
27  فیلم سهم نصف جهان شد 

 میالد حضرت
 رسول اکرم )ص( و امام 
جعفر صادق )ع( مبارک

حرف های مهم نشست خبری چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 

75 درصد گاز استان اصفهان 
را صنایع استفاده می کنند 4

 باید یک نفر این فضا
28 را می شکست

4

کوله پشتی که به 
آشپزخانه تبدیل می شود!

 دزدان دریایی جرأت نزدیک شدن
 به کشتی های ایرانی را ندارند 

اصفهان؛ اینجا آسمان سربی، زمین دودی است

هوا بس ناجوانمردانه سربی است 

امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با 
اشاره به 138 مورد درگیری تفنگداران این نیرو با دزدان دریایی 
گفت: در حال حاضر به دلیل کنترل صد در صدی منطقه توسط 
نی��روی دریایی ای��ران، دزدان دریایی جرأت حرکت به س��مت 

کشتی های ما را ندارند.

اجرای طرح مراقبین جهت 
معلولین وسالمندان 

دوره آموزش��ی مراقبین معلولین و سالمندان در منزل 
با حضور مدیر کل بهزیس��تی چهار محال و بختیاری ، 
معاونت توانبخش��ی و جمعی از مربیان به مدت20 روز 
در بهزیس��تی استان برگزار می ش��ود. حسین سعیدی 
مدیر کل بهزیس��تی اس��تان در مراس��م افتتاح دوره با 
تشریح فعالیت های بهزیس��تی در عرصه های مختلف 
به وجود29000 معلول تحت حمایت بهزیستی استان 
اشاره کرد و افزود: از این تعداد تنها3500 نفر مستمری 
دریافت می کنند و مابقی از سایر خدمات بهره می برند.
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ذوب با ابراهیم زاده،
6

سپاهان با یاوری

مدیریت، مهم ترین اقدام 
در زمان وقوع حوادث است7

 صبح روز یک شنبه رأس س��اعت 9 نشست خبری چهارمین 
دوره از جش��نواره اصفهانی فیل��م فجر در طبقه س��وم اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اصفه��ان برگزار ش��د تا علی 
تمنایی  س��ینمایی ترین فرد ارش��اد، اخبارای��ن رویداد مهم 
س��ینمایی را رس��انه ای کند. تمنایی گرچه قرار ب��ود در این 
 نشست صرفا یک مقام س��ینمایی باش��د تا در جایگاه معاون 
هنری- سینمایی اظهار نظرکند، اما درباره نمایندگان امسال 
اصفهان در تئاتر فجر، جش��نواره حس��نات و جش��نواره فیلم 

کودک و نوجوان هم حرف های مهمی زد.
هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد ش��ور و نشاط فرهنگی، 
آشتی عامه مردم با سینما و کم کردن ایاب و ذهاب هنرمندان 
ب��رای دیدن آثار جش��نواره است.جش��نواره چه��ارم از 14تا 
23بهمن س��ال جاری در سه س��ینمای س��پاهان، خانواده و 

ساحل برگزار می شود و 24 بهمن نیز اختتامیه این جشنواره 
را در سینما ساحل شاهد خواهیم بود.تا پیش از این، در شهر 
اصفهان فقط سه سینمای ساحل، س��پاهان و سوره مجهز به 
سیس��تم پخش دیجیتال فیلم بوده اند که با مس��اعدت های 
انجام شده در حال حاضر س��ینما خانواده نیز به این سیستم 
مجهز شده است. با اضافه شدن سینما خانواده در حال حاضر 
هفت سینما در سطح استان اصفهان مجهز به سیستم پخش 
دیجیتالی خواهد بود که با این حس��اب استان اصفهان بعد از 
پایتخت، دومین استان از این نظر است و بعد از آن نیز استان 

خراسان رضوی با چهار سینما قرار می گیرد.
27فیلم با هماهنگی دبیرخانه مرکزی در اصفهان نمایش داده 
خواهد شد که 10 فیلم از بخش سودای سیمرغ، 8 فیلم از نگاه 

5نو و 9 فیلم از بخش خارج از مسابقه است.

استیضاح شیخ االسالمی 
جدی است

 خبرنگاران و عکاسان، 
پشت درب بیمارستان

برنامه ریزی نمایشگاه 
اصفهان  دقیق و مناسب بود

ذوبی ها شکایت نکنند 
زودتر پول می گیرید

چرا بازی های سپاهان 
پخش نمی شود؟
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی
مناقصه شماره 91/9

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد

نوبت اول

دانشگاه ش�هركرد در نظر دارد فعالیت خدماتی ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، 
طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

- موضوع مناقصه: »خدمات تهيه، تعمير و نگهداری تأسيسات الكتريكی، مكانيكی 
ساختمان های دانشگاه شهركرد در سال 91-92«

- محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاری دانشگاه.
- زمان و مدت قرارداد: از تاریخ 91/12/1 لغایت 92/11/30

- مبلغ و نوع تضمين ش�ركت در مناقصه: مبلغ 400/000/000 ریال )چهارصد میلیون 
ریال(، بصورت یکی از اشکال؛ ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه 

شهرکرد.
- مدت اعتبار پيشنهادها: از تاریخ گشایش پاکت های پیشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود.
متقاضیان واجد شرایط الزم است حداکثر تا تاریخ 91/11/15، با واریز مبلغ 400/000 ریال 
)چهارصد هزار ریال( بابت دریافت اس��ناد مناقصه در وجه حس��اب تمرکز وجوه درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه ش��هرکرد به ش��ماره 7871915028 نزد بانک تجارت ش��عبه دانشگاه 
شهرکرد، و ارائه فیش پرداختی به همراه تقاضانامه کتبی از سوی شرکت متقاضی، با مراجعه 
به آدرس: شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، ساختمان ریاس��ت، حوزه معاونت اداری و 
مالی، دفتر امور قراردادهای دانشگاه مراجعه و اس��ناد مناقصه را دریافت نمایند. و یا از طریق 
سایت اینترنتی دانشگاه شهرکرد به آدرس www.sku.ac.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
بصورت رایگان اقدام و در ادامه طبق شرایط تعیین شده، مدارک و پیشنهادات خود را تهیه و 

تحویل نمایند.
- آخرين مهلت قبول پيشنهادها: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/11/24

- زمان و مكان گشايش پيشنهادها: روز چهارشنبه مورخ 91/11/25 ساعت 10 صبح، در 
محل دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

- دانشگاه در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

پیرو بند 10 مصوبه ش��ماره 37485/41407 مورخ 86/3/20 هیأت دولت )در س��فر اس��تانی به استان 
اصفهان( و مصوبه شماره 1192/54/م/90 مورخ 90/12/21 مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید، شركت عمران ش�هر جديد مجلسی وابس��ته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد 
نسبت به واگذاری حدود 99  هکتار زمین جهت احداث ش��هرک صنعتی دوم شهرستان مبارکه واقع در 
اراضی تحت تملک خود، حدفاصل مجتمع فوالد مباركه- شهرستان مباركه و شهر جديد مجلسی 
از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید، لذا کلیه اش��خاص حقوقی که توان مالی جهت خرید زمین وا جرای 
عملیات آماده سازی سایت مذکور را داشته و توان الزم جهت اخذ پروانه تأسیس شهرک واخذ کلیه مجوزات 
مربوطه را مطابق با ضوابط شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان دارا باشند. می توانند ظرف مدت 

هفت روز از نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
آدرس: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی 

تلفن: 5452286-0335                                         دورنگار: 0335-5452214
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی: 11178-86316                      سايت اينترنتی

کلیه هزینه های آگهی بعهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

م الف/ 17288

پیرو آگهی مزایده شماره 19072 مورخ 91/08/03 شهرداری آران و بیدگل 
در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1632 تاریخ 90/12/03 شورای اسالمی 
ش��هر آران و بیدگل نس��بت به فروش تعدادی قطعه زمین واقع در ش��هرک 
سلیمان صباحی بیدگلی ) انتهای بلوار یک ( با قیمت پایه کارشناسی با شرایط 
خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت 
به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و 
بیدگل مراجه نمایند. ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

پس ازماه ها، آرامش به »پایتخت« بازگشت  
زمستان »پایتخت«  بهاری شد 



چهره روزیادداشت

 آیت اهلل تسخیری 
عنصری محبوب القلب است

همایش بین المللی نکوداش��ت آی��ت اهلل محمدعلی تس��خیری برگزار 
ش��د.آیت اهلل جنتی در این همایش اظهار داش��ت:  آیت اهلل تسخیری از 
چهره های منحصر به فرد است و شخصی با این خصوصیت در ایران وجود 
ندارد و بعد از120 سال عمر ایشان، جایگزینی نداریم. وی با اشاره به زمان 
آشنایی خود با آیت اهلل تسخیری در س��ازمان تبلیغات اسالمی گفت: از 
زمانی که با شخصیت بزرگوار  آیت اهلل تسخیری آشنا شده ام چیزی جز 
خوبی ندیده ام، عنصری محبوب القلب اس��ت و هر چهره ای که ایش��ان 
را می شناسد دوس��تش دارد. وی با تأکید بر نقش تعیین  کننده آیت اهلل 
تسخیری در تحقق وحدت میان مذاهب گوناگون گفت: باید سریعا آثار 
ایشان به چاپ برسد و چهره  آیت اهلل تسخیری برای همگان شناخته شود.

تکذیب دیدار مؤتلفه با اصالح طلبان
قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی اخبار منتشره از سوی یک روزنامه 
اصالح طلب در خصوص مالقات محرمانه حزب مؤتلفه اسالمی با اصالح 
طلبان را تکذیب کرد. محمد علی امانی در گفتگو با روزنامه الکترونیک 
»شما« با یادآوری این که حزب مؤتلفه اسالمی همواره با تشکل های فعال 
در چارچوب نظام گفتگوی انتقادی و سازنده داش��ته است، یادآور شد: 
گفتمان حزب مؤتلفه اسالمی ریشه در گفتمان امام و رهبری دارد که از 
اصلی ترین بنیان های آن وحدت سیاست و دیانت است. چنین تفکری با 
نگاه سکوالر، فاصله عمیقی دارد و از این رو دروغین بودن شایعاتی از قبیل 

دیدارهای محرمانه و تعامالت انتخاباتی از واضحات است.

نخستین بار چه کسی لقب »امام« را  
برای بنیانگذار انقالب   به کار برد؟

حجت االسالم حسن روحانی در مراسم چهلمین روز شهادت مرحوم حاج 
آقامصطفی خمینی، سخنرانی فصیح و غرایی را در مسجد ارک تهران ایراد 
کرد و تعبیر »امام« را برای بنیانگذار فقید انقالب اسالمی به کار برد. بعد 
از این سخنرانی تعبیر»امام خمینی« فراگیر شد، اما واژه امام اولین بار در 
سال 1342 برای آیت اهلل خمینی استفاده شده است. سیدحمید روحانی 
 در سایت»بنیاد تاریخ پژوهی و دانش��نامه انقالب اسالمی« می نویسد:

نخستین شخصیتی که عنوان »امام« را برای رهبر و بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران به کار برد، استاد فرزانه محمدرضا حکیمی بود که در کتاب 
»سرود جهش ها« که در س��ال 1342 به رش��ته نگارش کشید، چنین 
آورد:»... در این روز و روزگار، دیگر این نشان تشیع را بر کسی ندیدیم و 
این سخن عزیز شیعی »انتم علی احدی الحسنین« را از کسی نشنیدیم، 
مگر از پیشوای ش��یعی اندیش معاصر و یادگار پیشینه های شیعه، امام 
 خمینی...« حمید روحانی در بخش دیگری از نوش��ته اش آورده است:

 »حجت االسالم آقای دکتر حس��ن روحانی در مراس��م چهلم شهادت 
آیت اهلل حاج س��ید مصطفی خمینی )رحمت اهلل علیه( در مسجد ارک 
تهران نیز با عنوان »امام« از خمینی کبیر یاد کرد و بدین گونه زمینه رواج 

این عنوان در السنه عموم مردم بهتر فراهم آمد.«

موضع مخالف رسانه ملی در قبال فاز دوم 
به نفع جامعه و مردم نیست

حجت االس��الم میرتاج الدینی در گفتگو با پایگاه اطالع رس��انی دولت 
تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی یاران��ه ها تنها با تفاهم مجلس و 
دولت امکان پذیر است و برگزاری جلسات مشترک هم به همین منظور 
است. وی در ادامه، ضمن انتقاد از موضع رسانه ملی در خصوص فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها خاطر نشان کرد: موضع مخالفی که رسانه ملی در قبال 
 فاز دوم هدفمندی یارانه ها گرفته و در برنام��ه های مختلف خود به آن 
می پردازد، به نفع جامعه و مردم نیست. معاون رییس جمهور در اجرای 
قانون اساس��ی افزود: در اکثر برنامه هایی که از رس��انه ملی در خصوص 
هدفمندی یارانه ها پخش می شود، از افراد غیر کارشناس یا از افرادی که 
تحت تأثیر برخی جریان های سیاسی مخالف هدفمندی یارانه ها هستند، 

استفاده می شود که این خروجی، کارشناسی خوبی ندارد.

احتمال انتخاب 
کاندیدای خارج از ائتالف

 حس��ین مظف��ر رییس س��تاد کمیته س��ه گان��ه با اش��اره ب��ه یکی از 
ویژگی ه��ای ائتالف س��ه گانه گف��ت: ائتالف س��ه گانه فق��ط از میان 
کاندیداهای خود نامزد معرفی نمی کند، بلکه تمام نامزدهای موجود در 
 سطح جامعه را بررسی و صالحیت های آنان را مورد کنکاش قرار می دهد

و هر نام��زدی که صالحیت و شایس��تگی و امکان جذب رأی را داش��ته 
 باشد را حتی خارج از مجموعه ائتالف سه گانه انتخاب و همه ظرفیت ها

را برای حمایت از آن فرد بسیج خواهد کرد. وی همچنین درمورد ترکیب 
کمیته ای که نظرسنجی ائتالف سه گانه را انجام می دهد، گفت: کسانی 
که نظرسنجی می کنند هیچ نس��بتی با کاندیداها نخواهند داشت، اما  
ترکیب کمیته ای که نظرسنجی را مدیریت می کند از نمایندگان نامزدها 

خواهد بود و نتیجه نظرسنجی ها را بررسی خواهد کرد.

چه��ار وزیر کابین��ه دهم تاکن��ون از مجلس نه��م کارت زرد 
گرفته اند، در این میان اما ش��رایط وزیر اقتصاد از وزرای دیگر 
حساس تر اس��ت، چرا که او دو کارته اس��ت و تنها یک قدم تا 

استیضاح فاصله دارد. 
 طبق ماده211 آیین نامه داخلی مجلس، چنانچه در هر دوره 
مجلس، س��ه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر، س��ؤاالت 
نمایندگان از هر وزیر، وارد تشخیص داده شود، طرح استیضاح 
وزیر در صورت رعایت مفاد اصل 89  قانون اساسی و آیین نامه 

داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. 
 نمایندگان مجلس نهم از ابتدای آغاز ب��ه کار این مجلس در 
7 خردادماه س��ال جاری تاکن��ون به چهار وزی��ر کابینه دهم 
کارت زرد دادند. سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد 
و دارایی، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، صادق خلیلیان 
وزیر جهاد کشاورزی و حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و 
پرورش، چهار وزیری هس��تند که تاکنون از پارلمان، اخطار و 
کارت زرد گرفتند. محمد عباس��ی وزی��ر ورزش و جوانان در 
جلس��ه علنی 14 آذرماه پارلمان برای پاسخگویی به پرسش 

سیداحمدرضا دستغیب نماینده شیراز حضور یافت. 
 پرس��ش دس��تغیب درباره علت عدم اجرایی ش��دن تکلیف 
برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه در ارتباط با حوزه جوانان بود 
که نمایندگان پس از اس��تماع پاسخ های عباسی و توضیحات 
دستغیب، با 66 رأی موافق، 124 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع 

از 229 نماینده حاضر در جلس��ه، از توضیحات وزیر ورزش و 
جوانان قانع نشدند و بدین ترتیب عباسی اولین کارت زرد خود 

را از خانه ملت دریافت کرد. 
 حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پ��رورش نیز با حضور 
در نشست علنی19 آذرماه به پرس��ش حسن کامران نماینده 
اصفهان، فاطم��ه آلیا و زه��ره طبیب زاده نماین��دگان تهران 
درباره علت عدم اس��تخدام و جذب معلوالن قبول ش��ده در 
آزمون استخدامی سال 89 وزارت آموزش و پرورش، پاسخ داد. 
 بعد از توضیحات حاجی بابایی و فاطمه آلیا به عنوان نماینده 
س��ؤال کنندگان، در نهایت مجلس��ی ها با 98 رأی موافق، 87 
رأی مخالف و 21 رأی ممتن��ع از مجموع 227 نماینده حاضر 
در صحن، اعالم کردند که توضیحات حاجی بابایی را قانع کننده 

ندانستند. 
 صادق خلیلیان وزیر جهاد کش��اورزی هم دیگ��ر وزیری بود 
که 24 دی ماه در بهارس��تان حاضر ش��د تا به پرسش مجتبی 
رحماندوست نماینده تهران درباره علت عدم واگذاری سهام 
شرکت های وابسته به مؤسسات جهاد توسعه، جهاد استقالل 
و جهاد نصر، درخواس��ت واگذاری باقیمانده س��هام ممتازه و 
عدم واگذاری مدیریت شرکت ها به س��هامداران و مشمولین 
قانونی بود، پاسخ دهد. اما این بار هم خانه ملتی ها پاسخ های 
وزیر جهادکش��اورزی را با 116 رأی مواف��ق،80 رأی مخالف 
و 21 رأی ممتن��ع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلس��ه، 

قانع کننده ندانستند. 
 اما وزیر اقتصاد تاکن��ون دو بار از مجلس نه��م اخطار گرفته 
است و در صورتی که حس��ینی یک بار دیگر از مجلس کارت 
زرد بگی��رد، موجبات اس��تیضاح وی برای دومی��ن بار فراهم 
می ش��ود، چرا که وزیر اقتصاد پیش از این، یک بار در مجلس 
هش��تم در تاریخ 13 آبان ماه1390 اس��تیضاح شده است، اما 
نمایندگان مجددا به او اعتم��اد کردند و از مجموع 224 آرای 
مأخوذه، 93 رأی مواف��ق،141 رأی مخالف و10 رأی ممتنع 
به »عدم اعتماد«  به حس��ینی می دهند که بر این اساس وزیر 
اقتصاد مجددا به صوراسرافیل بازمی گردد. البته ناگفته نماند 
که حسینی بعد از استیضاح در مجلس هشتم، یک بار هم در 
اواخر دوره قبل خانه مل��ت، از نماین��دگان کارت زرد گرفته 
اس��ت که طبق آیین نامه داخلی، با آغاز دوره جدید مجلس، 
کارت زردهای قبلی به قولی بخشیده می شوند، چرا که تعداد 

کارت های یک وزیر در هر دوره مجلس محاسبه می شود. 
  »عدم اج��را، اج��رای ناقص و یا نق��ض احکام قانون��ی مربوط 
به وظایفی که نس��بت به بانک ها و نهادهای پولی و مالی داشته 
است«، » نصب افراد به سمت های مهم، بدون آن که صالحیت 
یا اهلیت الزم را داشته باشند«، »عدم نظارت بر کارکرد بانک ها 
به عنوان نماینده س��هام دول��ت به رغم هش��دارهای نهادهای 
نظارتی« و »عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی«، 
محورهای متن استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجلس 
هش��تم بود. اولی��ن کارت زرد حس��ینی در مجل��س نهم، 29 
شهریورماه به او داده شد؛ زمانی که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی 
به پرسش الیاس نادران نماینده تهران به صحن علنی آمده بود. 
نادران از وزیر اقتصاد پرس��ید: بمب ارزی ک��ه آقای محمدرضا 
رحیمی مع��اون اول رییس جمهور وعده آن را داده اس��ت، چه 
زمانی عمل خواهد کرد؟ نمایندگان پس از اس��تماع پاسخ های 
وزیر و توضیحات نادران، با 81 رأی موافق، 116 رأی مخالف و 
20 رأی ممتنع از پاسخ های حسینی قانع نشدند و بدین ترتیب 
اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده ش��د. حسینی اما 
دومین اخطار و کارتش را 17 دی ماه از نمایندگان مجلس نهم 
گرفت. »علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که 
تسهیالت س��نگین دریافت کرده اند و مهلت پرداخت آن پایان 
یافته است«، سؤال احمد امیرآبادی نماینده قم از وزیر اقتصاد 
بود. در جریان رسیدگی به این سؤال هم وکالی ملت با 81 رأی 
موافق، 103رأی مخالف و30 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر 
اعالم کردند که از اظهارات وزیر قانع نش��دند. بنابراین تاکنون 
کابینه احمدی نژاد 5 اخطار از مجلس نهم دریافت کرده است و 

چهار وزیر دولت دهم کارت زرد گرفتند. 
 در این میان اما شرایط وزیر اقتصاد از وزرای دیگر حساس تر است، 
چراکه او دو کارته است و تنها یک قدم تا استیضاح فاصله دارد.  باید 
دید آیا باز هم نمایندگان، حس��ینی را مورد پرسش قرار می دهند 
یا این بار صبر می کنند تا دولت دهم به پایان برسد و بیش از این، 

فضای کشور متشنج نشود؟!

