن صنعت ما هم عالوه بر فرس��ودگی و حضور پررنگ 
دالالن در کنار بخش صنعت  که آثار سوء این حضور )رانت خواری 
به نام تولید! ( هر روز لطمه سنگینی به صنعت می زند، متأسفانه عدم 
ارایه به موقع تسهیالت و اظهارنظرهای برخی مسئوالن اوضاع را 
برای صنعت دش��وارتر کرده، به طوری که صنعت در ایران حال و 
 روز خوبی ندارد و از کارهای کارشناس��ی مبتنی بر س��اختارهای

 نظام مند علمی و روش��ن برای حل مسائل کالن اقتصادی، اخبار 
برجسته و امیدوار کننده کمتر به گوش  می رسد؛ به خصوص این 

زمان که دستاوردهای س��وء مدیریت به صورت متورم و تصاعدی 
خود را نشان  می دهد، عده ای بر این باورند که بر شمردن مسائل و 
مشکالت مفید نخواهد بود. با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس به 
عنوان نمایندگان مردم و همچنین فعاالن صنعتی کشور در بخش 
خصوصی، وعده هایی که برای حمایت از تولید به ویژه در دوسال 
گذشته از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داده شده، محقق نشده 
است. با توجه به ارایه آمار از س��وی دولت مبنی بر پرداخت سهم 
تولید از هدفمندی، اما این ابهام برای صنعتگران وجود دارد که این 
حمایت ها چگونه و به چه کس��انی داده شده است؛ سؤالی که هم 
نمایندگان خانه ملت و هم صنعتگران به دنبال آن هستند و بارها 
اعالم می کنند که در صورت ارایه تسهیالت از سوی دولت، گزارش 

عملکرد پرداخت سهم تولید را ارایه دهد.

منابع کمکی برای حمایت  از محل افزایش قیمت ها نبود
عضو کمیسیون صنایع مجلس ش��ورای اس��المی در این باره به 

برنامه های مجلس در قبال حمایت از تولید و صنعت اشاره کرد و از 
تالش نمایندگان برای حمایت از تولید و صنعت خبر داد: »درحال 
حاضر در مجل��س به دنبال ارای��ه طرحی 32 م��اده ای با رویکرد 

حمایتی از تولیدات ملی و بخش صنعت هستیم.« 
حمیدرضا فوالدگر می گوید: »منابع کمک��ی که برای حمایت از 
تولیدات و صنعت از سوی معاون امور صنایع مطرح شده، از محل 
افزایش قیمت ها نبوده و  مبالغی پرداختی به بخش صنعت حاصل 
درآمدهای س��ازمان هدفمندی یارانه ها نیس��ت که این موضوع 
نشان دهنده اجرای ناصحیح قانون در این بخش است.« به گفته 
وی، تاکنون عدالت مطلق و اجرای دقیق قوانین در بحث هدفمندی 
یارانه ها و بحث تحول اقتصای صورت نگرفته است: »در قانون مقرر 
شده بود که از محل افزایش قیمت ها منابعی به وجود آید که از این 
منابع برای حمایت از خانوارها و بخش های دولتی استفاده شود، اما 
مواردی که مربوط به بحث حمایت های دولت از تولیدات و صنعت 
که حاصل استفاده از این منابع بود، به درستی اجرا نشد و ما شاهد 
بودیم که بخش عمده ای از کمک های دولت به تولید و صنعت از 
بخش های دیگری نظیر فروش طرح ها یا استفاده از بودجه های 

سالیانه اتفاق افتاد.«

دولت ادعای حمایت از صنایع را لیست کند
یکی دیگر از اعضای کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس نیز به 
مش��کالت صنعت اش��اره می کند و می گوید: »بر اساس فاز اول 
قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود 30 درصد از درآمدهای ناشی از 
هدفمندی یارانه ها به صنعت اختصاص یابد، سپس با اضافه کردن 
یک تبصره، این میزان به 20 درصد کاهش یافت و بعد از آن دولت 

اعالم کرد کفگیر به ته دیگ خورده است!« 
مجید منصوری بیدکانی یادآوری می کند: »دولت مدعی است که 
30درصد بخش صنعت را از طریق یارانه س��وخت و انرژی جبران 
کرده، اما این میزان بیش از 10 درصد نبوده اس��ت. همچنین در 
مرحله اول اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها ب��ه دلیل عدم دید 
کارشناسی به روند اجرا آسیب شدیدی به تولید زده شد و به همین 
دلیل هم مجلس با اجرای فاز دوم این قانون مخالفت کرد.« چندی 
پیش وزیر صنعت از پرداخت سهم تولید از هدفمندی و اختصاص 
17هزار و 800میلیارد توم��ان از اجرای اجرای این قانون به تولید 
خبر داد. بیدکانی در این باره می گوید: »اگر واقعاً این میزان محقق 
شده، حال و روز تولید نباید به شکل فعلی باشد. اگر دولت مدعی 
است که چنین مبلغی به تولید اختصاص یافته، آن را لیست کند و 
ما هم به صورت تصادفی از چند واحد تولیدی موضوع را پیگیری 

کنیم تا صحت آن مشخص شود.«

حال وخیم تولید در بررسی زاینده رود

کفگیر حمایت دولت از صنعت به ته دیگ خورده است

در دهه های اخیر مشکالت اقتصادی و صنعت کشور به صورت ریشه ای حل نشده است. در   گروه
 ه�ر دوره ای راهکاره�ای مقطعی ارایه ش�ده، ولی به دلی�ل عدم شناس�ایی دالیل اصلی  اقتصاد

ایجاد کننده آن مشکالت،   همان معضالت به شکل دیگر و در ظاهری متفاوت خود را نشان 
داده است. اما زمان آن رسیده که نقطه پایانی به این رویکرد گذاشته و مسائل و مشکالت پیش رو به صورت اساسی 
حل و فصل شود. این امر امکان پذیر نیس�ت مگر این که زیر ساخت ها و بس�ترهای الزم برای توسعه اقتصادی و 

صنعتی و بنگاه های اقتصادی شناسایی و این زیرساخت ها با پذیرش عمومی نهادینه شود.
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ابالغ
6128 شماره ابالغیه: 9110100350803864، شماره پرونده: 9109980350800550، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910570، خواهان مجید شفیعی زادگان اصفهانی دادخواستی 
ب��ه طرفیت خوان��ده احمد داودی به خواس��ته مطالب��ه وجه چک تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوق��ی شهرس��تان اصفه��ان واق��ع در اصفهان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350800550 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/2 و ساعت 9:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوی��ز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب 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 نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14120 داوری- منش��ی ش��عبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده
6689 اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجراییه 288/91 
ج 13 خواه��ان آقای علی اصغر امینی تهرانی با وکالت خانم مریم ش��ارقی به طرفیت 
خانم ها 1- فاطمه رضایی 2- بتول اسفندیاری 3- زهره رضایی 4- پریوش رضایی و 
آقایان 5- اصغر رضایی 6- علی اکبر رضایی 7- حسنعلی رضایی به نشانی خ وحید، 
خ خاقانی، ک مظاهری، نمازخانه، پالک س��وم، سمت راست مبنی بر فروش پالک ثبتی 
3362/5 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، خ باغ دریاچه، کوچه نهر عبداله خان، 
روبروی کوچه ابراهیمی در مورخ 91/11/12 روز پنج ش��نبه از ساعت 9 تا 10 صبح 
واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم اتاق 358 
برگ��زار نماید. ملک به صورت قطعه زمینی اس��ت که مطابق با یک جلد س��ند مالکیت 
ارائه شده به شماره دفترچه مالکیت 723050 سری الف/ 80، سه دانگ مشاع از شش 
دانگ قطعه زمین پالک 3362/5 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت شش دانگ 
576 مترمربع مطابق با نقل و انتقاالت به نام آقای علی اصغر امینی انتقال قطعی شده 
است. حدود شش دانگ ملک مطابق با سند شمااًل به طول 19/20 متر پی است به پالک 
مجاور و 29/30 متر قس��متی پی و قسمتی دیواریست به پالک مجاور، جنوبًا به طول 
15/80 متر پی اس��ت به کوچه احداثی 8 متری. غربًا به طول 40 متر پی اس��ت به پی 
زمی��ن مجاور )که فعاًل زمین مذکور در حد غربی ملک به صورت 2 باب خانه با پالک 
های 3362/17 و 3362 باقی مانده درآمده است.( همچنین سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ به نام آقای ولی اله رضایی صادر گردیده است. زمین مذکور نسبت به 
مشخصات حدود اربعه و مساحت مندرج در سند مالکیت تغییر کرده است. شمااًل با رها 
نمودن کوچه در حد ش��رقی ملک، با کاهش طول )سند 19/20 متر(به طول 16/20 متر 
محدود است به پالک 3391/42 شرقًا با رها نمودن کوچه و رعایت بر اصالحی در حد 

با جنوبی با کاهش طول )س��ند 29/30( به طول 28/85 متر محدود است به گذر جنوبًا 
رعایت بر اصالحی )عقب نش��ینی( و رها نمودن کوچه در حد ش��رقی ملک با کاهش 
طول )سند 15/80 متر( به طول 12/80 متر محدود است به گذر اصلی، غربًا با رعایت 
بر اصالحی )عقب نش��ینی( در حد جنوبی ملک، با کاهش طول )س��ند 40 متر( به طول 
38/55 متر در حد قس��مت اول به طول 16/05 متر محدود اس��ت به پالک 3362/17 و 
دوم ب��ه طول 22/50 متر محدود اس��ت به پالک 3362 باق��ی مانده مطابق با وضعیت 
موجود مس��احت پالک که )مطابق با سند( برابر 576 مترمربع می باشد. پس از کسر 
قس��مت های اصالحی )عقب نش��ینی به مقدار 446/53 مترمربع( می باشد. با توجه به 
م��وارد فوق الذکر، موقعیت و وضعیت و محل ملک و ب��ا در نظر گرفتن جمیع عوامل 
مؤثر ش��ش دانگ پالک مذکور به مبل��غ 13/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد و 
س��یصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده اس��ت. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی محل مراجعه، بازدی��د و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه 
کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. امینی- مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ
6730 شماره ابالغیه: 9110100350804693، شماره پرونده: 9109980350800920، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910962، خواهان ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده امین ش��ریفی به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 

9109980350800920 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/2 و ساعت 10:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از 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. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6761 شماره: 13405 چون تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی مشجر در 
بخش چشمه بزرگ پنج رجلی به شماره پالک 144 فرعی از 37- اصلی واقع در کشه 
جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای مهدی اس��دی کشه فرزند حسن و غیره در 
جریان ثبت می باش��د و بعلت اش��تباه در نوع ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/12/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.  م الف/ 367  ش��ادمان- رئیس ثبت اسناد و 

امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
6762  ش��ماره: 13406 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین محصور دو رجلی 
بش��ماره پالک 21 فرعی از 140- اصلی واقع در س��ینه مارچون کشه جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حس��ن اسدی کش��ه فرزند محمود و غیره در جریان ثبت 
می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در 
س��اعت 10 صبح روز 1391/12/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت 
و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و 
صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 368 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

حصر وراثت
6763 آقای س��ید حمیدرضا فقری دارای شناسنامه شماره 473 به شرح دادخواست 
به کالسه 5748/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان آقاسیدحس��ین فقری بشناسنامه 423 در تاریخ 89/10/30 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 

به پنج پس��ر و س��ه دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- سید حسن فقری ش 
ش 1762 )پس��ر متوفی(، 2- سید حمیدرضا فقری ش ش 473 )پسر متوفی(، 3- سید 
مرتضی فقری ش ش 21289 )پسر متوفی(، 4- سید مصطفی فقری ش ش 1775 )پسر 
متوفی(، 5- س��ید مجتبی فقری ش ش 1606 )پسر متوفی(، 6- زهرا فقری ش ش 912 
)دختر متوفی(، 7- فاطمه فقری ش ش 719 )دختر متوفی(، 8- بدرالس��ادات فقری ش 
ش 2274 )دختر متوفی(، 9- ملیحه الس��ادات خش��وعی ش ش 1748 )همسر متوفی(. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات
6764  ش��ماره: 11979 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندس��ی پاسارگاد کویر آستانه 
اردستان س��هامی خاص شماره ثبت 790 و ش��ماره ملی 10980205368. به استناد 
صورت جلس��ه مجمع عمومی به طور ف��وق العاده و هیئت مدی��ره مورخه 91/8/16 
شرکت فنی مهندسی پاسارگاد کویر آستانه اردستان، تغییرات به شرح ذیل در شرکت 
فوق اتخاذ گردید: 1- آقایان س��ید روح اله عقدائی اردس��تانی و علی رمضانی و سید 
مهدی واقفی اسپیدانی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند 
و آقای علی رمضانی آستانه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی واقفی به 
سمت نائب رئیس و آقای س��ید روح اله عقدائی اردستانی به سمت مدیرعامل شرکت 
برای مدت باقیمانده انتخاب ش��دند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار ش��رکت به امضاء 
مش��ترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت. 

