
 دعوا برسر داغ ترین صندلی 
چهارراه تختی 

»گلوله به سر« 
استالونه اصابت کرد

دنياي سريع و شهري با شهروندان کند

آيا اداره ورزش به سرنوشت ارشاد دچار می شود؟ 

 رضايت 70درصدی مردم
از شهرداری اصفهان مطلوب نيست 3

جمعيت زندانيان ايران 
۳۳ هزار نفر کم شد 27

 ايستگاه های تلفن همراه
5 ۳2 درصد رشد داشته است

 پای نظام و رهبری 
تا آخر ايستاده ام

حضور پرشور مردم اصفهان در 22 بهمن

مودت و برادری من و رهبری از همان ابتدا تا امروز مصداق عینی 
اخوت فی اهلل است؛ اخوتی که خیلی ها از ابتدای انقالب تا امروز 
سعی کرده اند بنا بر اقوال سیاسی رایج، بر آن خدشه وارد کنند که 
به فضل الهی و به دعای خیر امام راحل )ره( ناکام مانده و خواهد 
ماند. احساس برادری ما در تمامی این سال ها از همان روزهای...

 »دولت همه« يا 
»دولت خودروسازان«؟!

َمَث��ل خودروس��ازان وطن��ی ، َمَث��ل آن گرب��ه ای 
اس��ت که هر طور بین��دازی اش، چهار دس��ت و پا بر 
زمین می آی��د. البته اش��کالی هم ن��دارد؛ هیچ کس 
 دوس��ت ندارد کارخان��ه ه��ای وطنی اش ب��ه جای 
چهار دست و پا افتادن، با س��ر به زمین بخورند و کلی 
کارگر بیکار شوند و از نان خوردن بیفتند. در یکی،دو 
سال اخیر که بازار ارز متشنج شده و دالر و یورو و سایر 
ارزهای معتبر و غیرمعتبر خارجی از ریال وطنی پیشی 

گرفته اند، کلی کارگاه و کارخانه به خاک سیاه...

س: حميدرضا نيکومرام/ زاينده رود[
]عک
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اکران برای صندلی خالی؟!
5

 حماسه 22 بهمن در چهارمحال و بختیاری 
7

آرمان ابدی انقالبی ترین مردم

 برای اولین بار نیست که دعوا بر سر تغییرات و انتخاب جانشین 
برای رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان باال گرفته 
است. پیش از این و در زمان رشید خدابخش، مدیرکل قبلی نیز 
این موضوع مطرح و پیش از آن که راه به جایی ببرد، با برکناری 
خدابخش همراه ش��د. اما گویا دوباره نوش��تن این قصه از سر 
گرفته شده و محمدرضا جواهری حاال بعد از گذشت چندماه 
حضور در اصفهان و آشنایی نس��بی از اوضاع ورزش اصفهان، 
به جمع بندی مدیر قبلی رس��یده و خواهان تغییرات در اداره 

ورزش شهرستان شده است؛ اداره ای که در این چندسال اخیر 
 واقعاً خروجی قابل قبول و استنادی نداشته و اگر هم بوده در 
 بی خبری کامل ص��ورت گرفته که حتی مدی��رکل هم از آن 
بی خبر است! اما این فقط نگاه کردن به یک بعد قضیه است و 
زمانی که از زاویه دید احمد جمشیدی به عنوان رییس کنونی 
اداره ورزش و جوانان شهرس��تان و یارانش ب��ه این قضیه نگاه 

می کنیم، یاد مثل معروف می افتیم: » بی مایه فطیر است.«

 رونمایی از نسل جدید
 پهپاد ایرانی

 هنوز با رضایت 
صددرصدی فاصله داریم

 کشور به احزاب سالم 
نیاز دارد

بانکداری دولتی، مانع 
افزایش سرمایه بانک ها  

 کی روش
 خریدار ناز نیست!
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همه شهر، منتظرپهن شدن  پهناي باند

ادامه در صفحه 6

3 با چرخي در سطح ش��هر با مش��اهده کارخانجات، ادارات 
دولتي، مراکز حمل و نقل و ... تفاوت فاحش��ي را به نسبت سال هاي 
گذشته مشاهده مي کنیم  و آن مراجعه اقشار مختلف مردم به پاي 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه ش��ماره 1010/ ش/ ش مورخ 90/12/17 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی و از محل 

اعتبارات شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
1- اجرای ورودی پارک ساحلی با اعتبار 1/000/000/000 ریال
2- تکمیل فاز یک پارک ایرانی با اعتبار 1/500/000/000 ریال
3- اجرای فاز دوم پارک ایرانی با اعتبار 1/000/000/000 ریال

ل��ذا کلی��ه متقاضی��ان حداکث��ر ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوش��نبه م��ورخ 
 91/11/30 فرص��ت دارن��د جهت دریافت اطالعات بیش��تر به س��ایت ش��هرداری
 www.sh-sedehlenjan.ir و اخ��ذ مش��خصات پ��روژه و اس��ناد مناقصه به 

ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه

محمدرضا عبدانی- شهردار سده لنجان

شهرداری خوراسگان در نظر دارد زمين تجاری به مساحت 99/32 
مترمربع ب�ه آدرس خيابان ارغواني�ه، مجموعه ميزبان�ی با قيمت 
كارشناسی به ازاء هر مترمربع 7/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه به جز 
ایام تعطیل تا پایان وقت اداری جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری 
مراجعه و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 91/12/6 جهت تسلیم مدارک اقدام 

نمایند.
www.Khorasgan.ir :سایت اینترنتی شهرداری خوراسگان

آگهی مزایده )نوبت سوم(

شهــرداری خـوراسگـان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 انتقاد مرکز پژوهش های مجلس
از پیشنهاد نفتی دولت برای بودجه ۹۲  
مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهاد نفت90 دالری از سوی دولت برای 
بودجه 92 را در نظر گرفتن حد باالی بهای نفت در میان س��ایر کشورها 

اعالم کرد.
 دفتر مطالعات ان��رژی، صنعت و مع��دن مرکز پژوه��ش های مجلس 
ش��ورای اس��المی اعالم کرد: از لحاظ نظری و عملی، س��رازیر ش��دن 
درآمدهای نفتی موج��ب افزایش ذخایر مالی و ارز خارجی می ش��ود و 
کش��ور را با مس��أله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری 
داخلی و خارج��ی روبه رو م��ی کند و عک��س آن کاه��ش درآمدهای 
 نفتی نیز مس��تلزم آن می ش��ود ک��ه دولت ب��رای تأمی��ن بودجه خود 
استراتژی های جدیدی را در الیحه بودجه خود قرار دهد، اما اهمیت مسأله 

در کشورهای گوناگون، متفاوت است.

بازرسی دادستانی از دفتر مرتضوی
یک منب��ع آگاه در گفتگو با فارس درباره بازرس��ی دادس��تانی تهران از 
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پس از دستگیری سعید مرتضوی 
سرپرس��ت س��ازمان تأمین اجتماعی از دادس��تانی تهران برای بررسی 
دوربین های نصب شده در سازمان به دفتر کار مرتضوی و حوزه ریاست 
مراجعه کردند. وی ادامه داد: پس از آزادی مرتضوی حدود 8 نفز از اعضای 
حوزه ریاست سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی برای ارایه توضیحاتی 
احضار شدند و در حال حاضر نیز آزاد هس��تند. این مقام مسئول درباره 
آزادی مرتضوی بیان داشت: مبلغ وثیقه آزادی مرتضوی هنوز مشخص 

نشده است.

حضور حسن روحانی در انتخابات 
جدی تر شده است  

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: این حزب جلسات خود را به منظور 
بررسی انتخابات سال آینده به صورت منسجم برگزار کرده و به طور قطع 
در نیمه دوم اس��فندماه کاندیدای مورد نظر خود را معرفی خواهد کرد. 
غالمعلی دهقان با اشاره به این که حزب اعتدال و توسعه قطعا گزینه ای 
مستقل را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی خواهد کرد، 
درباره کناره گیری حسن روحانی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده خاطر نشان کرد: طرح چنین مباحثی دامن زدن به شایعات 
است، چرا که بنا بر اطالعات موجود، مشخص شده حضور حسن روحانی 

در انتخابات 92 جدی تر شده است.  

 اصالح طلبان در انتخابات 
به اجماع نمی رسند

مصطفی هاشمی طبا با اشاره به تعدد کاندیداهای اصالح طلب در انتخابات 
گفت: آقایان باید اول ببینند می توانند انتخاب ش��وند، بعد اعالم حضور 
کنند. وی با اشاره به تعدد حضور ش��خصیت های مختلف اصالح طلب 
تأکید کرد: با وضعیت فعلی فکر نمی کنم اجماع بر روی یک نفر صورت 
گیرد. هاشمی طبا در پاسخ به این سؤال که از میان شخصیت های موجود 
 که اع��الم آمادگی کرده ان، از ک��دام یک حمایت خواهی��د کرد، گفت: 
نمی توانم از میان افراد موجود، نام کس��ی را به عنوان نامزد مورد عالقه 
ام ببرم، چون کس��ی را ندارم! اف��رادی چون محمدرض��ا عارف، محمد 
شریعتمداری، مصطفی کواکبیان، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، 
محمدعلی نجفی و مسعود پزشکیان از جمله چهره های سیاسی هستند 
که تاکنون اعالم کاندیداتوری کرده و یا برخی از گروه ها و تش��کل های 

اصالح طلب از آنها برای حضور در انتخابات آتی دعوت کرده اند.

تحریم ایران بی ثمر است
معاون اروپ��ا و آمریکای وزارت ام��ور خارجه با تأکید ب��ر این نکته که 
دوره اس��تفاده از ابزار تحریم اقتصادی برای به زانو درآوردن کش��ورها 
گذشته اس��ت، گفت: تحریم ها و فش��ارها، رویکردی غیرسازنده است 
که نه تنها مشکلی از اختالفات موجود ایران و غرب را حل نکرده، بلکه 
باعث پیچیده تر شدن وضعیت می شود. علی اصغر خاجی افزود:توجه 
 به یافت��ن راه حل هایی غیر از مس��یر فش��ار و تحریم که کش��ورهای 
تحریم کننده را بیشتر متضرر می کند در حل اختالفات مؤثرتر خواهد بود.

به دنبال ریاست نیستم
محسن رضایی با تأکید براین که باید در شرایط فعلی، خود را برای یک 
جهاد آماده کنیم، یادآور شد: من دنبال ریاس��ت نیستم و این شرایط از 
مدت ها قبل پیش بینی شده بود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اخذ مدرک دکترای اقتصادی خود را بر اس��اس پی��ش بینی های قبلی 
عنوان کرد و گفت: امیدوارم ب��ا حمایت مردم بتوانم آن خدمتی را که در 
روزهای جنگ به امام کردم، امروز به رهبر معظم انقالب و مردم بکنم. وی 
درخصوص ائتالف نیروهای انقالبی و این که تعدد کاندیداها باعث کاهش 
آراء می شود، یادآور شد: دغدغه امروز کش��ور این است که دولت آینده 
بتواند کشور را اداره کند و من از تمام ظرفیت ها و استعدادهای نخبگان در 

شأن خود آنها استفاده می کنم.

چند ماه است که موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا، به بخش 
مهمی از اخبار و تحلیل های رسانه های داخلی و خارجی تبدیل 
شده و بحث و گمانه زنی درباره آن شدت یافته است. در این میان، 
رهبر معظم انقالب در بیاناتی، نکاتی بس��یار مهم را در این زمینه 
مطرح کردند. توجه به ابعاد مختلف این سخنان روشن می سازد 
که چرا مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی به صالح کشور و انقالب 
نیست. رهبر معظم انقالب در بیاناتی به بیان مواضع خود در قبال 
پیشنهاد مذاکره آمریکا پرداخته و اشاره کردند که در شرایط عدم 
ایجاد تغییر در رویکردها و رفتارهای آمریکا، مذاکره در ش��رایط 
تهدید و فشار هیچ معنا و مفهومی ندارد. ایشان همچنین به دالیلی 
که هم اکنون مقامات آمریکایی را به صحبت از مذاکرات سوق داده، 

اشاره فرمودند.
توجه به س��خنان حضرت آیت اهلل خامنه ای، چند محور بس��یار 
مهم را در سخنان ایشان روشن می سازد که به خوبی بیانگر دالیل 
محقق نشدن مذاکره با آمریکا تاکنون و همچنین زمینه ها و شرایط 

الزم برای تحقق احتمالی چنین امری است.
پیش از هر چیز، باید به بخش��ی از س��خنان رهب��ر معظم انقالب 
اش��اره کرد که به مهم ترین پیش ش��رط الزم برای مذاکره اشاره 
 داشت؛ یعنی »حسن نیت«. ایشان فرمودند: »مذاکره برای اثبات

حسن نیت است، شما از سر سوءنیت ده ها کار انجام می دهید و بعد 
به زبان می گویید مذاکره! آیا ملت ایران می تواند باور کند که شما 

حسن نیت دارید؟«
در این رابط��ه باید گفت که آنچه از رفتار آمریکا در طی س��ه دهه 

 گذش��ته در قبال جمهوری اس��المی ایران برمی آید، جز فقدان 
حس��ن نیت چیز دیگری نیس��ت و این روند در ماه های اخیر نیز 

تغییری نکرده تا بتوان به آن به عنوان نشانه ای مثبت امید بست.
در آخرین نمونه از این دس��ت، در حالی که اتحادیه اروپا با علم به 
ضعف پایه حقوقی تحریم های ایران، طی روزهای اخیر اقدام به لغو 
تحریم های وضع شده علیه دو بانک ایرانی کرده و ناظران معتقدند 
در این روند پی��ش تر نیز خواهد رفت، آمریکا درس��ت همزمان با 
طرح موضوع مذاکره، تحریم های جدیدی را علیه ایران به تصویب 
رس��انده که کل پرداخت های حاصل از فروش نفت ایران را هدف 

قرار می دهد.
 اصوال در عرصه دیپلماس��ی، آنچه به عنوان مهم ترین زمینه ساز

انج��ام مذاکره، آن ه��م میان دو کش��ور کامال متع��ارض در نظر 
گرفته می شود، اعتمادسازی متقابل است، اما این موضوع؛ یعنی 
اعتمادس��ازی، دقیقا نکته ای اس��ت که هی��چ گاه در رفتار طرف 

آمریکایی مشاهده نشده است.
در حقیقت، آمریکایی ها روز به روز با افزایش فش��ارها و تحریم ها 
س��عی دارند به زعم خود ایران را به مذاکره متقاعد کنند تا در این 
روند، نهایت امتیازی که احتماال به ایران بدهند، »کاهش« بخشی 
از تحریم هایی باشد که شاید روز قبل به تصویب دولت این کشور 

رسیده باشد!
بر این اساس، رهبر معظم انقالب با اشاره به نبود حسن نیت در میان 
آمریکایی ها، دقیقا مهم ترین مانع انجام هرگونه مذاکره دوجانبه 
را مورد اشاره قرار دادند. هرچند ایش��ان فرمودند »من دیپلمات 

نیستم، انقالبی ام و صریح، صادقانه و قاطعانه حرف می زنم«، اما 
این سخنان نشان داد که ایشان بیش از هر مقام دیپلماتیک کشور 

به زمینه های الزم برای انجام مذاکره آگاه هستند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اش��اره به ادعاهای آمریکایی ها درمورد مسئولیت مذاکرات اشاره 
کردند: »توپ در زمین شماست، چرا که شما باید پاسخگو باشید.

آیا سخن گفتن از مذاکره همزمان با ادامه فش��ار و تهدید،  اصوال 
معنایی دارد؟«

جالب این که تنها س��اعاتی پس از این سخنان، »ویکتوریا نولند« 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا طی س��خنانی بار دیگر به طور 
مس��تقیم اش��اره کرد که »توپ در زمین ایران« است و این طرف 
ایرانی اس��ت که باید درباره ورود به مذاک��رات تصمیم بگیرد. وی 
در عین حال، بار دیگر تهدید کرد در صورت عدم حصول نتیجه از 
مذاکرات، فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت. این خود، مهم ترین 
مؤید سخنان رهبری بود که نشان داد حتی پس از این موضعگیری 
آشکار از سوی ایشان نیز روند رفتار آمریکایی ها تغییر نکرده است.

در نهایت، نکته بسیار مهم دیگری که مورد اشاره رهبر معظم انقالب 
قرار گرفت، دلیل تمایل آمریکا به مذاکره با ایران در شرایط کنونی 
بود. ایش��ان در این زمینه چنین گفتند: »ما نیاز آنها به مذاکره را 
درک می کنیم، چون سیاس��ت خاورمیان��ه ای آمریکایی ها دچار 
شکست ش��ده و آنها برای بازسازی این شکس��ت، نیاز دارند برگ 

برنده ای رو کنند«.
این نکته؛ یعنی نیاز آمریکا به خروج از بن بس��ت سیاس��ت های 
خود در خاورمیانه، موضوعی است که به صراحت مورد اشاره خود 
تحلیلگران آمریکایی نیز قرار می گیرد. شرایط متحول منطقه پس 
از وقوع تحوالت بیداری اس��المی، جوی از عدم اطمینان را برای 
آمریکایی ها به وجود آورده که عمال تکیه گاه های سیاسی آنان در 

منطقه را با تزلزل مواجه کرده است.
از س��وی دیگر، برنامه آمریکایی ها برای خروج هرچه سریع تر از 
افغانس��تان و همچنین تحوالت سیاس��ی در عراق، نیاز به کسب 
اطمینان خاطری ب��رای از میان نرفتن دستاوردهایش��ان در این 
کشورها را بیش از پیش مطرح س��اخته است. پیش نرفتن اوضاع 
در سوریه بر وفق مراد آمریکا نیز دلیل دیگری است که این کشور 

را به ضرورت توجه به نقش ایران در منطقه آگاه تر ساخته است.
به این ترتیب، آمریکا اکنون در شرایطی اس��ت که از یک سو نیاز 
مبرم خود به مذاکره و توافق با ایران را احساس می کند و از سوی 
دیگر، نمی خواه��د با کوتاه آم��دن از مواضع پیش��ین، در وجهه 
»ابرقدرتی« خود خلل ایجاد کن��د. نتیجه طبیعی این روند، ادامه 
سیاست ها و رفتارهای پیشین است که قاعدتا نخواهد توانست در 

حصول نتیجه ای در رابطه با ایران، به این کشور کمک کند.

مذاکره با آمریکا؛ بحثی که دوباره این روزها داغ شده است 

مخالفت صهیونیست ها درچه شرایطی می توان با آمریکا  مذاکره کرد؟
ازتوافق ایران و آرژانتین

»دویچه وله« آلمان با اش��اره ب��ه توافق ای��ران و آرژانتین 
برای تش��کیل یک کمیته حقیقت یاب درباره انفجار مرکز 
 تجاری»آمیا« در ادامه فضا سازی رسانه ای صهیونیست ها

علیه جمهوری اسالمی ایران ادعا کرد جامعه یهودیان آرژانتین با 
توافق دولت آرژانتین و جمهوری اسالمی ایران مخالفند. 