آیا تا پایان دولت، مجلس کارت قرمز  به وزرا نشان می دهد؟

اولین سامانه  پاتریوت  وزرای کارتی دولت احمدی نژاد
در ترکیه عملیاتی شد

به گزارش پرس ت��ی وی، هلند به عنوان اولین کش��ور، 
سامانه موش��ک های پاتریوت خود را در ش��هر آدانا در 

جنوب ترکیه نصب و آماده عملیات کرده است. 
موشک های ارسالی هلند شامل پنج موشک انداز است 
که در کنار فرودگاهی در شهر آدنای ترکیه مستقر شده 
است. این شهر در صدو بیس��ت کیلومتری سوریه واقع 
شده است و یک میلیون و ششصد هزار نفر جمعیت دارد. 
 دری��ادار »جیم��ز اس��تاوریدیس« فرمانده ارش��د ناتو 
برای اروپ��ا، ضم��ن حمایت از اس��تقرار موش��ک های 
 پاتریوت در م��رز ترکیه، این اقدام را نش��ان دهنده آنچه 
تمایل ائتالف ناتو برای دفاع از هم پیمانان در رویارویی با 

تهدیدات دانسته است، اعالم کرد. 
مدت زمان استقرار س��امانه موشکی ناتو در ترکیه شش 
ماهه اس��ت که امکان دارد از س��وی ائتالف نظامی ناتو 
تمدید ش��ود. آنکارا،21 نوامبر 2012 )اول آذر(، به طور 
رسمی از ناتو خواست موشک های پاتریوت ساخت آمریکا 

را در مرزهای ترکیه با سوریه مستقر کند.

حمله به یک زندان و 
آزادسازی300 زندانی

رویترز گ��زارش داد، نیروهای مس��لح مخالف حکومت 
س��وریه به یک زندان این کش��ور در نزدیکی مرز ترکیه 

یورش برده و300 زندانی را آزاد کردند. 
 به گفته مخالفان، عمده زندانیان آزاد شده سیاسی بوده 
و بقیه نیز دارای جرائم دیگر بوده اند! در پی درگیری های 
شدید میان شورشیان و نظامیان دولت سوریه در اطراف 
زندان مرکزی شهر ادلب، دس��ت کم ده شورشی کشته 

شده اند.
  رام��ی عبدالرحم��ان مدیر نه��اد ناظر حقوق بش��ر در 
سوریه، روز ش��نبه به خبرگزاری فرانس��ه گفت، اگرچه 
شورش��یان در حمله به زندان ادلب، موفق به آزادسازی 
بیش از صد زندانی ش��ده اند، ولی نتوانس��ته اند به طور 
کامل زندان را تحت کنترل خ��ود درآورند. ویدئو هایی 
که در اینترنت منتشر شده  است، درگیری های نظامی و 
انفجار و تیراندازی در داخل زندان را نش��ان می دهد. در 
تصاویر این ویدئوها همچنین ده ها نفر از زندانیانی دیده 
می شوند که گفته می ش��ود در نتیجه حمله  شورشیان 

موفق به فرار شده اند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

باید یک نفر این فضا را می شکست
حبیب اهلل عسگر اوالدی    

بنده ممکن است بتوانم به س��ربازگیری دش��من از اردوگاه انقالب 
خاتمه دهم. متأس��فانه عده ای برخالف رفته اند و راه بازگشت برای 

فریب خوردگان وجود دارد.
 آنهایی که در فتن��ه 88 مفتون ش��دند باید از فتنه تب��ری بجویند. 
امروز بای��د انصاف و عدال��ت را در کش��ور رعایت کرد. ب��اب گفتگو 
در کشور بس��ته نیس��ت و جریان های سیاس��ی می توانند با رعایت 
 اخالق با هم گفتگو کنند. باید یک نفر می آمد و این فضای بس��ته را 
می شکست. یک نفر می آمد 
 و می گف��ت ک��ه می توانی��م

  به رغم اختالف س��لیقه ها با 
یکدیگ��ر در کم��ال ع��زت و 
احترام س��خن بگوییم. اصال 
مبن��ای انق��الب اس��المی، 
محور ق��رار دادن رفتارهای 
اخالق گرایان��ه در جامع��ه و 

کشور بود.
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دزدان دریایی جرأت نزدیک شدن به کشتی های ایرانی را ندارند 

امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به 138 مورد درگیری 
تفنگداران این نیرو با دزدان دریایی گفت: در حال حاضر به دلیل کنترل صد در صدی منطقه 

توسط نیروی دریایی ایران، دزدان دریایی جرأت حرکت به سمت کشتی های ما را ندارند.

فاز دوم هدفمندی 
امسال اجرا نمی شود

استیضاح شیخ االسالمی 
جدی است

نمایندگان مجلس و دولت در جلسه اقتصادی تصمیم گرفتند، این جلسات 
بر خالف قرار قبلی ادام��ه یابد و ف��از دوم هدفمندی یارانه ها قطعا امس��ال 
اجرا نش��ود. حمیدرضا فوالدگر نماینده مجلس عضو این کمیته با اش��اره به 
جلسه مجلس و دولت که با حضور رؤسای دو قوه، جمعی از وزیران و رؤسای 
کمیسیون ها و چهره های اقتصادی مجلس برگزار ش��د، خبر داد که دولت و 
مجلس در این جلسه توافق کردند که کمک معیش��تی به مردم در شب عید 
انجام شود، اما هنوز درمورد نقدی یا غیر نقدی بودن آن، تصمیم گیری نشده 
 اس��ت. رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های

اصل 44 مجلس با بیان این که قرار اس��ت دولت در ای��ن زمینه برنامه ریزی 
 و اطالع رس��انی کند، افزود: در این جلس��ه مقرر ش��د هدفمن��دی یارانه ها

قطعا امسال اجرا نشود و جلسات دولت و مجلس در این باره ادامه یابد.

رییس مجم��ع نمایندگان اس��تان اردبی��ل با اش��اره به این که اس��تیضاح 
شیخ االس��المی جدی اس��ت، گفت: حمایت ریی��س  جمه��ور از مرتضوی 
تعجب آور است. کمال الدین پیرمؤذن اظهار داشت: بنده جزء اولین نفراتی بودم 
که به انتخاب غیرقانونی مرتضوی تذکر داده و در این زمینه مسائلی را گوشزد 
کردم. وی تصریح کرد: رییس جمهور به جای بها دادن به مرتضوی باید بکوشد 
شایسته ترین مدیران را در حوزه هایی که خأل مدیریتی احساس می شود، به 
کارگیرد. پیرمؤذن افزود: به رغم قانونی نبودن، با تغییر س��اختار در مدیریت 
تأمین اجتماعی س��عی کردند مرتضوی را به هر نح��و ممکن حفظ کنند که 
نمایندگان مجلس هشتم نیز در این حفظ و نگهداری سهیم بودند. این مسئول 
به ویژگی خاص رییس جمهور در دلبستگی به برخی شخصیت ها اشاره کرد و 
افزود: رییس جمهور باید تابع قانون بوده و سعی کند از مدار قانون خارج نشود.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران گفت: به طور قطع 
رهبر معظم انقالب به هیچ کاندیدای��ی توصیه ای مبنی بر 

حضور یا عدم حضور در انتخابات را نخواهند داشت. 
احمد نجابت در ارتباط با ادعای برخی کاندیداهای احتمالی 
مبنی بر توصیه رهبر معظم انقالب برای حضور در انتخابات 
اظهار داش��ت: هر کاندیدای��ی برای حض��ور در انتخابات از 
رهبر معظم انقالب هزین��ه کند و حضور خ��ود را مبنی بر 
دستور مس��تقیم ایش��ان بداند، اظهاراتش برای مردم قابل 
قبول نیس��ت و از لحاظ ش��رعی و قانونی نیز محکوم است. 
وی تأکید کرد:  به ط��ور قطع رهبر معظ��م انقالب به هیچ 
شخصی توصیه ای مبنی بر حضور و عدم حضور در انتخابات 
را نخواهند داشت،  لذا هدف رهبری شرکت گسترده، اخالق 
انتخاباتی ووحدت انقالبیون در انتخابات سال 92 است. وی 
با اش��اره به کاندیداتوری بنی صدر در اوای��ل انقالب گفت: 
بنی صدر زمانی که تصمیم به کاندیداتوری گرفت به منزل 
امام )ره( در قم رفت و پس از خروج از بیت، تصمیم خود برای 
کاندیداتوری در انتخابات را  اعالم کرد که در اذهان مردم این 
گونه جا افتاد که امام)ره( به بنی صدر تکلیف کرده تا نامزد 
انتخابات شود. عضو جمعیت ایثارگران افزود: کاندیداهای 
احتمالی نباید برداشت های شخصی خود در دیدارهایشان با 

رهبر معظم انقالب را به نظر ایشان تعمیم دهند.

س��ازمان وظیف��ه عمومی ب��ا ص��دور اطالعی��ه ای اعالم 
 کرد: درس��ال جاری مش��موالن تنه��ا می توانند از کس��ر

خدمت های مربوط به بسیج )موضوع قانون احتساب بخشی 
از خدمت دوره ضرورت مشموالن عضو بسیج نیروی مقاومت 
س��پاه پاس��داران ( یا انجام پروژه های تحقیقاتی مربوط به 

نیروهای مسلح بهره مند شوند.
براس��اس قانون خدمت وظیف��ه عمومی مص��وب1390، 
 مش��موالن تنها از دو نوع کسر خدمت س��ربازی می توانند

 بهره من��د ش��وند. س��ازمان وظیف��ه عموم��ی ب��ا صدور 
 اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: درس��ال جاری مش��موالن تنها 
می توانند از کس��رخدمت های مربوط به بس��یج )موضوع 
قانون احتساب بخش��ی از خدمت دوره ضرورت مشموالن 
عضو بس��یج نیروی مقاومت س��پاه پاس��داران ( ی��ا انجام 
 پروژه های تحقیقاتی مربوط به نیروهای مس��لح بهره مند

شوند که حداکثر میزان کسرخدمت بسیج شش ماه است و 
همچنین مشموالنی که پروژه های تحقیقاتی فوق را انجام 
داده اند در صورت تأیید توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، 
می توانند از دو ماه یا بیشتر کسرخدمت استفاده کنند. الزم به 
ذکر اس��ت،با توجه به این که در قانون وظیفه عمومی موضوع 
کسرخدمت سربازی قید نشده، لذا از ابتدای سال جاری، سایر 

کسرخدمت های سربازی متوقف شده و قابل اجرا نیست.

محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت خاتمی که اخیرا 
برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی 

کرده است، به سایت مشرق گفت:
•  اگر آقای هاشمی کاندیدا باشد من شرکت نمی کنم. آقای 

خاتمی، آقای ناطق و آقای حسن خمینی هم همین طور.
•  من با بررسی دقیق نسبت به موضوع، تقریبا مطمئن هستم 
که شرایطی االن هست که ممکن اس��ت امکان حضور این 
اشخاص نباشد. اگر آقایان در عرصه انتخابات تشریف بیاورند، 
من اصال انتخاب می کنم از بین آنها، اما اگر تشریف نیاورند 

بنده حتما نامزد می شوم.
• تصور می کنم که در کش��ور ما ش��رایط فراهم است برای 
این که یک حرکت مردمی و یک حرکت نخبگانی در جامعه 
علمی در کش��ور به سود اعتدال گرایی ش��کل بگیرد؛ یعنی 

جنبش اعتدال خواه ایران.
•   به نظرم می آید دولت وحدت ملی در شرایطی ابراز می شود 
که احساس وجود یک بن بست سیاسی در نحوه توازن قوای 
سیاسی در کشور مشاهده شود. تصور می کنم که ما یک چنین 

شرایطی نداریم و چنین بن بستی را االن مشاهده نمی کنم.
• من مدافع فرمایشات آقای عسگراوالدی هستم و معتقدم 
که فرمایشاتش��ان صحیح بود؛ یعنی من عین فرمایش��ات 

ایشان فکر می کنم.

علی اکبر صالحی وزیر خارجه کش��ورمان درمورد همزمانی 
س��فرش با همایش ضد ایرانی در قاهره و اخبار و ش��ایعات 
منتشره در این خصوص گفت: این همایش هیچ ارتباطی با 
دولت مصر نداشت، هر چند جمهوری اسالمی ایران اعتراض 

خود را اعالم کرد.
وی تصریح کرد: همایش ضد ایرانی در قاه��ره را عده ای از 
حوزه خلیج فارس برگزار کردند تا شاید سفر اینجانب به مصر 

را تحت الشعاع قرار دهند، اما موفق نشدند. 
اهم اظهارات وزیر امور خارجه را به نقل از ایسنا بخوانید:

• هیأت ایرانی از این همایش اطالعی نداشت که به محض 
ورود، به غلط اعالم شد االزهر و برخی مقامات دولتی مصر 
در همایش ضد ایرانی حضور دارند، اما این موضوع از سوی 

االزهر تکذیب شد و در این خصوص بیانیه داد. 
• هر حزبی که در مصر است یک نماینده انتخاب کرده تا با 
رییس جمهور در ارتباط باشد، حال یکی از این نمایندگان در 
این همایش حضور داشته که هیچ ارتباطی با دولت و شخص 

آقای رییس جمهور ندارد. 
• ع��ده ای از حوزه خلیج ف��ارس آمدند در هتل��ی در قاهره 
و تع��دادی را جم��ع کردن��د و تبلیغات کردند که س��فر ما 
تحت الشعاع قرار گیرد و ناموفق باشد و یا این که ما در واکنش 

با آنها رفتار غیر اصولی داشته باشیم، اما موفق نبودند.

انتخابات انتخابات نظام وظیفه بین الملل

رهبرانقالب توصیه ای 
برای نامزدشدن نکرده اند

اجرای تنها 
دو نوع کسر خدمت سربازی

 هاشمی نامزد شود
 من نمی آیم

همایش ضدایرانی قاهره 
ارتباطی با دولت مصر نداشت
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یادداشت

آموزش مقابله با 
حوادث منو اکسیدکربن 

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت:کالس های آموزش مقابله با حوادث منواکسیدکربن 
روزهای دوشنبه و سه ش��نبه هر هفته در ایستگاه های آتش نشانی 
برگزار می شود. مسعود عنایت اظهار داشت: آمار حوادث گازگرفتگی 
به دلیل استنشاق گاز منواکس��ید در سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته افزایش یافته اس��ت. وی افزود: به همین علت 
س��ازمان آتش نش��انی برنامه های آموزشی و پیش��گیری را در این 
خصوص با جدیت بیش��تری دنبال می کند. وی گفت: کالس های 
 آموزش��ی رایگان در س��اعت 9صبح روزهای دوش��نبه و پنج عصر 
سه ش��نبه ها در تمام ایس��تگاه های آتش نشانی ش��هر اصفهان در 
خصوص آش��نایی با خطرات منواکس��ید کربن و نحوه پیشگیری از 

بروز این حوادث برگزار می شود.

بازسازی منازل دو روستای زلزله زده 
در شهرستان ورزقان پایان یافت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از پایان بازسازی 
منازل دو روستای زلزله زده شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی خبر 
داد. اصغر مس��تولی زاده به ایرنا گفت: بازس��ازی حدود500 واحد 
مسکونی در روستاهای مهترلو،  علی آباد و نصیر آباد از تعهدات بنیاد 
مسکن انقالب اس��المی اصفهان اس��ت. وی تصریح کرد: بازسازی 
منازل مسکونی دو روس��تای مهترلو و علی آباد به طور کامل انجام 
شده و از70 واحد مسکونی روس��تای نصیرآباد نیز حدود 35 واحد 
به صاحبان آنها تحویل داده ش��ده است. مس��تولی زاده اضافه کرد: 
 در صورت تأمین زمی��ن و امکانات��ی مانند آب و برق در روس��تای

 نصیر آباد، مابقی تعهدات بنیاد مس��کن اصفهان عملی می ش��ود. 
وی با بیان این که برخی از مردم این شهرستان هنوز برای بازسازی 
منازل خود تشکیل پرونده نداده اند، اظهار داشت: تمام امکانات مانند 
مصالح س��اختمانی و وام، فراهم اس��ت و در صورت تشکیل پرونده 

توسط مردم، این منازل بازسازی می شود.

 حادثه رانندگی در فریدن 
2 کشته و 4 مجروح برجا گذاشت

 برخ��ورد یک دس��تگاه خودرو س��واری با ی��ک کامی��ون در جاده 
داران – دامنه در شهرستان فریدن در غرب استان اصفهان دو کشته 
و چهار مجروح برجا گذاشت. رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان 
فریدن گفت: در این حادثه که شنبه شب در کمربندی داران – دامنه 
رخ داد، انحراف به چپ سواری باعث برخورد آن با کامیون شد. محمد 
کاظمی افزود: در این حادثه دو نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند. 
وی اظهار کرد: تصادف دیگری نیز بین یک دس��تگاه کشنده و یک 
س��واری در همین محور به علت انحراف به چپ کشنده رخ داد که 

تلفاتی نداشت. 