2- آقای محس��ن علی عباسی جزی به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی رادمهر به 
س��مت بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب ش��دند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 4- ترازنامه حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال 1390 مورد تصویب قرار گرفت. م الف/ 304 فدایی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان

حصر وراثت
6765 آقای رضا علی اجاقی دارای شناس��نامه ش��ماره 1069 به ش��رح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 799/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدعلی اجاقی ش��اه پوردی بشناس��نامه 7 در 
تاری��خ 1391/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- درخش��نده شمس��ی فرزند احمد آقا ش ش 210 )همسر دائمی 
متوف��ی(، 2- علی اجاق��ی فرزند محمدعلی ش ش 1218 )فرزن��د(، 3- جهانگیر اجاقی 
ش��اهپوردی فرزند محمدعلی ش ش 18 )فرزند(، 4- رضا علی اجاقی فرزند محمدعلی 
ش ش 1069 )فرزند(، 5- نجات اجاقی شاهپوردی فرزند محمدعلی ش ش 1 )فرزند(، 
6- رس��ول اجاقی ش��اپوردی فرزند محمدعلی ش ش 158 )فرزند(، 7- فاطمه اجاقی 
ش��اپوردی فرزند محمدعلی ش ش 2886 )فرزند(، 8- مریم اجاقی ش��اپوردی فرزند 
محمدعلی ش ش 99 )فرزند(، 9- سمیه اجاقی شاپوردی فرزند محمدعلی ش ش  213 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6766 آقای اکبر پیمانی فروش��انی دارای شناسنامه شماره 237 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 791/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان ملک آغا ابطحی ورنوسفادرانی بشناسنامه 173 در 
تاریخ 1385/11/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- حسین پیمانی فروش��انی فرزند ابوالقاسم ش ش 7427 )همسر 
متوفی(، 2- بهرام پیمانی فروش��انی فرزند حس��ین ش ش 237 )فرزند(، 3- علیرضا 
پیمانی فروش��انی فرزند حسین ش ش 391 )فرزند(، 4- اکبر پیمانی فروشانی فرزند 
حس��ین ش ش 237 )فرزند(، 5- نصراله پیمانی فروش��انی فرزند حسین ش ش 554 
)فرزند(، 6- مهین پیمانی فروش��انی فرزند حس��ین ش ش 155 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6767 آقای اکبر پیمانی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 237 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 802/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که حسین پیمانی فروشانی بشناسنامه 7427 در تاریخ 1387/12/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
بهرام پیمانی فروشانی فرزند حسین ش ش 237 )فرزند(، 2- علیرضا پیمانی فروشانی 
فرزند حس��ین ش ش 391 )فرزند(، 3- اکبر پیمانی فروشانی فرزند حسین ش ش 237 
)فرزند(، 4- نصراله پیمانی فروشانی فرزند حسین ش ش 554 )فرزند(، 5- مهین پیمانی 
فروش��انی فرزند حس��ین ش ش 155 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
6768 شماره اجرائیه: 9110423633200258، شماره پرونده: 9109983633200255، 
دادنام��ه  اج��رای  درخواس��ت  بموج��ب   ،910255 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره 
9109973633200644 محک��وم علی��ه یوس��ف هارونی فرزند صف��ر مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 67/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/395/000 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )90/11/1( در حق 
محکوم له ابراهیم محمدی فرزند حسین جان نشانی: خمینی شهر جوی آباد خ پروین 
بن بس��ت شهید اله وردی. محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت نیم عشر دولتی به 
مبل��غ 3/350/000 ریال در اجرای حکم رعایت تبصره 2 ماده 306 گردد. محکوم علیه 

مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد. 3- مالي معرفي کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز ص��ورت جامع دارایي خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال 
که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام 
و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. اخوان- مدیر ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ رأی
6770 ش��ماره پرونده: 978/91، ش��ماره دادنامه: 1609، مرجع رس��یدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین خلیلی نشانی: بهارستان خیابان الفت 
غرب��ی مجتمع بهاران الفت، خواندگان: ردیف 1- حجت اله عس��گری س��فید دش��تی 
مجه��ول المکان 2- هیبت اله میرنظامی نش��انی: خ 24 متری دوم کوچه سیدالش��هدا 
ک 252، 3- علیرض��ا القاص پور مجه��ول المکان، ورثه محمد زارعی ردیف 4- بتول 
طالک��وب، ردیف 5- رقیه زارعی، ردیف 6- عزت زارعی، ردیف 7- حس��ین زارعی، 
حسن زارعی ردیف 8 صفر زارعی ردیف 9 فتح اله زارعی ردیف 10 مرتضی زارعی 
همگی به آدرس اصفه��ان اتوبان فرودگاه گاراژ کاله، ورثه حیدر کیان زاد 11 محمد 
کیان زاد ردیف 12 منیژه پرچم ردیف 13 افس��انه کیان زاد ردیف 14 فتانه کیان زاد 
ردیف 15 فرهاد کیان زاد ردیف 16 مهرداد کیان زاد به آدرس مجهول المکان، ورثه 
نص��رت کیان زاد ردیف 17 منیژه پرچم ردیف 18 منیره پرچم ردیف 19 مریم پرچم 
ردیف 20 مهناز پرچم ردیف 21 محبوبه پرچم ردیف 22 مس��عود پرچم محمد پرچم 
همگی به آدرس مجهول المکان، ردیف 23 بدرالملوک سیاسی ردیف 24 زهرا سیاسی 
ردیف 25 غالمعلی سیاس��ی ردیف 26 محمد سیاس��ی همگی فرزن��دان عزت آقا به 
آدرس مجه��ول المکان، 27 بهجت خانم حقوقی اصفهانی ردیف 28 عفت خانم حقوقی 
اصفهانی ردیف 29 منوچهر ملکی ردیف 30 حجت اله عسگری سفیددشتی به آدرس 
مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند 154 متر از پ��الک ثبتی 14915/133 
بخش 5 ثبت اصفهان و خس��ارات دادرس��ی، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و نظریه 
مش��ورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نمای��د. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان آقای حس��ین خلیلی به 
طرفیت خواندگان فوق »ردیف اول تا ردیف 30« به خواس��ته الزام به انتقال س��ند و 
تحویل یک قطعه زمین به مس��احت 154 متر از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت 
اصفهان و خس��ارات دادرسی به شرح دادخواس��ت تقدیمی است که خواهان با ارائه 
قولنامه مورخ��ه 1372/11/8 که زمین مذکور را از خوان��ده ردیف اول خریداری و 
کل ثمن معامله را پرداخت نموده اس��ت و خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم و 
نامبرده از خوانده ردیف س��وم و ایشان از مورث خواندگان ردیف چهارم تا دهم و 
مورث این خواندگان از مورث خواندگان ردیف یازده الی آخر خریداری نموده است 
خواس��تار الزام به انتقال سند زمین مذکور شده اس��ت خوانده ردیف دوم در جلسه 
رس��یدگی مورخ��ه 1391/8/9 حاضر و فروش مورد معامله را قبول نموده اس��ت و 
خوانده ردیف هفتم در جلس��ه حاضر و فروش مورد دعوی توس��ط مورث خود را 
قبول نموده اس��ت. سایر خواندگان با وصف ابالغهای قانونی و نشر آگهی در جلسه 
رس��یدگی حاضر نشده اند و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند نظر به استعالم واصله از 
اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان که مالکیت مورث خواندگان ردیف یازده الی آخر 
را اعالم نموده و کارشناس رسمی دادگستری نیز پالک ثبتی را با مکان انطباق نموده 
اس��ت نظر به گواهی های انحصار وراثت به شماره های 80/4/31-1177، 540/70-

69/10/27، 1970-76/11/28 ش��ورا تسلس��ل ایادی را احراز و به استناد مواد 10 و 
219 و 220 و 225 و 230 و 361 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف یازده الی سی به حضور در 
یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می 154 متر از زمین های واقع در خیابان 
بیس��ت و چهارمتری از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان، نسبت به سهم 
االرث در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. ش��ورا دعوی را نس��بت به خواندگان 
ردیف اول تا دهم به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواه��ان را اعالم می دارد. رأی صادره نس��بت به خواندگان ردیف یازده الی س��ی 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



اعالنیادداشت

هفت

مبارک هوایی می شود
 نمایش کمدی »مبارک هوایی می ش��ود« نمایش منتخب و برگزیده س��ومین جش��نواره 
 نمایش های کمدی اصفهان از بیس��ت و هفتم دی ماه جاری در تاالر هنر به مدت 20 شب

 بر صحنه می رود. اجرای این نمایش تا پانزدهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. 

5

»آرم و نشانه«
خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان، 
نمایشگاه گروهی دانش��جویان گرافیک 
دانش��گاه علمی و کارب��ردی نقش جهان 
اصفهان را با عنوان » آرم و نشانه« برگزار 
می کند. این نمایشگاه که شامل 200 اثر 
از آثار هفت نفر از دانشجویان گرافیک این 
دانشگاه به نام های محبوبه جعفری، فائزه 
صدقی، صغری صفری، مینا دهقانی، لیال 
شجاع صفار، طوبی کمالی، الهه علی بیگی است، به صورت همزمان در دو 

گالری نقش خانه اصفهان و خانه هنرمندان دایر خواهد بود.

عکس یک اصفهانی در جشنواره 
کلوپ های عکس جهان

یکی از عکس های حسین شجاعی منش 
از اعضای خانه عکس حوزه هنری استان 
اصفهان در جش��نواره کلوپ های عکس 

جهان پذیرفته شد.
این عکس که یکی از عکس های مستند 
اجتماعی این عکاس است، پسربچه ای را 
در میان نمازگزاران به تصویر می کش��د 
که در س��ایت این عکاس نیز ارایه ش��ده 
است.گفتنی است کلوپ های عکس جهان هر ساله زیر نظر فدراسیون 
بین المللی هنر عکاسی »فیاپ« برگزار می شود و پذیرفته شدن عکس 

عکاسان در آن، از اهمیت مهمی برخوردار است.

»شهر در دست بچه ها«
تئات��ر »ش��هر در دس��ت بچ��ه ه��ا« به 
کارگردانی اکرم ابوالمعال��ی از تولیدات 
خانه شهروند وابسته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان در بهمن ماه 

به روی صحنه می رود.
مراحل بازبینی نمایش کودکانه» ش��هر 
در دس��ت بچه ها« به پایان رسیده و این 
نمایش در بهمن ماه در یکی از سالن های 
وابس��ته به س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفه��ان به روی 
 صحنه می رود. داس��تان نمایش درباره ش��خصیتی اس��ت که به دلیل 
بی نظمی های شخصی در شهر اختالل به وجود می آورد و زمینه های 
ترافیک را ایجاد می کند. کارگردان ای��ن نمایش تصریح کرد: »نمایش 
به شیوه مشارکتی با تماش��اگران اجرا می شود و به دنبال ایجاد فضایی 

هستیم که بچه ها با نمایش ارتباط مستقیمی داشته باشند.«  

شکار عکاسان اصفهانی، ۱۱ مدال طال
عکاسان اصفهانی در جشنواره بین المللی 
س��یرکوئیت صربس��تان ۱۱ مدال طال 

کسب کردند.
سرپرس��ت انجم��ن س��ینمای جوانان 
ای��ران دفتر اصفه��ان در ای��ن خصوص 
بی��ان داش��ت: اصغرصامت��ی، افش��ین 
آذری��ان و محمدرضا مؤمن��ی از اعضای 
کان��ون عک��س انجمن س��ینمای جوان 
اصفهان موفق ش��دند ب��ا ارای��ه ۸۴ عکس به جش��نواره بی��ن المللی 
 س��یرکوئیت صربس��تان2۵0 ب��ار از هی��أت داوران پذی��رش بگیرند. 
محمد طباطبایی افزود: این هنرمندان خوش ذوق همچنین توانستند 
۱۵ جایزه جشنواره ش��امل نقره - برنز و تقدیرهیأت داوران را به دست 

آورده و موفق شوند عنوان برترین عکاس جشنواره را از آن خودکنند.

 تاریخ ورود به »پارک 
ژوراسیک ۴« مشخص شد 

چهارمین فیلم مجموعه سینمایی »پارک ژوراسیک« ۱3 ژوئن 20۱۴ 
روی پرده سینماها می رود.

یونیورس��ال پیکچرز و اس��تیون اس��پیلبرگ قصد دارند این فیلم را به 
صورت سه بعدی بسازند. فعال نام اس��پیلبرگ تنها به عنوان تهیه کننده 
 »پارک ژوراسیک ۴« مطرح است. فرانک مارشال، دیگر تهیه کننده فیلم 
است. جزییات طرح داستانی تا وقتی ریک جافا و آماندا سیلور فیلمنامه 

را ننوشته اند، اعالم نمی شود. اسپیلبرگ 
اخیراً از به تعویق افتادن س��اخت درام 
آینده گرایان��ه »روبوپوکالیپ��س« خبر 
داد و گفت احس��اس می کند باید از نو 
به پروژه فکر کن��د. او فعال فیلم دیگری 
در دست ساخت ندارد و از این رو شاید 
خودش بار دیگر »پارک ژوراسیک« را 

کارگردانی کند. 
فرانک مارشال در ماه جوالی اعالم کرد 
که این قس��مت از »پارک ژوراسیک« 
 هم ش��امل دایناس��ورهای انیمیش��ن 

می شود.
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» چه «پشت صحنه » عوارض جانبی «» خبر چین «سینماگر مستقل، متفاوت و مردم پسند 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - استیون سودربرگ متولد ۱۴ ژانویه ۱۹۶3 در آتالنتا ایالت جورجیا 
اس��ت؛کارگردان آمریکایی که جایزه اس��کار را برای فیلم »قاچاق« و جایزه نخل طال 
جشنواره فیلم کن را برای فیلم »جنسیت، دروغ ها و نوار ویدئویی« دریافت کرده است.

