
 گزینه های انتخاباتی دولت 
چه کسانی هستند؟

قسمت اول و دوم 
ویالی من 
توزیع شد

انتقادهای شجاعانه آقای نماینده در جلسه شورای اداری

گزارشی تحلیلی از تالش دولت فعلی برای »ماندن«

 جالب ترین 
پشت بام های دنیا 8

همایش ملی تغییر 
اقلیم و امنیت غذایی 45

3

افغانستان با »بچه های بُزِکشی«، 
5یک گام تا جایزه اسکار

 دشمن وحدت ما را 
هدف قرار داده است

    قهرمانی؛ قهرمان واقعی دربی 

میلیاردرها به سود سپاهان توپ زدند

دغدغه وحدت، همیشه وجود داشته و بزرگانی بودند که آگاهانه 
در ادوار مختلف به ویژه تاریخ معاصر به این نکته توجه داشتند و 
برای آن برنامه داشتند، اما شرایط فعلی منطقه و جهان اسالم و 
بیداری اسالمی هم ضرورت بحث وحدت اسالمی را افزایش داده 

و هم دشمنان را بیش از پیش حساس کرده است. 

یک روز با مراسم قصه خوانی در شهر کتاب

آی قصه،قصه،قصه

عصر پنجشنبه نچندان سرد زمستانی، وقت خوبی است 
تا با فرزند دلبندت بروی شهر کتاب و در یک محیط کامال 
فرهنگی، از زبان مادربزرگی س��رزنده قصه ای قدیمی 
بش��نوی؛ اتفاقی که هر دوهفته یک بار توس��ط انجمن 
دوس��تداران ادبیات کودکان و نوجوان با همکاری شهر 
کتاب در چهارباغ عباسی، روبه روی سینما سپاهان رخ 
می دهد. طبقه سوم کتابفروشی بی شک مکان مناسبی 
برای چیدن یک حلقه صندلی است تا رویش بنشینی و از 
زبان زنی که موهای سپیدش تأییدی برمادربزرگ بودنش 

است، قصه ای بشنوی که متل است.
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نمایشگاه صنعت کشاورزی متناسب 
4

با اقتصاد مقاومتی

150 برنامه طی دهه فجر در استان 
برگزار می شود7

دول��ت را می ت��وان مه��م ترین جای��گاه ب��روز و ظه��ور قدرت 
سیاس��ی دانس��ت، از این رو هر دولتی که روی کار می آید، برای 
 تداوم قدرت خود م��ی توان��د راهکارهای مختل��ف و متفاوتی را 
 پیش بین��ی کند. جریان س��ازی، حزب س��ازی و زمینه س��ازی 
می توان��د از جمل��ه ابزارهای ی��ک دولت ب��رای ت��داوم حضور 
خود در ق��درت باش��د. از ای��ن رو، هم��ه دولت ها ب��رای حضور 
خود در قدرت اس��تراتژی داش��ته اند، اما اس��تراتژی این دولت 
 به نوعی دیگر اس��ت. در مطلبی ک��ه می خوانید پای��گاه تحلیلی 
»دیده بان« در گزارش��ی به بررسی س��ناریوهای دولت فعلی در 

این خصوص پرداخته اس��ت. احمدی نژاد با جبهه های مختلف 
روبه رو اس��ت. این دولت به نوعی با یاران قدیم��ی خود و جمعی 
که از بین آنان برخاسته دچار مشکل ش��ده، از طرف دیگر گزینه 
 اصلی او با سدی به نام شورای نگهبان روبه رو است و از طرف دیگر، 
گزینه های دیگر وی ظرفیت چندانی برای جلب آرای افکار عمومی 
 ندارند. مهم تری��ن و اولین گزین��ه احمدی نژاد ب��رای انتخابات، 
بی شک کسی جز مهندس اسفندیار رحیم مشایی نیست. مشایی 

را باید نماینده طیف فکری احمدی نژاد دانست.
2

 کمک  شب عید ربطی 
به هدفمندی ندارد

بیداری اسالمی نتیجه 
200 سال مبارزه است

 دولت به عواقب اجرای 
فاز دوم کاری ندارد

پیگیری احقاق حق اصفهان 
با انتقاد روبه رو شد

راه اندازی اولین کتابخانه 
تخصصی ورزش و جوانان
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد نس��بت به واگذاری دو واحد سوله در قالب عقد اجاره و 
فروش دو واحد آپارتمان مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

مشخصات آپارتمان ها:
1- واحد مسکونی جنوب غربی به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع واقع در طبقه دوم

2- واحد مسکونی جنوب شرقی به مساحت تقریبی 281/50 مترمربع واقع در طبقه دوم
به نشانی اصفهان- خیابان آذر- کوی باغ جنت- ششمین پالک سمت راست- مجتمع مسکونی 6 طبقه- 24 

واحدی
مشخصات سوله ها:

1- سوله شماره 2 به مساحت تقریبی 896/19 مترمربع
2- سوله شماره 3 به مساحت تقریبی 1474/48 مترمربع

به نشانی: اصفهان- فلکه دانشگاه صنعتی اصفهان )فلکه استقالل(- پانصد متر باالتر از پلیس راه قدیم اصفهان 
تهران- تقاطع اول- جنب انبار مرکزی اداره برق- پارکینگ مرکزی سازمان- )انبار بختیار دشت(

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شرکت در مزایده می توانند از روز دوشنبه مورخ 
91/11/2 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/11/14 به نشانی خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر، دبیرخانه 

سازمان مراجعه نمایند.                            تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول/1

روابط عمومی سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری دولت آباد برخوار به استناد مجوز شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد )54( پنجاه و چهار فقره پالک کارگاهی دارای پروانه ساختمانی واقع در 
منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به فروش 

برساند.
لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه به 
جز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به شهرداری مراجعه و 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1391/11/14 جهت تسلیم مدارک 

به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.
محمد زارعان- شهردار دولت آباد



چهره روزیادداشت

انتخاب مجدد کواکبیان 
مصطفی کواکبیان در یازدهمین کنگره حزب مردم ساالری مجدداً به 
عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شد.  بر این اساس، یازدهمین کنگره 
حزب مردم س��االری روز گذش��ته برگزار ش��د و پس از تعیین شورای 
مرکزی، مصطفی کواکبیان مجدداً به عنوان دبیرکل این حزب منصوب 
شد. عیسی بابا مطهری نژاد و حجت االسالم قیومی نیز به عنوان اعضای 

شورای مرکزی انتخاب شدند.

 دولت با وعده های غیرعملی 
انتظارات مردم را باال نبرد

حسین  نجابت، عضو اصولگرای مجلس با اش��اره به وعده های دولت در 
ماه های اخیر، گفت: دولت طرح ه��ای متنوعی در زمینه های گوناگون 
داده که بعضی از آنهاعملیاتی ش��ده و بعضی خیر. وی درباره طرح های 
محقق نش��ده ای چون دادن هزارمتر زمین ب��ه هر ایران��ی و پنج برابر 
کردن یارانه ها و چرای دام در جنگل ه��ا، تصریح کرد: دولت طرح های 
متنوعی در این مدت ارایه کرده که بسیاری از آنها عملیاتی نشده است. 
وی افزود: دولت باید مبانی قانونی طرح هایش را اعالم و آنها را عملیاتی 
 کند. رییس کمیته جهاد اقتصادی مجل��س با بیان این که دولت نباید با

 وعده های غیر عمل��ی توقعات م��ردم را زیاد کند، اضافه ک��رد: به نظر 
می رس��د این دولت ه��م، چون دولت های گذش��ته با بی��ان وعده های 
 غیر عملی که ضریب اجرایی زی��ادی ندارد،  فقط توقع��ات مردم را باال 
می برد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر این که 
دولت قبل از این که طرح های خود را با مردم در میان بگذارد باید آنها را با 
مجلس و دستگاه های قانون گذار مطرح کند، ادامه داد: دولت یک سری 
ایده ها را پیش از مطرح کردن با مجلس با مردم عنوان می کند که اگر این 
ایده ها عملی شود، تغییرات اساسی در بعضی از سطوح ایجاد خواهد شد.

تبلیغات ضد ایرانی صهیونیست ها 
برای انحراف توجهات است

غالمحس��ین دهقانی، س��فیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران نزد س��ازمان ملل متحد در نیویورک در جلس��ه ش��ورای امنیت 
این سازمان که برای بررس��ی ش��رایط در خاورمیانه برگزار شده بود، 
به نمایندگ��ی از جنبش ع��دم تعهد اقدام��ات رژیم صهیونیس��تی از 
جمله ش��هرک س��ازی و توقیف مالیات ها در س��رزمین های اشغالی 
فلسطین را محکوم کرد و نس��بت به تالش های این رژیم و متحد آن، 
 آمریکا،  برای انحراف توجهات به س��مت برنامه صلح آمیز هس��ته ای

 ایران هش��دار داد. س��فیر و معاون نماینده دائم کش��ورمان تش��دید 
شهرک سازی توسط رژیم اسرائیل پس از تصویب قطعنامه اخیر ارتقای 
جایگاه فلسطین در س��ازمان ملل توسط مجمع عمومی این سازمان را 
نقض گس��ترده حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل ارزیابی 
کرد و توقیف در آمدهای مالیاتی فلسطینیان را راهزنی آشکار و تنبیه 
دسته جمعی فلسطینیان  قلمداد کرد که وضعیت اقتصادی فلسطینی ها 
را به شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب بحران مالی در سرزمین های 

اشغالی شده است.

بعید می دانم عارف رأی بیاورد
مس��عود پزش��کیان در پاس��خ در خصوص این که چ��را فعالیت های 
 انتخاباتی اصالح طلبان کم بوده، گف��ت: جو جامعه اجازه فعالیت های

سیاس��ی را نمی دهد. فضا برای گفتگو و اظهار نظرهای مختلف آماده 
نیست و به گونه ای است که هر کس بخواهد حرف مخالفی بزند، به او 
انگی می زنند و می خواهند او را از میدان ح��ذف کنند. وی در ادامه با 
بیان این که هر آدمی اشکالتی دارد اما این دلیل نمی شود که از اشتباه 
او به عنوان یک برچسب استفاده کرد، درخصوص بحث کاندیداتوری 
 خودش اظهار کرد: در حال بررسی هستیم، هنوز تصمیمی نگرفته ام.

 این نماینده مجل��س در خصوص کاندیداتوری ع��ارف گفت: من بعید 
می دانم عارف رأی بیاورد؛ کسی باید بیاید که بتواند با مردم اخت شود 

و ارتباط برقرار کند.

 بیداری اسالمی
نتیجه 200 سال مبارزه است 

دکتر علی اکبر والیتی بیداری اس��المی در ایران را نتیجه 200 س��ال 
مبارزه در ایران دانس��ت که از زمان جنگ های روس در س��ال 1803 
میالدی و امضای رس��اله جهادیه توس��ط 140 تن از علم��ا و به جبهه 
قفقاز رفتن بسیاری از آنان برای مبارزه با اشغالگران روس آغاز شد و  با 
تحریم تنباکو توس��ط فتوای یک عالم متعهد دینی که اولین شکستن 
قرارداد اس��تعماری یک دولت قوی اس��تعمارگر بود و پیروزی انقالب 
مشروطه و مشروعه توسط علمای اس��الم ادامه یافت. والیتی در ادامه 
یادآور شد: بسیاری از آنانی که در باس��تان گرایی و اسالم زدایی تاریخ 
ایران به رضاش��اه کمک و قراردادهای اس��تعماری را امضا می کردند، 
خواهان مشروطه مشروعه بودند و در این زمان که آغاز بیداری اسالمی 
بود و پرچمدارش پیروان اهل بیت و ش��یعیان بودند، وهابیت نیز روی 

کار می آید.

دولت را م��ی توان مه��م ترین جای��گاه بروز و ظه��ور قدرت 
سیاسی دانست، از این رو هر دولتی که روی کار می آید، برای 
 تداوم قدرت خود می تواند راهکاره��ای مختلف و متفاوتی را 
 پیش بینی کند. جریان س��ازی، حزب س��ازی و زمینه سازی 
می تواند از جمله ابزارهای یک دولت برای تداوم حضور خود 
در قدرت باش��د. از ای��ن رو، همه دولت ها ب��رای حضور خود 
در قدرت اس��تراتژی داش��ته اند، اما اس��تراتژی این دولت به 
 نوعی دیگر اس��ت. در مطلبی که می خوانی��د پایگاه تحلیلی 
»دیده بان« در گزارشی به بررسی سناریوهای دولت فعلی در 
این خصوص پرداخته است. احمدی نژاد با جبهه های مختلف 
روبه رو است. این دولت به نوعی با یاران قدیمی خود و جمعی 
که از بین آنان برخاسته دچار مشکل شده، از طرف دیگر گزینه 
اصلی او با سدی به نام شورای نگهبان روبه رو است و از طرف 
دیگر، گزینه های دیگر وی ظرفیت چندانی برای جلب آرای 

افکار عمومی ندارند. 

نماینده فکری احمدی نژاد: مشایی
مهم ترین و اولین گزینه احمدی نژاد برای انتخابات، بی شک 
کسی جز مهندس اسفندیار رحیم مش��ایی نیست. مشایی را 
باید نماینده طیف فکری احمدی نژاد دانس��ت. احمدی نژاد 
بارها بر ایمان به افکار مش��ایی صحه گذارده و اعالم کرده که 
 حرف مشایی، حرف دولت است. مرور حکم جدید احمدی نژاد

برای مشایی نشان دهنده این نزدیکی فکری و اعتقادی است. 

این هماهنگی فکری در دولت دهم، خود را بیش��تر نشان داد. 
 با گذری بر سخنرانی مشایی و احمدی نژاد، مشخص می شود

 این دو از یک مش��رب فک��ری تغذیه می کنند؛ ه��ر چند در 
دو دولت نهم و دهم، اس��فندیار رحیم مشایی پر مشغله ترین 
 و پر منص��ب ترین فرد دولت محس��وب می ش��ده و خود این 
منصب ها باعث نفوذ روزافزون وی در دولت نهم و بیشتر دولت 
دهم ش��د، اما وی در س��ال آخر دولت ترجیح داده با تحویل 
دادن تمام مناصب، با فراغت بال بیشتری به ریاست جمهوری 

بیندیشد. 
از این نظر، مشایی در حال حاضر جز ریاس��ت نهاد دبیرخانه 
جنبش غیرمتعدها هیچ منصب رس��می دیگ��ری ندارد؛ هر 
 چند س��ایه حضور وی در مناصب قبل همچن��ان وجود دارد. 
صرف نظ��ر از زمزمه هایی ک��ه مبنی بر اع��الم حضور وی در 
انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، مهم ترین مانع مشایی 

فیلتر شورای نگهبان است.

نماینده سیاسی احمدی نژاد: الهام
احمدی نژاد از طیف اصولگرا برخاسته بود و این وابستگی در 
دولت نهم بیش از پیش خود را نش��ان داد. از طرف دیگر باید 
بیان کرد که شانس اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری 
با توجه به از هم گسیختگی جبهه اصالحات، به مراتب بیشتر 
است. از این رو دولت باید به دنبال جلب آرای بخشی از نخبگان 

و بدنه اصولگرایی نظیر جبهه پایداری باشد.

غالمحس��ین الهام از جمله نیروهای اصولگرایی اس��ت که هر 
چند در تشکیل جبهه پایداری نقش داشته، اما بیشتر ترجیح 
داده متحد دولت باشد تا منتقد دولت. از این رو، بعد از مدتی 
از این جبهه گسست و به دولت دهم با مناصب جدید پیوست. 
به طور کلی، الهام خوشبینی و ارتباط بیشتری با دولت نسبت 
به سایر اخراجی های دولت داشت و در نهایت توانست در سال 
آخر دولت دوباره به جمع حلق��ه اول احمدی نژاد برگردد و با 
خالی شدن پاستور از مش��ایی، عماًل به فرد شماره دو کابینه 

تبدیل شود.

نماینده کاری احمدی نژاد: نیکزاد
بی شک یک از مهم ترین ابعاد شخصیتی احمدی نژاد تالش 
 و پش��تکار فراوان اوس��ت؛ ویژگی که نه قابلیت انکار دارد و نه 
می توان از آن چشم پوشید. این خصیصه در نزد افکارعمومی 
برآیند خوبی داشته و در نزد توده مردم به عنوان ویژگی مثبت 
احمدی نژاد تلقی می ش��ود. سفرهای اس��تانی او مهم ترین 
محمل بروز بعد پشتکار و تالش شبانه روزی احمدی نژاد بود 
که مدتی اس��ت تعطیل شده. به نظر می رس��د تنها فردی که 
در کابینه به این خصیصه احمدی نژاد نزدیک است، شخصی 
جز مهندس نیکزاد نیست؛ فردی که در تالش و پشتکار فردی 
شبیه به احمدی نژاد اس��ت، از این رو وی می تواند با داشتن 
این خصیصه، یکی از گزینه های دولت برای فعال شدن باشد.

نماینده خنثی: صالحی
 با تمام��ی این اوص��اف، احمدی ن��ژاد نش��ان داده که مردی
 به شدت غیر قابل پیش بینی است. بعید نیست که احمدی نژاد

تمامی گزینه های فوق را کناری نه��اده، از حضور گزینه ای 
خنثی اما مطاع اس��تفاده کند. در این بین می توان به فردی 
اشاره کرد که هیچ یک از ویژگی های شخصیتی احمدی نژاد 
 را ندارد، اما می تواند با توجه به عدم جهت گیری مش��خص، 
به عنوان یکی از گزینه های مد نظر دولت در انتخابات محسوب 
 ش��ود. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ای��ران مهم ترین

مصداق این فرضیه محسوب می شود؛ کسی که تقریباً فردی 
بدون حاشیه محسوب شده و بیش��تر چهره ای خنثی و بدون 

جهت گیری مشخص به حساب می آید.

جمع بندی
تالش دولت پیروز ش��دن ف��ردی از داخل دولت ب��رای دوره 
یازدهم ریاس��ت جمهوری اس��ت و برای آن نی��ز گزینه های 
مختلف را با توجه به ویژگی ها و توانایی که دارند فعال ساخته 
اس��ت. اما در صورت احتمال به نتیجه نرس��یدن گزینه ای از 
داخل مجموعه دولت، احمدی نژاد ترجیح می دهد به دنبال 
گزین��ه ای حداکثری از خ��ارج از بدنه دولت باش��د، به نوعی 
 که س��ایر کاندیداها و جریان های سیاس��ی را ب��ه طور کلی 

خلع سالح کند.

گزارشی تحلیلی از تالش دولت فعلی برای »ماندن«

کره شمالی بار دیگر آمریکا را گزینه های انتخاباتی دولت چه کسانی هستند؟
تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری کره ش��مالی، کمیس��یون دفاع ملی 
پیونگ یانگ روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: »ما کتمان 
نمی  کنیم که به پرتاب ماهواره های مختلف و موشک  های 
دوربرد و نیز آزمایش هسته ای پیش��رفته ادامه خواهیم داد 
و هدف اصلی ما از پیش��رفت در این زمینه، هدف قرار دادن 
دش��من اصلی ما یعنی آمریکا اس��ت.« این در حالی است 
 که شورای امنیت س��ازمان ملل متحد س��ه  شنبه گذشته 
قطعنامه ای را به تصویب رس��اند که در آن پیونگ  یانگ به 
دلیل پرتاب موش��ک های دوربرد در دسامبر 2012، هدف 
تحریم های بیشتر قرار گرفته است.کره شمالی این قطعنامه  

شورای امنیت سازمان ملل را »غیر قانونی« دانست.

نشانه ای از سقوط بشار اسد 
وجود ندارد

خبرگزاری فرانس��ه اعالم کرد: هیچ نش��انه ای مبنی بر این 
که بشار اسد، رییس جمهور سوریه، س��رنگون خواهد شد 
وجود ندارد، ای��ن در حالی اس��ت که پاری��س در ماه های 
گذشته همواره تأکید می کرد که بشار اس��د از قدرت کنار 
خواهد رفت. فرانسه که از جمله کشورهای استعمار کننده 
سوریه در سال های گذش��ته بوده، با آغاز ناآرامی ها در این 
کش��ور هم آش��کارا از مخالفان س��وریه که قصد براندازی 
بش��ار اس��د را داش��تند، حمای��ت ک��رد. ل��وران فابیوس، 
 وزیر خارجه فرانس��ه، گف��ت: »اوضاع تغیی��ری نمی کند. 
راه حلی که ما امیدش را داشتیم � منظورم سقوط بشار اسد و 
به قدرت رسیدن ائتالف مخالفان است � اتفاق نیفتاده است.«

افشاگری گوگل درباره 
جاسوسی اف.بی.آی

بر اساس گزارشی که شرکت گوگل به تازگی منتشر کرده، 
پلیس فدرال آمریکا )اف.بی.آی( تاکن��ون بارها بدون طی 
مراحل حقوقی خواس��تار دسترس��ی به اطالعات شخصی 
ش��هروندان این کشور ش��ده اس��ت. به گزارش وب سایت 
هافینگتن پست، ش��رکت گوگل در گزارش خود موسوم به 
»گزارش ش��فافیت گوگل« اعالم کرد، از جوالی تا دسامبر 
2012 گوگل 8438 درخواست از سوی اف.بی.آی دریافت 
کرد که خواس��تار اطالعاتی درباره 14791 کاربر ش��رکت 

گوگل در آمریکا بودند. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

دشمن وحدت ما را هدف قرار 
داده است 

حجت االسالم والمسلمین زائری    
دغدغه وحدت، همیش��ه وجود داش��ته و بزرگانی بودند که آگاهانه در 
ادوار مختلف به ویژه تاریخ معاصر به این نکته توجه داش��تند و برای آن 
برنامه داشتند، اما شرایط فعلی منطقه و جهان اسالم و بیداری اسالمی 
هم ضرورت بحث وحدت اسالمی را افزایش داده و هم دشمنان را بیش 
از پیش حساس کرده است. تا پیش از این، شاید مخالفت ها و توطئه ها 
برای ناکارآمد کردن این وحدت صورت می گرفت، اما االن این تالش ها 
بسیار شدت گرفته و اتفاقاتی 
 که به ط��ور مثال در س��وریه 
می افتد و یا تأس��یس س��ریع 
ش��بکه های تلویزیون��ی که با 
تندروی و اهانت به شکل های 
مختلف تشنج ایجاد می کنند، 
گویای این است که دشمن به 
خوبی و با دق��ت حوزه وحدت 
اسالمی را هدف قرار داده است.
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محکومیت انفجار عراق

مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی انجام شده در حسینیه سیدالشهدا 
واقع در استان صالح الدین عراق را را محکوم کرد. مهمان پرست نسبت به تالش برخی طرف ها 

به منظور دامن زدن به درگیری های مذهبی و فرقه ای در عراق هشدار داد.