گشتی در اخبار

 عنوان کارمند برای معلم 
عنوانی ناکافی و نادرست است 

وزیر آموزش و پرورش/ حمیدرضا حاجی بابایی

براس��اس قانون، هیچ معلم حق التدریسی در سطح کش��ور وجود ندارد 
و با اعمال قانون، بحث حق التدریس بودن معلمان در سطح کشور پایان 
یافته است. اقدامات انجام ش��ده در آموزش وپرورش شروع یک حرکت 
عظیم به نام تحول بنیادین اس��ت که هیچ گاه پای��ان نمی پذیرد. تغییر 
نگاه به آموزش و پرورش و معلم مهم اس��ت و عن��وان کارمند برای معلم 
عنوانی ناکافی و نادرس��ت اس��ت که این نگاه باید به کلی تغییر یابد. در 

تحول بنیادین، موضوعی به نام 
رتبه بندی معلمان وجود دارد و 
 اعتقاد ما این اس��ت که تعاریف 
 رتبه بندی و نظام طبقه بندی

وی��ژه معلمان باید ب��ه صورت 
دقیق انجام شود. در نقشه جامع 
 علمی کش��ور نیز ب��ر پژوهش،

 به عنوان بخشی از کارو فعالیت 
معلمان تأکید شده است.  
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چهره روز
550 هزار هکتار از اراضی اصفهان فاقد سند هستند

حسن عمادیان رییس اداره ممیزی اراضی منابع طبیعی استان اصفهان گفت:550 هزار 
هکتار از اراضی استان اصفهان به علت عدم تأمین بودجه مورد نیاز فاقد سند است. یک 
میلیون هکتار از اراضی استان مربوط به شهرها، روستاها، زمین های کشاورزی و صنایع است. 
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آلودگی هوا مدارس و مراکز کار اصفهان 
را تعطیل کرد

یک��ی از پیامده��ای ه��وای آل��وده در ش��هرهای 
صنعتی و ب��زرگ ک��ه نهایتا ب��ه پدی��ده اینورژن 
منتهی می ش��ود تعطیل��ی مراک��ز کار و مدارس 
اس��ت ک��ه ضع��ف اقتص��اد و تحصی��ل را در پی 
دارد. کارشناس��ان و مجام��ع زیس��ت محیطی در 
 عرصه ه��ای جهانی ب��ه ای��ن نتیجه رس��یده اند

 ک��ه در پیش گرفت��ن راه ه��ای مؤث��ر حمایت از 
 محیط زیست و منابع طبیعی امری اجتناب ناپذیر

و حیاتی بوده و رمز و کلید اصلی موفقیت در تثبیت 
اقلیم زمین، کاهش مصرف س��وخت های فسیلی 
است. باتوجه به بحران هایی که در طی سده گذشته 
از طریق انتشار مواد آلوده کننده در محیط زیست 
به وجود آمده، مبارزه برای داش��تن هوایی تمیزتر 
 در چند دهه اخیر همه گیر شده است و این مبارزه 
به صورت یک واقعیت بین الملل��ی ظاهر گردیده، 
 زیرا ه��وا مرزه��ای بی��ن الملل��ی را به رس��میت 
نمی شناس��د و هیچ کس در مقاب��ل تهاجم هوای 
آلوده ایمن نیست. در شرایط کنونی، مسأله اصلی 

به ش��هرهای عمده و پرجمعیت و مناطق ش��هری 
مربوط می شود. 

کاهش آلودگی از مبدأ 
همان طور که گفته شد رمز و کلید اصلی موفقیت 
در تثبیت اقلیم زمین، کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی است. چندی اس��ت که در شهرهای بزرگ 
صنعتی از جمله اصفهان شعار کاهش هوای آلوده بر 
سر زبان مسئوالن جاری است و هرکس به نوبه خود 
با نظرهای کارشناسی درصدد کاهش آلودگی هوای 

شهر است. طبق نظرهای کارشناس��ی انجام شده 
از مؤثرترین راهکارهای فائ��ق آمدن بر آالیندگی، 
کاه��ش آلودگ��ی از مبدأ اس��ت؛ مانند س��اخت و 
طراحی وسایل نقلیه موتوری که از حداقل سوخت 
اس��تفاده کنند، چنانچه در کش��ور های پیشرفته 
 این ام��ر تحق��ق یافت��ه و در ص��دد موفقیت های

بیشتری نیز هستند. همان طور که می دانیم وسایل 
 نقلیه موتوری در ایران نس��بت به دیگر کش��ورها

از باالتری��ن مصرف س��وخت برخوردار هس��تند، 
همچنین استفاده از وس��ایط نقلیه همگانی، از رده 
خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده ، استفاده 
از انرژی ه��ای تجدیدپذیر و ... م��ی تواند از جمله 
راهکارهای دیگر برای کاهش آالینده های زیست 

محیطی باشد.
برخی از منابع آگاه نیز بر این باورند که تولید بنزین 
در ایران یکی از مؤثر ترین راه های تشدید آلودگی 
هواست و تولید بنزین با کیفیت پایین که در شرایط 
تحریم چند برابر ش��ده اس��ت، بر آلودگی هر روزه 
هوای ش��هرهای بزرگ کش��ور از جمل��ه اصفهان 

دامن می زند.

عدم تعام�ل نهادهای تأثیر گ�ذار برای 
کاهش آلودگی

شورای اسالمی شهر اصفهان یکی از نهادهایی است 
که دائما در رابطه با بحث آلودگی هوا بحث هایی را 
مطرح و از این وضع گالی��ه دارد. ابوالفضل قربانی  
رییس کمسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با اعتقاد بر این که پیگیری 
این موض��وع و یافت��ن راهکارهای مناس��ب برای 
کاهش آلودگ��ی ها و آثار زیانبار آن و پاس��خگویی 
به ش��هروندان از وظایف قانونی ش��ورای اسالمی 
شهراست، می گوید:» فعالیت ها و نگاه های بخشی 
 در خص��وص آلودگی ه��وا باعث ک��م نتیجه بودن 
تالش ه��ا در مقابله ب��ا این بحران اس��ت و تعامل، 
هماهنگ��ی و هم��کاری مدیریت ش��هری و اداره 
 کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان در کاهش 
آلودگی های زیس��ت محیطی کالن شهر اصفهان 
تأثیرگذار است و انتظار ما از اداره کل محیط زیست 
اس��تان این اس��ت که از تمام توان و ظرفیت های 

موجود برای حل این مشکل بهره جوید.« 

گالیه ای که برخی از مدی��ران در رابطه با آلودگی 
هوا در ش��هر اصفه��ان دارن��د ع��دم هماهنگی و 
تعامل بین ارگان هاس��ت ک��ه قربانی ب��ا توجه به 
این نظراعتق��اد دارد: »متأس��فانه ب��ه رغم دعوت 
مکرر کالنتری از مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
برای حضور در جلس��ات کمیس��یون در س��ه ماه 
گذش��ته  باحضورمعاونان خدمات شهری، حمل و 
 نقل و ترافی��ک، فرهنگی � اجتماعی و مس��ئوالن

 ذیرب��ط درش��هرداری اصفه��ان، وی ب��رای 
بررس��ی وضعی��ت بحران��ی ه��وای ای��ن کالن 
ش��هر و راهکاره��ای ب��رون رف��ت از ای��ن 
 وضعی��ت درای��ن جلس��ات حاضرنش��ده اس��ت. 
 این ناهماهنگی ها، بی توجهی ها و بخشی نگری ها

نگران کننده اس��ت و آثار زیانب��ار آن متوجه مردم 
خواهد بود و پاسخی برای آنان نخواهیم داشت«.

خودروها، صنایع و معادن مستقردراطراف این شهر 
مهم تری��ن منابع آالینده اس��ت، همچنین تجدید 
 نظردرمحدوده قانونی استقرار صنایع و کارخانه ها

مسأله ای ضروریست که مدیران شهری بر آن تأکید 
دارند و بر این باورن��د که این مح��دوده باید از50 
کیلومتر به یکصد کیلومتر افزایش یابد و پیگیری و 
تالش برای تحقق این مهم به عهده مسئوالن کشور 

و استان است.
همواره تالش ش��ده است س��وخت گاز جایگزین 
سوخت های بنزین و گازوئیل ش��ود، اما توجهی به 
ترکیبات سمی موجود در سوخت گاز نشده است. 
فرهنگ سازی درمورد چگونگی استفاده از خودرو 
شخصی در اصفهان موفق نبوده است و تعطیلی شهر 
نه تنها تأثیر چندانی بر کاهش آلودگی ندارد، بلکه 
وضع ترافیکی شهر را نیز دچار مشکل می کند و این 
نش��ان می دهد برای فرهنگ سازی باید بحث های 

جانبی دیگر را هم مدنظر قرارداد.
حس��ین صفاری کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت 
محیط مرکز بهداش��ت اس��تان اصفهان با اشاره به 
 تغییرس��وخت نیروگاه ها از مازوت به گاز می گوید

» هر ساله با افزایش غلظت آالینده ها، بدون توجه به 
عدم توانایی در گاز رسانی به این واحدها این موضوع 
مطرح می شود که اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند 
ش��رایط آلودگی هوای اصفهان در سال های آینده 

بدتر خواهد شد«.

اصفهان؛ اینجا آسمان سربی، زمین دودی است

هوا بس ناجوانمردانه سربی است 

داوود  آلودگی هوا و پدیده اینورژن، موضوعی است که از چند سال گذشته تا به حال به صورت یک اپیدمی تلخ هراز چندگاهی از زبان 
یکی از مسئوالن اصفهان شنیده می شود و مردم را به این باور می رساند که دیگر شاهد آن روزهای پاک با آسمان آبی نیستند.  شیخ جبلی

وقتی صحبت از آالیندگی و پدید آمدن جو پایدار با هوای کثیف می شود، ناخودآگاه اذهان به سوی کارخانجات بزرگ صنعتی 
 که در حاشیه های شهر س�کنی گزیده اند می رود و اکثر مردم، آنها را مس�ئول این آالیندگی در فضای ش�هر می دانند؛ به عنوان مثال می توان به 
کارخانه های فوالد مبارکه و یا ذوب آهن اشاره کرد که با توجه به تولید باالی فوالد کشور آمار بیماری های تنفسی را با آالیندگی خود افزایش می دادند. 
آیا این تولید و باال بردن رقم آن در ازای به خطر افتادن س�امت مردم ارزش دارد و یا باید راه بهتری برای آن پیدا کرد؟ البته به گفته مدیران، ایجاد 

آلودگی توسط صنایع سنگی مدتی است که با تدابیر محیط زیست و مدیران کارخانه ها مهار شده و دیگر شاهد چنین آلودگی هایی نیستیم«. 

 

خبرن��گاران و عکاس��ان اصفهانی پش��ت درب های بس��ته 
بیمارس��تان س��وانح س��وختگی اصفهان ماندند و س��کوت 
 رس��انه ای برای دانش آموزان ش��ین آبادی همچن��ان ادامه 

دارد.
وزیر آموزش و پرورش که به استان اصفهان سفر کرده است، 
برای عیادت از سه بیمار روستای شین آباد که دچار سوختگی 
با درصد باالیی شده بودند و هم اکنون در بیمارستان سوانح 

س��وختگی امام موس��ی کاظم )ع( بستری هس��تند،به این 
بیمارس��تان رفت، اما با وج��ودی که خبرنگاران و عکاس��ان 
از پیش توس��ط روابط عمومی اداره کل آم��وزش و پرورش 
اس��تان اصفهان دعوت ش��ده بودند و وزیر را در برنامه های 
مختلف سفرش همراهی می کردند، آنها را به بیمارستان راه 
ندادند. این در حالی بود که خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری 
فارس، مهر، ایس��نا، ایرنا و صدا و س��یما برای پوشش خبری 
 و تصویری حضور پیدا کردن��د، اما آنها را به بیمارس��تان راه 
ندادند. مس��ئوالن علت عدم اج��ازه ورود به بیمارس��تان را 
وضعیت بد جسمی بیماران و عفونت آنها عنوان کردند، اما این 
در حالی اس��ت که به تصویربردار و عکاس وزارت بهداشت و 
درمان اجازه ورود دادند. الزم به یادآوری است چند ماه پیش در 
پی آتش سوزی در  مدرسه شین آباد پیرانشهر در استان ارومیه 
چندین دانش آموز دچار سوختگی شدید شدند و بازماندگان این 
حادثه در شهرهای مختلف ایران بدون کمترین پوشش رسانه ای 

در حال مداوا هستند. 

اس��تاندار اصفهان گف��ت: قیمت گ��ذاري صنایع دس��تي، 
 موجب ثب��ات این بخ��ش و ایج��اد اطمینان ب��راي خریدار 

خواهد شد. 
علیرضا ذاکر اصفهانی در جلس��ه کارگ��روه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان که با حضور معاون عمرانی 
اس��تانداری و کارشناسان این حوزه در اس��تانداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار داشت: استان اصفهان تنها استانی است که 

بیشترین تولید کننده صنایع دس��تی را در کشور دارد. ذاکر 
اصفهانی با بیان این که در صنایع دستی دارای نشان استاندارد 
ملی هستیم، یادآور شد: صنایع دستی تولیداتی الهام گرفته از 
هنر است، ولی در عین حال وقتی به تولید نیمه انبوه می رسد 

به عنوان کاالیی تجاری محسوب می شود. 
استاندار اصفهان با بیان این که قیمت گذاري صنایع دستي، 
موجب ثبات این بخش و ایجاد اطمینان براي خریدار خواهد 
شد، تصریح کرد: البته این کار، فوق العاده مشکل است و باید 

طی چند مرحله صورت پذیرد. 
وی افزود: تعیین قیمت برای هنر که برخاسته از دل هنرمند 
و نشان دهنده ذوق و س��لیقه وی است کار بس��یار دشواری 
 است و برای برخی از هنرها که منحصر به فرد و کار استادان 
زبده و چیره دس��تند امکان ندارد. وی ادام��ه داد: با توجه به 
متفاوت بودن آثار هن��ری از نظر خالق، م��واد اولیه و طرح و 
رنگ، این کار باید با نظارت اداره استاندارد و مرحله به مرحله 

انجام شود.  

سکوت رسانه ای برای دانش آموزان شین آبادی همچنان ادامه دارد

خبرنگاران و عکاسان، پشت درب بیمارستان
استاندار اصفهان:

ضرورت قیمت گذاری صنایع دستی

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

جناب آقای غالمرضا قائدی ها
انتصاب شایسته جنابعالی را به س��مت مشاور استاندار و 
مدیرکل روابط عمومی استانداری تبریک و تهنیت عرض 
نموده و موفقیت روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال 

خواستاریم.

جناب آقای احمدرضا ضیایی 
انتصاب شایس��ته جنابعالی را به س��مت معاون مدیرکل 
روابط عمومی اس��تانداری تبریک و تهنیت عرض نموده 
و موفقی��ت روزاف��زون ش��ما را از درگاه خداون��د متعال 

خواستاریم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رودروابط عمومی روزنامه زاینده رود



چهره روزیادداشت

زمستان »پایتخت« بهاری شد 

پس ازماه ها 
آرامش به »پایتخت« بازگشت  

گروه اقتصاد – شرکت نفت »پایتخت« که چند ماه پیش درپی برخی 
مشکالت، فعالیت نفتی و اقتصادی خود را متوقف کرده بود، فعالیت خود 
را مجددا آغاز کرد. حجت اله رضایی مدیرعامل شرکت نفت »پایتخت« 
در این خصوص به زاینده رود گفت: شرکت نفت پایتخت هرگز ورشکست 
نشده بود، بلکه این مدت به دلیل ش��کایت بانک مرکزی فعالیت خود را 
متوقف کرده بود تا به رتق و فتق امور جاری بپردازد و در حال حاضر هم از 
روز شنبه فعالیتش را آغاز کرده است. رضایی در ادامه بیان داشت: شرکت 
نفت »پایتخت« از همان ابتدا ستاره ای درخشان در آسمان اقتصاد استان 
و ایران بود، اما متأسفانه به دلیل عدم حمایت تصمیم گیران کالن استان، 
در زمان مقتضی نتوانست دربرابر هجمه ها مقاومت کند. وی با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب درخصوص حمایت از تولید ملی و سرمایه 
ایرانی اظهار داشت: تیم اجرایی فعلی مستقر در شرکت همه توان و استعداد 
خود را به کار خواه��د گرفت تا چهره مخدوش ش��رکت را ترمیم کنند و 
افزون بر این مورد، هر گونه حمایت از این شرکت لبیک به فرمایشات  رهبر 
معظم انقالب خواهد بود. بنا به استناد شواهد موجود، دفتر این شرکت در 
 محل قبلی از اولین روزهفته بازگشایی شد و نمایندگان سرمایه گذاران با 
پیگیری هایی که در این زمینه داشتند، توانستند راه های قانونی بازگشت 

این شرکت اقتصادی را به بدنه کشور فراهم کنند. 

خبر ویژه

4
شماره گذاری تندر90 متوقف شد

 مدیرعامل گروه صنعتی گیتی پسند با اعالم این که نقل خبر در همه جا هست، اما تحلیل خبر می تواند 
نقش مؤثری در جامعه داشته باشد، تأکید کرد:به ویژه تحلیل های تخصصی در حوزه های مختلف می تواند 

راهگشای مشکالت باشد. 
75 درصد گاز استان اصفهان را 

صنایع استفاده می کنند
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان/ مرتضی طغیانی

75 درصد گاز اس��تان را صنایع و 25 درص��د را بخش خانگی مصرف 
می کند، در حالی که قبل از دولت نهم و دهم،220 ش��هر و روستا گاز 
داش��تند که اکنون بیش از یک هزار و200 شهر و روس��تا در استان 
گاز دارند و 99 درصد مردم از این نعمت بهره مند هس��تند و اس��تان 
اصفهان تنها استانی است که ارقام باالی گاز کشی روستایی و شهری 
را دارد. هش��ت س��ال پیش900 کیلومتر خط لوله گاز داش��تیم، اما 
اکنون یک هزار و60 کیلومتر 
خط انتق��ال لول��ه و10 هزار 
کیلومتر ش��بکه گذاری و 23 
هزار کیلومتر لوله گذاری خط 

گاز استان انجام شده است.
گازرس��انی ب��ه 15 ش��هرک 
صورت گرفته اس��ت که از 33 
شهر بهره مند از گاز، 9 شهرک 

هنوز در دست اقدام است.
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جلوگیری از خروج 1/2 میلیون 
دالر ارز، با بومی سازی

سرپرس��ت کارگاه غلت��ک ناحی��ه فوالد س��ازی و نورد 
 پیوسته گفت: در راستای سیاست های شرکت در جهت 
بومی س��ازی تجهیزات و تولید اقتص��ادی، پس از یک 
س��ال تالش و تبادل اطالعات بین مجتمع فوالد مبارکه 
و شرکت های داخلی، این غلتک ها بومی سازی و در پی 
 آن از خروج 1/2 میلی��ون دالر ارز از کش��ور جلوگیری 

شد.
احمدرضا نواب افزود: این غلتک ها ک��ه از جنس فوالد 
فورج ش��ده اند یک��ی از تجهی��زات اصلی قفس��ه های 
نوردگرم جهت تولید ورق هس��تند. دس��تیابی به دانش 
فنی و س��اخت این غلتک ها تماما توس��ط متخصصین 
و کارشناس��ان داخل��ی ص��ورت پذیرفت��ه و مراح��ل 
 س��اخت غلتک های مذکور ش��امل ریخته گری،  فورج، 
خشن تراشی،  عملیات حرارتی و ظریف تراشی نیز کامال 

در شرکت های داخلی  انجام شده است.
سرپرست کارگاه غلتک ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته 
با بی��ان این که وزن هر ک��دام از این غلتک ها بس��ته به 
استفاده در قفسه های اولیه یا انتهایی بین 33 تا 35 تن 
است، تصریح کرد: مراحل سفارش سه ست شامل شش 
عدد از این غلتک ها با همکاری کارگاه غلتک،  دفتر فنی 
تولید سبا و امور خرید مجتمع فوالد مبارکه انجام گرفت 
و ساخت آنها با به کارگیری از حداکثر توان شرکت های 
داخلی در قالب کنسرسیوم فوالد اسفراین � چدن سازان 
انجام شده اس��ت، به طوری که هزینه خرید خارجی هر 
غلتک دویس��ت هزار دالر بود که بومی سازی این شش 
غلتک صرف��ه جویی فوق را به همراه داش��ت. احمدرضا 
نواب یادآور شد: تکنولوژی ساخت این غلتک ها قبال در 
انحصار چند شرکت خارجی مثل فورج مستر انگلستان، 
 نودوالر اسپانیا و کوبه ژاپن بود که با پیگیری هایی که از 
سوی کارشناسان فوالد مبارکه و شرکت های پیمانکاری 
صورت گرفت، توانس��تیم بومی س��ازی این غلتک های 
پیشرفته را با موفقیت در شرکت های پیمانکاری داخلی 
به اتمام برس��انیم و برگ زرین دیگری را ب��ه افتخارات 
ش��رکت فوالد مبارکه  اضاف��ه کنیم. ایش��ان در پایان، 
 ضمن تش��کر از مدیریت، کارکنان ناحیه و شرکت های

پیمانکاری که در به ثمر رس��یدن ای��ن موفقیت تالش 
کردند، اظهار امیدواری کرد ب��ا همت مضاعف کارکنان  
در آینده شاهد موفقیت های بیشتری در سطح شرکت 

باشیم.

