
13، برای فیلم ها هم نحس شد 

مؤثرترین دفاع از 
امام کارآمد کردن 
نظام است

 سرمای پل شهرستان در گرمای نمایشگاه تجهیزات سرمایشی- گرمایشی

درباره فیلم هایی که امکان حضور در جشنواره  فجر امسال را نیافتند

متکی رسما وارد انتخابات 
می شود 2

 حذف سنگسار 
از قانون مجازات اسالمی 32

4

 جانشین مرتضوی 
2امروز تعیین می شود

خودروها بالی جان مردم شده اند

 ورود ممنوع صنایع دستی 
و خواب زمستانی مسئوالن

ش��هردار اصفهان گفت: با توجه به عدم تطابق معابر ش��هر با 
تعداد وسایل نقلیه و ازدیاد روز افزون آنها خودروها بالی جان 
مردم شده اند. مرتضی سقائیان نژاد با انتقاد از ورود قابل توجه 
روزانه خودروهای جدید به خیابان های ش��هر، تصریح کرد: 
مدیریت شهری هرچه خیابان، روگذر و زیرگذر احداث کند 
به علت حجم قابل توجه خودرو  در معابر شهر فایده ای ندارد...

دست یک دو رگه 
در میان است!

 کناره گیری ناگهانی سید مهدی رحمتی از تیم ملی 
فوتبال ایران آنقدر عجیب و غیرمنتظره بود که بدون 
شک در این فاصله س��ه روزه تا داربی هفتاد و ششم 
پایتخت می تواند اتفاق��ات آن بازی را هم تحت تأثیر 
قرار ده��د. رحمتی درباره علت ای��ن تصمیم توضیح 
زیادی نداده و فقط گفته  »به دلیل پاره ای از مشکالت 
فعال ترجیح می دهم س��کوت کنم،اما فقط همین را 
بگویم که مدتی در خدمت تیم ملی نیستم و به همین 

خاطر موقتا کناره گیری خودم را اعالم می کنم«.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
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کاهش فقر و گسترش اشتغال؛ پیامد 
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وقف 

سونامی عمرانی در  ورنامخواست 8

حکایت جشنواره  سي و یکم فجر هم، مستثنا از دیگر دوره ها نیست؛ 
به ویژه آن که امسال با حذف بخش فیلم هاي میهمان و کم شدن 
فیلم هاي بخش اول و اعمال یک سری سخت گیري ویژه در انتخاب 
مضمون فیلم ها، عماًل این فیلم هاي راه نیافته به جش��نواره امکان 
هیچ گونه نمایشي در فجر س��ي و یکم نخواهند داشت؛ تصمیمي 
که دبیر جش��نواره آن را اتخاذ ک��رده و تاکنون هم س��خت براین 
تصمیم خود ایستاده اس��ت. البته گمانه زني در مورد دالیل اتخاذ 
چنین تصمیمي از سوي دبیر جش��نواره، چندان مشکل نیست و 
با مروري بر اعتراضات پرشمار س��ال گذشته به مضمون فیلم هاي 
سینماي ایران، به راحتي مي توان به دالیل این سخت گیري ویژه و 
حذف نمایش برخي فیلم ها پي برد؛ فیلم هایي که  خالصه داستان 
آنها خود پ��رده از دالیل حذف آنها برم��ي دارد و اثبات مي کند که 
مدیران سینمایي امس��ال هم از تداوم روند اعتراضات واهمه دارند 

و خود به وضعیت اس��فبار خروجي س��ینماي ایران آگاهند. از این 
رو، در نخس��تین گزارش جمع آوری ش��ده از اطالعات فیلم های 
مانده پش��ت چراغ قرمز اکران، بر آن ش��دیم تا براي نخستین بار 
خالصه اي از داستان این فیلم هاي جنجالي و ملتهب را منتشر کنیم 
و قضاوت در مورد تولیدات امس��ال سینماي ایران و درست یا غلط 
بودن حذف آنها از جش��نواره را به مخاطبان واگذاریم. نکات جالب 
 این فهرست زیاد است؛ چرا که از کارگردانان با سابقه، جوان ترها، 
فیلم اولی ها و محبو بین جشنواره های خارجی در آن به خوبی دیده 
می شود.  البته نکات جالب امسال کم نیستند؛ چرا که  جشنواره فیلم 
فجر و نسبت آن با انقالب در جلسه هفتگی انصار حزب اهلل بررسی 
می ش��ود. به گزارش کافه سینما، جلس��ه هفتگی انصار حزب اهلل، 

محمدصادق کوشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران...

 احتمال تعلیق مذاکرات
 از سوی ایران

 زورگیری از سه زن جوان 
در اصفهان با سالح سرد

 تغییر قیمت سوخت 
صحت ندارد

تصویب  طرح معافیت 
مالیاتی مسکن مهر

جشنواره فیلم فجر، روح 
سینمایی را زنده می کند
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چهره روزیادداشت

متکی رسما وارد انتخابات می شود
فارس براساس ش��نیده ها نوش��ت: منوچهر متکی وزیر سابق امور 
خارجه کش��ورمان و نایب رییس جبهه پی��روان، در صورتی که به 
جمع بندی برسد، کاندیداتوری خود را به طور رسمی در ماه جاری 

اعالم کند.

بازدید اعضای کمیسیون امنیت
 از زندان اوین

اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس صبح روز دوشنبه از زندان 
اوین بازدید کردند.

 سید حسین نقوی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اس��المی گفت که اعضای این کمیسیون از 
زندان اوین و بخش های مختلف آن بازدید کردند.   پیش تر قرار بود 
که هفته گذش��ته بازدید اعضای کمیس��یون امنیت ملی مجلس از 

زندان اوین انجام شود، اما این بازدید به این هفته موکول شد.

جلسه رؤسای کمیسیون های اقتصادی 
بااحمدی نژاد

نشست رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس با رییس جمهور در 
نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 نشست مشترک رؤسای کمیس��یون های اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی با محمود احمدی ن��ژاد رییس جمهوری برگزار ش��د. این 
نشست در نهاد ریاس��ت جمهوری برگزار شده است. در این نشست 
عالوه بر رییس جمهور و رؤسای کمیس��یون های اقتصادی، وزرای 

اقتصادی کابینه هم حضور داشتند.

 برنامه اصالح طلبان 
در صورت پیروزی درانتخابات

کرباس��چی اخیرا با اش��اره به دوران محکومیتش در سال 78 و این 
که عطریان فر به وی گفته بود آقای خاتم��ی آنقدر گرفتاری دارند 
 که مس��أله زندان رفتن ها بین آنها گم است، اظهار داشته است: اگر 
قرار بود زندانیان سیاس��ی آزاد ش��وند، آقایان کروبی و موس��وی از 
حصربیرون آیند، وضعی��ت اقتصاد و فرهنگ و سیاس��ت داخلی و 
خراجی رو به بهبود رود، پس اصالح طلبان ب��رای چه باید به قدرت 

برسند؟
این در واقع برنامه های آتی اصالح طلبان اس��ت که باید در صورت 
به قدرت رس��یدن، تالش کنند که محقق ش��ود، نه برای حضور در 

انتخابات.

والیتی سخنگو می شود
شنیده شده اس��ت طبق اخبار منتش��ر شده توس��ط فارس مبنی 
بر فعالیت رس��می ائتالف س��ه گانه اصولگرایان در ای��ام دهه فجر، 
 والیتی قرار اس��ت به عنوان سخنگوی ائتالف س��ه گانه در این باره 

اطالع رسانی کند.

واکنش نمایندگان 
به تهدید بانک مرکزی

امیر خجسته در واکنش به اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی که 
تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی را گروکشی خوانده و گفته 
است اس��ناد تخلف نمایندگان را ارایه می کند، با انتقاد از این نحوه 
گفتار گفت: مجلس نهم که قاطبه افراد آن را ایثارگران، اصولگرایان 
و افراد معتقد به نظام تش��کیل می دهند، یکی از پاک ترین مجالس 
جمهوری اسالمی است، لذا ایراد هر نوع اتهام به آن، امری مذموم  و 

قابل پیگرد قانونی است. 
رییس کمیسیون شوراها با اشاره به صالحیت افراد در گفتار و لزوم 
توجه به صحب��ت های مطرح ش��ده گفت: تحقی��ق و تفحص، حق 
طبیعی مجلس و یک��ی از ابزارهای مهم نظارت��ی مجلس بوده و هر 
دستگاهی که مش��کلی در عملکرد خود نداشته باشد باید از این امر 

استقبال کند.

 جانشین مرتضوی 
امروز  تعیین می شود

محمود نی��ازی مدیر کل ام��ور مجل��س وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی گف��ت: روز سه ش��نبه )۳ بهمن(، هیأت امنای س��ازمان 
تأمین اجتماعی تشکیل جلسه می دهد و درباره جانشین مرتضوی 

تصمیم گیری می کند. 
مدی��ر کل امور مجلس وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی صحت 
برخی اخبار مبنی بر سرپرس��تی مرتضوی ب��رای وزارت تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی را تکذیب کرد و گفت: از سمت جدیدی که مرتضوی 

قرار است بگیرد، بی اطالعم.

اصالح طلبان پس از چندی سکوت بعد از لغو همایش انتخاباتی 
خود، خبرس��از ترین جناح سیاسی کش��ور در فضای انتخابات 
کشور بودند. طیف منفردین اصالح طلب اعالم کردند پنج شنبه 
هفته جاری نامزد خود را مشخص خواهند کرد. به نظر می رسد 
عدم برگزاری همایش انتخاباتی اصالح طلبان، اختالف نظر این 
جریان را دو چندان کرده است. افزایش شکاف میان اصالح طلبان 
منفرد و آن دس��ته از اصالح طلبانی که خواستار ورود منسجم 
اصالح طلبان به انتخابات هستند، در حالی است که سرنوشت 

برگزاری کنگره انتخاباتی این جناح در هاله ای از ابهام است. 

برگزاری همایش انتخاباتی اصالح طلبان 
بر اساس گزارشی که فارس از فعالیت های اصالح طلبان منتشر 
کرد،  قرار اس��ت امروز )سه شنبه( س��ران این جبهه نشستی 
برگزار کنند و مسائلی را مورد بحث و بررسی قرار دهند که از 
جمله این مسائل »پیشنهاد برگزاری کنگره انتخاباتی در دهه 
اول اسفند« است. بر اس��اس این گزارش جبهه اصالح طلبان 
برگزاری این کنگره را به ش��ورای مرکزی جبهه اصالح طلبان 
پیشنهاد داده اس��ت که در صورت تصویب، این کنگره اوایل 
اسفندماه برگزار می شود. اگر این خبر که کنگره قبلی به خاطر 
عدم پذیرش ش��روط دس��تگاه های امنیتی لغو شده، درست 
باشد، هیچ سرنوشت روشنی برای برگزاری کنگره انتخاباتی 
اصالح طلبان قابل پیش بینی نیست. بر اساس این خبر، در این 

کنگره از سیدحس��ن خمینی نیز برای حضور دعوت به عمل 
خواهد آمد. 

کاندی�دای مردم س�االری پنج ش�نبه مش�خص 
می شود 

در حالی که اصالح طلبان ت��الش دارند به صورت منس��جم وارد 
عرصه انتخابات ش��وند، طیفی از این جناح ک��ه چهره هایی نظیر 
مصطفی کواکبی��ان آن را نمایندگی می کند،  اعالم کرده اس��ت 
پنج ش��نبه هفته جاری کاندیدای این طیف مش��خص می شود. 
به نظر می رس��د کاس��ه صبر این طی��ف از اصالح طلب��ان برای 
ورود مس��تقل به انتخاب��ات لبریز ش��ده و دیگر حاضر نیس��تند 
منتظر کنگره یا هر تصمی��م دیگر رهبران این جناح باش��ند، به 
 همی��ن خاط��ر تصمی��م گرفته اند ب��رای آن ک��ه از س��ایر رقبا 
جا نمانند، طی روزهای آینده نامزد خود را مشخص  کنند. هر چند 
دبیرکل حزب مردم س��االری گفته درباره کاندیدای این حزب در 
همایشی در روز پنج شنبه تصمیم گیری خواهد شد، ولی احتمال 
این که فردی جز کواکبیان نامزد نهایی این حزب شود بعید است، 
چرا که کواکبیان به عنوان تنها چهره ش��ناخته شده حزب مردم 
ساالری از اقبال خوبی بین سایر اعضا برخوردار است. در عین حال، 
کواکبیان که با مهر گفتگو می ک��رد، انتقاداتی نیز به برگزارکننده 
کنگره انتخاباتی اصالح طلبان داشت. وی با بیان این که ما حداکثر 
انعطاف را برای رس��یدن به حداقل کاندیداها خواهیم داشت، به 

برخی از این همکاری ها اش��اره کرد و گفت: ما تا حدی می توانیم 
 مش��ورت و تأمل کنیم، همایش��ی هم برگزار کردیم برای این که 
پیش مقدمه ای شود برای کنگره بزرگ اصالح طلبان و رسیدن به 
اجماع. وی گفت: همایش��ی که قرار بود توسط شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات برگزار شود، مقدمه ای بود برای اجماع اصالح طلبان 

که لغو شد. 

عارف ستاد انتخاباتی تشکیل نداده است 
به دنبال انتشار خبری مبنی بر تشکیل س��تاد انتخاباتی از سوی 

محمدرضا عارف مع��اون اول 
دولت اصالح��ات، دفترش با 
ص��دور اطالعی��ه ای، آن را 
تکذیب ک��رد. پیش تر برخی 
از س��ایت های خب��ری اعالم 
کرده بودند که عارف، س��تاد 
 انتخاباتی خود را تشکیل داده و 
علی اکبر اولیاء نماینده سابق 
یزد در مجل��س را ب��ه عنوان 
رییس س��تاد انتخاباتی خود 
منصوب کرده است. همچنین 
در این خب��ر اعالم ش��ده بود 
که روزنام��ه اصالح طلب بهار 
با حمایت ه��ای مالی عارف به 
رسانه رسمی عارف تبدیل شده 
است که البته این بخش توسط 
دفتر عارف تکذیب نشده است. 

درخواست حجاریان از خاتمی برای کاندیداتوری 
همچنی��ن یکی از س��ایت ها به نقل از س��عید حجاری��ان یکی از 
تئوریسین های جریان اصالحات خبر داد که او از سیدمحمد خاتمی 
رییس دولت اصالحات خواسته اس��ت برای دور یازدهم انتخابات 

ریاست جمهوری نامزد شود.
 بر اساس این خبر که »جهان« منتش��ر کرد، حجاریان از خاتمی 
درخواست کرده تا به میدان بیاید و برای اصالح طلبان »قلندری« 
کند. درخواست ها برای نامزدی خاتمی در حالی است که همایش 
 انتخاباتی ای��ن جناح که ق��رار بود هفت��ه قبل برگزار ش��ود، لغو 
ش��ده اس��ت. به نظر می رس��د تا زمانی که اصالح طلبان همایش 
انتخاباتی خود را برگزار نکنند، تکلیف نامزد این جناح مش��خص 

نخواهد شد.

احتمال برگزاری کنگره انتخاباتی اصالح طلبان

مرکل شکست خورداصالح طلبان »منفرد« به دنبال کاندیداتوری مستقل
انتخابات محلی نیدر زاکسونی که مقدمه ای برای انتخابات 
»صدارتی« آلمان محس��وب می ش��ود با پیروزی مخالفان 
»آنجال مرکل« به پایان رس��ید. به گ��زارش رویترز، احزاب 
چپ گرای »سوش��ال دموکرات« )SPD( و حزب سبزهای 
آلمان توانستند مشترکا یک کرسی بیشتر در انتخابات نیدر 
زاکسونی )زاکسون سفلی( کسب کنند و بدین ترتیب حزب 
دموکرات مسیح )CDU( به رهبری آنجال مرکل را شکست 
دهند. در همین رابطه »استفان ویل« ش��هردار هانوور و از 
اعضای حزب سوش��ال دموکرات گفت: کسب یک کرسی 
بیشتر در انتخابات بس��یار ارزشمند است. به نوشته رویترز، 
 در حالی که مرکل برای پی��روزی در انتخابات فدرال تالش 
می کند، نتیجه انتخابات نیدر زاکسونی یک شکست برای 

وی محسوب می شود.

 حمایت قطر 
از تبلیغات انتخاباتی نتانیاهو

به گزارش پای��گاه خبری دام پرس، »زیپ��ی لیونی« رییس 
حزب »الحرکه« )هاتنوعا( در اسرائیل افشا کرد که قطر اقدام 
به تأمین س��ه میلیون دالر از تبلیغات انتخاباتی »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل کرده اس��ت.لیونی در ادامه 
افزوده اس��ت که حزب »اس��رائیل خانه ما« هم حدود 2/5 
میلیون دالر حمایت مالی از قطر برای تبلیغات انتخاباتی خود 
دریافت کرده است. همچنین بنابر اعالم شبکه یک تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، لیونی از رابطه  گرم خود با همسر امیر قطر 
نیز سخن گفت. انتخابات سراسری اسرائیل قرار است، روز 
سه شنبه )امروز(برگزار شود و نتانیاهو تالش بسیاری دارد تا 

بار دیگر برنده این انتخابات باشد.

 احتمال استعفای 
اخضر ابراهیمی

خبرگزاری آناتول��ی ترکیه اعالم کرد ک��ه مأموریت اخضر 
ابراهیمی فرستاده س��ازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در 
س��وریه تا20 روز دیگر بنا بر اساس��نامه معمول در سازمان 
ملل متحد ب��ه پایان خواهد رس��ید. بر اس��اس قوانین این 
سازمان، مأموریت های دیپلماتیک اشخاص و مؤسسات تنها 
6 ماه اس��ت که البته این زمان قابل تمدید است. یک منبع 
دیپلماتیک از سازمان ملل متحد در همین راستا تأکید کرد 
که ابراهیمی ترجیح می دهد این زمان تمدید شود و وی در 

این سمت باقی بماند تا بتواند مأموریت خود را تکمیل کند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 مؤثرترین دفاع از امام 
کارآمد کردن نظام است

سید حسن خمینی    
 بهترین و مؤثرترین دفاع از امام خمینی )ره(، کارآمد کردن نظام جمهوری 
اسالمی اس��ت، چرا که این نظام، هم از نظر تئوریک و هم از نظر اجرایی 
حاصل فعالیت های امام خمینی)ره( بوده است. ضامن اصلی ماندگاری یک 
اندیشه در جوامع بشری کارآمد بودن آن در پاسخ به نیازهای انسان است. 
موضوعی که بیشتر از انسجام فلسفی و اعتبار علمی یک مفهوم در رواج و 
پایداری آن در جوامع بشری مؤثر است، کارآمد بودن آن اندیشه و تفکر یا 
فرهنگ در پاسخ دادن به نیازهای 
انسانی اس��ت. این که مشاهده 
می کنیم در قرن بیستم با وجود 
تالش های شدید مکاتب مادی، 
به خصوص مارکسیس��م علیه 
ادیان توحیدی و  حقیقت دین، 
دین در بسیاری از جوامع انسانی 
زنده ماند، به دلیل نقش دین در 
تأمین نیاز انسان به معنویت بود.
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هنوز فردی به ائتالف 1+2 اضافه نشده است

حسین مظفر رییس ستاد انتخابات ائتالف س��ه گانه اصولگرایان با بیان این که ائتالف 
س��ه گانه اصولگرایان بعد از انتخابات هم ادامه می یابد، گفت: فعال هیچ فردی به ائتالف 

اضافه نشده است.