بیشترین تخلفات اداری 
مربوط به بانک هاست 

ابالغ انفصال یک ساله 
بهمنی در 2۷ آذر

مصطفی پور محمدی، رییس س��ازمان بازرسی کل کش��ور درباره آخرین 
وضعیت بدهکاران بانکی تصریح کرد: مس��ئولیت رس��یدگی به بدهکاران 
بانکی بر عهده دادس��تانی کشور اس��ت و قرار اس��ت بانک ها گزارشی از 
بدهکاران را به دادستانی ارایه دهند. پور محمدی ادامه داد: بخش عمده ای از 
 اخاللگران بازار ارز مربوط به بخش خصوصی است و سازمان بازرسی دخالت 
نمی کند. پورمحمدی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش با اش��اره به این که 
تخلفات بانکی، اقتصادی، گمرکی، واگذاری ها و زمین بیشترین پرونده های 
در حال بررسی هستند، خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات به دستگاه هایی 
نظیر شهرداری، بانک ها، امور مالیاتی و دادگستری که بیشترین خدمات را 
دارند، بر می گردد؛ البته تعداد پرونده های بانکی و پولی به دلیل این که از 

جنس بزرگ تری هستند بیشتر است.

رییس دیوان محاس��بات با اش��اره به این که رأی هیأت مستشاری دیوان در 
مورد انفصال یک س��اله رییس کل بانک مرکزی ۶ آذر ص��ادر و 27 آذر به وی 
ابالغ ش��د، گفت: آقای بهمنی پیش از صدور حکم، مهلتی یک ماهه خواسته 
بود که با آن موافقت ش��د. عبدالرضا رحمانی فضلی، با اشاره به مراحل صدور 
رأی انفصال مربوط به رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین بانک 
مرکزی از مرحله حساب رسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و 
دادرسی در هیأت مستشاری، در جریان این موارد بوده اند. وی افزود: به رغم 
آماده بودن پرونده برای صدور رأی در هیأت دوم مستشاری در مهر ماه سال 
جاری، تقاضای مهلت یک ماهه رییس کل بانک مرکزی مورد موافقت هیأت 
مزبور واقع شده بود. به گفته وی، در این بین یا جواب های الزم به دیوان ارایه 

نشده یا جواب های ارایه شده قانع کننده نبوده است.  

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: اصرار دولت برای 
 اجرای مرحله دوم هدفمندس��ازی به این دلیل اس��ت که 
می خواهد بگوید من این کار را به نتیجه مطلوبی رس��اندم، 
اما چون دولت رو به اتمام اس��ت به عواقب آن و باقی مسائل 
کاری ندارد. محمد اس��ماعیل کوثری با بیان این که دولت 
هنوز بودجه س��ال 92 را تحویل نداده است، گفت: مجلس 
اعالم کرده ک��ه مرحله دوم اصل هدفمند س��ازی باید فعال 
مسکوت بماند و اگر قرار باشد اجرا شود، از نیمه دوم سال92 
به بعد باید به آن فکر کرد.  وی با اشاره به اصرار رییس جمهور 
برای اجرای  فاز دوم اصل هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: 
پافشاری دولت و مخصوصا رییس جمهور برای اجرای سریع 
مرحله دوم هدفمندسازی به این دلیل است که این کار در 
همین دولت به نتیجه برسد. نماینده مردم تهران در مجلس 
با اشاره به طرح های عقب مانده دولت، طرح وعده های جدید 
را قابل قبول ندانس��ت و در خصوص طرح های استخدامی 
دولت، گفت: خود دول��ت ضوابطی برای این اس��تخدام ها 
گذاشته و این کار باید دقیقاً در چارچوب قانون انجام شود. 
وی در ادامه افزود: به غیر از زمان دفاع مقدس که رهبر معظم 
انقالب رییس جمهور بودند، بقیه روسای جمهور در ماه های 
آخر به شکل های مختلفی خواسته اند برای خود جای پایی 

در دولت باقی گذارند. 

همایشی که به مناسبت هفته وحدت ترتیب داده شده بود، با 
حضور و سخنان محسن رضایی رنگ و بویی انتخاباتی گرفت. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی در این همایش 
به سخنرانی پرداخت که هم در بنرهای آویخته به سالن به 
نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم دعوت شده 
بود و هم طوماری از سوی حضار برای دعوت وی به نامزدی 
امضا می شد. هم سخنان رضایی که نوید سال های بهتر، آبادتر 
و پرعزت و پول را مطرح می کرد، رنگ و بوی انتخاباتی داشت 
و هم شعارهای مطرح شده در حاشیه این همایش. محسن 
رضایی در سخنانی با بیان این که امروز شاهدیم که مشکالت 
زیادی در اطراف ما وجود دارد، افزود: ارزش اس��کناس هزار 
تومانی امروز به اندازه ارزش پول300 تومانی در سال گذشته 
است و بداخالقی و فقر را در اطراف مان شاهدیم. اگر اسالم به 
جامعه ما پیشرفت داده پس چرا باید این مسائل در اطراف ما 
وجود داشته باشد؟  آیا این امر به معنای آن نیست که اسالم 
را وارد زندگی خودمان نکرده ایم؟ اگر اسالم وارد زندگی ما 
می شد، پس چرا فقر، بیکاری و دروغ در جامعه وجود دارد؟ 
وی گفت: ما ادعای مس��لمانی می کنیم، اما اسالم را رعایت 
نمی کنیم؛ چطور ادعا می کنیم با پیامبریم، ولی دروغ، فریب 
و عوام فریبی در کارمان وجود دارد؟ ما دنبال منافع شخصی 
و جناحی خودمان هستیم، پس باید دوباره اسالم را بخوانیم.

 عب��اس عب��دی، فع��ال سیاس��ی  درب��اره می��زان رأی 
اصالح طلبان در جامعه امروز ایران، گفت: اصالح طلبان 
لزوم��اً رأی س��ال 7۶ و 80 را ندارند؛ ای��ن رأی می تواند 
کمتر یا بیش��تر ش��ود، چون هیچ وقت س��بد آرای هیچ 
گروه سیاس��ی ثابت نخواهد ب��ود، به طوری ک��ه فارغ از 
عملکرد آن گروه، این رأی ها همیش��ه در حس��اب آنها 
ذخیره شده باشد. وی ادامه داد: میزان رأی اصالح طلبان 
بستگی به ش��عارها، میزان حضور و وضعیت کلی جامعه 
و ش��رایط حضور آن��ان در انتخابات دارد. ای��ن تحلیلگر 
 سیاس��ی اصالح طلب تأکید کرد: البته بخش��ی از آرای 
اصالح طلبان ثابت اس��ت، اما بخش قابل توجهی از آرای 
آنها به شرایط جامعه و این که چقدر امکان طرح و عملیاتی 
کردن شعارهای خود را داشته باشند، دارد. وی گفت: وقتی 
که اصالح طلبان نتوانند وارد انتخابات شوند، ممکن است 
تعدادی از طرفداران آنها به س��ایر نامزدها رأی دهند، اما 
 هیچ کدام از کاندیداهای موج��ود نمی توانند رأی بخش 
قابل توجهی از اص��الح طلبان را جذب کنن��د؛ چون در 
چارچوب اصالحات که نماینده بخ��ش مهمی از جامعه 
اس��ت، قرار ندارند. عبدی افزود: اصالح طلبان در رقابت 
با نیروهای مقابل یک حداقل مهم��ی از رأی را دارند که 

همواره محفوظ است. 

حس��ین ابراهیمی با اش��اره به تأکید دولت ب��ر اجرای فاز 
دوم قانون هدفمندی یاران��ه ها به تأثیر اج��رای این طرح 
در روس��تاها اش��اره کرد و گفت: در روس��تاها ب��ا دریافت 
 یارانه افراد از زی��ر کار فرار م��ی کنند؛ وقتی دس��ت و بال
 روس��تایی ه��ا پر ش��ود، دیگ��ر کارگ��ر در روس��تاها پیدا

نمی شود. وی اضافه کرد: باید سنجید آیا تنها راه هدفمندی 
یارانه ها پرداخت نقدینگی اس��ت یا می توان با دادن کاال و 
سرمایه، مشارکت در بخش تولید را افزایش داد؟ نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در دوره 
هش��تم درخصوص وعده دولت در اس��تخدام حجم زیادی 
نیروی  انسانی گفت: دولت در سال گذشته کارمندان را به 
دورکاری تشویق می کرد، حتی  زمانی گفته شد کارمندان 
در داخل خانه کارهای خود را انجام دهند تا مانع از شلوغی 
ادارات شوند. وی یادآور ش��د: اگر این استدالل درست بود، 
پس چه شد که یکباره دولت به این جمع کثیر نیرو نیازمند 
ش��ده، در حالی ک��ه در ادارات ما تورم نیرو هس��ت و نیمی 
ازهمین نیروها کار نمی کنند.ابراهیم��ی ادامه داد: اگر قرار 
اس��ت قوه مجریه بودجه اجرایی را کم کند، پس این حجم 
کارمند اضافه کردن به بخش دولتی چه معنی دارد؟ تحلیل 
من این است که دولت امس��ال در بخش اجرایی با کسری 

بودجه مواجه می شود.

انتخابات انتخاباتدولت  هدفمندی

 دولت به عواقب اجرای 
فاز دوم کاری ندارد 

ارزش اسکناس 1000 
تومانی، 300 تومان شده

 میزان رأی اصالح طلبان 
بستگی به شعارها  دارد

فاز دوم اجرا شود کسی 
در روستاها کار نمی کند
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یادداشت

تفرقه انگیزی با هر بهانه، گام 
برداشتن در مسیر دشمن است

نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان با بیان ای��ن که با فحش دادن 
به مقدسات دیگران کسی اصالح نمی ش��ود، اظهار کرد: اگر کاری 
کنیم که موجب تفرقه مس��لمانان شود، ناخواس��ته یا مغرضانه در 
 مسیری که هدف دشمن است گام برداشته ایم. آیت اهلل سید یوسف 
طباطبایی نژاد در نماز جمعه این هفته ش��هر اصفهان، با اش��اره به 
اختالف افکنی تاریخی دش��منان اسالم در بین مس��لمانان گفت: 
وحدت، از ضروریات بین مس��لمانان اس��ت. وی اظه��ار کرد: امروز 
آمریکا، فرعون زمان و شیطان بزرگ اس��ت و به هر بهانه ای تالش 
می کند در بین مس��لمانان تفرقه ایجاد کند. ام��ام جمعه اصفهان 
گفت: تنها کسی که در بین سران شیعه و س��نی از ابتدای انقالبش 
وحدت بین شیعه و سنی را اعالم کرد، امام خمینی )ره( بود. وی ادامه 
داد: وحدت مطرح شده از سوی امام خمینی )ره( و اکثریت علمای 
ش��یعه به معنای قبول کردن ی��ک مذهب یا کنار گذاش��تن اصول 
اعتقادی نیست، بلکه به معنای نزاع نداشتن فرقه های اسالمی است.

نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان افزود: بر اساس این الگو نباید 
به مقدسات همدیگر توهین کنیم و نگذاریم بین مسلمانان جدایی 
حاصل شود. وی ادامه داد: استکبار جهانی بعد از جنگ جهانی دوم 
با قسمت قسمت کردن کشورهای اس��المی تالش کرد که بین آنها 
تفرقه ایجاد کند، ولی اگر همه مسلمانان با هم جمع شوند، آمریکا و 

استکبار هیچ غلطی نمی توانند بکنند. 

خبر ویژه

پیگیری احقاق حق اصفهان با 
انتقاد روبه رو شد

شهردار اصفهان / سید مرتضی سقائیان نژاد
 

با توجه به احساس مسئولیت شهرداری در قبال شهر و شهروندان اصفهان، 
برای احقاق حق این کالنش��هر شکایت هایی انجام ش��ده، ولی هربار مورد 
انتقاد و بی مهری قرارگرفته اس��ت. برای اصفهانی ها بسیار سخت و دشوار 
اس��ت که بی آبی زاین��ده رود را تحمل کنند؛ چرا که طی چهارهزارس��ال 
اصفهان با خشکسالی مواجه شده، اما آب رودخانه همواره جاری بوده است، 
بنابراین عدم جریان آب دررودخانه زاینده رود را نباید در خشکسالی دنبال 

 کرد؛ زیرا که تم��دن اصفهان بر
حسب رودخانه زاینده رود شکل 
گرفت��ه و اکوسیس��تم منطقه 
مرکزی کش��ور به این رودخانه 
وابسته اس��ت. برای زنده شدن 
این رودخانه الزم است، مدیریت 
یکپارچ��ه بر زاینده رود ش��کل 
بگیرد و  برداشت های آب کنترل 

شود.
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چهره روز
بازگشت به زندگی مرد 43 ساله در خمینی شهر

صبح روز سوم بهمن ماه در تماس با اتاق فرمان فوریت های پزشکی خمینی شهر اعالم شد، 
مردی 43 ساله دچار ایست کامل قلبی-تنفسی شده که با تالش تکنسین های فوریت های 

پزشکی شهرستان خمینی شهر به زندگی بازگشت. 

3

جلسه شورای اداری استان  راضیه 
در بهم��ن م��اه ج��اری با دادخواه

حضور اکث��ر مدی��ران و 
 تعداد زیادی از نمایندگان اس��تان برگزار ش��د و 
این بار اداره کل زندان های استان اصفهان در سالن 
آمفی تئاتر زندان مرک��زی میزبان مدیران بود که  

انصافا میزبانی خوبی داشتند.
یکی از جذابیت های فرامتن��ی این برنامه، بازدید 
 از تولیدات هنری زندانیان ب��ود؛ چرا که برنامه به 
گونه ای تنظیم  ش��ده بود که در زمان استراحت 
بین جلسه، مدیران بتوانند از نزدیک آثار هنری و 
فعالیت هایی را که زندانیان انجام داده اند، مشاهده 
کنند. این جلسه گاه با حاش��یه های پر رنگ تر از 
متن روبه رو بود که س��خنرانی حدود 14 مدیر و 
نماینده را می توان یکی از آنها دانس��ت. البته در 
برگزاری جلسه ش��ورای اداری در این دوره، یک 
نکته مطلوب این بود که بیش��تر سخنرانان وقت 
تنظیمی خود را رعایت کردند، اما در زمان صرف 

میان وعده و استراحت، یک س��اعتی بین جلسه 
وقفه ایجاد شد و سخنرانی های تند نمایندگان و 
انتقادهای به نسبت بجای آنها که انعکاس مراجعات 
و مش��کالت مردمی بود، چندان به مذاق مدیران 
استان خوش نیامد و با رسیدن زمان نماز، علیرضا 
ذاکر اصفهانی وقتی نوبت به سخنرانی اش رسید، 
عنوان کرد که دیگر فرصتی برای جمع بندی من 

نیست . 
البته این نخستین بار بود که اس��تاندار در جلسه 
ش��ورای اداری صحبت نک��رد و حت��ی حاضر به 
پاسخگویی به سؤاالت خبرنگاران نیز نشد. مدیران 
اس��تان نیز از وی حمایت کردند و در گپ و گفت 
های کوتاه و غیر رس��می پس از پایان جلس��ه، به 
اس��تاندار عنوان می کردند که آنها هم مشکالت 
خود را دارند و مطالباتش��ان پراخت نشده، اما کار 
خود را به بهترین نحو انجام می دهند و نمایندگان 
بیش از اندازه و غیر منطقی به آنها خرده می گیرند.

مدیری هم بیان می کرد ک��ه نمایندگان همواره 

در مجلس در حال س��خنرانی هستند و وقتی که 
به ش��ورای اداری هم می آیند، می خواهند تمام 
جلس��ه را خود صحبت کنند. در ادامه به اختصار 
مهم ترین سخنان سخنرانی این جلسه را برایتان 

عنوان می کنیم.

پدرها شرمنده خانواده ها هستند 
حجت االسالم احمد س�الک،  نماینده مردم 

اصفهان 
    قانونگذاری، نظ��ارت بر اج��رای آن و ارتباط 
نزدیک با مردم سه وظیفه شماست و نباید ارتباط 
نمایندگان با مردم به صورت پوپولیستی باشد، بلکه 

باید به صورت واقعی و منطقی برقرار شود.
    مردم در وضعیت معیشتی بدی به سر می برند 
و در دیدارها به ما می گوین��د که در تأمین معاش 
خانواده دچار مش��کل ش��ده اند و ش��رمنده آنها 

می شوند.
     خوشبینانه که وضعیت صنایع را بنگریم، 25 تا 

30 درصد صنایع در استان فعال است و نباید  اجازه 
دهیم این وضعیت تبدیل به بحران شود که اگر این 

اتفاق رخ دهد، تمام کشور ضرر می کند.

افزایش 100 درصدی صادرات غیر نفتی 
استان

مظفر انصاری، رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان 

    بیش از هش��ت هزار و 400 واحد صنعتی در 
اصفهان با ظرفیت های مختلف فعالیت می کنند.

    بیش از40 درصد صنعت نس��اجی کش��ور در 
استان اصفهان مستقر است که بیش از 80 درصد 

مواد اولیه این صنعت وارداتی است.
    صادرات محصوالت غیر نفتی استان، تا پایان 
آذر امسال نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

صددرصد افزایش یافت.

زندان های اس�تان اصفهان سیس�تم 
اطفای حریق ندارند

رمضان امیری، مدیرکل زندان های اس�تان 
اصفهان 

     4 درص��د از زندانیان اس��تان اصفه��ان زن و 
96 درصد مرد هستند. 44 درصد از زندانیان استان 
اصفهان مج��رد و 56 درصد نیز متأهل هس��تند. 
همچنین 62 درصد تحصیالت ابتدایی و راهنمایی، 
26 درصد دیپلم، 3 درصد فوق دیپلم و 3 درصد نیز 

مدرک کارشناسی و باالتر دارند.
     تنها 13 درص��د از زندانیان اس��تان اصفهان 
باسابقه هس��تند، 89 درصد از زندانیان میانگین 
س��نی زیر 44 س��ال دارند. محکومیت های مالی، 
کمترین جرم زندانیان اس��تان اصفهان اس��ت و 
 کمبود فض��ای فرهنگی، ورزش��ی، آموزش��ی و 
عدم وجود کپس��ول آتش نشانی و سیستم اطفای 
حریق از جمله مشکالت زندان های استان اصفهان 

به شمار می روند.

زندانیان مبتال به ایدز و هپاتیت، جامعه 
را تهدید می کنند

غالمرضا انصاری، رییس دادگستری استان 
اصفهان 

     ابتال به بیماری هایی همچون هپاتیت و ایدز در 
میان زندانیان، سبب شده تا آنها پس از رها شدن از 
زندان یا زمان رفتن به مرخصی، به عنوان تهدیدی 

برای خانواده و جامعه تلقی شوند.
     افرادی که به دلیل جرائ��م غیر عمدی مانند 

بدهی های مالی در زندان به س��ر می برند، پس از 
مدتی به زندانیان حرفه ای تبدیل می شوند.

    برخورد با مجرم و اعمال مجازات در چارچوب 
قانون مشخص ش��ده و فراتر از آن مجاز نیست و 
نمی توان مجرم را در خارج از ای��ن مدار در زندان 

حبس کرد. 

تهیه مستند آب اصفهان از سرمنشأ تا 
آبریز

محمد علی اسفنانی، نماینده مردم فریدن، 
فریدونشهر و چادگان

     از آقای ضرغامی درخواس��ت شد موضوع آب 
و وضعیت سرمنش��أ تا آبریز آن به صورت مستند 
تهیه ش��ود که رییس صدا و س��یما با این موضوع 

موافقت کردند.
     مشکل آب، صنعت و کش��اورزی جزء مسائل 
مهم استان است که با وحدت و همدلی مسئوالن 

استان قابل حل است.

نرخ بیکاری مبارکه دو رقمی است 
 علی ایرانپور، نماینده مردم مبارکه

    با وجود530 واحد صنعتی در این شهرستان، 
متأسفانه نرخ بیکاری دو رقمی است.