محکومیت فتوای شیخ سلفی 
در مصر

»محمود شعبان« شیخ سلفی و استاد بالغت دانشگاه االزهر، 
طی فتوایی اعالم کرده است که براس��اس قوانین اسالمی، 
محمد البرادعی و صباحی به خاطر فعالیت هایش��ان سزاوار 
مرگ هس��تند. این فتوا موجب تنش جدیدی در مصر شده 
است.»بدر ش��افعی« یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت 
 وابس��ته به اخوان المس��لمین مصر گفت: االزه��ر و احزاب 
اس��الم گرا ضمن محکوم کردن این فتوا تأکید کرده اندکه 
اختالفات سیاس��ی به معنی قتل مخالفان نبوده و اختالف 
در روند سیاسی، امری طبیعی است که تکلیف آن با صندوق 

های رأی مشخص می شود.

حزب اهلل لبنان 
مذاکره با آمریکا را نپذیرفت

حزب اهلل لبنان، درخواس��ت آمری��کا برای مذاک��ره با این 
 کش��ور را نپذیرف��ت. ش��یخ نعیم قاس��م مع��اون دبیرکل
 ح��زب اهلل لبن��ان اع��الم ک��رد: ایالت متح��ده آمری��کا از

حزب اهلل خواسته تا پای میز مذاکره بنشیند و حزب اهلل لبنان 
این درخواست را رد کرده است. 

 آمریکا ادعا می کرد
اسد دو ماهه سقوط می کند

»نوری مالکی« نخس��ت وزیر ع��راق در گفتگو ب��ا روزنامه 
»الشرق االوسط« مقاومت نظام س��وریه در برابر گروه های 
مس��لح و س��قوط نکردن آن را امری مورد انتظ��ار عنوان و 
خاطرنش��ان کرد: این مس��أله از همان ابتدا کامال مشخص 
بود و من این موضوع را به رییس جمهور آمریکا، معاون وی 
و »هیالری کلینتون« اعالم کردم، اما آنها ادعا می کردند که 

بشار اسد در مدت دو ماه سقوط خواهد کرد. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 پای نظام و رهبری 
تا آخر ایستاده ام

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  

 مودت و برادری من و رهبری از همان ابتدا تا امروز مصداق عینی اخوت 
فی اهلل است؛ اخوتی که خیلی ها از ابتدای انقالب تا امروز سعی کرده اند بنا 
بر اقوال سیاسی رایج، بر آن خدشه وارد کنند که به فضل الهی و به دعای 
خیر امام راحل )ره( ناکام مانده و خواهد ماند. احساس برادری ما در تمامی 
این سال ها از همان روزهای همسنگری در دوران مبارزه تا امروز نه تنها 
 لحظه ای کم نشده، بلکه همواره بر آن افزوده شده. خناسان اختالف افکن

داخلی و خارجی هم به هر نیتی 
که بر طبل اختالف من و رهبری 
می کوبند، بر طبل تو خالی می 
کوبند، چرا که ت��ا امروز لحظه 
ای ایش��ان را تنها نگذاشته ام 
و انش��اءاهلل تا زمانی که زنده ام 
نخواهم گذاش��ت. تا نفس دارم 
پای هر مأموریت و تکلیفی هم 
درباره نظام و رهبری ایستاده ام.
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۲
آمریکایی ها نیازمند مذاکره با ایران هستند

حسین شیخ االسالم مشاور امور بین الملل رییس مجلس با تأکید بر این که اگر آمریکایی ها در 
پیشنهاد مذاکره خود صادق هستند، تمام فشار هایی را که به وجود آورده اند بردارند، گفت: آنها 

در منطقه شکست خورده اند و مذاکرات را به عنوان یک برگ برنده می خواهند.

 کاندیداتوری ام 
قطعی است

رونمایی از نسل جدید 
پهپاد ایرانی

حجت االسالم علی فالحیان وزیر اطالعات دولت هاشمی رفسنجانی و نماینده 
مجلس خبرگان رهبری در راستای اتفاقات اخیر مجلس اظهار داشت: با توجه 
به اتفاقات اخیر که در مجلس شورای اسالمی افتاد و با توجه به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب در خصوص»وحدت«باید گفت که سیاستمداران باید رویکرد 
وحدت داشته باشند. این حوادث اخیری که در مجلس افتاد ناخواسته بوده و 
یقینا  رهبر معظم انقالب خودشان به شکل خوبی این مشکل را حل می کنند 

تا اختالل در وحدت به وجود نیاید. 
  وی ادامه داد: امسال اگر مردم بخواهند، من کاندیدا می شوم. طبیعتا تاکنون 
درخواست مردم در راس��تای کاندیدا شدن بنده بس��یار بوده و  به حد نصاب 
رسیده است، بنابراین بنده در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوم. وی 

گفت: برنامه های خاص بنده در راستای مبارزه با گرانی و ایجاد اشتغال است.

امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( 
درخصوص انعقاد قرارداد های نظامی با کش��ورهای همس��ایه و دوست، 
گفت: اگر تدابیر س��تادهای باالدس��تی  بر این امر باشد، هم در رزمایش 
مشترک و هم در بخش انتقال تکنولوژی فعالیت می کنیم، اما اگر اینچنین 
نباشد، اصراری هم نداریم. وی در خصوص دستاورد های قرارگاه پدافند در 
حوزه هواپیماهای بدون سرنشین، از رونمایی جدیدترین نسل پهپاد های 
 حازم در ر ژه نیروهای مس��لح خبر داد و افزود: درم��ورد پهپاد به عنوان 
الیه پنهانی، م��ا نمونه های پهپاد»ح��ازم« را هم اکن��ون در بخش های 
شناسایی و در سه س��طح اس��تفاده می کنیم و امید دارم که در رژه 29 
فروردین س��ال 92، پهپادی از این نس��ل را به رخ جهانیان بکش��یم که 

بی نظیر است.

بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی اظهار 
داشت: ضرورت کار تشکیالتی منسجم و با برنامه به منظور 
تسلط بر مسائل برای همگان آش��کار شده است.بادامچیان 
خاطرنش��ان کرد: مملکت نیاز به احزاب س��الم دارد وگرنه 
احزاب غیر س��الم از زمان مش��روطه تا به حال جز دردسر، 

سودی برای مملکت نداشته اند.
به گفته وی باید در مجموعه ها نظرات بیان شده مورد بحث 
 و بررس��ی قرار گیرد و در نهایت یک صدای حس��اب شده 
از آن جمع شنیده شود. بادامچیان افزود: تشکل های صنفی، 
 فرهنگی و سیاس��ی فراگیر و غیرفراگیر باید بر روی فضایی 
که  رهبر معظم انقالب در س��فر کرمانش��اه ترسیم کردند 
کار کرده و ابع��اد آن را در ذهنیت و عینی��ت تبیین کنند. 
وی تصریح کرد: شهید بهش��تی تا روزی که در قید حیات 
بود بر ضرورت وجود حزبی خدامح��ور تأکید کرد و اعتقاد 
داشت تا چنین حزبی در کشور وجود نداشته باشد، همواره 
مشکالت وجود خواهند داشت.  بادامچیان ادامه داد: آنچه در 
مجموعه های اصولگرایی همواره باید مد نظر باشد این است 
که اصولگرا در رقابت سیاسی شرکت می کند و با جدیت نیز 
به فعالیت می پردازد، اما برای او رضایت خدا از منافع حزبی 
و گروهی مهم تر اس��ت و در چنین فضای تکیلف مدارانه ای 

شکست معنا ندارد.

محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به مصر در گفتگو با 
روزنامه  الشرق االوسط چاپ لندن با اش��اره به آینده روابط 
تهران با قاهره اظهار کرد: روابط با مصر بسیار محکم، گسترده 
و شکوفا خواهد بود. اهم سخنان رییس جمهور را به نقل از 

ایسنا بخوانید:
• درباره تأثیر روابط تاریخی میان اخوان المس��لمن مصر و 
انقالب اسالمی ایران بر روابط تهران –قاهره بعد از انتخاب 
محمد مرسی باید گفت، کس��ی نمی تواند دوستی میان دو 
ملت را از بین ببرد، حتی اگر کسانی در کمین باشند. ما مصر 
را دوست داریم و خواهان ایجاد روابط محکم و استراتژیک 

با آن هستیم. 
• نشس��ت در االزهر برای تحقق همبس��تگی با برادرانمان 
بود که طی آن موضوعات خوب و مس��ائل مهم بین المللی 
 مورد بررس��ی قرار گرفت. معتقدیم که باید بر س��ر اهداف 
بزرگی برای تحقق وحدت و همبس��تگی به توافق برس��یم 
اما برخی تنگ نظران موجب بروز اختالف نظرها می ش��وند 
و می خواهند انس��ان های مؤمن و موحد به مسائل کوچک 

مشغول شوند. 
• از دولت بحرین می خواهیم تا به خواست مردمش احترام 
بگذارد. من هرگونه دخالت ای��ران در امور داخلی بحرین را 

تکذیب می کنم. ما هیچ دخالتی در مسائل بحرین نداریم. 

در پی انتش��ار تصاویری مبنی بر مصافحه )دس��ت دادن( 
علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسالمی ایران در برلین 
و »کالدیا رث« رییس حزب س��بزهای آلمان در حاش��یه 
کنفرانس امنیتی مونی��خ در برخی رس��انه ها، خبرگزاری 
فارس در تماس با شیخ عطار درباره تصاویر و اخبار منتشره 
 س��ؤال کرد که وی ضم��ن رد هرگونه مصافح��ه گفت: روز 
یک شنبه هفته گذشته زمانی که در سالن کنفرانس امنیتی 
مونیخ نشس��ته و منتظر حضور علی اکبر صالحی وزیر امور 
خارجه در محل س��خنرانی بودم، خان��م رث از کنار من رد 
شد و احوالپرسی کرد. وی با این توضیح که سالن کنفرانس 
شبیه سالن سینماست و من بین دو ردیف صندلی نشسته 
بودم، اظهار داشت: به لحاظ شرعی و با توجه به مقررات، ما با 
زنان دست نمی دهیم و به همین خاطر من دستم را به نشانه 
احترام بلند کردم، نه این که دس��تم را به نشانه دست دادن 
دراز کنم و خانم رث نیز دستش را بلند کرد، البته فاصله کم 

بود، ولی هیچ مالمسه ای صورت نگرفت. 
 ش��یخ عطار با اش��اره به این ک��ه روزنامه» بیل��د« حامی 
صهیونیس��ت ها و همچنین گروهک تروریس��تی منافقین 
است، ادامه داد: حتی در مقررات اس��تخدامی این روزنامه 
از خبرنگاران و کادر اداری تعهد کتبی گرفته می شود که از 

اسرائیل انتقاد نکنند. 

آمار کلی و جزئی زندانی��ان در تمام کش��ورهای جهان در 
مدیریت آم��وزش و پژوهش س��ازمان های بی��ن المللی و 
سازمان های مردم نهاد نقش بسزایی ایفا می کند، به نحوی 
که می توان بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار 
صحیح با زندانیان، حقوق زندانی و اصالح قوانین کیفری و 
جزائی در کشورهای جهان را به عنوان مهم ترین مؤلفه های 
پژوهش��ی دانس��ت. مرکز مطالعات بین المللی زندان های 
جهان سال هاس��ت که با جمع آوری آخرین آمار زندانیان 
جهان از بیش از220 کش��ور توانسته اس��ت بستر مناسبی 
 برای تحقیقات و پژوهش های کارشناسان، جرم شناسان و

جامعه شناسان فراهم کند. بر اس��اس آخرین آمارهای این 
مرکز، آمار زندانیان ایران در این سایت از250 هزار به 217 
هزار نفر کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، 222 کشور 
جهان آمار زندانیان خود را به این مرکز جهانی هر شش ماه 
یک بار اعالم می کنند که بر اس��اس آخرین آمارها کش��ور 
دانمارک کمترین و آمریکا بیش��ترین آمار زندانیان جهان 
را از آن خود کرده است. این در حالی است که غالمحسین 
 اسماعیلی رییس س��ازمان زندان های کش��ور گفته است:

 43 درص��د زندانی��ان را مجرمان مواد مخ��در و 28 درصد 
زندانیان را سارقان تشکیل می دهند که این آمار چند ماهی 

است که ثابت است.

بین الملل سیاست خارجیانتخابات قوه قضائیه

 کشور به احزاب سالم 
نیاز دارد

دولت بحرین به خواست 
مردمش، احترام بگذارد

 پاسخ سفیر ایران 
به یک جنجال رسانه ای

جمعیت زندانیان ایران 
۳۳ هزار نفر کم شد
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یادداشت

 دستگیری سارق با 29 فقره 
سرقت داخل خودرو 

سارق سابقه دار و حرفه ای داخل خودرو در اصفهان شناسایی و دستگیر 
ش��د. متهم 29 فقره س��رقت در پرونده قضائی و انتظامی خود داش��ت. 
سرهنگ حس��ن یاردوس��تی فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان در 
تشریح این خبر گفت: در پی وقوع سرقت داخل خودرو در یک مجتمع 
مسکونی و اعالم شکایت شهروندی در این خصوص،موضوع شناسایی و 
دستگیری متهم یا متهمان سرقت به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
انتظامی این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: مأموران انتظامی بالفاصله 
با انجام تحقیقات گسترده، اخذ اظهارات شاکی پرونده و چگونگی وقوع 
سرقت، باالخره پس از ساعت ها کار انتظامی موفق شدند متهم مورد نظر 
را شناس��ایی و با هماهنگی قضائی در اقدامی ضربتی دستگیر و به یگان 

انتظامی منتقل کنند.

راه اندازی دومین پایگاه امداد و نجات 
بین شهری نایین 

رییس جمعیت هالل احمر نایین گف��ت: در آینده نزدیک دومین پایگاه 
امداد و نجات بین شهری نایین در انارک در محور مواصالتی شرق به غرب 
و جنوب به شمال کشور راه اندازی می ش��ود. ابراهیم عادل زاده افزود: با 
توجه به موقعیت جغرافیایی انارک هر روز ش��اهد حوادث مختلف بین  
جاده ای هستیم که جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان به منظور ارایه 
خدمات بهتر و امدادرس��انی به موقع به حادثه دیدگان با احداث دومین 
پایگاه امدادجاده ای بین  ش��هری نایین موافقت کرد. وی ادامه داد: این 
منطقه تنها دو پایگاه بین جاده ای ثابت دارد. رییس جمعیت هالل احمر 
نایین تصریح کرد: از آنجایی که شهرستان نایین بزرگ ترین شهرستان 
در استان اصفهان شناخته شده و با توجه به بازگشایی گردنه زنجیرگاه 
در انارک و تردد اتوبوس ها در ماه ش��اهد حوادث متعددی در این محور 

هستیم. 

کاروان نیکوکاری هالل احمر اصفهان 
در خوروبیابانک

با انجام حرکت مهرورزانه س��ومین کاروان س��المت و نیکوکاری هالل 
احمر استان اصفهان در شهرستان خوروبیابانک بخشی از نیازهای روزمره 
مردم شهر فرخی، روستاهای چاه ملک، قادرآباد، جعفرآباد و ابراهیم آباد 
مرتفع شد. حسین ایرجی گفت: کاروان فجر به مناسبت سی و چهارمین 
سالگرد انقالب اسالمی و با هدف کمک به ارتقای سطح سالمت محرومان 
و استفاده از توانمندی داوطلبان در راستای کمک به محرومان و نیازمندان 
مناطق کم برخوردار به این شهرستان اعزام شد. وی افزود: این کاروان100 
نفره در قالب شش کمیته درمان، فرهنگی، آموزش، تدارکات و پشتیبانی، 
روابط عمومی و حمایتی از 17 تا 19 بهمن در این شهرستان به فعالیت 

پرداخت.

 300 دستگاه خودروی 
 AVL خدمات شهری مجهز به

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان گفت: 
در آینده ای نزدیک 300 دستگاه از خودرو های خدمات شهری اصفهان 
به سیستم AVL مجهز می شود. ابوالقاسم گلستان نژاد در جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر با بیان این که مقرر شده بود5 خدمت الکترونیک در 
اصفهان ارایه ش��ود، اما در حال حاضر 58 خدمت به صورت الکترونیکی 
در شهر اصفهان ارایه شده اس��ت، اظهار داشت: برای تهیه شهر اصفهان 
باید عکس��برداری و تبدیل عکس ها به نقش��ه صورت بگیرد. وی با بیان 
 این که قرارداد عکس��برداری از اصفهان منعقد ش��ده است و اسفند ماه

امسال عکسبرداری از اصفهان انجام می شود، ادامه داد: تجهیز تقاطع های 
شهر اصفهان به سیستم هوشمند در دستور کار شهرداری قرار دارد. 

گشتی در اخبار

 رضایت 70درصدی مردم
از شهرداری اصفهان مطلوب نیست

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان  
غالمرضا شیران

مدیران شهری اصفهان باید از فرصتی که در اختیار خود دارند در راستای 
ارتقای کیفیت خدمات و فعالیت های شهری استفاده کنند و اگر اعتباری 
در سطح شهر هزینه می ش��ود باید در راس��تای برطرف شدن مشکالت 
موجود در سطح ش��هر باشد. مس��ئوالن ش��هری باید با برطرف کردن 
مشکالت موجود در سطح شهر به نیاز های ش��هروندان به صورت کامل 

پاس��خ دهند. واقعیت ه��ا باید 
در سطح ش��هر مالحظه شود و 
اقدامات ش��هری در این راستا 
صورت بگیرد. رضایتمندی70 
درصدی م��ردم از فعالیت های 
صورت گرفته در شهر مطلوب 
نیست و ش��هرداری باید در این 
زمینه به صد درصد رضایتمندی 

مردم دست پیدا کند.
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چهره روز
تصویب بودجه هزار و ۴۲۴ میلیارد تومانی 

بودجه ش��هرداری اصفهان در س��ال 92 با مبلغ هزار و ۴2۴ میلیارد تومان در جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر به تصویب رسید. هزار و 2۴ میلیارد تومان از این بودجه به صورت نقدی 

و۴00 میلیارد تومان آن غیرنقدی است.

3

زیر پوست شهر/ حضور پرشور مردم اصفهان در 22 بهمن 
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شرایط خاص چادگان 
در بخش گردشگری

مدی��ر کل دفتر امور مراکز توانبخش��ی و مراقبتی س��ازمان بهزیس��تی 
گفت: این س��ازمان ماهانه اعتبار زیادی را برای ارایه خدمات توانبخشی 
و همچنین مراقبت از معلوالن در مراکز روزانه و ش��بانه هزینه می کند، 
به طوری که برای نگهداری9۶ هزار معلول در مراکز شبانه روزی و روزانه 
ساالنه بیش از220 میلیارد تومان اختصاص پیدا می کند.  رامین رضایی 
از پرداخت80 هزار تومان حق پرستاری ماهانه به شش هزار معلول ضایعه 
نخاعی خبر داد و گفت: یک پنجم معلوالن ضایعه نخاعی کش��ور تحت 
پوشش بهزیستی هستند. وی از وجود حدود70 هزار بیمار ضایعه نخاعی 
در کشور خبر داد و گفت: براس��اس آمارهای موجود، در حال حاضر 1۶ 
هزار معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند  که از خدمات 

توانبخشی مورد نیاز و همچنین مستمری برخوردار می شوند.