او ج��وان ترین دریاف��ت کننده جایزه نخل اس��ت که س��ینمایی بلند داس��تانی را با  
 »جنس��یت، دروغ ها و نوار ویدئویی« آغاز ک��رد و بدین ترتیب بنی��اد نوینی در تولید 
فیلم های مس��تقل در دهه ۹0 میالدی برداشت. در هر حال بیش از 20 سال است که 
استیون سودربرگ، کارگردان ۴۸ س��اله آمریکایی جایگاه خودش را در سینما تثبیت 
کرده است. آنچه او طی این مدت ساخته یا نوش��ته، هم تماشاگرانش را راضی کرده و 
هم صنف منتقدان آثارش را. اگرچه تعدادی از آثار تجاری او بسیار عامه پسند از کار در 
آمدند، اما هرگز او نوع نگاه خاص و پرسشگرش به جامعه را از دست نداده است. »یاران 
اوشن« بهترین مثال درباره سینمای تجاری و عامه پسند از نوع سودربرگی است. آثار 

خاص او مانند »ترافیک« و »چه« نیز جایگاه ویژه خود را دارند.
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از جهانبخش تا فالحی 
در فجر می خوانند 

 گونتر اوکر به اصفهان 
می آید

براساس خبرگزاری سایت موس��یقی  و درنشست خبری جشنواره موسیقی 
فجر، لیست چهره های حاضردر این فستیوال فرهنگی اعالم شد.  بر اساس این 
گزارش، احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، محسن یگانه، 
محمد علیزاده و مازیار فالحی در بخش جنبی جشنواره موسیقی فجر امسال 
به اجرای برنامه خواهند پرداخت. پیش بینی می شد با توجه به برخی اتفاقات 
که در زمینه موسیقی پاپ در ماه های اخیر رخ داده، چهره های پاپ کمتری 
در این دوره از جشنواره موسیقی حاضر باشند و این در حالی است که حضور 
ستاره های موسیقی در این فستیوال می تواند جالب توجه باشد. اما نکته جالب 
دیگر جشنواره موسیقی فجر امسال غایبان آن است؛ چرا که رضا صادقی، گروه 

آریان و بنیامین بهادی از نکات عجیب این لیست است. 

علی تمنایی، معاون هنری س��ینمایی اداره ارشاد اس��تان اصفهان از اعالم 
آمادگی و هماهنگی در جهت برگزاری نمایش��گاه و ورک ش��اپ هنرمند 
آلمانی در اصفهان خبر داد. وی گفت: هماهنگی ها برای برگزاری نمایشگاه 
و ورک ش��اپ هنرمند آلمانی، گونتر اوکر با موزه هنرهای معاصر اصفهان 
انجام خواهد ش��د. همچنین مهدی دلیلی، رییس م��وزه هنرهای معاصر 
اصفهان در این باره اظهار داش��ت: موزه هنرهای معاص��ر اصفهان آمادگی 
برگزاری نمایشگاه هنرمندان برجسته جهان را دارد و آقای گونتر اوکر یکی 
از هنرمندان طراز اول است و از برگزاری این نمایشگاه استقبال می کنیم. 
گفتنی است، رایزن فرهنگی س��فارت آلمان در ایران به منظور هماهنگی 

برای برگزاری نمایشگاه این هنرمند، ۱۹ دی به اصفهان سفر کرده بود.

رکوردداران دریافت سیمرغ به تفکیک 
گروه 
هر بخ��ش در کت��اب »مرور 30 س��ال فرهنگ

جشنواره فیلم فجر« معرفی می شوند که 
در جمع بندی نهایی، ابراهیم حاتمی کیا با هفت س��یمرغ و  دو 

دیپلم افتخار در صدر قرار دارد. همچنین مجید مجیدی با هفت 
س��یمرغ و یک دیپلم افتخار، رتبه دوم را به خود اختصاص داده 
 است؛ ضمن آن که هش��ت فیلم حاتمی کیا در30 دوره گذشته 
به عنوان فیلم برتر و برگزیده تماشاگران انتخاب شده و مجیدی 

هم پنج بار این عناوین را با آثارش کسب کرده است.
در بخش تدوین، »هایده صفی یاری« با دریافت  چهارس��یمرغ 
و حسین زندباف با دو س��یمرغ و دو لوح زرین که در دوره های 
اول اعطا می شد، رکورددار هستند. مجید انتظامی هم با دریافت 
چهار س��یمرغ بلورین در میان آهنگسازان بیش��ترین جایزه را 
گرفته و محم��ود کالری هم مدیر فیلمبرداری اس��ت که چهار 

سیمرغ و یک دیپلم افتخار دریافت کرده است.
محمدرضا دلپاک با هفت س��یمرغ برای صداگذاری، جهانگیر 
میرشکاری با چهار س��یمرغ و یک لوح زرین برای صدابرداری، 
امیر اثباتی و ایرج رامین فر هرکدام با چهار سیمرغ برای طراحی 
صحنه، سعید ملکان با چهار سیمرغ برای چهره پردازی و محسن 
روزبهانی با هشت سیمرغ برای جلوه های ویژه، دیگر رکوردداران 

جشنواره فیلم فجر هستند.
در بخش بازیگری، پرویز پرستویی با س��ه سیمرغ بلورین، یک 
دیپلم افتخار، یک س��یمرغ ویژه و یک لوح زرین، پرافتخارترین 
بازیگر اس��ت. فاطمه معتمدآری��ا هم با چهار س��یمرغ در میان 

بازیگران زن بیشترین جایزه را گرفته است.
داریوش مهرجوی��ی، رخش��ان بنی اعتم��اد و کامبوزیا پرتوی 
هرکدام دو بار سیمرغ برای فیلمنامه گرفته اند و مجید مجیدی 

هم با دریافت چهار س��یمرغ بلوری��ن، پرافتخارترین کارگردان 
است. در طول 30 دوره جش��نواره فیلم فجر، عباس کیارستمی 
با یک سیمرغ و سه لوح زرین بیشترین جایزه ویژه هیأت داوران 
را دریافت ک��رده و در بخش بین الملل هم از میان س��ینماگران 
ایرانی، ابراهیم حاتمی کیا و سید رضا میرکریمی با سه سیمرغ 
و داریوش مهرجویی با دو سیمرغ و یک جایزه بین المذاهب در 

صدر قرار دارند.
 ***

 این آماره��ای جالب و خواندن��ی این روزها در حال��ی بر  تارک 
سایت های خبری و هنری می درخشد که جشنواره فجر امسال 
مثل هر س��ال و البته کمی بیشتر، دارای حواش��ی شده و با این 

حساب هیچ بعید نیست که این حواشی به متن غلبه کند. 
برخی از این حواش��ی مربوط به عدم حضور رکوردداران است؛ 
چرا که ابراهیم حاتمی کیا با وجود این که فیلم پر و س��روصدا و 
جنجالی اش »چ « آماده بود، آن را به جش��نواره نفرستاد. دیگر 
غایب رکورددار فجر امسال هم پرویز پرستویی است که بعد از آن 
همه افتخارات برای سینما در داخل، چندین سال است فیلمی 
بازی نکرده و اخیرا در مصاحبه ای گفته بود که چیزی از سینما 

باقی نمانده است. 

رکورد داران جشنواره فجر

 دیگر غایب 
رکورددار فجر 

امسال هم پرویز 
پرستویی است که 

 اخیرا در 
مصاحبه ای گفته 

بود که چیزی از 
سینما باقی نمانده 

است

درباره خودتان، آثار و نمایشگاه هایتان 
بگویید.

متولد س��ال ۵۶ هستم. هنرس��تان رفتم وگرافیک 
خواندم، البته عالقه ای به گرافیک نداشتم ولی تنها 
رشته ای بود که می ش��د رفت. فوق دیپلم هنرهای 
 تجس��می را هم از آموزش وپرورش گرفتم و بعد از

۱۱ سال تدریس در هنرستان ها، ازآموزش پرورش 
 آمدم بیرون. تا به حال پنج نمایش��گاه ش��خصی و 
  dance teater 2۸ نمایشگاه گروهی داشته ام و از

story لهستان هم جایزه گرفته ام.
گویا تئاتر هم کارکرده اید؟

بله.
 مجس�مه س�ازی و تئاتر چه ارتباطی با 

هم دارند؟ 
ارتباط مجسمه س��ازی با تئاترنزدیک است. من هم 
کار صحنه و تئاترکرده ب��ودم و دیدن حرکات تئاتر 
مرا به سمت مجس��مه س��ازی برد. پنج سال پیش 
یک ویدئو پرفورمنس انجام دادم ب��ا ایده گرفتن از 
بدن و نقاشی. فضای کار دومم در عصارخانه شاهی 
بود و آنجا هم ارتباط بدن و بنا را به تصویر کش��یدم 
 و بهdance teater story فرس��تادم. نمایش��گاه 
دو بخش داش��ت؛ یکی open stage که زنده اجرا 

می شد و دیگری stage بود که کار من در این بخش 
نمایش داده ش��د و رتب��ه دوم را بع��د از کار آمریکا 
کسب کرد. ۱0 روز هم میهمان بودم و جایزه گرفتم. 
ازجشنواره مجسمه های کوچک و ویدئو آرت شیراز 

هم جایزه گرفتم. 
ب�ا ای�ن تج�ارب در زمین�ه حرف�ه ای 
ش�کل مناس�بات و رفتارحرف�ه ای را 
 در خصوص فعالی�ت خودت�ان چگون�ه 

می بینید؟
یک س��ری مناس��بات اینجا فرق می کنند و ما آنها 
را کم داری��م، مثل پش��توانه های تاریخی، حمایت 

مردم وگالری ه��ا. من مجموعه اولی ک��ه کارکردم 
نمایش��گاهی بود در موزه هنرهای معاصر اصفهان. 
آثار فیگوراتیو که با الهام ازمجسمه های هنری مورو 
با نگاه سه بعدی به س��ایه ها و لکه ها، با فایبرگالس 
و چوب اجرا شد. بعد هم نمایش��گاه جنین که یک 
مجموعه طراحی و مجسمه بود و در نقش خانه اجرا 
ش��د. دوتا از این ها را خانمی که مسئول خرید موزه 

بوختو فرانسه بود، آمد و خرید. 
جش�نواره ها چط�ور؟ آنها چ�ه کمکی 

می کنند؟ 
جشنواره هایی مثل فجر سطح حرفه ای ندارند، ولی 
در جشنواره های دو ساالنه شرکت می کنم. یک بار 
هم کارم انتخاب شد، ولی ندادم.کاری از مجموعه ای 
به اس��م »باالنس« بود. ظاهرا داوری جوری بود که 
منتخب ها از قبل مشخص شده بودند و در مجموع 
سمت و س��ویی بدون معیار داش��تند. این موضوع 
مربوط به دو سال پیش است و وقتی آثار آن دوساالنه 
به نمایش درآمد، دیدم که کارها خیلی ضعیف بودند. 
نگاهتان درباره جایگاه ایده در آثار هنری 

و خصوصا مجسمه چگونه است؟
خیلی از هنرمندها هن��وز این را نم��ی دانند که در 
س��اخت مجس��مه همه چیز فقط ایده نیست. ایده، 
نقطه شروع اس��ت؛ بعد تازه کار شروع می شود. باید 
در آن کشف فرم کنی، کم و زیاد کنی و بعد چیزی را 
خلق کنی. من آدم کارگاهی ام، نظری نیستم. من در 
مجموعه جنین هایم از یک جنین شش ماهه که از 
آزمایشگاه گرفته بودم، شروع کردم. مادرم خاطره ای 
از تولد من تعری��ف کرد و این نقطه ش��روع کار من 
 ش��د. موجودی بدون این که چی��زی بداند می آید
 و هم تحول ایجاد می کند هم برایش اتفاقاتی می افتد

و بعد کم کم تبدیل می شود به انسان عام. خوب این 
ایده اولیه ب��ود و بعد خیلی چیزها ب��ه این مجموعه 
 اضافه ش��د، حتی اس��طوره واردش ش��د و رس��ول 
معرف نژاد رویش نقد اس��طوره نوشت. امروزه بحث 
ایده خیلی مطرح است. ممکن است اول ایده خوب 
باشد، ولی در روند خلق اثر باید تغییراتی بکند تا به 
سرانجام برسد. درنمایش��گاه مجسمه های شهری 
تهران 70 درص��د آثار مجس��مه، عکاس��ی بودند، 
کاریکاتور بودند، شعر و داستان بودند، فقط به شکل 

سه بعدی و به حجم درآمده.
در این مورد بیشتر توضیح بدهید. 

 یک آدم ازپل��ه باال رفت��ه وآنجا یک پنجره اس��ت. 
خوب، این تصویری اس��ت که ما بیشتردرکاریکاتور 
 ب��ا آن مواجهی��م. چنی��ن ای��ده ای ربط��ی ب��ه 
مجسمه س��ازی ندارد و خیلی کارهای دو بعدی که 

با نگرش رش��ته های دیگر همراه هستند و فقط سه 
بعدی شده بودند. کسانی هم هستند که غالبا ذهنیت 
مجسمه ندارند. از  اینترنت کار می گیرند، دستکاری 
می کنند و به عنوان اثر ارائه می دهند. این ها فرهنگ 
تصویری و بصری مردم را تحریف و ضعیف می کنند و 

مردم جلوی این مجسمه ها عکس می گیرند.
ش�اید این ها ایده های ش�هری اس�ت؛ 
خودشان که این طورتعریف می کنند. در 
واقع کارهایی با موضوع و شکل شهری؟ 

ببینید، موقع وارد ش��دن به فضای شهری ایده باید 
پخته باش��د. یک مقایس��ه بین دو کار، این مس��أله 
را س��اده می کند. یکی اث��ر ریچارد س��را و دیگری 
 اثر یک هنرمن��د گمنام دیگر. کار س��را، یک دیواره 
۱۵× ۴ متر بود که جلوی رفت و آمد مردم را درمیدان 
ش��هر گرفته بود. با این که ریچارد س��را، شخصا به 
شهر آمده بود و خیلی تالش کرد که جای مناسبی 
پیدا کند، ولی مردم، اثر را نپذیرفته بودند. اثر دیگر، 
یادمان کهنه سربازان ویتنام بود و هزینه اش را خود 
 کهنه سربازها و مردم داده بودند و یک مجسمه ساز

2۱ ساله هم آن را ساخته بود، ولی همه با اثر ارتباط 
می گیرند.