گزارش خبری

 579 پروژه به ترتیب در سطح اس��تان با سرمایه گذاری بالغ بر 25 
میلیارد تومان در دهه فجر جاری افتتاح می ش��ود که این پروژه ها 
شامل نصب و توسعه مخابراتی است و باید تأکید داشت  579 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 15 میلی��ارد تومان، 476 پ��روژه در روز جهانی 
ارتباطات و 507 پروژه نیز در هفته دولت با اعتبار 21 میلیارد تومان 
شامل پروژه هایی است که از دهه فجر گذشته تاکنون توسط شرکت 
مخابرات در سطح استان اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته و در 
مجموع دوهزار و 150 پروژه با اعتبار 80 میلی��ارد کل پروژه های 

افتتاحی از فجر گذشته تا فجر جاری است.
یکی از شاخصه های مهم اصفهان ضریب نفوذ تلفن ثابت استان است 
که در حال حاضر میزان ضریب نفوذ 42/86 درصدو این میزان در 
کشور 35/66 درصد است که در این راستا نیز تعداد کاربران تلفن 

همراه در استان اصفهان چهار میلیون و 267 شماره است و نسبت به 
54 میلیون و 527 نفر مشترک تلفن همراه در کشور ضریب نفوذ در 
اصفهان84/3درصد است و این میزان در کل کشور 72/07 درصد 
محسوب شده که در این زمینه نیز وضعیت اصفهان نسبت به کل 

کشور مطلوب تر ارزیابی می شود.
رشد 171 درصدی ارایه اینترنت پرسرعت در اصفهان

باید در نظر داش��ت که هر 101 ش��هر اس��تان اصفهان از خدمات 
اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات بهره مند هستند و با حدود 256 
مرکز مخابراتی در مرکز استان 171 هزار و 197 مشترک از شرکت 
مخابرات سرویس می گیرند. میزان منصوبی ما در این بخش 244 
هزار و 740 پورت گزارش شده است که نسبت به سال گذشته رشد 

171/6 درصدی داشته است.

در فجر سال گذشته پهنای باند 930 مگابیت بر ثانیه بوده است که 
از طریق مخابرات وارد استان شده است و از فجر تا فجر دوهزار و 35 
مگابیت بر ثانیه بوده است و این میزان نسبت به سال گذشته دو برابر 
افزایش یافته اس��ت. از این حجم اینترنت یک هزار و300 مگابیت 
توسط مشترکین اینترنت پرسرعت استفاده می شود و بقیه؛ یعنی 
در حدود 735 مگابیت بر ثانیه توسط50 سازمان و ارگان مختلف 
و شش شرکت آی سی دی پی در سطح استان توزیع شده و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
البته باید توجه داشت که در بین شرکت های ارایه دهنده اینترنت، 
وایمکس جایگاه خود را در کشور پیدا نکرد و یا این که شرکت هایی 
که باید مانند شرکت اسپادان این قابلیت را ایجاد می کردند موفق 

نشده و نتوانستند آنچنان که باید این کار را انجام دهند.
همچنین یکی از موارد دارای 
اهمیت برای شرکت مخابرات 
مصرف بیشتر اینترنت توسط 
کاربران ارزیابی می شود، زیرا 
به واسطه آن درآمد بیشتری 
نیز نصیب ش��رکت مخابرات 
خواهد ش��د که البته در این 
زمین��ه می توانی��م تعام��ل و 
همکاری خوب��ی به وی��ژه با 
خبرگزاری ها و رسانه ها برای 
ارایه اینترنتی ب��ا پهنای باند 

زیاد داشته باشیم.
 یکی از م��واردی که مخابرات

 ب��ه تازگی برای م��ردم ایجاد 
کرده است، آنتن  های BTS بر 
روی پشت بام برخی از خانه ها 

و مراکز دولتی و نهادهاست که بنا به گفته برخی از پزشکان، امواج 
منعکس شده از آنها خسارت های جانی و روحی را برای افرادی که 
به ویژه در معرض آنها هستند به وجود می آورد و البته باید در نظر 
داشت تاکنون هیچ فرضیه ثابت شده ای مبنی بر مضر بودن امواج 
آنها بر بافت انسان ها ارایه نشده است، البته باید در نظر داشت که در 
این زمینه دو استاندارد جهانی وجود دارد که استاندارد GSM، از 
 روش  سلولی استفاده می کند و این استاندارد مورد استفاده بالغ بر

80 درصد کشورهای اروپایی است و در ایران نیز از این روش استفاده 
می شود. در حال حاضر هزینه اس ام اس دائمی با فونت فارسی و70 
کاراکتر 89 ریال و با فونت انگلیسی و160 کاراکتر220 ریال محاسبه 
می شود و هزینه اس ام اس اعتباری نیز160 کاراکتر با فونت فارسی 

106 ریال و با فونت انگلیسی 260 ریال است. 

2150 پروژه افتتاحی فجر تا فجر شرکت مخابرات استان اصفهان

وایمکس جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده است

در این که فناوری ارتباطات نقش گس�ترده ای در زندگی امروزه بشر به خود اختصاص داده  مرضیه
است، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف  زارع

اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه باال بردن بهره وری آنها به روشنی نقش ارتباطات تجلی یافته 
است. تجارب گوناگون سازمان های مختلف در سطح دنیا نشان می دهد که فناوری اطالعات به راحتی بسیاری از 
مشکالت سیستم های اطالعات محور را رفع می کند و به همین نسبت اطالع رسانی در خصوص فعالیت ها و طرح های 
اجرا شده در حوزه فناوری اطالعات و مخابرات برای مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا حسین 
کشایی مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان که سابقه زیادی در این حوزه دارد و چند ماهی است به این سمت 
منصوب شده  در نخستین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران که به بهانه ارایه آمار و فعالیت های اجرایی این 

شرکت از فجر تا فجر بود، به بیان پاره ای از اقدامات انجام شده پرداخت که در ادامه می خوانیم.

یکی از 
شاخصه های مهم 

اصفهان ضریب 
نفوذ تلفن ثابت 

استان است که در 
حال حاضرمیزان 

ضریب نفوذ 42/86 
درصدو این میزان 
درکشور 35/66 

درصد است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ
6902 ش��ماره ابالغیه: 9110100351803675، شماره پرونده: 9109983823100160، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910962، خواهان تهمینه ظهرابی الکویی دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمدعلی محمدی به خواسته طالق توافقی و ثبت واقعه ازدواج تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه هجدهم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به کالسه 
9109983823100160 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/19 و ساعت 12:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6911 شماره درخواست: 9110460353600031، شماره پرونده: 9009983648701006، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911169، چ��ون در پرونده کالس��ه 91099803648701006 
چون مرکز مدیریت و فوریت های پزش��کی استان اصفهان برای پویا سلطانی به اتهام 
مزاحمت تلفنی به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1391/12/19 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم در اجرای مقررات ماده 180 قانون آئین دادرسی 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 مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 16262 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
7048 کالسه پرونده: 2279/90، شماره دادنامه: 871، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد خان محمدی خش��وئی نش��انی: اصفهان خ سه راه 
س��یمین خ فرهنگ پ 25، خوانده: اس��حاق نجفی مجهول المکان، ب��ا عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی محمد خان محمدی خش��وئی بطرفیت 
اسحاق نجفی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک شماره 404958/25-
90/12/1 و 404957/39-90/11/16 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی- 
با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته داردو اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوان��ده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پنجاه 

و هزار ریال )50/000/000 ریال( بابت خس��ارات دادرس��ی و هم چنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان خواهد 

بود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
7051 آقای ابراهیم ش��یروی خوزانی دارای شناسنامه شماره 455 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 864/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحیم شیروی خوزانی بشناسنامه 9504 در تاریخ 1391/7/6 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- منور محمدی خوزانی فرزند نعمت اله ش ش 9911 )همسر دائمی متوفی(، 2- ابراهیم 
شیروی خوزانی فرزند رحیم ش ش 455 )فرزند(، 3- امیرصالح شیروی خوزانی فرزند 
رحیم ش ش 986 )فرزند(، 4- فاطمه ش��یروی خوزانی فرزند رحیم ش ش 188 )فرزند(، 
5- زهرا ش��یروی خوزانی فرزند رحیم ش ش 7329 )فرزند(، 6- صنم شیروی خوزانی 
فرزن��د رحی��م ش ش 1016 )فرزند(، 7- میمنت ش��یروی خوزان��ی فرزند رحیم ش ش 
2-007648-113 )فرزند(، 8- لیال ش��یروی خوزان��ی فرزند رحیم ش ش 72 )فرزند(، و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

 
ابالغ وقت رسیدگی

7052 در خصوص پرونده کالس��ه 1170/91 خواهان س��عید کشاورزپور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��عود ایرانپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 

روز پنج ش��نبه مورخ 91/12/17 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7053 در خصوص پرونده کالس��ه 1089/91 خواهان س��عید کشاورزپور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ش��کراله ش��جاعی واژنانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/12/17 س��اعت 9/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین 

دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7054 در خصوص پرونده کالس��ه 1091/91 خواهان س��عید کشاورزپور دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت مس��عود ایرانپور تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز پنج ش��نبه مورخ 91/12/17 س��اعت 10 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7055 ش��ماره: 405/91 ش ح 14 بموجب رأی ش��ماره 1012 تاریخ 91/6/15 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای علی 
کاش��انی فرزند رضا مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد 
رس��می و انتقال رس��می پالک ثبتی 99/1624-ب 16 و پرداخت مبلغ سی و چهار هزار 
ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 

حق محکوم له آقای محمد استکی اورگانی با وکالت آقای داریوش استکی و خانم مریم 
اس��معیلی نشانی محل اقامت: اصفهان خ نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان دیبا ط 
اول واحد 2. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7056 ش��ماره دادنامه: 1563، کالس��ه: 1041/91، مرجع رس��یدگی: شعبه 14 شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین بدیعی نشانی: خ نیکبخت روبروی دادگستری 
ساختمان ماکان واحد 35، خواندگان: 1- علی شیریان 2- محمدعلی رجائی نژاد هر دو 
به نش��انی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال خودرو، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حسین بدیعی به طرفیت 1- علی 
ش��یریان 2- محمدعلی رجائی نژاد به خواس��ته الزام به انتقال سند خودروی پراید به 
ش��ماره انتظامی 725 ی 54-ایران 13 و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی 
اس��ت که خواهان اعالم می دارد که طبق قولنامه مورخ 1390/12/16 خودروی مذکور 
را از خوان��ده ردیف اول خریداری کرده و خودرو و کلیه مدارک آن در ید خواهان می 
باش��د و اس��تعالم واصله از راهور مالکیت به نام خوانده ردیف دوم بوده و تقاضای 
انتقال س��ند نموده است خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
رس��یدگی مورخ 1391/8/17 حاضر نش��ده و الیحه ای نیز ارس��ال ننموده اند نظر به 
اس��تعالم واصله از راهور که مالکت خودرو را خوانده ردیف دوم معرفی نموده اس��ت 

ش��ورا دعوی را نسبت به خوانده ردیف اول وارد ندانس��ته و به استناد بند 4 ماده 84 
ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. ش��ورا دعوی را نس��بت به 
خوانده ردیف دوم وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 
ق.م و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی خودروی پراید مذکور و پرداخت سی و 
چهار هزار ریال هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 

می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7057 ش��ماره: 139/91 بموجب رأی ش��ماره 1013 تاریخ 91/6/23 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اصغر کشتی آراء 
ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و چهل و دو هزار ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید سفته ها 773006-
90/9/15 و 391100-90/9/15 و 216698-90/9/15 لغای��ت تاریخ اجرای حکم در حق 
محک��وم له حبیب قائلی نام پدر: حس��ن با وکالت آقایان امیرحس��ین مهرداد امرالهی و 
حس��ن میرشکاری نشانی محل اقامت: اصفهان اتوبان چمران جاده دولت آباد خ بلور و 
شیش��ه چوب فروش��ی ولی عصر )عج(. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه 
محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع 
و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اج��راء محکومیت های مالی به اجراء 

احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7058 کالسه پرونده: 87/91، شماره دادنامه: 1585، مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: علی کریمی نش��انی: خمینی ش��هر خ امیرکبیر کوچه آب 
و برق پالک 9، وکیل: علی جزینی نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مجتمع سرو 
طبقه 5 واحد 19، خوانده: محمدحس��ن محرابی نش��انی: اصفهان محمودآباد خ آسمان 
پ��الک 2، خواس��ته: مطالبه مبلغ 23/000/000 بابت یک فقره چک، گردش��کار: با عنایت 
ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعان-ت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای علی کریمی با وکالت آقای علی جزینی 
به طرفیت آقای محمدحس��ن محرابی به خواس��ته مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 09/269900 عهده بانک انصارالمجاهدین به انضمام خسارات 
دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ نش��ر آگهی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر 
نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 23/000/000 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 36/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 90/9/9 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواه��ان صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 

شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7059 کالسه پرونده: 405/91، شماره دادنامه: 1802، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدعلی یس��لیانی نش��انی: اصفهان علی آباد برخوار، 
ش��هرک میالد کوچه فروردین، خواندگان: 1- مهرداد ابراهیمی دس��تگردی 2- رس��ول 
امجدیان هر دو مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمدعلی یسلیانی علیه 1- مهرداد ابراهیمی 
دس��تگردی 2- رس��ول امجدیان بخواسته الزام به انتقال س��ند موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 21241- اصفهان 16 با مطلق خس��ارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی 
از سوی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی شورا، فتوکپی مصدق بیعنامه مورخ 
88/5/27 تنظیمی فیمابین طرفین، اظهارات علیرضا یس��لیانی تنها گواه تعرفه ش��ده عدم 
حضور خوانده در شورا جهت دفاع از دعوای مطروحه پاسخ استعالم از شعبه مؤسسه 
راه گش��ا اس��تان اصفهان که خوانده ردیف اول را مالک قانونی اعالم نموده است دعوا 
علیه خوانده ردیف اول وارد تش��خیص مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 
قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده مذکور 

به الزام به انتقال سند موتورسیکلت مطروحه بنام خواهان و پرداخت مبلغ چهل و هشت 
هزار ریال خس��ارت دادرسی در حق خواهان صادر می شود و نسبت به خوانده ردیف 
دوم چون وی مالکیت قانونی نس��بت به موتورس��یکلت ندارد دع��وی متوجه وی نبوده 
مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 از قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر و اعالم می 
گردد. در قسمت محکومیت رأی صادره غیابی بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا ست و پس از آن و همچنین در قسمت قرار صادره ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7060 ش��ماره: 1576/89 بموجب ش��ماره 1785 تاریخ 89/11/23 حوزه 12 ش��ورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه عادل فدعمی 
فرزند فاضل مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ش��انزده میلیون و هفتصد 
هزار ریال در حق محکوم له ش��هرام س��لطانی نش��انی محل اقامت: اصفهان ملک شهر 
خ مفت��ح نبش کوچ��ه آزادی پ 14. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محک��وم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع 
اج��را بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرف��ي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کن��د و اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
7061 ش��ماره دادنامه: 9109970351902079، شماره پرونده: 9009980351901713، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901772، خواهان: خانم مریم محس��نی پور هونجانی به نشانی 
سه راه سیمین میدان س��هروردی محله جالالن بن بست اسفرجانی ها پ 83، خوانده: 
آقای رمضانعلی هلل گانی دزکی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: گواهی عدم امکان 
س��ازش، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم مریم 
محس��نی پور به طرفیت آقای رمضانعلی هلل گانی به خواس��ته صدور گواهی عدم امکان 
س��ازش به لحاظ عس��ر و حرج به منظور اجرای صیغه طالق، بدین ش��رح که خواهان 
اعالم داش��ته در تاریخ 78/10/23 به عقد دائم خوان��ده درآمدم و حاصل آن یک فرزند 
مش��ترک بوده و لیکن خوانده از اوایل فروردین 1390 منزل مش��ترک را ترک نموده و 
هیچ خبری از وی نبوده و هیچ نفقه ای پرداخت ننموده و به این لحاظ درخواس��ت طالق 
دارم، دادگاه با توجه به دادخواس��ت خواهان، رونوشت مصدق نکاح نامه رسمی شماره 
1642 دفترخانه 133 اصفهان مورخه 78/10/23 و اسناد سجلی، عدم حضور خوانده در 
جلسات رسیدگی علیرغم دعوت قبلی و عدم ارسال الیحه، گواهی گواهی، گواهی پزشکی 
قانونی، نظریه داوران و اینکه اعالم داشته اند تالش آنها جهت ادامه زندگی زوجین بدون 
نتیجه بوده و با توجه به س��ایر قرائن موجود دعوی خواهان را وارد دانس��ته مستنداً به 
م��اده 1130 قانون مدنی، خوانده را مل��زم به حضور در یکی از دفاتر طالق جهت مطلقه 
نمودن همس��ر خویش می نماید و چنانچه الزام وی ممکن نبوده به خواهان اجازه داده 
می ش��ود که با هماهنگی دادگاه نس��بت به مطلقه نمودن خویش اقدام نماید نوع طالق با 
توجه به بذل مهریه به میزان یک سکه، خلع بوده و ضمنًا زوجه مدخوله بوده و حضانت 
فرزند با زوجه می باش��د. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قاب��ل واخواهی در این ش��عبه بوده و پس از آن ظرف مهلت بیس��ت روز قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. اقبالی- دادرس شعبه 19 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

مزایده
7093اجرای احکام شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 91/18 ج 10 له شرکت پرستیژلند ایران علیه آقای محمد حسین خاکسار 
جاللی مبنی بر فروش ملک مشاعی قطعه 113 به نسبت 196 سهم مشاع از پالک ثبتی 2271/7 
بخش 6 ثبت اصفهان واقع در ش��رق اتوبان ش��هید وحید دس��تجردی، روبروی ورودی دوم 
س��پاهان شهر، شمال ایستگاه راه آهن جنب مجتمع اصفهان سیتی سنتر که توسط کارشناس 
رس��می دادگس��تری ارزیابی ونظریه وی مصون از اعتراض واقع گردیده است، درروزشنبه 
1391/11/21 از ساعت 8:00 الی 9:00 صبح در محل این اجرا) اتاق 222 طبقه دوم دادگستری 
شهید نیکبخت( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ازآن بازدید وبا 
تودیع 10درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. توضیح آنکه حس��ب نظریه کارشناسی، مورد مزایده مقدار196 سهم مشاع 
از 50000 س��هم مش��اع از 72 حبه پالک ثبتی 2271/7 بخش 6 ثبت اصفهان به مس��احت 196 
مترمربع به صورت زمین می باش��د ک��ه ارزش آن 560/760/000 ریال برآورد قیمت گردیده 

است. م الف / 17710مدیر اجرای احکام شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی 

هفت

شکایت علیه آواتار
یک نویسنده آمریکایی از جیمز کامرون برای سرقت آواتار ش��کایت کرده و موفق شده است که 
رایانه هایی که جیمز کامرون به آنها دسترسی داشته است را بیاید. یک قاضی آمریکایی از جیمز 

کامرون خواسته است تا پیش نویس فیلم »آواتار« را به وکیل یکی از شاکیانش تحویل دهد.