نماینده مردم شهرس��تان های چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ارتقای شهرستان چادگان و همسطح شدن آن با 
دیگر شهرستان های استان اصفهان نیازمند حرکتی بسیجی وار و انقالبی 
است. محمد علی اسفنانی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان چادگان 
افزود: این شهرستان در زمینه های فرهنگی و اقتصادی نیازمند کمک و 
توجه ویژه است. وی با بیان این که محرومیت در این منطقه زیاد است، 
تأکید کرد: برای رفع این مشکالت باید س��ریع تر و بیش از روال معمول 
فعالیت کرد. وی گفت: استعدادها و ظرفیت های مردم این منطقه از نظر 
مدیریت و دانش، بسیار باالس��ت و باید فضای استفاده از این ظرفیت ها 
فراهم شود. اسفنانی افزود: شهرستان چادگان هنوز هم از نظر عشایری و 

گردشگری در شرایط خاص قرار دارد.

    دولت الکترونیک از برنامه هاي اساسي سند 
چشم انداز 1۴0۴ است، اما این پدیده چیست؟

دول��ت الکترونیک، ب��ه دولتي اطالق مي ش��ود 
که براي تس��ریع و ش��فافیت در ارای��ه خدمات 
عادالنه و ایج��اد فرصت ه��اي برابر ب��راي آحاد 
جامع��ه و ش��هروندان، تعام��الت خ��ود را اع��م 
از بخش��ي)بخش هاي مختل��ف حاکمیت��ي(و 
فرابخشي)ش��هروندان و بنگاه ها( با اس��تفاده از 
فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات انج��ام مي دهد. 
دولت الکترونی��ک، یک دول��ت دیجیتال بدون 
دیوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است 
که خدم��ات دولتي خ��ود را به ص��ورت بهنگام 

)برخط( ارایه مي کند و موجب مشارکت آنان در 
فعالیت هاي مختلف اجتماعي سیاسي مي شود.

طبیعي اس��ت که با تحقق کامل ای��ن امر عالوه 
برکاهش مراجعه  ش��هروندان ب��ه ادارات دولتي 
از حجم بوروکراس��ي حاکم بر دستگاهاي دولتي 
کاسته  شده و متعاقب آن با ایجاد چنین بستري، 
بخش خصوصي هر کش��ور نیز به نس��بت زیاد و 
چش��مگیري رش��د خواهد کرد، چرا که افزایش 
س��رعت مبادالت در تمامي بخش هاي صنعتي، 
بازرگان��ي، حمل و نق��ل و...را به دنب��ال خواهد 

داشت.
 گفتني اس��ت ش��هروند الکترونی��ک که حاصل 

تشکیل دولت الکترونیک است شخصي است که با 
مفاهیم فضاي مجازي در حد قابل قبولي آشنایي 
داشته و بخش اساسي نیازهاي روزمره خود را از 

فضاي دیجیتال تأمین مي کند.
اما کل جامع��ه راچگونه مي توان به این س��مت 
س��وق داد؟ تردیدي وج��ود ندارد ک��ه دولت ها 
 به دلی��ل برخ��ورداري از الزامات قانون��ي توان 
فرهنگ سازي در بسیاري از عرصه هاي اجتماعي 

را براي مردم دارند.
 ازدو س��ال گذش��ته به ط��ور خاص تاکن��ون با 
مراجعه به کافي نت هاي موجود در سطح تمامي 
 ش��هرهاي بزرگ و کوچک کش��ور، تعداد زیادي 

مراجعه کننده ش��امل رانندگان ،بازنشس��تگان 
دانشجویان و بسیاري  از اقشار و اصناف مختلف 
مردم را مشاهده مي کنیم که تمامي امور اداري 
آنان اعم از ص��دور مجوزات ش��غلي،ثبت نام ها، 
بازدید نمرات، مدارک بیمه،گرفتن فیش حقوق 
و... خارج از چهار چوب دیوارهاي سازمان مربوطه 
انتقال یافته است که این نوع  ازاجبار سازي دولت 

موضوعي ستودني است.
اما این پایان ماجرا نیست، بلکه در سوي دیگر با 
گسترش و ازدیاد باالي انواع رایانه ها به خصوص 
انواع لپ تاپ ها در منازل و روي میز کار بسیاري از 
مغازه ها و فروشگاه هاي سطح شهر، تفاوت میزان 
نیاز و حجم باالي اینترنت بسیار بیش از گذشته 

قابل مشاهده است.
   اما آی��ا امکانات و س��رعت اینترن��ت موجود 
در کالن ش��هر هایي مث��ل اصفه��ان جوابگوي 
نیاز واقعي مردم ی��ا به عبارتی بهتر ش��هروندان 

الکترونیک  هست؟
 درهمی��ن خص��وص برخ��ي از فروش��ندگان  یا 
وارد کنندگان مدعي هستند که  در یک روز کاري 
بای��د ازطریق فضاي مجازي ب��ا بیش800 طرف 
قرارداد داخلي و خارجي خ��ود در حال مبادالت 
و دادو س��تد تجاري باش��ند، اما به دلیل سرعت 
 پایین در کش��ور این به طور کامل عملي نیست، 
چرا که زیر س��اخت هاي مناس��بي براي تحقق 

دولت الکترونیک وجود ندارد.
در دنی��اي پ��ر هیاه��وي اخب��ار و رس��انه هاي 
امروز، خبرگزاري ها و س��ایت ه��اي خبري جزء 
اولین و مهم ترین کاربران اینترنت هس��تند که 
 برخورداري از س��رعت باالي اینترنت براي آنان

به  منزله وجود اکسیژن براي بدن است.
یک��ی از خبرگ��زاری ه��ا در اصفه��ان در ای��ن 
زمینه م��ي گوید: »س��رعت اینترنت به خصوص 
 در بع��د از ظهره��ا پایی��ن و ب��ه عب��ارت بهتر 
اعصاب خ��رد کن اس��ت و در ش��هر الکترونیک 
 نباید این ق��در قطعي اینترنت، اخت��الل در امور

 عابر بانک ها و... مشاهده شود.«
وي ادامه داد: »نیاز جامعه امروز به خبر برخالف 
س��ابق به یک روزنامه در روز محدود نمي ش��ود 
بلکه دقیقه به دقیقه اخبار و حوادث هر اس��تان 
بر روي سایت هاي کش��وري قرار مي گیرد و این 
در حالي است که ما براي ارس��ال اخبار، انتخاب 
عکس متناسب با خبر و ... اگر به قطعي اینترنت 
برنخوریم در بهترین حالت، پنج تاش��ش دقیقه 

باید وقت صرف کنیم و تکرار این مسأله در طول 
روز اتالف زماني باالي دو ساعت را به دنبال دارد 
که این امر اصال ب��راي یک رس��انه مجازي قابل 

قبول نیست.«
برخي نیز معتقد هستند که س��رعت اینترنت به 
 دلیل زیر س��اخت هاي قدیم��ي مخابراتي؛ مثل 
 کاب��ل ه��ا و خط��وط قدیم��ي و نی��ز نح��وه 
سیم کشي هاي قدیمي منازل نامناسب است که 

توان و کشش سیستم ADSL را ندارد.
ناگفته نماند که برخي کاربران از فروش خدمات 
 اینترنتي ش��کایت دارن��د و مدعي هس��تند که 
ش��رکت هاي فروش��نده، خدمات اینترنت یک 
ماهه را به فروش مي رس��انند، اما در در مدت10 
روز وقت به اتمام مي رس��د، اما وقتي مشتریان با 
آنان تماس گرفته و زبان به گالیه باز مي کنند در 
پاسخ غیرمنطقی می گویند شما به دلیل مراجعه 
به فیس بوک،یوتیوب و... تمام شارژ ماهانه خود 

را در 10 روز تمام کرده اید.«
یک��ي از کافي نت داران ش��هر نیز معتقد اس��ت  
دولت به دلیل نداشتن زیر س��اخت های کنترل 
امنیتي قوي  مانند کشور هاي آمریکاي شمالي، 
شرق آس��یا و اروپاي غربي، س��رعت اینترنت را 
پایین نگه داشته است، چرا که با افزایش سرعت، 
 وروده��اي غیر مج��از به ش��بکه ه��اي منازل، 
س��ایت هاي محرمانه دولت��ي و حریم خصوصي 

افراد باال مي رود.«
 کاظم آی��ت الهي رییس س��ازمان نظ��ام صنفي 
رایانه اي کش��ور و اس��تان اصفهان در خصوص 
موارد مطرح شده از سوي ش��هروندان می گوید: 
» در کش��ور و به خص��وص کالن ش��هر اصفهان 
خط��وط مخابراتي نقصي براي س��رعت اینترنت 
ایجاد نمي کند، سیستمي به نام SLA  یا سطح 
س��رویس وجود دارد که افراد کارب��ر اینترنت در 
صورت  بررسي وش��کایت از ش��رکت فروشنده 
شارژ اینترنتي مي توانند از سطح و میزان خدمت 
قانوني ارایه ش��ده و میزان مص��رف خود  اطالع 
کامل کس��ب کرده و ب��ه عبارت��ي از حقوق خود 

دفاع کنند.«
آیت اله��ي  پایین نگهداش��تن تعمدي س��رعت 
اینترنت از سوي دولت به دالیل امنیتي را سخني 
نامعقول عنوان کرد و ادامه داد:»در کش��ور تنها 
ایراد اساسي، پهناي کم باند مخابراتي و اینترنتي 
است و این سخنان ناش��ي از عدم اطالعات کافي 

پیرامون این موضوع است.«

دنیاي سریع و شهري با شهروندان کند

همه شهر، منتظرپهن شدن  پهناي باند

با چرخي در سطح شهر با مشاهده کارخانجات، ادارات دولتي ،مراکز حمل ونقل و ... تفاوت فاحشي را به نسبت سال هاي گذشته  کامران 
مشاهده مي کنیم  و آن مراجعه اقشار مختلف مردم به پاي صفحه اي به نام کامپیوتر براي رسیدگي به امورات تجاري، اداري، صباغی

صنعتي وحتي کشاورزي،تفریح و...  است؛ ابزاري که دیگر از استفاده صرف مراکز علمي خارج شده و همگان با آن امورات خود 
را مي گذرانند. به عبارت بهتر نیازي که امروزه مانند تنفسي ضروري است با نام هاي اینترنت، شهر الکترونیک، دولت الکترونیک و... معرفي مي شود؛ 

پدیده اي که در کشور ما حتما دچار مشکالت خاص خود است!

۸0 هزار تومان حق 
پرستاری  معلوالن

سردار آقاخانی خبر داد:      

کشف 23 هزار لیتر روغن تقلبی و احتکار شده 
شهردار اصفهان:

هنوز با رضایت صد در صدی فاصله داریم
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از شناس��ایی کارگاه 
تولیدی روغن های تقلبی در شهرس��تان دهاقان استان 
اصفهان خبر داد و گفت: با دستگیری متهم 15 هزار لیتر 
روغن خودرو احتکار شده و 38 بشکه به میزان 8 هزار و 

380 لیتر روغن تقلبی کشف و ضبط شد.
 سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان 
در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید 
برخورد با محتکران و مخالن نظ��م اقتصادی، مأموران 
انتظامی شهرستان دهاقان موفق ش��دند کارگاه تولید 
روغن های تقلبی و احتکار ش��ده را در این شهرس��تان 
شناس��ایی کنند. رییس پلیس اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: در بازرسی از کارگاه موصوف، مقدار 15 هزار لیتر 
روغن احتکار ش��ده با مارک های معتبر و 38 بش��که به 
مقدار 8 هزار و 380 لیتر روغن ب��ه صورت کامال تقلبی 

کشف و ضبط شد.

 س��ردار آقاخان��ی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در ای��ن زمینه 
برخورد قانون��ی با متص��دی مربوطه ص��ورت گرفت و 
 ضمن دس��تگیری وی،ب��ه مراجع قضائی معرفی ش��د،

 خاط��ر نش��ان ک��رد: متأس��فانه ع��ده ای س��ودجو و 
فرصت طلب به قصد گران فروش��ی کاالهای اساسی و 
مورد نیاز مردم را احتکار کرده و بع��د از مدتی آنان را با 

قیمت باال در بازار عرضه می کنند.
  ای��ن مقام ارش��د انتظام��ی در پای��ان با اش��اره به این 
 ک��ه پلی��س در برخورد ب��ا محتک��ران و مخ��الن نظم 
اقتصادی از هیچ تالش��ی دریغ نخواهد کرد و به شدت 
 و قوت ط��رح تش��دید برخورد ب��ا متخلفان را ب��ه اجرا 
می گذارد، تصریح کرد: مخ��الن و محتکران اقتصادی 
 بدانن��د که احت��کار و انب��ار کااله��ای اساس��ی از نظر 
قانونی جرم ب��وده و مجازات س��نگینی را در پی خواهد 

داشت.

شهردار اصفهان گفت: براساس نظر سنجی های صورت 
گرفته70 درصد مردم از اقدامات صورت گرفته در سطح 
شهر رضایت دارند و هنوز با رضایت صد درصدی فاصله 
داریم و باید تالش های بس��یاری در س��طح شهر انجام 
ش��ود. مرتضی س��قائیان نژاد با بیان این که از سال82 
تا س��ال آینده بودجه هایی ب��رای ش��هرداری اصفهان 
تصویب ش��ده، افزود: درصد تصویب ای��ن بودجه ها نیز 
مشخص است. وی با اشاره به این که برنامه های پنج ساله 
شهرداری اصفهان مشخص اس��ت و شهرداری براساس 
این برنامه ها در سطح ش��هر فعالیت می کند، ادامه داد: 
در حال حاضر خط کش��ی بس��یار خوبی ب��رای اجرای 
فعالیت های ش��هرداری در اختیار شورای شهر اصفهان 
قرار دارد. وی با بیان این که تا پایان س��ال گذش��ته 12 
هزار و 800 پارکینگ در اصفهان راه اندازی شده است، 
اظهار کرد: براس��اس برنامه شهرداری س��ال آینده باید 

ش��ش پارکینگ در اصفهان راه اندازی ش��ود و در حال 
حاضر هیچ یک از ش��هرداری های کشور نتوانسته است 
نس��بت به صدور پروانه الکترونیک دس��ت پی��دا کند. 
سقائیان نژاد با بیان این که اگر چه فعالیت ها الکترونیکی 
شود، اما نظارت ها باید انجام ش��ود، ادامه داد: بر اساس 
نظر سنجی های صورت گرفته70 درصد مردم از اقدامات 
 صورت گرفته در س��طح ش��هر رضایت دارن��د و هنوز با 
رضایت ص��د درصدی فاصل��ه داریم و بای��د تالش های 
 بس��یاری در س��طح ش��هر انجام ش��ود. وی با تأکید بر 
 این که مقرر ش��ده ب��ود که تا پای��ان امس��ال تراموا در 
 اصفه��ان راه اندازی ش��ود و تم��ام قرارداد ها با کش��ور 
چک در این زمینه منعقد شده بود، اما به دلیل تحریم ها، 
این طرح در اصفهان اجرایی نشد، تصریح کرد: در حال 
حاضر ق��رارداد اجرای ای��ن طرح با ش��رک مپنا منعقد 

شده است.



چهره روزیادداشت

 افتتاح 2151 پروژه مخابراتی
از فجر تا فجر 

  مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان اظهار داشت: از فجر سال 
گذشته تا فجر امسال تعداد دو هزار و151 پروژه مورد بهره برداری قرار 
گرفته و از هفته دولت تا دهه فجر س��ال جاری579 پ��روژه مخابراتی با 
اعتباری بالغ بر 250 میلیارد ریال نیز افتتاح شده است. حسین کشایی 
افزود: این پروژه ها ش��امل س��ه مورد احداث و بهسازی ساختمان های 
 ،DLC مخابراتی، 38 مورد توسعه خطوط تلفنی به وسیله کافوی نوری
24 مورد توسعه ظرفیت س��وئیچ مراکز تلفن و 99 مورد توسعه باطری، 
شارژر و تغذیه تجهیزات مخابراتی اس��ت. وی گفت: از دیگر پروژه های 
مخابراتی 27 مورد توس��عه ارتباط��ات فیبرنوری، یک مورد تأس��یس 
تلفن بی س��یم روس��تایی GSM_WLL، 39 مورد اجرای دکل تلفن 
همراه و ارتباطات، 116 مورد افزایش ترانسمیشن بین مراکز مخابراتی 
اس��ت. وی بیان داش��ت: از س��وی دیگر می توان به 18 مورد توسعه و 
 تقویت ش��بکه کابل، 124 مورد توس��عه و ارتقای ش��بکه تلفن همراه و 

100 مورد توسعه پورت های پرسرعت دیتا و ADSL اشاره کرد.
کشایی اظهار داشت: دو میلیون و 640 هزار تلفن ثابت در استان وجود 
دارد که ه��م اکنون دو میلیون و 134 هزار مورد مش��غول به کار اس��ت 
و همچنی��ن چهار میلی��ون و 267 هزار مش��ترک تلفن هم��راه اول در 
اس��تان وجود دارد. وی گفت: در حال حاضر 171 هزار و 197 مشترک 
"ADSL در اصفهان فعال هستند و ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان 

86/42 درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز3/84 درصد است. 

خبر ویژه

4
 دولت به وعده ارایه بودجه در دهه فجر نیز وفادار نماند

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر این که دولت حتی به 
وعده خود برای ارایه الیحه بودجه وفادار نماند، گفت: دهه فجر رو به پایان است، اما از بودجه سنواتی سال 
92 خبری نیست و دولت حتی به تعهد خود که بودجه را در دهه فجر به مجلس می فرستد نیز عمل نکرد. 

بانکداری دولتی، مانع افزایش 
سرمایه بانک ها  

مدیرعامل بانک کشاورزی /محمد طالبی 

دولتی بودن بانک ها موجب عدم افزایش س��رمایه بانک ها ش��ده و 
همین، مانع دسترسی مصرف کننده های کوچک به تسهیالت بانکی 
است. کشورما به لحاظ تأمین منابع وابستگی بسیار زیادی به بانک ها 
دارد، اما در کشورهای پیشرفته به جز بانک ها ابزارها و منابع دیگری 

هستند که به تأمین منابع کشور کمک می کنند.
این وابس��تگی ش��دید موجب ش��ده که انتظارات و توقع��ات و در 
پ��ی آن، چالش های بانک ها 
نیز بیش��تر ش��ود و با توجه 
به پیش��رفت های اقتصادی 
کشور نیازهای خرد و کالن 
اقتصاد ب��ه بانک ها بیش��تر 
ش��ود؛یعنی ه��م بنگاه های 
کالن اقتص��ادی نی��از ب��ه 
مناب��ع و درآم��د دارند هم 

مصرف کننده ها و مردم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 977 |  دوشنبه  23 بهمن  1391 | 30 ربیع االول 1434

 فجرتا فجر 
در آب منطقه ای اصفهان 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از افتتاح سه پروژه  
شاخص در حوزه آب این اس��تان به مناسبت دهه مبارک 
فجر خبر داد. محمدعلی طرفه با اش��اره به طرح های آماده 
افتتاح و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در دهه 
مبارک فجر س��ال جاری، گفت: مجموعه طرح های منابع 
پیالف، خط دوم کمربندی ش��مال و شرق اصفهان و منبع 
70 هزار مترمکعبی بتنی گ��ورت از جمله طرح های قابل 
افتتاح آب منطقه ای اصفهان در دهه فجر به شمار می روند. 
وی همچنین سایر طرح های بهره برداری شده از فجر 90 

تا 91 را با اعتباری بالغ بر730 میلیارد ریال اعالم کرد.  