     تأسیس پاس��گاه در شهر کرکوند برای تأمین 
امنیت شهرس��تان بس��یار حایز اهمیت اس��ت و 
متأس��فانه با وجود پیگیری های زی��اد، هنوز این 

پاسگاه ایجاد نشده است.
     جاده ه��ای منتهی به شهرس��تان مبارکه در 
وضعیت بدی قرار دارند و80 هزار وس��یله نقلیه و 
یک هزار و 500 دستگاه اتوبوس به سمت مبارکه 
رفت و آمد می کنند که شرکت ها و واحدهایی که 
خودروهای آنها در این منطقه تردد می کنند، باید 

برای احداث این جاده ها مشارکت داشته باشند.

ضرورت حف�ظ تریب�ون ده�ه فجر از 
سوء استفاده های انتخاباتی 

جعفر عس�گری، رییس ش�ورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان  

     حفظ امانت تریبون دهه فجر برای جلوگیری از 
سوء استفاده ها ضروری است و نباید شرایطی فراهم 
شود که از جشن های دهه فجر به نفع جناح یا افراد 

در موضوع انتخابات بهره برداری شود.
     این روزها فرصت مناسبی برای جذب حضور 
حداکثری مردم در انتخابات اس��ت، بنابراین باید 

مراقب تبلیغات و ظاهر جامعه در این ایام بود.

انتقادهای شجاعانه آقای نماینده در جلسه شورای اداری 

 25 درصد صنایع اصفهان فعال هستند 

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش
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آگهی فراخوان عمومی نوبت دوم
شماره 910/6020
شرکت فراخواننده: شركت برق منطقه ای اصفهان

موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شرکت 
برق منطقه ای اصفهان 

شرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه 4 در رشته ارتباطات یا نیرو
دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی:

1- درياف�ت فیزيکی اس�ناد با مراجعه به آدرس: ته��ران- خیابان ولیعصر- باالتر از 
میدان ونک- خیابان عطار- پالک 12- واحد دیسپاچینگ و اتوماسیون- 

تلفن: 81961-021               فاكس: 021-88771206
2- دريافت اينترنتی پرسشنامه با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب 

www.erec.co.ir :سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی كیفی: 91/11/2 لغایت 91/11/14

محل تحويل پرسش�نامه ارزياب�ی كیفی: اصفهان- خیابان چهارب��اغ باال- دبیرخانه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابی كیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1391/11/28

نکات قابل توجه:
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در پرسشنامه موجود می باشد.

2- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از 
شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
3- به درخواس��ت ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم ش��ده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
5- ش��رکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 س��ال آینده از نتایج این فراخوان ها 

جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

www.erec.co.ir           http://Iets.mporg.ir       www.tavanir.org.ir   

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف/ 17065

هوالجمیل
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( نمایندگی اصفهان

با همکاری نهادهای ذیل به مناسبت سی و چهارمین طلوع فجر انقالب اسالمی برگزار می نماید.

دهمین همایش ادبی بهمن
لذا از کلیه شعرای محترم دعوت می شود با ارسال آثار ارزشمند خود و حضور در همایش جاودانگی 

سرودهای خود را به نظاره بنشینند.
محورهای همایش: 

1- اشعار ارسالی الزاماً بایستی با موضوع امام خمینی )س( و انقالب اسالمی با گرایش های ذیل باشد
- سیره نظری و عملی امام خمینی )س(

- امام خمینی )س( بیداری اسالمی و وحدت ملی
- امام خمینی )س( مظهر همه خوبیها
- امام خمینی )س( احسان ونیکوکاری

2- آثار الزاماً در کاغذ A4 تایپ و با خط خوانا باشد.
3- حداکثر زمان ارسال آثار 21 بهمن ماه می باشد.

4- تنها آثار برگزیده شده به همایش راه خواهد یافت.
5- آثار ارسالی قباًل به چاپ نرسیده باشد.
6- اشعار در قالب های مختلف آزاد است.

7- زمان همایش پنج شنبه 26 بهمن ماه ساعت 16 در نگارستان امام خمینی )س( واقع در میدان 
فیض پل خواجو می باشد.

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( نمایندگی اصفهان
كانون حسنات استان اصفهان انجمن  هماهنگی شاعران استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی واگذاری طبخ و توزیع غذا با مواد اولیه شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فریدن

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/aیا س��ایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانش��گاه به آدرس www.mui.ac.ir

مراجعه و یا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان



چهره روزیادداشت

 BTS راه اندازی 2 سایت 
در فوالدشهر

سیامک خودسیانی، رییس اداره مخابرات فوالدشهر با اشاره به اقدامات 
این اداره در سال جاری اظهار داشت: سایت WLL-GSM در شهرک 
مهر راه اندازی و تلفن های GSM به متقاضیان مسکن مهر واگذار شد. 
وی با اشاره به این که دومین سایت تلفن همراه در شهرک مهر فوالدشهر 
و سایت تلفن همراه در محله ب8 راه اندازی شد، گفت: با راه اندازی این دو 
سایت، تعداد سایت هایBTS  در شهرفوالدشهر به 17 سایت رسید که 

این اقدامات در جهت خدمت به مردم است. 

 همایش ملی تغییر اقلیم 
و امنیت غذایی

نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی با حضور کارشناسان 
بخش کشاورزی و هواشناسی در س��الن  همایش های بین المللی اتاق 
اصفهان برگزار ش��د. خس��رو کس��ائیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن اصفهان در آیین افتتاح این همایش، گفت: اصفهان در گذش��ته 
تاالب های زیادی داشته که از آب زاینده رود بهره می بردند، ولی امروز 
به دلیل تغییر اقلیم آب و هوایی  دچار خشکی شده است. وی بااشاره به  
 تغییرات اقلیم آب و هوایی در کشور و لزوم آگهی از این تغییرات، گفت:

می توان پیامدهای منفی ناشی از تغییرات اقلیمی با اطالع رسانی دقیق 
کاهش داد.

اخبار کوتاه

4
 جهان چند میلیون بیکار دارد؟

طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان بین المللی کار، آمار بیکاران جهان در سال 2012 
به میزان 5/9 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود این رقم در سال 2013 همچنان روند صعودی 

داشته باشد و به 202 میلیون نفر و در پنج سال بعد از آن، به 210 میلیون نفر برسد. 
کمک  شب عید ربطی به 

هدفمندی ندارد
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

حمیدرضا فوالدگر
کارگروه تولید برای بررسی نحوه پرداخت سهم 30 درصدی تولید از محل 
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شده است. همچنین کارگروه 
دیگری در خصوص اقتصاد خانوار تشکیل شده که درباره چگونگی حفظ 
قدرت خرید خانوار و کاهش آسیب پذیری آنان در مقابل شرایط مختلف 
اقتصادی تشکیل شده است. میزان این مبالغ و همچنین منابع تخصیص 
 آن تاکنون نهایی نش��ده اس��ت. هنوز درباره این که ای��ن مبلغ به همه 
دهک های جامعه پرداخت خواهد شد یا خیر تصمیم نهایی گرفته نشده، 
اما بیشتر اقش��ار کم درآمد و 
ضعی��ف جامع��ه م��ورد نظر 
خواهند بود و  یک��ی از دالیل 
به طول انجامیدن این مباحث 
تفکیک اقشار از یکدیگر است. 
پرداخت کمک های شب عید 
هم ارتباطی ب��ه اجرای قانون 

هدفمندی یارانه ها ندارد.  
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نمایش��گاه  یازدهمی��ن  سمیه 
صنع��ت مسرور الملل��ی  بی��ن 

کشاورزی )ماشین آالت و 
خدمات وابس��ته( که با حضور190  شرکت کننده 
داخلی و22کش��ور خارجی از چه��ارم بهمن ماه در 
اصفهان برگزار و تا امروز دایر خواهد بود، برای اولین 
بار مراسم افتتاحیه ای با شکوه به خود دید. استاندار 
اصفهان برای معدود دفعات سروقت و قبل از شروع 

مراسم در سالن کنفرانس شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اصفهان حاضر بود. در ردیف اول س��الن 
غی��ر از ذاکر اصفهان��ی، میهمان ه��ای خارجی هم 
نشسته بودند که در ادامه مراسم متوجه شدیم این 
میهم��ان ها دلیل اصل��ی حضور به موقع اس��تاندار 
 در افتتاحیه بودند. ورودی س��الن پر بود از بنرهای 
خیر مقدم به مس��ئوالن کش��وری و استانی و طرف 
دیگر س��الن بنری برای خوش آمدگویی به اساتید، 
دانشجویان و سایر مدعوین نصب ش��ده بود. سالن 
کنفرانس تقریباً پرش��ده بود که مج��ری برنامه بعد 

از تالوت قرآن و پخش چند تیزر تبلیغاتی، پش��ت 
تریبون رفت. مثل همیش��ه تأخیر در آغاز مراس��م 
وجود داش��ت، ولی مجری که ب��رای اولین بار خانم 
بود به تأخیر زیاد اش��اره نکرد و ب��ا گفتن این جمله 
که»این نمایش��گاه متناس��ب با اقتص��اد مقاومتی 
است«، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان را 
برای سخنرانی به روی سن دعوت کرد. قبل از جلوس 
رس��ول محققیان روی س��ن، نماهنگی از افتتاحیه 
نمایشگاه های ریز و درشت پخش شد. بعد محققیان 
پشت تریبون ایستاد و به اهمیت دیپلماسی در انزوای 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اشاره کرد. به 
نظر او نمایشگاه صنعت کشاورزی که با برند اگرِوت 
برای یازدهمین بار باهمت و تالش اس��تان اصفهان 
برپاشده، فرصتی برای ورود به اقلیم های جهانی بوده 

که کلیدواژه موفقیت اقتصاد خود را رقم زده است. 

ترسیم چشم اندازهای وسیع
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی 

اصفهان ادام��ه داد: »اگر بس��تر تولی��د در بخش 
کشاورزی فراهم ش��ود، فتح دروازه های موفقیت 
کاردشواری نیست. نمایش��گاه کشاورزی اصفهان 
با برند اگ��روت، از ابتدا ب��ا نگاه کارشناس��انه وارد 
عمل ش��د و رش��د کم��ی و کیفی نمایش��گاه طی 
 س��ال های اخیر مؤید این امر اس��ت که هر س��اله
 بازدیدکنن��دگان متخصص و مخاطبان بیش��تری

 ج��ذب ش��ده و نمایش��گاه توانس��ته اس��ت 
چش��م اندازهای وس��یع تری را برای خود ترسیم 
کند. به همین خاطر امس��ال نمایش��گاه با حضور 
190 ش��رکت کننده داخلی و 64 میهمان خارجی 

از 22کشور جهان میهمان دیار سپاهان هستند.«

اس�تاندار و س�خنرانی وی�ژه میهمانان 
خارجی

بعد از محققیان، نوبت سرپرس��ت س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان بود که پش��ت تریبون 
برود که مجری به دلیل مش��غله کاری اس��تاندار و 

تعجیل وی برای رس��یدن به امورات استان، وقت 
را به علیرضا ذاکر اصفهانی داد. وی فرصت را برای 
معرفی اصفهان به میهمانان خارجی مغتنم شمرد 
وکمتر به  کشاورزی و صنایع وابسته به آن پرداخت. 
ذاکر اصفهان��ی از میزبانان تقاضاک��رد تا میهمانان 
خارجی را ب��ا امکانات معنوی اصفهان آش��نا کنند 
و آنها را به بازدید از ابنیه تاریخی و صنایع دس��تی 
اصفهان ببرند. ذاکر اصفهانی اضافه کرد:»100اثردر 
اصفهان به مهر اصالت یونسکو ممهور شده که شاید 
در هیچ شهر و کشوری نتوانید این موضوع را دنبال 
کنید. استان اصفهان40 هزار بنای تاریخی داشته و 
 از نظر اقلیمی، تنوع آب و هوایی زیادی دارد.« بعد از 
20 دقیقه ای که استاندار از جاذبه های گردشگری 
و معنوی��ات و مادیات اصفهان به ط��ور اختصاصی 
برای میهمانان خارجی حاضر در س��الن کنفرانس 
شرکت نمایش��گاه های بین المللی صحبت کرد، 
سراغ صنعت کشاورزی رفت: »اصفهان رتبه اول در 
تولید گوشت مرغ و شیر را در کشور دارد و در زمینه 
 گوش��ت بوقلمون50 درص��د نیاز کش��ور را تأمین 
می کند. محصوالت باغی این اس��تان در بازارهای 
 داخلی و خارج��ی نیز پرطرفدار اس��ت که بیش از 
20 محص��ول باغ��ی و زراع��ی آن مهر اس��تاندارد 

دریافت کرده است.«
ذاکر که همچنان از دست آقای داد و بیداد ناراحت 
است، با اعالم آمار و ارقام در بخش صنعت نیز آقای 
داد و بیداد را به ص��ورت تلویحی س��یبل قرار داد 
و گفت: »وجودهش��ت ه��زار و500 واحد تولیدی 
و صنعت��ی در اصفهان، این اس��تان را به قطب اول 
صنعتی کشور تبدیل کرده و در تولید فوالد نیز رتبه 
یک را در اختیار دارد. 70 درصد کاشی و سرامیک 

کشور نیزدر اصفهان تولید می شود.«

توانایی ه�ای اصفهان بیش�تر از تهران 
است

نفر س��ومی ک��ه کوت��اه و مختص��ر به س��خنرانی 
پرداخت، رییس اتاق بازگان��ی ایتالیا-ایران بود که 
از ته��ران به اصفهان آم��ده بود.آنتون��ی آوالونی از 
این که به یازدهمین نمایش��گاه صنعت کشاورزی 
 اصفه��ان آم��ده بود، اب��راز خوش��حالی ک��رد و از 
تالش ها برای فروش محصوالت کشاورزی اصفهان 

در ایتالیا خبر داد. هر چه باشد اصفهان شهر دوقلوی 
فلورانس اس��ت: »م��ا دیپلمات ها فق��ط در تهران 
مستقر هستیم و از پایتخت ایران و امکاناتش بازدید 
می کنیم، ولی حاال که به اصفهان آمده ام، متوجه 
ش��دم امکانات و ش��رایط اصفهان خیلی بیش��تر و 
بهتر از تهران اس��ت و از لحاظ فرهنگی و اقتصادی 
 باالت��ر از تهران ق��رار دارد. م��ا حاضری��م در تمام 
زمینه هایی که ام��کان دارد با اصفه��ان همکاری 
داش��ته باش��یم و مطمئن باش��ید ام��کان عرضه 
محصوالت کشاورزی،فرهنگی وتکنولوژی اصفهان 

را در ایتالیا فراهم می کنیم.« 

حال بخش کشاورزی خوب است
باالخ����ره نوب���ت ب��ه سرپرس����ت س��ازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان اصفه��ان رس��ید ک��ه 
 همه، لقب ریی��س را ب��رای معرفی وی اس��تفاده 
می کردند. محمد نصر برای سخنرانی مجهز آمده 
 بود؛ او مطالبش را در قالب ن��رم افزار پاورپوینت به

 دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم کرده و به حضار 
ارایه داد. البته شرکت نمایشگاه ها برای میهمانان 
خارج��ی ام��کان دوبله همزم��ان را با اس��تفاده از 
هندزفی��ری فراهم س��اخته بود و نمایش س��ریع 
پاورپوین��ت در القای مطلب به آنه��ا اختالل ایجاد 

نمی کرد. 
نصر بعد از ابراز خرس��ندی از میزبانی از نمایشگاه 
صنعت کش��اورزی در س��ال حمایت از تولید ملی، 
ش��روع به ارایه عدد و رقم های درشت و آمارهایی 
از عالی بودن ش��رایط در بخش کشاورزی اصفهان 
کرد: »س��طح اراضی کشاورزی اس��تان  433 هزار 
هکتار و کل تولیدات محصوالت کشاورزی به بیش 
از شش و نیم میلیون تن می رسد.کشاورزی  استان 
با بیش از یک میلیون و403هزار و820 نفر شاغل، 
11/3درصد اش��تغال استان را تش��کیل می دهد. 
 این درصد در س��ال 1383، 10/6 درصد را شامل 
می شد که در نتیجه طی هشت سال گذشته، شاهد 
 رشد اشتغال در بخش کش��اورزی  بوده ایم. سهم 
 ارزش اف��زوده کش��اورزی اصفه��ان، 7/7 درص��د 
ارزش افزوده استان است، درحالی که سهم ارزش 
افزوده بخش کشاورزی در کشور حدود5/6 درصد 

ارزش افزوده کشور است.

نمایشگاهی بامیهمان خارجی

نمایشگاه صنعت کشاورزی متناسب با اقتصاد مقاومتی

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت دادرسی
6113 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به خانم فاطمه قمی مرزدشتی فرزند قاسم و آقای 
محمدرض��ا غفاری فرزند نبی موضوع دادخواس��ت آقای مجید شیش��ه بر مبنی بر 
مطالب��ه 49/153/000 توم��ان بابت 5 فقره چک که تحت کالس��ه 911130 ح 9 ثبت 
ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل 
اقامت خواندگان درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 
73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می 
گردد. بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می شود که در تاریخ 91/12/14 ساعت 8/30 
صبح جهت رس��یدگی در ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید.در 
صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و ی��ا عدم معرفی وکیل دادگاه 
غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 13919 دفتر ش��عبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم
6326 شماره ابالغیه: 9110100354002583، شماره پرونده: 9109980358700108، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910776، محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست شماره 91/158 در پرونده کالسه 9109980358700108 برای 
غفور یوس��فی و عبدالعلی یوسفی و مهدی قاسمی و غالمرضا مهران زاده به اتهام 
عدم رعایت ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه می شود تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/12/14 
ساعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 15194 دفتر شعبه 114 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
6899 شماره ابالغیه: 9110100361503006، شماره پرونده: 9109980361501423، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911485، خواهان زهرا قندهاری علویجه دادخواس��تی به 
طرفیت خوانده احمد قندهاری به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال- خ ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان- طبقه 4 اتاق ش��ماره 421 ارجاع و به کالس��ه 9109980361501423 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/14 و س��اعت 10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 

و نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی 
اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی و اس��تماع 
ش��هادت ش��هود حاضر گردد و ظرف 20 روز پس از انتش��ار این آگهی داور خود 
را نی��ز به دادگاه معرفی نماید. منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
6900 اج��رای اح��کام ش��عبه 26 دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفه��ان در خصوص 
پرون��ده اجرای��ی کالس��ه 900270 ج ح 26 ل��ه خانم صدیق��ه محم��دزاده و علیه 
آقای س��ید احمد همایونی محمدآب��ادی فرزند علی اکبر به خواس��ته مطالبه مهریه 
مع��ادل مبل��غ 375/113/164 ریال و مبل��غ 18/755/620 ریال باب��ت حق االجرای 
 دولت��ی در نظ��ر دارد در روز س��ه ش��نبه 91/11/24 از س��اعت 9 ت��ا 10 صب��ح 
جلس��ه مزای��ده ای در محل این اجرا واقع در خیابان ش��هید نیکبخت، دادگس��تری 
کل اس��تان اصفه��ان، طبقه چه��ارم، اتاق 451 ب��ه منظور فروش 6 حبه مش��اعی 
از اراض��ی زراع��ی چ��اه آب واقع در جنوب غرب��ی محمدآب��اد جرقویه )صحرای 
ده محمدآب��اد( به پالک ش��ش اصلی بخ��ش 21 ثبت اصفهان متعلق به آقای س��ید 
احم��د همایون��ی محمدآب��ادی برگزار نمای��د که طب��ق نظریه کارش��ناس به علت 
 مش��اعی بودن و نداش��تن حدود اربعه مش��خص 15 قطعه زمین های کشاورزی با 
حقابه آن ارزیابی مقدور نبوده لیکن ارزش هر حبه مش��اعی زمین های کشاورزی 
یاد ش��ده ش��صت میلیون ریال ارزش دارد و ش��ش حبه مش��اعی م��ورد مزایده 

س��یصد و ش��صت میلیون ریال ارزش دارد. در راس��تای اعمال م��اده 111 قانون 
اج��رای اح��کام مدنی براس��اس گزارش واصل��ه از کالنتری بخش��ی از زمین زیر 

کش��ت محصول ش��لغم چغندر و سبزی ش��وید می باش��د. و زمین مورد مزایده 
در تص��رف ب��رادر محکوم علی��ه به نام آقای س��ید فرهاد همایونی می باش��د. لذا 
م��ورد مزایده در قبال بخش��ی از مهریه به مزایده گذاش��ته می ش��ود و قیمت پایه 
کارشناس��ی 360/000/000 ریال می باشد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از 
 مزایده به نش��انی صحرای ده محمدآباد جرقویه )اراضی زراعی چاه آب( متعلق به 
مرحوم سید علی اکبر همایونی محمدآبادی مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کند و در زمان مزایده 10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را همراه داش��ته باش��د. کلیه 
هزین��ه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باش��د. مدیر اجرای احکام ش��عبه 26 

دادگاه عمومی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6908 شماره درخواست: 9110460353600027، شماره پرونده: 9109980358401679، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911149، چون در پرونده کالسه 9109980358401679 

چ��ون آقای مهدی س��لیمانی آذرخوارانی فرزن��د علی برای محم��د باقری و حمید 
زندزاده به اتهام تهدید و ربودن مدارک ش��اکی اعالم ش��کایت نموده که رس��یدگی 
به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/12/13 ساعت 
12 صبح تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهمی��ن در اجرای مق��ررات ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق 
مق��ررات رس��یدگی غیابی به عمل خواه��د آمد. م الف/ 16272  ش��عبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