5

کورسو در فرانسه
از روز جمع��ه 13 بهمن ماه، س��ی و 
پنجمین دوره جشنواره بین المللی 
کلرم��ون فران فرانس��ه آغ��از به کار 
خواهد ک��رد و فیلم کوتاه داس��تانی 
»کورسو« از تولیدات مرکز گسترش 
س��ینمای مس��تند و تجرب��ی ب��ه 
کارگردانی امید عبداللهی، در بخش 
مسابقه بین الملل این جشنواره، روی 
پرده خواهد رفت. »کورسو« از جمع 
7727 فیلم کوتاه ارسالی از سراسر جهان به دبیرخانه این جشنواره انتخاب 
ش��ده تا در کنار 78 فیلم کوتاه منتخب دیگر، در بخش رس��می س��ی و 
پنجمین دوره جشنواره کلرمون فران که مهم ترین جشنواره فیلم کوتاه 
دنیاست، به نمایش عمومی درآید.  این جشنواره، تا روز 21 بهمن ماه در 

شهر کلرمون فران فرانسه برپا خواهد بود.

آراسته نویسی در قلمستان 
کالس آموزشی آراسته نویسی در مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
 این دوره ش��امل آموزش ویرایش و 
درست نویسی در۴۰ س��اعت است. 
عالقه مندان به ثبت نام در این کارگاه 
تا دوشنبه ۹ بهمن سال جاری فرصت 
دارند ب��ه مرکز آفرینش ه��ای ادبی 
قلمس��تان واقع در خیابان 22 بهم��ن، خیابان عالمه امین��ی، باغ غدیر، 
ساختمان الغدیر مراجعه و برای کسب اطالعات بیش تر نیز با شماره تلفن 
2۶۰2۰1۴ تماس حاصل نمایند. مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان از 
جمله مراکز تخصصی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان است 
که به برگزاری کالس ها، کارگاه ها، جلسات و نشست های ادبی و همچنین 

چاپ کتاب های ادبی می پردازد.

گالری آپادانا در کشور روسیه 
گالری آپادانای اصفهان، هنرمندان را 
به آفرینش آثاری در رابطه با طبیعت، 
تاری��خ، فرهن��گ و ش��خصیت های 

فرهنگی روسیه فرا خواند.
مدیر این گالری گف��ت: این برنامه با 
هدف گسترش فعالیت های فرهنگی 
میان ایران و فدراسیون روسیه برگزار 
می ش��ود و گالری آپادانا قصد دارد با 
همکاری سرکنس��ولگری روسیه در 
اصفهان نمایشگاهی با عنوان »روسیه« در نیمه دوم اسفند ماه برگزارکند. 
ژیال منانی اف��زود: دو هنرمند برگزیده این نمایش��گاه، ب��ه جز دریافت 
جوایز نقدی، به مناسبت روز سن پترزبورگ به روسیه اعزام خواهند شد. 
هنرمندان عالقه مند می توانند نقاشی های خود را حداکثر تا ده اسفند به 

گالری آپادانا تحویل دهند. 

 ۹۳۰ عنوان کتاب مجوز انتشار گرفته   اند
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان 
گفت: از ابتدای س��ال جاری۹3۰ عنوان کتاب از اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان اصفهان مجوز انتشار گرفته اند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا اول بهمن ماه نیز یک هزار و 111 
درخواست مجوز به این اداره داده ش��ده است و خوشبختانه با وجود 
مس��ائلی چون گرانی کاغذ، باز هم ش��اهد آمار خوب انتشار کتاب و 

درخواست مجوز در استان اصفهان بوده ایم. 

» فرکانس« بر موج موسیقی
 آلبوم »فرکانس« با صدای احسان حق شناس روز 1۵ بهمن ماه سال 
جاری و به صورت همزمان در سراسر کشور منتشر می شود.  او در این 
 HZ2۰آلبوم که آن را به صورت کامل در خارج از کشور و در کمپانی
تولید و ضبط کرده، از وجود هنرمندان و موزیسین هایی چون شهاب 
رمضان، امیر طبری و امیر یگانه بهره برده و کلیه ترانه های آلبوم این 
خواننده نیز توسط فرید احمدی سروده ش��ده است. فضای آثار این 
خواننده در آلبوم جدیدش، بیشتر فضایی مدرن، به روز و الکترونیک 

اس��ت که این خواننده در تجربه ای 
 جدی��د سراغش��ان رفت��ه اس��ت. 
حق شناس تاکنون دو آلبوم)»کی 
فکرش��و می کرد« و »تیک تیک«(  
را روانه بازار موس��یقی کشور کرده 
است. حق ش��ناس در آثار قبلی اش 
س��ابقه هم��کاری و همخوان��ی با 
چهره هایی چ��ون مازی��ار فالحی 
و بنیامی��ن بهادری را نی��ز دارد که 
در آلبوم جدید تصمی��م گرفته به 
تنهایی فعالیت هایش را ادامه دهد.

تماشاگر کجاست؟
گروه فرهنگ - تئاتر طبق تعاریف س��اده یک سیس��تم 
ارتباطی است که در آن فرس��تندگان گروه اجرایی پیامی 
را در معرض انتقال قرار می دهند و گیرندگان )تماشاگران( 
این پی��ام را ادراک و دریافت می کنن��د و احتماال در مقابل 
 آن واکن��ش نش��ان می دهن��د، بنابرای��ن اگر ه��ر تئاتر را 
به عنوان هن��ری ارتباطی مورد اهمیت ق��رار دهیم بخش 
مهمی از ارزش و اعتبار آن وابسته به حضور مخاطبان است. 
بحث پیرام��ون مخاطبان تئات��ر البته بیش��تر زمانی وارد 
حوزه های پژوهش و تحقیق ش��د و زمان��ی اعتبار و ارزش 
پیدا کرد که موض��وع اقتص��اد تئات��ر و بحران های جدی 
همزمان با ظهور و رونق س��ینما و تلویزیون به میان آورده 
ش��د و اهالی تئاتر را به تحقیق و واکنش��ی جدی در زمینه 
نقش محوری مخاطب و احتمال کاهش گرایش مخاطبان 
به تئاتر واداش��ت. تئاتر ایران نیز هرگاه از مناظر گوناگون 
مورد بحث ق��رار گرفته و ب��ه صورت کلی آسیب شناس��ی 
شده، بخش زیادی از کاستی ها و کمبودهایش را به واسطه 
بحرانی به نام »بحران مخاطب« متوجه خود دیده اس��ت. 
جمله ای تکراری وج��ود دارد که همه اهال��ی تئاتر بارها و 
بارها آن را از زبان خودشان، مدیران فرهنگی، دولتمردان، 
تماش��اگران و... ش��نیده اند؛»تئاتر ایران مخاطب ندارد! « 
همان طور که بس��یاری از اهالی تئات��ر می دانند، برخالف 
بس��یاری از هنرمندان تئاتر در کش��ورهای دیگر، تئاتر ما 
نه از جهت کمب��ود مخاطب، بلک��ه از نب��ود مخاطب رنج 
می ب��رد. در واقع تع��داد تماش��اگران عام که به تماش��ای 
تئاتر می آیند و دس��ت کم چند بار در س��ال ب��رای دیدن 
تئاتر برنامه ریزی و احس��اس نیاز می کنن��د، آنقدر ناچیز و 
اندک اس��ت که به دش��واری منتقدان آنها را در میان آمار 
تماش��اگران مورد اش��اره و بحث ق��رار می دهن��د.  اما این 
فرآیند نیازمند س��ازی و نهادینه ک��ردن نیازهای فرهنگی 
و اجتماعی، هی��چ گاه درمورد تئات��ر رخ نمی دهد. در واقع 
میانگین س��ن هم��ه عالقه من��دان تئاتر و نقط��ه آغازین 
 عالقه مندی در س��ن جوان��ی اس��ت و عموما ب��ه صورت

اتفاقی یا خیلی س��خت و دش��وار صورت می پذیرد. همین 
دلیل هم باعث شده که میزان عالقه مندی به تئاتر در میان 
عموم مردم ایران به میزان قاب��ل توجهی کاهش پیدا کند. 
مخاطبان بسیار، زمانی به تئاتر گرایش پیدا می کنند که تئاتر 
به عنوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی در جامعه ش��ان 
نهادینه شده باشد و برای رسیدن به چنین هدفی باید از همین 
امروز و از پایین ترین سطوح آغاز کرد که در این صورت شاید 
بتوان توقع داشت یک یا دو دهه آینده کسانی وجود داشته 

باشند که نسبت به این مقوله فرهنگی، احساس نیاز کنند.

 این سریال نیز همانند سریال پیشین 
جمال 
 ای��ن کارگردان)کی��ف انگلیس��ی( نوروز باقری

می کوش��د که برگ دیگ��ری از تاریخ 
معاصر کشورمان را به روایت ضیاءالدین دری ورق بزند.

 تم اصلی این س��ریال اصالحات فرهنگی و سیاسی کشور به 
روش رضاخانی اس��ت. در واقع مقوله کش��ف حجاب بخشی 
 از این تغییرات اس��ت که به طور مش��خص، این سریال به آن 
می پردازد. انتخاب نام این س��ریال به عن��وان »کاله پهلوی« 
هم نگاه کلی تر فیلمساز به این تغییرات و متحدالشکل کردن 
مردم با زندگی به سبک و س��یاق رضاخان را مدنظر دارد. در 
این داس��تان نیز ضیاءالدین دری به روال سریال پیشینش به 
سراغ شخصیت هایی می رود که مابه زای خارجی شان افرادی 
هستند که در آن دوره نقش��ی پررنگ در جریان های تاریخی 
داشتند، به این ترتیب سریال »کاله پهلوی« نیز مانند سریال 
 »کیف انگلیس��ی« از یک الگوی مش��خص پی��روی می کند؛ 
شخصیت های مذهبی، افراد تجددخواه و افرادی که در سایه 
ایس��تاده و روابط و نزاع های این دو را به نظاره می نشینند یا 

عامل بروز این نزاع هستند.
 افرادی مانند روحانی، مسعود ادیبان و پیرایش این گروه را در 
»کیف انگلیسی« تش��کیل می دادند. از نگاه ضیاءالدین دری 
این سه ضلع در س��ریال »کاله پهلوی« نیز شامل تدین، فرخ 
باستانی و گروه های پشت پرده در خارج از کشور و شخصیت 

تقی زاده می شوند.

 رمزگشایی تاریخ به روایت دری
 ضیاءالدین دری همواره می کوش��د در کن��ار وقایع تاریخی، 
 داس��تانی حاش��یه ای خل��ق کند و قص��ه های��ش را در کنار 

اتفاق های تاریخی پیش ببرد.
  به این ترتیب نگاه تحلیلی خود را نی��ز از تاریخ بیان می کند.

او در انتهای س��ریال قبلی اش،کیف انگلیس��ی  را به دس��ت 
منص��ور ادیبانی می ده��د که منتق��د حکومت پهل��وی بود 
و با داعیه دفاع از مردم به مجلس ش��ورای مل��ی راه یافته، از 
ای��ن رو او تنها تاری��خ را روایت نم��ی کند، بلکه می کوش��د 
به روایت خال��ق اثر بط��ن ماجراهای تاریخی را رمزگش��ایی 
کند. ب��ه این ترتی��ب روی ش��خصیت های مط��رح تاریخی 
چندان مان��ور نمی دهد، زی��را امکان تغیی��ر در روند تاریخی 
ش��ان وجود ندارد. اگر هم در روایت تاریخ، مواردی را نادیده 
 بگیرد، محک��وم به نق��ل به مضمون ک��ردن وقای��ع تاریخی 
می ش��ود، از این رو تبعات زیادی برای او ب��ه همراه می آورد. 
 پس شخصیت فرخ باس��تانی و منصور ادیبان را جایگزین آنها 

می کند.
 او در این س��ریال، ش��خصیت فرخ را در کنار تقی زاده آورده 
اس��ت. فرخ جوانی اس��ت که داعیه حمایت از ملت، کش��ور و 
وطن پرس��تی دارد. تقی زاده نیز در تبریز کتابفروشی تربیت 
را برای آش��نایی مردم با اصول حکومت مل��ی و آزادی طلبی 
 تأسیس کرد. او از آزادیخواهان آذربایجانی بود. فرخ و تقی زاده

هر دو از اهالی آذربایجان هس��تند. پدر ف��رخ مانند تقی زاده 

در مبارزات ضد اس��تبدادی و جنبش مشروطه حضور داشت. 
پدرفرخ در این مقطع تاریخی، ناجی ج��ان تقی زاده نیز بود.

از آنجا ک��ه ضیاءالدین دری نمی توانس��ت روی ش��خصیتی 
 چندوجه��ی و پیچیده کس��ی چ��ون تق��ی زاده مانوردهد، 
نش��انه هایی از او را در ش��خصیت دیگری تعری��ف می کند و 
شخصیتی از فرخ خلق می کند که وجوهی از تقی زاده در آن 
 باشد. اکنون او فرخ را با المان هایی به روایت خود از تقی زاده

خلق و وارد قصه اش کرده است. این شگرد جدید، خوب یا بد، 
روشی است که او در این سریال در پیش گرفته است، زیرا در 
سریال »کیف انگلیسی«، منصور ادیبان تنها نمادی از افراد و 
اقش��ار خاص جامعه در دوره ای از تاریخ معاصر بود، زیرا دری 
 در آن س��ریال هیچ گاه به س��راغ مصادیق و ش��خصیت های

تاریخی نرفته بود.

زمانی که کارگردان به مستقیم گویی می افتد  
 دری در این سریال سنت شکنی دیگری نیز انجام داده است. 
او ورودی هرچند گذرا بر شخصیت های تاریخی داشت و سعی 
کرد برخ��ی از آنها را معرفی کند. متأس��فانه این ورود چندان 
عمیق نبود. تقی زاده تنها در یک س��خنرانی و اظهارنظر چند 
جوان دانش��جو مورد بحث و نظر و نتیجه گی��ری قرار گرفت. 
دربخش های نخست سریال، شاهد سخنرانی های تقی زاده 
و نقدهای تاریخی از این ش��خصیت درباره قتل س��یدعبداهلل 
بهبهانی، حمای��ت های او از حکومت دیکتات��وری رضاخان و 
سیاست های دوپهلویش به عنوان یک دموکرات هستیم؛ یک 
مستقیم گویی که جای آن در یک سریال الف ویژه نیست. به 
نظر می رسد کارگردان یک مستقیم گویی ناشیانه را در آغاز، 
به س��ریالش س��نجاق کرده تا نکات خاصی را به مخاطبانش 

گوشزد کند. 

مصونیت از ورود به وقایع تاریخی
 پرداختن به داس��تان هایی که وقایع اصلی آنها در دل تاریخ 
معاصر می گذرد، مش��کالت فراوانی را با خود به همراه دارد. 
ش��اید به همین دلیل اس��ت ک��ه ضیاءالدی��ن دری هیچ گاه 
مس��تقیم به ش��خصیت های تأثیرگذار تاریخی در برهه های 
زمانی خاص داس��تان نمی پردازد، زی��را پرداختن به زندگی 
این اف��راد همواره حساس��یت هایی را با خود ب��ه همراه دارد. 
 پس ش��خصیت های س��اختگی را ب��ا المان ها و نش��ان های

یک شخصیت تاریخی وارد داستانش می کند تا به این طریق از 
عواقب پرداختن به شخصیت ها و داستان های واقعی و حقیقی 

آنها مصون بماند. 

درباره گران ترین سریال این روزها

کاله پهلوی روایت تازه ای از تاریخ در مسیر تلویزیون
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»  ارتباط فرانسوی « مردی برای همه نقش ها  »  مکالمه  « »   مترسک  «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جین هکمن با نام کامل »یوجین آلن جین هکمن« متولد3۰ ژانویه 
در سن برناردینو، کالیفرنیا آمریکاست که از س��ال 1۹۶1 تا 2۰۰۶ یکی از پرکارهای 
هالیوود بود. شیوه ورود او به بازیگری از تماشای تئاتر در برادوی همراه با آل پاچینو در 
سال های نوجوانی آغاز شد و از همان زمان با شرکت در کالس های استانیسالویسکی 
توانست پله های سن تئاتر را به سالن های سینما وصل کند. هکمن در کارنامه پرکارش 
نقش های متعددی را ایفا کره است و به همین خاطر بسیاری او را مردی برای تمام نقش 
ها می نامند. برخی از فیلم های او که در ایران مشهورترند عبارتند از: »مزاحم«،» بانی 
و کالید -  ارتباط فرانسوی«،  »ماجرای پوایدون مترسک«، »سوپرمن«، »نابخشوده«، 
»شرکت«، »سریع و مرگبار«، »قدرت مطلق«، »دشمن کشور«، »جایگزینی«، »پشت 
خطوط دش��من« و »هیأت منصف بی طرف«. او طی دوران بازیگری اش دومجسمه 

اسکار، یک  جایزه بفتا و یک بار مجسمه گلدن گلوب را به تاالر افتخاراتش برده است.
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تلفن همراه 
به روایت رضا کیانیان

مسئو لین 
راضی از ده نمکی

رضا کیانیان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، با استفاده از دوربین تلفن همراه، 
 برای بخش ن��گاه هنرمند اولین جش��نواره فیلم و عکس هم��راه تهران فیلم

 می سازد. به گزارش ایسنا، بخش نگاه هنرمند از جمله بخش های غیر رقابتی 
جشنواره اس��ت که در آن1۰ فیلم از1۰ هنرمند شناخته ش��ده کشور که با 
استفاده از تلفن همراه و برای جش��نواره همراه تهران ساخته شده به نمایش 
در خواهد آمد. رضا کیانیان که با فعالیت در عرصه های مختلف نویسندگی، 
بازیگری، مجسمه سازی، عکاسی، طراحی صحنه، لباس و... به عنوان هنرمندی 
 صاحب اندیشه و سبک شناخته شده است و امس��ال با بازی در فیلم»هیچ کجا 
هیچ کس«  در جشنواره فیلم فجر حضور دارد، با استفاده از تلفن همراه برای بخش 

نگاه هنرمند اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران فیلم می سازد.

مدیر روابط عمومی فیلم سینمایی »رسوایی« گفت: 8۵ درصد از مسئولین 
حاضر در اکران خصوصی فیلم سینمایی »رسوایی«، آن را پسندیدند و برآیند 
کلی فیلم را ارزشمند و آموزنده دانستند. وی درباره افراد حاضر گفت: اکران 
خصوصی »رس��وایی« جهت ارزیابی فیل��م با حضور۴۰۰ ت��ن از چهره های 
حوزوی، مداحان، مدیران و چهره ه��ای فرهنگی از مجلس، دولت، نهادهای 
مختلف و برخی چهره های سیاسی از گرایش های مختلف و چهره های نظامی 
و انتظامی مثل علی مطهری، عبدالرضا ش��یخ االس��المی، ابوالقاسم طالبی، 
ابراهیم حاتمی کیا، غالمعلی ح��داد عادل، الیاس نادران، محس��ن رضایی، 
محمد کوثری، رضا پورحسین، محمد علی رامین، سردار احمد کاظمی، سردار 

احمدرضا رادان، سردار ربانی و... برگزار شد.