 ورود بسیج برای نظارت 
بر قیمت ها

رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س تصریح کرد: با 
دولت در زمین��ه نظارت بر قیمت ها به توافقاتی رس��یدیم 
که بس��یج را وارد عمل کنیم ت��ا در کن��ار وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت کار نظارت بر قیمت ها در کش��ور را اجرا 
کن��د. حجت اال س��الم غالمرض��ا مصباحی مق��دم ضمن 
اشاره به نتایج جلسات مشترک دولت و مجلس  طی چند 
 روز گذشته، گفت: این جلس��ات نتیجه روشنی داشت که 
می توان به عیدی ویژه دولت و مجلس که در اسفند به مردم 
پرداخت می شود اشاره کرد. وی تصریح کرد: این سرانه یا 
نقدی خواهد بود یا ترکیبی از نقدی و کاالیی و مبلغ آن را 

دولت در چند روز آینده اعالم خواهد کرد.

شرایط مانع تحقق عدالت 
اجتماعی نمی شود

معاون سیاسی- امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: در هیچ 
دوره ای از نظ��ام بین المل��ل، چنین تحریم و ش��رایطی 
علیه هیچ کش��وری وضع نش��ده اس��ت. به گزارش واحد 
رسانه شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، 
اسماعیلی در مراسم افتتاح نمایشگاه دهه فجر که از 18 تا 
20 بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
دایر است، اظهار داشت: فروش مهم ترین منبع مالی کشور 
یعنی نفت، هر روز تقلیل می یاب��د و بانک مرکزی تحریم 
است و داروهای اساسی کشور دچار مش��کل شده اما این 

شرایط مانع تحقق عدالت اجتماعی نمی شود. 

اخبار کوتاه

در یکی دو س��ال اخیر که بازار ارز متشنج شده و دالر و یورو و 
سایر ارزهای معتبر و غیرمعتبر خارجی از ریال وطنی پیشی 
گرفته اند، کلی کارگاه و کارخانه به خاک سیاه نشسته و کلی 
خانواده، محتاج نان شب شده اند. خاک نشینی خودروسازان 

وطنی که دیگر می شود قوز باال قوز و چنین مباد!
اما س��ؤال مهم اینجاس��ت که از نظر باالنش��ینان پاس��تور و 
 بهارستان، فقط خودروس��ازان »صنعت« اند و »تولید ملی« 
 می کنند یا بقیه هم در این پروس��ه حق حیات دارند؟ کس��ی 
نمی گوید از صنعت خودروسازی حمایت معقول نکنید، ولی 
تبعیض را هم نمی توان برتافت و در ش��رایطی که دولت حتی 
س��هم صنایع از هدفمندی را نداده، برای خودروسازی غش و 
ضعف کند و اجازه دهد که خودروسازان، از این پس محصوالت 
خود را به قیمت های گزاف بفروشند؛ مثاًل پرایدی که تا همین 
 سال قبل10 میلیون فروخته می ش��د، االن در بازار به حدود

20 میلیون تومان رسیده و آقایان دولتی، زحمت کشیده اند 
و برای از بین بردن فاصل��ه قیمت نمایندگی و ب��ازار آزاد، به 
خودروساز اجازه داده اند پراید را نزدیک به همان 20 میلیون 
تومان بفروشد؛ اسمش را هم گذاش��ته اند از بین بردن رانت 

و داللی!
کس��ی هم متعرض آقایان نمی ش��ود که اس��م این کار، »از 
بین بردن رانت« نیس��ت، »انتقال رانت« اس��ت از دالالن به 
 خود کارخان��ه، و اال برای مردم��ی که برای ی��ک پراید ناقابل 
 باید 18 الی20 میلی��ون بدهند، چه فرق��ی می کند که پول 

زبان بسته شان را به دالل بدهند یا به نمایندگی؟!
وانگهی، چه تضمینی وجود دارد که اگر قیمت نمایندگی شد 
حدود 18 میلیون، قیمت بازار آزاد باالی میلیون نرود؟! همین 
موضوع درباره س��ایر خودروها مانند پژو 206 که در ماه های 

اخیر از خاک به افالک رفته نیز صدق می کند.
از این گذش��ته، مگر همین مس��ئوالن وزارت صنعت و معدن 
و تجارت نبودند که س��ال ها ژس��ت می گرفتند که در تولید 
خودرو خودکفا شده ایم و درصد باالیی از قطعات خودرو -که 
گاه نزدیک به صددرصد بود- را در داخل تولید می کنیم و از 
خروج فالن مقدار ارز از کشور جلوگیری کرده ایم؟ پس چه شد 
که حاال با باال رفتن قیمت ارز، همه محاسباتشان به هم خورده 
اس��ت؛ خودروهای داخلی که به گفته آنه��ا، ارزبری چندانی 
نداش��ت؟! پس چرا حاال همپای ارز، قیمت های خودروهای 

غیر ارز بر)!(  داخلی هم باال می رود؟! آیا حرف های قبلی شان 
عاری از واقعیت بود؟!

وقتی پای حرف و شعار و ارایه عدد و رقم و نشان دادن نمودار 
و جدول اس��ت، آقایان هزار ماش��اءاهلل کم نمی آورند و دست 
بر قضا، همه تولیدات خالقانه داخلی ش��ان هم بهتر از نمونه 
خارجی کار می کند، ولی وقتی به بزنگاه ها می رسند، همینی 
می شود که امروز در بازار خودرو، یک چشمه اش را شاهدیم.

روی سخن با خودروسازان نیس��ت، آنها به عنوان بنگاه های 
اقتصادی می خواهند بیشترین س��ود را برای سهامدارانشان 
داش��ته باش��ند و منطق اقتصاد هم همین اس��ت، اما کسانی 

ک��ه ب��رای خودروس��ازان و 
م��ردم نس��خه می پیچن��د 
تا هر روز فش��ار بیشتری بر 
م��ردم بیای��د، چه پاس��خی 
دارن��د؟ آی��ا دولتمردانی که 
ادعای مدیریت جهان دارند 
و کوت��اه ه��م نمی آین��د، با 
خود اندیش��یده اند بسیاری 
از خودروهایی ک��ه امروز در 
ایران با قیمت های گزاف به 
خورد ملت داده می شود، در 
همه جای هم��ان جهانی که 
ادعای مدیریت��ش را دارند، 
از رده خارج شده اند و فقط 
در مجالت قدیمی می توان 

سراغشان را گرفت؟!
گذش��ته از همه این ه��ا، از وقت��ی قیمت ارز ب��اال رفته، همه 
چیز از تولید داخ��ل گرفته تا اق��الم وارداتی گران تر ش��ده 
اس��ت و انتظاری جز این هم نمی رود. ی��ک نمونه اش همین 
 خودروه��ای داخلی که دول��ت برای ای��ن که ض��رر نکنند، 
قیمت ها را رس��ماً باال برده اس��ت. اما آیا همین دولت، وقتی 
نوبت به کارمندانش برس��د، افزاش حقوق ها را نیز بر مبنای 
افزایش هزینه ها و قیمت ارز در دس��تور کار خود قرار خواهد 
 داد و مانن��د خودروه��ا و خیلی چیزه��ای دیگ��ر، دو برابر و 
چند برابر خواهد کرد تا »قدرت خرید از دس��ت رفته« ترمیم 
ش��ود یا این که کارمندان و کارگران، همچنان با درآمد ریالی 
اندک و هزینه های دالری زیاد، زندگی کنند؟! این دولت، آیا 
دولت همه، از جمله کارمندان و کارگران اس��ت یا فقط دولت 

خودروسازان؟

خودرو یک شب از خاک به افالک رسید

»دولت همه« یا »دولت خودروسازان«؟!

َمَثل خودروسازان وطنی ، َمَثل آن گربه ای است که هر طور بیندازی اش ،چهار دست و پا بر زمین 
 گروه
 می آی�د. البته اش�کالی هم ندارد؛ هیچ کس دوس�ت ن�دارد کارخان�ه های وطن�ی اش به جای  اقتصاد

چهار دست و پا افتادن، با سر به زمین بخورند و کلی کارگر بیکار شوند و از نان خوردن بیفتند.

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

مزایده
7173 قس��مت اج��رای اح��کام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در 
خص��وص پرون��ده کالس��ه 337/90 ج ح 6 و موض��وع دعوی آق��ای محمدرضا 
عموزادی به نشانی اصفهان، خ باغ دریاچه، کوچه توحید )69(، بن بست اقاقیا، پالک 
8، طبقه اول و دوم به طرفیت آقای س��ید اصغر میرمعصومی به نش��انی اصفهان، 
کهندژ، دوپله، جاده گلس��تان، جنب قنادی بهاره، پ 50 و با خواس��ته مطالبه مبلغ 
1/426/417/197 ریال بابت اصل خواس��ته و خسارات تأخیر تأدیه و نشر آگهی و 
هزینه کارشناس��ی و مبلغ 46/903/050 ریال حق اجرای دولتی جلسه مزایده ای را 
در تاریخ پنج ش��نبه 1391/12/10 س��اعت 8 تا 9 صبح در دادگستری کل اصفهان 
واقع در خ نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 309 )قس��مت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار 
کند و مقدار 36 حبه مش��اع از 72 حبه پالک ثبت��ی 22/286 بخش 14 ثبت اصفهان 
را از طریق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده از محل واقع در اصفهان، خ کهندژ، محله جنیران، محله گلس��تان، دوپله، گل 
مزرعه، ک شهید اکبر نوروزی، نرسیده به دبستان شهید اکبر نوروزی، نبش کوی 
بهاره بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی 
به حساب 2171290210008 بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان در جلسه مزایده 
ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی ش��روع و برنده مزایده کسی است که 
باالترین قیمت پیش��نهادی را ارائه نماید. مش��خصات ملک موض��وع مزایده: ملک 
موضوع مزایده عبارت اس��ت از س��اختمانی است ش��امل عرصه و اعیان، با سند 
مالکیت مش��اعی به ش��ماره ملکی 22/286 واقع در بخش 14 حوزه ثبتی اصفهان، 
دهستان ماربین، با متراژ تقریبی 740 مترمربع که طبق اسناد موجود در پرونده و 
بخش نامه شماره 12432/م غ مورخ 88/4/28 کفیل منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان، مورد ثبت صفحه 333 دفتر 85 به ش��ماره ثبتی 11915 با مقدار سه سهم 
مش��اع از سیزده سهم شش��دانگ و صفحه 113 دفتر 465 با مقدار 2/5 سهم مشاع 
با مالکیت مرحوم حس��ن میرمعصومی فرزند حسین می باشد و طبق نامه شماره 
9/90/14102 مورخ 90/9/26 ش��هرداری منطقه نه اصفهان، دارای عقب نش��ینی و 
با حدود اربعه ش��مااًل به مادی 32 متری، جنوبا و غربًا به گذر 10 متری و ش��رقًا 
به پالک همس��ایه بوده و مساحت عرصه باقی مانده از آن بعد از عقب نشینی 454 
مترمربع و با کاربری مسکونی می باشد. محل موردنظر در حال حاضر ساختمانی 
اس��ت در یک سقف با قدمتی بالغ بر 40 سال، ش��امل یک واحد مسکونی با نمایی 
از س��یمان و گل و کاه و هم چنین ش��ش دهنه مغازه با نمایی از آهن و شیشه که 
جن��س کف و بدنه چهار دهنه از آن ها س��رامیک و دو دهن��ه از آن ها موزاییک و 
گچ می باش��د. چهار دهنه از مغازه ها خالی و دو دهنه از آنها در تصرف مستأجر 
می باش��د. همان طور که در بند 2 گزارش از نامه شماره 9/90/14102 شهرداری 
منطقه 9 نیز اش��اره ش��د. کاربری کل ملک مسکونی بوده و مغازه ها فاقد کاربری 
تجاری می باش��د. س��اختمان نیز دارای انش��عابات آب و گاز و برق می باشد. در 
ضمن به دلیل ممانعت ساکنین امکان بازدید از فضاهای داخلی )برای کارشناسی( 
فراه��م نگردید. لذا با توجه ب��ه جمیع جهات، موقعیت محلی، وضعیت س��اختمان، 

قدم��ت بنا، نوع و کیفیت مصال��ح مصرفی، متراژ تقریبی موج��ود و میزان عقب 
نش��ینی آن، کاربری ملک، انشعابات و سایر عوامل مرتبط و مؤثر، ارزش کل ملکی 
عرصه و اعیان محل مذکور بالغ بر یک میلیارد و شش��صد و هش��تاد میلیون ریال 
)1/680/000/000 ریال( و ارزش 36 حبه مش��اع از 72 حبه پالک مذکور به میزان 
839/999/988 ریال طبق نظریه کارشناس برآورد گردیده و با توجه به اینکه ملک 
مذکور به عنوان ماترک مرحوم حسن میرمعصومی )پدر محکوم علیه( می باشد و 
نامبرده حس��ب استعالم به عمل آمده از اداره ثبت احوال و گواهی انحصار وراثت 
دارای 4 پسر به نام های سید بهزاد و سید اصغر و جهانگیر و بهروز میرمعصومی 
می باش��د لذا سهم محکوم علیه – پالک مذکور و به میزان 420/000/000 ریال می 

باشد. فانی- مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
7222 ش��ماره: 14786 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 26-586/88. ششدانگ 
یک قطعه زمین )قطعه شش��م تفکیکی( که به صورت کارخانه می باشد به مساحت 
10072 مترمربع به ش��ماره پالک 2093 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از ش��ماره 
پ��الک 2076 فرعی از ش��ماره 1996 فرعی از 9- اصلی واق��ع در کوی علیاء جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به آدرس شهرس��تان نطنز ش��هرک صنعتی 
اوره به نام شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان که ثبت دفتر امالک گردیده 
و س��ند مالکیت آن صادر نگردیده و پالک یاد ش��ده طبق قرارداد واگذاری شماره 
08/2587/وج مورخ 1376/4/18 به ش��رکت اکریل ریس س��هامی خاص به شماره 
ثبت 344 نطنز منتقل ش��ده اس��ت و محدود است شمااًل به طول 115/80 متر دیوار 

ب��ه دیوار پالک 2095 فرعی ش��رقًا به طول 87/70 متر دیواریس��ت به پالک های 
2091-2092 و 2093 فرعی جنوبًا اول به طول 105/30 متر و دوم که پخی اس��ت 

به طول 14/80 متر درب و دیواریس��ت به خیابان احداث��ی غربًا به طول 77 متر 
دیواریس��ت ب��ه خیابان 20 متری حقوق ارتفاقی و صاحب��ان آن ندارد و طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری کلیه مس��تحدثات و اعیانی پالک فوق بدین شرح می 
باش��د: الف( ساختمان اداری به ابعاد 8/60×17/70 متر ومساحت 152/2 مترمربع، 
س��اختمان یک طبقه با س��تون های فلزی و دیوارهای آجری و سقف و نمای آجر 
3 س��انتی متری و درب های داخلی چوبی و پنجره ها فلزی اجرا ش��ده است کف 
اتاق ها س��رامیک و دیوارها تا یک متر س��رامیک و مابقی سفیدکاری شده و درب 
ورودی فلزی و پوش��ش بام ایزوگام اس��ت. ب( ساختمان اداری مسکونی به ابعاد 
10×20/50 متر و مس��احت 201/3 مترمربع در 2 طبقه در مجاورت س��وله اصلی 
اجرا ش��ده است. این س��اختمان با س��تون های فلزی و دیوارهای آجری باربر و 
س��قف طاق ضربی و در دو طبقه احداث شده اس��ت نمای خارجی پالستر سیمان 
س��فید و پوشش بام ایزوگام است. طبقه اول اداری اس��ت و شامل دفتر کار+اتاق 
تأسیس��ات + رختکن مردانه و زنانه + سرویس بهداشتی مردانه و زنانه می باشد. 
کف راهرو و دفتر کار و س��رویس ها و کف اتاق تأسیس��ات و رختکنها موزائیک 

اجرا ش��ده است. دیوارها تا 1/2 متر س��رامیک و دیوار سرویس تا سقف کاشی و 
درب ها و پنجره ها فلزی می باشد. طبقه دوم مسکونی است کف اتاق ها موزاییک 
و دیوارها سفیدکاری و نقاشی شده و دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی است 
که کف و دیوار آن س��رامیک اجرا شده است. 3- سوله اصلی به ابعاد 20/5×60/1 
متر و مس��احت 1232 مترمربع، سوله با اس��کلت فلزی شامل خرپا به ارتفاع 6-8 
مت��ر که با س��تون ها، تیرورقه��ا و تیرهای فرعی و کلیه اتصاالت فلزی و س��قف 
ش��یروانی با عایق حرارتی و دیوارهای جانبی آجری اجرا شده است. نمای داخلی 
س��فیدکاری شده و نمای خارجی پالستر س��یمان سفید اجرا شده است کف سوله 
موزائیک و درب و پنجره ها فلزی اس��ت ماشین آالت ریسندگی در این سالن تعبیه 
شده است. 4- اتاق تأسیس��ات )موتورخانه( به ابعاد 5/90×12/10 متر و مساحت 
71/4 مترمربع، دیوارهای جانبی آجری و س��قف خرپای فلزی و پوش��ش کف بتن 
اجرا ش��ده است درب و پنجره ها فلزی و پوشش دیوارهای داخلی پالستر سیمان 
و نمای خارجی پالس��تر س��یمان سفید می باشد. 5- س��وله فرعی )بچه سوله( به 
ابعاد 6/10×60/1 و مس��احت 366/6 مترمربع، این قسمت در مجاورت سوله اصلی 
و دیوار غربی کارخانه احداث ش��ده است که دارای سقف خرپای فلزی با پوشش 
ش��یروانی مشابه سوله اصلی می باشد پوشش کف بتن و دیوارهای جانبی آجری 
و درب ورودی آهنی است. 6- استخر بتنی به ابعاد 5×12/90 متر و مساحت 64/5 
مترمربع و عمق متوس��ط 3/5 در محوطه حیاط اجرا شده و در زمان بازدید پر از 
آب بود. 7- منبع آب هوایی فلزی شامل چاه آب به عمق 60 متر که در محوطه اجرا 
ش��ده است. محوطه سازی: محوطه سازی ش��امل احداث دیوار آجری دور- درب 
ورودی آهنی ماشین رو- خاکبرداری- خاکریزی- شن ریزی- جدولکاری سکوی 
بتنی به ابعاد 6/5×48- باغچه و... می باش��د دیوارس��ازی دور محوطه شامل پی 

کنی و پی س��ازی و دیوار آجری با آجر گری و مالت ماسه و سیمان به ضخامت 
35 س��انتی متر و نمای پالستر سیمانی در دو طرف دیوار به شرح زیر اجرا شده 
اس��ت: دیوار سمت ش��مال: دیوار آجری 35 سانتی متری به طول 39/5 و ارتفاع 6 
متر و 49 متر نیز فاقد دیوارس��ازی است + دیوار آجری 35 سانتی متری به طول 
26/5 متر و ارتفاع 4 متر. دیوار سمت شرق: دیوار آجری 35 سانتی متری به طول 
87 متر و ارتفاع 3 متر. دیوار س��مت جنوب: دیوار آجری 35 سانتی متری به طول 
97/6 مت��ر و ارتف��اع 4-3 متر + پ��خ دیوار به طول 14/8 مت��ر و ارتفاع 5-4+درب 
ورودی فلزی ماشین رو به طول 7 متر. دیوار سمت غرب: دیوار آجری 35 سانتی 
مت��ری به طول 76/6 متر و ارتفاع 6-5 متر. بنابراین دیوارهای آجری دور به طول 
341/5 متر ش��امل پی کنی و پی س��ازی با آجر 35 سانتی متری اجرا شده است. 