در حالی که 
اصالح طلبان تالش 

دارند به صورت 
منسجم وارد عرصه 

انتخابات شوند، طیفی 
از این جناح   اعالم 

کرده است پنج شنبه 
هفته جاری کاندیدای 

این طیف مشخص 
می شود

 پاسخ الهام 
به درخواست دولتی ها

 قول وزیر 
برای برکناری مرتضوی

یک منبع آگاه در دولت درمورد کاندیداتوری غالمحسین الهام سخنگوی 
دولت ب��رای انتخابات یازدهم ریاس��ت جمهوری، گف��ت: الهام احتمال 

نامزدی خود را در انتخابات رد کرده است. 
  وی افزود: در دولت درخواس��ت های زیادی برای نام��زدی وی مطرح 
شده بود، اما الهام این درخواس��ت ها را قبول نکرده و گفته است کاندیدا 

نمی شود. 
 غالمحس��ین الهام در دولت احمدی نژاد  س��مت هایی همچون معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انس��انی رییس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر 
دادگستری و مشاور حقوقی رییس جمهور داش��ته است و در تازه ترین 
پست خود در دولت دهم، دوباره به عنوان سخنگوی دولت و معاون توسعه 

مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منصوب شده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: همکاران پارلمانی 
وزیر کار، قول داده اند تا سه شنبه جانشین س��عید مرتضوی مشخص شود. 
ابوالفضل ابوترابی در این باره گفت: پس از اع��الم رأی دیوان عدالت اداری در 
خصوص ابطال حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی، 
همکاران پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلس��اتی که با برخی 
نمایندگان مجلس داشتند از قول آقای ش��یخ االسالم اعالم کردند جانشین 

مرتضوی تا سه شنبه مشخص می شود. 
 وی افزود: این موضوع در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس 
نیست. همچنین اخباری که درباره مهلت مجلس برای برکناری مرتضوی و 
استیضاح وزیر کار منتشر شده است صحت ندارد. بر این اساس، هیأت عمومی 

دیوان عدالت اداری دوشنبه گذشته حکم مدیرعاملی مرتضوی را ابطال کرد.

عباس س��لیمی نمین درباره واکنش های تند به اظهارات 
دبی��رکل جبهه پی��روان خط ام��ام و رهب��ری درخصوص 
کاندیداهای انتخابات س��ال 88  گفت: تضعیف شخصیتی 
سیاس��ی که کارنامه و س��ابقه درخش��انی  در انقالب دارد 
و براس��اس همین کارنام��ه او را فردی صادق م��ی نامیم، 
امری مذموم است.کارش��ناس مسائل سیاس��ی، افزود: اگر 
اظهارنظرهای آقای عسگراوالدی مورد پسند بعضی ها نبوده، 
حق ندارند وی را مورد هجمه قرار دهند و اگر به این موضوع 

اعتقادی ندارند می توانند دالیل خود را ارایه کنند.
وی با بیان این که ما باید حریت در جامعه را تقویت کنیم و 
نه تخریب را، تصریح کرد: وقتی که فردی اظهارنظر می کند 
و ما در سالمت او شکی نداریم باید به سخنان او بیندیشیم 
و اگر هم آن را نمی پسندیم نباید واکنشی را نشان دهیم که 
شایسته نظام اسالمی نیست. س��لیمی نمین، ضمن دفاع 
از اظهارات عس��گراوالدی، ادامه داد: بای��د زمینه و فضایی 
 فراهم ش��ود که امکان طرح اظهارنظرهای مختلف در تمام 
زمینه ها در جامعه فراهم شود. وی با تأکید براین که همانند 
عسگراوالدی معتقد اس��ت کروبی و موس��وی سران فتنه 
نیس��تند، گفت: اینها افرادی هس��تند که خطایی مرتکب 
شدند و به واسطه اشتباه آنان فضایی فراهم شد که فتنه گران 

توانستند کمال بهره را برای رسیدن به اهداف خود ببرند.

نایب رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس با بیان این که 
با توجه به روند کند مذاکرات ای��ران و 1+5 احتمال تعلیق 
مذاکرات از س��وی ایران وجود دارد، گف��ت: اگر نمایندگان 
آژانس یا اربابانشان در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
ایران بخواهند از این مسأله به عنوان یک حربه استفاده کنند، 
ما هم به این مسأله فکر می کنیم که در روند مذاکرات تعلیق 

دو یا سه ساله ای ایجاد کنیم. 
منص��ور حقیقت پ��ور  نماین��ده م��ردم اردبیل، س��رعین 
و نمین با اش��اره ب��ه مذاکرات ای��ران و 1+5 گف��ت: اروپا و 
غرب بهان��ه ای را برای بازی ک��ردن با جمهوری اس��المی 
ای��ران  در خص��وص مذاک��رات هس��ته ای در دس��تور 
کار دارن��د و ب��ا این مس��أله به عن��وان یک بهان��ه برخورد 
 می کنند. وی افزود: دیپلمات های غرب��ی صالحیتی برای 
اظهار نظر درمورد گرایش��ات، تمایالت و فعالیت های ایران 
درمورد مسائل هسته ای ندارند و ایران فقط در برابر نهادهای 
بین المللی پاسخگوس��ت. حقیقت پور تصریح کرد: احتمال 
 این مسأله که طرف های مقابل ایران در مذاکرات هسته ای 
به دنبال طوالنی کردن این موض��وع بوده و نمی خواهند به 
نتیجه برس��ند، وجود دارد، همان طور که همیش��ه عنوان 
کرده ایم ما آماده مذاکره هس��تیم، اما ط��رف مقابل با این 

رویکرد نشان می دهد که تمایلی به این کار ندارد.

 دبی��رکل جامع��ه اصن��اف و ب��ازار ب��ا تأکی��د برای��ن که 
 احمدی نژاد ب��ه نتیجه جلس��ات مجلس با دول��ت پایبند 
نم��ی مان��د، گفت: اص��رار دول��ت ب��رای اجرای ف��از دوم 
هدفمندی،ب��ه دلی��ل مدیری��ت آراء م��ردم در انتخابات و 

ساپورت کاندیدای مورد حمایتش است.
احمد کریمی اصفهانی با اش��اره به جلس��ه مشترک دولت 
 و مجلس در رابط��ه با انج��ام مرحله دوم هدفمندس��ازی 
یارانه ها، گفت: تجربه نش��ان داده اس��ت این نشس��ت ها 
برای رییس جمه��ور اهمیت ن��دارد و به نتای��ج آن پایبند 
نخواهد ب��ود و در عمل کار خ��ودش را انج��ام خواهد داد. 
وی افزود: طبیعی اس��ت که دو قوه م��ی توانند با همفکری 
 و با توجه ب��ه مصالح نظ��ام و م��ردم، ف��از دوم هدفمندی 
یارانه ها را اجرا سازند، اما آنچه که در مرحله اول  اتفاق افتاد، 
این بود که اجرا مغایرت های زیادی با قانون تصویب ش��ده 
مجلس دارد، لذا همین امر مانعی است برای اجرای فاز دوم. 
دبیرکل جامعه اصناف و بازار تصریح کرد: دولت این قانون 
را هم می خواهد مانند دیگر اقداماتش نیمه تمام بگذارد، لذا 
 این گونه اقدامات تنها منجرب��ه بی اعتمادی مردم به دولت 
می شود. وی تأکید کرد: دولت در ماجرای اجرای فاز دوم قانون 
هدفمند سازی یارانه ها  تنها به دنبال منافع شخصی خودش 

است و  این امر با سوگندی که رییس جمهور خورده، مغایر است.

براساس جدیدترین اخبار دریافتی، ظاهرا دیوان محاسبات 
کش��ور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رییس کل 

بانک مرکزی را صادر کرده است. 
 شعبه س��وم مستش��اری دیوان محاسبات کش��ور ظاهرا 
حکم انفص��ال از خدمت محمود بهمن��ی رییس کل بانک 
مرکزی را به خاطر برداش��ت غیرقانونی ش��بانه از حساب 
بان��ک ه��ا باب��ت مابه التف��اوت ارز دریافتی در اس��فندماه 
 سال گذش��ته  صادر کرده اس��ت. دیوان محاسبات کشور 
آبان ماه گذش��ته رییس کل بانک مرک��زی را فراخواند تا او 
 درباره برداشت پول از حس��اب بانک ها بابت»مابه التفاوت

ارز دریافتی« مدارک و مس��تنداتی ارایه کند. بانک مرکزی 
هم در پی این درخواس��ت دیوان محاسبات، استمهال یک 
ماهه )مهلت( را خواستار شد که این خواسته با موافقت این 
دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت، اما محمود 
بهمنی رییس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا 
در این باره مدارک و مستندات ارایه کند. براساس روایت های 
 موجود، بانک مرکزی نباید مس��تقیما از حس��اب بانک ها

 پ��ول برمی داش��ت، بلکه هی��أت انتظام��ی بانک ه��ا باید 
موضوع را مورد بررس��ی قرار م��ی داد و در صورت تصویب، 
پرونده را برای برداش��ت از حس��اب بانک ها به قوه قضائیه 

ارجاع می داد.

دولتسیاست داخلی انرزی هسته ای مجلس

مخالفان عسگر اوالدی 
دالیل خود را مطرح کنند

 احتمال تعلیق مذاکرات
 از سوی ایران

احمدی نژاد به نتایج جلسه 
با مجلس، پایبند نمی ماند

 حکم انفصال از خدمت بهمنی
 صادر شد
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یادداشت

 زورگیری از سه زن جوان 
در اصفهان با سالح سرد

با حضور به موق��ع یک واحد گش��ت انتظامی پلیس مرکز اس��تان 
اصفهان، دو س��ارق که قصد زورگیری با سالح سرد از سه زن جوان 
را داشتند، حین فرار از دس��ت مأموران دستگیر ش��دند. سرهنگ 
حسن یاردوس��تی فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در خصوص 
جزئیات این حادثه اظهار داشت: مأموران گشت انتظامی یگان امداد 
این فرماندهی در راستای پیش��گیری از جرائم و برخورد قاطعانه با 
زورگیران و سارقان به عنف، حین گشت زنی در سطح شهر به دو مرد 
جوان که با سالح سرد قصد زورگیری از سه سرنشین زن یک دستگاه 
خوردوی ال۹۰ را داشتند، برخورد کرده و بالفاصله برای دستگیری 
آنان وارد عمل می شوند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان 
این که از متهمان یک تیغه سالح سرد کش��ف و ضبط شد، تصریح 
کرد: هر دو متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و با شکایت 

شاکیان پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

 افزایش متکدیان 
حاکی از کم کاری شهرداری است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان به ایسنا گفت: طبق آخرین آمار 
بیش از 23 درصد از متکدیان جمع  آوری شده از سطح شهر اصفهان 
اتباع بیگانه و به ویژه افاغنه هس��تند. محمود محمدزاده با بیان این 
که ش��هرداری وظیفه جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی را بر 
عهده دارد، اظهار داش��ت: افزایش ک��ودکان خیابانی و متکدیان در 
یک بازه زمانی در سطح شهر نشان دهنده کم کاری شهرداری است 
و بهزیستی در این زمینه هیچ مس��ئولیتی ندارد. وی با بیان این که 
شهرداری، کودکان و متکدیان خیابانی را پس از جمع آوری به مراکز 
بهزیستی تحویل می دهد، افزود: به طور میانگین ساالنه بین یک هزار 
و3۰۰ تا یک هزار و5۰۰ کودک خیابانی و متکدی به مراکز بهزیستی 

استان اصفهان تحویل داده می شوند.

کشف نقوش دوران قراقویونلو 
معاون می��راث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،  صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان به ایرنا گفت: در مرحله اول مرمت بنای 
تاریخی امامزادگان درب امام  اصفهان، تزئینات نقاش��ی متعلق به 
دوران قراقویونلو از زیر الیه های زیرین نمایان ش��د. ناصر طاهری با 
اشاره به این که عملیات مرمت و احیای رواق شرقی امامزادگان درب 
امام، شامل الیه برداری،  تجدید گچ کشی، مرمت و احیای نقوش و 
پاکسازی آزاره ها انجام شد. وی افزود: این بنا در طول سالیان گذشته 
به دلیل نفوذ رطوبت از س��قف و کف، عوامل طبیعی و انسانی و نیز 
بازسازی های غیر اصولی در گذشته های دور، دچار فرسودگی شده 
بود. طاهری افزود: برای بازسازی امامزادگان درب امام، یک میلیارد 

و2۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

17 وقفنامه متعلق به بانوان است
مدرس دانشگاه الزهرا )س( گفت: تحقیقی که با موضوع وقف در دوره 
صفویه در استان اصفهان انجام شد نش��ان داد که از 5۹ وقف دوران 

صفویه، 17 وقفنامه متعلق به بانوان است. 
نزهت احمدی افزود: این موضوع بس��یار قابل توجه است و نیم قرن 
بعد از این که اصفهان به عنوان پایتخت انتخاب ش��د، وقفنامه های 
زنان نیز زیاد شده است. وی اظهار داشت: در گذشته و امروز بیشترین 
موقوفات زنان مربوط به مدارس اس��ت، هر چند که ساخت مدرسه 
هزینه زیادی را می خواس��ت و واقف باید تمکن مالی زیادی داشت، 
ولی زنان در آن دوران به دلیل تمکن مالی که داشتند، دست به چنین 
وقف هایی می زدند. این مدرس دانشگاه با اشاره به تصور غلطی که 
در باره حضور محدود زنان در عرصه های مختلف تاریخی و اجتماع 
وجود داشته اس��ت، گفت: با توجه به موقوفاتی که از سوی زنان در 
سالیان گذش��ته صورت گرفته، واقعیت با چیزی که برایمان متصور 

بوده، بسیار متفاوت است.

خودروها بالی جان مردم شده اند
ش��هردار اصفهان گفت: با توجه به عدم تطابق معابر ش��هر با تعداد 
وس��ایل نقلیه و ازدیاد روز اف��زون آنها خودروها ب��الی جان مردم 
ش��ده اند. مرتضی س��قائیان نژاد با انتقاد از ورود قابل توجه روزانه 
خودروهای جدید به خیابان های شهر تصریح کرد: مدیریت شهری 
هرچه خیابان، روگذر و زیرگذر احداث کند به علت حجم قابل توجه 
خودرو  در معابر شهر فایده ای ندارد، به گونه ای که خودروها بالی 
جان مردم شده  اند، به ش��کلی که7۰ درصد آلودگی هوای اصفهان 
متعلق به خودروهاست. وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 
خشکی زاینده رود گفت: تمدن اصفهان بر حسب رودخانه زاینده رود 
شکل گرفته و اکوسیس��تم منطقه مرکزی کش��ور به این رودخانه 
وابسته است. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: برای جاری شدن آب 
در این رودخانه الزم است، مدیریت یکپارچه بر روی زاینده رود شکل 

بگیرد و برداشت های آب کنترل شود.

گشتی در اخبار

 حذف سنگسار 
از قانون مجازات اسالمی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس 
 محمدعلی اسفنانی

 
پس از تصویب نهایی در کمیسیون قضائی مجلس الیحه مجازات اسالمی 

به شورای نگهبان رفته است.
 درمورد رجم، مجموع نظریات این بود که اگر لفظ رجم یا سنگسار در قانون 
مجازات اسالمی نیاید، مناسب تر اس��ت، از این رو در پیش نویس الیحه 
مجازات اسالمی هم لفظ رجم آورده نشده بود.  شورای نگهبان درمورد این قضیه 

ایراد وارد کرده بود که با رفع ایراد 
در حال حاضر، عبارت رجم در 
الیحه مجازات اسالمی گنجانده 
شده است، منتها مجازاتی برای 
آن در قانون مش��خص نشده و 
مجازات آن من��وط به مجازات 
شرعی شده و همان مجازاتی که 
در شرع اسالم وجود دارد در نظر 

گرفته شده است.
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چهره روز
رسیدگی بیشتر پزشکان به دانش آموزان شین آبادی

علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در بازدید از بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی 
کاظم )ع( اصفهان که به منظور مالقات با دانش آموزان ش��ین آب��ادی صورت پذیرفت، بر 

رسیدگی بیشتر مسئوالن بیمارستان به این بیماران تأکید نمود.
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مدیرعامل تاکسیرانی اصفهان گفت: در صورت آماده شدن بستر برای انجام 
رایگان معاینه فنی تاکسی ها در اصفهان، این موضوع می تواند راهکاری کارآمد 
برای کاهش آلودگی ها باشد. رمضان تاجمیر ریاحی  افزود: خودروهای حمل 
و نقل عمومی به خصوص تاکسی ها که به طور میانگین روزانه2۰۰ کیلومتر 
مس��افت را طی می کنند، نیاز بیش��تری به تعمیرات و معاینه فنی دارند. وی 
ادامه داد: سازمان تاکس��یرانی، تمام توان خود را برای آسایش هر چه بیشتر 
رانندگان تاکسی به کار گرفته است و درصدد است با توجه به مصوبات شورای 
 ش��هر و همکاری ش��هرداری، اقدام به دائمی کردن معاینه فنی تاکس��ی ها 
به صورت رایگان کند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان افزود: نباید 
هزینه های باالی نگهداری و تعمیرات تاکسی ها سبب شود رانندگان از معاینه 

منظم خودروهای خود سرباز زنند.

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در اوایل 
سال ۹2،کنگره علمی امدادرس��انی در بحران های هسته ای در اصفهان 
برگزار می شود. محمد نوید متقی با اشاره به این که کنگره علمی امدادی 
با عنوان امدادرسانی در بحران های هسته ای با اعالم فراخوانی در سراسر 
کشور در جمعیت هالل احمر استان اصفهان برگزار می شود، افزود: کنگره 
کشوری امدادرس��انی در بحران های هس��ته ای، ابتدای سال ۹2 برگزار 
می شود. معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
این که مهلت ارسال مقاالت تا 12 اسفند ماه سال جاری است، تأکید کرد: 
محورهای اصلی این کنگره، انرژی هسته ای و آموزش امداد، آلودگی های 
ناشی از نشت مواد رادیواکتیو و چگونگی مقابله با آنها ومدیریت بحران در 

بحران های هسته ای است.