 صب��ح روز یک ش��نبه رأس س��اعت ۹ 
گروه 
نشس��ت خب��ری چهارمی��ن دوره از فرهنگ

جش��نواره اصفهانی فیلم فجر در طبقه 

سوم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان برگزار شد تا علی 
تمنایی  سینمایی ترین فرد ارشاد، اخباراین رویداد مهم سینمایی 
را رسانه ای کند. تمنایی گر چه قرار بود در این نشست صرفا یک 

مقام سینمایی باشد تا در جایگاه معاون  هنری- سینمایی اظهار 
نظرکند، اما درب��اره نمایندگان امس��ال اصفه��ان در تئاتر فجر، 
جشنواره حسنات و جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم حرف های 

مهمی زد.
هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد شور و نشاط فرهنگی، آشتی 
عامه مردم با س��ینما و کم کردن ایاب و ذه��اب هنرمندان برای 

دیدن آثار جشنواره است.
جشنواره چهارم از 1۴ تا 23بهمن س��ال جاری در سه سینمای 
سپاهان، خانواده و ساحل برگزار می شود و 2۴ بهمن نیز اختتامیه 

این جشنواره را در سینما ساحل شاهد خواهیم بود.
تا پیش از این، در شهر اصفهان فقط سه سینمای ساحل، سپاهان 
و س��وره مجهز به سیس��تم پخش دیجیتال فیل��م بوده اند که با 
مساعدت های انجام شده در حال حاضر سینما خانواده نیز به این 

سیستم مجهز شده است.
با اضافه شدن سینما خانواده در حال حاضر هفت سینما در سطح 
استان اصفهان مجهز به سیستم پخش دیجیتالی خواهد بود که 
با این حساب استان اصفهان بعد از پایتخت، دومین استان از این 
نظر اس��ت و بعد از آن نیز استان خراس��ان رضوی با چهار سینما 

قرار می گیرد.

27 فیلم با هماهنگی دبیرخانه مرک��زی در اصفهان نمایش داده 
خواهد شد که 1۰ فیلم از بخش سودای س��یمرغ، 8 فیلم از نگاه 
نو و ۹ فیلم از بخش خارج از مس��ابقه است. امسال فروش فیلم ها 
به صورت گیشه ای اس��ت و همچون سال گذشته قراردادی برای 
ارس��ال فیلم به اصفهان با تهیه کنندگان امضا نشده است و طبق 
سیستم معمول انجام می ش��ود. هر فیلم حداقل سه بار و در سه 
سانس 1۶، 18و 2۰ اکران می شود و قیمت بلیت نیز همان قیمت 

معمول بلیت سینما هاست.
امسال نیز در اصفهان داوری فیلم ها انجام می شود. هیأت داوران 
متش��کل از امیر هوشنگ جمشیدیان، س��ید محمد طباطبایی، 
آرش رنجبر، مجید صدیقی و پژمان قادری اس��ت که این هیأت 
بهترین کارگردان، بهترین تهیه کننده، بهترین فیلمنامه و بهترین 
بازیگر را انتخاب می کنند. برنامه های جانبی دیگر از جمله دیدار 
با خانواده های شهدای هنرمند نیز در طول ایام برگزاری جشنواره 
 برگزار می ش��ود. »عق��اب صح��را«، »فرزند چه��ارم«،» ترنج«، 
 »برلین -7«، »آفتاب، مهتاب و زمین«، »استرداد«، »گهواره ای

برای مادر«،»بش��ارت به یک ش��هروند هزاره س��وم«،» زیباتر از 
زندگی« و »هیس دختران فریاد نمی زنند« ده فیلم بخش سوادی 

سیمرغ هستند که در اصفهان اکران خواهند شد. 

حرف های مهم نشست خبری چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر 

27  فیلم سهم نصف جهان شد 

با اضافه شدن 
سینما خانواده 
در حال حاضر 

هفت سینما در 
سطح استان 

 اصفهان مجهز 
به سیستم پخش 
دیجیتالی خواهد 

بود



بازوبند کاپیتانی؛ دلیل اصلی کناره گیری رحمتی باالک فوتسالیست شدبدهی 50 میلیاردی هدایتی به سیستم بانکیمحرومیت محسن مسلمان تا اطالع ثانوی 

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

فدراسیون
 استعدادیاب های اصفهان را برد!

هیأت فوتبال استان، سه استعدادیاب اصفهانی را جهت استعدادیابی 
 تیم های پای��ه به فدراس��یون فوتب��ال معرفی کرد. بر این اس��اس

 محمد رضا زکی زاده، علی اسالمی و احمد ترکان با مدرک مربیگری 
درجه A آسیا استعدادیاب های اصفهانی معرفی شده به فدراسیون 

فوتبال هستند. 

صادقی و احمدپوری 
از ذوب آهن شکایت کردند !

محمدباقر صادقی درواز ه بان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن به همراه 
محمد احمدپوری مهاجم فصل گذشته این تیم، دو شاکی جدیدی هستند 
که مدعی وصول طلب خود از این باش��گاه اصفهانی ش��ده اند. صادقی و 
احمدپوری به ترتیب ۱۶۶ و ۱۳۰ میلی��ون  تومان از ذوبی ها طلب دارند. 
بدین ترتیب نام صادقی و احمدپوری را باید در کنار منصور ابراهیم زاده، 
شهاب گردان و محمد قاضی، به عنوان شاکیان باشگاه ذوب آهن قرار داد. 

 ماهان- صنایع ماهشهر؛
 پلی آف نزدیک است

گروه ورزش- تیم بس��کتبال فوالد ماهان در هفت��ه هفدهم و ماقبل 
پایانی دور مقدماتی لیگ برتر بس��کتبال باش��گاه های کشور، میزبان 
صنایع پتروشیمی ماهش��هر اس��ت. هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال 
باشگاه های کشور  با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری 
می شود. تیم بسکتبال فوالد ماهان که جایگاه دومی اش در پایان دور 
گروهی رقابت ها مس��جل ش��ده اس��ت، برابر تیم رده هفتمی جدول 
رقابت ها به می��دان می رود. ماه��ان در دیدار رف��ت، ۸۸ بر ۶۲ موفق 
به شکس��ت حریف جنوبی خود ش��ده بود. پیروزی فوالد ماهان برابر 
اس��ت با ۳۱ امتیازی ش��دن این تیم. ماهان در هفته ه��ای پایان دور 
گروهی بازی های نس��بتا راحت تری را پی��ش رو دارد و از هم اکنون 
آمده دیدارهای حساس پلی آف می شود. دیدار دو تیم ماهان و صنایع 
 ماهش��هر س��اعت ۱5:۱5 در تاالر بسکتبال ش��هدای مخابرات برگزار 
می شود. در این هفته تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام)ره( میزبان 
دانشگاه آزاد است که همچون بازی رفت بازی تماشایی از آب در خواهد 
آمد. به ویژه آن که حسن زاده بازیکن جوان و تأثیرگذار آزاد هم با پشت 
سر گذاشتن مصدومیت، از هفته پیش در ترکیب تیم تهرانی قرار گرفته 
است. تهرانی ها که در این مدت با مصدومیت مواجه شدند و یکی پس 
از دیگری بازی های خود را واگذار می کنند حاال جایگاه خود را متزلزل 
می بینند و در دو دیدار باقی مانده تنها ب��رد می خواهند. از طرف دیگر 
جنوبی ها جایگاه خود را مستحکم کرده اند و با برد برابر مهرام در هفته 
 ش��انزدهم برای قهرمانی در لیگ، خط و نش��ان کش��یده اند و مطمئنا 
به دنبال ادامه روند پیروزی های خود هستند. در دیگر مسابقه حساس 
این هفته، ش��هرداری گرگان میزبان بندرکنگ است. گرگانی ها که در 
نیم فصل دوم با آمدن بازیکن خارجی خود پیروزی را در دس��تور کار 
خود قرار داده اند، در این هفته می خواهند جایگاهش��ان را ارتقا دهند. 
بندرکنگ نیز برای حفظ جایگاه در جدول و کس��ب سهمیه حضور در 
پلی آف آماده می شود که همین مسأله حساس��یت مسابقه را افزایش 
می دهد. هم اکنون چهار تیم نخس��ت جدول مش��خص ش��ده اند، اما 
جایگاه چهار تیم دوم لیگ تقریبا متزلزل اس��ت. دانش��گاه آزاد پنجم 
است و سایه شهرداری گرگان را روی سر خود احساس می کند. صنایع 
هفتم است و با بندرکنگ و استقالل زرین قشم رقابتی تنگاتنگ دارد. 
البته رقابت بین استقالل و بندرکنگ بیشتر است تا آخرین تیمی که به 
پلی آف می رسد مشخص شود. بازی های دو هفته پایانی دور برگشت 
تحت تأثیر اطالعیه جدید فدراس��یون هم قرار خواهد گرفت، چرا که 
اسامی بازیکنان شرکت کننده در اردوی تیم ملی در رقابت های غرب 
آسیا که به میزبانی ایران برگزار می ش��ود بعد از انجام بازی های هفته 
 هجدهم اعالم خواهد شد و شاید این امر بازیکنان را برای ارایه بازی های 

جذاب تر و جلب نظر بچیرویچ، با انگیزه تر کند. 

شاید بازی های سپاهان 
در آزادی برگزار شود

خوروش/سرپرست تیم سپاهان

در صورت��ی که کیفی��ت زمین چم��ن ورزش��گاه فوالدش��هر اصفهان 
در هفته ه��ای آینده بهب��ود پیدا نکن��د، احتمال برگ��زاری دیدارهای 
س��پاهان در ورزش��گاه آزادی وجود دارد و بس��تگی دارد که این زمین 
تا مس��ابقات آس��یایی آماده می ش��ود یا نه، چون وضعیت آن بسیار بد 
 ب��وده  و حتی خود تی��م ذوب آهن نیز نس��بت به کیفی��ت آن معترض 
است. ورزشگاه فوالدشهر باید از نظر کیفیتی مورد قبول AFC قرار بگیرد 
و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، ما مجبوریم بازی های 
 AFC خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم، چون
ممکن است زمین را تأیید نکند. ما برای افزایش 
کیفیت زمین به ذوب آهن پیشنهاد کردیم که از 
زمین تمرینی سپاهان استفاده کند تا بازیکنان 
این تیم دیگر تمرینات خود را در فوالدشهر برگزار 
نکنند و امیدوارم کیفیت زمین فوالدشهر بار 

دیگر به حد ایده آل خود برسد. 

6
کریمیان مشاور خطیب در سازمان لیگ شد

امین کریمیان که همزمان مدیریت ورزش قهرمانی باشگاه فرهنگی- ورزشی گیتی پسند را برعهده 
دارد، از سوی سرپرس��ت فدراسیون کش��تی جمهوری اس��المی ایران  به عنوان مشاور سرپرست 

فدراسیون در امور سازمان لیگ منصوب شد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 971 |  دوشنبه  9 بهمن  1391 | 16 ربیع االول 1434

لیورپول هافبک برزیلی اینتر را خرید
لیورپول که برای تقویت خط میانی خود به فیلیپه کوتینیو چشم 
داشت، سرانجام توانست او را از چنگ اینتر بیرون بکشد. لیورپول 
پیش تر دو بار برای خریدن این هافبک برزیلی دست به کار شده 

بود، اما اینتر هر دو۲ پیشنهاد قبلی این تیم را رد کرده بود. 

مسی نیمکت نشین می شود؟
در حالی که 9 دقیق��ه تا پایان بازی بارس��لونا و 
ماالگا در جام حذفی باقی مانده بود، لیونل مسی 
جای خود را به تیاگو آلکانترا داد. مسی در زمان 

تعویض، با ناراحتی روی نیمکت نشست.

نژادپرستی یک سرطان است
داور سرشناس ایتالیایی و رییس یوفا از داوران خواسته 
تا از قدرتشان برای مقابله با نژادپرستی بهره ببرند. به 
اعتقاد کولینا، نژاد پرستی، یک سرطان است و بایستی 

از پیشروی آن در جامعه ورزش جلوگیری کرد. 
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چرا بازی های سپاهان 
پخش نمی شود؟

ذوبی ها شکایت نکنند 
زودتر پول می گیرید

بازیکن تیم هندبال س��پاهان از عدم پخش تلویزیونی دیدارهای این تیم و 
بی توجهی رس��انه ها به نتایج و اخبار مرتبط با قهرم��ان هندبال ایران ابراز 
دلخوری کرد. علی مانیان اظهار داشت: نمی دانم برای پخش زنده دیدارهای 
ما چه کسی مسئول است؛ هیأت هندبال، باشگاه و یا صداوسیما، اما آنچه که 
می دانم این اس��ت که هیچ یک از دیدارهای حساس ما در این فصل پخش 
تلویزیونی نشده اس��ت. وی ادامه داد: ما قهرمان هندبال ایران هستیم و در 
 این فصل که چند مه��ره کلیدی از جمع ما جدا ش��دند و ترکیب جوان تر و 
کم تجربه تری داریم، باز هم موفق بوده ایم و در حال حاضر صدرنشین جدول 
هستیم، اما رس��انه ها به قدری به اخبار و نتایج ما بی توجه هستند که انگار 
دوست ندارند سپاهان دوباره قهرمان شود.  فکر می کنم رسانه های اصفهان 

باید بیشتر هوای ما را داشته باشند. 

 س��خنگوی هیأت مدیره باش��گاه ذوب آهن اصفهان با اش��اره به شکایت 
برخی بازیکنان س��ابق ذوب آهن از این باش��گاه برای دریافت طلب خود، 
گفت: به بازیکنان توصیه می کنم که از باش��گاه شکایت نکنند و با تعامل 
برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند، اما اگر کسی شکایتی کند، اجازه 
می دهیم قانون کارش را انجام دهد، بنابراین بهتر اس��ت این مشکالت با 
تعامل حل شود. داوود ش��یران در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: باید صبر 
کنیم که پول به باش��گاه تزریق ش��ود و زمانی که پول بیشتری به باشگاه 
تزریق شد، طبق اولویت بندی های خود نس��بت به پرداخت مبالغ طلب 
بازیکنان اقدام خواهیم کرد. وی تصریح کرد: ش��رایط مالی باشگاه ما در 
حال حاضر بسیار خوب است و در حال حاضر۴۰ درصد از قرارداد بازیکنان 

پرداخت شده و بقیه معوقات نیز در روزهای آینده پرداخت می شود. 

سرمربی تیم بسکتبال فوالدماهان از بازی های باقیمانده فوالدماهان 
در دور برگشت رقابت های لیگ برتر به عنوان فرصتی برای ارتقای 

سطح کیفی تیمش یاد کرد.
محسن صادق زاده درباره بازی با صنایع ماهشهر در هفته هفدهم 
لیگ برتر بسکتبال اظهار داشت: برای ما مهم از دست ندادن امتیاز 
است و این که برای رشد سطح کیفی تیم تالش کنیم. تیم نسبت 
به دیدارهای دور رفت رشد خوبی داش��ته و باید این روند را ادامه 

بدهیم. به نظر من بازی های باقیمانده تا پلی آف فرصت خوبی است 
تا کیفیت عملکرد بازیکنان در تیم را ارتقا بدهیم. وی به مصدومیت 
محمدرضا فالحت گارد رأس تیمش اش��اره کرد و توضیح داد: این 
بازیکن بعد از بازی با اس��تقالل از ناحیه رباط صلیبی و مینیسک 
داخلی پا آس��یب دیده و باید جراحی کند که قطعا شش ماه برای 
بازس��ازی و اس��تراحت زمان نیاز دارد. صادق زاده با اعالم این که 
مصدومیت محمد امجد رو به بهبودی اس��ت، گفت: این بازیکن از 

ابتدای هفته جاری تمرینات تیمی خود را آغاز می کند و امیدواریم 
که در بازی این هفته و پلی آف بتواند به ماهان کمک کند. وی افزود: 
اگر به ای��ن دوبازیکن، مصدومیت بهنام توکل��ی را هم اضافه کنم، 
عمال هر سه گارد رأس تیم ما مصدوم شده اند و ما در حال حاضر با 
ده بازیکن کار می کنیم که شرایط دش��واری را برای ما ایجاد کرده 
است و باید با احتیاط بیش��تر پیش برویم. سرمربی تیم بسکتبال 
فوالدماهان در ادامه به شرایط فیزیکی و آمادگی دو بازیکن خارجی 
تیمش هم اشاره کرد و گفت: این دو بسکتبالیست تاکنون شانس 
بازی کنار هم را پیدا نکرده اند، اما در کل، »کریس« فوق العاده کامل 
و هماهنگ کار کرده است و »محمد کونه« هم شرایط خوبی دارد. 
 سعی داریم که از »کونه« به غیر از پس��ت پنج در پست های دیگر 

به ویژه زمان هایی که »اوشین« نیست در پست چهار از او استفاده 
کنیم که برای این کار زمان نیاز داریم. وی با بیان این مطلب که نباید 
به نام بازیکنان خارجی توجه ک��رد، گفت: کارآیی بازیکن خارجی 
برای یک تیم مالک است نه اسم او. زمانی که یک بازیکن عملکردی 
خوب و در راستای نتیجه گیری تیم انجام دهد، بازیکن خوبی قلمداد 

می شود و این اسم ها نیستند که برای تیم بازی می کنند. 
وی در پایان اشاره ای هم به رقابت های پیش روی تیم ملی بسکتبال 
ایران کرد و از همکاری همه جانبه باشگاه فوالدماهان با فدراسیون و 
تیم ملی خبر داد. وی گفت:: همه تیم ها در راستای منافع بسکتبال 
ایران وظیفه ای دارند که باشگاه فوالدماهان و تیم بسکتبالش هم 

سعی می کند به این وظیفه به خوبی عمل کنند. 

سرمربی تیم بسکتبال فوالدماهان: 

در این دو هفته فقط به کیفیت بازی ها فکر می کنیم

قلعه نویی  و حربه »غوغاساالری«

این بار اتهام اجنبی پرستی!
سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل در تازه ترین اظهارات خود 
نسبت به واکنش جامعه رسانه ای و نیز کارشناسان فوتبال به 
عملکرد محتاطانه وی در بازی با پرسپولیس برآشفته شده 

و همه را متهم به اجنبی پرستی و بی وجدانی کرده است. 
عملکرد قلعه نویی همواره در فوتبال ایران ستودنی بوده و 
همیشه این موضوع از جانب رسانه ها تأیید و تصدیق شده، اما 
معلوم نیست چرا این مربی در واکنش به انتقاداتی که این بار 
از وی شده، دیگران را زیر تیغ گزنده انتقادات خود قرار داده 
است. در این که دربی 7۶ بار فنی چندانی نداشت هیچ شکی 
نیست، تا آنجا که حتی»فرانکو باره سی« هم در مصاحبه ای 
اعالم کرد ک��ه از این درب��ی انتظار بیش از این داش��ته، اما 
توقعش برآورده نشده است. علی منصوریان و بهتاش فریبا 
که خود از بدنه باشگاه استقالل هستند به روش محتاطانه 
قلعه نویی خ��رده گرفتند. اما روز یک ش��نبه قلعه نویی در 
مصاحبه ای انتقادی گفته همه آنان که از تیم استقالل انتقاد 
می کنند»اجنبی پرس��ت« و »بی وجدانند«. آیا به راستی 
انتقاد از تیم صدرنش��ین لیگ به دلیل بازی بیش از اندازه 
محتاطانه که اظهر من الش��مس بود، اجنبی پرستی و بی 
وجدانی است؟ انتقاد اصحاب رسانه از قلعه نویی و هر مربی 
دیگر دال بر بیگانه پرستی نیست، بر عکس همه آنان که از 
این نوع فوتبال انتقاد می کنند، وطن پرست هستند، چون 
 صالح فوتبال را می خواهند. کما این که همین افراد به زعم

قلعه نویی»قلم به دس��ت«، باره��ا و باره��ا از عملکرد تیم 
 ملی با مربیگری»کارلوس کی روش« ه��م انتقاد کرده اند. 
قلعه نویی که همواره زیر چتر حمایتی همین اصحاب رسانه 
و کارشناسان بوده چگونه اس��ت که به یکباره انگشت اتهام 
را به سوی همگان می گیرد و از دربی 7۶ به عنوان فوتبالی 
 یاد می کند که بعضا بار فنی باالیی هم داشته است؟ آیا این 
بی احترامی به شعور مخاطب نیست؟ به هر روی قلعه نویی 
بهتر بود به جای این که با چنین الفاظی منتقدان را نش��انه 
بگیرد، خیلی صادقانه از استراتژی دفاعی خود برای حفظ 
نتیجه دفاع می کرد کما این ک��ه در مصاحبه پس از بازی 
گفت که از کسب یک امتیاز، صدرنش��ینی و گل نخوردن 
مقابل پرس��پولیس راضی اس��ت. البته امیر قلعه نویی قبل 
از این نیز بارها به بهانه های مختلف به برخی خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه بی احترامی کرده است. او بیشتر به کسانی 
حمله می کند که منتقد او هستند، اما اگر همه رسانه ها از 
عملکرد قلعه نویی حمایت کنند، قطعا بهترین رسانه های 

دنیا خواهند بود!