بخش��ی از کف محوطه حیاط بتنی و بخش��ی نیز خاکی است. محوطه بتنی مجاور 
سوله اصلی به مساحت 290 مترمربع در سمت شرق سوله اصلی اجرا شده است. 
مش��ترکات شامل سه فاز صنعتی+ چاه آب )1 حلقه( + خطوط تلفن + علمک گاز که 
نصب شده و لیکن گاز دایر نیست و طبق سند رهنی 78286 مورخ 1385/8/8 دفتر 
اس��ناد رس��می 7 نطنز در رهن بانک صادرات ایران شعبه میدان انقالب به آدرس 
اصفهان میدان انقالب می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1391/12/20 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداری به مزایده 
گذارده می شود. و مزایده از مبلغ پایه 7/597/755/000 ریال شروع و به هر کسی 
که خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن اینکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/11/23 )روز دوش��نبه( درج و 
 منتش��ر می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.

م الف/ 385 شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرایی
7227 ش��ماره: 510/91 ب��ه موجب رأی ش��ماره 888 تاری��خ 91/6/29 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیرعلی 
جوکار مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و 
انتقال قطعی موتورسیکلت ش��ماره 35719 تهران 43 در حق خواهان رسول بیات 
نش��انی محل اقامت: خ قائمیه کوچه سپهر پالک 225. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

الف/ 18127 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
7233 چ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ یک قطعه ب��اغ پالک ش��ماره 3/324  واقع 
درموغ��ان بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بن��ام آقاي ناصر خرمي 
فرزن��د بمانعلي وغیره در جریان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضورمتقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1392/1/19 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعم��ل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد 
که در روز و س��اعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراض��ات مجاورین وصاحبان 
ام��الک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 
روزپذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این 
اداره ارائ��ه نماید ضمنًا چنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 
تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحم��دی- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 

تحدید حدود اختصاصی  
7234 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خاش��اک ورزتحتاني پالک ش��ماره 
2132/2 فرع��ي ازیک اصلي واقع درابنیه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده 
ثبتی بنام آقاي حسین شماعي فرزند حسن درجریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر از م��اده 15 قانون 
ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1392/1/17 ساعت 
8 صب��ح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآم��د. لذابه موجب این آگه��ی بکلیه مالکین 
ومجاوری��ن اخطارم��ی گردد که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. 
اعتراض��ات مجاورین وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از 
مرج��ع ذیصالح قضای��ی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمن��ًا چنانچه روز تحدید 
مواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
7242 در خصوص پرونده کالس��ه 1867/91 خواهان هادی رمضانی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت 4618- اصفهان 21 و مطلق خسارات 
دادرس��ی به طرفیت عبداله شعیبی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/12/24 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید 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 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7243 در خصوص پرونده کالسه 1945/91 خواهان آقای حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای حش��مت علیمردانی کوجانی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/25 س��اعت 9 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7244 در خصوص پرونده کالسه 1944/91 خواهان آقای حمید عابدی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه چک ب��ه طرفیت آقای داود کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/1/25 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7245 در خصوص پرونده کالسه 1160/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 1/680/000 تومان به طرفیت حمید خس��روی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/1/26 س��اعت 5 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7246 در خص��وص پرونده کالس��ه 1237/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت حمیدرضا مرادمند- آذر صالحی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 92/1/17 ساعت 4/15 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7247 در خص��وص پرونده کالس��ه 1236/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت علیرضا صالحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 92/1/17 ساعت 4 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

سؤال مهم 
اینجاست که از نظر 
باالنشینان پاستور 

و بهارستان، فقط 
خودروسازان 

»صنعت« اند و 
 »تولید ملی« 

می کنند یا بقیه هم 
در این پروسه حق 

حیات دارند؟



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

 فیلم های عسگری و پرنیان در جشنواره سوئیس
فیلم های کوتاه »باربی« ساخته علی عس��گری و »بعد از کالس« ساخته فرشته پرنیان در 
جش��نواره Corto Helvetico al Femminile س��وئیس حضور دارند. این جشنواره 

مختص نمایش فیلم های زنان یا مردان فیلمسازی است که درباره زنان فیلم ساخته اند.

5

 دانشکده کارآفرینی هنر 
و گردشگری 

برای نخستین بار درکشور دانشکده 
کارآفرین��ی هنر و گردش��گری در 
دانش��گاه هنر اصفه��ان راه اندازی 

شد.
ریی��س دانش��گاه هن��ر اصفه��ان 
گفت: دانش��کده کارآفری��ن هنر و 
گردشگری نخس��تین بار در ایران 
فعالی��ت خودرا در این دانش��گاه با 
رش��ته های کارآفرینی، اقتصاد هنر، کارآفرینی فرهنگی، گردشگری، 
هتلداری و م��وزه همزمان با ده��ه مبارک فجر آغاز کرده اس��ت. دکتر 
فرهنگ مظفر از آغاز به کار رسمی دانش��کده صنایع دستی دانشگاه با 
سه گروه مشخص، در دانشگاه هنر خبرداد وافزود: این دانشکده درسه 
 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند و 
رش��ته های فرش و کتابت و نگارگری در این دانشکده تدریس خواهد 

شد.
  وی اع��الم ک��رد: دانش��کده کارآفرین��ی هن��ر و گردش��گری هم در 
سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت خواهد کرد و 
رشته موزه داری در مقطع لیسانس، رشته کارآفرینی و اقتصاد در مقطع 
کارشناسی ارشد و رشته هایی نظیر پژوهش هنر با گرایش اقتصاد هنر و 

کارآفرینی در مقطع دکتری ارایه خواهد شد.

کوثر، میزبان اشعار حافظ 
نمایشگاهی از ۳۵ اثر خوشنویسی 
از آثار عباس حاج هاشمی، هنرمند 
خمینی شهری شنبه ۲۱ بهمن ماه 
در گالری کوثر اصفهان گش��ایش 
می یاید. این هنرمند خوشنویس در 
رابط��ه ب��ا ای��ن نمایش��گاه گفت: 
نمایشگاه متشکل است از آثاری به 
خط نس��تعلیق که به شیوه چلیپا؛ 
یعنی نوش��تن خطوط به صورت مورب و موازی نوش��ته شده و بیشتر 
اشعاری از حافظ و همچنین مضامین دینی مانند صلوات و آیات قرآن را 

دربر می گیرد. 
وی در ادامه افزود: تذهیب این آثار را خانم زه��را جعفری انجام داده و 
بیشتر آثار در اندازه های ۵۰ در ۳۵ سانتیمتر کار شده است. این هنرمند 
با اشاره به نمایشگاهی که در س��ال ۸۸ از آثارش در گالری کوثر برگزار 
کرده اظهار داشت: این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی من در زمینه 
خوشنویسی خواهد بود که بعد از آن که در سال ۹۰ مدرک فوق ممتاز 

در خوشنویسی گرفتم برگزار می شود.

واژگان معماری دوره قاجار
»فرهن��گ واژگان شهرس��ازی و 
معماری اس��المی ای��ران در دوره 
قاجار« عنوان واژه نامه ای است که 
انتشارات گلدس��ته در اصفهان به 
تازگی به بازار نشر ارایه کرده است.  
مدیر انتش��ارات گلدس��ته در این 
رابطه گفت: در ای��ن کتاب واژگان 
مهج��ور و از ی��اد رفت��ه در حوزه 
شهرسازی و معماری از دل کتاب های قدیمی استخراج شده و با معادل ها 

و شرح فارسی که آن کلمه را توضیح می دهد ارایه شده است. 
حمید فرهمند همچنین افزود: این واژگان می توانند برابر نهاد بسیاری 
از واژگان بیگانه ای باش��ند که امروزه در حوزه معماری و شهرس��ازی 

استفاده می شود. 

»گلوله به سر« استالونه اصابت 
کرد

سیلوستر استالونه، بازیگر شناخته شده و پرطرفدار سینما با درام اکشن 
و جنایی »گلوله به سر« جدیدترین ساخته والتر هیل، کارگردان معروف 
فیلم های اکشن و حادثه ای روی پرده نقره ای می آید. فیلمنامه این درام 
اکشن و جنایی را الساندرو کامون بر اساس داستان مصوری از الکسیس 
نولت، نویسنده معروف فرانسوی به رشته تحریر درآورده و داستان، روایتی 

از ارتباط یک آدمکش حرفه ای با یک کارآگاه پلیس است.
سیلوستر استالونه در این درام اکشن 
در نق��ش یک آدمک��ش حرفه ای را 
بازی می کند که ب��ا کارآگاه جوانی 
از واشنگتن دی .س��ی در ماجرایی 
همراه می ش��ود؛ ماجرای��ی که پای 
آنها را از کوچه ه��ای تنگ و تاریک 
و دورافت��اده به راهروه��ای قدرت 
در نیواورلئان می کش��اند. این فیلم 
توس��ط کمپانی های دارک کاستل 
انترتیمن��ت، آ.ام گلوبال، افتر دارک 

فیلمز تهیه و تولید شده است. 

اکران برای صندلی خالی؟!
گروه فرهنگ - این روزها اگرچه جشنواره فیلم فجرتوانسته 
یک موج تازه ای در جریان س��ینما ایجاد کند ولی باز شاهد 
هستیم که س��ینماها حتی در شب های جش��نواره، اکران 
خصوصی برای صندلی ها دارند و حاال باید دید مش��کل از 

کجاست؟! 
گره کار س��ینمای ایران ه��ر روز کورتر می ش��ود و باید دید 
گره ای که با دست باز نشد را چه کسی و این بار به چه نحوی 
می خواهد باز کند؟ به نظر می رس��د گره  خوردگی داستان 
سینمای ایران در یک جا نیست. کاهش ظرفیت فیلم هایی 
که ساخته می شود در جذب مخاطب، یکی از دالیلی است که 
می توان به آن پرداخت. این مسأله زیرساخت های عمیق تری 
نیزدارد. یکی از این مس��ائل، احترام نگذاش��تن به مخاطب 
اس��ت. ما در بخش اکران فیلم ها خطاهای بزرگی داشته ایم. 
از سوی دیگر مناقش��ات درون بخش های مدیریت هنری، 
من تماشاچی را بالتکلیف و سردرگم می کند و باعث می شود 
احس��اس کنم احترام الزم را برای دیدن فیلم ندارم. کاهش 
مخاطب سینماهای کش��ور موضوعی اس��ت که این روزها 
باعث شده سینماداران برای سر پا نگه داشتن سینماهایشان 
دست به دامن دولت شوند و در این باره هشدار خاموشی چراغ 
سینماهای سراسر کشور داده شده است، این در حالی است 
که مناقشات سینما همچنان ادامه دارد و در این میان مدیران 
در تصمیم گیری هایشان به تنها موضوعی که فکر نمی کنند 
مخاطب است. هر س��ال حدود7۰ فیلم در کشور ما ساخته 
می ش��ود، اما در این میان کمتر از۱۰فیل��م با کمی اغماض 
جذاب هس��تند، ایده نو یا حرف تازه ای برای گفتن دارند که 
در نتیجه با فروش خوبی مواجه می ش��وند، اما بقیه فیلم ها 
شکست می خورند. در بین ایرانیان فرهنگ سینماروی وجود 
داشته، اما رفته رفته به خاطر کاهش جذابیت فیلم ها،تعطیلی 
سالن های نمایش فیلم و افزایش تعداد شبکه های ماهواره ای 
وپیش��رفت تکنولوژی رس��انه ای این فرهنگ در حال رنگ 
باختن است. با وجودی که رش��د تکنولوژی های مختلف در 
سراسر دنیا اتفاق افتاده، اما می بینیم در کشورهای پیشرفته 
همچنان از فیلم های سینمایی استقبال می شود؛ این که چرا 
این اتفاق در کشور ما نمی افتد، دالیل خاص خودش را دارد. 
آگاهی دادن به مردم یکی از مهم ترین عناصر ترغیب کننده 
برای دیدن فیلم هاست.تا مردم درباره فیلمی آگاهی نداشته 
باشند چگونه آن را ببینند؟ گرچه تنگناهای اقتصادی باعث 
ش��ده مردم کاالهای فرهنگی را از س��بد خانوار خود بیرون 
بگذارند، اما اگر چنین شرایطی هم نبود، مردم ما باز به سینما 
نمی رفتند؛ چون سینمای ایران به موجودی دست و پا بسته 
شبیه است که نمی تواند پرو بال بگیرد و خودی نشان بدهد. 

در سالی که پیش بینی ها از جش��نواره ای کم رونق تر از دوره های 
پیش حکایت می کرد، بازیگران س��ینمای ایران در برخی فیلم ها 
نقشی فراتر از یک بازیگر صرف را عهده دار شدند و با حضورشان، 
به آثار سینمایی امس��ال وزن و اعتباری مضاعف بخشیدند. آنچه 
در پی می آید، مروری گذرا بر درخشش هش��ت بازیگر حاضر در 
جشنواره امسال اس��ت؛ بااین توضیح که این فهرست می توانست 

طوالنی تر شود. 
فرامرز قریبیان / مرد قانون دوست داشتنی

با گ��ذر از 7۰س��الگی، دیگر به ن��درت پیش می آید ک��ه انتخاب 
فیلمسازی برای نقش اول یک فیلم سینمایی باشد و این بار در حالی 
نقش اصلی »گناهکاران« را بازی کرده که خودش کارگردان فیلم 
بوده است. با این همه، تماشایش روی پرده سینما همچنان غنیمت 
است و یکی از امتیازهای فیلم قابل قبول »گناهکاران« هم بازی 
خوب او در نقش پلیس اس��ت. فرامرز قریبیان » انگ« نقش است 
و از تمام تجربه اش استفاده می کند تا یک بازی کاماًل سینمایی و 
تأثیرگذار ارایه کند. قریبیان در »گناهکاران« عالوه بر این که اثبات 
می کند کارگردانی سطح باالست، نشان می  دهد هنوز هم می تواند 

مثل دوران جوانی آرتیست اول فیلم باشد.
شهاب حسینی / برگ برنده حوض نقاشی

نقشی خاص در بهترین دوران فعالیت حرفه ای یک بازیگر، معموالً 
نتیجه ای جز موفقیت به بار نمی آورد. شهاب حسینی که از »درباره 
الی« به این سو، بهترین بازیگر جوان سینمای ایران لقب گرفته و در 

این مسیر، فرسنگ ها از هم نسالنش جلو زده در »حوض نقاشی« 
نقش فردی را بازی کرده که دچار معلولیت ذهنی اس��ت، زبانش 
می گیرد، بیانش الکن اس��ت و خالصه آدمی غیرعادی است که با 
همسری مانند خودش )نگار جواهریان( زندگی می کند. معموالً 
داوران جشنواره ها به این که بازیگران شاخص در نقش های خاص 
ظاهر شوند، واکنش مثبت نشان می دهند؛ ضمن این که در مورد 
حضور شهاب حسینی در »حوض نقاشی« موضوع فقط نقش خاص 
نیس��ت و او یکی از بهترین بازی های یکی دو سال اخیرش را ارایه 

داده است. 
هانیه توسلی/ سیمای ملموس زن درد کشیده

چهره س��اده و رنج کشیده اش تصویری مناس��ب از زن جوانی که 
بار یک زندگی را در غیبت شوهری دربند به دوش می کشد، ارایه 
می دهد. او که همین پارسال در »خصوصی« نقش دختری جوان 
و خانمان برانداز را بازی کرده بود، حاال در »دهلیز« به این که چند 
سالی شکسته تر و مسن تر از سن واقعی اش شود تن داده و حاصل 

کار هم تماشایی شده است. 
حامد بهداد / بازیگری با تمام وجود

دو سال پیش برای بازی »جرم« کیمیایی سرانجام طلسم سیمرغ 
نگرفتنش شکست و در عوض، پارسال داوران بازی با تمام وجودش 
در »نارنجی پوش« مهرجویی را نادیده گرفتند تا این به آن در شود! 
حامد بهداد با جنس خاص ب��ازی اش کنار عالقه مندان بس��یار، 
منتقدانی هم دارد. هر جا پای همکاری بهداد با فیلمسازان قدیمی 

 و شاخص وس��ط می آید باید منتظر حضوری درخش��ان بود. در 
»چه خوبه که برگشتی« بهداد هم اضافه وزن پیدا کرده و هم سنش 
باال رفته و جنس بازی برون گرایش هم کاماًل متناس��ب با حال و 

هوای این کمدی فانتزی پرنشاط است.
لیال حاتمی / دختر خجالتی وبالگ نویس

نکته عجیبی است، ولی حقیقت دارد. امسال لیال حاتمی فقط یک 
فیلم در جش��نواره دارد که تازه آن هم به بخش مسابقه سینمای 
ایران راه نیافته و فقط در بخش نگاه اول حاضر اس��ت. با این همه، 
بازی حاتمی در فیلم »سر به مهر« یکی از بهترین اجراهای بازیگران 
زن در کل جشنواره امس��ال اس��ت. لیال حاتمی این بار در نقش 
دختری کمرو، جنس��ی از بازی را بروز می دهد که خاص خودش 
است. در فیلم های جشنواره امسال حضور هیچ بازیگر زنی به اندازه 

بازی لیال حاتمی در »سر به مهر« تأثیرگذار و مهم نبوده است. 
رامبد جوان / نقش منفی جذاب

»فیلمی خوب اس��ت که نقش منف��ی اش خ��وب از کار درآمده 
باش��د«؛ این جمله مش��هور آلفرد هیچکاک که بارها و بارها نقل 
ش��ده در مورد نقش رامبدجوان به عنوان دس��تیار قهرمان اصلی 
فیلم »گناهکاران« مصداق می یابد؛ دستیار مرد قانون که ناگهان 
جلوه هایی از شر را بروز می دهد و قطب منفی ماجرا می شود. رامبد 
جوان در نقشی کاماًل جدی موفق می ش��ود بازی باورپذیری ارایه 
دهد، آن هم در حالی که خیلی ها عقیده داشتند جوان فقط به درد 
نقش های کمدی می خورد و نمی شود برای نقش های جدی روی 

او حساب کرد.
اکبر عبدی / بخت جدی برای دریافت سیمرغ

ظاهرا مد امس��ال اس��تفاده از کمدین ها در نقش های جدی بوده 
اس��ت؛ رامبد جوان در »گناهکاران«، رضا عطاران در »دهلیز« و 
اکبرعبدی در »رس��وایی«. او پارس��ال در نقش پیرزن در »خوابم 
می آد« درخشید و امسال در رس��وایی احتماالً بهترین بازی کل 
جشنواره را ارایه کرده، جوری که نادیده گرفتنش تقریباً غیرممکن 

به نظر می رسد. 
مصطفی زمانی / چهره مناسب سینمای خیابانی

باالخره امسال نوبتش رس��ید تا توانایی هایی که به نظر می رسید 
دارد ول��ی کمتر نش��انه هایش بر پرده نقره ای س��ینما به چش��م 
می خورد را بروز دهد. مصطفی زمانی امس��ال با دو فیلم »جیب بر 
خیابان جنوبی« و »برلین منفی  7« به جش��نواره آمده و در هر دو 
فیلم بازی خوبی ارایه داده اس��ت. در »جیب ب��ر خیابان جنوبی«  
نشان می دهد که می تواند گزینه خوبی برای فیلم های خیابانی و 
سینمای اجتماعی باشد. زمانی در فیلم »برلین منفی 7« نیز بازی 

خوبی ارایه داده است.