به نظرشما سهم مردم که مخاطب اصلی 
آثار در ش�هر هس�تند و این آثار را جزء 

مبلمان شهری می دانند چقدر است؟ 
مردم تأثیرمس��تقیم روی مان��دگاری آث��ار دارند. 
گاهی دولتمردان یا حت��ی هنرمندها فکرمی کنند 
مردم نمی فهمن��د، در حالی که م��ردم و اثرهنری 
 روی هم تأثیر مس��تقیم می گذارند و ب��ه هم معنا 
 م��ی دهند. م��ی گویند وقت��ی مجس��مه ی داوود 
میکل آنژ می خواست توی ایتالیا نصب بشود، چون 
برهنه بوده اول مردم به آن سنگ می زدند، ولی وقتی 
کار تمام ش��ده را می بینند به میکل آنژ می گویند 
تو افتخاررا به فلورانس برگردان��ده ای، خصوصا که 
این اتفاق مربوط به دوران پ��س از جنگ یونان و رم 
بوده اس��ت. یا مثال آن نماد اصفهان که توی دروازه 
دولت نصب بود؛ مردم دوس��تش نداشتند. گویا کار 
یک عالمت س��از یا آهنگربود وخیلی ه��ا از این که 
آن را برداشتند، خوشحال شدند. می خواهم بگویم 
نباید برای ذوق عامه تصمیم گرفت. کار باید با نگرش 
تخصصی انتخاب بشود و در ش��هر بیاید و بعد مردم 
تصمیم بگیرند ک��ه کدام اث��ر بماند و ک��دام نه. در 
واقع مجسمه س��ازی هم یک حرفه است، مانند هر 
حرفه دیگر که باید جدی گرفته ش��ود، هم از طرف 
 مجسمه ساز، هم مردم و هم دولتمردان که متصدیان 

ارگان های فرهنگی اند.

گفتگو با مرتضی بصراوی، هنرمند اصفهانی 

نباید برای ذوق عامه تصمیم گرفت 

کارگاه مجسمه سازی توی کوچه پس کوچه های خیابان کاشانی است. یک خانه قدیمی،  از آن خانه های حوض وحیاط  نسترن 
 و هش�تی وس�رداب. آنجا دیدن مجس�مه های مدرن که دور و برخانه توی راه پله ها و رف ها و قفس�ه ها جا خوش مکارمی

کرده اند برای تازه وارد، پارادوکس ایجاد می کند. مرتضی بصراوی شخصیت آرام و توداری دارد. نمی شود به راحتی 
مسیر ذهنش را جهت داد و مایل نیست جز آن چیزی که ذهنش را انباشته کرده به مطلب دیگری بپردازد. دغدغه های هنریش هم مثل 
خودش پراکنده و مغشوش است، ولی شبیه اندک هنرمندهایی است که هنررا محض هنر بودنش می خواهند و به دنبال کسب نام به هر 

قیمتی نیستند؛ آدم هایی که این روزها انگار دیگر باید خیلی دنبالشان بگردیم.



ورزش به روایت تصویر/دیدار تیم های سپاهان و ذوب آهن

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سکان بدمینتون استان 
به دست چه کسی می افتد؟

مجمع انتخاباتی هیأت بدمینتون اس��تان اصفه��ان  امروز با حضور 
رییس فدراسیون بدمینتون برگزار می شود.

در ادامه برگزاری مجام��ع انتخاباتی هیأت های ورزش��ی، امروز از 
س��اعت۱۳:۳۰ در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 

اصفهان مجمع انتخاباتی هیأت بدمینتون برگزار می شود. 
برای احراز پست ریاست این هیأت سروش اسماعیلی، غالمحسین 
پزدان پناه و حسن بزرگزاد کاندیدا بودند که بزرگزاد هفته گذشته از 
کاندیداتوری انصراف داد. در چهار سال گذشته، سروش اسماعیلی 

ریاست هیأت بدمینتون استان اصفهان را برعهده داشت. 

 مهلت سه روزه 
برای کشتی فرنگی ماهان

سه روز دیگر به شروع رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی باقی است 
 و ماهانی ها هنوز تصمی��م نهایی خود را برای حض��ور یا انصراف از 

رقابت ها اعالم نکرده اند.
 فصل جدی��د رقابت ه��ای لی��گ برتر کش��تی فرنگ��ی از ۲۸ دی 
آغ��از می ش��ود. هرچن��د در برنام��ه اع��الم ش��ده از س��وی 
 فدراس��یون نام فوالد ماهان به چش��م می خ��ورد، ام��ا ماهانی ها

از تردی��د خ��ود ب��رای حض��ور در ای��ن رقابت ه��ا صحب��ت 
ک��رده ان��د. باش��گاه ف��والد ماه��ان ش��رایط نابس��امان حاکم بر 
 رقابت ه��ای لی��گ را دلی��ل تردی��د خ��ود از حض��ور در ای��ن 

رقابت ها عنوان کرده، اما هنوز این تصمیم نهایی نشده است. 
همچنین خبر رس��یده که باشگاه ثامن الحجج س��بزوار نیز با توجه 
به برگزاری نامناس��ب رقابت های لیگ آزاد، تمایل��ی به حضور در 
رقابت ه��ای فرنگی ندارد. پرس��پولیس جویبار نیز بع��د از اتفاقات 
فینال لیگ برتر کشتی آزاد انصراف خود را از حضور در لیگ فرنگی 

اعالم کرده بود. 

هیأت تنیس، بدون رییس
بیش��تر از دو ماه از اتفاق��ات هی��أت کونگ فوی اس��تان اصفهان و 
مصاحبه های احمدی، سرپرس��ت س��ابق این هیأت علیه مجتبی 
ش��یرزاد نمی گذرد که این بار رییس اس��بق هیأت کونگ فو، سوژه 

حواشی هیأت تنیس شده است.
چهار م��اه از پایان دوران ریاس��ت منوچه��ر مؤم��ن زاده بر هیأت 
تنیس اس��تان می گذرد و در این مدت تنیس اس��تان بدون رییس 
و یا سرپرست اداره می ش��ود. مؤمن زاده ۱۲ س��ال ریاست هیأت 
 تنی��س را برعهده داش��ت، ام��ا دیگر تمایل��ی به حض��ور در رأس

 این هیأت ندارد. 
رقابت برای تصاحب صندلی ریاس��ت هیأت تنی��س در حال حاضر 
بین چهار کاندیداست. مصطفی نداف، گزینه هیأت است و مجتبی 
شیرزاد دیگر کاندیدای این هیأت. این دو، اصلی ترین رقبای هم در 

انتخابات هیأت هستند.
 گفته می شود رییس اسبق هیأت کونگ فو گزینه اداره کل ورزش 
و جوانان برای حض��ور در رأس هیأت تنیس اس��ت. قرار بود مجمع 
انتخاباتی این هیأت مهر ماه برگزار شود، اما یک بار، فاکس اداره کل 
که تاریخ پیش��نهادی را ارایه می داد به فدراسیون نرسید و یک بار 
دیگر رییس فدراسیون در س��فر بود. به این ترتیب برگزاری مجمع 
هیأت تنیس تا امروز به تعویق افتاده و زمان رس��می برای برگزاری 

آن اعالم نشده است. 
تنیسی ها که مخالف حضور شیرزاد در این هیأت هستند، می گویند 
اداره کل ورزش و جوانان در حمایت از شیرزاد، انتخابات هیأت را به 
تعویق انداخته و وی را به عنوان سرپرست به فدراسیون معرفی کرده، 

البته می گویند فدراسیون نیز با این گزینه مخالفت کرده است. 
مسئوالن هیأت تنیس اس��تان معتقدند وقتی باید مجمع انتخاباتی 
هیأت هرچه سریع تر برگزار شود، چه دلیلی برای انتخاب سرپرست 

است، آن هم کسی که از جنس تنیس نیست؟!

جدایی من از تیم ملی سیاسی 
بود! 

علیدایی/سرمربیتیمفوتبالراهآهن
جدایی من از تیم ملی سیاسی بود و متأسفانه کسی که در فوتبال نبود، 
من را برکنار کرد. در دورانی که در تیم ملی حاضر بودم، در طول بازی های 
رسمی که هدایت تیم ملی را برعهده داشتم، تنها یک باخت داشتم ولی با 
همان یک باخت، من را اخراج کردند. بقیه را می سپرم به مردم فهیم مان 
که قضاوت کنند و بدانند که در فوتبال ما چه خبرهایی بوده و چه خبرهایی 
هس��ت. من عجوالنه تصمیم نگرفتم، بلکه دقت نک��ردم که با چه 
کسانی کار می کنم. اگر تجربه االن را داشتم، صدهزار سال دیگر 
با چنین فدراس��یونی کار نمی کردم؛ زیرا مشکلم آدم هایی 
بودند که نمی توانستند تصمیم گیری کنند و باالدستی ها به 
آنها دستور می دادند. آنها نه در آوردن من و نه در کنار 
گذاشتن من نقشی نداشتند که مشکل من این 
بود، نه زود مربی 

شدن.

6
پرسپولیس پیشنهاد ادینهو را رد کرد

ادینهو، مهاجم برزیلی دو فصل پیش مس کرمان  بار دیگر با پرسپولیس وارد مذاکره شد که درخواست 
این بازیکن از سوی رویانیان رد شد و مذاکرات، بی نتیجه به پایان رسید. ادینهو در حال حاضر در لیگ یک 
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پیشنهاد جنجالی چلسی به پپ
رومن آبراموویچ، مالک روس باشگاه چلسی خیلی روشن و شفاف 
اعالم کرده که قرارداد رافا بنیتس، سرمربی موقت تیمش را تمدید 
نخواهد ک��رد و درنظر دارد پ��پ گواردیوال را به عنوان جانش��ین 

بنیتس به نیمکت مربیگری تیمش بیاورد.

محرومیت مادام العمر بازیکنان کره
فیف��ا روز چهارش��نبه۴۱ بازیک��ن فوتبال کره 
جنوبی را به دلیل تبانی تا پای��ان عمر از حضور 
در مسابقات بین المللی محروم کرد.البته حکم 

۲۱نفر از آنها مشروط است.

»فرانسیسکو« در تیم بچیروویچ
فرانسیسکو آلوسوان، سنتر هلندی مهرام است که 
به ایران آمده تا در صورت تأیید کادرفنی این تیم، از 
این پس برای مدافع عنوان قهرمانی بازی کند. این 

سنتر هلندی دو متر و۱۱ سانتیمتر قد دارد.  41
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چه برسرکشتی 
اصفهان آمده؟

اضافه شدن ۱۰۰ کارگر
 در نقش جهان!

قهرمان کشتی پیشکسوتان جهان و مربی تیم های نوجوانان و جوانان استان 
اصفهان گفت: میرواحدی گزینه مناسبی برای سرپرستی هیأت کشتی نیست؛ 

او با عملکردش تیشه به ریشه این رشته در اصفهان می زند.
سعید جامعی در گفتگویی که با ایمنا داش��ته، اعالم کرده است: میرواحدی 
در سه ماه گذشته در رأس هیأت کشتی استان قرار گرفته، اما هنوز برای این 
رش��ته هیچ کاری نکرده اس��ت. در این مدت نه دبیر هیأت انتخاب شده و نه 
مسئوالن هیأت های شهرستان ها. قهرمان پیشکسوتان جهان با اشاره به این 
که انتخاب سرپرست برای مدت کوتاه اشتباه بود، گفت: امیدوارم در انتخابات 
هیأت بهترین گزینه، آرا را به خود اختصاص دهد. خوشبختانه سرپرست کنونی 
هیأت شرایط حضور در انتخابات را ندارد؛ چون مدرک تحصیلی او دیپلم است. 

اگر قهرمان المپیک هم باشی، دیپلم داشته باشی، رییس نمی شوی! 

معاون فنی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی روز گذشته از آخرین 
وضعیت س��اخت ورزش��گاه نقش جهان بازدید کرد. هفته گذشته و در 
سفر ترکاشوند، مدیر عامل شرکت توس��عه و نگهداری اماکن ورزشی به 
اصفهان، وضعیت ساخت و تکمیل ورزشگاه نقش جهان مورد بررسی قرار 
 گرفت. در این جلس��ه، مقرر شد پیمانکار ورزش��گاه تعداد کارگران را به 
۲۵۰ نفر افزایش دهد تا روند تکمیل با س��رعت بیش��تری دنبال ش��ود. 
همچنین مصوب ش��د فرصت یک هفته ای ب��ه پیمانکار داده ش��ود تا 
نیروهای فعال در کارگاه را افزایش و جبهه های کاری را با توجه به قابلیت 
زیاد پروژه افزایش دهد. با حضور عبدی، تعداد کارگران حاضر در ورزشگاه 
به ۱۰۰ نفر رسیده بود و گفته می شود تا روز سه شنبه ۲۰۰ نفر کارگر در 

پروژه فعالیت خواهند کرد.

استقالل- مس؛ 

استقالل در برابر ضعیف ترین 
خط حمله!