مزایده
6916 شماره نامه: 9110113766201176، شماره پرونده: 9109980351800027، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910186، شعبه 18 حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان در 
نظر دارد در خصوص پرونده کالس��ه 910186 ح ج 18 له خانم منیر رحیمی و علیه 
آقای بهروز غالمی با خواس��ته 50 عدد س��که تمام به��ار آزادی و 25 مثقال طالی 
س��اخته شده بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی، کارشناسی و نشر آگهی و 
مبلغ نقدی خواس��ته به میزان 237/347/990 ری��ال و مبلغ 12/784/612 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت جلس��ه مزایده ای به منظور فروش شش دانگ آپارتمان به 
شماره قرارداد 1181/4155 اداره راه و شهرسازی استان اصفهان محکم علیه آقای 
بهروز غالمی واقع در اصفهان- ش��هر جدید بهارستان- فاز 2- خیابان اردیبهشت 
غربی نبش خیابان فردوس��ی- مجتمع س��احل بلوک ش��ش ورودی یک طبقه چهار 
)ضل��ع غربی( با کدپس��تی 8144164313 آپارتمان مذکور دارای مس��احت حدود 

هفتاد و دو متر و نود و دو صدم متر مربع با مش��خصات ساختمانی، اسکلت بتنی، 
پوش��ش سقف تیرچه و بلوک و مصالح س��طح رویه، کفها موزاییک فرش، دیوارها 
اندوده گچ و نقاش��ی، دربهای داخلی چوبی، آش��پزخانه کاش��ی سرامیک با کابینت 
فل��زی، پنجره ها آلومینی��م، دارای دو اتاق خواب و نمای آجری و انش��عاب برق و 
مشترکات آب و فاضالب، گاز و قدمت ساخت حدود پانزده سال می باشد. با عنایت 
به مطالب ارائه شده متراژ اعیان، موقعیت، امکانات، انشعابات مربوطه و نوع کاربری 
)مس��کونی( قدمت ساخت و بررسی جمیع جهات مؤثر در قضیه )باالخص عرضه و 
تقاضا( و نداشتن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال، میزان ارزیابی کل ششدانگ 
آپارتمان مذکور جمعًا به مبلغ 408/500/000 ریال معادل چهل میلیون و هش��تصد 
و پنجاه هزار تومان توس��ط کارشناسی ارزیابی گردیده برگزار نماید. طالبین می 

توانند 5 روز قبل از مزایده از پالک دیدن کرده و جهت ش��رکت در مزایده در تاریخ 
1391/11/24 س��اعت 8/45 در دفت��ر این اجرا اتاق 217 طبقه دوم دادگس��تری کل 
اس��تان اصفهان خیابان شهید نیکبخت حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده 
ش��روع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و 10 درصد 
مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده دادگس��تری واری��ز و هزینه های 
مربوطه را نیز متقبل شود. مدیر اجرای احکام شعبه 18 حقوقی دادگستری اصفهان
 

ابالغ رأی تصحیحی
7004 شماره دادنامه: 9109970351401212، شماره پرونده: 8909980351401640، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891641، خواهان: خانم فریبا دادگر به نشانی آدرس منزل 
جیرف��ت کهیرویه خ انقالب روبروی خانه بهداش��ت س��فلی و اورژانس 115 منزل 

ش��خصی، خواندگان: 1- آقای مجتبی مجی��ری 2- خانم معصومه مجیری 3- آقای 
ابوالفضل مجیری 4- آقای حسین مجیری 5- خانم مرضیه مجیری همگی به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ کوچه شهید مجیری منزل شخصی، 7- شرکت بیمه سامان به 
نش��انی خ شیخ صدوق شمالی ابتدای خ شیخ مفید ساختمان حامد طبقه 4، 8- خانم 
صدیق��ه امینی 9- آقای محمد کریم��ی 10- خانم طاهره مجیری همگی به نش��انی 
مجهول المکان، 11- ش��رکت بیمه دانا به نشانی پل فلزی بیمه مرکزی دانا، خواسته: 
مطالبه خسارت، بتاریخ 91/10/17 در وقت فوق العاده پرونده کالسه 891641 تحت 
نظر اس��ت. نظر به اشتباه و س��هو قلم که در متن رأی آمده اس��ت دادگاه با اجازه 
حاصل از ماده 309 قانون آئین دادرس��ی مدنی، به ش��رح ذی��ل مبادرت به صدور 
رأی تصحیح��ی می نماید. رأی تصحیحی: در خصوص دادنامه ش��ماره 709 مورخ 
91/6/30 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان بدینوسیله عبارت )ب( 
12 درصد دیه کامل مرد مس��لمان بابت 1- پارگی دامیه بخیه شده چانه، 2- پارگی 
بخیه ش��ده زبان )دامیه( 3- شکستگی اس��تخوان لونیت مچ دست چپ در حق خانم 
فریبا دادگر به عبارت )ب( 21 درصد دیه کامله مرد مسلمان بابت پارگی دامیه بخیه 
شده چانه 2- پارگی بخیه شده زبان )دامیه( 3- شکستگی استخوان لونیت مچ دست 
چپ 4- آسیب بافت ران چپ که ارش آن 2 درصد تعیین شده است 5- ارزش کاهش 
دامنه جنبش و حرکت بندگاه میانی اس��تخوان ران س��مت چپ با لگن سمت چپ که 
روی هم رفته 4 درصد تعیین ش��ده است 6- ارش کوتاهی اندام پایین سمت چپ به 
دنبال شکس��تگی اس��تخوان ران سمت چپ که 3 درصد ارش آن تعیین شده است و 
همچنین عالوه بر 21 درصد مذکور یک شش��م دیه کامله بابت شکستگی استخوان 
ران چپ )کوبیدگی( که سالم بهبود نیافته است و در حق خانم فریبا دادگر در صفحه 
دوم س��طر س��وم به بعد اصالح می گردد. رأی تصحیحی صادره براس��اس اجازه 
حاصل از ماده 309 قانون آئین دادرس��ی مدنی صادر گردیده و تس��لیم رونوشت 

رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. 
ش��ماره دادنامه: 9109970351400709، ش��ماره پرونده: 8909980351401640، 
شماره بایگانی شعبه: 891641، خواهان ها: 1- خانم فریبا دادگر 2- آقای محمدرضا 
رضانژاد 3- آقای احمدرضا نژاد همگی به نش��انی آدرس منزل جیرفت کهیرویه خ 
انقالب روبروی خانه بهداش��ت س��فلی و اورژانس 115- منزل شخصی، خواندگان: 
1- آقای حس��ین مجیری 2- خانم محبوبه مجیری 3- آقای مجتبی مجیری 4- خانم 
مرضیه مجی��ری 5- خانم معصومه مجیری 6- آق��ای ابوالفضل مجیری همگی به 
نش��انی خمینی شهر خ کهندژ کوچه ش��هید مجیری منزل شخصی، 7- شرکت بیمه 
س��امان به نشانی خ شیخ صدوق ش��مالی ابتدای خ شیخ مفید ساختمان حامد طبقه 
4، 8- آق��ای محمد کریمی 9- خانم طاهره مجی��ری 10- خانم صدیقه امینی همگی 
به نش��انی مجهول المکان 11- ش��رکت بیمه دانا به نش��انی پل فلزی بیمه مرکزی 
دانا، خواس��ته: مطالبه خسارت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقایان 1- احمد رضا نژاد فرزند طهماسب 2- محمد رضانژاد 
فرزند احمد 3- خانم فریبا دادگر فرزند محمد به طرفیت آقایان و خانم ها 1- حسین 
2- مجتب��ی 3- ابوالفضل 4- طاه��ره 5- معصومه 6- مرضی��ه 7- محبوبه همگی 
مجی��ری و فرزندان اکبر 8- صدیق��ه امینی فرزند حیدر 9- ش��رکت بیمه دانا 10- 
ش��رکت بیمه س��امان 11- محمد کریمی مبنی بر 1- مطالبه دیه وفق نظریه پزشکی 
قانونی 2- خسارات وارده به خودرو 3- پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم شامل 
هزینه های بیمارس��تان، آمبوالنس، شکس��تن دندانهای مصنوعی، جرثقیل بانضمام 
خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان ها به ترتیب راننده و سرنشین خودرو 
س��واری پیکان 464 ص 25 ایران 65 بوده اند که در محور یاس��وج- س��میرم بین 
خودرو مذکور و یک دس��تگاه خودرو سواری پژو RD به شماره انتظامی 841 س 
18 ای��ران 13 با رانندگی آقای اکبر مجیری خوزانی فرزند باقر تصادفی رخ می دهد 
که منجر به فوت راننده پژو RD می گردد و حس��ب نظریه کارشناس فنی تصادفات 
علت وقوع حادثه بی احتیاطی از س��ویی راننده پژو RD مرحوم مجیری بوده است 
ک��ه پس از وقوع تصادف خودرو س��واری پژو به ش��ماره 916 ن 139 با رانندگی 
آق��ای کریمی خوانده ردیف 11 ب��ا عقب خودرو پیکان برخ��ورد نموده و منجر به 
  RD ایراد خس��ارت به خودرو می گردد ضمن اینکه در تص��ادف بین پیکان و پژو
سرنشینان و راننده پیکان نیز مصدوم می گردند که خواهان ها با تقدیم دادخواست 
و ب��ه لحاظ اینکه هر دو خ��ودرو مقصر دارای قرارداد بیمه ب��ا خواندگان ردیف 9 
و 10 می باش��ند، خواهان ها مطالبه دیه و خس��ارات وارده را نموده اند، دادگاه با 
توج��ه به محتویات پرونده حاضر و پرونده کالس��ه 890350 ش��عبه دوم دادیاری 
دادس��رای عمومی و انقالب سمیرم، نظریه کارش��ناس فنی تصادفات که حکایت از 
تقصی��ر مرحوم اکب��ر مجیری و آقای کریمی دارد، نظریه پزش��کی قانونی و احراز 
ورود زی��ان به خواهان ها و احراز وجود رابطه س��ببیت بی��ن ضرر و زیان وارده 

ب��ا فعل رانن��دگان خودروهای پژو RD و 405 و با توجه به لزوم جبران خس��ارت 
ادعای خواهان ها را ثابت و مس��لم تشخیص و مستنداً به ماد 294، 367، 403، 432، 
442، 481، 480 و 482 قانون مجازات اسالمی و مواد 198، 515 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی، خواندگان ردیف اول تا هشتم را به عنوان وراث مرحوم اکبر مجیری 
حسب گواهی حصر وراثت شماره 304 مورخ 89/2/11 شعبه 7 شورای حل اختالف 
به پرداخت الف- 7 درصد دیه کامله مرد مس��لمان بابت 1- پارگی بخیه شده دامیه 
1 در حق آقای محمدرضا نژاد ب-12  روی پای چپ 2- شکس��تگی تاج دن��دان 
درصد دیه کامله مرد مسلمان بابت 1- پارگی دامیه بخیه شده چانه 2- پارگی بخیه 
ش��ده زبان )دامیه( 3- شکستگی اس��تخوان لونیت مچ دست چپ در حق خانم فریبا 
دادگر و ج- 17 و پانزده صدم درصد )17/15درصد( بابت 1- خراش��یدگی حارصه 
زانوی راس��ت 2- کبودی زانوی چپ 3- پارگی س��اق چپ )دامیه( 4- ارش آسیب 
بافت نرم ناحیه گردن بمیزان 5 درصد 5- ارش بیرون زدگی دیسک بین مهره های 
ششم و هفتم گردن بمیزان 5 درصد، 6- شکستگی مهره ششم گردن و در حق آقای 
احمد رضا نژاد ب��ه عنوان دیه محکوم می نماید. و همچنین خواندگان مذکور )ورثه 
مرحوم اکبر مجیری( را به پرداخت 25/000/000 ریال بابت خس��ارت وارده به جلو 
خ��ودرو و از ناحیه پژو RD با رانندگی مرح��وم مجیری و همچنین مبلغ 500/000 
ریال بعنوان خس��ارت دادرس��ی در حق خواهان آقای احمد رضا نژاد محکوم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد و 
در خصوص خوانده ردیف یازدهم، نظر به احراز ورود خسارت از ناحیه خودروی 
به خودرو خواهان و احراز رابطه س��ببیت بین فعل خوانده مذکور ورود زیان و با 
توجه به نظریه کارش��ناس رس��می دادگس��تری خوانده مذکور را به پرداخت مبلغ 
11/000/000 ریال و در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و مبلغ 220/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرس��ی و کارشناس��ی محکوم می نماید و در خصوص خواسته 
دیگر خواهان ها مبنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم شامل هزینه های بیمارستان 
و غیره، نظر به احتساب این موارد در دیه و با توجه به عدم ارائه دلیل در خصوص 
هزینه ه��ای دیگر از قبیل هزینه جرثقیل، ادعا را غیرثابت تش��خیص و مس��تنداً به 
ماده 197 قانون آئین دادرس��ی مدنی، حکم به رد دع��وا صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص دعوای مطروحه بطرفیت ش��رکت های بیمه س��امان و دانا با توجه به 
وجود قرارداد فیمابین خواهان ه��ا و خواندگان مذکور و با توجه به امکان مراجعه 
مس��تقیم زیان دیده به شرکت های بیمه گر دادگاه با اجازه حاصل از قانون اصالح 
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
شخص ثالث مصوب 87/2/31، شرکت های بیمه سامان و دانا را محکوم به پرداخت 
دیات و خس��ارات مندرج در فوق تا س��قف تعهدات خود در حق خواهان ها به شرح 
صدرالذک��ر محکوم می نمای��د. رأی صادره در مورد آق��ای کریمی غیابی و ظرف 
مهل��ت 20 روز قابل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از آن به همراه آراء صادره که 
حضوری می باش��ند و قرار صادره ظرف مهل��ت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
7005 ش��ماره دادنام��ه: 1817، کالس��ه: 91-1359، مرج��ع رس��یدگی: ش��عبه نهم 
ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان، خواه��ان: مجید یوس��فی ق��وام آبادی به نش��انی 
دروازه ته��ران کوچه آب و فاضالب پ��الک 22، خوانده: احمد تقدس زاده به نش��انی 
مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال س��ند رس��می، ش��ورا با عنایت به محتویات 
 پرون��ده خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. 
رأی قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مجید یوسفی قوام آبادی به 
طرفیت آقای احمد تقدس زاده به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت 
شهاب مدل 1382 به شماره انتظامی 8341- اصفهان 35 مقوم به یک میلیون تومان، با 
عنایت به محتویات پرونده و جوابیه اس��تعالم از اداره راهنمایی و رانندگی که خوانده 
را مالک موتورسیکلت موضوع پرونده دانسته و همچنین مالحظه قولنامه عادی مورخ 
91/7/12 و اظهارات خواهان در دادخواس��ت تقدیمی و صورتجلس��ه مورخ 91/9/29 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلس��ه مذکور حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت 
دانسته مس��تنداً به مواد 237 و 362 قانون مدنی رأی به محکومیت خوانده به حضور 
در دفترخانه و انتقال سند رسمی موتورسیکلت موضوع پرونده به نام خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

هفت

کامران نجف زاده، مجری جشنواره سی و یکم فیلم فجر 
حمایت علی معلم و خاص خواندن نجف زاده و همچنین تقدیر پرویز پرستویی و دفاع این بازیگر از 
این خبرنگار، باعث شد کامران نجف زاده انتخاب نهایی ستاد اجرایی جشنواره باشد. نجف زاده هفته 

گذشته به عنوان سفیرطالیی کودکان بی سرپرست و سالمندان معرفی شد.

5

»سرنخ« تازه، در تالرهنر
گ�روه فرهنگ - نمایش»س��رنخ« به 
کارگردانی لیال پرویزی از 5 تا 19 بهمن 
ماه از س��اعت 19 به روی صحنه س��الن 

اصلی تاالر هنر می رود. 
پروی��زی ک��ه پی��ش از ای��ن »ی��ازده 
گل زنب��ق س��فید« را در تابس��تان 
ب��ه صحن��ه ب��رده ب��ود، گف��ت: ای��ن 
 نمای��ش از نوش��ته های حمی��د امجد

اس��ت و تمرین��ات آن را از مهرم��اه آغاز کردی��م. وی در ادام��ه افزود: 
داس��تان درباره ت��ازه دامادی اس��ت که ب��رای تعمیرات س��قف خانه 
اش ب��ه مش��کالتی برم��ی خ��ورد و راه��ی ادارات مختل��ف ش��ده و 
 همزمان گرفتاری ها و مش��کالتی نی��ز در خانه ب��رای او پیش می آید.

پروی��زی تصری��ح ک��رد: س��بک نمایش»س��رنخ« ی��ک ت��راژدی 
کمدی،اجتماعی است و با بازی فرشاد فهیمی، جهانگیرنکویی، حسن 
جویره،جلیل جاللی وش��یرین ریاضی و درامات��ورژی مریم موحدیان 
به روی صحنه م��ی رود. این کارگ��ردان تئاتر درباره ام��کان اجراهای 
خصوصی در شهر اصفهان، اظهار داشت: من تاکنون نمایش خصوصی 
به روی صحنه نبرده ام اما مطمئنا اگر سالنی برای تمرین داشته باشیم 
و بدانیم متن بازده دارد و دربازبینی هم رد نمی شود، می توان اجراهای 

خصوصی هم داشت. 

»باال تر« در مرحله تدوین
کارگردان فیل��م کوت��اه »باالتر« گفت: 
فیلمنامه »باالتر« را با برداش��تی آزاد از 
داس��تان کوت��اه»در ب��اران« ارنس��ت 
همینگ��وی نوش��ته ام و جذابی��ت این 
داستان کوتاه مرا ترغیب به ساخت این 

فیلم کرد.
امید قاسمی اظهار داشت: فیلمبرداری 
فیلم کوتاه »باالتر« ب��ه تازگی به پایان 
رسیده و فیلم هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد. وی در ادامه افزود: 
داس��تان این فیلم کوتاه 10 دقیقه ای به زندگی زن و شوهری با بازی 
الهام رضایی و سعید یاردوس��تی می پردازد که به دلیل یکنواختی که 
در زندگی مشترکش��ان به دلیل نبودن کودک ایجاد ش��ده، احس��اس 
رخوت و کس��الت می کنند.کارگردان فیلم کوتاه »باالتر« تصریح کرد: 
این یکنواختی در زندگی بیشتر آدم ها این روزها احساس می شود.در 
واقع بیش��تر ما نیاز به ایجاد تغییر در زندگیمان داریم. قاسمی که تهیه 
کنندگی این فیلم کوتاه را نیز برعهده دارد، درباره هزینه های تولید یک 
فیلم کوتاه گفت: هزینه ها بس��تگی به فیلمنامه،زمان فیلم و کیفیت و 
عوامل،فضا و لوکیشن و کاراکترها دارد. لوکیشن فیلم ما یک هتل بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: داستان فیلم با وجود کوتاهی، جذابیت و 
کش��ش زیادی دارد و در عین کوتاهی، الیه های مختلف زندگی امروز 
را بررسی می کند و همین موضوع، مرا به ساخت این فیلم ترغیب کرد.

جمعیت اصفهانی در جشنواره دائجون 
کره جنوبی

مدیر خانه کاریکاتور اصفهان از موفقیت 
اعض��ای خان��ه کاریکات��ور اصفهان در 
جشنواره دائجون کره جنوبی خبر داد و 
گفت: طبق اعالم نتایج بیست و یکمین 
دوره جش��نواره بین المللی دائجون کره 
جنوب��ی، ۲9 نف��ر از کارتونیس��ت های 
ایرانی ب��ا ۸۸ اثر در جش��نواره دائجون 
شرکت کرده اند که از این میان، ۲۲ اثر 

منتخب شده و در کتاب این جشنواره به چاپ رسیده است.

قسمت اول و دوم ویالی من 
توزیع شد

قسمت اول و دوم سریال »ویالی من« به کارگردانی مهران مدیری در 
شبکه نمایش خانگی توزیع شد. این مجموعه با دوبله کردی و ترکی 
و سه زیرنویس فارسی، عربی و انگلیسی و کیفیتی متفاوت تر نسبت 

به دی وی دی های رایج منتشر شده است.
از جمله بازیگران این مجموعه می توان به مهران مدیری، س��یامک 
انصاری، برزو ارجمند، کمند امیرس��لیمانی، رابعه اس��کویی، افسانه 

چهره آزاد هستند.
در خالصه قسمت اول مجموعه 

ویالی من آمده است:
یک روز صبح مش��کات، مردی 
ثروتمند و صاح��ب یک ویالی 
ب��زرگ در کم��ا فرو م��ی رود. 
آلب��رت، سرپیش��خدمت ویال، 
پس از آن که از به هوش آمدن 
مش��کات ناامید می ش��ود، به 
دنبال وکیلی می فرستد تا امور 
وصیتنامه او را رتق و فتق کند، 

اما...