مروري بر شاخص ترین جلوه هاي بازیگري در فیلم هاي سي ویکمین جشنواره فیلم فجر

ستاره و سیمرغ
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»  خواب و بیدار «نقاش، تئاتری و سینماگر  »  زندان زنان « »  ماهی ها عاشق می شوند  «
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهن�گ - رویا نونهالی متول��د  ۲۴ بهمن ۱۳۴۱ در تهران، بازیگر ایرانی اس��ت. 
نونهالی دارای تحصیالت در رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.

او فعالیت هنری اش را از سال ۱۳6۲ با بازیگری در تئاتر آغاز کرد و با  فعالیت در سینما از 
سال ۱۳66 با حضور در فیلم »یار در خانه و...« ساخته خسرو سینایی و بازی در تلویزیون 

سال ۱۳۸۱ با مجموعه »خواب و بیدار« به قول ورزشی ها گل کرد.
نونهالی تاکنون جوایز بسیاری را از آن خود ساخته که برای نمونه می توان به سیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش اول زن در هفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم »عروسی خوبان«، 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن در هجدهمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم 
»بوی کافور، عطر یاس« اشاره کرد. رویا نونهالی به رغم فعالیت های حرفه ای تر در سینما 
به دلیل کثرت حضور در تلویزیون و ایفای نقش های اثرگذار، بیشتر شهرت تلویزیونی دارد 
تا سینمایی. مهم ترین شاهد بر این مدعا نقش به یادماندنی »ناتاشا« در سریال »خواب و 

بیدار« مهدی فخیم زاده است. 
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مسی های سینمای 
ایران در جشنواره فجر

رابرت دنیرو ستاره دار 
شد 

بازیگران خردس��ال دو فیلم »حوض نقاش��ی« و »دهلیز« مثل لیونل مسی 
ریزنقش دنیای فوتبال، بازیگران حرفه ای را پشت سر می گذارند.

برخالف بازیگران چهره سینمای ایران که در اغلب فیلم های جشنواره فیلم فجر 
آن طور که باید و شاید و آن طور که انتظارش را داشتیم جلوه نکردند، بازی دو 
بازیگر خردسال فیلم های »حوض نقاشی« و »دهلیز« به شدت غافلگیرکننده 
بودند؛ سپهراد فرزامی، ایفاگر نقش کودک اوتیسمی در فیلم »حوض نقاشی« 
و محمدرضا شیرخانلو در فیلم »دهلیز«. این دو کودک هستند که با بازی های 
درخشان خود همه را متحیر ساختند. سکوت و نگاه شیرخانلو، سکوت و نگاه 
یک نابازیگر نیست. این بازیگر خردسال با تکیه بر استعداد ذاتی خود، موجب 

شده داستان ساده و نه چندان جدید »دهلیز« برای بیننده جذاب باشد.

در مراسمی س��نتی که با گذاشتن دس��ت چهره های برجسته هنری و 
فرهنگی در س��یمان و حک آن در پیاده روی هالیوود برگزار می ش��ود، 
رابرت دنیرو برای یک عمر دستاوردهای هنری اش به این وسیله تجلیل 
می ش��ود. رابرت دنیرو که امس��ال برای بازی در »کتاب بارقه امید« در 
فهرس��ت بازیگران نقش مکمل نامزد دریافت اسکار حضور دارد، یک بار 
همین جایزه را در سال ۱۹7۴ برای بازی در »پدرخوانده – قسمت دوم« 
دریافت کرد. او در سال۱۹۸۰ نیز جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در 
نقش »گاو خشمگین« به دست آورد. پیاده روی رو به روی تئاتر چینی ها 
که از سال ۱۹۲7 ساخته شده، تاکنون ستاره حدود ۲۰۰ چهره مشهور 

فرهنگ و هنر آمریکا را در دل خود ثبت کرده است. 

اعالم کاندیداه��ای بخش مس��ابقه فیلم اولی ها، بس��یاری را 
ش��گفت زده کرد. غیب��ت فیلم کم خ��رج و ک��م ادعایی مثل 
»خس��ته نباش��ید« در بین کاندیداهای بخش بهترین فیلم و 

بهترین کارگردانی و غیبت فیلم خوب »تنهای تنهای تنها« در 
بخش بهترین کارگردانی و در عوض، حضور فیلم بی سر و ته و 
 پرخرج »برلین منفی 7« در تمامی رشته ها، نشان می دهد که 

دست هایی در کار اس��ت که همچنان بتوانند از این نمد برای 
خود کالهی بدوزند.

سینمای ایران سال هاس��ت با یک مشکل بزرگ روبه رو است؛ 
 مشکلی به نام سینمای دولتی. وجود این مشکل باعث می شود

 افراد با بضاع��ت کم هنری، ب��دون زحمت اس��م کارگردان و 
تهیه کننده را یدک بکشند و برای خودشان کسی بشوند.

برای توجیه کردن تأمین کننده بودجه هم دیالوگ های خاص 
 در فیلم ق��رار می دهند و به فیلمش��ان معنا گ��را می گویند و 
قیافه مظلوم به خودش��ان می گیرند که بضاعت س��ینمای ما 
همین اس��ت و بودجه فیلم خود را با آثار هالیوودی مقایس��ه 

می کنند!
وقتی از بعضی کارگردان های سیما س��ؤال می شود چرا فیلم 
تلویزیونی می س��ازید، پاس��خ می دهند که فیلم قبلی ش��ان 
شکست خورده و برای گذران زندگی رو به تلویزیون آورده اند! 
اوضاع نهادهایی مثل فارابی و حوزه هنری هم دس��ت کمی از 

تلویزیون ندارد.
اما امس��ال در جش��نواره یک اتفاق مهم افت��اده؛ کارگردانان 
بی ادعا با همان بودجه دولتی اما با رقم بسیار کمی، فیلم های 
درخش��انی س��اخته اند؛ فیلم هایی که اگر به آنها توجه شود و 

مورد استقبال قرار بگیرد، سینما را از یک کاالی تجاری به یک 
محصول فرهنگی تبدیل می کند.

واقعاً کجای فیلم »برلین منفی 7« قابل دفاع بود؟ و اصاًل حیف 
نیس��ت وقتی می ش��ود با بودجه »برلین منفی 7« ده تا فیلم 
مثل »خسته نباشید« ساخت، چه احتیاجی به »برلین منفی 
7« داریم؟آیا نش��ان دادن گفتمان صلح و دوستی ایران برای 
مردم جهان در »تنهای تنهای تنها« نمود بیشتری یافت یا در 

»برلین منفی 7«؟
مینو فرشچی، ابراهیم فیاض، مسعود فراستی، محمدرضا عرب، 
حس��ین زندباف، مانی حقیقی و فریدون حسن پور داوری آثار 
بخش »نگاه نو« را برعهده دارند؛ داورانی که گاه از چهره های 
قابل احترام حوزه ه��ای مختلفند. اف��کار عمومی بی صبرانه 
منتظرند نظر فراستی را درباره این فیلم ها بدانند یا نظر ابراهیم 
فیاض را تا ببینند کدام قس��مت »برلین منفی 7« بوده که این 
فیلم را قابل ستایش و دیدنی کرده و باعث شده تا به فیلم های 

بهتری ترجیح داده شود؟ 
فقط خدا کند حب و بغض و دعوا بر س��ر حوزه هنری و تحریم 
فیلم ها نباش��د، که اگر باش��د، بای��د داوران را بازن��ده بزرگ 

جشنواره نامید. 

 وقتی »برلین منفی 7« نامزد می شود و »روز روشن« و »خسته نباشید!«، نه

 آیا قرار است داوران بازنده بزرگ جشنواره امسال باشند؟

فقط خدا کند حب 
و بغض و دعوا بر 

سر حوزه هنری و 
تحریم فیلم ها سبب 
نامزدی برلین منفی 

7 نباشد، که اگر 
باشد، باید داوران 

را بازنده بزرگ 
جشنواره نامید



پیشنهاد اغوا کننده موناکو برای خرید نصری و تبس گواردیوال با بایرن به مصاف بارسا می رود!مسی رسما با بارسا تمدید کردورود باشکوه دروگبا به استانبول

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پیروزی شیرین والیبالیست های 
ذوب آهن و توقف دزفول در اصفهان

اصغر قلندری: در ادامه رقابت های والیبال زیرگروه کشور، در روز 
پایانی هفته گذشته و در حساس ترین دیدار، دو تیم مدعی شهرداری 
دزفول و ذوب آهن اصفهان در س��الن مرحوم حسن رهنما ورزشگاه 
ملت به مصاف هم رفتن��د که ذوب آهنی ها در ی��ک بازی منطقی و 
حساب ش��ده توانستند با نتیجه س��ه بر صفر از س��د تیم یکدست و 
منسجم شهرداری دزفول عبور کنند و سه امتیاز ارزشمند این بازی 
خانگی را به دس��ت آورند. تیم مدعی و خوب شهرداری دزفول که از 
بازیکنان سرشناس��ی مثل علی ربیعی نیا، فرهاد مالبهرامی، محمد 
خسروی کیان، یاسر خرسند، فواد آغاسی پور، محمد حسنوند و احمد 
خداوردی س��ود می برد و به وس��یله علیرضا ظفری پور از بازیکنان 
صاحب ن��ام و ملی پوش خوزس��تان رهبری می ش��د، علیرغم بازی 
خوب و پایاپای در س��ه گیم متوالی و با نتایج مشابه 26-24 مغلوب 
 جوانان بی ادعای تیم ذوب آهن شد که با مربیگری حسن افغانی به

 پیروزی های چشمگیری دست پیدا کرده اند.
در تیم ذوب آهن محمد س��عیدی »کاپیتان« امیر کیانی »پاس��ور« 
فرهاد وزیری، مسعود چهره راضی، مجتبی تیموری، مسعود شیرانی 
و سید محمد حس��ینی »لیبرو« خوش درخش��یدند که امیدواریم 
مس��ئوالن ذیربط بیش از پیش به ای��ن جوانان آینده س��از والیبال 
اصفهان توجه کنند و از این تیم برای رسیدن به مسابقات لیگ برتر 

حمایت الزم را به عمل آورند. 

 مقام اولی باستانی کار اصفهانی
 در رشته چرخ تیز

محمد رضا ابوالحس��نی،  باستانی کار مؤسس��ه علی ابن ابیطالب در 
مس��ابقات هنرهای فردی ورزش زورخانه و کش��تی پهلوانی کشور 
در رشته چرخ تیز، مقام اول  را کس��ب کرد. همچنین بهزاد گرامی، 
باستانی کار مؤسس��ه علی ابن ابیطالب در مسابقات هنرهای فردی 
ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی کشور در درشته چرخ چمنی مقام 
دوم را به دس��ت آورد. مس��ابقات هنرهای ف��ردی ورزش زورخانه و 
کش��تی پهلوانی کشور در ورزش��گاه 17 ش��هریور مجموعه ورزشی 
تختی اصفهان به کار خود پایان داد. در این مسابقات که به مدت سه 
روز برگزار شد،330 ورزشکار از 26 استان کشور حضور داشتند که از 
مؤسسه علی ابن ابیطالب بهزاد گرامی، محمد رضا ابوالحسنی و احمد 
مقدم در این مسابقات شرکت کردند. این مس��ابقات در رشته های 
س��نگ، کباده، 2، 3 و 4 میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی و کشتی 

پهلوانی برگزار شد. 

بزرگان فوتبال جهان در نصف جهان
حریف مرحله گروهی س��پاهان در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
مشخص شد و تیم النصر با پیروزی مقابل لوکوموتیو، حریف سپاهان 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا ش��د. دیدار تیم های النصر 
ام��ارات و لوکوموتیو ازبکس��تان از مرحله پل��ی آف رقابت های لیگ 
قهرمانان آس��یا در فصل 2013، شنبه ش��ب به میزبانی تیم اماراتی 
برگزار ش��د که در نهایت، این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود النصر به 
پایان رسید تا آبی پوشان اماراتی یک بار دیگر حریف سپاهان اصفهان 

در مرحله گروهی این رقابت ها شوند. 
النصر که در گروه سوم عالوه بر سپاهان با االهلی عربستان و الغرافه 
قطر هم گروه اس��ت، در حالی به مرحله گروهی این رقابت ها صعود 
کرد که هدایت این تیم بر عه��ده والتر زنگا، دروازه بان اس��طوره ای 
 ایتالیایی هاس��ت، ضمن این که به تازگی اس��ون گوران اریکس��ون 
64 ساله به عنوان مشاور فنی النصر منصوب شده که بر همین اساس، 
حضور بزرگان فوتبال جهان در کشورمان همراه با تیم النصر از نکات 
قابل توجه دیدار هفته اول دو تیم در مرحله گروهی این رقابت هاست. 
همچنین برونو سزار، مهاجم سابق سپاهان که در ابتدای فصل جاری 

با النصر قرارداد امضا کرد، همراه با تیم اماراتی به اصفهان می آید. 

به نایب قهرمانی اصالً فکر 
نمی کنیم

محمد غالمی/مهاجم تیم سپاهان  
جالوویچ مهاجم خوبی است که اول فصل در بازی های حساسی برای 
س��پاهان گلزنی کرده، اما من و جالوویچ در بازی جمعه نتوانستیم 
در ام��ر گلزن��ی موفق باش��یم، ول��ی امی��دوارم در 
هفته های پیش رو چ��ه من و چه فورفواردهای 
دیگر س��پاهان بتوانی��م در ام��ر گلزنی برای 
سپاهان موفق باش��یم؛ چون تمام مهاجمان 
در خدمت س��پاهان هستند. تمام تالش مان 
برای قهرمانی سپاهان است و به نظرم تا حاال 
خوب پیش رفته ای��م و امیدوارم به بردهای 
خود ادام��ه داده و قهرمان ش��ویم. باید 
بگویم ما اص��اًل به نای��ب قهرمانی فکر 
نمی کنیم و تم��ام س��عی و تالش مان 

رسیدن به قهرمانی دوباره است.

6
شنای ایران رفع تعلیق شد

مدیر اجرایی کنفدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آس��یا، با صدور مجوز حضور ایران در رقابت های 
 واترپلو باش��گاه های آسیا،  س��ایه تعلیق را از روی شنای ایران برداشت. س��لیمان ال کیشری، طی 
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کاهش قیمت بلیت فینال لیگ قهرمانان اروپا
یوفا اعالم کرد: ارزان ترین بلیت برای فینال لیگ قهرمانان اروپا 
که در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد، 60 پوند خواهد بود 
که نسبت به دو س��ال قبل که این بازی در همین ورزشگاه انجام 

شد، با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است.

تبانی در بازی منچستر و زاال اگرزاگی
یک مج��رم صربس��تانی اعتراف ک��رد در بازی 
منچس��تر و زاال اگرزاگی در لیگ قهرمانان اروپا 
در سال 2002 تبانی صورت گرفته است تا این 
تیم مجار برابر منچستر یونایتد شکست بخورد. 

از مقابله با مورینیو ترسی ندارم
س��رآلکس فرگوس��ن در آس��تانه ب��ازی تیم��ش با 
رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا قول داد، وارد جنگ 
روانی با ژوزه مورینیو نشود. فرگوسن  می گوید:» من از 

مقابله با قدرت رسانه ای مورینیو نمی ترسم.«
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سپاهان را با استقالل 
کاری نیست

پنجمین  قهرمانی 
ایران در غرب آسیا

سرپرس��ت س��پاهان تأکید کرد که قصد ندارد هیچ صحبت��ی در مورد 
استقالل داشته باشد. رس��ول خوروش درباره صحبت هایی که ماجدی 
علیه او انجام داده، عنوان کرد: هیچ صحبتی در مورد استقالل نمی کنم. 
قباًل هم اگر موضوعی را مطرح کردیم، بحث در مورد مسأله داوری بود که 
به نفع رقیب گرفته شده است. ما در مورد داوری صحبت هایمان را مطرح 
کردیم و اصاًل کاری به سایر تیم ها نداریم. تنها یک بار آقای فتح اهلل زاده 
عنوان کردند، من تازه وارد هستم که مدارکی مبنی بر حضور چند ساله ام 

در فوتبال ارایه دادم. 
وی در مورد این که چرا این صحبت ها مطرح می شود، خاطرنشان کرد: 
می خواهند برای ما حاشیه درست کنند؛ هیچ صحبتی در مورد استقالل 

ندارم و تنها کار خودمان را دنبال می کنیم. 

تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر لبنان برای پنجمین بار به عنوان 
قهرمانی غرب آسیا دست یافت و بازیکنان تیم فوالدماهان از بهترین های 
ایران در این رقابت ها بودند.  این دیدار در پایان وقت قانونی به تساوی ۸0 
بر۸0 انجامید، اما تیم ملی ایران بدون در اختیار داشتن اوشین ساهاکیان، 
حامد س��هراب نژاد و صمد نیکخواه بهرامی در اولین وق��ت اضافه بازی 
صاحب برتری شد. این بازی در نهایت با نتیجه 100 بر ۸6 به پایان رسید. 
بدین ترتیب ایران برای پنجمین بار قهرمانی رقابت های غرب آسیا را از 
آن خود کرد. تیم ملی بسکتبال ایران در حالی موفق به شکست لبنان شد 
که این تیم عربی به عنوان مدافع عنوان قهرمانی به تهران سفر کرده بود. 
تیم ملی ایران هم پیش از این با قهرمانی در کاپ آسیا به عنوان اولین تیم 

منطقه غرب به جام ملت ها صعود کرده بود. 