تحلیل

البته هفته ۲۴ لی��گ برتر را باید به نوعی هفت��ه فوتبال اصفهان 
نامگذاری کرد، چون هم س��پاهان و هم ذوب آه��ن با تیم هایی 
مسابقه خواهند داد که بر روی نیمکتشان دو سرمربی اصفهانی 
 نشس��ته و تقابل نمایندگان اصفهان با مربیان س��ابق خودشان 

مهم ترین اتفاقات این هفته را رقم خواهد زد.
در ورزشگاه فوالدشهر، ذوب آهن بعد از کسب تک امتیاز شیرین 
هفته گذشته در شهر تبریز باید در رقابتی سرنوشت ساز به دیدار 
تیم منصور ابراهیم زاده س��رمربی سابق خودش برود. هر دو تیم 
در نیم فصل دوم عملکردی قابل قبول داشته اند و همین مسأله 
می تواند کیفیت فنی این مسابقه را باالتر ببرد. ذوبی ها طی شش 
بازی گذشته خودشان فقط یک بار به سپاهان باخته اند و گرفتن 
9 امتیاز از این شش مسابقه که اکثرا هم در برابر تیم های مدعی 
انجام شده تا حدودی باعث شده ش��اگردان فرهاد کاظمی برای 
فرار از جمع تیم های فانوس به دست آماده شوند، اما نفتی ها بعد 
از روزهای س��خت انتهای نیم فصل اول از آغاز نیم فصل دوم تا 
به این هفته هرگز شکست نخورده اند و اگر شکست جام حذفی 
 نفت در مقابل پرسپولیس را فاکتور بگیریم، تیم ابراهیم زاده در 

نیم فصل دوم از شش بازی، چهارده امتیاز به دست آورده و نکته 
دیگر اینجاست که نفت تهران در س��ه بازی گذشته اش هم سه 
پیروزی متوالی به دس��ت آورده و از این لحاظ در لیست یکی از 

بهترین تیم های لیگ در نیم فصل دوم قرار گرفته است.
جنگ خط حمله خطرناک نفتی ها که با حضور یعقوب کریمی 
 و امین منوچهری ش��کل گرفته با خط دفاعی منس��جم ش��ده 
ذوب آه��ن در نیم فص��ل دوم، تیم پی��روز این ب��ازی را معرفی 
 خواهد کرد و شناخت ابراهیم زاده از وضعیت فنی اکثر بازیکنان 
ذوب آهن که روزی ش��اگرد خودش در این تیم ب��وده اند، یک 
 برگ برنده برای نفتی هاس��ت، هرچند که کاظمی هم سرمربی 
باتجربه ای است و حتما به شاگردانش توصیه کرده که شکست 
 تیم منصور ابراهیم زاده ارزش��ی بیش از سه امتیاز برای ذوبی ها

دارد. این مس��ابقه اولین بازی رس��می منصور ابراهی��م زاده در 
اصفهان بعد از جدایی اش از ذوب آهن اس��ت و به همین خاطر 
باید دید که مسئوالن باش��گاه ذوب آهن و هواداران این تیم چه 
استقبالی از سرمربی سابق خودشان خواهند کرد. البته کاظمی 
 با بدشانس��ی هم روبه رو شده و بعد از س��ه اخطاره شدن مهدی 

رجب زاده، دیروز خبر رس��ید که کمیته انضباطی فدراس��یون 
 فوتب��ال هم ب��ه خاطر ش��ادی پ��س از گل مس��لمان در مقابل 
تراکتوری ها فعال نام او را هم در لیس��ت محروم��ان قرار داده تا 
کاظمی در یکی از سنگین ترین مسابقاتش مجبور باشد بدون دو 
بازیکن اصلی اش به دیدار نفت تهران ب��رود. در تیم نفت هم نام 
مصطفی سیفی به عنوان غایب بزرگ این تیم به چشم می خورد.

 
سپاهان به یاوری رسید

سپاهان هم در شرایطی به شیراز سفر کرده که از توقف استقالل 
و تراکتورسازی در هفته قبل بیشترین استفاده را برد و با نزدیک 
کردن خودش به صدر، جذابیت بی��ن مدعیان قهرمانی را به اوج 
خودش رساند. س��پاهان هرچند که در بازی مقابل پیکان کار را 
در نیمه دوم تمام کرد، ولی بازی صبورانه زردها اگر در هفته های 
آینده هم ادامه داشته باشد کرانچار می تواند جایگاه تیم امیر قلعه 
نویی در صدر جدول را هم به دست بیاورد. مشکل اصلی این بازی 
برای سپاهان شرایط ورزشگاه دستغیب ش��یراز است که چمن 
مصنوعی اش سروصدای همه تیم های لیگی را در آورده و کرانچار 
باید فکری اساسی به حال این مسأله کرده باشد.چمن مصنوعی 
می تواند یکی از خطرناک ترین شرایط را برای بازیکنی مثل محرم 
نوید کیا و مصدومیت کهنه اش ایجاد کند و باید دید که کادر فنی 
سپاهان چگونه این مشکل را برای کاپیتان تیمشان حل خواهند 
کرد. فجری ها هم  مانند نفت تهران یک سرمربی اصفهانی بر روی 
نیمکت خودشان دارند و تقابل سرهنگ یاوری با سپاهان یکی از 
مهم ترین بازی های این هفت��ه را رقم خواهد زد، هرچند یاوری 
از لحاظ آماری نتایج ضعیفی در مقابل تیم های فوتبال اصفهان 
در کارنامه دارد، ولی این بازی شرایط ویژه ای دارد و پیروزی سه 
گله فجری ها در بازی هفته قبل خودش��ان در شهر دورود باید 
کرانچار را متوجه این مس��أله کرده باشد که با حریفی سرسخت 
روبه رو است. غایب سپاهان در این مسابقه هم اروین بولکو است 
که به احتمال زیاد جهان عالیان جای خالی او را در پست هافبک 
راست پر می کند. احسان حاج صفی هم بعد از یک هفته غیبت، 
دوباره به ترکیب اصلی زردها برمی گردد تا به پیروزی تیمش در 

شهر شیراز کمک کند. 

چشم در چشم ،رو در رو

ذوب با ابراهیم زاده ،سپاهان با یاوری

هفته بیس�ت وچهارم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از فردا با هش�ت بازی آغاز می ش�ود که  مسعود 
حساس�یت در صدر و قعر جدول رده بندی ش�رایط را به گونه ای رقم زده که همه تیم ها یا برای افشاری

رسیدن به سهمیه آسیایی تالش می کنند و یا برای فرار از کابوس سقوط، به همین خاطر می توان 
پیش بینی کرد که حتی تک امتیاز تمام بازی های این هفته از ارزشی دو برابر برای هجده تیم حاضر در لیگ برخوردار شود. 
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یادداشت

نخستین بانک قرض الحسنه 
خصوصی استان افتتاح شد 

نخستین بانک قرض الحس��نه خصوصی در چهارمحال و بختیاری با 
حضور رییس مجمع نمایندگان و برخی از مسئولین استانی افتتاح شد.
 رییس مجمع نمایندگان اس��تان در گفتگو با خبرنگار جهان بین نیوز

در آیین گشایش بانک رسالت در شهرکرد با اش��اره به این که، وجود 
بانک های قرض الحس��نه راه��کاری برای پی��اده ک��ردن بانکداری 
 اسالمی است، گفت: این گونه بانک ها با اختصاص تسهیالت کم بهره

یا بدون بهره ب��ه مردم، می توانند  به سیس��تم بانکی کش��ور در تمام 
 بخش ها کمک کنند. سید سعید زمانیان افزود: جمع آوری پول های

سرگردان در دست مردم و رفع مشکالت مالی آنان، از دیگر کاربردهای 
بانک ه��ای خصوص��ی و قرض الحس��نه اس��ت. زمانیان با اش��اره به 
تالش های مس��ئولین بانک قرض الحس��نه  رس��الت مبن��ی بر رفع 
 مش��کالت حقوقی و مالی فرهنگیان اس��تان، تصریح کرد: بانک های

قرض الحس��نه در کمک به پیش��رفت چرخه اقتصاد کشور از اهمیت 
باالی��ی برخ��وردار هس��تند. در آیین گش��ایش این بان��ک، نماینده 
بانک مرکزی و جمعی از مس��ئوالن اس��تان حضور داش��تند. گفتنی 
اس��ت بانک قرض الحسنه رس��الت با اعطای تس��هیالت بدون بهره، 
 نخستین بانک قرض الحسنه خصوصی کشور است که در سال ۷۶ در 
 اس��تان های تهران، کرم��ان، گیالن وچند ش��هردیگر افتتاح ش��د.

هم اکنون بانک رسالت در شهرکرد در حدفاصل چهارراه بازار و میدان 
فردوسی واقع است. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری 
و امام جمعه شهرکرد 
حجت االسالم محمد علی نکونام 

 مدیریت، مه��م ترین وظیفه مس��ئوالن زم��ان وقوع حوادث اس��ت  و 
برنامه ریزی و داشتن سرعت عمل از دیگر اولویت هایی است که مسئوالن 
در زمان وقوع حوادث باید آن را مورد توجه قرار دهند، چرا که هر چه امداد 
رسانی سریع تر انجام شود، آرامش بیشتری بین مردم حاکم می شود و 
فراهم کردم اس��کان موقت برای مردم و تأمین چادر برای زلزله زدگان، 
مهم ترین نیاز است که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. نقش مردم 
در زمان وقوع حوادث و کمک 
رس��انی به حادثه دی��دگان از 
اهمیت فراوانی برخوردار است 
 که در صورت ضعف مدیریت، 
کم��ک ه��ای مردم��ی در 
 مناط��ق حادثه دی��ده، باعث 
هدر رف��ت وقت و س��رمایه و 

ایجاد نابسامانی می شود.

 مدیریت، مهم ترین اقدام 
در زمان وقوع حوادث است

چهره روزیادداشت
اختصاص دو سهمیه لیگ فوتبال به چهارمحال و بختیاری

سرپرس��ت ورزش و جوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری از اختصاص یک س��همیه 
لیگ دسته اول فوتسال و یک سهمیه لیگ دس��ته دوم فوتبال به این استان خبر داد.
عبدالرحمن قاسمی گفت: چهارمحال و بختیاری در زمینه ورزش استعداد های فراوانی دارد.
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گزارش خبری

265 هزار نفر ساعت آموزش 
هنرجویان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش فنی و حرف��ه ای چهارمحال و بختیاری 
گفت: با انعقاد تفاهمنامه ب��ا اداره کل آموزش و پرورش، 
هنرجویان شاخه کار و دانش این استان، 2۶5 هزار و 1۶۶ 

نفر ساعت آموزش می بینند.
نوراهلل س��عیدی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، 
اظهار داشت: با انعقاد یک تفاهمنامه با اداره کل آموزش 
و پرورش این استان، هنرجویان شاخه کار و دانش 2۶5 

هزار و 1۶۶ نفر ساعت آموزش می بینند.
این مس��ئول افزود: خدمات آموزش��ی مهارتی در قالب 
رش��ته های خیاطی، جوش��کاری و مکانیک خ��ودرو به 

هنرجویان ارایه می شود.
سعیدی با اش��اره به ضرورت توس��عه آموزش های فنی 
و حرفه ای بر اس��اس نیاز بازار کار، بیان ک��رد: در جهان 
فراصنعتی امروز توس��عه ب��ه معنی عام ب��دون توجه به 
آموزش ه��ای فنی و حرف��ه  ای مفهوم نخواهد داش��ت و 
انقالب علمی- فنی، انقالب��ی عمیق و کیفی در نیروهای 
 تولید و از آن جمله در نیروی انس��انی و روش های تولید 

به وجود آورده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرف��ه ای چهارمحال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: آموزش ه��ای فنی و حرف��ه ای انجام  
فعالیت هایی اس��ت که می تواند فرد را برای احراز شغل، 
حرفه و کسب و کار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در 
انجام آن افزایش دهد. وی خاطرنشان کرد: این آموزش ها، 
مهارت ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه 
دانش های خاص مربوط به شغل و در بخش های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارایه می دهد.
س��عیدی با تأکید بر این که توس��عه آموزش های فنی و 
حرفه ای در ش��رایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران 
و به ویژه شتاب دهی به فرآیند تولید امری حیاتی است، 
ابراز داشت: سرمایه گذاری های زیربنایی و افزایش ابزار 
و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه 
انسانی بالاس��تفاده مانده و یا به نحو اقتصادی و کارآمد 

مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. 
این مسئول تصریح کرد: بنابراین از ضرورت ها و الزامات 
رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد نظام آموزشی برای ایجاد 
مهارت های الزم س��رمایه انس��انی اس��ت و در این میان 
آموزش های فنی و حرفه ای تلفیقی اس��ت از علم، فن و 
هنر و نقش بسیار مهمی در تأمین نیروی انسانی کارآمد 

ایفا کرده و مضمونی توسعه ای دارد. 

دوره آموزش��ی مراقبی��ن معلولین و 
گروه 
شهرستان

  
سالمندان در منزل با حضور مدیر کل 
بهزیستی استان، معاونت توانبخشی و 
 جمعی از مربیان به مدت20 روز در بهزیس��تی استان برگزار 
می شود. حسین سعیدی مدیر کل بهزیستی استان در مراسم 
افتتاح دوره با تش��ریح فعالیت های بهزیستی در عرصه های 
مختلف به وجود29000 معلول تحت حمایت بهزیستی استان 
اشاره کرد و افزود: از این تعداد تنها3500 نفر مستمری دریافت 
می کنند و مابقی از س��ایر خدمات بهره می برند. س��عیدی از 
اجرای طرح مراقبین جهت معلولین و سالمندان به عنوان یک 
بازوی بسیار مؤثر در ارایه خدمات بهزیستی نام برد و افزود: با 
همکاری مربیان این طرح، می توان بخش عظیمی از مشکالت 

معلولین را در منزل پیگیری کرد.
مدیر کل بهزیس��تی با تش��کر از همکاری مربی��ان این طرح، 
خاطر نشان کرد: اگر چه کار در حوزه توانبخشی بسیار سخت 
است،ولی خدمت به این قشر از جامعه خود یک عبادت است 
و با تالش جهت ارتقای سطح زندگی این گروه، قطعا رضایت 
فردی نیز حاصل می شود. وی با اشاره به تعداد محدود مراکز 
ارایه دهنده خدمات به معلولین، یکی از اهداف مهم این طرح را 
بررسی و ارایه خدمات به صورت سه روز در هفته توسط مربیان 
عنوان کرد و افزود: مربیان با حض��ور در منزل معلولین به آنها 

خدمات توانبخشی و مراقبتی ارایه می دهند.
سعیدی افزود: این طرح هیچ گونه هزینه ای برای خانواده های 

دارای معلول ندارد و خانواده های معلولین از طریق این طرح، 
اطالعات الزم برای نگهداری و مراقبت از معلول را به دس��ت 

آورده و از تردد معلول به مراکز کاسته می شود. 

نشس�ت هم اندیشی بهزیس�تی و دانشگاه علوم 
پزشکی 

نشست مش��ترک بهزیستی و دانش��گاه علوم پزشکی با هدف 
رسیدگی به مسائل و مشکالت مربوط به مراکز درمان سرپایی 
اعتیاد و ارایه راهکار اجرایی با حضور حسین سعیدی مدیر کل 
بهزیستی، دکتر ایمانی رییس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین 

دو دستگاه در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.
حس��ین س��عیدی مدیر کل بهزیس��تی اس��تان با اش��اره به 
تفاهمنامه و دس��تورالعمل های مربوط به صدور مجوز مراکز 
درمان سرپایی اعتیاد،که به امضای وزارتخانه های بهداشت، 
درمان وآموزش پزش��کی و تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر کشور رسیده، خواستار پیگیری مشکالت 
صدور مجوز در این خصوص شد. در این نشست پس از بررسی 
روند اجرایی کار ص��دور مجوز مراکز س��رپایی درمان اعتیاد، 
دوطرف در خص��وص صدور مج��وز کمافی الس��ابق از طرف 
بهزیستی  و با اعالم در کمیته درمان، توافق و مقرر شد مراکز 
صرفا جهت اخذ مجوز واحد MMT به دانشگاه علوم پزشکی 
مراجعه کنند. همچنین معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی 
به عنوان نماین��ده تام االختی��ار در جلس��ات کمیته درمان 

دانشگاه علوم پزشکی استان حضور داشته باشد.

بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام)ره( چهارمحال 
و بختیاری تفاهمنامه همکاری امضا  می کنند  

اداره کل بهزیستی چهارمحال وبختیاری و کمیته امداد حضرت 
امام)ره( چهارمحال وبختیاری با هدف افزایش تعامل در راستای 
ارایه خدم��ت ب��ه محرومان،معل��والن و نیازمندان این اس��تان، 

تفاهمنامه همکاری امضا می کنند.
حسین سعیدی مدیرکل بهزیستی اس��تان در نشست مشترک 
شورای معاونین دو دستگاه، بر ضرورت افزایش تعامل و همکاری 

ای��ن دو نه��اد ب��ا توج��ه ب��ه 
مش��ترکات متعدد در اهداف 
و جامعه ه��دف، تأکی��د کرد 
و اظهار داش��ت: ب��دون تردید 
 این دو دس��تگاه با بهره گیری

 از ظرفی��ت ها،امکان��ات و 
ابزارهای یکدیگر م��ی توانند 
در ارای��ه خدمات ب��ه جامعه 
ه��دف ک��ه قش��ر نیازمن��د و 
 کم ت��وان جامع��ه را ش��امل 

می شود، موفق تر عمل کنند.
ابوالقاس��م رس��تگار مدی��ر 
 کل کمیت��ه ام��داد حض��رت 
ام��ام )ره( نیز در این نشس��ت 
خاط��ر نش��ان ک��رد: قرابت و 
نزدیک��ی ه��ای زی��ادی بین 
بهزیس��تی و کمیته امداد امام 

خمینی)ره( وج��ود دارد، از این رو هرچه تعامل این دو دس��تگاه 
بیشتر باشد، خدمتگزاری می تواند از اثربخشی باالتری برخوردار 
ش��ود. وی به تحوالت صورت گرفته در روش ه��ای ارایه خدمات 
در کمیته امداد امام خمینی)ره( اش��اره کرد و افزود: 50 مددکار 
آموزش دیده امور مربوط به 28 هزار خانواده تحت پوش��ش را در 

این نهاد بر عهده دارند.
 رس��تگار برگ��زاری همای��ش ه��ای مش��ترک، اس��تفاده از 
ظرفیت های مؤسس��ات خیریه، برگزاری کارگاه های آموزش��ی 
 مش��ترک و اس��تفاده از ظرفی��ت ه��ای کارشناس��ی و مراک��ز 
علمی- کاربردی تح��ت نظارت را از جمله زمین��ه های همکاری 
مش��ترک بین بهزیس��تی و کمیته امداد حضرت امام)ره( در این 

استان عنوان کرد. 