هنرمندکیست یا چیست؟

جمال نوروزباقری - نکته اول نگاهی است که هنرمند 
دارد؛ نگاه به هستی، نگاه کالن به مبنای هستی، چگونگی 
و چرایی ایجاد هستی و جایگاه هنرمند و نقش او در این 

هستی. 
این مسأله، تکلیف هنرمند را با پیرامون خودش حتی در 
جزئی ترین موارد روشن می کند. این به این معنی است 
که شما نمی توانید چند نفر را استخدام کنید که برای شما 
داستان دینی بنویس��ندیا فیلم دینی بسازند. این امکان 
ندارد، مگر این که هنر مند خودش فردی دینی باش��د و 
پنجره ای که او از آن، به مسائل نگاه می کند دینی باشد. در 
این صورت اصاًل نیازی نیست به او بگویید دینی بنویسد. 
او خودش کار دینی می کند، حتی اگر در باره مسائل غیر 

دینی تولید کند؛ حتی اگر درباره شیطان کار کند.
نکته بعد، این است که هنرمند باید سؤال کند و بپرسد. 
هنرمند حک��م صادر نمی کن��د. هنرمندی ک��ه بتواند و 
جسارت پرسش کردن و درست پرسش کردن را داشته 
 باش��د، کار خودش را انجام داده اس��ت. اگر این جسارت 
را از هنرمن��د بگیریم، برای س��ؤاالت او حیط��ه بندی و 
محدوده تعیین کنیم،  این آفت است؛ آفتی که جامعه را 
متالشی می کند. چه کسی باید این فضا را درست کند؟ 
البته خود ما هس��تیم که باید اجازه بدهیم س��ؤال شود. 
این هاست که جامعه را پاالیش می کند و از یکسونگری 

نجات می دهد. 
هنرمندی که جهان بینی، نگاه و ... درستی داشته باشد، 
حتی اگر پرس��ش هم نداش��ته باش��د و بخواهد واقعیت 

محض را بیان کند، باز هم دینی برخورد می کند. 
حاال اگ��ر ن��گاه کالن دینی ب��ه وقایع باش��د، می توانیم 
تش��خیص بدهیم که یک واقعیت همه اش حق یا باطل 
نیست. اگر این نگاه حاکم باشد، ما خیلی به تعادل نزدیک 
می شویم. در چنین حالتی می توانیم به جامعه درست نگاه 
کرده و جامعه را درست تحلیل کنیم. آن وقت اثری که ما 
خلق می کنیم مورد توجه مخاطب قرار می گیرد؛ چرا که 

فطرت همه یکی است و اصل، مردم هستند. 

حلقه کوچک صندلی ها با گذشت زمان بزرگ و بزرگ تر می شود. 
زمان قصه گویی این اج��ازه را داده که پدرها هم بچه هایش��ان را 
همراهی کنند. چهره های آش��نایی هم در بین پدرها می ش��ود 
دی��د. محمدکراچیان داس��تان نویس، مهدی باباربیع، مس��ئول 
مطبوعات اداره کل ارش��اد و فرهنگ اس��المی اس��تان اصفهان 
 و مهرداد خورس��ندی، مدیرمس��ئول هفته نامه اس��پادانا. برای 
بچه ها هم محدودیت سنی نگذاش��ته اند؛ از خردسال تا نوجوان، 

همه سنی پیدا می شود.
کم نیستند تعداد خانم ها و دختران جوانی که برای دل خودشان 
 آمده اند قصه ای بش��نوند که نوس��تالژی هایش��ان را غبارگیری 

کنند.
جمعیت در حال اضافه شدن است و سکوی چوبی کنار قفسه های 
 کتاب، امکان نشس��تن ع��ده ای را فراه��م می کند. ول��ی تعداد 
ایستاده ها هم کم نیست. مادربزرگ با یک لباس فرم و روسری که 
اجازه داده اندکی موهای سپیدش پیدا باشد، وسط سالن به طوری 

که به همه حضار تسلط داشته باشد ایستاده و می خواهد قصه ای 
متل گونه را به نام » گنجش��ک« روایت کند. قصه قدیمی تر از آن 
است که فکرش را بکنی؛ چرا که این مادربزرگ قصه گو این قصه 
را از زبان مادربزرگش ش��نیده و حاال می خواهد به نسل امروز که 
غرق در تکنولوژی و دیجیتال و لپ تاپ و تبلیت است منتقل کند.

 روایت��ی آمیخته با ریتمی ش��اد که قس��مت متلش ب��ا همکاری 
بچه ها و والدین شان پیش می رفت. 

 »گنجشک« شخصیت اصلی داس��تان بود که یک غوزه پنبه پیدا 
می کند و مراحل ریس��ندگی، بافندگی، رنگ��رزی و دوزندگی را 
طی کرده و برای خودش لب��اس تهیه می کند؛ لباس��ی که مایه 

فخرفروشی اش به پسر شاه می شود.
بچه ها در طول روایت قصه، با مراحل تهیه پارچه تا رسیدن به لباس 
آشنا شدند و شاید برای اولین بار واژه »حالج« یا همان » پنبه زن  « 
فارسی را شنیدند و از نحوه کارش مطلع شدند؛ چراکه دیرزمانی 
است که دیگر صدای چوب و چکش مخصوص پنبه زن ها در گوش 

شهر شنیده نمی شود. 
 بعد از اتمام قصه، بچ��ه ها به دعوت خانم نفیس��ی که مادربزرگ 
قصه گو بود، وارد عمل ش��دند و قصه را بازی کردند. اینجا بود که 
مادر و پدرها دست به گوشی شدند و ثبت خاطره کردند. بعد هم  
همه به سراغ قفسه های فروش کتاب رفتند و به کارفرهنگی شان 
ادامه دادند تا در کنار شنیدن قصه مادربزرگ، خود آنها نیز سهمی 
در کارهای فرهنگی داشته باشند.  قطعاً بعد از شنیدن قصه، حس 
خرید کتاب برای وسعت بخشیدن به تعداد قصه هایی که در ذهن 
داری، جزء احساس های غالب وجودت می شود، به خصوص وقتی 
بچه ها هم باشند و جلدهای رنگ و وارنگ آن همه کتاب را با هم 

یکجا ببینند.
آنها که دوس��ت دارند این فضا 
 را تجرب��ه کنن��د، م��ی توانند

ه��ر دوهفته یک ب��ار، روزهای 
پنجشنبه س��ری به شهر کتاب 
 واق��ع در چهارب��اغ عباس��ی، 
روب��ه روی س��ینما س��پاهان 
بزنن��د و ب��رای حض��ور در 
مراس��م »مادرب��زرگ قص��ه 
می گوی��د« س��ه طبق��ه باال 
بروند و میان قفس��ه های پر از 
کتاب، روی صندلی بنش��ینند 
و قص��ه بش��نوند.  البته انجمن 
 دوس��تداران ادبی��ات کودک و

نوج��وان اصفه��ان ک��ه هیچ 
نمون��ه مش��ابهی در سراس��ر 

کش��ور ندارد،  ب��ه جز این مراس��م کاره��ای دیگ��ری مانند نقد 
 کتاب ک��ودک و نوجوان، ش��عرخوانی، کتابخوان��ی و قصه گویی 

و ... هم انجام می دهد.
همه این کارها برای آشتی و عالقه مندکردن کودکان و نوجوانان 
با کتاب و کتابخوانی است؛ کاری که بیش از 10 سال پیش سبب 
شکل گیری NGO دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان 
ش��ده و این مجموعه همچنان و باقدرت برای تربیت نس��لی اهل 
مطالعه و دوستدار کتاب مش��غول فعالیت است. برای عضویت در 
 این مجموعه کافی است سری به دروازه دولت، خیابان باب الرحمه

بزنید و کنار کلینیک توانبخشی دکتر نفیس��ی وارد دفتر انجمن 
بشوید. 

پس برای افزایش سطح فرهنگ جامعه و شهرمان به عضویت این 
انجمن دربیایید؛ باور کنید که  ضرر نخواهید کرد.

یک روز با مراسم قصه خوانی در شهر کتاب

آی قصه،قصه،قصه

عصر پنجشنبه نچندان سرد زمستانی، وقت خوبی است تا با فرزند دلبندت بروی شهر کتاب  سرور 
و در یک محیط کامال فرهنگی، از زبان مادربزرگی سرزنده قصه ای قدیمی بشنوی؛ اتفاقی که اسلمی

هر دوهفته یک بار توسط انجمن دوستداران ادبیات کودکان و نوجوان با همکاری شهر کتاب 
در چهارباغ عباسی، روبه روی سینما س�پاهان رخ می دهد. طبقه سوم کتابفروشی بی شک مکان مناسبی برای 
چیدن یک حلقه صندلی است تا رویش بنشینی و از زبان زنی که موهای س�پیدش تأییدی برمادربزرگ بودنش 

است، قصه ای بشنوی که متل است.
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»پل لئوناردو نیومن در مراسم اسکار«اسطوره چشم آبی هالیوود  »  بوچ کسیدی و ساندس کید «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - پل لئوناردو نیومن، مش�هور به  پل نیومن متولد 26 ژانویه 
1915 در ش�هرکلیولند اوهایو است . س�ینمایی ها او را اسطوره چشم آبی 
هالیوود می دانند؛ بازیگری که با مارلون براندو افسانه ای قیاسش می کنند .
 او خیل�ی اتفاق�ی وارد س�ینما ش�د، ول�ی از همان ابت�دا ش�اگردی نزد 

لی استراسبورگ، سبب شد چهره ای شاخص باشد. 
در ده�ه 60 و بعد از مرگ جیم�ز دین که هالی�وود به دنب�ال جوانی زیبا و 
جایگزین می گشت، اوج ش�کوفایی پل بود که تا آن زمان تنها دو فیلم در 

کارنامه داشت؛ »جام نقره ای« و » کسی آن باال مرا دوست دارد«.
جایزه )1963( هاد )1963( لوک خوش ش�انس )1967( و مه�م تر از همه 
 بوچ کسیدی و س�اندس کید )1969( این دهه را مبدل به دوران افسانه ای

نیومن کرد.
 او همچنین تهیه کنندگ�ی و کارگردانی چندین فیلم س�ینمایی را نیز بر 
عهده داشته است که از آن جمله می توان به فیلم »راشل راشل« )1968( 

اشاره کرد که در آن از همسرش جوآن وود وارد در نقش اول بهره برد. 
از دیگر فیلم های او می توان به »تأثیر اش�عه گاما بر روی گل های کاملیا«  
 اش�اره کرد . فیلم» راشل راش�ل« نامزد دریافت اس�کار بهترین فیلم نیز 

شد. 
پل نیومن در دهه  80 و 90 بس�یار کم کارش�د و مهم ترین فیلم او در دهه 
 80 فیلم »رنگ پول« بود که در کنار تام کروز برگش�تی با شکوه را به پرده 

نقره ای تجربه کرد.
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بازیگران پشت دوربین 
در جشنواره سی و یکم

نمایش فیلم های ایرانی 
در فستیوال روتردام 

برخالف سال گذشته، بازیگران فیلمساز حضور کمرنگی در جشنواره سی ویکم 
فیلم فجر دارند. از بازیگرانی که در این دوره به عنوان کارگردان حاضر هستند، 
می توان به فرامرز قریبیان اشاره کرد که »گناهکاران« را به عنوان سومین فیلم 
س��ینمایی اش مقابل دوربین برده و ضمن کارگردانی، در آن بازی هم کرده 
است. بهروز شعیبی که در فیلم هایی چون »آژانس شیشه ای« و »طال و مس« 
بازی کرده است، »دهلیز« را به عنوان تجربه اول سینمایی اش ساخته است. 
ابراهیم شیبانی هم کارگردانی »هیچ کجا، هیچ کس« را در این دوره  جشنواره  
برعهده دارد. او بازیگر فیلم های رخش��ان بنی اعتماد بوده که پیش از این نیز 
تجربه کارگردانی داشته است. در میان آثار جشنواره امسال فیلمی هم به نام 
»آفتاب، مهتاب، زمین« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی قوی تن وجود دارد.

چهل ودومین دوره فس��تیوال بین المللی فیلم روتردام در حالی افتتاح ش��د 
که نمایش متعدد فیلم های ایرانی، بخش ویژه ای از این فس��تیوال را به خود 
اختصاص داده اس��ت. به گزارش هنرآنالین، فستیوال روتردام طی سال های 
متمادی به سبک فستیوال لندن به صورت غیرمسابقه ای برگزار می شد، اما از 
سال 1995میالدی به شکل مسابقه ای درآمد و جایزه ای به نام »جایزه ببر«  
به برگزیدگان خود اهدا می کند. بنابر این گزارش، فس��تیوال روتردام امسال 
پذیرای بخش ویژه ای با عنوان »رون ایران« است که توسط دو تن از برنامه ریزان 
این فستیوال تدارک دیده شده است. برنامه ریزان این بخش، شرح سفر خود به 
ایران را در کاتالوگ فستیوال نوشته اند و در نهایت 9 فیلم بلند، سه فیلم کوتاه 

و نیمه بلند و پنج چیدمان برای بخش ویژه سینمای ایران انتخاب شده است.

افغانستان امس��ال فیلم بلند سینمایی»س��نگ صبور« ساخته 
عتیق رحیمی را به اس��کار معرفی کرد، اما فیلم کوتاه »بچه های 
بزِکشی« به کارگردانی س��ام فرنیچ، فیلمساز آمریکایی موفق به 
حضور در بخش رقابت های اسکار شد. فیلم»بچه های بُزکشی« 
سال گذش��ته در کابل ساخته ش��د و طرح اولیه و تهیه کنندگی 

آن برعهده اریل نصر، فیلمس��از افغ��ان - کانادایی بوده اس��ت. 
»بچه های بزکش��ی« با بازی ف��واد محمدی، جوانم��رد پاییز و 
ولی تالش، داستان آرزوهای دو پس��ر بچه در خیابان های کابل 
اس��ت که یکی در کارگاه آهنگری پدرش کار می کند و دیگری 
یک کودک خیابانی اس��ت که از طریق دود کردن اس��پند برای 

دیگران امرار معاش می کند. احمد، پسربچه اسپندی، آرزو دارد 
تا یک چاپ انداز )سوارکار بازی بزکشی( شود. او دوستش رفیع 
را از کارگاه آهنگری پدرش به تماش��ای بازی بزکش��ی می برد. 
آن دو جذب هیجان ای��ن بازی می ش��وند. اراده و تصمیم احمد 
در تحقق آرزویش برای س��وارکار شدن بس��یار جدی است، اما 
رفیع به واقعیت موجود زندگی و کار در ک��وره آهنگری پدر تن 
داده اس��ت. روز بعد احمد، دوس��تش رفیع را به تماشای اسبی 
می برد که در یک محوطه ش��خصی بس��ته ش��ده اس��ت. احمد 
سوار اسب می شود و گویا به آرزوی خود دس��ت یافته است، اما 
اسب در میان گورستان آهن پاره و اتوبوس های متالشی شده از 
 دوران جنگ، او را به زمین می زند و رفیع با جس��د احمد روبه رو

می شود. رفیع پس از مرگ دوستش، در جدال با آرزوهای برباد 
رفته و واقعی��ت روزمره زندگی اس��ت اما تصمی��م می گیرد که 
به نزد پدر در کوره آهنگ��ری برگردد و کار کند. بازی بزکش��ی 
نوعی ورزش ملی در افغانس��تان اس��ت ک��ه در آن تع��دادی از 
 سوارکاران اسب به رقابت می پردازند. در این بازی، الشه یک بز 
س��نگین وزن باید توس��ط یکی از س��وارکاران به دای��ره تعیین 
شده در میدان انداخته ش��ود. فیلم »بچه های بزکشی« درنگاه 
اول قصه ساده و روانی دارد؛ روایت انس��انی و ملموس از زندگی 

کودکان شرقی و آرزوهای برباد رفته آنان. کودکان خیابانی که در 
افغانستان، هند، پاکستان و یا هر کشور دیگر شرقی با سرنوشت 
محکوم ش��ده ای روبه رو هستند؛ سرنوش��تی که فقر، سیاست، 
سنت، اجتماع یا خانواده برای این کودکان رقم زده و گویا از آن 
گریزی نیست. س��ام فرینچ، کارگردان آمریکایی فیلم در گفتگو 
با گاردین گفته است که با س��اخت این فیلم، قصد داشته چهره 
متفاوتی غیر از جنگ از افغانس��تان برای جهانیان نش��ان دهد. 
اما فیلم در نش��ان دادن این چهره متفاوت که در آن جنبه های 
غیر از فقر و فالکت، خشونت و یا پس زمینه جنگ باشد ناموفق 
است. فیلمساز در »بچه های بزکشی« مستقیم به موضوع جنگ 
نپرداخته، اما آنچه نشان می دهد، متأثر از جنگ است. فیلم با آن 
که خود را در رده فیلم های واقع گرا مطرح می کند، اما فیلمس��از 
به بیان س��مبولیک برگرفته از فضای جنگ نیز متوس��ل ش��ده 
است.پنج فیلم نامزد بهترین فیلم کوتاه در اسکار امسال »مرگ 
یک سایه« ساخته تام وان ورمت، »اس��د« ساخته برایان باکلی، 
»خاموشی در شب« ساخته شاون کریس��تیان سن و »هنری« 
س��اخته کولین لوین اس��ت. اگر فیلم »بچه های بزکشی« موفق 
به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه امسال شود، این اولین اسکار 

برای یک تهیه کننده افغان و سینمای افغانستان خواهد بود.

افغانستان با »بچه های بُزِکشی«، یک گام تا جایزه اسکار

اگر فیلم »بچه های 
بزکشی« موفق 
به کسب جایزه 

اسکار شود، این 
اولین اسکار برای 

سینمای افغانستان 
خواهد بود

مادربزرگ قصه 
گو این قصه را از 

زبان مادربزرگش 
 شنیده و حاال 

می خواهد به نسل 
امروز که غرق 

در تکنولوژی و 
دیجیتال و لپ 

تاپ و تبلیت است 
منتقل کند



رقابت های هفته بیست و سوم به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 چاقوکشی
 در یک مسابقه کامالً جوانمردانه

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگساالن اصفهان عصر روز پنجشنبه 
به دلیل درگیری و چاقوکشی برخی ورزش��کاران غیر بومی ناتمام 
ماند. مسابقات کش��تی آزاد بزرگساالن اس��تان اصفهان که از صبح 
روز پنجش��نبه در سالن ۱۷ شهریور اس��تان اصفهان آغاز شده بود، 
به دلیل درگیری های پیش آمده در س��اعات پایانی، نیمه تمام ماند.  
 گویا در این مس��ابقات که از س��وی هیأت کشتی اس��تان در سالن 
۱۷ شهریور و مرکز شهر اصفهان برگزار شد، تعدادی از کشتی گیران 
غیر بومی مس��ابقه می دهند و در ادامه مس��ابقات به دلیل اعتراض 
به داوری، با برخی کش��تی گیران اصفهانی و کادر برگزاری مسابقه 
درگیر می شوند. درگیری این کشتی گیران غیر بومی که تعداد آنها 
کمتر از ۱۰ نفر بوده، ادامه پیدا می کند و در ادامه کار به چاقوکشی 
و درگیری فیزیکی کشیده می شود. در نهایت مسئوالن مسابقه که 
متوجه شدت درگیری می ش��وند، رأی به تعطیلی مسابقه و ناتمام 
ماندن آن می دهند؛ هرچند که یکی، دو نفر از ورزشکاران اصفهانی 

در این درگیری آسیب می بینند.  

 گیتی پسند
 قهرمان نیم فصل والیبال

گروه ورزش- هفته پنجم و پایان��ی رقابت های دور رفت لیگ برتر 
والیبال بانوان با صدرنشینی گیتی پس��ند اصفهان  و نایب قهرمانی 
ذوب آهن به پایان رسید. در رقابت های این  هفته تیم گیتی پسند در 
یک بازی دیدنی به مصاف گاز تهران رفت که در پایان با نتیجه سه بر 
 دو پیروز شد تا عالوه بر صدرنشینی اش در نیم فصل اول، مسابقات 
به عنوان تنها تیم بدون شکست معرفی شود. در دیگر مسابقه مهم 
این هفته، تیم های ذوب آهن و میزان خراسان به مصاف هم رفتند 
که در پایان، نماینده اصفهان با پیروزی س��ه بر صفر مقابل حریفش 

توانست رده دوم را به نام خود ثبت کند.  

ماهان، نفت را صدتایی کرد
 گروه ورزش- فوالد ماهان در هفته ش��انزدهم لیگ برتر بس��کتبال 
باشگاه های کشور موفق شد عالوه بر تحمیل شکست به تیم قعرنشین 
لیگ، به اولین رکورد صدتایی خود در این دوره از رقابت ها دس��ت یابد.  
در آخرین دیدار هفته ش��انزدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور 
که روزپنجشنبه در تاالر بسکتبال آزادی تهران برگزار شد، فوالد ماهان 
میهمان نفت س��پاهان بود  و درنهایت موفق به پیروزی ۱۰۲ بر ۷۸ برابر 

این تیم شد.  

 شروع مقتدرانه رسانه برتر
 در لیگ شمشیربازی

گروه ورزش- تیم شمش��یربازی رس��انه برتر در هفته نخس��ت لیگ 
برتر شمشیربازی بانوان ایران با پشت سر گذاشتن حریفان، صدرنشین 
جدول رده بندی این رقابت ها شد. هفته نخست سومین دوره لیگ برتر 
شمش��یربازی بانوان یادواره دهه مبارک فجر با حضور ۱۰ تیم از سراسر 
کشور روز پنجشنبه در سالن شهید کالهدوزان تهران برگزار شد که طی 
آن، تیم رسانه برتر به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ شمشیربازی 
در مجموعه سه اسلحه با ۱۰برد و  3۰ امتیاز، صدرنشین شد و تیم های 
دانشگاه آزاد با هشت برد و ۲6 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم هیأت 
شمشمیربازی همدان نیز با شش برد و ۲۲ امتیاز جایگاه سوم جدول را به 
خود اختصاص داد.  به این ترتیب، در اسلحه اپه تیم طنین پیک سبالن 
با 9 امتیاز اول شد، تیم رسانه برتر با همین امتیاز و تنها به دلیل تفاضل 
ضربات، دوم و تیم دانشگاه آزادبا  هفت امتیاز سوم شد. در اسلحه سابر نیز  
رسانه برتر با ۱۲ امتیاز صدرنشین شد و تیم های دانشگاه آزاد و طراوت 
گیالن هر کدام با ۱۰امتیاز و با تفاضل ضربات، به ترتیب در رده های  دوم 
و سوم  قرار گرفتند. در اس��لحه فلوره تیم های دانشگاه آزاد و رسانه برتر 
در رقابتی نزدیک و به دلیل تفاضل ضربه، جایگاه اول و دوم را از آن خود 

کردند و هیأت شمشیربازی در رده سوم قرار گرفت. 