پیروزی پرگل و بی حرف و حدیث تیم 
مسعود 
افشاری

 
ملی فوتب��ال ای��ران در مقابل لبنان 
باعث شد تا کارلوس کی روش بعد از 
تحمل چند ماه پرانتقاد، الاقل برای مدتی هرچند کوتاه رنگ و 
روی آرامش را در فوتبال ایران ببیند. زدن پنج گل به تیمی که 
چند ماه قبل در کشور خودش رویای حضور در جام جهانی 2014 
برزیل را برای فوتبال ایران دس��ت نیافتنی تر کرده بود، آنقدر از 

لحاظ رسانه ای مهم بود که تقریباً هیچ روزنامه و سایت ورزشی 
بعد از این پیروزی اش��اره ای به غیبت مه��دی رحمتی و هادی 
عقیلی در این بازی نکرد؛ آن هم دو بازیکنی که در طی سالیان 
اخیر یکی از ارکان اصلی تیم ملی فوتبال ما بوده اند  و به خصوص 
عملکرد رحمتی بر روی خط دروازه تیم ملی بعد از سال ها خیال 
فوتبال ایران را از داش��تن یک دروازه بان تقریباً مطمئن راحت 
کرده بود. عقیلی هم که تا قب��ل از بازی های تیم ملی در مرحله 

مقدماتی جام جهانی به همراه س��ید جالل حسینی، زوج ثابت 
قلب خط دفاع تیم ایران بود و گل های زده او برای تیم ملی عقیلی 
را تبدیل به یکی از گلزن ترین مدافعان تاریخ تیم ملی کرد. قهر 
 این دو بازیکن قبل از بازی با لبنان در حالی رس��انه ای ش��د که 
کی روش در برخورد با هر دو نفر تقریباً یک رفتار مشابه را بروز داد 
و با نادیده گرفتن رحمتی و عقیلی، نشان داد که ضابطه را فدای 
رابطه نخواهد کرد. قهر از تیم ملی و نپوشیدن پیراهنی که یکی 
از بزرگ ترین افتخارات هر فوتبالیست ایرانی بوده و هست، در 
حال تبدیل شدن به یک اپیدمی فوتبال ایران است و بعد از فرهاد 
مجیدی و فریدون زندی این بار هم دو بازیکن دیگر از تیم ملی 
خداحافظی کردند تا آمار ناسازگاران با کارلوس کی روش در طی 

مدت حضورش در فوتبال ایران به چهار نفر برس��د. پیراهن تیم 
ملی در هر رشته ای آنقدر ارزشمند است که حتی نشستن بر روی 
نیمکتش هم می تواند وجهه و اعتبار بازیکنان را در رده باشگاهی 
باالتر ببرد و س��ال بعد به هنگام امضای قرارداد جدید از همین 
حضورشان در تیم ملی استفاده و شاید هم سوء استفاده کنند و 
قراردادی سنگین تر را نسبت به بازیکنان معمولی امضا  کنند. قهر 
ستاره ها از تیم ملی آن هم در این شرایط حساس فوتبال ایران در 
راه صعود به جام جهانی، نه تنها سودی برای فوتبال ایران ندارد 
بلکه حاش��یه های حاصل از این اتفاقات می تواند یک تیم ملی 
سرشار از دودس��تگی و اختالف را به دیدار رقبای قدرتمندش 

بفرستد.

قهر ستاره ها

کی روش خریدار ناز نیست! 

قلعه نویی؛  جدی ترین منتقد 
این روزهای خبرنگاران

خیلی خوب فضای فوتبال ایران را می شناس��د و می داند 
در این هیاهوی بازیکن ساالری چگونه بازیکنان را به خط 
کرده و آنها را چه در داخل و چ��ه در بیرون زمین هدایت 
کند. در برابر نامالیمات و س��تیزهای لفظی زبان سرخی 
دارد و دوست ندارد اگر کسی به او حمله کرد، کوتاه بیاید 
و خیلی صریح پاسخ منتقدان یا بهتر بگوییم مخالفانش را 
می دهد. بسیاری از عالقه مندان استقالل امیر را دوست 
دارند و شاید همین پشتوانه انسانی است که زبان سرخش 
را سرخ تر از همیش��ه کرده و او خیلی راحت و به صراحت 
 گفته هایش را بر زب��ان می آورد و چی��زی را برای نگفتن 
نمی گذارد در دلش بماند! زبان سرخ امیر برای زمین گیر 
کردن مخالفان ادام��ه دارد و این روزها به نظر می رس��د 
که ی��ک تصمیم جدی ب��رای عبور از یک مخالف ش��اید 
قدیمی اش گرفته اس��ت؛ این مخالف کس��ی نیست جز 
خبرنگار! سرمربی آبی ها با اس��تفاده از واژه »برخی«، به 
اعتقاد خودش می خواهد س��ره را از ناسره متمایز سازد و 
مدعی اس��ت هدفش از طرح چنین مس��أله ای مبارزه با 

ناپاکی های رسانه ای است.
اما سؤال اصلی از امیر اینجاست؛ آقای قلعه نویی آیا واقعا 
این روشی که در پیش گرفته اید بهترین راه مبارزه با ناپاکی 
رسانه ای است؟ »برخی خبرنگاران اجنبی پرست هستند«، 
»برخی قلم  به دست ها، قلم فروش هستند«، »برخی قلم ها 
آلوده اند«، »برخی خائن هس��تند« و خبرنگاران پاکند و 
اما... آقای قلعه نویی این ها جمالتی هس��تند که در چند 
وقت اخیر برخی خبرنگاران ورزش��ی را با همین عناوین 
مورد خطاب قرار داده اید و تأکید دارید که برای مشخص 
 ش��دن خبرنگاران پ��اک از ناپاک چنی��ن صحبت هایی

 را انجام می دهید!حال اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد؛ 
آقای قلعه نویی اگر روزی خبرنگاران ورزشی بخواهند از 
مربیان پ��اک و امثالهم دفاع کنند، اگر ب��ه جای » برخی 
خبرنگاران ناپاک« از واژه »برخی مربیان ناپاک« استفاده 
کنند، خودتان چه واکنشی نشان خواهید داد؟ این روزها 
استقالل صدرنش��ین لیگ اس��ت و ادامه راه دشوار، لیگ 
قهرمانان آس��یا در راه است و حریفان آس��یایی پرقدرت 
 به مصافتان خواهن��د آمد و از همه مهم ت��ر این که آقای 
قلعه نویی قضاوت پایانی در کارنامه هر ورزش��کار، مربی، 
مدیر و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است، پس گام ها را 
طوری بردارید که آیندگان هم مانند آماری که در کارنامه 

ورزشی تان دارید، در مورد شما قضاوت کنند.

یادداشت

بودن��د  لبت��ه  ا نجمه       ادامه از صفحه  یک:
کرمی

 
مدیرانی که با هیچ،  س��اخته اند و با جذب 
اسپانسر و رایزنی و البی کشتی تحت هدایت 
خود را به س��ر منزل مقصود رس��انده اند، اما اگر کس��ی از این 
مدیران الیق به این توفیق نایل نش��د، گناه نابخشودنی مرتکب 
نشده و ش��اید باید از این حیث ممنون دار جمشیدی بود که با 
وجود همه مشکالت مادی بی هیچ شانتاژ رسانه ای و در سکوت 

کامل، به حرکت الک پشتی خود ادامه داده است.

همه نگاه ها به مدیرکلی است
اما به نظر می رس��د عملک��رد رییس اداره ورزش شهرس��تان و 
اصرار برای تغییرات در این حوزه، بهانه ای برای برداشتن نامزد 
مدیرکلی اداره اس��ت. جمش��یدی چه در روزهای اخیر حضور 
خدابخش در اصفهان کاندیدای احراز پست مدیرکل اداره ورزش 
 و جوانان اس��تان بود و چه حاال که با نزدیک ش��دن به ماه های

آخر عمر دولت دهم و سفارش��ی ب��ودن جواهری)مدیر کل( از 
س��وی وزیر ورزش دوباره ب��ه عنوان کاندیدا نام��ش در محافل 
ورزش شنیده می ش��ود، این در حالی اس��ت که حمایت های 
فرماندار و یک نماینده مجلس از او در مقابل خواس��ته مدیرکل 

برای برکناری او بر روی این گفته صحه می گذارد.
 در این میان و با مشاهده رفتارهای متناقض این افراد، سؤاالت 
بی جوابی در ذهن ش��کل می گیرد که آیا واقع��اً مدیرکل اداره 
ورزش و جوانان اس��تان هم��ان طور که گفته ش��ده از عملکرد 

جمشیدی در اداره شهرس��تان ناراضی است یا ترس از تصاحب 
صندلی مدیرکلی او را برای تغییرات به صرافت انداخته است؟ از 
طرفی، اگر واقعاً عملکرد رییس اداره شهرستان همان گونه که 
آقایان به آن معترفند جایی برای دف��اع ندارد، چطور فرماندار و 
نماینده مجلس تمام قد از او و نحوه مدیریتش حمایت می کنند 
و حتی اندیشه مدیرکلی او را در س��ر می پرورانند، تا جایی که 
وزیر ورزش هم از این حمایت عاصی شده است؟!یا شاید مالک 
مدیر خوب و بد از نگاه هر ی��ک از آقایان تعاری��ف جداگانه ای 
دارد که اهالی رس��انه و مردم هنوز از آن بی خبرند؛ واقعاً کدام 

درست تر است؟

جواهری چقدر اختیارات دارد؟
البته می ت��وان این ح��ق را ب��ه جواه��ری داد که ب��رای اداره 
شهرس��تان، خود تصمیم گیری کند و اگر او به عنوان سکاندار 
ورزش اس��تان اصفهان انتخاب ش��ده، چرا ب��رای اعمال نظر و 
تصمیم گیری های مس��تقل خود، مقاومت فرمان��دار و برخی 
نمایندگان مجلس را پیش رو دارد؟ این اتفاقات پرس��ش های 
قدیمی را به ذهن متبادر می کند که آی��ا این مورد مصداق بارز 
دخالت غیرورزش��ی ها در امور ورزش نیس��ت؟ آیا رییس اداره 
ورزش شهرستان در دفاع از حقوق و عملکرد خود ناتوان مانده 
و بایس��تی دیگران از او حمایت کنند یا مدیر سفارشی، تمامی 
امورش باید تا آخر سفارشی دنبال شود؟ که اگر بر فرض محال، 
این موضوع را مالک قرار دهیم ب��ه خودی خود فرض مدیرکلی 

او در آینده فرمالیته می شود؛ چرا که الزمه مدیرکلی استقالل 
در عمل و شهامت در گفتار و کردار و سالمت در تصمیم گیری 

است.

آه نیست که با ناله  سودا کنند
از طرفی، باید در کنار همه این تحلیل ها نیم نگاهی به وضعیت 
مالی و بودجه اداره شهرستان انداخت. همان طور که در باال به آن 
اشاره شد، مرد اول ورزش شهرستان با اندک بودجه تخصیصی از 
سوی اداره کل، در سرپا نگه داشتن برخی هیأت های شهرستان 
انصافا موفق عمل کرده و باوجود همه کاستی ها از هیچ تالشی 
فرو گذار نبوده است. به نظر می رسد نداشتن مشاوران ورزشی 
مجرب، فرصت شناس و کارآزموده شاید تنها نقطه ضعف قابل  
اشاره جمشیدی در این یک س��ال و اندی دوران مدیریتی او در 
اداره ورزش و جوانان بوده است، چرا که تا بوده گناه دیگران به نام 
شخص قرار گرفته در رأس هرم نوشته می شود و شاید از همین 
حیث، عملکرد او خیلی به مزاج کارشناس��ان پشت میز نشسته 

اداره کل خوش نیامده است.

هوای »افشین مالیی« را باید داشت، و گرنه...
اما اگر مدیران اداره کل ورزش و جوانان نس��بت به تغییرات در 
اداره شهرس��تان اصرار دارند و اگر در مواجه��ه با مقاومت های 
موجود در به کرس��ی نش��اندن افش��ین مالیی به عنوان رییس 
بعدی اداره ورزش و جوانان شهرس��تان پیروز ش��دند، یادشان 
باش��د که مالیی به عنوان یک مدیر برنامه محور و کاریزماتیک 
هرگز با شرایط کنونی اداره شهرستان تاب نمی آورد و خواهان 
تغییردیدگاه نسبت به امکانات و بودجه کنونی به این اداره خواهد 
ش��د که کرنش اداره کل نش��ین ها در قبال خواسته های او در 
شرایط کنونی هم، برای جمشیدی و کادرش کارساز و راهگشا 
خواهد بود و چه بسا نیاز به تغییرات نباشد. البته نباید فراموش 
کرد افشین مالیی پیش از کاندیداتوری برای پست ریاست اداره 
شهرستان، معاون توس��عه اداره کل ورزش و جوانان را در زمان 
مدیرکل قبلی بود و به عنوان مغز متفکر »سند راهبردی« قلمداد 
می شد؛ کسی که با ایده ها و استراتژیک های خاص خود برنامه 
مدون و آماده ای را تحویل اداره کل ورزش و جوانان استان داد. 
به عبارتی، گزینه پیشنهادی جواهری شخصی با رزومه روشن، 
مشخص و قابل دفاع است که می توان به آینده هر پستی با حضور 

او خوشبین بود. 

حرف آخر
امید است سکوت رس��انه ای اداره کل ورزش و جوانان استان و 
مسئولین امر در تصمیم گیری در حوزه تغییرات در اداره ورزش 
شهرستان حساب شده، بنا بر مصلحت ورزش شهر و ورزشکاران 
و جدای از فضای تبلیغاتی و منفعت طلبی صورت گیرد تا بلکه 
ش��عار » از ورزش با ارزش تا اقتدار اصفهان« مسیر هدایت شده 
خود را بدون هیچ تنش و مقاومتی ادامه داده و سرانجام پیدا کند. 

آیا اداره ورزش به سرنوشت ارشاد دچار می شود؟ 

دعوا برسر داغ ترین صندلی چهارراه تختی 
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 دیدار جمعی ازمسئوالن 
ازصنایع موفق استان

جمعی ازمس��ئوالن چهارمح��ال و بختیاری به مناس��بت دهه فجر 
انقالب اسالمی، روز شنبه از تعدادی از صنایع موفق استان در شهرک 

صنعتی فرخشهر شهرستان شهرکرد دیدن کردند.
درجریان این بازدیدها، مس��ئوالن با دس��تاوردهای نظام در زمینه 
توسعه صنعتی اس��تان در ش��هرک صنعتی فرخش��هر شهرستان 

شهرکرد از نزدیک آشنا شدند.
ش��رکت فوالد زاگرس چهارمح��ال و بختیاری برگزیده شش��مین 
جشنواره کارآفرینان برتر استان، از صنایع مورد بازدید مسئوالن در 

جریان این دیدار بود.
مدیرعامل شرکت فوالد زاگرس چهارمحال و بختیاری در خصوص 
فعالیت این شرکت اظهار داشت: این شرکت فعالیت خود را از سال 
88 با ایجاد خط برش س��رد و گرم ورق های فوالدی در استان آغاز 

کرد.
ع��زت اهلل دوروش میزان س��رمایه گذاری انجام ش��ده در این طرح 
صنعتی را 9 میلیارد و 250 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: با توجه 
به ارتباط محصوالت این شرکت با صنایع پایین دستی صنعت فوالد، 
حدود250 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم حاصل فعالیت این 
شرکت درچهارمحال و بختیاری بوده اس��ت. وی ادامه داد: فعالیت 
 این صنعت در استان، 12/5 میلیارد ریال صرفه جویی برای صنایع

 پایین دستی صنعت فوالد را در استان به همراه داشته است. 

خبر ویژه

ریيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
رضا ایمانی

پنج دانش��كده، س��ه بیمارس��تان آموزش��ي و چهار مرکز تحقیقات از 
ش��اخص هاي آموزش��ي رش��د یافته دانش��گاه پس از پیروزي انقالب 
اسالمي اس��ت. مقایسه ش��اخص هاي س��المت اس��تان در سال هاي 
 57 و بهمن ماه1۳91 نش��ان از تغییرات ش��گرف در رشد شاخص هاي

سالمت استان پس از پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي دارد.
 در س��ال 57 با پیروزي انقالب، تحولی اساس��ي در زمینه هاي مختلف 
در کش��ور و اس��تان اتفاق افت��اد و در فاصله زماني س��ال ه��اي 57 تا 
۶۴،کارشناسان و متخصصان 
بخش بهداشت و درمان نسبت 
به طراحي سیستم شبكه هاي 
بهداش��تي و درماني در سطح 
کشور همت گماردند که این 
طرح، پس از اجراي آزمایشي، 
مورد حمایت مسئولین نظام 

قرار گرفت.

شاخص هاي آموزشي دانشگاه 
پس از انقالب رشد یافته است

چهره روزیادداشت
مدرسه دارالفنون شلمزار افتتاح شد

استاندار چهارمحال و بختیاری درمراسم افتتاحیه مدرسه دارالفنون شلمزارگفت: این 
مدرسه 8 کالس، ۶ اتاق اداری، سایت کامپیوتری و نمازخانه دارد. علی اصغر عنابستانی 

تصریح کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار متر به بهره برداری رسید. 
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اخبار کوتاه

 ایستگاه های تلفن همراه
32 درصد رشد داشته است

مدیرعام��ل مخابرات چهارمحال و بختی��اری گفت: احداث 
 ایس��تگاه ه��ای تلف��ن هم��راه در چهارمح��ال و بختیاری 

۳2 درصد پیشرفت داشته است.
علیرضا فتحی اظهار داش��ت: ایس��تگاه های تلف��ن همراه 
 در این اس��تان، یک ه��زار و28۳ ایس��تگاه بوده اس��ت که 
هم اکنون با توسعه ایستگاه ها، تعدادشان به یک هزار و ۳7۳ 
ایستگاه رسیده اس��ت. وی ادامه داد: آنتن دهی تلفن همراه 
درهمه جاده های استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد و 
هیچ مشكلی در این خصوص وجود ندارد. وی بیان داشت: از 
سال 88 تعداد90 ایستگاه تلفن همراه در این استان احداث 
شده است و تعداد ایستگاه های تلفن همراه ۳2 درصد رشد 
داشته است. وی تأکید کرد: نداشتن قطعی وپرداخت بهای 

اینترنت با قبض تلفن از مزایای اینترنت شرکت مخابرات است.

رشد 5 برابری سرمایه گذاری 
صنعتی در بخش کشاورزی 

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از رشد 
5 برابری سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی استان 

در سال جاری خبر داد.
صفدر نیازی اظهار داش��ت: در س��ال جاری 75 فقره جواز 
تأسیس واحدهای صنایع کشاورزی با سرمایه گذاری 100 
میلیون تومان صادر شده است. وی افزود: بر اساس این تعداد 
جواز صادر ش��ده برای یک هزار و 707 نفر شغل ایجاد شده 
اس��ت. نیازی از بهره برداری 5 واحد صنعتی کش��اورزی در 
اس��تان خبر داد و گفت: این پنج واحد با سرمایه گذاری۳0 
میلیارد ریال در س��ال به به��ره برداری رس��یده و برای 71 
نفر فرصت ش��غلی ایجاد کرده اس��ت. رییس سازمان جهاد 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: واحدهای تولید 
 خوراک آبزیان، سردخانه، انجماد گوشت و مرغ و فعالیت های

لبن��ی از جمله ای��ن واحدهاس��ت. نی��ازی از فعالیت 175 
تعاونی روستایی زیرپوشش جهاد کشاورزی در استان خبر 
داد و افزود: جهاد کش��اورزی اس��تان در حوزه تعاونی های 
روستایی در رابطه با اش��اعه و ترویج فرهنگ تعاون، تعلیم و 
 تربیت نیروهای انسانی و ارایه خدمات فرهنگی ایفای نقش
 می کند. وی از خرید توافقی15 ه��زار تن محصول از طریق

تعاونی های روس��تایی اس��تان خبر داد و گف��ت: توزیع 17 
میلیون لیتر م��واد س��وختی و عرضه یک ه��زار و700 تن 

محصول کشاورزی از دیگر اقدامات این حوزه است.