قبل از اسالم صنایع دستی حرفی برای گفتن داشت 
و بعد از اس��الم حرفی از جنس��ی دیگر؛ آنچنان که  
سمت و سو یش به سوی دین و دین مداری گرائید، 
تا جایی که غروب فرش��چیان یادآور صحرای غریب 
کربال شد و دیگر هنرها دس��ت در دست یکدیگر بر 
قامت درب ها آذین بسته ش��دند تا در حرم یار جای 
گیرند. صنایع دس��تی ایران با دس��تان هنرمندی 
ساخته می شود که در پس هر پیچ و خمش دنیایی 
از رازها و عش��ق ه��ا و اردات ه��ا نهفته اس��ت و به 
همین دلیل جایگاه خود را در دنیا پیدا کرده است، 
 هنری که زمانی هنر- صنعت ب��ود و از راه فروش آن 
جنگ هایی اقتصادی مدیریت می شد، اما اکنون تنها 

برای منسوخ نشدنش تالش می شود.
صنایع دس��تی یکی ازمقوله های مهمی اس��ت که 

می توان��د دراقتصاد و اش��تغال زایی س��همی مهم 
و بسزا داشته باش��د. صنایع دس��تی در جای جای 
زندگی می تواند کاربرد داش��ته باش��د. دکورهایی 
 که تهیه کنندگان تلویزیونی س��ریال ها می سازند

که گاهی تجم��ل گرایی را فریاد م��ی کند، با تزئین 
صنای��ع دس��تی، روح و فرهن��گ ایران��ی را تبلیغ 
مضاعف می کنند. یکی از این هنرمندان، عزیزالهی 
اس��ت. مجید عزیزالهی آث��ار زی��ادی از درب هایی 
که قدیم ها یادآور حج��ب وحیا در ای��ران بود را به 
آمریکا فرستاده اس��ت؛ درب هایی که بکوب و کلون 
داش��ت. اگر ظریف می زد یعنی این که زنی پش��ت 
در اس��ت و اگر زمخت می نواخ��ت نمایانگر وجود 
 مردی میهمان پش��ت در بود. خ��ودش دراین باره 
م��ی گوید:»رس��تورانی که ب��ا این درب ه��ا مزین 

 ش��ده بود، مخاطب های خاص خودش را داش��ت و 
این که فرهنگ دینی کش��ورمان در قاب هنر در آن 
 مکان عرض ان��دام می کرد باعث ش��گفتی عده ای

شده بود«؛  این از تأثیر ش��گفت انگیز هنر در تبلیغ 
فرهن��گ و دی��ن. البت��ه از آن اعتب��ار واقتدارحاال 
چی��زی نمانده اس��ت.» ش��اگردانی داش��تم که به 
دلی��ل مش��کالت مال��ی و ع��دم توجه مس��ئوالن 
مجب��ور ش��دم عذرش��ان را بخواه��م، در حال��ی 
که اگر مس��ئوالن دلس��وزانه برخورد م��ی کردند و 
 متوج��ه اهمیت نق��ش صنایع دس��تی در اقتصاد و

 اش��تغال زایی بودند امکاناتی فراهم م��ی کردند تا 
با وجود همین چند ش��اگرد، درآم��د قابل مالحظه 
ای داشته باش��یم، چرا که س��فارش های زیادی از 
کشورهایی مثل امارات داشتیم، اما به دلیل مشکالت 

 مالی و کمب��ود نیرو و امکان��ات نتوانس��تیم از این 
موقعیت های مهم اس��تفاده کنی��م« . عزیزالهی از 
روزهای رونق، با آه وحسرت یاد می کند. این در حالی 
 اس��ت که صاحبنظران در توصیه های خود به ویژه

ب��ر قابلیت ه��ا و ویژگ��ی ه��ای  صنایع دس��تی از 
جمله نیاز به س��رمایه اندک برای ایجاد، راه اندازی 
و بهره ب��رداری، کارب��ردی بودن این صنای��ع و نیاز 
به س��رمایه گذاری اندک س��رانه ب��رای ایجاد یک 
ش��غل، عدم نیاز به تخصص های فن��ی و حرفه ای 
باال و سازگاری و استفاده از مهارت های بومی، بازار 
س��اده فروش محصوالت و باالخره قابلیت و توانایی 
ایجاد درآمدزای��ی تکیه دارند. ب��ازار داخلی صنایع 
دستی ایران، بازاری است س��نتی و تا به حال برای 
گسترش آن بازاریابی و تبلیغات صورت نگرفته است. 
 از خصوصیات مهم این بازار، سود سرشار واسطه ها
 در ام��ر توزی��ع م��واد اولیه مص��رف و داد و س��تد

آن است. به طورکلی نقش صنایع دستی دراقتصاد 
ایران آنچنان که رسما اعالم شده »کمک به توسعه 
 اقتصادی، ایجاد ش��غل، س��رمایه گ��ذاری اندک و 
بهره وری باالس��ت« که این پتانس��یل ها در صنایع 
دس��تی موجود اس��ت و متأس��فانه گویا مسئوالن، 
خود را به خواب خرگوش��ی زدند، در حالی که رهبر 
معظم انقالب بارها تأکید بر »اهمیت اشتغال زایی« 
در این حوزه کرده اند. نمونه ب��ارز این بی مهری ها 
حذف بن��د 11۹ قانون که مربوط ب��ه خرید صنایع 
دس��تی داخلی بود از الیحه بودجه س��ال ۹1 بود تا 
ب��ازار صنایع دس��تی همچن��ان در آرزوی روزهای 
خوش بماند. بن��د 11۹ قانون بودجه س��ال13۹۰ 
تمامی دستگاه ها و مؤسسات متعلق به قوای سه گانه 
را موظف کرده اس��ت ت��ا حداقل ی��ک دهم درصد 
 از اعتبارات عمرانی س��اختمانی خ��ود را به  منظور

رعایت هر چه بهتر معماری اسالمی در ساختمان ها و 
انتقال پیام های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری 
منقول و غیر منقول اختصاص دهن��د. در این بند از 
قانون تأکید ش��ده که این آثار باید تولید هنرمندان 
ایرانی داخل کشور باشد، همچنین انتخاب و تقویم 
آثار ب��ر طبق آیین نامه ای اس��ت که توس��ط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی و سازمان میراث فرهنگی 
و صنایع دس��تی و گردش��گری تدوین می شود و به 
 تصویب هیأت وزیران می رس��د، اما با ناباوری تمام، 

این بند از بودجه ۹1 حذف شد تا شوکی به بدنه این 
حوزه مظلوم وارد شود.

جای خالی وزارتخانه به جای سامان
اما اگر قرار اس��ت صنایع دستی پا به پای نفت پیش 
برود و در این عرصه به اشتغال زایی جوانان و جذب 
گردشگر کمک شود، باید به فکر تشکیل وزارتخانه 
در این حوزه بود، چرا که نفت وزیر و وزارتخانه دارد، 
اما صنایع دس��تی ندارد. در این حوزه کسی نیست 
که بر سکوی مجلس بایس��تد و جوابگوی کمبودها 
و بی خیالی های مسئوالن باش��د. بی قانونی در این 
حوزه و عدم وج��ود ارگانی قوی ک��ه از آن حمایت 
کند رشته های خیال رسیدن به صادرات غیر نفتی 
را پنبه می کند و نوبه نوعوض ش��دن مدیریت ها و 
طرح و برنامه هایی که نیس��ت و یا کمرنگ اس��ت، 
یاری دولت و البته عزم ملی و همیاری رس��انه ها را 
برای رها کردن ای��ن حوزه از خط قرم��ز می طلبد. 
یکی از پژوهشگران میراث فرهنگی با اعالم این که  
گویا مس��ئوالن اهمیت زیاد حوزه میراث فرهنگی 
و صنایع دس��تی را در جذب توریس��ت و درنتیجه 
اش��تغال زایی و درآمدزایی نمی دانند، اعتقاد دارد  
اگر س��ازمان میراث فرهنگی ب��ه وزارتخانه تبدیل 
می شد، بودجه مستقلی داش��ت وانتصاب یک وزیر 
 برای این حوزه، نظارت بر عملکرد را قوی تر می کرد

و در برابر نواقص و کم کاری ها مسئول بود. علیرضا 
محمدی در ادامه با تأکید ب��ر این که در حال حاضر 
کس��ی در برابر میراث فرهنگی و اتفاقاتی که در این 
حوزه می افتد پاسخگو نیست،پیشنهاد داد درصورت  
وزارتخانه شدن، برنامه های توسعه ای را هم درداشته 
باشد. این روزها وضعیت توریست حال و روز خوبی 
ندارد. اگر سری به هتل های مطرح شهر بزنید متوجه 
می ش��وید که بس��یاری از اتاق ها خالی است و این 
نشان دهنده این است که تبلیغات و جذب توریست 
 در کشور ما نابسامان بوده و تبلیغات و اطالع رسانی

 در معرفی آثار و اماکن تاریخی کشور ضعف دارد.  این 
در حالی است که ایران دارای جاذبه های گردشگری 
بس��یاری اس��ت که می توان��د باعث ایج��اد درآمد 
وهزینه های قابل توجهی باشد که متأسفانه با وجود 
دغدغه بس��یاری از نمایندگان مجلس و مسئوالن 

متعهد، مورد غفلت واقع شده است.

علی رغم تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقالب وحذف ناباورانه یک بند از قانون

ورود ممنوع صنایع دستی و خواب زمستانی مسئوالن

الهه آهنگ چکش بر قامت مس، طرح آبی های فیروزه ای که یادگاری ازآبی آسمان است ...؛ همه اینها شگفتی هایی است که صنایع 
دستی این سرزمین  متمدن دو هزار و پانصد ساله را از دیگران متمایز می کند. شگفتی هایی که فهمش برای توریست بسیار  راستین

شیرین و خریدش آسان است.

 معاینه فنی 
رایگان تاکسی ها

تکان نخوردن مناره های»منارجنبان«     
قطعی نیست

کارشناس مسئول میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری به فارس 
گفت: تکان نخوردن مناره های منارجنبان قطعی نیس��ت. هوشنگ امیری 
با اشاره به این که تکان خوردن یا نخوردن مناره های منارجنبان بستگی به 
نتیجه مطالعات آسیب شناس��ی دارد که  بر روی بنای منارجنبان در حال 
انجام است، گفت: منارجنبان بیش از7۰۰ س��ال قدمت  دارد و با توجه به 
س��ن باالی بنا، کارشناسان س��ازمان میراث فرهنگی در حال بررسی های 
آسیب شناسی هستند که آیا تکان دادن مکرر مناره ها آسیبی به شالوده بنا 
و خود مناره ها می رساند. کارشناس مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری تصریح کرد: کارشناسان بر اساس نتیجه ای که از این مطالعات 
می گیرند، تنظیم می کنند که آیا مناره ها تکان بخورند یا تکان دادن آن به 
یک نحو دیگری انجام ش��ود و یا این که در فواصل زمانی مشخص مناره ها 
را تکان بدهند. وی با بیان این مطلب که در حال حاضر مناره ها در دس��ت 
مرمت است، افزود: تعدادی طرح پژوهشی آسیب شناسی هم بر روی بنای 
منارجنبان توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در حال انجام است و 
نظری که سازمان میراث فرهنگی دارد این است که برای جنباندن مناره ها 
محدودیت ایجاد کنند که به بنا آس��یب نرسد، چون بنای منارجنبان برای 
تکان خوردن مکرر ساخته نشده است. امیری اذعان داشت: ما در عین حال 
که برای حس تنوع طلبی گردش��گران احترام قائل هس��تیم، باید به فکر 
حفاظت بنا نیز باشیم و به این نکته فکر کنیم که این بنا کهنسال است و باید 

برای نسل های بعد هم باقی بماند.

توقف جابه جایی سردر دانشگاه 
صنعتی اصفهان، تا اطالع ثانوی

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان به فارس گفت: طبق دستور مقام 
عالی وزارت، توقف ساخت و جابه جایی سردر دانش��گاه صنعتی تا زمان 
جلب افکار عمومی شهرستان خمینی شهر و بررسی های کارشناسانه صادر 
شد. محسن صرامی با اشاره به  این که با وجود صدور دستور توقف عملیات 
سر در دانشگاه، مدیریت دانشگاه تاکنون هیچ گونه حرکتی مبنی بر ایجاد 
تفاهمات دو جانبه و تعامل با مسئوالن شهرستان از خود نشان نداده است، 
افزود: طی جلس��ه ای با وزیر علوم مقرر ش��د که در نشست سه جانبه ای 
متش��کل از اعضای وزارتخانه، کارشناس��ان مطرح و نماینده شهرستان، 

مشکالت موجود بررسی و تصمیمات نهایی اتخاذ شود.
نماینده شهرستان خمینی ش��هر گفت: مدیران دانش��گاه صنعتی باید 
متوجه این موضوع باش��ند که در تصمیم گیری ب��رای حوزه جغرافیایی 
خمینی شهر، مسئوالن شهرستان اعم از نماینده و امام جمعه و فرماندار 
از ارکان اصلی محس��وب می ش��وند و بی توجهی به این امر عواقب خوبی 
از لحاظ جلب اف��کار عمومی نخواهد داش��ت. این مقام مس��ئول افزود: 
تصمیم گیری ه��ای یکجانبه در یک محدوده جغرافیایی پس��ندیده یک 
مقام علمی نیست. صرامی با بیان این که مبنای نظام جمهوری اسالمی 
نیز از آغاز بر پایه مردم محوری و اجتناب از خودمداری و یکجانبه نگری 
و اس��تبداد بوده، اذعان داش��ت: احترام به دغدغه های هویتی، علمی و 
شخصیتی مردم شهرستان خمینی ش��هر، مورد تأکید شخص وزیر علوم 

در این ارتباط بوده است.

رییس پلیس فتای اس��تان اصفهان گفت: اطالعات ش��خصی، کاری و 
محرمانه خود را در پروفایل حساب کاربری پیام رسان خود قرار ندهید، 
زیرا دیگران ممکن اس��ت از این اطالعات برای هدف قرار دادن ش��ما 

استفاده کنند. 
 س��تار خس��روی با اش��اره به این که برخی از تهدیدها در اس��تفاده از 
 پیام رسان ها)مسنجرها( وجود دارد، اظهار کرد: ارتباطات پیام رسان ها

رمزنگاری نمی ش��ود و از پیام رسان ها برای ارس��ال اطالعات محرمانه 
استفاده نکنید، چرا که ممکن است دیگران قادر به شنود مکالمه متنی، 

صوتی و تصویری شما باشند. 
وی افزود: در رابطه با هر گونه فایلی که از طریق پیام رس��ان ها دریافت 
می کنید، بسیار احتیاط کنید و تنها دریافت فایل را از کسانی بپذیرید که 
آنان را می شناسید و همیشه فایل ها را پیش از باز کردن با آنتی ویروس 
اسکن کنید. رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: از رمزهای 
عبور قوی برای حساب کاربری پیام رسان خود استفاده کنید. وی ادامه 
داد: اطالعات ش��خصی زیادی را در پروفایل حساب کاربری پیام رسان 
خود قرار ندهید، زیرا دیگران ممکن است از این اطالعات برای هدف قرار 
دادن شما استفاده کنند. خسروی توصیه کرد: هیچ گاه از پیام رسان برای  
موضوعات محرمانه، شخصی و کاری استفاده نکنید. وی افزود: همیشه 
نرم افزار پیام رسان خود را به روز نگه دارید و به صورت مرتب، رمز عبور 

خود را تغییر دهید.

اطالعات شخصی خود را 
در مسنجر دیگران قرار ندهید

 برگزاری 
کنگره امدادرسانی



چهره روزیادداشت

آمارتعدادبازدیدکنندگان خارجی 
یازدهمین نمایش��گاه بین المللی 
صنعت کش��اورزی، ماشین آالت 
و خدمات وابسته در حال افزایش 

است.
طب��ق آخری��ن اخبار س��تاد این 
نمایش��گاه، 64 بازدیدکنن��ده از 
22 کش��ور جه��ان در یازدهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت کش��اورزی، ماش��ین آالت و خدمات 
وابسته حضور دارند.10 نفر از این میهمانان از کشور ترکیه، شش  نفر 
از کشور هند و همین تعداد از کش��ور چین،پنج نفر از فرانسه،چهار نفر 
از مجارستان، س��ه نفر از عمان، دو نفر از کره و از هر کدام از کشورهای 
مال��زی، آلبانی، مالت، مول��داوی، اکراین، گرجس��تان، رومانی، اردن، 
فنالند،یونان و بحرین نیز یک نفر هستند. در بین این افراد نام مقاماتی 
چون وزیر کشاورزی ایالت آجارای گرجستان، رییس کنوانسیون های 
 س��ازمان فدرال محص��والت کش��اورزی مالزی، رؤس��ای بخش های 
ماشین آالت کش��اورزی و رؤس��ای اتاق های بازرگانی چندین کشور 
به چش��م می خورد که از نمایشگاه صنعت کش��اورزی اصفهان دیدن 
خواهند کرد. دیگر میهمانان خارجی این نمایشگاه از اساتید دانشگاه، 

کارشناسان کشاورزی و تجار و بازرگانان این رشته هستند.

خبر ویژه

4
 85 درصد مردم مهار تورم را بر افزایش یارانه نقدی ترجیح دادند

 نتایج نظرس��نجی برنام��ه تلویزیونی »پایش« با ش��رکت ی��ک میلی��ون و 300 هزار نفر نش��ان داد که 
85 درصد مردم به مهار تورم به جای افزایش یارانه های نقدی رأی دادند. در این نظرسنجی 85 درصد به 

گزینه دوم، یعنی مهار تورم و 15 درصد به افزایش یارانه های نقدی رأی دادند. 
تغییر قیمت سوخت صحت ندارد

 وزیر امور اقتصادی و دارایی
سید شمس الدین حسینی

متأسفانه برخی رسانه ها بدون ذکر منبع و مستندات، آمار و ارقامی 
درباره تغییر قیمت ها به ویژه بنزین و گازوئیل در گام دوم هدفمندی 
یارانه ها اعالم می کنند که صحت ن��دارد و آن چیزی که برای خود 
ما هم تعجب آور است، مطرح ش��دن برخی از ارقام و اعدادی است 
که هیچ مبنایی ندارد. هرگاه تصمیمی در این باره گرفته ش��ود در 
زمان مناس��ب اعالم خواهد ش��د، بنابراین بای��د از برخی فضاهای 
کاذبی که این ن��وع خبرها ایجاد م��ی کند، پرهیز ش��ود. اقداماتی 
که در ماه ه��ای اخیر انجام 
ش��د از جمله انتش��ار اوراق 
مش��ارکت، تعدیل و کاهش 
قابل توجه اضافه برداش��ت 
بانک ها به مدیریت نقدینگی 
کش��ور کمک می کن��د. در 
حال تدارک منابع مورد نیاز 
برای عیدی و توزیع اسکناس 

کافی برای مردم هستیم.
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تصویب  طرح معافیت 
مالیاتی مسکن مهر

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: در نشست گذشته 
کمیس��یون عمران مجلس، کلیات طرح معافیت مسکن 
مهر از مالیات م��اده 104 قانون مالیات های مس��تقیم به 
تصویب رس��ید. محمد دامادی با تأکید برتصویت کلیات 
این طرح از سوی نمایندگان، اظهار داشت: طرح معافیت 
 مس��کن مهر از مالی��ات م��اده 104 قانون مالی��ات های

مس��تقیم از س��وی تع��دادی از نماین��دگان مجل��س با 
 هدف معافی��ت صاحبان مس��کن مهر که اغلب از اقش��ار 
کم درآمد جامعه اند، مصوب شد. وی تصریح کرد: در این 
نشست مقرر شد اعضای کمیسیون در مورد طرح مذکور 
بررسی های کارشناس��ی را انجام دهند و جزییات آن در 

جلسات بعدی کمیسیون عمران مجلس بررسی شود. 