اس��تقالل امروز  در حالی به مصاف مس کرمان خواهد 
رفت که این دیدار را می توان دیدار رویارویی های جالب 

دانست.
آخرین دیدار هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر را 
استقالل و مس کرمان در ش��رایطی در ورزشگاه آزادی 
برگزار می کنند که در جدول این رقابت ها اس��تقالل در 
صدر جدول با ۳۸ امتیاز ایستاده و مس کرمان با اختالفی 
۱۰ امتیازی در رده  نهم جدول مس��ابقات لیگ برتر قرار 

گرفته است.
کرمانی ها که بعد از شکست سنگین برابر تراکتورسازی 
برای جبران ب��ه تهران آمده اند، چند هفته ای اس��ت که 
قاس��م پور را برکنار ک��رده و لوکابوناچی��چ را جایگزین 
وی کرده اند. از نکات جالب این دیدار، آن است که لوکا 
 بوناچی��چ در هیچ تیمی موف��ق به ب��ردن تیم های امیر 
قلع��ه نوی��ی نش��ده اس��ت. از تقابل ه��ای جال��ب این 
دی��دار می ت��وان ب��ه حض��ور رض��ا عنایت��ی مقاب��ل 
اس��تقالل اش��اره کرد. عنایتی که با پیراهن اس��تقالل 
به آق��ای گلی لی��گ برتر ایران هم دس��ت پی��دا کرده 
بود، بع��د از حضور مجدد مرفاوی در س��مت س��رمربی 
اس��تقالل، ب��ا دن��دان پوس��یده خوان��ده ش��دنش، از 
س��وی س��ایت باش��گاه اس��تقالل کنار گذاش��ته شد 
 و به صبای ق��م رفت و امس��ال در مس کرم��ان حضور

پیدا کرده است. 
از س��ویی دیگر، مس کرمان دو رک��ورد را در لیگ برتر 
در اختی��ار دارد. این تیم دومین خ��ط دفاعی برتر لیگ 
را در اختی��ار دارد و از طرف��ی دیگر ضعی��ف ترین خط 
 حمله لیگ نیز از آن این تیم کرمانی اس��ت و با توجه به 
خط حمله  متحول ش��ده  اس��تقالل می توان انتظار یک 
بازی درگیران��ه را داش��ت. از تقابل های خ��اص دیدار 
استقالل، حضور فرزاد حاتمی آماده استقالل در مقابل 
بوناچیچ اس��ت. بوناچیچ، حاتم��ی را از س��پاهان کنار 
گذاشته بود و این دیدار شاید برای حاتمی حساسیت های 
خاصی داشته باشد. حاتمی در پنج بازی اخیر استقالل، 
موفق به زدن پنج گل شده است. حضور فرهاد مجیدی 
در لیس��ت ۱۸ نفره  اس��تقالل در این بازی، مطمئناً به 
جذابیت های این دیدار می افزای��د. دیدار این دو تیم در 

بازی رفت با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

گزارشگزارش

نیمه اول
ش��اید بدبین ترین هوادار ذوب آهن هم تص��ور نمی کرد که 
بهترین خط دفاع لیگ در هفته های آغازین نیم فصل دوم در 
همان ۱۵ دقیقه ابتدایی دو ب��ار دروازه اش به روی مهاجمان 
سپاهان باز شود، ولی نمایش هجومی ش��اگردان کرانچار در 
همان یک رب��ع ابتدایی بازی، ذوبی ه��ا را در الک دفاعی فرو 
برد تا جواهیر س��وکای در غیاب جالوویچ مح��روم، جور بقیه 
مهاجمان سپاهان را بکش��د و با زدن دو گل نام خودش را در 
لیست گلزنان داربی اصفهان به ثبت برساند. مثلث خلعتبری، 
محرم و پاپی در فاز تهاجمی س��پاهان به اندازه کافی سرعت 
 را چاش��نی کار کرده بود ت��ا با اس��تفاده از کن��دی مدافعان 
ذوب آهن، در ضد حمالت ضربه نهایی را به این تیم وارد کند 
که همین گونه هم ش��د و اگر درخشش کاس��پاروف بر روی 
ضدحمالت سپاهان نبود، شاید نتیجه ای عجیب و غریب در 

نیمه اول هم رقم می خورد. 
البت��ه ذوب آهنی ها بع��د از دریاف��ت دو گل در همان دقایق 
ابتدایی به نوعی غافلگیر ش��دند و بازی سردرگم مدافعان این 
تیم و به خصوص جراح کار، نش��ان داد که انتظار دریافت این 
تعداد گل را در یک نیمه نداش��ته اند و همین مس��أله شرایط 
روح��ی و روانی ش��اگردان کاظم��ی را دچار افت ک��رده بود. 
استفاده سپاهان از پرتاب های بلند اوت به درستی نتیجه داد و 
اثرگذاری مدافعان این تیم بر روی پرتاب های اوت حاج صفی 
و ابراهیمی، فرصت را برای س��وکای فراهم کرد تا پرتاب اوت 
تبدیل به پاشنه آشیل ذوبی ها در ش��هرآورد حساس فوتبال 

اصفهان شود. 
 در سوی مقابل هم خط هافبک ذوب آهن یکی از ضعیف ترین

بازی های خ��ودش را در نیم��ه اول ارایه کرد و ب��ه جز چند 
 حرکت معدود از حدادی فر، بقیه هافبک ها هرگز نتوانستند 

برنامه های تاکتیکی کاظمی را در زمین پیاده کنند. البته نباید 
از تجربه رجب زاده هم بر روی گل اول هم گذشت که با اشتباه 
نسبی گردان همراه شد تا فاصله به یک گل برسد، اما سپاهان 
خیلی زود گل خورده را جبران کرد تا ب��ا یک نتیجه مطمئن 

راهی رختکن شود.

نیمه دوم
اما داستان ش��هرآورد اصفهان در نیمه دوم بسیار متفاوت بود 
و این بار هم س��پاهان به مانند بازی رفت، یک اخراجی داد تا 
جذابیت بازی سپاهان و ذوب آهن به اوج برسد. حضور محسن 
مسلمان از ابتدای نیمه دوم به جای اسماعیل فرهادی، شرایط 
را در خط هافبک ذوب آهن تغییر داد و پاس عمقی مسلمان 
 عالوه بر رس��یدن ذوبی ها به ضرب��ه پنالتی، س��پاهان را هم 
۱۰ نفره کرد ت��ا حمالت ذوب آه��ن افزایش پی��دا کند و در 
 سوی مقابل هم سپاهان با اس��تفاده از جلو کشیدن مدافعان 
ذوب آهن ضدحم��الت خطرناکی را حتی با ش��ش بازیکن بر 
روی دروازه ذوب آهن تدارک دید که با اشتباه مهاجمانش به 
هدر رفت تا در نهایت احسان پهلوان، بازیکن تعویضی و جوان 
ذوبی ها با شوتی از راه دور جذابیت این بازی را به اوج برساند. 
بعد از به ثمر رس��یدن گل س��وم ذوبی ها بازی با حساس��یت 
بیشتری دنبال شد و هر دو تیم این فرصت را داشتند تا دروازه 
تیم مقابل را باز کنند تا این که باز هم تجربه محرم و خلعتبری 
به داد سپاهان رسید و اخراج کاسپاروف به خاطر خطا بر روی 
خلعتبری، دومین اخراجی بازی و دومین پنالتی مسابقه را به 
ثبت رساند تا س��پاهان در یک بازی دراماتیک با ضربه پنالتی 
محرم به س��ه امتیاز شیرین این مسابقه برس��د.کرانچار هم با 
 این پیروزی همچنان رکورد شکست ناپذیری اش را در مقابل 
ذوب آهن حفظ کرد تا ش��اید با تکیه بر س��ه امتیاز، به سمت 

قهرمانی پنجم سپاهان در لیگ حرکت کند. 

طالیی پوشان در کورس قهرمانی باقی ماندند

سپاهان4- ذوب آهن3؛ دراماتیک ترین شهرآورد

پرگل ترین شهرآورد فوتبال اصفهان در تاریخ لیگ برتر آنقدر جذاب از آب درآمد که شاید تا مدت  مسعود 
ها فوتبال اصفهان را تحت تأثیر قرار دهد. ردو بدل ش�دن هفت گل و در نهایت پیروزی سپاهان، افشاری

یکی از تاریخی ترین مسابقات بین س�پاهان و ذوب آهن بود که تماشاگران را از دیدن یک فوتبال 
زیبا سیراب کرد. سپاهان با این پیروزی دوباره به مسیر قهرمانی در لیگ برتر بازگشت و ذوب آهن هم با انجام این نمایش 
امیدوارکننده، نش�ان داد که در ادامه لیگ باید ش�اهد حضور این تیم در رده های میانی جدول ه�م بود. یک بازی پر از 
گل،پنالتی و اخراج دراماتیک ترین داربی اصفهان را در تاریخ ثبت کرد و در نهایت هم س�ه امتیاز این مس�ابقه زیبا در 
فوتبال اصفهان ماند تا هم هواداران سپاهان و هم هواداران ذوب آهن راضی از دیدن این بازی، ورزشگاه فوالدشهر را ترک 

کنند.

تیم فوالدماهان اصفهان در هفته چهاردهم 
نجمه 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال میزبان تیم کرمی

استقالل زرین قشم است. دیدارهای هفته 
چهاردهم از دیروز با دیدار تیم های نفت سپاهان و شهرداری گرگان 
در تاالر بسکتبال آزادی آغاز شده و سایر دیدارها امروز در شهرهای 
اصفهان، تهران و ماهشهر پیگیری می ش��ود و تیم فوالدماهان در 

سالن مخابرات و از ساعت ۱۵ میزبان استقالل زرین قشم است.

بازی های استقالل قش��م و به ویژه بازی رفت دو تیم، نشان داده 
که تیم جزیره حریف س��طح پایینی برای تیم فوالدماهان نیست 
و ابتدای فصل با وجود همه مش��کالتی که به واس��طه اولین سال 
حضور در لیگ برتر با آن درگیر بود، بازی پایاپای و سنگینی را در 
برابر مدعی قهرمانی به نمایش گذاش��ت و چنانچه مصدومیت به 
سراغ بازیکنان کلیدی این تیم نیامده بود، شاید نتیجه دیدار رفت 
به گونه دیگری رقم می خ��ورد. از طرفی، تیم فوالدماهان هم تیم 

ناهماهنگ و نه چندان آماده دور رفت نیست و در چند بازی گذشته 
 خود حساب ش��ده تر بازی می کند و به راحتی به حریفان امتیاز 
نمی دهد. فوالدماهان ب��ا آغاز دور برگش��ت رقابت های لیگ دو 
پیروزی و دو شکست را در کارنامه مرحله گروهی خود ثبت کرده و 
با ۲۳ امتیاز، در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد؛ هر چند عوامل 
دیگری هم در رقم خوردن این نتایج دخیل بودند. برای بازی امروز 
حضور مجید قاسم زاده، بازیکن تیم استقالل زرین قشم در اصفهان 
برخوردهای جالبی را رقم خواهد زد و چنانچه در ترکیب تیمش قرار 
گیرد، انگیزه های زیادی برای بازی خواهد داشت. این بازیکن در 
شرایطی امسال برای تیم جزیره به میدان می رود که چندان رغبتی 

برای جدایی از تیم فوالدماهان نداشت و شرایط سهمیه ای او را وادار 
به ترک این تیم کرد. او برعکس برخی از بازیکنان سابق ماهان بعد از 
جدایی، مصاحبه های جنجالی علیه این تیم و باشگاه راه نینداخت 
و به اصطالح پل های پشت سر خود را خراب نکرد. حضور محمد 
کسایی پور به عنوان سرمربی تیم استقالل در اصفهان بعد از اتفاقات 
بازی های پلی آف همراه با تیم پتروشیمی که مسائل حاشیه ای 
باعث باز شدن پای کادرفنی تیم ماهشهری به کالنتری شد، در نوع 
خود می توانست جالب توجه باشد که بنا بر تصمیم مدیران باشگاه 
استقالل، این مربی یک روز قبل از بازی این دو تیم از کادرفنی تیم 

جزیره کنار گذاشته شد. 

شوک پیش از بازی به استقاللی ها
آسمان خراش های ماهان در  بازی نه چندان راحت

نتایج کامل  دیدارهای هفته بیست و یکم
ذوب آهن3- سپاهان4

پیکان۰-گهر دورود2
پرسپولیس۰- صبای قم۰

نفت آبادان۱- نفت تهران4
آلومینیوم۱- فوالد2

سایپا۱- داماش گیالن۱
راه آهن۰- تراکتورسازی3

ملوان۱- فجر سپاسی2



یادداشت

 بلداجی
 42 میلیارد ریال خسارت دید 

معاون امور عمرانی اس��تانداری چهارمحال وبختیاری گفت: زمین 
لرزه در بخش بلداجی شهرستان بروجن، حدود 42 میلیارد ریال به 

واحدهای مسکونی خسارت وارد کرد.
محمود عیدی اظهار داش��ت: بر اس��اس ارزیابی های کارشناس��ان 
 از خس��ارت های زمین ل��رزه،180 واحد مس��کونی در روس��تای 
س��ناجان گندمان و بخش بلداجی از30 تا 70 درصد آس��یب دیده 

است.
وی ادام��ه داد: تیم های ام��دادی و نیروهای هالل احم��ر از دقایق 
ابتدای��ی وقوع زلزل��ه در محل حاضر ش��ده و به خدمت رس��انی به 
 مردم پرداختند و با کمک تیم ه��ای امدادی، خدمات عمومی نظیر 
آب، برق، گاز و ش��بکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه در منطقه برقرار 

شد.
معاون امور عمرانی اس��تانداری چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: 
 با توجه به س��رمای ه��وا، عملیات بازس��ازی واحدهای مس��کونی 

آسیب دیده در سریع ترین زمان ممکن آغاز می شود.
زمین لرزه 5/2 ریشتری ساعت شش و 55 دقیقه و دو زلزله متعاقب 
آن با شدت کمتر روز شنبه، بخش بلداجی واقع در شهرستان بروجن 

استان چهارمحال و بختیاری را لرزاند.
 بلداج��ی در فاصل��ه 64 کیلومتری جنوب ش��رقی ش��هرکرد واقع 

است.

خبر ویژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  حسین گنجی 

 مدح پیامبر)ص( حلقه اتصال میان تمامی انسان های آزاده است و 
بی شک هر انسان آزاده ای، این را باور دارد.

پیامبر اسالم)ص( با این که خود شاعر نبود، ولی از شعر به عنوان یک 
وسیله بهره می برد، چرا که شعر و شاعری در زمان آن حضرت، یکی 
از ابزارهای رسانه ای محسوب می ش��د، بنابراین محبت ورزیدن به 

پیغمبر )ص( و فرزندان وی سعادتی عظیم است.
 از دیگر س��و ادبیات عرفانی 
 ب��ا گس��ترش ح��وزه نفوذ 
 اس��الم ف��راخ ت��ر ش��د، 
 به  نح��وی که امروزه ش��عر 
نب��وی بخ��ش عمده ش��عر 
پارسی را تشکیل می دهد و 
به دنبال بیان مفاهیم ارزشی 

است.