بعد از حذف سپاهان، همه 
پشت من پنهان شدند

مجید بصیرت /سرپرست سابق سپاهان  
من خوشحالم که به اصفهان بازگش��تم، اما قلب من همیشه با سپاهان 
بوده و امیدوارم ای��ن تیم بتواند ب��رای پنجمین بار قهرم��ان لیگ برتر 
شود. مس��لما اتفاقی که برای من در آس��یا رخ داد، بس��یار سخت بود. 
 اما تنها کس��ی که بعد از آن اتفاقات از همه عذرخواه��ی کرد، من بودم. 
نمی خواهم بیشتر این موضوع را باز کنم، اما بعد از عذرخواهی من، همه 
پشت من پنهان ش��دند و این در 
حالی بود من که دوس��ت داشتم 
با توجه به س��ابقه شش قهرمانی و 
س��ال ها حضور در این باشگاه، به 
گونه دیگری با من برخورد شود، به 
خصوص من که سینه سپر کردم و 
از تمام مردم اصفهان بابت اشتباهم 

عذرخواهی کردم.

6
ایران، چهل و هفتمین لیگ برترفوتبال قرن

فدراس��یون آمار و تاریخ جهان اعالم کرد: لیگ برتر ایران با کس��ب3۷9۱/5 امتیاز در رده چهل و 
هفتم بهترین لیگ های جهان در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ جای گرفت. در این رده بندی، لیگ برتر 
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رونالدینیو به تیم ملی برزیل برگشت
فهرست ۲۰ نفره تیم ملی برزیل برای بازی دوستانه با انگلیس اعالم 
شد که نام رونالدینیو هم در این میان دیده می شود. رونالدینیو در 
اتلتیکو مینیرو بازی های خوبی را به نمایش گذاشته و شاید همین 

موضوع باعث شده اسکوالری او را به تیم ملی دعوت کند. 

میالن- کاکا به بن بست خورد
آدریانو گالیانی، نایب رییس میالن گفت که مذاکره 
با رئال مادرید بر س��ر خرید کاکا به جایی نرسیده 
است. این دو باشگاه در تابستان دو بار بر سر انتقال 
کاکا مذاکره کردند که هر دو بار هم شکست خورد.  

دروگبا- میالن جدی شد
 مربی میالن گفت که از خریدن دروگبا استقبال می کند.

ظاه��را دروگبا کمی توقع��ش را پایی��ن آورده و چهار 
میلیون یورو برای نیم فصل بازی در اروپا می خواهد، به 

عالوه شش میلیون یوروی دیگر برای فصل بعد! 
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 آرا:  حمله هایمان 
زخم نداشت

 درخشش محرم
 در ربیع االول

سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پس��ند گفت: اگرچه به نظر می رسید دیدار 
با گاز یک بازی فینال اس��ت، اما گاز در حد تیم فینالیست حاضر نشد. راحله 
آرا درباره برتری گیتی پسند مقابل گاز تهران و قهرمانی این تیم در نیم فصل 
گفت: این بازی یک جدال بین گاز و گیتی پسند بود و در واقع یک فینال به نظر 
می رسید، اما گاز در حد یک تیم فینالیست حاضر نشد. وی ادامه داد: ما در این 
دیدار دو بازیکن مان را در اختیار نداشتیم و در ست سوم و چهارم حمله هایمان 
تبدیل به امتیاز نمی ش��د. در واقع این حمله ها آرام بود و زخم نداشت. وی در 
پاسخ به این سؤال که در س��ت پنجم گاز اختالف زیادی داشت اما بازیکنان 
گیتی پسند موفق ش��دند این اختالف را جبران کرده و با برد عنوان قهرمانی 
نیم فصل را به دست آوردند، اظهار داشت: در این ست سرویس مطمئن، حمله 

و دفاع خوب بود که در مجموع باعث برتری ما شد.

در روزی که س��پاهان مقابل دفاع چندالیه و دوندگی شاگردان عبداهلل 
ویسی حالتی منفعل به خود گرفته بود، گره بازی را کاپیتان باتجربه اش 
باز ک��رد. محرم نویدکی��ا را قبل از ش��روع لی��گ بر تر با ن��ام خانوادگی 
»گوزه لی« می شناختیم و از وقتی که لیگ حرفه ای شد، او هم »نویدکیا« 
شد و در اکثر موفقیت های پرشمار تیمش طی بیش از یک دهه گذشته 

نقش غیرقابل انکاری داشته است. 
البته از دوران مصدومی��ت چندمرحله ای و نس��بتاً طوالنی مدتش باید 
فاکتور بگیریم. محرم در بازی با پیکان هم برای زنده نگه داشتن امیدهای 
س��پاهان در کورس قهرمانی وقتی دید آبی از مهاجمان س��پاهان گرم 
نمی شود، دست به کار شد و قفل دروازه پیکان را شکست و تیمش را در 

مسیر پیروزی انداخت. 

والیب��ال اصفهان که س��ال ه��ا تحت نام
اصغر 
 ذوب آهن افتخار آفرید و در مسابقات لیگ قلندری

برتر کشور حضر چش��مگیری داشت، در 
نیمه دهه ۸۰ و با فروپاش��ی تیم ذوب آهن، چنان آسیبی دید که با 
وجود گذش��ت نزدیک به شش س��ال، زخم های کاری که بر پیکر 

نحیف والیبال استان وارد شد التیام نیافته است. 
گرچه با روی کار آمدن هوشنگ عشایری، مدیرکل اداره راه و ترابری 
که در سخت ترین ش��رایط س��کان هدایت هیأت والیبال استان را 
به دس��ت گرفت به صورت مقطعی و جرقه ای حرکتی انجام شد و 

 تیم والیبال گیتی پسند ش��کل گرفت، اما در ادامه و حتی با صرف 
هزینه های س��نگین و هنگفت و جذب بازیکنان شاخص تیم ملی 
در این تیم، باز هم این تیم راه به جایی نبرد و نداش��تن تعصب الزم 
بازیکنانش نسبت به این تیم و عدم حضور بازیکنان بومی، باعث شد 
نتایج خوبی عاید این تیم نش��ود و با وجود تغییرات پیاپی در کارد 
فنی، به عنوانی بهتر از پنجمی لیگ دست نیافت تا مدیران این تیم 
با گذش��ت یک فصل، تصمیم به انحالل این سرمایه بزرگ استانی 
بگیرند. در ادامه هم والیبال بیمار اصفهان نه تنها وضعیت خوبی پیدا 
نکرد، بلکه با انتقال عشایری به استان فارس، بیش از پیش ضعیف 
شد و این دوره نقاهت ادامه یافت تا این که هاشم امینی، مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان با اش��راف به وضعیت گذشته و حال 
والیبال اصفهان و در بحرانی ترین ش��رایط مالی ممکن، عهده دار 

سرپرستی هیأت والیبال استان ش��د. وی در نشستی که با اعضای 
قبلی و فعلی و همچنین تنی چند از پیشکسوتان این رشته ورزشی 
داشت، با اش��اره به مش��کالت موجود و سوابق درخش��ان والیبال 
اصفهان به ویژه در س��ال های5۰ و 6۰، قول داد در سایه همدلی و 
یگانگی و وحدت والیبال اصفهان را احیا کند و دوباره به روزهای اوج 
بازگرداند. هاشم امینی همچنین اعالم کرد که با تعامل و ایجاد ارتباط 
 با مدیران رده باالی اس��تان و مدیرعامالن باشگاه ها و شرکت های

صنعتی، برای تشکیل تیمی متشکل از جوان های شایسته بومی که 
در حال حاضر در سایر اس��تان ها بازی می کنند، اسپانسر مناسبی 
را برای دفاع از حیثیت والیبال اصفهان بیابد. در پایان این نشست، 
محمد رجالی مربی بین المللی کاتاکوری دو به عنوان دبیر هیأت، 
فریبا صادقی مربی بین المللی والیبال به عنوان نایب رییس، مهدی 

حسام به عنوان مسئول کمیته انضباطی، جلیل ورد به عنوان مسئول 
کمیته مربیان، سعید گلچین مسئول کمیته آموزش، تیمور باجول 
مسئول کمیته پیشکسوتان، محسن پوریامهر مسئول کمیته فناوری 
اطالعات، اصغر قلندری پیشکس��وت والیبال، خبرنگار و گزارشگر 
صدا و سیما وشبکه رادیویی ورزش به عنوان مسئول روابط عمومی 
و پش��تیبانی،کیوان عابدزاده مس��ئول کمیته داوران، مقصودعلی 
رضوی مسئول کمیته شهرس��تان ها، مهردادسلطانی بازیکن تیم 
ملی مسئول کمیته والیبال ساحلی، محمدرضا یاوری مسئول کمیته 
استعدادیابی، رضا ایرانزاد مسئول کمیته مسابقات، علی جعفری دبیر 
هیأت والیبال سپاه صاحب الزمان )عج( مسئول بسیج ورزشکاران 
و محمدحسین مس��لمی به عنوان خزنه دار برای فعالیت در هیأت 

والیبال استان انتخاب شدند. 

والیبال اصفهان احیا می شود
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انتقام سپاهان از ویسی
س��پاهان هرچند که حدود 6۰ دقیق��ه برای باز 
کردن دروازه پیکان انتظار کشید، ولی در نهایت 
دو گل از دو بازیک��ن با تجرب��ه اش یک پیروزی 
مقتدرانه را برای تیم کرانچ��ار ثبت کرد تا عالوه 
بر گرفتن انتقام شکست یک بر صفر دور رفت، با 
گرفتن این سه امتیاز و با توجه به توقف استقالل و 
 تراکتورسازی، خودش را به صدر جدول نزدیک تر

کند. بازی با پیکان قعر جدولی از این جهت برای 
سپاهان س��خت بود که حضور ویسی، بصیرت و 
لوینیان به عنوان س��پاهانی های س��ابق بر روی 

نیمکت پیکان، حساس��یت این ب��ازی را به ویژه 
در نزد هواداران زرد افزای��ش داده بود که بعد از 
زدن گل اول بازی توسط محرم، به اندازه کافی از 

خجالت ویسی درآمدند! 
سپاهان بعد از دو شکس��ت ابتدای نیم فصل دوم 
بر روی نوار پی��روزی قرار گرفته و این س��ومین 
برد متوال��ی کرانچار بع��د از ذوب آهن و س��ایپا 
بود که باعث شد س��پاهان 4۰ امتیازی شود و با 
 توجه به بازی معوقه ای که در مقابل راه آهن در 
پیش رو دارد، حتی می توان ش��انس رس��یدن 

دوباره سپاهان به صدر جدول را هم متصور بود. 

البته باید اشاره ای هم به بازی درگیرانه و همراه 
با دوندگ��ی بازیکن��ان پیکان کرد ک��ه هرگز در 
 مقابل سپاهان دس��ت به یک دفاع مطلق نزدند و 
موقعیت ه��ای خطرناکی ک��ه ب��ر روی دروازه 
سپاهان ایجاد شد، ش��اید کرانچار را به این نکته 
رسانده باش��د که خط دفاع تیمش هنوز هم کار 
زیادی برای رس��یدن ب��ه مرحله ای��ده آل دارد؛ 
هرچند که آس��یب دیدگ��ی پیش بینی نش��ده 
احمدی و حضور سوشاک در قلب خط دفاعی، تا 
حدودی تمرکز خط دفاع سپاهان را به هم ریخت. 
 درخش��ش گردان در دقای��ق پایانی ب��ازی هم 

می تواند پایانی بر ناکامی های او در تیم سپاهان 
باش��د و ش��اید دروازه ب��ان س��ابق ذوب آهن و 
پرس��پولیس با این واکنش ها توانس��ته باش��د 

باالخره دل هواداران زردپوش را به دست آورد.
سپاهان سه ش��نبه همین هفته هم در یک بازی 
حساس و سنگین دیگر در ش��هر شیراز میهمان 

محمود یاوری و شاگردانش خواهد بود.

یک امتیاز پرتغالی
ذوب آه��ن مهم تری��ن تک امتی��از هفت��ه را از 
تراکتورس��ازی و الیوی��را گرفت ت��ا همچنان در 
نیم فصل دوم بر روی ن��وار موفقیت حرکت کند. 
تس��اوی در تبریز آنقدر برای ذوبی ها ارزشمند 
است که ش��اید با اس��تفاده از اعتبار این مسابقه 
بتوانند در طی هفته های آینده باالخره از جمع 

فانوس به دستان لیگ جدا شوند.
تراکتورسازی ازآغاز نیم فصل دوم تبدیل به تیمی 
خطرناک شده و گلزنی های متوالی سید صالحی 
حتی این تیم را به صدر جدول لیگ هم رس��انده 
بود، ولی خط دفاعی ذوب آهن به خوبی در مقابل 
 خط حمل��ه تبریزی ه��ا مقاومت کرد ت��ا یاران 
قاس��م حدادی فر که خودش فصل گذش��ته در 
همین تیم تراکتورسازی بازی می کرد، با دستی 

پر تبریزرا ترک کنند. 
گلزنی مسلمان در دومین مسابقه متوالی باز هم 
عصای دست کاظمی ش��د تا ذوب آهن با متوقف 
کردن تراکت��ور و جب��ران پیروزی س��پاهان در 
 مقابل پیکان، ب��زرگ ترین لط��ف را در حق تیم 

همشهری اش کرده باشد. 
حضور کاس��پاروف و عملکردش بر روی حمالت 
 تراکتورس��ازی نش��ان داد ک��ه ی��ک دروازه بان 
با تجربه چگونه می تواند در لحظات حس��اس به 
داد تیمش برس��د و نمایش خوب سپهر حیدری 
که در طول دو بازی گذشته نشان داده که حقش 
بیشتر از این هاست. البته کاظمی بدشانسی هم 
 آورد و آلومینیوم بع��د از هفته ها پیروز ش��د تا 
ذوب آهن همچن��ان در بین چهار تی��م انتهای 

جدول حضور داشته باشد. 
بازی ای��ن هفت��ه ذوب آه��ن در مقاب��ل مقابل 
نفت و منص��ور ابراهی��م زاده می توان��د یکی از 

جذاب تری��ن بازی های هفته بیس��ت و چهارم  
باش��د و کاظم��ی اگ��ر بتوان��د انتقام شکس��ت 
دور رف��ت تیم کربکن��دی را از نفتی ه��ا بگیرد، 
ش��اید بع��د از هفته ها بت��وان ذوب آه��ن را در 
 ج��دول لی��گ در جایگاه��ی باالت��ر از پانزدهم 

دید.

قهرمانی؛  قهرمان واقعی دربی
شهرآورد پرس��روصدای تهران به مانند دور رفت 
باز ه��م گلی به همراه نداش��ت تا بقی��ه مدعیان 
 از تس��اوی اس��تقالل در صدر جدول خوشحال 
شوند. بازی در ظاهر مهمی که حتی پای فرانکو 
باره سی ایتالیایی را هم به تهران باز کرد، در نیمه 
 اول آنقدر س��رد و بی روح بود که ب��ه قول عادل 
فردوس��ی پور، ب��اره س��ی در کنار ک��ی روش و 
همکارانش را خواب کرد، ولی در نیمه دوم اوضاع 
دو تیم بهتر شد و حمالت پراکنده پرسپولیس و 
ضد حمله های استقالل تا حدودی یخ نیمه اول 
را باز کرد. البته نمایش ش��اگردان گل محمدی 
در این نیم��ه بهتر از تی��م امیر قلع��ه نویی بود، 
ولی حض��ور بازیکن��ی مثل فره��اد مجیدی هم 
 تأثیری در این بازی نداش��ت تا رک��ورد نباختن 
 قلعه نوی��ی، جب��اری و مه��دوی کی��ا در دربی 

دست نخورده باقی بماند.
نمایش دو تیم نشان داد که این بازی و کیفیتش 
 ماکت��ی از فوتب��ال ملی ماس��ت که ای��ن روزها 
 حاش��یه های زی��ادی در اطراف��ش به چش��م 
می خ��ورد و برای صع��ود به ج��ام جهانی دچار 
اما و اگر ش��ده اس��ت. حض��ور این همه س��تاره 
میلیاردی در ش��هرآورد و عملک��رد آنها در طول 
9۰ دقیقه، ثابت کرد این ب��ازی هنوز هم فاصله 
زیادی با ش��هرآوردهای مش��ابه در سطح جهان 
دارد و شاید تنها بتوان حضور تماشاگران پرتعداد 
در این مس��ابقه را که برای دقایق��ی از بازی هم 
 مشغول رجزخوانی برای یکدیگر بودند، به عنوان 
مهم تری��ن اتفاق این ب��ازی ثبت ک��رد. البته دو 
صحنه مش��کوک ب��ه پنالت��ی در نیم��ه اول هم 
 نکته مهم دیگری از این بازی اس��ت که ش��اید تا 
مدت ها به محل بحث و جدل ه��واداران دو تیم 

تبدیل شود.

قهرمانی؛  قهرمان واقعی دربی

میلیاردرها به سود سپاهان توپ زدند

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران یک روز خوش را برای فوتبال اصفهان رقم زد و گرفتن چهار امتیاز ارزشمند  مسعود
از دو تیم پیکان و تراکتورسازی، باعث شد تا سپاهان و ذوب آهن در بده و بستانی فوتبال عالوه بر بهبود شرایط خودشان افشاری

 در جدول رده بندی، به تیم همشهری هم کمک کنند تا هم س�پاهان به تراکتورسازی نزدیک شود و هم پیکان نتواند 
ذوب آهن را پشت سر بگذارد. البته در این بین، ارزش کار ذوبی ها بیشتر بود و متوقف کردن تراکتورسازی آماده آن هم در شهر تبریز، کاری 
است که حتی از دست تیم های پرسروصدایی مثل پرسپولیس و استقالل هم بر نیامده است. اتفاق مهم دیگر این هفته، پیروزی فوالد در مقابل 

راه آهن بود که پانزدهمین بازی بدون باخت اهوازی ها را ثبت کرد و البته حساسیت در صدر جدول را هم به اوج خودش رساند.



یادداشت

جلب مشارکت عمومی، راهکاری 
مؤثر برای داشتن هوای پاک است

سرپرست امور HSE شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: جلب 
مشارکت عمومی، راهکاری مؤثر برای داشتن هوای پاک است.

یوس��ف ش��اهرخی در اختتامیه وی��ژه برنام��ه های ای��ن واحد در 
خصوص هفت��ه هوای پاک ب��ا برش��مردن ویژگی های یک ش��هر 
سالم، اظهار داشت: شهر سالم محیطی اس��ت که در بهترین سطح 
از مؤسس��ات آموزش��ی، بهداش��تی، حقوقی، حمل و نق��ل، نظام 
جمع آوری زباله و فضای س��بز کاف��ی برخوردار باش��د، همچنین 
دارای تراکم مناس��ب جمعیت ب��وده و دور از مراکز صنعتی باش��د. 
 وی تصریح ک��رد: پای��داری هوای پ��اک نیازمند عزم و مش��ارکت 
تک تک شهروندان است. شاهرخی از طراحی شعار با مضمون هوای 
پاک روی بدنه اتوبوس های مس��یرهای مختلف ش��هری در سطح 
ش��هرکرد خبر داد و اظهار داش��ت: با توجه به این که اتوبوس های 
انتخاب شده در مسیرهای مختلف ش��هری مشغول به حمل مسافر 
هستند، بی تردید در نش��ر فرهنگ کمک به حفظ هوای پاک نقش 

آگاهی دهنده مؤثری را ایفا خواهند کرد.
وی تصریح کرد: درج ش��عارهایی با موضوع هوای پاک در س��ربرگ 
مکاتبات اداری در فاصله زمانی 24 ت��ا 29 دی ماه، نصب پالکارد و 
بنر در معابر اصلی شهر و درج توصیه هایی برای داشتن هوای پاک 
در قبوض مش��ترکین، بخش��ی از فعالیت های امور HSE و پدافند 

غیرعامل شرکت گاز استان در هفته هوای پاک بوده است. 

خبر ویژه

سرپرست ورزش و جوانان 
رحمان قاسمی 

 اولین کتابخانه تخصصی ورزش و جوانان اس��تان راه اندازی می شود. 
در حال حاض��ر ای��ن اداره کل دارای یک باب کتابخان��ه تخصصی ویژه 
ورزشکاران در مرکز استان است و در حال پیگیری جمع آوری کتب ویژه 
مرتبط با حوزه جوانان هستیم تا بتوانیم این کتابخانه را به عنوان پایگاه 
رسمی حوزه ورزش و جوانان راه اندازی کنیم. با توجه به تأکیدات رهبر 
معظم انقالب در راس��تای کتاب و کتابخوانی، این اداره کل در نظر دارد 
طیف گسترده ورزشکاران و جوانان را به کتاب و مطالعه سوق دهد. باید با 
نهادینه کردن عادت به مطالعه 
در تمامی تفکرات و اندیشه ها 
اقدام کرده و ش��ور، ش��وق و 
عش��ق به کتاب و کتابخوانی 
در جامعه استمرار داشته باشد.