ایرانی ها از کدام فروشنده 
خودرو راضی ترند؟

نتای��ج تحقیق اندازه گی��ری رضایت مش��تریان از فروش 
خودروهای س��واری ب��رای نهمین دوره متوالی از س��وی 
شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران انتشار یافت 
که در آن ب��رای چهارمین دوره متوالی، ش��رکت آس��ان 
موتور باالترین میزان رضایت مش��تریان از فرآیند فروش 
را کس��ب کرده اس��ت. در این تحقیق با 202/108 نفر از 
 خریداران خودروهای سواری از 10 شرکت عرضه کننده

خودرو که بی��ش از 60 م��دل خودروهای س��واری را به 
مش��تریان عرضه کرده بودند، مصاحبه انجام ش��ده است. 
در شش ماهه اول س��ال 91، بر خالف دوره های گذشته 
رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری 
با افتی 5 درصدی مواجه بوده که بیشترین علت افت ناشی 
از پایین آمدن رضایت مش��تریان از خصوصیت »تحویل 
خودرو طبق زمان مق��رر در قرارداد خرید« اس��ت. تعداد 
خودرو تحویل داده ش��ده به مش��تریان نیز در شش ماهه 
اول سال91 در مقایس��ه با شش ماهه دوم سال90 بیش از 
48درصد افت داشته که بیشترین افت فروش از آن گروه 
بهمن با بیش از 68درصد افت و در نقطه مقابل تنها شرکتی 
که رشد تحویل خودرو را تجربه کرده است، شرکت مدیران 

خودرو با2/9 درصد رشد در این بازه زمانی است.
گفتنی است، شرکت ایرتویا به علت عرضه محدود خودرو 
در ش��ش ماهه اول س��ال 91، در رتبه بندی رضایتمندی 

مشتریان از خدمات فروش قرار نگرفته است. 

اخبار کوتاه

حسن کامران در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، به صراحت موضع 
خود را در قبال دستگاه ها اعالم کرده و گفته که عملکرد خود را در 
خصوص حمایت از تولید ملی ارایه دهن��د؛ چرا که در حال حاضر 
حضور  غول های قدرتمند اقتصادی که همواره کاالهایشان با نام 
جنس خارجی در کشور ارایه می ش��ود، تولید ملی را به گمنامی 
کشانده است و همین باعث شده که مسئوالن بیشتر از گذشته به 
اقتصاد و صنعت اصفهان که روزگاری حرفی برای گفتن داش��ت، 

نیم نگاهی بیندازند.
همین عامل باعث شد که حسن کامران در جمله ای صریح، مدیران 
دستگاه ها را به فکر عدد و رقم هایی بیندازد که تا پایان سال باید در 

خصوص حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی ارایه دهند.  
این نماینده منتقد و حامی طبق��ه کارگر، همچنین در حمایت از 
تولیدکنندگان واقعی، تصریح کرده که آنها باید تقویت ش��وند و 
 این افراد نباید برای مراجعه به دستگاه های متولی خود با مشکل 
روبه رو باش��ند. این گفته های کامران نقطه امیدی اس��ت برای 

صنعتگرانی که پشت درهای بس��ته وام های دولتی یا تسهیالت 
بانکی تنها ورشکستگی را به چش��م دیده اند و همواره در حسرت 
نگرانی از ورود کاالهایی که قرار است جایگزین بومی سازی شود 

مانده اند.
 بماند ک��ه محمد پناه��ی، مدیرعامل ش��رکت اصفه��ان دما این 
حمایت ها را در حد رسانه ها دانس��ته و آن را غیر واقعی توصیف 
 کرده است؛ چرا که عمده مشکالتی که در این نمایشگاه ها مطرح 
 می شود، این اس��ت که تولید، اس��یر تصمیمات متناقض است، 
در حالی که اگر در تصمیم گیری ها با خود تولیدکنندگان مشورت 
شود، گره های تولید باز می شود و فلسفه تشکیل شورای گفتگو 
در مجلس پنجم هم همین بوده که در تدوین آیین نامه ها و قوانین 
یک کار میدانی با مشورت بخش خصوصی صورت گیرد؛ امری که 
در حد حرف ها و آیین نامه ها باقی مان��د تا به امروز که در گرداب 
پیچیده کاالهای خارجی گرفتار شده ایم؛ گرفتاری که نوسانات نرخ 
 ارز و دالر و مش��کالت اقتصادی موجود در کشور آن را پیچیده تر

کرده و سبب رکود بازار ها شده و این امری است که تثبیت آن یکی 
از مطالبات و خواسته های اکثر فعاالن صنعتی به شمار می رود.

در این میان، حمایت های دولتی هم در ماه های پایانی سالی که به 
نام حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود، آنقدر کمرنگ بوده که چیزی 
را دستگیر صادرکنندگان این کاالها نکرده و صادرات غیر مستقیم 
به قول مدیر عامل شرکت اصفهان دما، تنها به کشورهای همسایه 

مثل افغانستان عراق، آذربایجان و ترکیه محدود شده است.
بماند ک��ه خاصیت بومی س��ازی این اس��ت که در ابتدا س��خت 

است و ش��اید بازده اقتصادی 
زیادی نداشته باشد، اما فعاالن 
اقتصادی و صنعتگران بر این 
باورن��د ک��ه تولی��دات بومی 
 از طریق ای��ن نمایش��گاه ها

رون��ق بیش��تری بگی��رد و به 
خصوص جوانان گمنامی که 
دارای ابتکار و خالقیت هستند 
بتوانند خود را به بازار کسب و 
کار معرفی کنند؛کاالهایی که 
 قرار است بومی و ایرانی باشد. 
ای��ران رادیات��ور، گرمای��ران، 
آذروان و... برنده��ای رای��ج 
گرمایش��ی بازار که برچسب 
 بومی ب��ودن را با خ��ود یدک 

می کشند. 
اگر چه در حال حاضر به علت ورود رادیاتورهای پنلی ترکیه ای و 
آلمانی در بازار، فروش ایران رادیاتور با کاهش مواجه ش��ده، با این 
حال رادیاتورهای ایرانی همچنان از اقبال عمومی برخوردار هستند 
و این همان رسیدن به هدفی اس��ت که صنعتگران و مسئوالن به 

دنبال آن هستند.
نمایشگاه تأسیسات سرمایشی و گرمایشی از سال 81 با همکاری 
سازمان نظام مهندسی ساختمان آغاز به کار کرد. این نمایشگاه از 
آغاز دوره برگزاری تاکنون روند رو به رشدی داشته و برای ماندن 
 در بازار رقابت، مجموعه ه��ای بزرگ تجاری را ه��دف قرار داده 

است. 
شاهد این مدعا، حضور مهندس��ان تأسیسات و کارشناسان ارشد 
ساخت و ساز بوده که طی دو سال اخیر مخاطب اصلی و بازار هدف 
نمایشگاه محصوالت سرمایشی و گرمایش��ی را تشکیل داده اند؛ 
نمایشگاهی که برخالف نمایش��گاه های قبلی مورد توجه بیشتر 

مسئوالن هم قرار گرفت.

 سرمای پل شهرستان در گرمای نمایشگاه تجهیزات سرمایشی- گرمایشی 

درمان درد تولید در دست تولید کننده است

الدن  یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات سرمایشی- گرمایشی این بار بعد تازه ای گرفت 
و در سرمای زمستانی با حضور پررنگ مسئوالن گرم تر شد. با این که شرکت نمایشگاه های ایرانمنش

بین المللی طبق تقویم نمایشگاهی هیچوقت خالی از مخاطبان نمی شود، اما این بار با حضور 
نمایندگان مجلس و معاون استاندار رنگ تازه ای به خود گرفت تا مخاطبان او، یعنی تولیدکنندگان و صنعتگران، 
نمود استراتژیک کاالهایی این چنینی را بیشتر درک کنند. گرچه به قول بسیاری از کارشناسان، شاید علت حضور 

مقامات بلند پایه اصفهان که یکی از آنها بر کرسی مجلس تکیه زده، حمایت از تولید ملی است.

مهندس هاش��م امینی، مدیرعامل آب و فاضالب ش��هری استان 
اصفهان ضمن ارایه گزارشی از سازمان آب و فاضالب شهری استان 
به امضای تفاهم نامه همکاری فوالد مبارکه اصفهان با این سازمان 
در رابطه ب��ا تأمین آب موردنیاز خطوط تولید ناحیه فوالدس��ازی 
 و نوردپیوسته )س��با( و ش��رکت فوالد مبارکه در شهرستان های 
زرین ش��هر )لنجان( و مبارکه اش��اره کرد و گفت: ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان در سال 1344 تأس��یس شد و به عنوان 
اولین شرکت آب و فاضالب استانی است که متولی تأمین، انتقال و 
توزیع آب شرب بهداشتی در استان اصفهان و همچنین جمع آوری 
و انتقال و تصفیه فاضالب های خانگی در مجموعه اس��تان شروع 

به فعالیت کرد. 
ای��ن س��ازمان در س��ال 1369 همزم��ان ب��ا قان��ون تش��کیل 
ش��رکت آب و فاضالب ش��هری در مجلس ش��ورای اس��المی، به 
س��ازمان آب و فاض��الب ش��هری تغیی��ر ن��ام داد و از س��اختار 
 دولتی به س��اختار نیمه دولتی و براس��اس قانون تج��ارت تغییر

 ک��رد و در س��ال 1371 با عنوان ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
 اصفه��ان در چارچ��وب قوانی��ن فعالیت ه��ای خ��ود را ادام��ه 

داد.

تقریبًا تمام استان آب شرب دارد 
مهندس امینی افزود: در حال حاضر حدود 90 درصد از شهرهای 

استان اصفهان تحت پوشش شرب بهداشتی قرار گرفته که چیزی 
حدود 3/7 میلیون نفر جمعیت استان می شود. 

ضمن این که 62 درصد جمعیت اس��تان را تحت پوشش خدمات 
جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضالب را داریم. 

کسلب مقلام اول در بُعلد شلبکه های فاضلاب و 
تصفیه خانه فاضاب در کشور 

مدیرعامل آب و فاضالب استان افزود: در 25 شهر استان مشغول 
فعالیت های اجرایی در زمینه شبکه فاضالب هستیم و در کالنشهر 
اصفهان به جهت این که از سال 1347 فعالیت اجرایی در بُعد شبکه 

فاضالب شروع ش��د، بیش از 92 درصد جمعیت شهری اصفهان 
تحت پوشش شبکه آب و فاضالب قرار گرفته و در بُعد شبکه های 

فاضالب و تصفیه خانه فاضالب در کشور مقام اول را داریم.

فوالد مبارکه اصفهان، یک صنعت بزرگ و تأثیرگذار 
مدیرعامل سازمان آب و فاضالب شهری اصفهان در ادامه با اشاره 
به این که فوالد مبارکه اصفهان یک صنعت بزرگ و تأثیرگذار در 
 بخش تولید و اقتصاد کشور است، به طوری که همواره موفقیت ها

و دس��تاوردهای آن به صورت جامع و کامل از طریق رس��انه های 
 گروهی ص��دا و س��یما و مطبوعات، خبرگ��زاری ه��ا و خبرنامه 
فوالد مبارکه منعک��س می گردد، گفت: با توجه به زیرس��اخت ها 
و ن��گاه مدیریت این ش��رکت در تأمین مواد اولی��ه موردنیاز برای 
تولید و با عنایت به خشکس��الی های اخیر و کمبود آب در منطقه، 
با امضای تفاهم نامه بین س��ازمان آب و فاضالب ش��هری استان 
 و ف��والد مبارک��ه اصفهان در راس��تای اس��تفاده از پس��اب های

شهرس��تان های زرین ش��هر و مبارک��ه در ی��ک دوره زمانی دو و 
 سه س��اله، مقرر ش��د همکاری های الزم برای انتقال آب حاصل 
از تصفیه پساب های شهرهای مبارکه و لنجان به میزان450 لیتر 
 در ثانیه به فوالد مبارکه و فوالدس��ازی و نوردپیوسته سبا منتقل 

شود.

وی افزود: براساس تفاهم نامه مربوطه، شرکت فوالد مبارکه موظف 
 خواهد بود به مدت 30 س��ال از پساب های شهرس��تان مبارکه و 
35 سال از پس��اب های شهرس��تان لنجان بهره برداری کند و آب 

تصفیه شده را به خطوط تولید خود انتقال دهند.

بلندنظری و دیدگاه راهبلردی مدیریت فوالد مبارکه 
قابل تقدیر است

مهندس امینی در ادام��ه تصریح کرد: ن��گاه بلندمدت، راهبردی 
و اس��تراتژیک مدیریت فوالد مبارکه اصفه��ان درخصوص تحقق 
 مس��ئولیت های اجتماعی قابل تقدیر اس��ت؛ چرا ک��ه با امضای 

تفاهم نامه، شرایط اطمینان بخش��ی برای فوالد مبارکه به وجود 
خواهد آمد تا بتواند درخصوص تأمین آب مورد نیاز صنعت خود را 
بیمه نماید، لذا در صورتی که آب زاینده رود مشکل داشته باشد، 

پساب ها هیچ موقع قطع نخواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: مدیریت ف��والد مبارکه با ی��ک فکر بدیع و 
بلندمدت نسبت به این پروژه، قطعاً ظرف مدت دو، سه سال خواهد 
توانس��ت با همکاری یکدیگر این پروژه را با توجه به اهداف آن که 
تأمین آب مورد نظر خط��وط تولید فوالد مبارکه از پس��اب های 
شهرس��تان های زرین ش��هر و مبارکه و همچنین رعایت مسائل 
بهداشتی و زیست محیطی و تحقق مسئولیت های اجتماعی است 

را به انجام برساند.

مدیرعامل آب و فاضاب شهری استان اصفهان عنوان کرد: 

بلند نظری و دیدگاه راهبردی مدیریت فوالد مبارکه قابل تقدیر است

 در حلال حاضلر حلدود 
90 درصلد از شلهرهای 
اسلتان اصفهلان تحت 
پوشش شرب بهداشتی 
قلرار گرفته کله چیزی 
میلیلون   3/7 حلدود 
اسلتان  نفلر جمعیلت 
 می شود؛ ضمن این که 62 
 درصلد جمعیت اسلتان
را تحت پوشش خدمات 
جملع آوری، انتقلال و 

تصفیه فاضاب را داریم

 فلسفه تشکیل 
شورای گفتگو در 
مجلس پنجم هم 
همین بوده که در 

تدوین آیین نامه ها 
و قوانین یک کار 

میدانی با مشورت 
بخش خصوصی 

صورت گیرد

حضورپررنگ بازدیدکنندگان خارجی 
در نمایشگاه صنعت کشاورزی



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

» قصه عروسک های دوست داشتنی من« را ببینید 
نمایش »قصه عروسک های دوست داشتنی من« به کارگردانی مجید کیمیایی پور از پنجم بهمن 
ماه در دبستان های سطح شهر، فرهنگسرای همت، خانه کودک و بیمارستان امام حسین )ع( به 

روی صحنه خواهد رفت.کیمیایی پور گفت: این نمایش به همت خانه شهروند آماده شده است. 

5

کتابخانه تخصصی هنر در اختیار 
عموم شهروندان قرار گرفت

گروه فرهنگ - بخش کتابخانه م��وزه هنرهای معاصر اصفهان که 
پیش از این تنها در اختیار متخصص��ان بوده، اکنون در اختیار عموم 

مردم قرار گرفته است.
 م��وزه  هنره��ای معاصر اصفه��ان ک��ه از س��ال ۸۳ زیر نظر س��ازمان 
فرهنگی هن��ری اصفهان ب��ه فعالیت می پ��ردازد، ای��ن کتابخانه را به 
صورت بخش جنبی در قس��متی از خود جای داده است. دلیلی، مدیر 
موزه هنرهای معاصر اصفهان ب��ا بیان این مطلب، اف��زود: پیش از این 
تنها امکان اس��تفاده از کتاب ها در خود کتابخانه وجود داش��ت که این 
امر به س��بب قیمت و ارزش ب��االی کتاب های هنری ب��ود، اما با خرید 
کتاب های جدید، امکان امانت گرفت��ن کتاب از این کتابخانه تخصصی 
فراهم ش��ده اس��ت. وی در ادامه خاطر نشان س��اخت: این کتابخانه از 
زیر مجموعه های موزه هنرهای معاصر اس��ت که اخی��راً با نظر معاونت 
کتابخانه ها اداره می شود و با۳۵۰۰ جلد کتاب تخصصی در زمینه هنر 
و به خصوص هنرهای تجس��می و همچنین مج��ات تخصصی داخلی 
و خارجی در این زمین��ه نزدیک به چه��ار هزار عض��و دارد، ضمن آن 
 که تمامی اعضای کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان با همان کارت 
می توانند از این کتابخانه استفاده کنند.گفتنی است، کتابخانه تخصصی 
هنر واقع در خیابان استانداری، روبه روی دانشگاه هنر اصفهان همه روزه 

از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۲۰ شب در دسترس عاقه مندان است. 
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1     قصه ها )رخشان بنی اعتماد( 
»قصه ها« فیلمی است 
هفت اپی��زودی با تمام 
مشخصه های یک فیلم 
سیاه اجتماعی، با پس 
زمینه های سیاسی که 
تاش می کن��د اوضاع 
تلخ بعد از انتخابات را به 
تصویر بکشد. با همان مؤلفه های آشنای همیشگی 
چون حقوق زنان، حقوق کارگران، سانسور و خفقان 
و... هنرمندان نامداری همچون گاب آدینه، فاطمه 
معتمد آریا، صابر ابر، پیمان معادی، مهدی هاشمی، 
باران کوثری، حبیب رضایی، ریما رامین فر، شاهرخ 
فروتنیان، محمدرضا فروتن، نگار جواهریان، فرهاد 
اصانی، بابک حمیدیان و عاطفه رضوی در این فیلم 

به ایفای نقش می پردازند.
2     همه چیز برای فروش )امیرحسین ثقفی( 

آنهایی که فیلم قبل از 
»کن��دو«  انقاب��ی 
)فریدون گله( با بازی 
»به��روز وثوق��ی« را 
دیده اند و ب��ا خاصه 
داس��تان آن آش��نا 
هس��تند، ب��ا خواندن 
داس��تان دومین کار »امیرحسین ثقفی« قطعاً به 

یاد این فیلم خواهند افتاد.
3      کاغذ خروس نشان )مریم میالنی(

فیلم��ی ب��ه کارگردانی 
خواهر »تهمینه میانی« 
و  تهیه  کنندگی  همسر 
او، محمد  نیک بین که 
تا ب��ه حال ب��ه چندین 
جش��نواره  خارجی هم 
رفته، اما به دلیل ضعف 

فنی نتوانس��ت توجه اعضای هیأت انتخاب را جلب 
کند.  شنیده ها حکایت از یک فیلم کودک و ویدئویی 
خسته کننده و ضعیف دارد. داستان این فیلم در مورد 
سه کودک است که هر یک خواس��ته ها و آرزوهای 
بزرگی درس��ر دارند و »میانی« در این فیلم تاش 
کرده تا اس��طوره هایی که در جامعه ب��ه آنها احترام 
گذاش��ته می ش��ود را به عنوان الگوهای مناسب به 

کودکان معرفی نماید. 
4       لرزاننده  چربی )محمد شیروانی(

»محم��د ش��یروانی« 
برای دومین بار و بعد از 
ساخت فیلم به نمایش 
درنیامده »ناف« راهی 
جشنواره ش��د! طبق 
شنیده ها این فیلم به 
زندگی مأمور انتظامی 
می پردازد که از شغلش سوء اس��تفاده کرده و به 

تلکه  زنان مشغول است! 
5      ماندو )ابراهیم سعیدی( 

»ماندو« به کارگردانی 
»ابراهیم س��عیدی« 
-مستندساز با سابقه- 
یک��ی از بارزتری��ن 
تاش ه��ا در همی��ن 
زمینه اس��ت ک��ه به 
روایت زندگی کردهای 
ایرانی آواره کش��ور عراق می پردازد که در نهایت 
پش��ت مرزه��ای کشورش��ان و در ف��راق وطن 
می میرند. وجود دیالوگ های فراوان از مظلومیت 
قوم کرد در این کار از سویی و ساخت تعداد زیادی 
فیلم با این مضمون در سال های اخیر، حکایت از 
یک توطئه  فرهنگی خطرناک دارد که متأسفانه با 
س��کوت نهادهای امنیتی، فعًا ب��دون هیچ گونه 

واکنشی در جریان است.