  مدح پیامبر)ص(
 حلقه اتصال میان تمامی انسان ها 

چهره روزیادداشت
نمایشگاه وقف و بقاع متبرکه در شهرکرد افتتاح شد

حجت االسالم س��یدمحمد طباطبایی مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری گفت: 
همزمان با چهارمین روزازهفته وقف، نمایشگاه وقف و بقاع متبرکه با هدف ارایه عملکرد این اداره 
کل و معرفی موقوفات و بقاع متبرکه شاخص و ترویج و توسعه فرهنگ وقف در شهرکرد برگزار شد.
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این اس��تان یک��ی از اس��تان های جوان کش��ور 
محسوب می ش��ود و وجود جوانان جویای نام در 

این استان بسیار زیاد است.
شرایط فیزیکی و جس��مانی و داشتن کارآمدی 
سیستم گردش خون و عروق  جوانان این استان 
به واسطه زندگی در ارتفاعات از امتیازهای ویژه 

آنان نسبت به دیگر استان هاست.
استان چهارمحال و بختیاری در تمام رشته های 
ورزشی ظرفیت و جای توسعه دارد؛ به عنوان مثال 
ورزش اسکی که نیاز به برف داشته و در بسیاری 
از استان ها مانند استان های جنوبی کشور انجام 
 آن غی��ر ممکن اس��ت، در این اس��تان به خوبی 

می تواند توسعه پیدا کند.

اما دیر زمانی از حضور تیم های استان چهارمحال 
و بختیاری در لیگ برترنمی گ��ذرد، در آن زمان 
هندبال شهرکرد معروفیت خاصی پیدا کرده بود و 
یکی از معروف ترین تیم  های لیگ برتری کشور 

محسوب می شد.
معروفیت تیم هندبال ش��هرکرد به جایی رسیده 
بود که همه، مرکز اصلی پروراندن هندبالیس��ت 
 در کش��ور را اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
می دانستند که متأسفانه هم اکنون خبری از این 
تیم ورزشی نیست. بعد از آن، استان چهارمحال 
و بختیاری با ورود تیم بس��کتبال به س��وپر لیگ 
توانست دوباره در ورزش گروهی در کشور مطرح 
شده و قسمتی از س��تون روزنامه های ورزشی  و 

اخبار رس��انه ها را بگیرد.تیم بسکتبال شهرکرد 
تحت عنوان» نگار سنگ شهرکرد« که اسپانسرآن 
یک کارخانه تولید س��نگ گرانیت در این استان 
بود پ��ا به میدان گذاش��ت و حض��ور آن در لیگ 
برتر وپخش بس��یاری از بازی های آن از رس��انه 
ملی موجب ش��د که در زمانی ان��دک طرفداران 

بسیارزیادی پیدا کند.
هنگامی ک��ه این تی��م در ش��هرکرد میزبان بود 
 سالن ورزشی برگزاری مس��ابقه مملو از جمعیت 
می شد و جمعیت آن قدر زیاد می شد که بسیاری 
از طرف��داران این تیم  دیگر نمی توانس��تند وارد 
سالن ورزشی ش��وند و بازی را از بیرون پیگیری 

می کردند.

اسپانس��ر این تیم بعد از مدتی حمای��ت از آن را 
رها کرد و این تیم را سازمان ورزش و جوانان این 
استان بر عهده گرفت و در آن زمان تحت عنوان 
»تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری« در مسابقات 

لیگ برتری حضور پیدا می کرد.
کم بودن اعتبار اختصاص داده شد وجوابگو نبودن 
هزینه ها موجب شد که این تیم ورزشی از حضور 
در لیگ برتر امتناع کند و تنه��ا تیم لیگ برتری 

استان نیز از گردونه ورزش کشور خارج شد.
 از ابت��دای ورود تی��م بس��کتبال این اس��تان تا 
هم اکنون ورزشکاران بومی با استعداد و توانایی 

باالیی در این رشته ورزشی پرورانده شدند.
»محمد جمش��یدی« بازیکن ج��وان تیم ملی و 
بازیکن تیم دانشگاه آزاد،»بهنام توکلی«، »علی 
جمش��یدی« و... از بازیکنان مطرح این اس��تان 
هس��تند که در تیم ه��ای دیگر اس��تان ها بازی 

می کنند.
محمود مش��حون رییس فدراسیون بسکتبال در 
آخرین سفر خود به چهارمحال و بختیاری گفته 
بود که این استان استعداد باالیی در رشته ورزشی 
بس��کتبال دارد و هم اکنون به علت نداشتن تیم 
بسکتبال به علت مش��کالت مالی، بازیکنان این 

استان در دیگر استان ها بازی می کنند.
وی، محمد جمشیدی را یکی از بهترین بازیکنان 
جوان کش��ور معرفی کرد و ادام��ه داد: بازیکنان 
 اسبق و باس��ابقه این اس��تان در حال بازی برای 

تیم های دیگر استان ها هستند.
یکی از بازیکنان اسبق بس��کتبال این استان در 
گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: نیاز اصلی هر 
تیم ورزشی، تخصیص اعتبارات است و هنگامی 
که هیأت مدیره نتواند به تعهدات مالی خودعمل 

کند انگیزه ای برای ورزشکاران ایجاد نمی شود.
وی ادامه داد: تیم بس��کتبال این اس��تان یکی از 
تیم های معروف کشور بود که به واسطه داشتن 
 جوانان بومی وکس��ب امتیازهای ب��اال در مقابل 
تیم های صاحب نام با بازکنان خارجی ش��هرت 
بس��یار زیادی پی��دا کرده ب��ود. وی ادام��ه داد:  
مشکالت مالی، این تیم ورزشی را از پای درآورد.

وی اذعان داش��ت: حمایت مسئولین از تیم های 
ورزش��ی ض��رورت دارد و بدون حمای��ت مالی و 

امکانات نمی توان تیم داری کرد.

کمب�ود اعتب�ار؛ عامل اصل�ی حضور 
نداشتن تیم ها در لیگ برتر

سرپرس��ت اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
چهار محال و بختیاری با بیان این که در رش��ته 
 بس��کتبال،11 بازیک��ن حرف��ه ای در تیم های 
س��وپر لیگ و دس��ته یک  بازی می کنند، بیان 
داش��ت: متأس��فانه به دلیل نبود اعتبارات، تیم 

بسکتبال استان بازی نداشته است.
عبدالرحمن قاس��می با اش��اره به ای��ن که برای 
حضور تیم در لیگ، نیاز ب��ه500 میلیون تومان 
اعتبار است، اذعان داشت: متأسفانه در این استان 
اسپانس��ر مالی بزرگ و صنایع ب��زرگ دولتی در 
راس��تای حمایت از تیم ها وجود ن��دارد و عمده 
مشکل حضور تیم های دس��ته جمعی استان در 

لیگ ها به دلیل کمبود اعتبار است.
وی بیان داش��ت:با تمام توان تالش می کنیم با 
کمک مسئولین اس��تانی، فدارس��یون ها، افراد 
توانمن��د و باتجربه و اسپانس��رهای مالی بتوانیم 
 حرف��ی ب��رای گفتن ب��رای حض��ور تی��م ها در 

سوپر لیگ و لیگ برتر داشته باشیم.
قاسمی با اشاره به این که تیم هندبال استان در سال 
های اخیر دچار نزول شده، بیان داشت: این در حالی 
است که شهرکرد در س��طح کشور با ورزش هندبال 

شناخته شده است.
وی عنوان کرد: با کمک مس��ئولین هیأت ها و افراد 

عالقه مند در صدد احیای هندبال استان هستیم.
سرپرس��ت اداره کل ورزش و جوان��ان چهار محال 
 و بختیاری با اش��اره به این که در این اس��تان در پی 
رش��ته هایی هس��تیم که پتانس��یل ها، امکانات و 
بازیکن برای آن وجود داشته باشد، تصریح کرد: در 
رشته فوتبال در لیگ دسته سه، دو تیم فوتبال نبرد 
شهرکرد و شاهین کوهرنگ وجود دارد که تیم نبرد 

شهرکرد رتبه خوبی در لیگ دسته سه دارد.
 قاس��می با بیان این که اگر اعتبارات اج��ازه دهد از 
تیم های فوتبال استان حمایت صورت خواهد گرفت، 
گفت: برای داشتن تیم فوتبال باید اعتبارات زیادی 
داشته باش��یم، اما متأسفانه مش��کل عمده در این 
استان، کمبود اعتبار و نبود اسپانسر مالی بزرگ است.

چهارمحال در حسرت داشتن تیم های لیگ برتری

 ورزشکاران کوچ کردند

استان چهارمحال و بختیاری که با وجود داشتن جوانان مستعد در ورزش های گروهی، در گذشته تیم های لیگ برتری  گروه 
 همچون بسکتبال و هندبال داشته، به خاطر عدم حمایت مسئولین ونبود اسپانس�ر مالی، سال هاست دیگر خبری از شهرستان

تیم های لیگ برتری در این آن نیست. اس�تان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های  کوچک اما با پتانسیل فراوان 
است که در ارتفاعات رشته کوه های زاگرس  قرار گرفته و مردم این استان در باالترین ارتفاعات از سطح دریا زندگی می کنند.
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ابالغ رأی
6771 ش��ماره دادنامه: 1781، کالس��ه: 932/91، مرجع رس��یدگی: شعبه چهاردهم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهانها: 1- سید هاشم 2- سید علی 3- سید حسن 
4- س��ید ابوالقاس��م 5- س��ید احمد 6- صدیقه همگی صدیقی ب��ه آدرس رهنان خ 
هاش��می نژاد کوچه شاهد بن سوم، وکیل: احمد تقی یارپور نشانی: اصفهان خ شیخ 
بهایی بعد از مس��جد ش��یخ بهایی روبروی بنگاه امالک سبز طبقه فوقانی نمایندگی 
پ��ارس، خواندگان: 1- س��لطان آغا پروانه حقیقت 2- حس��ین 3- رضا 4- مرتضی 
5- عصمت 6- اشرف همگی نورس��ته فر همگی به آدرس مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال رس��می به میزان پنج قفیز از پالک ثبتی 18/1446 بخش 14 اصفهان 
مقوم به ده میلیون ریال، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای احمد تقی یارپور به طرفیت 1- س��لطان 
آغ��ا پروانه حقیقت 2- حس��ین 3- رضا 4- مرتضی 5- عصمت 6- اش��رف همگی 
نورس��ته فرزندان عبدالمحمود به خواس��ته الزام به انتقال رس��می میزان پنچ قفیز 
ازپالک ثبتی 18/1446 بخش 14 ثبت اصفهان به ش��رح دادخواست تقدیمی است که 
وکیل خواهان ها با ارائه قولنامه مورخ 1353/4/14 اعالم می دارد که مورث خواهان 
ها پنج قفیز از پالک ثبتی فوق الذکر را از خوانده ردیف اول خریداری نموده اس��ت 
و ای��ن پنج قفیز از مرحوم عبدالمحمود افیونی )نورس��ته فر( مورث خواندگان بوده 
اس��ت که خواندگان نیز ذی��ل قولنامه را امضاء نموده اند و استش��هادیه مربوط به 
خواندگان را ارائه نموده اس��ت تقاضای الزام خواندگان به انتقال س��ند پنج قفیز از 
پالک مذکور را نموده است. خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلس��ه رسیدگی مورخ 1391/8/2 حاضر نشده اند و الیحه ای تقدیم ننموده اند نظر 
به اس��تعالم واصله از اداره ثبت اس��ناد و امالک به شماره الیحه 286-91/5/28 که 
مالکیت مش��اعی مورث خواندگان را اعالم نموده است حسب ضرورت جهت انطباق 
ملک با پالک ثبتی ارجاع امر به کارش��ناس شده که کارشناس منتخب به شرح اعالم 
نظریه به ش��ماره 1154-91/9/23 که س��هم مورث خوان��دگان را به متراژ پنج قفیز 
از پ��الک مذکور را 390 متر اعالم نموده اس��ت و نظری��ه مصون از ایراد و تعرض 
مانده اس��ت شورا نظر به ارائه گواهی انحصار وراثت به شماره 371-1363/7/3 و 
استشهادیه و استعالم واصله از اداره ثبت و امالک دعوی وکیل خواهان ها را وارد 
دانس��ته و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 231 و 225 و 376 قانون مدنی و مواد 198 
و 515 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رس��می و انتقال رس��می پنج قفیز از پالک 18/1446 بخش 14 به متراژ 390 
مترمربع به نس��بت س��هم االرث در حق خواهان ها به نسبت سهم االرث و پرداخت 
مبلغ سی و چهار هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان 
ها صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
6772 آق��ای عزت اله کیانی فرزند چراغعلی س��اکن اصفهان بلوار کش��اورز خ باغ 
فردوس کوی میثم ش��ماره 17 پ 17، دادخواس��تی به خواس��ته ابط��ال معامالت 
معارض مورخ 83/12/15 و 86/10/13 و انتقال س��ند رس��می ب��ه طرفیت 1- آقای 
مجید فارس��ی فرزند محمد 2- محمدرضا شریفی فرزند احمدرضا 3- عفت شریفی 
فرزن��د احمدرضا که با ارجاع به این ش��عبه ثبت به کالس��ه 900781 خ برای روز 
1391/12/9 ساعت 9/15 صبح تعیین وقت شده است. و چون خوانده مجهول المکان 
اعالم گردیده اس��ت لذا دستور دادگاه در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده 
)نامبرده فوق( با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد واال این آگهی به منزله ابالغ تلقی می ش��ود. بابایی- مدیر دفتر ش��عبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