مطالعه راهی بس��یار س��اده 
و عمل��ی ب��رای پ��رورش 
استعدادهای خدادادی است. 

راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی 
ورزش و جوانان 

چهره روزیادداشت
150 برنامه طی دهه فجر در استان برگزار می شود

حسین گنجی، مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهار محال و بختیاری گفت: از 
 12 تا 22 بهمن،150 برنامه در دهه فجر توس��ط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

چهار محال و بختیاری برگزار می شود. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
7006 کالس��ه پرونده: 1033/91، شماره دادنامه: 1439، مرجع رسیدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: معصومه معتمدی، نش��انی: حکیم نظامی، 
خ حس��ین آباد کوچه 35 ش��هید می��رزا باقریان پ 697، خوان��ده: مصطفی باقری 
خولنجانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی خانم معصومه 
معتم��دی ب��ه طرفیت آقای مصطف��ی باقری خولنجان��ی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به شماره 288483/16-88/11/12 به عهده بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی 
خواهان، بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 
515، 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت خسارت 
دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید )88/11/12( تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع وظ��رف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
7007 پرونده کالس��ه 1282/91 در خصوص تأمین دلیل خواس��ته له خانم فاطمه 
رض��ازاده علیه عاطفه ش��اهپوری مجهول المکان اینجانب ضم��ن مراجعه به دفتر 
آن ش��ورای محترم و مطالعه پرونده فوق الذکر س��پس با بررسی مدارک و عکس 
های گرفته ش��ده از محل آرایش��گاه و ضمن مراجعه به محل آرایش��گاه واقع در 
ملک ش��هر خیابان مفتح خیابان ناصر خسرو آرایش��گاه مدوالین مراجعه و درب 
آرایش��گاه بس��ته بود و با تحقیقات بعمل آمده و مالحظه م��دارک و همچنین کپی 
صورتجلس��ه پلیس 110 که خوانده با بهم زدن وسائل و لوازم آرایشگاه و بیرون 
انداختن آنان میزان خس��ارات وارده بش��رح زیر برآورد و اع��الم نظر می گردد. 
1- خس��ارات وارده به پرده آرایشگاه که ده متر بوده بمبلغ 500/000 ریال پانصد 
هزار ریال برآوردو اعالم نظر می گردد. 2- پاره شدن دو عدد بنر بابعاد 150×90 
جمع��ًا بمبلغ 300/000 ریال س��یصد ه��زار ریال برآورد و اع��الم نظر می گردد. 
3- خس��ارت وارده به یکدس��تگاه بخور بمبلغ 150/000 ریال یکصد و پنجاه هزار 

ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. 4- خس��ارت وارده به یکعدد آلبوم ایتالیایی 
بمبل��غ 1/000/000 ریال یک میلیون ری��ال برآورد و اعالم نظر می گردد. 5- نابود 
نمودن مواد آرایش��ی که ش��امل پودر و غیره بمبلغ 400/000 ریال چهارصد هزار 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. با توجه به مراتب فوق میزان خس��ارات وارده 
به لوازم و وس��ائل آرایشگاه فوق الذکر که توس��ط خوانده وارد شده جمعًا بمبلغ 
2/350/000 ریال دویس��ت و س��ی و پنج هزار تومان معادل دو میلیون و سیصد 
و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. ضمنًا یک نس��خه از عکس های 
 گرفته ش��ده در ی��ک صفحه ضمیمه تقدیم می گردد. ش��عبه 33 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7008 شماره: 90-2124 ش /9 به موجب رأی غیابی شماره 1345 تاریخ 91/7/25 
حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محک��وم علیه مه��رداد هادوی فر مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال )سی و پنج میلیون ریال( وجه یک فقره چک به شماره 009732 
مورخ 88/11/20 به عهده بانک صادرات شهرک محمودآباد و 30/000 ریال هزینه 
دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )88/11/20( 
لغایت زمان وصول برمبنای نرخ تعیین ش��ده توسط بانک مرکزی در حق محکوم 
له صفرعلی بیداروندی نش��انی محل اقامت: اصفهان ش��اهین شهر خیابان سعدی 
جنوبی بین فرعی 1 و 2 مجتمع تیام واحد 8. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 

اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
7009 شماره ابالغیه: 9110103633503801، شماره پرونده: 9109983633500693، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910716، خواهان مرجان باقرپور والشانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده امید عس��گری به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری شهرس��تان خمینی شهر واقع 
در خمینی ش��هر بلوار دانش��جو بلوار پاسداران روبروی بس��یج خواهران مجتمع 
قضایی ش��ماره ی��ک ارجاع و ب��ه کالس��ه 9109983633500693 ثب��ت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/12/16 و س��اعت 12:30 تعیین ش��ده است. به علت 

مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مرات��ب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی دادگس��تری 

خمینی شهر
 

ابالغ
7010 مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه ش��هید محمد )محسن( 
صادقی. کالس��ه پرون��ده: 476/91 حل 4، وقت رس��یدگی: 5 عصر بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخه 91/12/20، مشخصات خواهان: محمدرضا کندری نام پدر: ابراهیم 
مقیم: خمینی شهر خ پاس��داران کوچه فتح 11 منزل ابراهیم کندری با وکالت آقای 
س��ید محسن بنی هاشمی، مش��خصات خوانده مجهول المکان: شهاب الدین اسداله 
ش��ریفی نام پدر: ابوالقاسم، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک شماره 545628 
بانک پاس��ارگاد به مبلغ 20/000/000 ریال، دالئل خواه��ان: فتوکپی مصدق چک، 
فتوکپی مصدق گواهینامه. گردش��کار: خواهان خوان��ده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در روزنامه 
های کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی نموده اس��ت. ل��ذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و 

مستندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ ماده 101 آئین نامه اجرا پرونده کالسه 9100025
7011 بدینوس��یله ب��ه آقاي رمضانعلي پارس��ائي فرزند غالمحس��ین به ش��ماره 
شناس��نامه 327 صادره ازحوزه یک شهرضا به شماره ملي 1198900016 متولد 
1330 که طبق آدرس متن س��ند وتقاضانامه ساکن:ش��هرضا خیابان شهید یزداني 
بن بس��ت 20 منزل ش��خصي که برابرگزارش مامورابالغ نامبرده در آدرس فوق 

مورد شناس��ائي واقع نگردیده ابالغ میگردد در خصوص پرونده اجرایي کالس��ه 
2655/24/پ/91 )9100025(، ب��ه موجب گزارش مورخ 21/10/1391 کارش��ناس 
رس��مي دادگس��تري پالک ثبتي ش��ماره 4023/1 واق��ع در ابنیه بخ��ش یک ثبتي 
ش��هرضا به مبل��غ چهارصدوپنجاه میلی��ون ری��ال )450,000,000( ریال ارزیابي 
گردی��ده. لذا چنانچه به مبل��غ ارزیابي پالک مذکور معترض مي باش��ید، اعتراض 
کتب��ي خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش��ار آگهي ب��ه ضمیمه فیش بانکي 
دس��تمزد کارش��ناس تجدید نظر به مبل��غ 1,500,000 ریال به دفت��ر اجراي ثبت 
اس��ناد ش��هرضا تس��لیم نمایید. ضمنًا ب��ه اعتراضي ک��ه خارج از موع��د یا فاقد 
فیش بانکي دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باش��د ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. 
 و اال به قیمت ارزیابی انجام ش��ده آگهی خواهد ش��د. یوس��فیان - مسئول اجرای 

ثبت اسناد شهرضا

ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9100024
7012 بدین وس��یله به آقاي بهلول نره اي فرزند جواد به ش��ماره شناسنامه 3226 
صادره ازش��یرازمتولد 1339 به شماره ملي 2293884910 ساکن : شهرضا میدان 
طالقاني ابتداي خیابان حافظ غربي س��اختمان الهامي مغازه دنیاي موبایل کدپستي 
8618755991 ابالغ مي ش��ود که اداره حقوقي بانک ملت استان اصفهان به استناد 
سند رهني شماره 20487 مورخ 19/02/1390 دفتر اسناد رسمي شماره 5 شهرضا 
جهت وصول مبلغ ششصدوچهل میلیون و نهصد و هفتادویک هزار و هفتصد ریال 
)640,971,710(ریال تا تاریخ 1391/05/28به انضمام خسارت تاخیر ،روزانه مبلغ 
362,345 ریال و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهي طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائي به کالس��ه 2666/47/ن/91 )9100024( در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1391/06/19مامور، شما درآدرس متن 
س��ند مورد شناس��ائی واقع نگردیده اید، لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده 18 
آئی��ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط ی��ک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
آگهي مي ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهي که روز 
ابالغ محس��وب مي گردد، نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه 
مندرج در س��ند رهني فوق با تقاضاي بس��تانکار پ��س از ارزیابي از طریق مزایده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بس��تانکار و حقوق دولتي اس��تیفا خواهد شد. 

یوسفیان - مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا
 

ابالغ
7013 مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه ش��هید محمد )محسن( 
صادقی. کالس��ه پرون��ده: 479/91 حل 4، وق��ت رس��یدگی: 4/30 بعدازظهر روز 
یکشنبه مورخه 91/12/20، مشخصات خواهان: محمدرضا کندری نام پدر: ابراهیم 
مقیم: خمینی شهر خ پاس��داران کوچه فتح 11 منزل ابراهیم کندری با وکالت آقای 
س��ید محسن بنی هاش��می، مش��خصات خوانده مجهول المکان: امید محمدیان نام 
پ��در: علیرضا خواس��ته و به��ای آن: مطالبه وج��ه چک ش��ماره 572544 به مبلغ 
10/000/000 ری��ال. دالئل خواهان: کپی مصدق چک، کپی گواهینامه عدم پرداخت. 
گردش��کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رس��یدگی به وی از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. 
ل��ذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات یک نوبت آگهی می 
گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
7014 آقای حافظ هارونی دارای شناس��نامه ش��ماره 44 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 865/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان طوبی قائدی برده شاهی بشناسنامه 928 در تاریخ 
1391/10/8 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- علی کرم هارونی برده ش��اهی فرزن��د روزعلی ش ش 289 
)همس��ر متوفی��ه(، 2- منوچهر هارونی فرزند علی ک��رم ش ش 1381 )فرزند(، 3- 
حاف��ظ هارونی فرزند علی کرم ش ش 44 )فرزن��د(، 4- پروانه هارونی فرزند علی 
ک��رم ش ش 48 )فرزند(، 5- روح انگیز هارونی بردش��اهی فرزند علی کرم ش ش 
1276 )فرزند(، 6- عروس هارونی بردش��اهی فرزند علی کرم ش ش 037212-2-
461 )فرزند(، 7- زینب هارونی بردش��اهی فرزن��د علی کرم ش ش 1239 )فرزند(، 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

تصمیمات
7015 ش��ماره: 4059 آگهی تصمیمات ش��رکت رش��د طیور زواره سهامی خاص 
بش��ماره ثبت 18 و شناس��ه ملی 10260056163. به موجب صورتجلسات مجمع 
عمومی عادی س��الیانه و هیأت مدیره مورخه 91/6/31 شرکت رشد طیور زواره- 
سهامی خاص بشماره ثبت 18 و شناسه ملی 10260056163 تصمیماتی در شرکت 

مذکور بدین ش��رح اتخاذ گردید: آقایان احمد اختری بش��ماره ملی 1189396173 
و کدپستی ش��ماره 8441843491 و امیرحسین اختری بشماره ملی 118959912 
و کدپس��تی ش��ماره 8441843491 و خانم ناهید عامری ش��هرابی بش��ماره ملی 
1189138050 و کدپس��تی شماره 8441843491 بسمت اعضای هیأت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. آقای احمد اختری بس��مت رئی��س هیأت مدیره و 
مدیرعامل، خانم ناهید عامری ش��هرابی بس��مت نائب رئیس هی��أت مدیره و آقای 
امیرحس��ین اختری بس��مت عضو هیأت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند 
و کلی��ه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت با امضای آق��ای احمد اختری 
)مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره( همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. آقای سهراب 
عامری ش��هرابی بش��ماره ملی 0047624795 و کدپستی ش��ماره 3175847571 
و آقای افش��ین احمدی حیدری بش��ماره ملی 1286852536 و کدپس��تی شماره 
8196874911 به ترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 
یکس��ال انتخاب ش��دند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. م الف/ 219 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

فقدان سند مالکیت
7016 ش��ماره: 6186 آقای س��ید رضا مظلوم��ی طبائی زواره فرزند س��یدمحمد 
باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده 
و مدعی اس��ت که سند مالکیت المثنی ششدانگ پالک تجمیعی 4988 و 4591 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 
469 دفتر 29 امالک بنام س��یدرضا مظلومی طبائی زواره فرزند س��یدمحمد ثبت و 
س��ند صادر و تس��لیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی 
مفقود ش��ده است. نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نامبرده را 
نم��وده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که 
ه��ر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن 
یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا مدت 
10 روز ب��ه ای��ن اداره مراجع��ه و اعتراض خ��ود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه 
کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر 
 و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 323 عصاری- رئیس اداره ثبت اس��ناد

 و امالک زواره
 

ابالغ اجرائیه
7017 شمار اجرائیه: 9110420351500276، شماره پرونده: 9009980351501214، 
شماره بایگانی شعبه: 901226، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351500287 محکوم علیه امیرحسین قدیری 
مجهول المکان محکوم اس��ت ب: 1- پرداخت مبل��غ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له حمیدرضا افتخاری 
نام پدر: کریم نش��انی: اصفه��ان خیابان امام خمینی کوچه ویالی ش��مالی کوچه 
ش��کوفه. 2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته از تاریخ سررسید چک 
لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی 3- پرداخت 
نیم عشر دولتی )اجرای رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 می باشد.( محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع 
دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به 
م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

28 طرح صنعت��ی همزمان ب��ا دهه مب��ارک فجر در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد. رحمن کرمی، 
رییس صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری اظهار 
داشت: برای س��اخت و تکمیل این طرح ها 293  میلیارد ریال 
هزینه شده است. وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه 
اشتغال 328 نفر فراهم می شود.رحمان کرمی افزود: کارخانه 
ساخت قطعات ماش��ین آالت خاص، توس��عه  خوراک آبزیان، 
 تولیدجاروبرقی، سنگ الش��ه و مرمریت، نمایشگر ال ای دی،

الکتروموت��ور والکتروپم��پ، موکت نم��دی، ف��رآوری میوه و 
س��بزیجات و... از مهم ترین ای��ن طرح هاس��ت.کرمی افزود: 
این طرح ها در شهرس��تان های ش��هرکرد، بروجن، فارس��ان، 
 لردگان و کیار افتتاح می ش��وند. بیش از هزار واحد صنعتی در 

چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

صدور مجوز طرح توسعه سیمان شهرکرد
 مج��وز طرح توس��عه س��یمان ش��هرکرد ص��ادر ش��د. معاون 
برنام��ه ری��زی و توس��عه صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت:  این ط��رح ب��ا 193 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری آغاز ش��ده اس��ت.حبیب دهقان افزود: 
طرح توسعه س��یمان ش��هرکرد با ظرفیت تولید س��االنه یک 
 میلیون تن س��یمان در این استان آغاز ش��ده است. وی گفت:  
500 میلیارد ریال از س��رمایه گذاری این طرح آورده سهام دار 
و بقیه آن تسهیالت  ارزی و ریالی و منابع شرکت است. معاون 
برنامه ریزی و توسعه صنعت، معدن و تجارت استان افزود:  طرح 
توسعه س��یمان ش��هرکرد درزمان بهره برداری زمینه اشتغال 

مستقیم 175 نفر را فراهم می کند.

پایان امس�ال، آخرین مهلت تبدیل وضعیت بیمه 
قالیبافان چهارمحال و بختیاری

قالیبافان چهارمح��ال و بختیاری تا پایان امس��ال برای تبدیل 
وضعیت بیمه تأمین اجتماعی خود مهلت دارند.

رییس اداره فرش  صنعت، معدن و تجارت استان گفت:  قالیبافان 
چهارمحال و بختیاری تا پایان اس��فندماه برای تبدیل وضعیت 
بیمه تأمین اجتماع��ی از  قانون قدیم به قان��ون جدید به دفاتر 
پیشخوان دولت در سراسر استان مراجعه کنند. علیرضا شیخی 
 افزود: داش��تن مدارک شناس��ایی قالیباف��ی و گواهی مهارت 
فنی و حرف��ه ای   برای تبدی��ل وضعیت بیم��ه تکمیلی تأمین 
اجتماعی قالی بافی الزامی است. شیخی با اشاره به این که این 
اقدام در جهت ارایه خدمات بیش��تر به قالیبافان است، تصریح 

کرد: مهلت مقرر شده به هیچ وجه تمدید نمی شود.

سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری شهرکرد 
معرفی شد

علی اکبر معتمدی طی حکمی، از س��وی ش��هردار شهرکرد به 
عنوان سرپرس��ت معاونت اداری و مالی این شهرداری معرفی 
و منصوب شد. طی حکمی از س��وی نوراهلل غالمیان دهکردی 
ش��هردار ش��هرکرد، علی اکبر معتمدی به عنوان سرپرس��ت 
معاونت اداری و مالی شهرداری شهرکرد منصوب شد. شهردار 
شهرکرد در مراسم معارفه سرپرست معاونت اداری و مالی این 
شهرداری با تأکید بر ضرورت تالش و جدیت بیش از پیش این 
 معاونت در ارایه خدمات اصلی و مورد توقع شهروندان، خواستار 
توجه بیشتر مدیران و کارکنان این حوزه به مطالبات شهروندان 

شد. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری 
گفت: 13 هزار و 723 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد این استان در مناطق محروم سکونت دارند. ابوالقاسم 
رس��تگار افزود: 27 هزار خانوار در استان زیر پوشش کمیته 
امداد امام خمینی استان هستند که 50 درصد از این تعداد 
در مناطق محروم سکونت دارند. وی افزود: بر همین اساس 
13 هزار و 723 نفر از مدد جویان زیر پوشش کمیته امداد در 
مناطق محروم و صعب العبور زندگی می کنند و 10 درصد از 
آنها در مناطقی هس��تند که ضریب 9 را در کشور دارد و این 

ضریب جزء محروم ترین مناطق کشور شناخته شده است.
 

 برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای برای 180 
مددجو تحت حمایت کمیته امداد در فارسان 

مدیر کمیته ام��داد امام خمینی)ره( شهرس��تان فارس��ان 
گفت:180 نفر از مددجویان تحت حمایت این شهرس��تان 
از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند ش��دند. محمدرضا 
فتحی افزود: در 9 ماهه گذش��ته این افراد در دوره آموزشی 
جوشکاری و تراشکاری، خیاطی، رایانه، گلدوزی، قالی بافی، 
تابلو فرش و دیگر رشته های فنی شرکت کرده اند. به گفته 
وی، بی��ش از140 میلیون ریال برای برگ��زاری این دوره ها 
هزینه شده و به افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند 

تسهیالت اشتغال زا پرداخت می شود.

  980 خانواده مددجوی شهرس�تان شهرکرد از 
خدمات بیمه تأمین اجتماعی بهره مند شدند

 مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرس��تان شهرکرد گفت: 

980 خان��واده مددجو در شهرس��تان ش��هرکرد از خدمات 
بیمه تأمین اجتماعی بهره مندن��د. علیرضا اصغرزاده افزود: 
 از این تعداد433 نفر زن سرپرس��ت خان��وار و 549 خانواده 
استفاده کننده از تسهیالت اشتغال زا هستند. وی بیان کرد: 

این خانواده ها هم اکنون از بیمه درمانی بهره مندند.

  10 میلیارد ریال مس�تمری نقدی به مددجویان  
شهرستان فارسان پرداخت شد

مدیر کمیته ام��داد امام خمینی)ره( شهرس��تان فارس��ان 
گفت: امس��ال تاکنون 10 میلیارد ریال مستمری نقدی به 

مددجویان این شهرستان پرداخت شده است.
محمدرضا فتحی گفت: این مبلغ مستمری به  دو هزار و 708 
خانواده تحت حمایت این نهاد به صورت ماهانه پرداخت شد.

وی  بیان کرد: مبلغ ماهانه مستمری مددجویان بین 400 تا 
750 هزار ریال است.

  453 یتی�م  در شهرس�تان اردل تحت حمایت 
هستند

مدیرکمیته امداد شهرس��تان اردل گف��ت: حامیان ایتام در 
این شهرستان دو میلیارد و 900 میلیون ریال به ایتام تحت 
حمایت این شهرستان کمک کرده اند. بهرام صالحی افزود: 
هم اکنون 453 یتیم در این شهرستان از حمایت حامیان و 

کمیته امداد بهره می برند. 
وی بیان کرد: امس��ال هم 95 نف��ر به جمع حامی��ان ایتام 
شهرس��تان اردل اضافه ش��د که در زمینه های تحصیلی و 

ازدواج از ایتام حمایت می کنند. 