6     زندگی مشترک آقای محمودی و بانو 
)روح اهلل حجازی( 

»روح اهلل حجازی« هر چه 
در تلویزیون آثاری با تم 
مذهبی بسازد، در سینما 
نش��ان داده که ظاهراً به 
موضوعات حساس عاقه 
دارد. فیلم قبلی او »آقا و 

خانم میم« نام داشت.
7     به خاطر پونه )هاتف علی مردانی(

این فیل��م هم ماجرای 
جالب��ی دارد. م��رد 
معت��ادی ب��ه مرک��ز 
بازپروری می رود و در 
غی��اب او، همس��رش 
برای تأمی��ن مالی، به 
مرد همس��ایه متوسل 
می شود تا از او فتوشاپ یاد بگیرد. بدین ترتیب مرد 
همسایه به خانه  این زن می رود و به او فتوشاپ یاد 
می دهد. البته در این میان اتفاق خاصی نمی افتد، اما 
با بازگش��ت مرد که ظاهراً آذری هم هست، او این 
وضع را تاب نمی آورد و خواس��تار توضیح از سوی 
همسرش می شود. پرداخت فیلم البته به گونه ای 
است که مرد احمق و زن محق جلوه داده می شود. 
خب این هم نگاه کارگردانان ایرانی به موضوع غیرت 

و ناراحتی از رابطه با مرد همسایه است!
 8       روز رستاخیز )احمدرضا درویش( 

آخرین فیلم این لیست   
 س��یزده گانه،  ماجرای 
به شدت متفاوتی دارد.  
»روز رستاخیز«  یکی از 
عظیم تری��ن پروژه های 
سینمایی سال های اخیر 
سینمای ایران است که 

به بازسازی حماسه باشکوه روز عاش��ورا می پردازد و 
یکی از امیدهای س��ینمای دینی کش��ورمان بعد از 

چندین سال است.
9       مهمونی کامی )علی احمدزاده(

داستان فیلم، ماجرای 
گروه��ی از دختران را 
روایت می کند که بعد 
از تفری��ح در ش��مال، 
ح��اال همگ��ی ب��رای 
حضور در ی��ک پارتی 

عازم تهرانند. 
10      گس )کیارش اسدزاده( 

»گس« سه اپیزود دارد 
ک��ه در اپی��زود اول، 
خیان��ت  ماج��رای 
دکتری ۵۵ س��اله به 
زنش را روایت می کند. 
در اپیزود دوم، مردی 
حدوداً سی و چند ساله 
به زنش خیانت می کند و در اپیزود سوم، دختر و 
 پس��ر جوان��ی را می بینی��م ک��ه پس��ر در خال 
 ی��ک اردوی دانش��جویی، ب��ه دخت��ر خیان��ت 

می کند! 
11      این یک رویاست )محمود غفاری( 

دخت��ر جوان��ی برای 
پرداخت بدهی اش به 
یک مرد میانس��ال، به 
ش��رکت های هرمی و 
تاش برای عضوگیری 
از می��ان م��ردم روی 
آورده و در ای��ن راه با 
مشکات زیادی روبه رو می ش��ود. اما در نهایت، 
مرد طلبکار به او پیش��نهاد می ده��د که در ازای 
رابط��ه نامش��روع، حاضر اس��ت تا بده��ی اش را 

ببخشد. 
دختر س��رانجام تس��لیم می ش��ود. مدتی بعد، او 
متوجه می گردد که حامله ش��ده و در پی س��قط 
جنینش برمی آی��د. اما در این می��ان، او خود را با 
تاش عجیب و غریب مرد طلبکار و همسرش که 
سال هاست بچه دار نمی شوند، مواجه می بیند که 
می خواهند فرزند حرام زاده او را تصاحب کنند... 

12       آشغال های دوست داشتنی )امیر یوسفی(
ی  ل ها ش��غا آ «
دوست  داشتنی« در 
خانه یک پیرزن که با 
دخت��ر میانس��الش 
می کن��د،  زندگ��ی 
می گ��ذرد. در یکی از 
از  بع��د  روزه��ای 
انتخابات که تجمع مخالفان انتخابات و معترضان 
در خیابان ه��ای ته��ران برقرار اس��ت، ع��ده ای از 
تجمع کنندگان فراری از دس��ت نیروهای امنیتی 
وارد خانه پیرزنی ش��ده و در آنجا مخفی می شوند. 
بعد از خروج از خانه، متوجه عامتی روی در خانه 
پیرزن می ش��وند و طبق ش��ایعه های آن روزها، به 
پیرزن خبر می دهند که آنه��ا احتماالً در روزهای 
آینده ب��ه خانه او مراجع��ه خواهند ک��رد و آنجا را 

می گردند... .
13     آینه و شمعدان )بهرام بهرامیان(

بهرامیان سال گذشته 
فیل��م  س��اخت  ب��ا 
»پریناز«  به س��ینما 
آم��د و حاال امس��ال 
حماس��ه  دیگری را در 
کارنامه  خود ثبت کرد 
و فیلم��ش در حی��ن 
ساخت و به دلیل تغییر صد در صدی متن نسبت 

به فیلمنامه تصویب شده، توقیف شد. 

درباره فیلم هایی که امکان حضور در جشنواره  فجر امسال را نیافتند

13، برای فیلم ها هم نحس شد  
گروه       ادامه از صفحه  یک: با موضوع »جشنواره فیلم فجر 

و نس�بت آن با انقالب« یکشنبه س�اعت 15:30 الی 18 فرهنگ
برگزار ش�د تا غیرس�ینمایی ترین افراد ممکن، درباره 
سینما- مدرن ترین هنر- اظهارنظر کنند. در دیگر سوی ماجرا البته هنوز جای 
خوشحالی و خوشبختی است که اکران سراس�ری جشنواره همچنان برقرار 

است. روابط عمومي سي و یکمین جشنواره بین المللي فیلم فجر با اعالم این 
خبر افزود: با توجه به نمایش فیلم هاي جش�نواره فجر ب�ه صورت دیجیتال، 
سینماهاي 10 استان کشور به شرح زیر به سیستم پخش دیجیتال مجهز شد: 
سینماهاي هویزه )مشهد- سه سالن(، ساحل، سپاهان و خانواده )اصفهان(، 
ایران، س�عدي، حافظ )ش�یراز(، پردیس بهمن )س�نندج(، مهتاب )قزوین(، 

سپیدرود )رشت- دو سالن(، گلس�تان امین )رفسنجان- دو سالن(، مجتمع 
شهید آویني )همدان(، توس )قم- دو سالن( و آزادي )کرمانشاه( . به هر حال 
و با همه دام های گسترانیده شده برای فیلم ها و سینماگران امسال باید دید 
ضد سینمایی ترین ارشاد چه گلی بر سر سینما، سینماگران، فجرو مخاطبان 
خواهد زد. به همه این دالیل، مرورآنچه نخواهید دید خالی از لطف نخواهد بود. 

جشنواره فیلم فجر، روح 
سینمایی را زنده می کند

محقق، منتقد و مدرس سینما 
زاون قوکاسیان 

 برگزاری جش��نواره فیلم فجر در اصفهان روح س��ینما را در شهر زنده 
می کند و مردم را به س��ینماها ب��از می گرداند. طبق معمول هرس��ال 
جوان هایی که رش��ته س��ینما می خوانند و بچه های انجمن سینمای 
جوان مطمئنا از جشنواره استقبال می کنند، اما به نظر من باید تدبیری 
اندیشیده شود که با تبلیغات درس��ت، مردم نیز به سینماها بیایند؛ چرا 

که برنامه ریزی ها اگر درست 
باش��د و تبلیغات در گوش��ه و 
کنار شهر به چشم مردم بیاید، 
مطمئنا از جشنواره استقبال 
می کنند. امیدوارم در انتخاب 
 فیلم ها دقت بیشتری بشود و 
فیلم ه��ای هنری ت��ر که در 
 طول س��ال در اصفهان اکران 

نمی شود روی پرده برود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
6947 شماره دادنامه: 9109970350500862، شماره پرونده: 9109980350500105، 
شماره بایگانی شعبه: 910105، خواهان: آقای منوچهر صالحی با وکالت آقای عباس 
نیکونهاد به نش��انی اصفهان خانه اصفهان میدان م��اه فرخی جنب بانک صادرات پ 
7، خواندگان: 1- آقای داود روحانی ش��هرکی به نش��انی مجه��ول المکان، 2- آقای 
عباسعلی دادخواه به نشانی ملک شهر خ مفتح بن بست میالد پ 59، خواسته: مطالبه 
طلب، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای 
منوچهر صالحی بطرفیت آقایان داود روحانی و عباسعلی دادخواه به خواسته مطالبه 
مبلغ 365/000/000 ریال وجه س��ه فقره چک بشرح منضمات دادخواست به انضمام 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستی که 
مبین اش��تغال ذمه خواندگان است و با عنایت به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد 
دفاع��ی مبین برائ��ت ذمه آنان دادگاه دع��وی خواهان را محمول ب��ر صحت تلقی و 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 آئین دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
مبلغ 635/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبل��غ 12/754/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همینطور به حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارات تأخیر 
تأدی��ه هر ی��ک از چک ها لغایت اجرای حکم در حق خواه��ان محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض می باشد. 

زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
6948 شماره اجرائیه: 9110420351000297، شماره پرونده: 9009980351001267، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901267، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000596 محکوم علیه آرمان حیدری فرزند 
جهان ش��اه نش��انی: اصفهان خ خواجو بن بس��ت کوش��ا پ 125. محکوم است به: 
750/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/500/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرس��ی و مبل��غ 2/600/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت 
تأخیر تأدی��ه از تاریخ 89/11/30 در حق محکوم له محس��ن صدیقی فرزند رمضان 
نش��انی: اصفهان فلکه احمد آباد خ احمدآباد بن بس��ت س��پهر پ 59. و پرداخت مبلغ 
3750000 ری��ال به عنوان نیم عش��ر اجرای��ی در حق صندوق دول��ت. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موق��ع 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 
ق��ادر به اج��راي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت ده روز ص��ورت جامع دارایي 
خ��ود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگ��ر مالي ن��دارد صریحًا اع��الم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر ب��ه اجراي حکم 
و پرداخ��ت محک��وم به بوده اید لیک��ن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي 

یا نکنی��د یا ص��ورت خالف واق��ع از دارایي خ��ود بدهی��د بنحوي که اج��راي تمام 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
6949 شماره دادنامه: 9109970352601899، شماره پرونده: 9009980352601425، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901477، خواهان: خانم مهین انصاری با وکالت آقای اصغر 
رضایی به نش��انی اصفهان خ بزرگمهر جنب کالنتری 14 س��اختمان ارس طبقه اول، 
خوانده: آقای فرامرز هارونی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: گواهی عدم امکان 
سازش، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذی��ل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم مهین 
انص��اری با وکالت آقای اصغر رضایی به طرفیت آقای فرامرز هارونی به خواس��ته 
ص��دور گواهی عدم امکان س��ازش دادگاه نظر به محتویات پرون��ده و نظر به اینکه 
رابطه زوجیت طرفین به موجب س��ند نکاحیه شماره 7847 مورخه 1378/2/16 دفتر 
ش��ماره 31 حوزه ثبت نجف آب��اد احراز گردیده و اینکه مس��اعی و تالش دادگاه و 
داوران در جهت س��ازش طرفین و انصراف خواهان از موضوع خواس��ته مؤثر واقع 
نگردیده و اینکه زوجه و وکیل مبنای طالق خود را اعتیاد ش��دید زوج به مواد مخدر 
و تحقق بند 7 از ش��روط ضمن العقد اع��الم نموده و اینکه درجهت اثبات ادعای خود 

متمس��ک به اظهارات ش��هود و تحقیقات محلی ش��ده و نتیجه تحقیقات محلی و مفاد 
اظهارات ش��هود مؤید صحت ادعای خواهان ب��وده و اینکه زوجه به جهت گواهی که 

از همسرش داش��ته به موجب مفاد صورتجلسه مورخه 91/4/5 چهار عدد سکه از 
مهریه خود را به وی بذل نموده و اینکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع در هیچ یک از 
جلسات دادرس��ی حاضر نشده و دفاعی در این خصوص به عمل نیاورده لذا دعوی 
خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1119 و 1146 قانون مدنی و تبصره 
3 ماده واحده قانون اصالح مقررات طالق گواهی عدم امکان س��ازش صادر و اعالم 
می دارد و به خواهان اجازه داده می ش��ود تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت 
طالق و انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید این گواهی از تاریخ قطعیت به مدت سه 
ماه قابل اعتبار می باشد و نظر به اینکه فرزند مشترک بالغ بر 7 سال سن دارد و در 
نزد زوج می باش��د موجبی برای اظهار نظر نیست. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان می باشد. هاشمی- رئیس شعبه 26 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم
6950 نظر به اینکه در پرونده کالسه 91/5685/140400/106 ک 12 این دادیاری آقای 
مجید عمادی به اتهام خیانت در امانت نسبت به چک به شماره 818244 حسب شکایت 
آقای علی س��رلک از طرف این دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 
2 دادس��رای اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 

16927 شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6951 بدینوس��یله اعالم می گردد 1- معصومه السادات بصیر محمدی 2- کاظم کیان 
آرا 3- تبری��زی 4- ضیایی ش��کایتی علیه آقای مهرداد لقمان��ی فرزند مهدی دایر بر 
تص��رف عدوانی و ممانعت از ح��ق و آزار و اذیت مجهول المکان به این بازپرس��ی 
تس��لیم و به ش��ماره 911087 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 
159 قان��ون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل اب��الغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16934 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6952 بدینوس��یله اعالم می گردد خانم فریبا آرن فرزند خیراله ش��کایتی علیه آقای 
ساس��ان اس��دالهی قره حس��نلو فرزند اصغر دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به 
این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 911202 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری ای��ن آگهی به منزل ابالغ در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16935 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
6953 شماره دادنامه: 9109970354701468، شماره پرونده: 9009980358300082، 
شماره بایگانی شعبه: 900479، شاکی و متهم: آقای عباس شولیزی به نشانی خ حکیم 
نظام��ی ک پاچنار پ 7 طبق��ه 2، متهمین: 1- آقای اصغر ش��ولیزی 2- آقای علیرضا 
علیدوس��تی همگی به نش��انی متواری، اتهام: عضویت در شرکت های هرمی به منظور 
اخالل در نظام اقتصادی کشور، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص اتهام متهمین 1- علیرضا علی دوستی فرزند علی ضامن 2- اصغر شولیزی 
فرزند محمد 3- عباس ش��ولیزی فرزند محمد دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کش��ور 
از طریق فعالیت در ش��رکت هرمی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به ش��کایت متهم ردیف س��وم از دو نفر متهم ردیف 

اول و دوم و تحقیق��ات مأموری��ن انتظامی و مالحظه جینولوژی هر س��ه نفر متهم که 
مؤید فعالیت متهمین در ش��رکت هرمی پالینور می باش��د و نظر به عدم حضور و دفاع 
از ناحی��ه متهمین ردیف اول و دوم در هیچ کدام از مراحل تحقیق و رس��یدگی و با رد 
دفاعیات بالوجه متهم ردیف س��وم در جلس��ه رسیدگی و اقاریر ضمنی وی و دریافت 
مقادیری پورس��انت اتهام انتسابی به متهمین را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده 
واح��ده الحاق ی��ک بند و یک تبصره نه قانون مجازات اخ��الل گران در نظام اقتصادی 
کش��ور هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را عالوه بر رد مبلغ یک میلیارد بالمناصفه 
در حق متهم ردیف س��وم به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت هر کدام دویست 
میلی��ون ریال جزای نقدی معادل در برابر حداقل پورس��انت دریافتی در حق صندوق 
دول��ت و متهم ردیف س��وم را با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اس��المی به لحاظ 
مشهود نبودن سابقه کیفری و اینکه خود نیز مالباخته شده به پرداخت پنج میلیون ریال 
جزای نقدی بدل از حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت دو برابر پورسانت 
دریافت��ی در حق صندوق دولت محکوم می گ��ردد. رأی صادره در خصوص متهمین 
ردیف اول و دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پ��س از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان 
اصفهان و نس��بت به متهم ردیف س��وم حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع اخیرالذکر می باش��د. م الف/ 16929 مفیدیان- رئیس 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
6954 شماره دادنامه: 9109970354101226، شماره پرونده: 9109980359700584، 
شماره بایگانی شعبه: 910866، ش��اکی: آقای جهانگیر هالکویی فیل آبادی به نشانی 
خ معراج خ زرین کوب ک عبدالحس��ین اکبری س��مت راس��ت درب دوم طبقه س��وم، 
مته��م: آقای مجید طالکش به نش��انی مجهول المکان، اتهام ها: 1- اس��تفاده از اوراق 
مجعول، 2- جعل، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید طالکش )متهم فاقد مش��خصات 
دیگری در پرونده و کیفرخواس��ت میباش��د( دائر بر جعل و اس��تفاده از سند مجعول 
موضوع ش��کایت آقای جهانگیر هالکویی فرزند س��لطانعلی دادگاه با بررس��ی اوراق 
و محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای عمومی و 
انقالب اصفهان ش��کایت ش��اکی خصوصی گزارش مأمورین انتظامی پاسخ استعالم 
بعمل آمده از ش��هرداری اصفه��ان عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در مرحله 
دادس��را جهت دفاع از خویش علی رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و با توجه به سایر 
قرائن و ش��واهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص مستنداً 
به ماده 533 قانون مجازات اسالمی رأی بر محکومیت متهم به تحمل دو فقره شش ماه 
حبس تعزیری بابت بزه های جعل و استفاده از سند مجعول صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 

می باشد. م الف/ 16930 نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
6955 شماره دادنامه: 9109970352700920، شماره پرونده: 9109980362700073، 
شماره بایگانی شعبه: 910136، شکات: 1- آقای حسین صادقی به نشانی بیمارستان 
فارابی، 2- آقای حس��ین جعفری به نشانی اصفهان میدان الله اول اتوبان چمران ک 
ش میرحیدری پ 59، 3- آقای کوروش فاتحی به نش��انی اصفهان خ باهنر ک شماره 
9 پ 2، متهم: آقای غالمرضا شفیعی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- اخالل در 
نظم و آس��ایش عمومی، 2- توهین به مقامات و مأمورین، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای غالمرضا ش��فیعی فرزند علیرضا دائر بر اخالل 
در نظم عمومی بهارس��تان و توهین به مأمور نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه، 
دادگاه ب��ا توجه به گزارش ضابطین، اقاریر خود متهم در دادس��را و کیفرخواس��ت 
صادره از جانب دادس��را بزه انتس��ابی را محرز دانس��ته ضمنًا با توجه به رضایت 
ش��کات متهم را مستحق تخفیف می داند لذا با رعایت به این مراتب و مستنداً به ماده 
609 و ماده 618 قانون مجازات اسالمی و با رعایت بند یک و 5 ماده 22 همان قانون 
دادگاه از جه��ت توهین به مأمور نی��روی انتظامی در حین انجام وظیفه نامبرده را به 
پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی و از حیث اخالل در نظم عمومی بهارس��تان 
نی��ز به پرداخت یکص��د هزار تومان جزای نقدی در حق صن��دوق دولت محکوم می 
 نمای��د. این رأی غیابی و ظ��رف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. 