ابالغ رأی
6773 کالسه پرونده: 1191/91، شماره دادنامه: 1613، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد نصر آزادانی فرزند مصطفی نشانی: 
اصفهان بزرگراه چمران ابتدای خ ش��اهد ک آب��ان پ 273، خوانده: رضا اصفهانی 
زاده فرزند محمدعلی نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال یک دستگاه 
موتورسیکلت به شماره انتظامی 8424-اصفهان 33، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضا قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: به حکایت پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده 

و به خواس��ته فوق االشعار و براس��اس کپی مصدق س��ند فروش و قرارداد فی 
مابین تقدیم ش��ورا با دعوت از طرفین پرونده خواهان با حضور در جلس��ه بشرح 
دادخواس��ت و پاسخ استعالم از راهور مبنی بر اینکه مالک اصلی را رضا اصفهانی 
زاده فرزن��د محمدعلی )خوانده( اعالم داش��ته از طرفی خوانده علیرغم عدم حضور 
هیچگون��ه دلیل و یا مدرکی که داللت بر رد دعوی خواه��ان را ایجاب نماید ابراز و 
ارائه ننموده علی ایحال نظر به اینکه موتورس��یکلت و کارت مش��خصات و سند نزد 
خواهان می باش��د دعوی مطروحه را مقرون بر صحت تلقی داشته مستنداً به مواد 
198 از قانون آیین دادرس��ی مدنی و 247 و 269 از قانون مدنی حکم بر محکومیت 
و الزام خوانده )رضا اصفهانی زاده( به انتقال مورد خواس��ته نسبت به یک دستگاه 
موتورسیکلت با مشخصات مار البیان و هزینه ها در حق خواهان را صادر و اعالم 
می دارد. و نس��بت به خوانده از توجه به اینکه دعوی متوجه وی نیس��ت در اجرای 
ماده 2 از قانون آ.د.م حکم به رد دعوی وی در این خصوص صادر می گردد. رأی 
صادره نس��بت به خوانده رضا اصفهانی زاده غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی و س��پس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6774 در خصوص پرونده کالس��ه 1478/91 خواهان مریم عس��گری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت سعید جمشیدیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/18 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6775 در خصوص پرونده کالسه 1644/91 خواهان امین روانفر دادخواستی مبنی بر 
ال��زام به پرداخت 50/000/000 ریال به طرفیت مولود فرجی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای مورخ 91/11/28 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6776 در خصوص پرونده کالسه 1643/91 خواهان امین روانفر دادخواستی مبنی بر 
ال��زام به پرداخت 50/000/000 ریال به طرفیت مولود فرجی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای مورخ 91/11/28 ساعت 11/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6777 در خصوص پرونده کالسه 1617/91 خواهان امین روانفر دادخواستی مبنی بر 
الزام پرداخت اجرت المثل س��ه دانگ از واح��د آپارتمان به طرفیت مولود فرجی تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/28 ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6778در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1642/91 خواهان امین روانفر دادخواس��تی 
مبن��ی بر الزام به پرداخت 50/000/000 ریال ب��ه طرفیت مولود فرجی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/28 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6779 در خص��وص پرونده کالس��ه 1618/91 خواهان امین روانفر دادخواس��تی 
مبن��ی بر الزام به پرداخت مابقی حق ش��ارژ به طرفیت مول��ود فرجی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/11/28 س��اعت 10/45 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6780 ش��ماره: 1403/91 بموج��ب رأی ش��ماره 1226 تاری��خ 91/7/26 حوزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نوشین 
یزدخواستی فرزند حسین مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمی سند اتومبیل 
به ش��ماره 174 م 74- ای��ران 13 در حق محکوم له محمدصادق خراس��انی فرزند 
عبدالعل��ی با وکالت آقای مجید نوربخش نژاد نش��انی: اصفهان سپاهانش��هر میدان 
غدی��ر مجتمع عقی��ق 6 واحد B4 و پرداخت حق الوکاله طب��ق تعرفه قانونی و هفتاد 
و دو هزار ریال خس��ارت دادرس��ی در حق محکوم له ماده 34 قانون ش��وراهای 
ح��ل اختالف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را پرداخت نکن��د 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 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6781 در خصوص پرونده کالس��ه 1074/91 خواهان قدیر علی کیانی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت مرتضی براتی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 91/11/16 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6793 در خصوص پرونده کالسه 1466/91 ش 33 خواهان جواد الماسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت یک فقره چک به 
 شماره 688934 مورخ 90/12/22 بانضمام مطلق خسارت به طرفیت عبدالعلی هلل گانی
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/11/25 ساعت 
11/30 تعیی��ن گردی��ده اس��ت. با توج��ه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
6794 نظر به اینکه ورثه رضوان دشتي فرزند علي اکبر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده وباارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 
مالیاتي مربوطه مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین محصورشماره 9220 واقع درفضل آباددواصلیبخش یک یک شهرضا گردیده 
اندکه تمامت بک دانگ مش��اع ازشش��دانگ پالک فوق در صفحه 388دفتر 484 ذیل 
ثبت شماره 82849  بنام رضوان دشتي ثبت وسند صادرگردیده اینک ورثه نامبرده 
درخواس��ت صدورسندالمثني نسبت به یک دانگ مش��اع ازپالک فوق رانموده اندکه 
دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به 
متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.  میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
6795 نظر به اینکه خانم میتراس��رائي فرزند حیدر بوکالت فضل اله کوهپائیبموجب 
وکالت نامه 4254 – 91/7/10 دفتر263 ش��هرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 704 سهم 
مشاع از 7524 سهم شش��دانگ یک درب باغ به شماره 3757 مجزي شده از1758 
فرع��ي از 2 اصلي واقع درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده به مس��احت 
شش��دانگ 7524 مترمربع که تمامت 704 سهم مش��اع ازپالک فوق در صفحه 196 
دفتر128 ذیل ثبت ش��ماره 11802 بنام نامبرده ثبت وسند صادرشده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به 704 سهم مشاع مالکیت خودرا نموده 
اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره 
اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  
روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم 
ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
6796 نظر به اینکه خانم حبیبه س��بزواري باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت نیم سهم مشاع به 
اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني ازشش سهم شش��دانگ یک درب باغ شماره 480/480/1 
– 2 » چهارصدوهشتادوچهارصدوهش��تاد)یک( « فرع��ي ازدواصل��ي ش��ده ک��ه 
س��ندمذکوردرصفحه 578 دفتر284 به میزان یک س��هم مشاع بنام وي ثبت گردیده 
سپس نامبرده بموجب سندرسمي شماره 119043 – 74/7/3 دفتر3 شهرضا تمامت 
نیم سهم ازمالکیت خودرابه مصطفي سبزواري انتقال داده اینک نامبرده درخواست 
صدور سندمالکیت المثني نسبت به نیم سهم باقیمانده مالکیت خودرانموده است لذا 
دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا



پیامبر اکرم  )صلی اهلل علیه و سلم( :
 بهترین کارها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند، یا                  

قرض او رابپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند.

 از نخ دندان استفاده کنیم
 یا خمیر دندان؟

آیا می دانید مراقبت از دندان و لثه نه تنها موجب افزایش طول عمر 
می شود، بلکه خطر بیماری های قلبی، سکته مغزی، دیابت و حتی 

اختالالت حافظه مانند بیماری آلزایمر را کاهش می دهد؟!
در مطالع��ه ای جدید ک��ه بر روی پنج هزار فرد مس��ن انجام ش��د، 
مشخص شد احتمال ابتال به بیماری زوال عقل در کسانی که روزانه 
مسواک نمی زنند، ۶۵ درصد بیشتر از کسانی است که به طور منظم 
از مس��واک اس��تفاده می کنند. نتیجه تحقیق دیگری نشان داد که 
حدود ۶۵ میلیون آمریکایی )یک نفر از هر دو نفر بزرگسال۳۰ سال 
و باالتر( مبتال به بیماری لثه هستند. بر اساس اطالعیه انجمن قلب 
آمریکا در س��ال ۲۰۱۲، بیماری های لثه یک عامل خطر در ابتال به 

بیماری های قلبی- عروقی )حمالت قلبی و سکته( هستند.

بهترین روش برای حفظ سالمتی دندان ها و لثه چیست؟
تقریبا همه اف��راد با این نظر موافقند که دو بار مس��واک زدن در روز 
ضروری اس��ت، اما این روزها نکته بحث برانگی��ز دیگری نیز مطرح 
است مبنی بر این که استفاده از نخ دندان بهتر است قبل از مسواک 
زدن انجام ش��ود یا پس از آن؟در ادامه این بح��ث توصیه های پنج 

دندانپزشک حاذق را می آوریم:
۱- این دندانپزشک به بیمارانش توصیه می کند که برای از بین بردن 
پالک بین دندان ها، قبل از مسواک، حتما از نخ دندان استفاده کنند. 
این امر موجب می شود که مسواک، باکتری ها و باقیمانده های خارج 

شده توسط نخ را از محیط دهان خارج نماید.
۲- این متخصص معتقد است که به ویژه برای کودکان، استفاده از نخ 
بعد از مسواک زدن بهتر است. این کار کمک می کند ذراتی که پس 
از مس��واک در دهان باقی می مانند، توسط نخ خارج شود. اگر اول از 
نخ استفاده کنید، ممکن است مس��واک موجب شود باقیمانده ها به 

میان لثه فرو روند.
 همچنین این دندانپزشک توصیه می کند که روش صحیح استفاده 
از نخ نیز بسیار مهم است، برای این کار نخ را به صورت C درآورده و 
 به طور دورانی در اطراف دندان حرکت دهی��د. حرکات باال و پایین 
نخ به تنهایی کافی نیس��ت، زیرا س��طح دندان ها را ب��ه خوبی تمیز 

نمی کند.
۳- دندانپزشک س��وم معتقد است که ترتیب اس��تفاده از مسواک و 
نخ تفاوتی نمی کند، زیرا مسواک، سطح دندان ها و نخ، فاصله میان 

دندان ها را تمیز می کند.
۴- متخصص بعدی می گوی��د مهم ترین نکته این اس��ت که دو بار 
در روز مس��واک بزنید و یک بار از نخ استفاده کنید. این دندانپزشک 
معتقد است برای خارج کردن پالک و باقیمانده ها از میان دندان ها 
چند دقیقه را صرف استفاده از نخ کنید. ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان الزم 
است تا باکتری ها درون پالک ها جای گیرند، بنابراین خارج کردن 
پالک توس��ط نخ، حداقل یک بار در روز، سالمت دهان و دندان ها را 

تأمین می کند.
۵- نظر دندانپزشک پنجم این است که ش��ب ها قبل از خواب از نخ 
استفاده کنید. در زمان خواب، ترشح بزاق برای تمیز کردن دندان ها 
و لثه کاهش می یابد و باکتری ها فرصت بهتری برای آسیب رساندن 
به دندان ها دارند. بنابراین استفاده از مسواک و نخ و همچنین تمیز 

کردن زبان هر شب قبل از خواب ضروریست.
بر اس��اس گزارش انجم��ن دن��دان آمریکا، ن��خ و مس��واک هر دو 
 ضروریند اما استفاده از نخ دندان قبل از مسواک، کمک می کند که 
فلوراید موجود در خمیر دندان در زمان مسواک زدن، بهتر به میان 
 دندان ها نفوذ ک��رده و در نتیجه احتمال پوس��یدگی دندان کاهش 

یابد.
بر اس��اس نظر دندانپزش��کان، اس��تفاده روزانه از نخ دن��دان برای 
پیشگیری از تجمع باکتری ها بین دندان ها و تشکیل پالک و رسوب 
و در نتیجه تورم و التهاب لثه که اولین مرحل��ه در بیماری های لثه 

است، ضروریست.

پدیده نادر در چشم جوان ایرانی
مورد نادر یک تومور در چشم یک جوان ۱9 ساله ایرانی به رشد مو در 

داخل کره چشم وی منتهی شده است.
محققان دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز اعالم کردند ک��ه این تومور 
»limbal dermoid « ن��ام دارد و از زم��ان تول��د وی در داخ��ل 
چشمش به صورت یک توده مشاهده ش��ده، اما به تدریج اندازه آن 
 افزایش یافت��ه، به طوری که درحال حاضر قط��ر آن به پنج میلیمتر 

می رسد و روی آن چندین تار موی سیاه رشد کرده است.
توموره��ای limbal dermoid، نامتعارف هس��تند و براس��اس 
اظهارات دکتر مارک فرومر پزشک مرکز چشم فرومر در نیویورک و 
چشم پزشک بیمارستان لنوک هیل که در تحقیقات روی چشم این 
مرد ایرانی سهمی نداشته اند، این تومور به قدری نادر است که ممکن 
است یک چشم پزش��ک در طول دوره کاری خود یک یا دو مورد از 

آن را مشاهده کند.

بچه های زی��ادی در دنیا هس��تند که به ط��ور ذاتی 
هوش باالیی دارند. این بچه ه��ا توانایی آن را دارند تا 
هر درسی را بخوانند و در سنین پایین وارد دبیرستان 
و یا دانشگاه شوند. دراینجا به باهوش ترین بچه های 
دنیا نگاهی داریم که ش��اید برخ��ی از آنها االن دیگر 
بچه نباش��ند، اما دوران کودکی بس��یار درخش��انی 
 داش��تند که ن��ام آنه��ا را در رکورده��ای این بخش

 جای می دهد. 

 الیسا تن رابرتس 
 او در س��ال ۲۰۰7 در 
لن��دن ب��ه دنی��ا آمد و 
ه��وش بس��یار باالیی 
داش��ت به همین علت 
توانست در سال ۲۰۰9 
به جامعه جهانی باهوش 
ترین انس��ان ها؛ یعنی 
»MENSA« بپیوندد. 
او عالقه خاصی به شمارش به زبان اسپانیایی داشت و 
همچنین خیلی  نیز توانست درس های متفاوتی را یاد 

بگیرد. او آی کیویی برابر با ۱۵۶ دارد. 