کوتاه از اداره بهزیستی استان چهارمحال وبختیاری 

اجرای طرح مراقبین جهت معلولین وسالمندان 

اگر چه کار در حوزه 
توانبخشی بسیار 
سخت است،ولی 

خدمت به این قشر، 
خود یک عبادت 

است و با تالش 
جهت ارتقای سطح 

زندگی این گروه، 
قطعا رضایت فردی 
نیز حاصل می شود
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ابالغ رأی
7062 شماره دادنامه: 9109970351000943، شماره پرونده: 9109980351000091، 
شماره بایگانی شعبه: 910091، خواهان: آقای محمد معینی به نشانی اصفهان خ خواجه 
عمید مجتمع امام حس��ین بوستان 6 پ 383، خوانده: آقای محمدهادی عادلی به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه طلب، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی 
می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوای محمد معینی به طرفیت محمد هادی عادلی 
به خواس��ته الزام به پرداخت چهار فقره س��فته به ش��ماره های 825729 و 659216 و 
825727 و 825728 جمعًا به مبلغ س��یزده میلیون تومان به انضمام خسارات ناشی از 
تأخیر در تأدیه و هزینه دادرس��ی، دادگاه با توجه به رونوشت مصدق سندهای مذکور 
ک��ه داللت بر طلب خواه��ان دارد و با عنایت به اینکه از جان��ب خوانده نیز دلیلی جهت 
پرداخت وجه س��فته ها ارائه نشده اس��ت دعوای خواهان را مقرون به صحت دانسته و 
مستنداً به مواد 308 و 309 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بعالوه خسارات ناشی از تأخیر 
در تأدیه این وجه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم براساس شاخص 
تورم بانک مرکزی به همراه هزینه های دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. این 
رأی غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین دادگاه است. 

میرحسینی- دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
7063 شماره دادنامه: 9109970350301200، ش��ماره پرونده: 9109980350300650، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910650، خواهان: آقای حس��ین فرحانی نژاد ب��ا وکالت آقای 
حس��ین مزاجی به نش��انی اصفهان، چهارباغ باال کوی عطاالمل��ک پ 4 واحد 2، خوانده: 
آق��ای حمیدرضا حاجی علیزاده به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان باس��تناد س��ه 
فق��ره چک به ش��ماره ه��ای 1- 91/5/12-118655، 2- 85/7/7-262986، 708525-3-

91/5/14 عه��ده بانک های ملت و س��په به مبلغ 425/000/000 ری��ال طرح دعوی نموده 
با توجه به اینکه صحت و اصالت مس��تندات مذکور از ای��راد و اعتراض مصون و مورد 
تکذیب خوانده قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها به خوانده نیز مسلم و وجود 
اصل چک ها در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخش��یده و ظهور در 
اش��تغال ذمه مش��ارالیه و طلب خواهان دارد و با توجه به اینک��ه وی هیچگونه دلیلی بر 
ب��ری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید 
ارائه ننموده و با وصف ابالغ در جلس��ه دادرسی مورخ 91/9/6 حضور نشده و در قبال 
خواس��ته خواهان دفاعی به عمل نیاورده اس��ت لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه 
دعوی مطروحه را وارد تش��خیص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک 
و م��واد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و م��اده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه 
سفر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 425/000/000 ریال 

بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 8/555/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 
خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی 
و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در 
این مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر 

استان اصفهان می باشد. اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
7064 کالس��ه: 857/90 ح/ 6، شماره دادنامه: 469-91/4/8 ش��عبه 6 حقوقی اصفهان، 
محکوم له: پرویز ش��مس با وکالت آقای حس��ین محمدیان ، محک��وم علیهما: 1- مجید 
مکتوبیان 2- خانم مریم صادقی فرزند ناصر فعاًل مجهول المکان، محکوم به: به موجب 
دادنامه ش��ماره 469-91/4/8 صادره از شعبه 6 حقوقی اصفهان محکوم علیهم محکوم 
به صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به عنوان 
اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و ح��ق الوکال��ه وکیل طبق تعرفه و خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)90/8/15( لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخ��ت مبلغ 3/250/000 ریال به 
عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت. مراتب در اجرای ماده 9 ق اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می ش��ود 
ت��ا محکوم علیه از تاریخ درج آگهی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این مرجع 
تس��لیم نماید. در این صورت اجرای احکام ش��عبه برابر مقررات ق. اجرای احکام مدنی 

اقدام خواهد کرد. فانی- مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7065 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای حس��ین ابراهیمی فر فرزند موسی شکایتی علیه 

آق��ای محمد رحمتی فرزند فضل اله دایر بر جعل و کالهبرداری و اس��تفاده از س��ند 
مجعول مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 911220 ب 16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به 
حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل 
ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 17415  ش��ریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ 
7066 نظر به اینکه آقای امین احمدی به اتهام تخریب و تهدید حس��ب ش��کایت آقای 
اکبر ش��ریفی فرزند رضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911777 د 27 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 

در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 17413  ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7067 نظ��ر به اینکه آقای مجید پورقرائی به اتهام تهیه و توزیع و نگهداری مش��روبات 
الکلی حس��ب گزارش ضابطین از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 911780 د 27 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 27 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف/ 17410 شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7068 نظ��ر به اینک��ه آقایان امیر حبیب��ی و مرتضی حبیبی به اتهام فحاش��ی، تهدید و 
مزاحم��ت تلفنی حس��ب ش��کایت آقای��ان محمدرض��ا و نادرقلی باب��ادی از طرف این 
دادس��را در پرون��ده کالس��ه 911781 د 27 تح��ت تعقی��ب اس��ت و اب��الغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی 
اصفه��ان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور 
 پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 17409

شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7069 نظر به اینکه آقای منصور ابریشم کار فرزند محمدحسین به اتهام فروش مال غیر 
حسب شکایت خانم فلور کربالیی فرزند هدایت اله از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911047 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 

در ش��عبه 15 بازپرسی دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. م الف/ 17402 دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
 

فقدان سند مالكیت
7070 نظر به اینکه آقاي محمدعلي حبیبي فرزند حبیب باارائه دو برگ استش��هادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
یک قطعه زمین ش��ماره 733 فرعي ازیکصداصلي ش��ده که س��ند مذکور در صفحه 55 
دفتر 381 بنام شمس��ي کیان ثبت وسند صادرگردیده که نامبرده بموجب سند 101286 
– 82/5/30 دفتر 4 ش��هرضا شش��دانگ رابه محمدعلي حبیبي انتقال داده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندالمثني را نموده لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي 

کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

ابالغ اجرائیه
7071 شماره پرونده: 9000400200300990/1، شماره بایگانی پرونده: 9001676/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200304245، بدینوس��یله به 1- خان��م آصفه الهامی نژاد 
فرزند حس��ین به شماره شناسنامه 2170 صادره از اصفهان 2- آقای حسین بدیعی 
فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 1663 صادره از اهواز ساکنین: 1- اصفهان بلوار 
کش��اورز خیابان ش��هید مفتح بن بست شقایق پالک بیس��ت و پنج 2- اصفهان بلوار 
کشاورز خیابان شهید مفتح بن بست شقایق پالک بیست و پنج که برابر گزارش واحد 
ابالغ نیروی انتظامی اصفهان ش��ناخته نگردیده اید اب��الغ می گردد که برابر قرارداد 
فروش اقس��اطی ش��ماره 3298-1385/11/25 تنظیمی در دفت��ر الزم االجرای بانک 
س��په شعبه خیابان مرداویج اصفهان مبلغ سی میلیون و یکصد و پنجاه و چهارهزار 
و پانص��د و هفت��اد و دو ری��ال بابت اصل، مبلغ نه میلیون و دویس��ت و ش��صت و 
پنج هزار و دویس��ت و س��ی ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 1390/5/25 
و ذمه روزانه به مبلغ ش��انزده هزار و پانصدو بیس��ت و سه ریال به مدیریت شعب 
بانک س��په منطقه اصفهان بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه 
9000400200300990/1 در این اداره مطرح می باش��د ل��ذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف/ 17164 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

حصر وراثت
7072 خانم بتول س��لطانی دارای شناسنامه ش��ماره 23 به شرح دادخواست به کالسه 
6072/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نسیم س��لطان باغشاهی بشناسنامه 83 در تاریخ 90/9/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک همسر دائمی 
و یک پدر و مادر به نام های ذیل: 1- بتول س��لطانی ش ش 23 )مادر متوفی(، 2- طیبه 
عطائی گوجانی ش ش 308 )همس��ر متوفی(، 3- جواد سلطان باغشاهی ش ش 28611 
)پدر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7073 در خصوص پرونده کالسه 991/91 خواهان عباس صادقی دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده به انتقال س��ند به طرفیت مرتضی محمدی فرزند حسن تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/12/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7074 در خصوص پرونده کالس��ه 1771/91 خواهان غالم رضا صفائیان دادخواستی 
مبنی بر انتقال امتیاز قرارداد ش��ماره 8394- حضور در دفتر ش��رکت عمران آبش��ار 
اس��پادانا به طرفیت محمدرضا کوهینی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/12/13 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی کوپایی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7076 در خصوص پرونده کالس��ه 1674/91 ش 11 خواهان اصغر آزاد دادخواس��تی 
مبنی بر صدور حکم بر محکومی��ت خوانده به مطالبه مبلغ 30/000/000 بابت یک فقره 
چک به ش��ماره 9052/93600 مورخ 90/12/11 عهده حساب جاری 1308/13809121 
به انضمام مطلق خسارات به طرفیت مهدی سلیمانیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 91/12/13 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7078 در خصوص پرونده کالس��ه 1710/91 خواهان محمدعلی تیموری دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت علیرضا کریمی- حاج علی یزدانی- محمد امامزاده 
کندازی- نصراله کرملو تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/9 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
7079 ش��ماره پرونده: 2222/91 ش 2. نام و نام خانوادگی: محمدحس��ن قدیری فرزند 
حس��ین مجهول المکان، محل حضور: ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان واقع در 
خ س��جاد ابتدای حاج رحی��م ارباب، وقت حضور: 91/12/10 س��اعت 8:15 صبح، علت 
حضور: مطالبه نفقه، دعوی شراره جمالی بطرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر 

شوید. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7080ش��ماره: 1257/91 بموجب رأی ش��ماره 1603 تاریخ 91/8/25 حوزه 32 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم��ا 1- محمود 
یاراحمدی 2- مهدی معظمی گودرزی هر دو مجهول المکان محکومند به: پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 42/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/4/30 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان س��عید هاشمی نژاد نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ نظر ش��رقی کوچه آسیاب ساختمان 151 واحد 1 صادر و اعالم 
م��ی گردد. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7081 شماره: 1258/91 به موجب رأی شماره 1600 تاریخ 91/8/25 حوزه 32 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم��ا 1- محمود 
یاراحم��دی 2- مهدی معظمی گودرزی هر دو مجهول المکان محکومند به: پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 42/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرس��ی به پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/3/30 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان س��عید هاشمی نژاد نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ نظر ش��رقی کوچه آسیاب ساختمان 151 واحد 1 صادر و اعالم 
م��ی گردد. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محک��وم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



کوله پشتی که 
به آشپزخانه تبدیل می شود!

یک مبتکر، کوله پش��تی جدیدی طراحی کرده که در بسته بندی نرم تر 
و قابل حمل تر در مقایسه با نمونه های پیش��ین ارایه شده، به آشپزخانه 
تبدیل می ش��ود. برخالف جعبه های کمپ معمولی که از مواد س��ختی 
همچون چوب و آلومینیوم س��اخته ش��ده اند، Grub Hub یک طرح 
نیمه نرم اس��ت. این کوله پش��تی دارای قالبی آلومینیوم��ی و میزهای 
پالستیکی اس��ت. چمدان طراحی ش��ده تمامی وسایل آش��پزخانه از 
قبیل ق��وری، تابه، اج��اق گاز و ادوی��ه را در خود جای داده اس��ت.کوله 
Grub Hub به ش��کل یک بس��ته قابل حمل، تا می ش��ود و مجهز به 
چرخ ه��ای تمام زمینی به منظور رل ش��دن آس��ان از خ��ودرو به محل 
اردو اس��ت. این کوله پش��تی در مح��ل اردو در عرض چن��د دقیقه برپا 
 می شود. Grub Hub دارای س��طحی آلومینیومی است که قادر است

 اجاق گازهای کمپی دوگانه سوز، یک میز تک ضلعی برای آماده کردن غذا، 
یک میز پش��تیبان برای صرف غذا، یک سینک آشپزخانه و فضای کافی 
برای ذخیره و نگهداری سایر وسایل آش��پزخانه را در خود داشته باشد.

همچنین طرح ماژوالر این ابداع امکان س��ازگار کردن قفسه ها و چیدن 
 نیازهای سازمانی و آشپزی را فراهم می کند. برج تلسکوپی کوله پشتی

مزبور دارای فانوسی برای آشپزی شبانه و صرف شام است و یک نگهدارنده 
حوله کاغذی و کیسه های خشک کننده هوا برای ظروف از دیگر تمهیدات 
ارایه شده در آن هستند. س��تون های تعبیه شده امکان سرپا نگهداشتن 
مستقیم و ثابت نگهداشتن Grub Hub را در هوای بادی فراهم می کند.

گفته می ش��ود ابداع مزبور در صورت حمل تمامی لوازم ذکر ش��ده، 20 
کیلوگرم وزن خواهد داشت.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

از ویژگی های ZCB می توان به پوشش حرارتی، قابلیت 
تهویه به طور طبیعی، تبدیل زباله ب��ه انرژی بیودیزل، 
جمع آوری آب باران و س��قف فتوولتائیک اش��اره کرد. 
سیس��تم نظارتی پیش��رفته این س��اختمان به صورت 
هوشمندانه مدیریت تمام سامانه ها برای حصول اطمینان 
از تنظیم انرژی مصرف��ی با توجه به ان��رژی تولیدی در 

ساختمان را انجام می دهد.
نخستین ساختمان بدون انتش��ار کربن در هنگ کنگ 
 Zero Carbon( »به نام »س��اختمان کرب��ن صف��ر
Building ( که به اختصار ZCB ش��ناخته می شود، 
عملیاتی شده است. این س��اختمان توسط »رونالد لو« 
و شرکا  طراحی شده و از راهبردهای طراحی تأثیرپذیر 

برای کاهش مصرف انرژی بهره می برد.
از ویژگی ه��ای ZCB می ت��وان به پوش��ش حرارتی، 
قابلیت تهوی��ه به طور طبیع��ی، تبدیل زبال��ه به انرژی 
بیودی��زل، جم��ع آوری آب باران و س��قف فتوولتائیک 
 اشاره کرد. سیس��تم نظارتی پیش��رفته این ساختمان 
به ص��ورت هوش��مندانه مدیریت تمام س��امانه ها برای 
حصول اطمینان از تنظیم انرژی مصرفی با توجه به انرژی 

تولیدی در ساختمان را انجام می دهد.
در حال حاضر، امکان بازدید از این ساختمان و باغ های 
اطراف آن برای عموم فراهم بوده و انتظار می رود ساالنه 
بیش از40 هزار نف��ر از آن بازدید کنن��د. هدف ابتدایی 
ZCB همان گونه که اشاره ش��د کاهش مصرف انرژی 
و تولید آن در همین مکان ب��وده و در دیدگاهی کلی تر 
توسعه زندگی با انتش��ار کربن پایین و ارایه فناوری های 

مرتبط با آن را هدف گذاری کرده است.
پوشش حرارتی این ساختمان به صورت مکانیکی قابلیت 
خنک یا گرم شدن را دارد و همچنین، می توان در شرایط 

آب و هوایی مناسب آن را باز کرد. 
 کاهش س��ر و ص��دای ترافی��ک، جم��ع آوری بیش از

50 درصد آب توفان و کاهش اثر گرمایی جزیره با توجه 
به طراحی محیط اطراف از دیگر ویژگی های این مجموعه 

محسوب می شود. 
پنل های خورش��یدی فتوولتائیک که روی س��قف قرار 
دارند، برق م��ورد نیاز س��اختمان را تأمی��ن می کنند. 
ضایعات روغن پخت و پز نیز برای تولید بیودیزل استفاده 

می شود.

فناوری

عکس نوشت

پرواز دسته جمعی سارها

ساختمان کربن صفر

هواپیما می تواند در کمت��ر از 4۷ ثانیه بین 
دو جزیره به پرواز درآید. بلیت دو طرفه این 

پرواز حدود۳۳ دالر قیمت دارد.
کمپانی هواپیمایی ل��وگان ایر قرارداد پرواز 
 بی��ن دو جزیره را در اس��کاتلند بس��ته که 
کوتاه ترین مس��یر هوایی جهان محس��وب 

می شود.
پرواز بین دو جزیره اورکنی و پاپا وس��ترای 

است که 1/6 کیلومتر از هم فاصله دارد.
هواپیما می تواند در کمت��ر از 4۷ ثانیه بین 
دو جزیره به پرواز درآید. بلیت دو طرفه این 

پرواز حدود۳۳ دالر قیمت دارد.
پاپا وسترای یکی از مناطق مورد عالقه انگلیسی هاست و به همین خاطر سفر به این جزیره 

برای خیلی از مردم لذت بخش است.
گفته می ش��ود برعکس این مس��یر، طوالنی ترین مس��یر هوایی جهان بین س��نگاپور و 
نیویورک است که توسط خطوط هوایی سنگاپور به طول 152۹۸ کیلومتر انجام می شد 
که لغو شده و اکنون پرواز سیدنی به داالس به طول 1۳۸0۳ کیلومتر، طوالنی ترین خط 

هوایی محسوب می شود.

یک معلم آمریکایی ب��ه دلیل بیماری عجیبی 
 که باعث ت��رس وی از ک��ودکان می ش��ود از

 مدرسه ای که در آن کار می کرد اخراج شد.
خان��م »ماری��ا والت��ر« در یک دبیرس��تان در 
 اوهایو درس زبان فرانسه و اسپانیایی تدریس

 می کند، اما زمانی که مدرس��ه از وی خواست 
در مقط��ع پایین ت��ری تدری��س را ادامه دهد 
مش��کالت وی آغ��از ش��د. ب��ه همی��ن دلیل 
از اولی��ای مدرس��ه ب��ه دادگاه ش��کایت کرد 
و عنوان کرده اس��ت یک نقط��ه ضعف بزرگ 
دارد و  مدرس��ه از این جریان کامال مطلع بوده 
اس��ت، اما اکنون ب��ا درخواس��ت از وی برای 

تدری��س در مقطع پایی��ن تر و عدم پذی��رش او، گفته ش��ده که وی بای��د از کار اخراج ش��ود. 
این معلم61 س��اله از ی��ک بیماری عجی��ب رنج می ب��رد. او دچار ت��رس از بچه هاس��ت و در 
دادگاه عنوان کرده اس��ت که اولیای مدرس��ه از بیماری وی مطلع هس��تند و با ای��ن کار تنها 
قصد اخ��راج وی را دارن��د. او به عنوان م��درک، پرونده های پزش��کی خود را ک��ه در آنها ذکر 
 ش��ده اس��ت وی در مقابله با بچه ها دچار اضطراب و اس��ترس و فش��ار خ��ون و کابوس های

شبانه می شود را به دادگاه ارایه کرده است.

بیماری عجیب خانم معلم! کوتاه ترین مسیر هوایی جهان فقط ۴۷ ثانیه!
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