م الف/ 16936 میرحسینی- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
6956 آگهی تغییرات ش��رکت گل محمدی جوشقان قالی. ثبت شماره 44 شناسه ملی 
10861933782. باستناد صورتجلسات مجمع عمومی شرکت کشاورزی گل محمدی 
جوش��قان قالی شماره 44 ثبت جوش��قان در مورخه 91/7/17 در محل دفتر شرکت 
برگزار گردیده اس��ت. تغییرات و مصوبات ذیل صورت گرفته است. 1- حساب مالی 
و س��ود و زیان سال 90 بررس��ی و بتصویب رس��ید. 2- در خصوص تعداد سهام 
ش��رکت بازنگری ش��د که تعداد کل سهام از 336 س��هم به 362 سهم ده هزار ریالی 
تغییر و اصالح گردید. 3- اعضای هیئت مدیره ش��رکت: آقایان س��ید احمد شفیعی و 
احمد امیدی و رمضانعلی صادقپور و ناصر رنجبر و س��هراب صادقی نژاد و محمد 
ثانی بعنوان اعضای جدید هیئت مدیره معرفی که در نتیجه آقای س��ید احمد شفیعی 
بعنوان مدیرعامل ش��رکت و آقای احمد امیدی بس��مت رئی��س هیئت مدیره و آقای 
رمضانعلی صادقپور بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره ش��رکت و آقای ناصر رنجبر 
منشی شرکت و آقای سهراب صادقی نژاد عضو اصلی و آقای محمد ثانی عضو علی 
البدل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد مالی و تعهدآور شرکت 
ب��ا امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتبر خواهد بود. 4- بازرس��ین شرکت: آقایان سعید قادری و موسی الرضا لطیفی 
بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 

زرگری- کفیل ثبت جوشقان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6961 در خصوص پرونده کالس��ه 1857/91 خواهان محمد محمدیان دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به طرفیت کامران عامری فرد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخه 91/12/16 ساعت 9 صبح تعیین گردیده. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان- ش��عبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
6968 نظ��ر به اینکه ورثه آق��اي حیدرعلي نقوي فرزند غالمرضا باس��تناد دو برگ 
استش��هادمحلي ک��ه هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده و باارائ��ه گواهي 
حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت س��ه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ شماره 694 واقع درفضل آباد دواصلي بخش یک ثبتي 
ش��هرضاگردیده اند که ششدانگ پالک فوق در صفحه 257 دفتر 21 ذیل ثبت شماره 
3576 بنام علي اکبر زارع پورش��هرضاثبت وسند صادرگردیده است سپس نامبرده 
تمام��ت مالکیت را بموجب س��ند6980 – 1320/10/18 دفت��ر 40 اصفهان به مهدي 
ش��وقي ونامبرده نیزمالکیت خودرابموجب سند18001 – 1321/3/31 دفتر5 اصفهان 
به عل��ي خیرانتقال داده ونامب��رده مالکیت خودرابموجب س��ند 6603 – 26/11/22  
دفتر68 به عباس حس��ام ونعمت اله حسام بالسویه انتقال داده که سنداولیه به میزان 
سه دانگ درس��هم نعمت اله حسام قرارگرفته نامبرده نیز مالکیت خودرابه حیدرعلي 
نقوي بموجب سند 7744 – 36/5/29 دفتر3 شهرضاانتقال داده  اینک ورثه حیدرعلي 
نقوي درخواس��ت صدور سندمالکیت المثني نسبت به سه دانگ ازپالک فوق را نموده 
ان��د که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتش��ار 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 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 سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن 
به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
6220 دفترچه قرارداد ش��رکت پرنیان مهیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

است.



چهره  روزیادداشت

خبر ویژه

دلسوزان بسکتبال کجا هستند؟

مدیر اخراجی برای بازگشت خود 
امضا جمع می کند

اتفاقات عجیب و غریب در ورزش به خصوص هیأت های ورزشی کم 
نیستند. یکی از همین اتفاقات طی روزهای گذشته افتاده است؛ زمانی 
که نایب رییس برکنار شده هیأت بسکتبال برای بازگشت خود به این 
هیأت، از مربیان این رشته در متنی با این موضوع امضا می گیرد: »ما 

خواستار بازگشت، آیلین ملکیان به هیأت بسکتبال هستیم«.
 بسیاری از اهالی بسکتبال انحالل تیم بسکتبال سپاهان و دسته یکی 
ش��دن همین تیم در قالب فوالد ماهان را دخالت ها و س��وء مدیریت 
آیلین ملکلیان، نایب رییس هیأت بسکتبال می دانند، البته عده ای 
هم همچنان حامی وی به شمار می روند. معاون بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان هم از همین حامیان نایب رییس برکنار شده هیأت بسکتبال 
است. مدیران هیأت بسکتبال استان اصفهان تفاوت سلیقه و عملکرد 
وی در قبال تیم های بس��کتبال بانوان اصفهان را دلیل برکناری اش 
عنوان می کنند، اما ملکیان که دیگر جایی در هی��أت ندارد از اهالی 
این رشته امضا گرفته تا شرایط حضور دوباره اش در هیأت فراهم شود. 
گفته می شود ملکیان از مربیان بسکتبال خواسته تا در زیر امضای خود 
در این نامه این طور عنوان کنند: »ما خواستار بازگشت آیلین ملیکان 
به هیأت بسکتبال هستیم. باید دید جدال صادق زاده و شهامت نژاد، با 
ملکیان به کجا می انجامد. آیا یکی از گزینه های معرفی شده به اداره 
کل ورزش و جوانان جای ملکیان را می گیرد و یا معاون بانوان این اداره 

کل زمینه بازگشت مجدد ملکیان را فراهم می کند؟ 

6
گزینه ریاست سازمان لیگ کشتی، اصفهانی است

 فدراس��یون کش��تی به دنبال ایجاد تغییر و تحوالتی در مدیریت س��ازمان لیگ اس��ت. هفته پیش 
حجت اهلل خطیب در جلسه ای که با امین کریمیان، مدیر ورزش قهرمانی باشگاه گیتی پسند داشت 
ریاست سازمان لیگ را به وی پیشنهاد داد، اما هنوز موافقت نهایی در این خصوص صورت نگرفته است.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 967 |  سه شنبه  3 بهمن  1391 | 10 ربیع االول 1434

 رحمتی در حالی از تیم ملی دور شده که بعد از افت 
ابراهیم میرزاپور و عملکرد ضعیفش در جام جهانی 
2006 و البته نمایش نه چندان مطمئن رودباریان، 
توانس��ت تبدیل به دروازه بان اول تیم ملی شود و 
البته بازی های کم نوس��انش در طی س��ال های 
گذشته، او را به یکی از بازیکنان تأثیرگذار فوتبال 
ما تبدی��ل کرده؛ هرچن��د که هنوز ه��م انتقادات 
زیادی نسبت به بزرگ ترین ضعف او که همان تکان 
نخوردن از روی خط دروازه به هنگام سانترهاست 
وارد ش��ده، با این وج��ود باز رحمتی ب��ا اختالفی 
فاحش نسبت به بازیکنان ذخیره اش مثل علیرضا 
حقیقی، ش��هاب گردان و رحمان احمدی بهترین 
گزینه برای حراس��ت از دروازه تیم مل��ی فوتبال 

ایران بوده است. 

رحمتی؛ شاه ماهی فصل نقل و انتقاالت
رحمتی در روزهای منع حضور دروازه بانان خارجی 
در لیگ برت��ر فوتبال ای��ران، به ش��اه ماهی فصل 
نقل و انتق��االت تبدیل ش��ده ب��ود و قراردادهای 
888 میلیونی و بع��د هم میلی��اردی، او را تبدیل 
به گرانقیمت ترین فوتبالیس��ت لی��گ برتر کرده 
بود. حضور او در فجر، مس، س��پاهان و اس��تقالل 
هر س��ال با اخبار و ش��ایعات فراوانی روبه رو بوده 
و رحمتی هم از این ب��ازار داغ نهایت اس��تفاده را 
می برد ت��ا با باالترین پیش��نهاد تی��م جدیدش را 
انتخ��اب کند.دو قهرمان��ی متوالی با س��پاهان در 

لیگ برتر و بعد هم نمایش موفق او در طی دو سال 
اخیر با لباس اس��تقالل، خیال امیر قلعه نویی را از 
 خط دروازه تیم��ش راحت کرده، ول��ی این ماجرا 
 می تواند برای مدتی بر روی عملک��رد دروازه بان

ملی پ��وش ای��ران در تی��م باش��گاهی اش، یعنی 
استقالل هم تأثیرگذار باشد.

داوری؛ پایانی برای امپراطوری رحمتی
 رحمت��ی هرچن��د ک��ه خ��ودش در م��ورد ای��ن 
 کن��اره گی��ری ناگهان��ی توضیح��ی ن��داده، اما 
شنیده ها به این نکته اش��اره می کند که عملکرد 
نامناس��ب رحمتی بر روی گل خورده از ازبکستان 
در ورزش��گاه آزادی س��روصدای ک��ی روش را 

درآورده و ب��ه همی��ن خاطر، کادر فن��ی تیم ملی 
 ب��ه دنب��ال دع��وت از دانی��ال داوری، دروازه بان 
26 ساله و دورگه ایرانی- لهستانی تیم دسته اولی 
اینتراخت برانش��ویگ آلمان اس��ت ک��ه با تیمش 
 آماری قابل تحس��ین کس��ب کرده و ب��ا کمترین 
گل خورده شانس اول صعود به بوندس لیگای یک 

محسوب می شود.
حتی گفته می شود نام داوری به عنوان بازیکن تیم 
ملی ایران هم به AFC اعالم شده تا در بازی های 
مقدماتی جام ملت های آس��یا مشکلی برای بازی 
کردنش ایجاد نشود. حضور داوری در امپراطوری 
رحمتی البته به شرطی که به سرنوشت  دروازه بان 
دورگه تراکتورسازی دچار نشود، جایگاه رحمتی 
را در تیم ملی با لرزش روبه رو خواهد کرد و دروازه 
بان اس��تقالل دیگر نم��ی تواند  ب��ه فیکس بودن 

خودش در تیم ملی اطمینان داشته باشد.

فعالیت زیرپوستی نکونام علیه رحمتی
اما ماجرا جایی جالب تر می ش��ود که شایعه قابل 
اس��تنادی می گوید که جواد نکون��ام هم به نوعی 
 ب��رای حض��ور داوری در تی��م ملی واس��طه گری

کرده و به سراغ کی روش رفته تا ش��اید به عنوان 
کاپیتان تیم ملی، پای ای��ن دروازه بان دورگه را به 
فوتبال ایران باز کند و از آنجایی که رابطه رحمتی 
و نکونام بعد از داس��تان بازوبند کاپیتانی استقالل 
به هم خورده، هر دو نفر با فعالیت های زیر پوستی 
به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف از یکدیگر هستند 
و رحمتی هم که به جای تحویل بازوبند کاپیتانی 
استقالل به نکونام در بازی با گهر دورود تکه پارچه 
دردسرس��از تیمش را ب��ه بازوی مجتب��ی جباری 
بس��ت، با اطالع از فعالیت های نکونام ظاهرا برای 
خنثی کردن این ترفند نکونام و س��نجیدن افکار 
 عمومی اهالی ورزش، تصمیم به کناره گیری موقتی 

گرفته است.

مصدومیت علی کریم�ی مزید بر علت 
شده است

 البته شنیده می شود رحمتی در مورد تصمیمش 
با دن گاسپار، مربی دروازه بانان تیم ملی که رابطه 
نزدیکی با او دارد، مش��ورت ک��رده و برای همین 

هم از عن��وان کناره گیری موقتی اس��تفاده کرده 
اس��ت! دلیل دیگری که برای کناره گیری رحمتی 
عنوان می ش��ود، مصدومیت علی کریمی کاپیتان 
پرسپولیس اس��ت! دروازه بان ملی پوش استقالل 
وقتی ش��نید مصدومیت علی کریمی جدی است 
و ش��اید او برای دو ماه نتواند ب��ازی کند، تصمیم 
به کناره گی��ری از تیم ملی گرفت. ام��ا رابطه بین 
مصدومیت عل��ی کریمی و کن��اره گیری رحمتی 
 چیست؟حاش��یه ه��ای کاپیتان��ی در اس��تقالل 

ک��ی روش را مصمم کرده تا ب��رای کنترل جو تیم 
ملی بازوبند را از نکونام گرفته و تحویل علی کریمی 
بده��د و رحمتی هم که در ی��ک محفل خصوصی 
اعالم کرده بود دیگر حاضر نیست پشت سر نکونام 
وارد زمین ش��ود، با اطالع از این تصمیم کی روش 
 و مصدومی��ت ناگهان��ی علی کریم��ی، فعال قصد 
کناره گیری از تیم ملی را دارد تا مجبور نباشد که 
در بازی مقابل لبنان پشت س��ر نکونام وارد زمین 
شود و تا بازی بعدی تیم ملی در مقابل کویت که در 
فروردین ماه برگزار می شود، زمان به اندازه کافی 
برای برطرف شدن مصدومیت کریمی وجود دارد 
و رحمتی می تواند با خیال��ی راحت دوباره به تیم 
ملی بازگردد، البته به شرطی که تا آن موقع دانیال 

داوری جای او را در تیم ملی نگرفته باشد!

قهر یا کناره گیری

دست یک دو رگه در میان است!

مسعود  کناره گیری ناگهانی س�ید مهدی رحمتی از تیم ملی فوتبال ایران آنقدر عجیب و غیرمنتظره بود که بدون شک در 
این فاصله س�ه روزه تا داربی هفتاد و شش�م پایتخت می تواند اتفاقات آن بازی را هم تحت تأثیر قرار دهد. رحمتی افشاری

درباره علت این تصمیم توضیح زیادی نداده و فقط گفته  »به دلیل پاره ای از مش�کالت فعال ترجیح می دهم سکوت 
کنم،اما فقط همین را بگویم که مدتی در خدمت تیم ملی نیستم و به همین خاطر موقتا کناره گیری خودم را اعالم می کنم«.

ج�واد نکونام هم ب�ه نوعی برای 
حضور داوری در تیم ملی واسطه 
گری کرده و به س�راغ کی روش 
رفته تا ش�اید به عنوان کاپیتان 
 تیم ملی، پ�ای ای�ن دروازه بان
 دورگه را به فوتبال ایران باز کند 
و از آنجایی که رابط�ه رحمتی و 
نکونام بع�د از داس�تان بازوبند 
کاپیتان�ی اس�تقالل ب�ه ه�م 
 خورده، هر دو نفر با فعالیت های 
زیر پوستی به دنبال پیدا کردن 

نقطه ضعف از یکدیگر هستند

با رفتن رحمتی دنیا به آخر 
نمی رسد

رسول کربکندی/کارشناس فوتبال  
به نظر می رسد که کی روش کم کم دارد بهانه جویی می کند. شاید او 
احساس خطر کرده که تیم ملی به جام جهانی صعود نکند و به خاطر 

همین به سازمان لیگ گیر داده و از حاال بهانه جویی می کند.
در مورد خداحافظی رحمتی هم باید بگویم که او بازیکن با تجربه ای 
اس��ت و به نظر من باید برای این تصمیمش دلیل قانع کننده ای ارائه 
کند؛ دلیلی که از سوی اهل فن و جامعه کشور مورد پذیرش قرار گیرد، 

در غیر این صورت، تصمیم او قابل بخشش 
نیس��ت. این را هم باید گفت که با رفتن او 
دنیا به آخر نمی رس��د. خیال رحمتی  از 
بابت نداش��تن جایگزین راحت است. به 
جای رحمتی هر دروازه بان دیگری هم این 
قدر بازی می کرد، می توانست رشد کند و 

مانند او درجات باال را طی کند.

یادداشتیادداشت
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شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

همیشه قطعی برق در طول شب توسط کارکنان ش�رکت توزیع برق انجام نمی 
شود، مشترکین گرامی نکات ذیل را به دقت مطالعه فرمایید.

1- ما را از خاموش��ی های برق محله، کارگاه، مزرعه و منزل خود در طول شب از طریق 
تلفن 121 مطلع نمایید.

2- قطع برق و خاموشی معابر در طول ش��ب همیشه توسط کارکنان شرکت توزیع برق 
صورت نمی پذیرد. گاه گاهی این خاموشی ها به علت سرقت تجهیزات و شبکه های برق 

ایجاد می شود.
3- هر گونه حرکت مش�کوک در کنار ش��بکه های برق را از طریق تلفن 121 به مرکز 

فوریت های برق اطالع دهید و یا از طریق تلفن 110 مرکز پلیس را مطلع نمایید.
4- کارکنان و پیمانکاران برق معموالً همگی با لباس فرم، کارت شناس��ایی و خودروی 
آرم دار به محل شما مراجعه می کنند اگر غیر از این را مشاهده نمودید ما را مطلع نمایید.