 هیدی هانکینس 
 ی��ک دختر انگلیس��ی 
دیگر به نام هیدی نیز از 
جمله افرادی اس��ت که  
وانست در سن ۴ سالگی 
 »MENSA« وارد 
شود. او در همان سن دو 
س��الگی عالقه بسیاری 
به درس ه��ای مختلف 
داش��ت و هم اکنون در حال به پایان رس��اندن دوره 
راهنمایی اس��ت. آی کیوی این دخت��ر برابر با ۱۵9 

است. 

 موزارت 
  یکی از بزرگ ترین نوابغ 
موسیقی در تمام تاریخ، 
بدون شک موزارت است. 
 او ب��ه عن��وان یک��ی از 
باهوش تری��ن کودکان 
دنی��ا در زم��ان خودش 
شناخته می شد. در سن 
۵ س��الگی ش��روع ب��ه 
ساخت موسیقی های بسیار زیبا کرد و همچنین در ۱7 
سالگی توانست به عنوان رهبر بزرگ ترین ارکستر زمان 

خودش انتخاب شود. آی کیوی او ۱7۰ بوده است. 

 کیم یونگ یانگ 
کیم یونگ یانگ یکی از 
 نواب��غ دنیاس��ت ک��ه 
به عنوان یکی از باهوش 
ترین انس��ان های دنیا 
شناخته می شود. او در 
س��ال ۱9۶۳ در کره به 
دنی��ا آم��د و البت��ه در 
همان س��نین کودکی 
توانست نامش را وارد کتاب گینس کند. او در حالی که 
کمتر از۱۰ سال سن داشت می توانست  پیچیده ترین 
مس��ائل ریاضی را حل کن��د. او همچنین توانس��ت 
دکترای خودش را در رشته فیزیک در سن ۱۵ سالگی 
دریافت کند. او در  شغل های مختلفی بوده است و از 
ناسا تا خانه س��ازی را تجربه کرده است. آی کیوی او 

۲۱۰ ثبت شده است. 

 ترنسه تا او 
او در س��ال ۱97۵ در 
استرالیا به دنیا آمد ولی 
اصلیتی چین��ی دارد و 
البت��ه در بی��ن باهوش 
ترین کودکان دنیا قرار 
دارد. او در حالی که دو 
س��ال داش��ت زب��ان 
انگلیس��ی و م��ادری 
خودش را به طور کامل آموخت. در ۵ سالگی مسائل 
س��خت ریاضی را حل می ک��رد و همچنی��ن در ۱۲ 
س��الگی توانس��ت در المپیاد ریاضی جهانی در میان 
 برترین ه��ا ق��رار بگی��رد و از همین رو ج��وان ترین 
شرکت کننده این مسابقات نامیده شد. او همچنین در 
حالی که ۲۴ سال سن داشت به عنوان یک پروفسور 
 تم��ام از دانش��گاه UCLA ف��ارغ التحصیل ش��د. 

آی کیوی او ۲۱۱ ثبت شده است. 

 ویلیام سندیس 
یک��ی از باه��وش ترین 
انسان های تمام تاریخ 
ویلیام س��ندیس است. 
البته او همچنین یکی از 
باالتری��ن آی کیوهای 
ثب��ت ش��ده را دارد که 
ط��ور  ب��ه  آن  ع��دد 
باورنکردنی ۲7۵ است. 
او در سال ۱۸9۸ به دنیا آمد و البته در سن ۴۶ سالگی 
به طور مشکوکی درگذش��ت. او در سن یازده سالگی 
توانست وارد هاروارد شود و از این دانشگاه با بهترین 
نمره فارغ التحصیل شد. البته او در زندگی خود بیشتر 
به تفریح م��ی پرداخ��ت و همچنین بیش��تر زندگی 

خودش را در خفا گذراند.

 باهوش ترین
9+6- بچه های دنیا 
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اخبار ویژه

عکس نوشت

محققان ناسا با آنالیز بقایای یک شهاب سنگ، سرعت این شیء آسمانی در زمان ورود به جو زمین 
را بالغ بر ۱۰۳ هزار کیلومتر در ساعت تخمین زدند.

در ۲۲ آوریل ۲۰۱۲ میالدی، شهاب سنگ بسیار درخشانی در نزدیکی دریاچه Tahoe  در غرب 
آمریکا مشاهده شد.

 »Sutter›s Mill «محققان پس از چند روز، موفق به جمع آوری بقایای شهاب سنگ با نام رسمی
شده و کار آنالیز نمونه ها را آغاز کردند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این سنگ آسمانی 
متعلق به یک خرده سیارک با ابعاد ۲/۵ تا چهار متر و وزن ۴۰ تن متریک است. قطعات کشف شده از 

این شهاب سنگ به رنگ تیره  بوده که از یک نوع نادر کربن آسمانی ساخته شده است.
آنالیزهای صورت گرفته نش��ان می دهد، خرده س��یارک حاوی ماده معدنی غیر معمولی به نام 
»اولدهامیت« )کلسیم سولفید( بوده و در طول۱۰۰ هزار سال گذشته در معرض پرتوهای شدید 

خورشیدی قرار داشته است.
سرعت شهاب سنگ Sutter›s Mill بالغ بر ۱۰۳ هزار کیلومتر در ساعت تخمین زده می شود که 

از این حیث، رکورد سریع ترین شهاب سنگ را به نام خود ثبت کرده است.
انرژی جنبشی این سنگ آسمانی در لحظه ورود به جو زمین نیز چهار کیلوتن محاسبه شده است 

و برخی قطعات، دمایی در حدود ۳۰۰ درجه سانتیگراد را در لحظه ورود به جو تحمل کرده اند.

نشریه اقتصادی فورچون در تازه ترین گزارش 
خود به معرفی۵۰۰ شرکت بزرگ جهان از نظر 

درآمد پرداخت. 
 در فهرست منتشر شده از سوی فورچون که 
مربوط به سال ۲۰۱۲ اس��ت، شرکت هلندی 
رویال داچ شل با درآمدی معادل ۴۸۴ میلیارد 
و ۴۸9 میلیون دالر در صدر قرار گرفته است. 
سود این شرکت نیز ۳۰ میلیارد و 9۱۸ میلیون 

دالر اعالم شده است. 
 در رده دوم، شرکت آمریکایی اگزون موبیل با 
درآمد ۴۵۲ میلیارد و 9۲۶ میلیون دالر و سود 
۴۱ میلیارد و ۶۰ میلیون دالر قرار گرفته است. 
در رده سوم نیز شرکت فروشگاه های زنجیره ای 
وال مارت با درآمد ۴۴۶ میلیارد و 9۵۰ میلیون 
دالر جای گرفته است. سود این شرکت نیز ۱۵ 

میلیارد و ۶99 میلیون دالر عنوان شده است. 
همچنین رده های چهارم و پنجم به ش��رکت 
های انگلیسی نفتی بریتیش پترولیوم و چینی 
سینوپک اختصاص یافته است. طی سال های 

گذش��ته همواره ش��رکت وال مارت به عنوان 
پردرآمدترین ش��رکت جهان معرفی می شد 
که در نهایت ش��رکت رویال داچ شل توانست 
به س��یطره وال مارت پایان دهد. از نظر ملیت 

ش��رکت ها، آمریکا از میان ۵۰۰ شرکت برتر 
جهان با ۱۳۲ شرکت بیش��ترین سهم را دارد. 
چین ب��ا 7۳ و ژاپن با ۶۸ ش��رکت در رده های 
بعدی ق��رار گرفتن��د.  تویوتا ب��ا درآمد ۲۳۵ 
میلیارد و ۳۶۴ میلیون دالری و کسب رتبه۱۰، 
بهترین رده را در میان خودروسازان در فهرست 
فورچون۵۰۰ به خود اختصاص داده است. در 
این رده بندی همچون سال های پیش نام هیچ 
شرکت ایرانی به چشم نمی خورد، در حالی که 
در بین کشورهای منطقه، یک شرکت از ترکیه، 
یک شرکت از امارات و یک شرکت از عربستان 
در این فهرست قرار گرفتند. هولدینگ کوچ از 
ترکیه در رده ۲۲۲، سرمایه گذاری بین المللی 
نفت امارات در رده ۳۰۵ و سابیک عربستان در 

رده ۱۸۸ قرار گرفتند.

نوجوانان انگلیسی اکنون می توانند با استفاده از یک نرم افزار آنالین، رانندگی را به شیوه سایبری 
آموزش دیده و با خطرات احتمالی در زمان رانندگی روبه رو شوند.

این مدل آنالین موسوم به »آناتومی یک تصادف« بخشی از نرم افزار » Drive IQ « )هوشبهر 
رانندگی( است. شیوه های قدیمی آموزش رانندگی بر مهارت های فنی مورد نیاز برای موفقیت 
در آزمون تمرکز داشته، اما نتوانسته اند از آماری که نشان می دهد حدود۲۰ درصد از تصادفات 
جاده ای که قاتل بزرگ نوجوانان است، در اثر ضعف نگرش و رفتار و نه مهارت های کنترل خودرو 
بوده، جلوگیری کنند. یک پژوهش جدید نشان داد که تقریبا نیمی از رانندگان جوان در زمان 
رانندگی به شکل مستقل احساس ناراحتی، عدم آمادگی و حتی ترس دارند. این نرم افزار برای پر 
کردن این خأل موجود در فرآیند یادگیری موجود ساخته شده است. این بسته نرم افزاری آنالین 
رایگان به یک راننده جوان درمورد تأثیری که نگرش و رفتار او داشته، آموزش می دهد و استراتژی 
های سازگار را برای بهتر شدن رانندگی او ارایه می کند. به گفته عصب شناسان، نگرش بی مالحظه 
جوانان، به عدم توسعه یافتگی ناحیه ای در مغز موس��وم به لوب فرانتال مرتبط است که تا اوایل 
دهه۲۰ زندگی به بلوغ کامل نمی رسد و تنها در زمان بلوغ این ناحیه است که فرد می تواند به طور 
کامل خطرات را پیش بینی و ارزیابی کند. اکنون بیش از ۴۰۰ مدرسه در انگلیس برای این نرم افزار 

ثبت نام کرده و انتظار می رود تا سال ۲۰۱۴ در برنامه تحصیلی نوجوانان ۱۶ ساله قرار بگیرد.

برخی پارک ملی Death Valley ی��ا دره مرگ آمریکا را 
صاحب عن��وان »داغ ترین نقطه زمین« م��ی دانند و برخی 
)به خصوص ایرانی ها( منطقه گندم بری��ان در کویر لوت را 
شایس��ته این عنوان می ش��مارند، اما داغ ترین نقطه زمین 
که تاکنون رس��ما ثبت ش��ده بود، شهری در ش��مال غربی 
 لیبی است که از سال ۱9۲۲ صاحب این نام است. اما به نظر 
می رسد تحقیقات جدید در حال تغییر این داستان هستند.  
  اکنون تحقیقات یک ساله دانشمندان سازمان هواشناسی 
جهانی و آژانس هواشناسی ایاالت متحده، نشان می دهد که 
شهر العزیزیه لیبی با دمای ۱۳۶/۴ درجه فارنهایت )۵۸ درجه 
 سانتیگراد( که در ۱۳ سپتامبر ۱9۲۲ ثبت شده، گرم ترین

نقطه زمین نیست، بلکه این عنوان به طور رسمی از آن »دره 
مرگ« یا Death Valley اس��ت که در۱۰ ژوالی ۱9۱۳ 
دمای ۱۳۴ درج��ه فارنهایتی )۵۶/7 درجه س��انتیگراد( آن 

ثبت شده بود.  

  

هرچند که تأیید رس��می این نقطه می تواند برای ساکنین 
آن، یک افتخار محسوب شود، اما چارلی کالگان از محافظان 
پارک ملی دث ولی می گوی��د: »برای اف��رادی مانند ما که 
توانسته اند از تابستان های اینجا جان سالم به در ببرند، این 
چندان عجیب نیست که اینجا گرم ترین نقطه زمین است.« 
وی کسی است که طی سال های گذشته رکورد غیر رسمی 

۱۲9 درجه فارنهایت )۵۳/9 درجه سانتیگراد( را در این دره 
ثبت کرده است.  

  این تیم تحقیقاتی به مدت یک س��ال دمای هوا در لیبی و 
آمریکا را ثبت و بررس��ی کرد. در نهایت نتیجه تحقیقات این 
بود که دره مرگ از العزیزیه گرم تر اس��ت. البته در این میان 
انقالب لیبی مشکالتی را در مس��یر تحقیقات به وجود آورد 
 و همین باعث ش��د برخی در صحت نتایج ثبت ش��ده شک 

کنند.  
  از طرفی هم برخ��ی اندازه گیری های ماه��واره ای با امواج 
مادون قرمز در س��ال ۲۰۰۵ نشان داد بخش��ی از کویر لوت 
ایران با دمای احتمالی ۱۵9/۳ درجه فارنهایت )7۰/7 درجه 
س��انتیگراد(، گرم ترین نقطه زمین اس��ت، اما تاکنون این 
 دما به صورت رس��می اندازه گیری و ثبت نشده است، لذا تا 
اطالع ثانوی، »دره مرگ« داغ ترین نقطه کره خاکی خواهد 

بود.

سالحی جدید علیه قاتل بزرگ نوجوانانشناسایی سریع ترین شهاب سنگ

داغ ترین نقطه زمین کجاست؟

هجوم برای خرید از حراجی ساالنه یک 
فروشگاه در شهر مونس فرانسه؛
 وقتی خریداران حتی مجال نمی دهند 
کرکره فروشگاه به طور کامل باز شود

بزرگ ترین شرکت های جهان معرفی شدند

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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