اقشار مختلف مردم چهارمحال و بختیاری روز یک شنبه با حضور 
گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه، یک بار دیگر حماسه 

خود را در تاریخ معاصر به ثبت رساندند.
 همه دس��ت ها با اش��اره ای رو ب��ه آینده آم��ده ان��د، همه این 
دست ها، همپای گام های حماسه، شورانگیز شده اند. طلوع صبح 
صادق با طلیعه ای از بهار بی خزان از دروازه ابدیت گذشته است تا 
نام ملتی را در روشنایی روز بیداری، برای همیشه زنده نگهدارد.

همه آماده آمده بودند تا توپ، تانک، مسلس��ل دیگر اثر نداشته 
باش��د، که خون بر شمش��یر پیروز ش��ود، خون بر خنجر، خون 
بر جنون س��تم و خون بر استبداد ستمش��اهی. حاال بیش از دو 
 دهه است که خورشید خجس��ته فام انقالب اس��المی ایران، از 
مش��رقی تری��ن پنج��ره س��رزمین حماس��ه تابی��دن گرفته و 
 صوراس��رافیل از ن��ای22 بهمن57 ب��ار دیگر بر عال��م و گیتی 
طنین انداز ش��ده اس��ت. خ��ون عاش��ورا در رگان زمین جاری 
شده و ایران اس��المی سراس��ر ادامه کربال گش��ته، تا قیام امام 
حس��ین)ع( برعلیه یزیدیان، ناتمام نماند و پرچم قیام از بهمن 
57 با رس��الت خمینی )ره( بر دوش همه نس��ل ها نهاده ش��ود. 
فریاد و بانگی می رسد، عالم سكوت می کند و صدای مظلومیت 
تمامی آزادی خواهان جهان به پژواک می رسد که بشنوید رساتر 
از»اهلل اکبر« فریادی نیس��ت. هوا دلپذیر ش��د، خون درون رگ 
گیاه به جوش آمد و گل و الل��ه از خاک بر دمید تا پرس��تو دگر 
بار نغمه بازگش��ت و رهایی برآورد،که یاد ی��ار مهربان آید همی 
و بعد آدم از قعر دوران، چونان فرش��ته ای بر دیو زمان مستولی 

گش��ت که گویی تمامی کت��اب های آس��مانی نوی��د این فتح 
عظیم را داده بودند. اینک فریادرس��ا وغریو» اس��تقالل، آزادی، 
 جمهوری اس��المی« علیه کاخ  استعمار، اس��تبداد و دین زدایی

از س��ینه های س��رخ پر از گلوله، از سینه های س��رخ پر از درد، 
 از س��ینه های س��وخته 72 پروانه عالم در گلوی تاریخ منتش��ر

می ش��ود. سیاهی ش��ب فرو نشس��ت و خورش��یدی از بلندای 
کربال بر ملتی از نسل حس��ین و عباس علیها السالم نورافشانی 
 کرد و م��ردم ب��ه اذن خدا، قط��ره قطره ب��ه دریایی خروش��ان 
عدالت خواهی و آزادگی به خیابان منتهی به بهش��ت پیوستند. 
اینجای تاری��خ معاصر، جهان گون��ه ای دیگر رقم م��ی خورد و 
هیمنه دروغین استكبار از شانه های بت های سنگی و سنگدل، 
بر زیرپا کشیده می شود و پایان دوران س��تم زدگی ملت ها فرا 
می رس��د. همه آماده آمدند، تا فریاد برآورند، که قیام حس��ین 
علیه السالم به انقالب اسالمی ایران پیوند خورده است، پیوندی 
مبارک و اینک طلیعه سی و چهارمین س��الروز پیروزی انقالب 
اس��المی، جان دوباره ب��ه س��تمدیدگان عالم بخش��ید. اینک 
 صدای رس��ای جابربن حی��ان، ابوریحان، ابن س��ینا، امیرکبیر، 
قائم مقام و مالصدرا از حنجره سرخ آرمان انقالب اسالمی، رسالت 
بزرگی را در گوش جهانیان طنین انداز می کند، که »ما ز دریاییم 
و دریا می رویم«. همزمان با طلیعه سی و سومین بهار آزادگی و 
دلدادگی و در آستانه ورود به بهار سی و چهارم انقالب در کشور 
حماسه، مردان و زنان یک بار دیگر به دریای خروشان راهپیمایی 

یوم اهلل بیست و دوم بهمن ماه پیوسته اند.

مردم چهارمحال و بختیاری حماس�ه ساز 22بهمن   
شدند

در این میان اقش��ار مختلف مردم چهارمحال و بختیاری روز یک 
ش��نبه با حضور گس��ترده خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه، یک 
بار دیگر حماس��ه خود را در تاریخ معاصر به ثبت رس��اندند. مردم 
شهرس��تان های مختلف اس��تان روز گذش��ته در جشن سالگرد 
انقالب اس��المی با حضور صدها هزارنفری خوی��ش یک بار دیگر 
حماس��ه حضور را رقم زدند. در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال، 
جوانان چهارمحال وبختیاری پیشگام بودند تا پیران، یاد و خاطره 
 روزهای مب��ارزه را گرامی بدارند. مردم با فریادهای بلند و رس��ا و 

مش��ت های گره ک��رده خود 
غری��و مرگ ب��ر آمری��كا را در 
 آس��مان بام ایران طنین انداز
 کردند. ک��ودکان با گونه هایی

منق��ش ب��ه رن��گ پرچ��م 
جمه��وری اس��المی ای��ران 
 در ش��ادابی ای��ن روز ب��زرگ

نقش آفرینی داشتند. نماینده 
ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال 
و بختی��اری و ام��ام جمع��ه 
ش��هرکرد گفت: ای��ن حضور 
حماسی مردم استان نشان از 
 بصیرت و بیداری آنان اس��ت. 
حجت االس��الم محم��د علی 
نكونام تأکید کرد: دش��منان 
هرگ��ز  اس��المی   انق��الب 
نمی توانند این ملت را از آرمان 
های انقالبی شان دلسرد کنند. 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری، حض��ور گس��ترده م��ردم 
در راهپیمای��ی 22 بهم��ن را تجدید میث��اق با آرمان ه��ای امام 
راحل، ش��هدا، انقالب اس��المی و رهبری عنوان ک��رد. علی اصغر 
عنابس��تانی افزود: حضور مردم نش��انه توجه آنها ب��ه آرمان های 
انقالب اس��المی ایران اس��ت. وی افزود: حضور گس��ترده مردم 
باعث یأس و ناامیدی دشمنان انقالب اس��المی شده است و این 
 یكی از ب��رکات حضور م��ردم در همه صحنه هاس��ت. آیین های

مختلف راهپیمایی 22 بهمن ماه در شهرس��تان های بن، سامان، 
بروجن، لردگان، اردل، فارسان،کوهرنگ، کیار و شهرکرد برگزارشد 
که در برخی از مناطق، مردم اس��تان با لباس های محلی شرکت 

کردند. 

حماسه 22 بهمن در چهارمحال و بختیاری 

آرمان ابدی انقالبی ترین مردم

همه آماده آمده 
بودند تا توپ، 

تانک، مسلسل 
دیگر اثر نداشته 
باشد، که خون بر 

شمشیر پیروز شود، 
خون بر خنجر، 

خون بر جنون ستم 
و خون بر استبداد 

ستمشاهی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
7248 در خص��وص پرونده کالس��ه 1238/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت بهروز کیانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز ش��نبه مورخ 92/1/17 ساعت 4/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7249 در خصوص پرونده کالسه 757/91 خواهان آقای حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه و تأمین خواس��ته به طرفیت 1- هاله کریمی 2- عبداله ش��هریاری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/1/18 ساعت 15/30 
تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
بهارس��تان- انتهای خیابان الفت- جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 38 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7250 ش��ماره: 1212/91 به موجب رأی ش��ماره 1480 تاری��خ 91/9/2 حوزه 11 
ش��ورای حل اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعی��ت یافته اس��ت محکوم علیه 
هوش��نگ محمدی پور مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/7/5 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان حمید 
عابدی نام پدر: عبداله نشانی محل اقامت: باغ زیار کوچه سید عظیم فروشگاه امیر. 
م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
بای��د ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند 
 و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7251 کالس��ه پرون��ده: 1247/91، ش��ماره دادنام��ه: 1571، مرجع رس��یدگی: 

ش��عبه 11 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان 
خ س��یمین کوچه س��ید عظیم کوچه جزایری پ 11، خوان��ده: اکبر داوری مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت سفته به انضمام خسارات تأخیر 
تأدیه و هزینه دادرس��ی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص 
دع��وی حمید عابدی به طرفیت اکبر داوری به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ری��ال وجه مدرکی��ه با توجه به فتوکپی مصدق 2 فقره س��فته مدرکیه به ش��ماره 
خزان��ه داری کل 379662 و 545850 ب��ه مبل��غ 10/000/000 ریال و اینکه خوانده 
 با اطالع در جلس��ه دادرس��ی حاض��ر نگردی��ده و از دعوی مطروحه و مس��تند 
و منس��وب به خ��ود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نی��اورده و دلیلی بر پرداخت 
دی��ن و برائ��ت ذمه خوی��ش ارائ��ه ننموده اس��ت لذا دع��وای خواه��ان را ثابت 
تش��خیص داده مس��تنداً به م��واد 307 و 309 قانون تجارت و م��واد 198  519 و 
522 ق.آ.د.م حک��م ب��ر محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 10/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 40/000 هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خسارات 
تأخی��ر تأدی��ه قاب��ل محاس��به در واحد اج��رای اح��کام مدنی در ح��ق خواهان 
ص��ادر و اع��الم م��ی دارد. رأی صادره غیاب��ی و ظ��رف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قاب��ل واخواهی در همین ش��ورا و پ��س از آن ظرف 20 روز قاب��ل تجدیدنظر در 
 محاک��م عمومی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7252 کالس��ه پرونده: 875/91، ش��ماره دادنامه: 1218، مرجع رسیدگی: شعبه 29 

ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید عابدی نش��انی: اصفهان خ سجاد 
مقابل بانک صادرات طبقه فوقانی بیمه توس��عه، خوانده: امیرحسین معالی مجلسی 
نش��انی: اصفهان خیابان سروش کوچه مرغاب کوچه هوش��مند، خواسته: مطالبه 
وج��ه چک، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای حمید عابدی به 
طرفیت امیرحس��ین معالی مجلسی به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه 
چک ش��ماره 147094 مورخ 91/7/30 عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات 
قانون��ی- با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلس��ه رسیدگی 
و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض و تکذیب، ش��ورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 

ام��ور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��یزده میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و چهل و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برعهده اجرای محترم 
اح��کام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7253 در خصوص پرونده کالسه 1862/91 خواهان احسان شیران دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت 1- عباس نوذری قراچه 2- قربانعلی نوذری قراچه تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/24 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7254 از شورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
562/91 ب��ه آقای احمد عزیزی فرزند عبداله خوان��ده پرونده فوق الذکر که مجهول 

المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای علی صادقپور فرزند عبداله ساکن خمینی 
ش��هر خ جانبازان ک علم 8 پ 127 بخواسته مطالبه که در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز س��ه شنبه مورخ 91/12/22 ساعت 5 عصر به شورای 
حل اختالف دوازدهم خمینی ش��هر و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل 
از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و ارس��ال دارد واال تصمیم مقتضی اتخاذ و 
ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواست 
و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجعه نمایید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ی��ک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار درج می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
7255 کالس��ه پرونده: 589/91، ش��ماره دادنامه: 1045، مرجع رس��یدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: احمد ضیای��ی آدرس: اصفهان خیابان جی 
خیاب��ان همدانیان بن بس��ت مهدیه پالک 20، خوان��ده: علی قانیان س��بدانی آدرس: 
اصفهان سرچش��مه حمام انصاری چه��ل دختران پالک 24، با عنای��ت 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 آقای احمد ضیایی بطرفیت آقای 
علی قانیان سبدانی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال وجه 
چک ش��ماره 826856 مورخه 1391/3/27 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانون��ی- ب��ا توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک ملی که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی 
که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد 
مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هم چنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع 

خواهد بود شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
7257 خانم مولود فردین دارای شناس��نامه ش��ماره 8213 به شرح دادخواست به 
کالسه 6297/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هوشنگ فردین به شناسنامه 519 در تاریخ 1391/7/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: سه پسر و دو دختر و همسر: 1- میالد فردین به ش ش 2367 فرزند متوفی، 2- 
محمدرض��ا فردین به ش ش 1130 فرزند متوفی، 3- پیمان فردین به ش ش 1328 
فرزن��د متوفی، 4- مولود فردین به ش ش 8213 فرزند متوفی، 5- ملیحه فردین به 
ش ش 2907 فرزند متوفی، 6- کبرا پیشگیری به ش ش 432 همسر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7258 آقای بابک کریمیان دارای شناس��نامه ش��ماره 728 به شرح دادخواست به 
کالسه 6299/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حیدرعلی کریمیان بشناسنامه 145 در تاریخ 1391/8/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: همس��ر و مادر و س��ه دختر و یک پس��ر. 1- پروین حکیمیان به ش ش 3003 
همس��ر متوفی، 2- قمر خانم اعظمیان جزی به ش ش 1949 مادر متوفی، 3- مهسا 
کریمیان به ش ش 11342 فرزند متوفی، 4- پریسا کریمیان به ش ش 2065 فرزند 
متوفی، 5- بهارک کریمیان به ش ش 739 فرزند متوفی، 6- بابک کریمیان به ش ش 
728 فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7259 احترامًا به قرار کارشناس��ی پرونده کالسه 91/229 در خصوص دعوی آقای 
بیژن خانجانی به طرفیت غالم نبی س��یدالهی از محل به آدرس خمینی ش��هر خیابان 
17 ش��هریور کوچه ارشاد داخل بن بست بازدید شد که نتیجه به شرح زیر خدمتتان 
گزارش می گردد: 1- اجرت المثل از تاریخ 90/11/20 لغایت 91/7/20 به مدت نه ماه 
شمسی از قرار هر ماه 3/700/000 )سه میلیون و هفتصد هزار ریال( جمعًا مبلغ ریال 
33/300/000=3/700/000×9، 2- اجرت المث��ل کرایه عقب افتاده طبق قرارداد بنابر 
ادعای خواهان به مدت 5 ماه طبق قرار هر ماه 3/400/000 )س��ه میلیون و چهارصد 
هزار ریال( جمعًا مبلغ ریال 17/000/000=3/400/000×5، 3- طبق فاکتورهای ارائه 
ش��ده از طرف خواهان خسارات وارده ش��امل تعمیر آبگرمکن و پول قبوض آب و 
ب��رق و گاز جمعًا مبلغ 5/596/000 )پنج میلیون و پانصد و نود و ش��ش هزار ریال( 
که خس��ارت آبگرمکن کنترل گردید قبوض نیز مش��اهده شد. جمع کل بدهی خوانده 
محترم جمعًا مبلغ پنجاه میلیون و هشتصد و نود و شش هزار ریال اعالم می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت اجرت المثل بند 1 طبق ادعای خواهان بوده که اعالم داشته اند از 
تاریخ تخلیه منزل توس��ط خوانده تا رسیدن کلید به دست ایشان بوده و اثبات آن از 
عهده اینجانب خارج اس��ت. فقط مبلغ تعیین گردیده اس��ت. با نظر شوراء و دفاعیات 

خوانده عمل می شود. شعبه 8 شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7260 آق��ای رمضان کریمی قرطمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 551 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 888/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حصر 

وراث��ت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��ماعیل کریم��ی قرطمانی 
بشناس��نامه 122 در تاریخ 1390/11/13 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته 
ورث��ه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- خانم کریم��ی فرزند علی ش 
ش 10 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- ابراهیم کریمی کرطمانی فرزند اس��معیل ش ش 
10 )فرزن��د(، 3- رمضان کریم��ی قرطمانی فرزند اس��ماعیل ش ش 551 )فرزند(، 
4- مرتضی کریمی قرطمانی فرزند اسماعیل ش ش 740 )فرزند(، 5- فاطمه کریمی 
قرطمانی فرزند اس��ماعیل ش ش 444 )فرزن��د(، 6- صدیقه کریمی قرطمانی فرزند 
اس��ماعیل ش ش 26 )فرزند(، 7- زهرا کریمی قرطمانی فرزند اسماعیل ش ش 611 
)فرزند(، 8- طیب��ه کریمی قرطمانی فرزند اس��ماعیل ش ش 819 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
7261 کالس��ه پرون��ده: 332/91 ش ح��ل 1، بموجب دادنامه ش��ماره 434 مورخ 
91/9/23 صادره از ش��ورای حل اختالف اول خمینی ش��هر ک��ه به مرحله قطعیت 
رس��یده محکوم علیه علی مشهدی زاده نام پدر: رمضان شغل: آزاد مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: انتقال سند خط تلفن ش��ماره 3646790 در حق خواهان مرتضی 
کریمیان خوزانی نام پدر: مصطفی ش��غل: بازنشسته نش��انی محل اقامت: خمینی 
ش��هر میدان آزادی خ رجایی جنب بانک سرمایه. در ضمن رأی صادره غیابی می 
باش��د. محکوم علیه به موجب ماده 19 آئین نامه اجرائ��ی ماده 189 قانون برنامه 
س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأس��ًا نس��بت به اجرای مفاد حکم اقدام 
نماید. در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری ارس��ال 

خواهد شد. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7262 آقای حجت اله مختاری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 4499 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 892/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه معتمدی بشناس��نامه 78 
در تاری��خ 1390/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حبیب اله مختاری خوزانی فرزند محمدحسین ش ش 
29 )همس��ر متوفیه(، 2- حجت اله مخت��اری خوزانی فرزند حبیب اله ش ش 4499 
)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 باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

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

ابالغ
7263 شماره درخواست: 9110463634600010، شماره پرونده: 9109983634800107، 
شماره بایگانی شعبه: 910358، در پرونده کالسه 910358 این شعبه آقایان سجاد 
اصغری فرزند اصغر و میعاد علی بخش��ی فرزند ولی اله و اسماعیل ثقه االسالمی 
فرزند حس��ن به اتهام مشارکت در ش��روع به کالهبرداری تحت تعقیب بوده و به 
لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. 
و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهارنظر می گردد. شعبه اول 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

ابالغ
7264 شماره نامه: 9110113635701136، شماره پرونده: 9109983635700467، 
شماره بایگانی شعبه: 910506، در پرونده کالسه 910506 این شعبه آقای مهرداد 
افش��ار خمس��ه فرزند غالمرضا به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب بوده و به لحاظ 
 معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید. و در صورت 
ع��دم حضور در وقت معین رس��یدگی و اظهارنظر می گ��ردد. غفاریون- بازپرس 

شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
خداى تعالى دوست دارد وقتى كس��ى كارى مى كند آن را به خوبى انجام 

دهد.

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخى زواره
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خواندنی

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 خوش اخالقی، گناه را محو می کند، چنان که آفتاب، یخ را آب می کند.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
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