اطالعیه

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان



یادداشت

تاالب چغاخور تا 5 سال دیگر شکار 
ممنوع است

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: شکار ممنوع 
 بودن تاالب بین المللی چغاخور تا پنج س��ال دیگر تمدید ش��د. سعید 
یوسف پورافزود: تاالب چغاخور بعد از انقالب اسالمی، اولین تاالب کشور 
اس��ت که ثبت جهانی ش��ده و به همین دلیل و به خاطر اهمیت زیست 

محیطی آن، شکار ممنوع بودن آن پنج سال دیگر تمدید شد.
وی با بیان این که سازمان حفاظت محیط استان به دنبال ثبت مناطقی 
 چون سالداران در شهرستان فارسان و بخش هایی از دهستان موگویی 
 به عنوان منطقه شکار ممنوع است خاطرنشان کرد: منطقه تنگ صیاد 
به عنوان ذخیره گاه زیس��ت کره ثبت ش��ده، همچنین با احیای تاالب 
 گندمان پیگیر ثبت این تاالب در کنوانس��یون جهانی رامس��ر هستیم. 
یوسف پور با اش��اره به ش��عار »هوای پاک، صنعت پاک« به عنوان شعار 
امس��ال هفته هوای پاک گفت: با توجه به تأکیدات برنامه پنجم توسعه 
مبنی بر مکلف کردن س��ازمان ها در پیش��گیری از آلودگی ها، رویکرد 
سازمان توس��عه به صنعت با مالحظات زیست محیطی و استانداردهای 
الزم صورت می گیرد. وی ریزگردها، مدیریت پسماند و تهیه طرح جامع 
مدیریت مصرف منابع آب را از برنامه های در دست انجام سازمان عنوان 
کرد و اظهار داشت: متأسفانه در استان تاکنون 12 کانون تشکیل ریزگرد 
شناسایی شده که بزرگ ترین آن دشت شهرکرد یا همان مرغزار شهرکرد 
است که با توجه به نزدیکی به مرکز استان و جمعیت زیاد ساکن در آن، 

خطرناک ترین این کانون ها نیز هست.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
رحمن کرمی

  چهار هزار و 254 تن برنج وارداتی، در یک ماه گذشته در بازارهای استان 
توزیع شده است و خوشبختانه کمبودی در این خصوص وجود ندارد. دو 
هزارتن برنج نیز پیش خرید ش��ده و چندین هزارتن برنج آرژانتینی نیز 
در حال خریداری اس��ت  که به زودی وارد بازار اس��تان می شود. عمده 
برنج موردنیاز اس��تان از کش��ورهای آرژانتین، هند، پاکستان و اروگوئه 
خریداری و وارد بازار می شود. برنج با نرخ دولتی نیز با کمک50 فروشگاه 
منتخب دراس��تان در حال توزیع اس��ت.21هزار و500 تن نهاده های 
دامی وارد اس��تان شده که10 
 هزار تن آن در انبارهای استان 

ذخیره سازی شده است.
 تاکن��ون29 ه��زار ت��ن از 
نهاده های دامی از سوی شرکت 
پشتیبانی امور دام، وارد استان 
شده و مابقی آن نیز توسط بخش 

خصوصی تأمین شده است.

بیش از چهارهزار تن برنج 
در استان توزیع شد

چهره روزیادداشت
تصویب احداث منطقه گردشگری »بابا حیدر«

مجید نظری مدیر کل فنی استانداری چهار محال و بختیاری با بیان این که مساحت 
منطقه نمونه گردش��گری بابا حیدر چهار محال و بختیاری 26/5هکتار است، گفت: 

احداث این منطقه در این استان تصویب شد.
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یک�ی از کارکرده�ای مه�م وق�ف، 
فقرزدایی در جامعه است

 ب��ا گس��ترش فرهن��گ وق��ف می ت��وان میزان 
 فقر و محرومی��ت را در جامعه کاه��ش داد، زیرا 
وقف یکی از راه های توزیع مجدد درآمد است و با 
توزیع مجدد درآمد، سرمایه های جامعه در اختیار 
 همگان ق��رار می گی��رد و با بهره من��دی همگان 
 از امکان��ات رفاه��ی و اقتص��ادی، زمینه ه��ای 
تکام��ل در ابع��اد فرهنگ��ی و اجتماع��ی فراهم 

می شود.
طبق موازین دینی، به کمک وقف، معموال ثروت ها 
بعد از چند س��الی از خانواده ای ب��ه خانواده های 
دیگر و از طبقه ای به طبقات دیگر انتقال می یابد، 
به این صورت که بخش��ی از ثروت ثروتمندان در 

قالب وقف از ملکیت خصوصی آنها خارج شده و به 
ملکیت عمومی می پیوندد و عده  بیشتری از منافع 
آن بهره مند می ش��وند، در نتیجه فاصله طبقاتی 
کاهش می یاب��د وطبق مفاد وق��ف، اصل امالک 
موقوفه به واحدهای کوچک تر تجزیه نمی شود تا 
از منافع آنها کاسته شود، بلکه فقط از منافع آنها 
بهره برداری ش��ده و نوعی تعدیل و تقسیم ثروت 

پیش می آید.
وقف موجب تعدیل ث��روت، ت��وازن اجتماعی و 
همکاری جامعه  می ش��ود. تعدادی از مصارف و 
مواردی که بر آنها وقف صورت می گیرد ش��امل 
مدارس، کتابخانه های عمومی، بیمارس��تان ها، 
مس��افرخانه ها، غرس اش��جار و درخت��ان میوه 
برای زیبایی شهر و استفاده عابرین، تعمیر پل ها 

و معاب��ر عمومی، ایت��ام، معلولی��ن، درماندگان، 
زندانیان، درمان بیماران روانی، تشکیل خانواده 
و... است،  این عناوین تمام آنچه را که یک جامعه 
 پیشرفته در ابعاد مختلف اجتماعی احتیاج دارد را 

دربر گرفته و فقر را کاهش می دهد.
افزای��ش س��طح اش��تغال، کارآفرین��ی و ایجاد 
 اشتغال از بزرگ ترین دغدغه های جوامع انسانی 
است.متون اس��المی نیز تالش برای اداره  معاش 
خانواده را همس��طح جه��اد در راه خ��دا قلمداد 

کرده اند.
 یکی دیگر از کارکردهای وقف، رویکرد اقتصادی 
آن است که استفاده  بهینه از موقوفات در تحقق 
این هدف مؤثراست. باال رفتن بهره وری موقوفات 
از جمله کشتزارها، راهکاری است که پرداختن به 

آن می تواند به ایجاد فرصت های ش��غلی فراوان 
بیانجامد.

در بس��یاری از مناطق کش��ور، زمین های وقفی 
فراوانی وجود دارد که قس��مت عم��ده ای از این 
زمین ها در مناطق ش��هری و ب��ا کاربری  تجاری 
اس��ت که در آنها می ت��وان بنگاه ه��ای تجاری، 
فروشگاه های زنجیره ای و...احداث کرده و در هر 

کدام از آنها ده ها نفر مشغول کار شوند.
همچنین در نق��اط مختلف کش��ور، زمین های 
ف��راوان وقفی با کارب��ری کش��اورزی و باغداری 
 ب��ا قابلیت کش��ت آب��ی و دی��م وج��ود دارد که 
می توان از آن برای افزایش سطح اشتغال استفاده 

کرد.
 نق��ش وقف در گس��ترش عل��م و دانش بس��یار 
درخشان بوده و هس��ت و با توجه به این که یکی 
از علل مس��تقیم رش��د اقتصادی  پایدار، انباشت 
سرمایه انس��انی یعنی مهارت های علمی و فنی  
حرفه ای اس��ت، از این رو، برپای��ی نظام آموزش 
عمومی از طریق مدارس، دانش��گاه ها، حوزه ها و 
حتی رس��انه های عمومی و...جهت ارتقای سطح 
عل��وم و مهارت ه��ای مختلف فن��ی و حرفه ای و 
تصحی��ح روابط اجتماع��ی، اولین اق��دام در این 

مسیر است.
بی تردید نهاد وقف در تربیت انسان های متعهد و 
 ارتقای فرهنگ دینی نقشی اساسی دارد، چرا که

وقف موجب رش��د تولید مل��ی در جامعه و باعث 
حفظ اموال و دارایی ها در جامعه می شود.

وقف در توزیع عادالنه درآمد ملی نیز مؤثر است، 
زی��را ثروتمن��دان،  برخ��ی از اموالش��ان را وقف 
می کنند که عواید آن بین فقیران توزیع شود، به 
این ترتیب، ثروت ها به تمام افراد جامعه می رسد.

37 موقوفه در چهار محال و بختیاری 
ثبت شده است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و 
بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این 
که در سال جاری، 37 موقوفه در این استان ثبت 
شده است، اظهار داشت: این تعداد موقوفه با نیات 
متفاوت فرهنگی، مذهب��ی، اجتماعی و... در این 

استان به ثبت رسیده است.

حجت االس��الم محمد طباطبایی با بیان این که 
وقف و اح��کام وقف و عمل به نی��ت موقوفات در 
مسائل دینی و شرعی بسیار سنگین است، بیان 
داش��ت: همه افراد جامعه در قب��ال این موضوع 

مسئول و پاسخگو هستند.
طباطبایی با اش��اره به این که تالش برای احیا و 
توس��عه فرهنگ وقف با توجه به نیازهای موجود 
در جامعه وظیفه همه مس��وئلین اس��ت، اذعان 
داش��ت: یکی از راهکارهای برون رفت از مسائل 
و معضالت اجتماع��ی و فرهنگی کنونی اجتماع، 

وقف و موقوفات است.
وی با بیان ای��ن که در این اس��تان بس��یاری از 
نهاده��ای دولتی در ام��الک موقوفه مس��تأجر 
 هس��تند، عنوان ک��رد: ب��ا توجه به مبل��غ اندک 
اجاره بهای موقوفه، تع��دادی راضی به پرداخت 
مبلغ ان��دک و ادای حقوق موقوفه نیس��تند که 
می طلبد مسئوالن اس��تانی و شهرستانی توجه 

بیشتری به این موضوع داشته باشند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و 
بختیاری با بیان این که احیای فرهنگ وقف یک 
پش��توانه و راهکار مهم برای حفظ زندگی دینی 
و ارزش های مکتب اس��المی است، تصریح کرد: 
فرهنگ احیای وقف باید در مس��یرهای درست 

مصرف شود.
طباطبایی با بیان این که فرهن��گ وقف باید در 
 جامعه نهادینه ش��ود، عنوان ک��رد: وقف موجب 
می شود که بسیاری از ناهنجاری ها از جمله فقر 

در جامعه حل شود.
حجت االس��الم طباطبایی با بیان این که انفاق و 
وقف یک کار خیر و مؤثر در جامعه اس��ت، گفت:  
تفاوت انفاق و وقف در این اس��ت ک��ه انفاق انتها 

دارد، اما وقف هیچ انتهایی ندارد.
 وی ب��ا بی��ان این ک��ه وقف یک مس��أله بس��یار 
 مهم در راس��تای ارتقای جامعه اس��المی است، 
 یاد آور ش��د: فرهنگ حس��نه وقف هم��واره در 
طول دوران مختل��ف تاریخ اس��الم نقش آفرین 

بوده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر160 موقوفه شامل 
هزار و 270 رقبه اعم از تجاری، مسکونی و زراعی 

در این استان وجود دارد. 

ثبت 37موقوفه در چهارمحال و بختیاری

کاهش فقر و گسترش اشتغال؛ پیامد وقف 

وقف در جامه موجب می ش�ود که فقر در جامعه کاهش و اش�تغال در بین اقش�ار جامعه گس�ترش یاب�د. وقف یک پدی�ده اجتماعی و 
 فرهنگی اسالمی است که در راس�تای رسیدن به توسعه اس�تان ها مؤثر است. وقف در استان های کمتر توس�عه یافته نقش سازنده ای 

دارد.
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احضار
5742 چ��ون آقای اصغر س��نمار ش��کایتی علیه آقای امیر بدیع��ی مبنی بر اخالل 
در نظ��م اقتصادی کش��ور از طری��ق فعالیت در ش��رکت ه��ای غیرقانونی هرمی 
مط��رح نموده که پرون��ده آن به کالس��ه 891478 ک 121 ای��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 91/12/13 س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مرات��ب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در ص��ورت عدم حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ خواه��د نمود. م ال��ف/ 13822 دفت��ر ش��عبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

مزایده
6608 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9100292. ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
پالک 32/231 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: خانه اصفهان فلکه نوبهار 
خیابان اطلس مجتمع مس��کونی ته��ران بلوک بهار 4 طبقه 3 واحد 441 کدپس��تی 
8194933448 که س��ند مالکیت آن در صفحات 413 الی 635 امالک با شماره های 
115544 الی 115547 به نام ناصر رحیمی و ژاله ابراهیمیان هر کدام به میزان سه 
دانگ مش��اع به ش��ماره های چاپی 521262 الی 521265 ثبت و صادر شده است 
به مس��احت 99/81 مترمربع واقع در طبقه س��وم بهار چهار ب��ا توضیح اینکه این 
آپارتمان دارای یک تراس در ش��مال شرقی به مس��احت 3/77 مترمربع می باشد 
و با قدرالس��هم از مش��اعات که عبارتند از اتاق ژنراتور برق 39 و تلمبه خانه 40 
و موتورخان��ه 42 و پارکین��گ 49 و راه پله و آسانس��ور 53 فرعی در زیرزمین و 
همکف و طبقات 1 الی 8 و س��وئیت که مشاع و مشترکند حدود آن شمااًلاول بطول 
4/07 متر پنجره و دیواری اس��ت دوم که غربی محس��وب اس��ت بطول 0/70 متر 
دیواریس��ت سوم بطول 3/40 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان چهارم که 
 ش��رقی محسوب است بطول 1/30 متر پنجم بطول 2/90 متر درب و دیواری است 
اش��تراکی با آپارتمان ش��ماره 199 دوم که جنوبی محسوب است بطول 1/90 متر 
س��وم بطول 2/75 متر دیواری اس��ت اش��تراکی با راه پله و آسانسور شماره 53 
جنوبًا بطول 6/35 متر درب و دیواری اس��ت به راه پله و راهرو احداثی شماره 53 
غرب��ًا اول بطول 1/5 متر دوم که جنوبی اس��ت بط��ول 1/90 متر پنجره و دیواری 
اس��ت به نورگیر احداثی س��وم بطول 4/90 متر چهارم که جنوبی محس��وب است 
بطول 0/40 متر و پنجم بطول 1/70 متر دیواری اشتراکی است با آپارتمان شماره 
223 شش��م بطول 1/30 متر دیواری اس��ت به تراس احداثی هفتم بطول 0/42 متر 
 دی��واری به فضای خیابان و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان هاس��ت که 
طبق نظر کارشناس رس��می ملک مذکور بصورت یک دستگاه آپارتمان در مجتمع 

آپارتمان��ی 8 طبقه روی پیلوت ه��ر طبقه 5 واحد واقع می باش��د اعیانی مجتمع 
با اس��کلت بتن ارمه س��قف تیرچه بلوک نم��ا ترکیبی از س��نگ و کنیتکس پنجره 
های آلومینیوم طبقه همکف پارکینگ با کف س��نگ و دو دس��تگاه آسانس��ور می 
باش��د آپارتمان مورد نظر کف س��الن س��رامیک کف اتاق ها موزائیک آشپزخانه 
اپن کابینت MDF دربهای داخلی چوب رنگ دیوارها روغنی س��رمایش کولر آبی 
و اس��پیلت گرمایش ش��وفاژ انش��عاب برق مستقل و آب و گاز مش��ترک با سایر 
واحده��ای مجتمع می باش��د. عمر س��اختمان حدود 20 س��ال می باش��د که طبق 
س��ند رهنی ش��ماره 109752-85/11/2 دفترخانه 19 اصفه��ان در قبال بدهی در 
رهن بانک پارس��یان اصفهان واق��ع و تا تاریخ 93/11/3 دارای بیمه می باش��د از 
س��اعت 9 الی 12 روز دوش��نبه مورخ 91/11/23 در اداره اجرای اس��ناد رس��می 
اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت ش��رقی- چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می ش��ود. مزای��ده از مبلغ پایه شش��صد و پنجاه میلیون ریال ش��روع و 
 ب��ه هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم 
ب��ه ذک��ر اس��ت پرداخ��ت بدهی ه��ای مرب��وط ب��ه آب، ب��رق، گاز اع��م از حق 
انش��عاب و ی��ا ح��ق اش��تراک و مص��رف در صورتی که م��ورد مزای��ده دارای 
آنه��ا باش��د و نیز بده��ی های مالیات��ی و عوارض ش��هرداری و غی��ره تا تاریخ 
مزای��ده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د ب��ه عهده برنده 
 مزای��ده اس��ت ضم��ن آنک��ه پ��س از مزای��ده در صورت وج��ود م��ازاد وجوه 
پرداخت��ی بابت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. 
ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/11/3 

درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 
گردد. م الف/ 16005 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 
اخطار اجرایی

6937 ش��ماره: 1159/91 به موجب رأی ش��ماره 1412 تاریخ 91/8/17 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
گاموری مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/700/000 ریال یابت اصل 
خواسته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام در حق خواهان محمدرضا معمار نشانی 
 مح��ل اقامت: ب��ا وکالت زهره دهقانی به آدرس خ خی��ام خ ناژوان کوی فروجانی. 
م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل 
اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

6938 ش��ماره: 1162/91 به موجب رأی ش��ماره 1405 تاریخ 91/8/17 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی 
آزادی نسب فرزند اکبر مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 18/000/000 
باب��ت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 88/12/17 تا تاریخ وصول آن 
براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام در حق خواهان 
محمدرض��ا معمار با وکالت زهره دهقانی ناژوانی به نش��انی: خ خیام ناژوان کوی 
ش��هید اکبر فروجان��ی پ 111. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مال��ي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

مرکزی شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت
6940 آق��ای محم��د ابراهی��م تقوایی دارای شناس��نامه ش��ماره 2105 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 5920/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صادق تقوایی بشناس��نامه 44 در تاریخ 
91/2/31 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: یک همس��ر و دو دختر و یک پس��ر به نام های ذیل: 1- فاطمه 
قرآن��ی ش ش 469 )همس��ر متوفی(، 2- حوری ن��از تقوایی ش ش 1270147005 
)دخت��ر متوفی(، 3- رضیه تقوایی ش ش 2104 )دخت��ر متوفی(، 4- محمد ابراهیم 
تقوای��ی ش ش 2105 )پس��ر متوفی( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک نوب��ت آگهی می نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی 

دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه 
 به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت 
6941 آقای حس��ین رضایی ب��ا وکالت خانم زهرا حاجیان فرد دارای شناس��نامه 
ش��ماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 5946/91 ح 10 از این شورا درخواست 
گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ربابه حس��ینی 
خیرآبادی بشناس��نامه 610 در تاریخ 91/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و شش دختر و یک 
همسر به نام های: 1- حسین رضایی ش ش 19، 2- محمد رضایی ش ش 68، 3- 