27 هزار خانوار در 
استان زیر پوشش 
کمیته امداد امام 
خمینی استان 
هستند که 50 
درصد از این تعداد 
در مناطق محروم 
سکونت دارند

برای ساخت و 
 تکمیل این طرح ها
293  میلیارد ریال 
هزینه شده و با 
بهره برداری از 
این طرح ها زمینه 
اشتغال 328 نفر 
فراهم می شود

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری: همزمان با دهه فجر در استان

13 هزار مددجو در مناطق محروم ساکنند افتتاح 28 طرح صنعتی در استان
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9 راز پرورش کودکی شاد

 کارشناس��ان کودک معتقدند ژن هایی که کودکان هن��گام تولد به ارث 
می برند بر قدرت شاد بودن آنها تأثیر می گذارد. 

1     به کودکتان عشق بورزید 
 اولین راز پرورش کودکی ش��اد، تمجید از اوست. عش��ق مطلق والدین 
مهم ترین عامل در شادی کودکان است. وقتی کودکان بزرگ می شوند، 
دانستن این که عالیق، عقاید، خصوصیات و استعداد هایشان با ارزش تلقی 
می شود، پایه گذار شادی سال های بعدی زندگی شان خواهد بود. البته 
پذیرش کودک به معنای چشم پوشی همیشگی از خطاهایش نیست. یاد 
بگیرد که عملکرد کودک را نقد کنید، نه شخصیت او را. همچنین آنچه را 

که از کودک می خواهید به او بگویید، نه آنچه را که نمی خواهید.
2     نه، من نمی توانم را به بله، من می توانم تبدیل کنید

وقتی کودک شما بداند که به او اطمینان دارید و باورش کرده اید، احساس 
می کند که دس��ت یافتن به همه چی��ز برایش امکان پذیر اس��ت. افکار 
کودک نسبت به خود بیشترین اهمیت را دارد، بنابراین والدین باید افکار 
 مثبت به کودکان خود القا کنند. وقتی که در مدرسه ابتدایی،  معلم پسر 
مک بلدسو، نویسنده کتاب پروش »فرزند با متانت« به او گفت که هیچ 
استعدادی برای بازی فوتبال نداری، وی به پسر سرزنش شده اش گفت 
که هرگز اجازه ندهد کسی به اهداف و رویاهایش راه پیدا کند. امروز پسر 
او بازیکنی حرفه ای در یکی از تیم های مطرح است. القائات فکری مثبت 

بلدسون در ذهن پسرش، زندگی او را متحول کرد.
3    مقررات منصفانه وضع کنید و به آنها پایبند باشید

کودکان کم سن و سال با احساس امنیت،  شاد می شوند. فرض کنید که 
در باالی آبشار مرتفعی ایس��تاده اید؛ درصورتی از ایستادن در آنجا لذت 
خواهید برد که حفاظی در برابرتان باشد،  در غیر این صورت دچار اضطراب 
خواهید شد. کودکان هم این گونه اند. وقتی که چارچوب محکمی برای 
رفتارهایش وجود داشته باشد،  آنها پیشرفت می کنند. در حقیقت کودکان 

در جستجوی ساختارند.
4      ابعاد مثبت را برجسته کنید

به کودک خود بفهمانید که هیچ مش��کلی وجود ندارد ک��ه به اتفاق هم 
نتوانیدآن را حل کنید. همچنین به او بیاموزید که خوشبین باشد. اگر اتفاق 
بدی افتاد، با صدای بلند فکر کنید و بگذارید او افکار شما را بشنود )وای 
نه باورم نمی شود که این اتفاق افتاده، اما درستش می کنم؛ چیز مهمی 
نیست.( یادگیری خوشبینی مهم اس��ت؛ زیرا کودک مشتاق و آرزومند 
به احتمال زیاد بزرگس��الی شاد خواهد ش��د. افراد ناراضی و ناخشنود بر 
 حوادث منفی زندگی متمرکز می شوند،  درحالی که افراد شاد به وقایعی 

می اندیشند که چشم انداز بهتری از آینده به آنها می دهد.
5    حلقه شادی کودکتان را کامل کنید 

والدین در پی معلمان و مربیانی هستند که بتوانند حلقه شادی کودکانشان 
را کامل کنند. به کودکتان کمک کنید ارتباطات دوستانه اش را حفظ کند 
و گسترش دهد. داش��تن ارتباطات قوی و مهارت برقراری آن، از شروط 

اصلی شاد زیستن در آینده است.
6     کودکان را به تحرک بیشتر وادارید 

کودکان امروز س��نگین وزن ترند و این برای سالمت و شادابی آنها مضر 
است. کودکان چاق، در مقایسه با سایر کودکان،  اعتماد به نفس کمتری 
دارند و افسرده ترند. اگر کودکان سرگرمی های پر تحرک خارج از خانه را 
جانشین فعالیت های کم تحرک خانگی کنند و به جای غذاهای آماده ای 
که فاقد ارزش غذایی اس��ت،  غذاهای س��الم و طبیعی بخورند، از فواید 
شاد زیس��تن بهره خواهند برد. کودکی که خوب غذا می خورد و ورزش 
می کند مغزش مواد ش��یمیایی به نام اندروفین ترشح می کند که به او 
 احساس شادی می بخشد. با فراهم کردن میان وعده های طبیعی از جمله 
میوه های تازه فصلی،  پرهیز از قرار دادن تنقالت در دسترس کودکان و 
جانشین کردن غذاهای سالم خانگی، به سالمت کودک خود کمک کنید. 
کودکتان را به انجام دادن ورزش و سرگرمی های خارج از منزل تشویق 
کنید. بازی با سایر کودکان قدرت خالقیت کودکتان را تقویت می کند و 

مهارت های اجتماعی را به او می آموزد.
7     شادی را در جعبه یادگاری ها ذخیره کنید

اش��یای مورد عالقه کودکتان، عکس ها، کارت پس��تال ها، یادگاری ها، 
کاردستی هایی را که یاد آور خاطرات ش��اد برای کودک هستند، داخل 
جعبه ای قرار دهید. هرگاه کودکتان بیمار است یا غمگین و لبخندی ساده 

نیاز دارد، آنها را از جعبه بیرون آورید و به او نشان دهید.
8      لحظات جادویی ارتباط را بیابید

اخیراً مطالعه ای بر روی دوهزار کودک پنج تا 17 ساله انجام شده است. 
از آنان پرسیده شد که خواهان چه چیزی هس��تند که با پول نمی شود 
خرید؛ همه آنها در پاسخ گفته بودند که والدین و توجه آ نها . کودکان ما 
می خواهند که به آنها فکر کنیم، برنامه هایی ترتیب دهید که همه اعضای 
خانواده بتوانند در آن شرکت کنند و لذت ببرند) کوهنوردی،  پیاده روی 
و...(  کودکان را در فعالیت های روزمره تان مانند انجام دادن کارهای خانه، 

خرید و آبیاری باغچه شریک کنید.
9     ژن تالش دوباره را به کودک خود منتقل کنید

کودک ش��ما همه فکر و ذهنش این است ش��اگرد اول کالس شود،  ولی 
در این رقابت همکالس��ش برنده شده اس��ت. یک راز اصلی شاد زیستن 
برخورداری از قدرت پش��ت سر گذاشتن مشکالت اس��ت.  سعی نکنید 
کودک خود را ازهمه ناراحتی ها دور نگه دارید. به او کمک کنید بیاموزد 
چگونه با آنها مواجهه شود. اگر شکست درس��ی یا غیر درسی اورا نا امید 
کرده،  کمک کنید تا هرچه سریع تر به وضعیت عادی خود برگردد. تشویق 
کنید تا احساسات خود را در قالب نوشته یا نقاشی بیان کند. شما الگوی 
کودکتان هستید. مطمئن شوید که الگوی مناسبی در مقابل اوست و رحیه 

خود را در هیچ شرایطی نبازید.

پشت بام، محلی است که تمامی اعضای ساختمان حق 
استفاده از آن را دارند و البته هر کدام دوست دارند آن 
را به دلخواه خودشان درست کنند، ولی برخی مواقع 
 طراحان س��اختمان خود دس��ت به ابتکارات جالبی

می زنند و برخی از قسمت های ساختمان را متفاوت 
طراحی می کنند. یک��ی از محل هایی ک��ه برخی از 
طراحان به آن توجه دارند، پشت بام است. تعدادی از 
جالب ترین طراحی هایی که تا به حال برای پشت بام 

خانه ها اجرا شده را می توانید در ادامه ببینید: 

زمین بازی   
از جال��ب تری��ن  یک��ی 
پشت بام هایی که تا به حال 
درست ش��ده، در دانمارک 
قرار دارد. این پشت بام در 
اصل یک زمین بازی برای 

کودکان ساختمان است. 
بر روی این پش��ت بام، یک 
زمین چمن مصنوع��ی و تعدادی وس��ایل بازی قرار 
 دارد که آن را بسیار زیبا کرده اند. برای ایمنی بیشتر، 
دیواره های این پشت بام با فنس های خاصی پوشیده 

شده و کف آن نیز پارکت شده است. 

  استخر 
شنا، ورزشی است که برای   
برخ��ی از م��ردم بس��یار 
ترس��ناک به نظر می رسد؛ 
حال اگر بخواهید در طبقه 
پنجاه و پنجم یک هتل شنا 
کنید که دیگر واقعاً باید از 
ترس، جان خودت��ان را از 
دست بدهید. در سنگاپور هتلی قرار دارد که بر روی 
پشت بامش یک استخر بدون حفاظ وجود دارد. البته 
این اس��تخر آنقدر هم خطرناک نیس��ت؛ چرا که یک 
 محل نج��ات کمی پایین تر از س��طح اس��تخر وجود 

دارد. 
 این هتل ب��ه عنوان گ��ران ترین هتل دنیا ش��ناخته 
می ش��ود؛ چرا که نزدیک به چهار بیلیون دالر هزینه 

آن شده است. 

زمین تنیس    
یکی از برج های معروف دبی 
را م��ی ت��وان ب��رج العرب 
دانست که طراحی منحصر 
به فردی دارد و البته زمین 
تنی��س آن نیز ک��ه بر روی 
قسمت فرود هلی کوپتر قرار 
دارد، بس��یار جالب اس��ت. 
چند سال پیش راجر فدرر و آندره آقاسی در این زمین 
که بلندترین زمین تنیس دنیاس��ت، بازی نمایشی را 

اجرا کردند.

  ترن هوایی 
یک��ی از ترس��ناک تری��ن 
وسایلی که در شهربازی ها 
پیدا می شوند، ترن هوایی 
اس��ت؛ حال فرض کنید در 
باالی یک ساختمان هشت 
طبقه بخواهید از ترن هوایی 

استفاده کنید. 
البته این ترن هوایی که بر روی یک ساختمان در ژاپن 
قرار دارد، تنها به مدت کمی فعالیت داش��ت؛ چرا که 
س��اختمان توانایی تحمل حرکت ت��رن را بر روی آن 

نداشت. 

  سینما 
ش��اید یکی از جالب ترین 
س��ینماهای دنیا را بتوانید 

در استرالیا پیدا کنید. 
بر روی پش��ت ب��ام یکی از 
س��اختمان های س��یدنی، 
یک سینما قرار دارد که به 
وس��یله چند عالقه مند به 
فیلم درست شده است. این سینما به طور رسمی ثبت 
شده و البته تنها آخر ش��ب ها فیلم هایی را به نمایش 

می گذارد.

 جالب ترین 
پشت بام های دنیا  -1+17

-6+12

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

در کتابخانه دانشگاهی درکس��ل فیالدلفیا یک دس��تگاه خودکار قرار دارد که در اقدامی 
جالب، بدون دریافت هیچ هزینه ای به مدت پنج ساعت لپ تاپ و تبلت به دانشجویان قرض 
می دهد. دانش��جویانی که تمایل ندارند لپ تاپ خود را از خوابگاه تا دانشگاه حمل کنند، 
می توانند از خدمات 24 ساعته این کیوس��ک در کتابخانه دانشگاه استفاده کنند. در این 
کیوسک، بیش از 10 دستگاه لپ تاپ وجود دارد که به مدت پنج ساعت به صورت رایگان 
در ازای دریافت شماره دانش��جویی ارایه می ش��ود. بنا به گزارش پایگاه اینترنتی وب پرو 
نیوز در آمریکا، دکتر دانوتا نیتکی، رییس کتابخانه های دانشگاه درکسل گفت: این اقدام 
 یک فرصت با ارزش جهت همسو کردن نیازهای دانشجویان با آخرین فناوری های علمی 
به کار گرفته شده از سوی مسئوالن کتابخانه های این دانشگاه است و ما امیدواریم این اقدام 
سبب بهبود تجربیات دانشجویان دانشگاه درکسل شود. جالب است بدانید در همان ابتدا 
پس از بازگرداندن لپ تاپ، محتوای هارد دیسک لپ تاپ ها مجدداً پاکسازی و باتری آنها 
شارژ می شود؛ ضمن این که دانشجویان حق خارج کردن لپ تاپ ها از کتابخانه  را ندارند، 
زیرا این لپ تاپ ها به حسگرهای امنیتی مجهز شده اند. مقامات این دانشگاه در حال حاضر 

قصد دارند یک کیوسک نیز جهت ارایه تبلت به دانشجویان راه اندازی کنند.

به تازگ��ی یک کانادای��ی که عالقه خاص��ی به ترن 
داش��ته، یک واگن قطار را در زیر رمی��ن خانه اش 
بازسازی کرده اس��ت. قطار یک وسیله حمل و نقل 
عمومی است که تقریباً در اندازه های بزرگ ساخته 
می شود و البته نیاز به وس��ایل خاصی برای ساخت 
 Jason« آن اس��ت.  این موارد و س��ختی اما برای
Schron« معنایی ندارد؛ چرا که او یک واگن از قطار 
محبوبش را در زیرزمین خان��ه اش با تمام جزییات 
درست کرده است. این عاشق ترن اهل کانادا، مدلی 
از یک نوع ترن را بسیار دوست دارد و به همین دلیل، 
نزدیک به چهار سال و نیم زمان برای ساخت این ترن در خانه اش صرف کرده تا همیشه آن را 
در کنارش حس کند.  او برای این کارش نزدیک به 10 هزار دالر خرج کرده و البته می گوید: 
»این آرزوی بچگی من بود که یک ترن داشته باش��م و حاال توانستم آن را در خانه احساس 
کنم.«  این فرد می گوید که برای این که تمام جزییات با مدل اصلی دقیق باشد، نیاز بود تا 
قطعاتی را به صورت اورجینال خریداری کند. به همین علت از شرکت سازنده خواهش کرده 

آنها را به او بفروشد و خوب البته در این مسیر مشکالت زیادی داشته است.

جدیدترین مدل پاگانی با قیمتی باالتر از آنچه تصور می شد وارد بازار شد. 
 پس از مدت ها انتظار، کمپانی ایتالیایی پاگانی، در نهایت خودرو جدید »Huayra« را 
وارد بازار کرد، ولی به نظر می رسد قیمتی که برای این مدل اتخاذ شد فراتر از حد انتظار 

است. 
 سایت Jameslist که به بررسی و تخمین اجناس لوکس و گرانقیمت می پردازد، قیمت 
این سوپرکار با شاسی شماره یک را یک میلیون و 200 هزار دالر تخمین زده بود، این در 
حالی است که کمپانی خودرو »Huayra« را با قیمت دو میلیون یورو )دو میلیون و 600 
هزار دالر( وارد بازار کرده است. شرکت آلمانی »ایکس کالیبور« )Excalibur( نخستین 

نمایندگی فروش این خودرو را در اروپا به دست آورده است. 
 کمپانی پاگانی تاکنون 40 دس��تگاه از این خودرو را برای فروش روانه بازار کرده و 105 

سفارش جدید از این خودرو دریافت کرده است. 
 نام »Huayra«  برگرفته از نام خدایان باد است. نهایت سرعت این سوپرکار 230 مایل 
 در ساعت )370 کیلومتر در س��اعت( اس��ت و در مدت زمان 3/ 3 ثانیه از سرعت صفر به 

60 مایل در ساعت )96 کیلومتر در ساعت( می رسد.

نقاش��ی کش��یدن نیاز به تمرکز زیادی دارد؛ چرا 
که نحوه اس��تفاده از رنگ ها و همچنین کشیدن 

طرح ها بسیار باید با دقت انجام شود.  
»لی هدوین« ولی نقاشی است که بر خالف تمام 
هنرمندان دنیا تابلوهایش را می کش��د. او عادت 
دارد در خواب و با اس��تفاده از رنگ های مختلف 
 نقاش��ی بکش��د و خودش چیزی از ط��رح قبلی 
نمی داند. این نقاش اس��ترالیایی که 36 سال سن 
دارد، شب ها تعدادی وسیله و رنگ های مختلف 
را در کنار تختش قرار می دهد و صبح که از خواب 

بیدار می شود، یک نقاشی زیبا کشیده است. 
پزش��کان معتقد هس��تند که او از بیماری میگرن رن��ج می برد و به همی��ن دلیل نیاز به 
اس��تراحت های طوالنی دارد و البته ذهن خالقش در خواب ه��م رهایش نمی کند.  او به 
تازگی قصد دارد مجموعه 100 نقاشی خودش را به قیمت یک میلیون پوند در اینترنت به 
فروش بگذارد. البته کارهای او طرفداران بس��یاری دارد و بسیاری از دوستدارانش منتظر 

شروع فروش او هستند.

دانشمندان ستاره ای را شناس��ایی کرده اند که دست کم 
13/2 میلیارد سال عمر دارد. این مسن ترین ستاره ای است 
که تا کنون در کائنات مشاهده شده است.  این ستاره 186 
سال نوری از زمین فاصله دارد. بر اساس محاسبات محققان، 
انفجار بزرگ حدود 13/77 میلیارد سال پیش صورت گرفته 
و این س��تاره که HD 140283 نام دارد، در بین نخستین 

ستاره هایی است که در عالم شکل گرفته اند.  »هوارد بوند« 
ستاره شناس دانش��گاه دولتی پنسیلوانیا در نشست ساالنه 
انجمن س��تاره شناس��ی آمریکا گفت: معتقدیم این ستاره 
قدیمی ترین و مسن ترین ستاره ش��ناخته شده در کیهان 

است که سن آن به خوبی تعیین شده. 
 وی افزود: از آنجا که این ستاره حاوی برخی عناصر سنگین 
است، گفته می شود یکی از نس��ل دومی های ستاره هایی 

است که پس از انفجار بزرگ شکل گرفته اند. 
 نسل نخست ستاره ها به سختی حاوی عناصر سنگین تر از 
هلیوم بودند، اما زمانی که طی چند صد میلیون سال پس از 
شکل گیری شان به ابرنواختر تبدیل شدند، با ستاره هایی 

مانند HD 140283جایگزین شدند. 
 رصدهای صورت گرفته توسط تلس��کوپ فضایی هابل، به 
دانشمندان کمک کرد فاصله این س��تاره از زمین را با دقت 
غیر منتظره ای تعیین کنند. این تلس��کوپ به محققان در 

انجام اندازه گیری های دقیق تری از درخش��ش این ستاره 
یاری رساند. زمانی که درخش��ش این ستاره مشخص شد 
محققان توانستند میزان سرعت از بین رفتن هیدروژن را در 

آن دریابند، از این رو سن آن را تعیین کردند. 
  وقتی س��تاره ه��ا روند کاه��ش هی��دروژن خ��ود را آغاز 
می کنند، کم نور می شوند، از این رو این امر می تواند نشانگر 
قابل اعتمادی از سن ستاره ها باش��د. سن دقیق این ستاره 
13/9 میلیارد س��ال محاسبه شده اس��ت، اما محاسباتی از 
این دست معموالً حاوی حاش��یه خطای باالیی هستند. در 
مورد ستاره HD 140283حاشیه خطا 700 میلیون سال 
بود، بنابراین این ستاره دس��ت کم13/2 میلیارد سال عمر 
دارد. پیش از این، گفته می ش��د یک س��تاره دیگر موسوم 
به Methuselah2،  13/2 میلیارد س��ال س��ن دارد، اما 
محققان مطمئنند سن ستاره HD 140283با دقت بسیار 

باالتری تعیین شده است.

دستگاهی که لپ تاپ و تبلت قرض می دهد!

ساخت قطار در زیر زمین

مدل جدید پاگانی وارد بازار شد

نقاشی در خواب 

کشف مسن ترین ستاره کائنات

لباس »جاهالن زمستان« 
در یک فستیوال سنتی در شهر اولم آلمان

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگ تر می شود مگر ظرف دانش که با 

تحصیل علوم، فضای آن بازتر می گردد.
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خوب، بد، زشت

قدم زدن روی ابرها
توماس ساراسنو، طراحی است که با استفاده از یک 
ایده ساده توانس��ته حس راه رفتن روی ابرها را روی 
زمین ایجاد کند تا مردم بتوانند این تجربه را خیلی 

لذت بخش و ایمن داشته باشند. 
تجرب��ه ق��دم زدن در آس��مان و یا ایس��تادن روی 
ابره��ا چی��زی نیس��ت ک��ه بت��وان آن را راحت به 
دس��ت آورد و حتی ممکن اس��ت هی��چ گاه نتوان 
 ب��ه آن دس��ت پی��دا ک��رد، ام��ا همیش��ه خالقیت 
می تواند کار خودش را انجام ده��د.  او برای این که 
بتوان��د این حس را ایج��اد کند، کیس��ه های بزرگ 
پالستیکی مخصوصی را در ارتفاع 20 متری از زمین 
قرار داده و داخل کیسه ها را با هوا پرکرده است.  این 
ابرهای پالستیکی که در شهر میالن ایتالیا قرار دارد، 
این روزها افراد زیادی را به س��مت خود کش��انده و 
همچنین خیلی از مردم تنها برای تجربه حس معلق 

بودن در آسمان به اینجا می آیند.
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