خدیجه رضایی خیرآبادی ش ش 1، 4- زینب رضایی خیرآبادی ش ش 11، 5- آمنه 
رضایی ش ش 29،  6- سرور رضایی ش ش 909، 7- نرگس رضایی ش ش 942، 
8- نفیسه رضایی ش ش 15، 9- اسداله رضایی ش ش 597، و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
 ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای

 حل اختالف اصفهان
  

حصر وراثت
6942 آقای اسداله رضایی با وکالت خانم زهرا حاجیان فرد دارای شناسنامه شماره 
597 به شرح دادخواست به کالسه 5945/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محبوبه رضایی بشناسنامه 
0-001948-108 در تاری��خ 91/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: همس��ر و یک پدر به نام های: 1- جواد 
محبی کردس��فلی ش ش 37، 2- اسداله رضایی ش ش 597 و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
 ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6943 آقای حس��ین رضایی دارای شناس��نامه ش��ماره 19 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 5819/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان مریم رضایی بشناس��نامه 1275536638 در 
تاریخ 91/9/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: یک پدر و مادر به نام های ذیل: 1- حسین رضایی ش ش 19 )پدر 
متوفی(، 2- زهرا رضایی خیرآبادی ش ش 41 )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
 ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
6944 ش��ماره دادنام��ه: 1821، کالس��ه: 1328/91، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 11 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: اصغر ش��اهمیرزایی نش��انی: اصفهان 
خ پروین خ ش��هید صفری نژاد روبروی درب 4 س��جاد پ��الک 59، خواندگان: 1- 
جمش��ید لطفی نش��انی: اصفهان ملک ش��هر خ 17 ش��هریور خ تاالر رودکی پالک 
27 س��اختمان در حال احداث، 2- جواد س��لیمانی 3- حس��ن علی��زاده 4- محمد 
عقیل��ی 5- مجتب��ی عبدی��زدان 6- ناص��ر ش��ریعتی 7- غالمحس��ین نکوندی 8- 
بابک پیراس��ته )موس��وی( 9- عب��اس نیکبخت همگی مجهول الم��کان، 10- محمد 
عباس��ی نش��انی اصفهان خ خواج��ه عمید نبش کوچ��ه مهر پالک 55، خواس��ته: 
 تقاضای الزام خواندگان به انتقال س��ند یکدس��تگاه خودروی س��واری ماکسیما و 
مطالب��ه خس��ارت مق��وم ب��ه 40/000/000 ری��ال ب��ه انضم��ام کلیه خس��ارات 
دادرس��ی. ش��ورا ب��ا عنای��ت ب��ه محتوی��ات پرون��ده خت��م رس��یدگی را اعالم 
 و ب��ه ش��رح آتی مب��ادرت ب��ه ص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی قاضی ش��ورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی اصغر ش��اهمیرزایی بطرفیت 1- جمش��ید لطفی 
2- جواد سلیمانی 3- حسن علیزاده 4- محمد عقیلی 5- مجتبی عبدیزدان 6- ناصر 
ش��ریعتی 7- غالمحسین نکوندی 8- بابک پیراس��ته )موسوی( 9- عباس نیکبخت 
10- محمد عباس��ی بخواس��ته تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه 
خودروی س��واری ماکسیما دنده اتوماتیک رنگ نقره ای متالیک مدل 85 به شماره 
شهربانی 823 ب 22- 43 ش��ماره شاسی و موتور VQ30609920B-511216 و 
مطالبه خس��ارات مقوم به 40/000/000 ریال به انضمام کلیه خس��ارات دادرسی 
ب��ا توجه به دادخواس��ت تقدیمی از ناحی��ه خواهان و اظهارات خواهان به ش��رح 
دادخواس��ت و حضور خوانده ردیف دهم در جلسه رسیدگی مورخ 91/9/2 و عدم 
حض��ور خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی و عدم حضور خواندگان ردیف 2 
 الی 9 علیرغم ابالغ به نحو نشر آگهی با امعان نظر به مبایعه نامه منعقده فی مابین 

خوانده ردیف اول را مالک خودرو مزبور معرفی نموده لذا شورا دعوی خواندگان 
را وارد تش��خیص داده و مس��تند م��واد 10 و 237 و 220 و 362 قان��ون آ. مدنی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول 
به حضور در دفترخانه رس��می جهت انتقال سند خودرو س��واری ماکسیما دنده 
اتوماتیک رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 به ش��ماره ش��هربانی 823 ب 22-43 به 
ش��ماره شاس��ی و موتور VQ30609920B-511216 در حق خواهان و نسبت به 
سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. 
 رأی ص��ادره نس��بت به خوانده ردیف اول غیابی و ظ��رف 20 روز قابل واخواهی 
در این ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم عمومی 
حقوق��ی اصفهان می باش��د. قرار ص��ادره نیز حضوری و ظ��رف 20 روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.  شعبه 11 حقوقی مجتمع 

مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
6945 شماره ابالغیه: 9110100350804796، شماره پرونده: 8809980350800010، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880010، خواهان فاطمه س��لطان صمدخانی دادخواستی 
ب��ه طرفیت خواندگان ع��زت اله جالل��ی و خانعلی رعوفی و محمدرضا س��لوکی 
و عل��ی محم��د رضوان��ی و علیرض��ا علقاس��پور ب��ه خواس��ته ابطال ق��رارداد 
)مال��ی( تقدی��م دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفه��ان نم��وده ک��ه جهت 
 رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 8809980350800010 
ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن تعیین ش��ده و به علت مجه��ول المکان بودن 
خوان��دگان و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
 اط��الع از مف��اد آن ظ��رف ی��ک هفته ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رویت نظریه کارش��ناس حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
6946 شماره اجرائیه: 9110420351200329، شماره پرونده: 9009980351201083، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901088، بموجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به 
ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351200402 محکوم علیه حس��ین 
الجوردی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 331/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 15/888/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هم چنین خس��ارت 
تأخی��ر تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالم��ی از س��وی بانک مرکزی برعه��ده اجرای احکام می باش��د در حق محکوم 
له حمید تاجی نش��انی: بلوار آیینه خانه هفت دس��ت ش��رقی پ 101. و نیم عش��ر 
 دولت��ی به مبلغ 16550000 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت 
از تاری��خ اب��الغ اجرائی��ه: 1- پ��س از اب��الغ اجرائی��ه ظ��رف ده روز مف��اد آن 
را ب��ه موق��ع اج��را گ��ذارد. 2- ترتیب��ي ب��راي پرداخت محک��وم به بده��د. 3- 
 مال��ي معرف��ي کن��د که اج��را حک��م و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و 
در صورت��ي ک��ه خود را ق��ادر به اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند بای��د ظرف مهلت 
ده روز ص��ورت جام��ع دارای��ي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کن��د. اگر مالي 
ن��دارد صریح��ًا اع��الم نماید ه��رگاه ظرف س��ه س��ال بع��د از انقض��اء مهلت 
مذک��ور معل��وم ش��ود که ق��ادر به اج��راي حک��م و پرداخ��ت محکوم ب��ه بوده 
 ای��د لیک��ن ب��راي ف��رار در پرداخت ام��وال خ��ود را معرف��ي نکنید ی��ا صورت 
خ��الف واق��ع از دارایي خود بدهی��د بنحوي که اج��راي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مج��ازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محک��وم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د 
ب��ه م��واردي از قان��ون اج��راي اح��کام و قانون آیین دادرس��ي مدن��ي مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مف��اد قان��ون نح��وه اج��راي محکومیت ه��اي مالي مصوب 
 10 آب��ان 1377 توج��ه نمائی��د. رش��یدی- مدی��ر دفتر ش��عبه دوازده��م دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
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طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست 

دارد.
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اعتبار به عنوان  پروژهردیف
میلیون ریال

سال ظرفیت پروژه
شروع

مالحظاتدستاوردهای اجرای پروژهمحل اجرا 

  بلوار شهید شاهمرادی 500089 متر مربع1300پارک آبشار1
کوچه آبشار

ایجادفضای سالم و تفریحی 
برای اوقات فراغت شهروندان

 12500 متر مربع و12000خیابان بسیج2
بلوار الغدیر- خیابان 87به طول 780متر

بهبود عبور و مروربسیج
500هزینه اجرا و700 

هزینه آزاد سازی

 خیابان و میدان 3
شهید حسینی

 4500 متر مربع و 1500
به طول 320متر 

خیابان شریعتی  - خیابان 89
شهید حسینی 

بهبود عبور و مرور

بلوار شهید شاهمرادی  -20000 متر مربع1500پارک الله4
پارک الله

ایجادفضای سالم و تفریحی 
برای اوقات فراغت شهروندان

5
  روشنایی وجدول 

دوطرف و باز سازی جدول 
رفوژ میانی بلوار جانبازان 

بهبود عبور ومروربلوار جانبازان 850090متر4000

 روشنایی بلوارهای 6
معلم، دناودانشجو

بهبود عبور ومروربلوار معلم، دنا ودانشجو90و1500170091

90090متر مربع و36 غرفه 400بازارچه روز شهرداری 7
بلوار الغدیر، کوچه شهید 

مجتبی حسینی   جنب امامزاده
ساماندهی دستفروشان 

سالن آمفی تئاتر 8
شهرداری

  300متر مربع 2000
و ظرفیت 170نفر

شهرداری90
ایجاد یک جایگاه مناسب 
ودر خور شهر جهت اجرای 
مناسبت هاو جلسات  اداری 

بلوار شهید شاهمرادی 65091متر مربع1600  میدان شهدا9
 ایجاد شادابی ونشاط 

برای شهروندان 

پارک ملت800100091ست بازی پارک ملت 10

11
ایستگاه ورزش و سالمت 

بلوار شهید کرباسیان 100091مترمربع200شماره 1

کل شهر500091پالک350نصب پالک های کد پستی 12

لیست پروژه های قابل عمرانی که به دست استاندار محترم در شهر ورنامخواست افتتاح شد 

کلنگ زنی ساختمان 1
بلوار شهید کرباسیان 620 متر مربع12000ورزش باستانی

هزینه شامل 
تملک زمین 
واحداث بنا

کلنگ زنی ساماندهی و 2
500 مترمربع 800بازسازی گلستان شهدا

لیست پروژه هایی که توسط استاندار کلنگ زنی شد

 

آیین افتتاح و آغاز ساخت پروژه های عمرانی در شهر ورنامخواست 
با حضور جن��اب آقای دکتر ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار فرهیخته 

اصفهان برگزار شد. 
در اولی��ن روز هفته، با حض��ور دکتر ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار 
فرهیخته استان اصفهان و مسئولین استانی و شهرستانی در شهر 
ورنامخواس��ت، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات شهرداری و 
شورای اسالمی شهر ورنامخواست درخشید.در این مراسم که با 
استقبال با شکوه مردم شهر ورنامخواست در میدان شهدای این 
شهر از اس��تاندار آغاز ش��د، در ابتدا نزدیک به20 پروژه عمرانی 
شامل میدان ش��هدا، پارک الله، بازسازی گلستان شهدا، خیابان 
بسیج، مجموعه بازی پارک ملت، بازار روز شهر، خیابان و میدان 
شهید حسینی، نصب پالک و کد پستی، خیابان ولی عصر )عج(، 

فرهنگسرای بزرگ شهر، رفوژ میانی بلوار جانبازان، روشنایی بلوار 
جانبازان، ش��بکه آبیاری قطره ای، روش��نایی بلوار معلم، پارک 
 آبشار، روشنایی بلوار دانشجو، روشنایی بلوار دنا، سالن آمفی تئاتر

ش��هرداری، رونمایی از طرح منطقه گردش��گری ک��وه کلودان، 
رونمایی از نماهنگ تصویری ش��هر و... به دست استاندار افتتاح، 
 کلنگ زنی و رونمایی ش��د. در ادامه، مراس��م مربوطه در س��الن 

آمفی تئاتر شهرداری برگزار شد.
 در این مراسم که همه مسئولین ادارات و ارگان ها وشهرداران و 
رؤسای شوراها و خانواده معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند، 
در ابتدا فرماندار شهرس��تان لنجان  ضمن خیر مق��دم گویی از 
زحماتی که در راستای توسعه ش��هری کشیده شده است، تشکر 
کرد و سپس امام جمعه ش��هر ورنامخواست هم پس از این که به 

میهمانان به ویژه اس��تاندار خیر مقدم گفت، در خصوص خدمت 
به مردم و ساختن ش��هری زیبا و رو به توسعه بودن شهر در تمام 
جوانب، ابراز خرس��ندی نموده و از همه مسئولین تشکر کرد. در 
ادامه اردش��یر محمدی شهردار ورنامخواس��ت گزارش کاملی از 
وضعیت امور شهرداری، بودجه و پروژه های عمرانی ارایه نمود و 
با اشاره به این که ورنامخواس��ت از توابع شهرستان لنجان است، 
اظهار داشت: بیشتر مشکالت موجود در ورنامخواست به مباحث 
زیر س��اختی اختصاص دارد که نبود فاضالب شهری بزرگ ترین 

معضل و مشکل موجود در این شهر محسوب می شود.

 100درص�د از پروژه های اجرایی این ش�هر در س�ال 
جاری محقق شده است 

وی اضافه کرد: حادثه خیز بودن راه های منتهی به ورنامخواست از 
دیگر معضالت موجود در این شهر به شمار می رود و ورنامخواست 
در مس��یر ترانزیت کاال و ب��ار و جاده های منتهی به اس��تان های 

خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
شهردار شهر ورنامخواست با اش��اره به تعداد پروژه های عمرانی 
این شهر در س��ال جاری تصریح کرد: در س��ال جاری حدود 20 
پروژه عمران��ی در زمینه ه��ای مختلف عمران ش��هری، مبلمان 
شهری، پروژه های فرهنگی و س��ایر موارد در شهر ورنامخواست 
اجرا شده اس��ت. وی با اش��اره به این که صد درصد از پروژه های 
اجرایی این شهر در سال جاری محقق شده است، ادامه داد: این 
پروژه ها در س��ال جاری با اعتبار دو میلیارد و900 میلیون تومان 

به بهره برداری رسید.
محمدی با اشاره به برنامه های اجرایی شهرداری ورنامخواست در 
س��ال آتی تأکید کرد: پیش بینی شده است که در سال آینده 15 

پروژه در زمینه های مختلف در این شهر اجرا شود.
وی با اش��اره به این که س��اخت ورزشگاه باستانی ش��هر و اجرا و 
س��اخت منطقه ویژه رفاهی، تفریحی و گردشگری شهر از دیگر 
برنامه های شهرداری برای سال آینده است، افزود: اجرا و ساخت 

ف��از دوم فرهنگس��رای بزرگ ش��هر ورنامخواس��ت از مهم ترین 
برنامه های اجرایی شهرداری در سال آتی به شمار می رود.

ش��هردار ورنامخواس��ت با اش��اره به این که نبود جایگاه سوخت 
CNG در ورنامخواس��ت از مهم ترین چالش های موجود در این 
شهر است، بیان داشت: این موضوع علیرغم قول مسئوالن شرکت 

گاز، پس از پنج سال هنوز محقق نشده است.
وی با اش��اره به این که وضعیت اش��تغال در ش��هر ورنامخواست 
مطلوب نیس��ت، گف��ت: ح��دود 12 ت��ا 15 درص��د از جمعیت 

ورنامخواست بیکار هستند.

 سفرهای مسئولین استانی راهی برای برطرف کردن 
مشکالت مردم است 

استانداراظهار کرد: س��فرهای مس��ئوالن به شهرستان ها سبب 
برطرف کردن مشکالت مردم می شود که یک عملکرد صحیح در 

دولت نهم و دهم به شمار می آید.
علیرض��ا ذاکر اصفهانی  افزود: ش��هر ورنامخواس��ت یک مقیاس 
کوچک در استان است که توانسته در پروژه های عمرانی به خوبی 
خود را نش��ان دهد تا حدی که امروز ش��اهد افتتاح  پروژه های 
چشمگیری در این شهر بوده ایم که در نوع خود کار بسیار خوبی 
به شمار می آید. همچنین ش��هر ورنامخواست از جمله شهرهای 
بسیار فعال و پویاست که توس��عه در تمام جوانب در آن مشاهده 
می شود. ورنامخواست دارای پتانس��یل های بسیار باالیی است، 
 از جمله صنای��ع زیر بنای��ی و جاذبه های گردش��گری خوب که 

قابل توجه است.
 اس��تاندار اس��تان اصفه��ان گف��ت: امی��دوارم در شهرس��تان 
لنجان بتوانیم با همدل��ی و تعامل بین مس��ئوالن یک مجموعه 

وحدت بخش و خوبی را در سطح استان ایجاد کنیم.
وی افزود: در سراسر استان شاهد افتتاح پروژه های بسیار خوبی 
هس��تیم و این امر نش��ان دهنده وجود و برکت انقالب اسالمی و 
توجه دولت های نهم و دهم ب��ه امر عمرانی  و آبادانی در س��طح 

استان هاست.
ذاکراصفهانی ادامه داد: اس��تان اصفه��ان ظرفیت های مطلوبی 
 همچون ورزش، گردش��گری و صنع��ت را در دل خود جای داده 
اس��ت که نش��ان دهنده یک اس��تان با قابلیت ها و ظرفیت های 
خوب بوده که پروژه ه��ای عمرانی در این اس��تان جایگاه خوبی 

داشته است.
وی درباره آلودگی صنایع در شهرستان لنجان گفت: با همکاری 
مس��ئوالن باید از ظرفیت صنایع در رفع آلودگی های موجود در 
این شهرستان استفاده کرد و باید سعی کنیم، مشکالت حاصل از 

آلودگی را در این شهرستان برطرف کنیم.
اس��تاندار اصفهان درباره ظرفیت های گردشگری در شهرستان 
لنجان افزود: با توجه به وجود شهرستان لنجان در کنار زاینده رود 
و پتانسیل های موجود در زمینه گردشگری، باید با ظرفیت سازی، 
این صنعت مهم را ترویج داد و از ظرفیت های موجود در این زمینه 

نیز استفاده کرد.
وی افزود: ورود مدیران در عرصه های زیربنای س��بب می ش��ود 
بخشی از مشکالت مسئوالن در اس��تان نیز برطرف شود؛ به طور 
مثال طرح ریزی و اجرای قطار شهری می تواند در کاهش ترافیک 
در سطح شهرها و استان کارساز باش��د و بار ترافیکی شهر که بر 

دوش مسئوالن است را کم کند.
ذاکر اصفهانی گفت: مس��ئوالن باید با همدلی و تعامل، مشکالت 
موجود در سطح شهر خود را برطرف کنند و این امر می تواند سبب 

آبادانی شهرها شود.
 س�رعت، جدیت و تعامل مس�ئولین ورنامخواس�ت 

ستودنی است 
همچنین در این مراس��م مهندس منصوری نماینده شهرس��تان 
لنجان از کارهای خوبی که در سطح شهرس��تان به ویژه در شهر 
ورنامخواست با این سرعت، جدیت و تعامل و کیفت باال در حال 
اجراست اظهار رضایت کرد و در خصوص پیگیری مشکالت و رفع 

نواقص، قول مساعد داد.

با حضور مسئولین شهر و استان صورت گرفت 

سونامی عمرانی در  ورنامخواست 
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