
 راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال 
از نگاهی دیگر

 اشکان خطیبی 
در »ترافیک« ماند

مردم در تکرار حوادث دفن می شوند 

نقدی بر عملکرد صدا و سیما در تضارب آرا 

 بررسی درصد ناخالصی های 
مواد مخدر در پزشکی قانونی 3

IOC اساسنامه کمیته 
ملی المپیک را تأیید نکرد 66

3

قهرمانی تیم ووشو 
5فوالدماهان در لیگ برتر

کنار گذاشتن اختالفات 
واجب است

با وجود نشست های تنظیم بازار 

آیا قیمت گوشت قرمز و مرغ کاهش می یابد؟

وحدت از ضروری ترین مس��ئولیت های کارگزاران نظام 
است. مردم باید وحدت را در مس��ئوالن مشاهده کنند. 
پیروی از دستورات رهبر معظم انقالب در کنار گذاشتن 
اختالفات از واجبات اس��ت و مقتضی اس��ت که همگان 
حرمت مس��ئوالن را حف��ظ کنن��د و بدیهی اس��ت که 

روش های غیراخالقی قطعاً مضر به انقالب است.

از شانس های لینکلن تا 
کم محلی به بن افلک

مراسم اهدای جوایز اسکار از نگاه بسیاری از دوستداران 
و اهالی سینما، مهم ترین رویداد و به نوعی نقطه عطف 
این هنر صنعت در طول سال به حساب می آید. با این 
که مراسم س��الیانه اهدای جوایز اس��کار تقریباً زمانی 
برگزار می ش��ود که اکثر فس��تیوال های مهم و معتبر 
سینمایی جهان مثل فستیوال ونیز ایتالیا، برلین آلمان، 
بفتا بریتانیا، سزار فرانسه، گلدن گلوب آمریکا، ونکوور 
کانادا، کن فرانسه، ادینبورگ سوئد و روتردام هلند به 

کار خود پایان دادند...

س: مهر[
]عک
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 انتشار فراخوان مشارکت در ساخت 
3

برج های دوقلوی شهرکرد

450 ناظر افتخاری بر بازار شب عید 
نظارت می کنند7

بدون تردید ۲۲ بهمن امس��ال تجلی حضور معنادار مردم در 
شرایط خاص کنونی، هم برای دوستان و هم دشمنان انقالب 
اس��المی ایران بود که برخی نکات مهم را در اذهان رسانه ها، 
افکار عمومی و مس��ئوالن نظ��ام یادآور ش��د، از جمله آن که 
ملت ایران با وجود برخی نارضایتی ها و نگرانی ها از مس��ائل 
 و مشکالت اقتصادی و معیشتی خود با سالیق و گرایش های

سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی متن��وع و متف��اوت خود در 
راهپیمایی۲۲ بهمن به نحوی که بس��یاری از مسئوالن اذعان 
کرده ان��د به ص��ورت غیرقابل پی��ش بینی ش��رکت نموده و 

وفاداری و همراهی خود را با آرمان ها و اهداف متعالی انقالب 
اسالمی ایران نش��ان دادند، اما چندین سؤال این روزها ذهنم 
را درگیر کرده است که الزم دیدم آنها را منتشر کنم. امید که 
بتواند پاسخ های مناسبی را در آینده نزدیک به همراه داشته 
باشد یا الاقل این که برخی از عالمت سؤال ها برای مخاطبانش 
ایجاد ش��ود. این که جریان ها و گروه های مختلف سیاس��ی 
و مس��ئوالن دائما روی این نکته تأکید دارند ک��ه ملت ایران 
از اقشار مختلف و با س��الیق متفاوت در راهپیمایی۲۲ بهمن 

2شرکت نموده اند...

 اقتصاد اسالمی را 
نمی توان تحریم کرد

حق الوکاله بعد از 50 
سال افزایش نیافته است

 ذوب آهن و فوالدمبارکه 
الزم و ملزوم یکدیگرند

پرسپولیس در هر 
شرایطی خطرناک است

 باستانی کاران استان
 3 مدال کسب کردند
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چهره روزیادداشت

هشدار وزیر خارجه آمریکا به ایران
جان کری در س��خنانی اظهار داش��ته دنیا باید قاطعیت خود را در 
مواجهه با تحریکات اتمی کره ش��مالی نش��ان دهد و یا در غیر این 
صورت، با خطر »جس��ور ش��دن« ایران مواجه ش��ود. ک��ری گفته 
کشورهای دنیا باید با واکنشی سریع، آشکار و معتبر در قبال سومین 
آزمایش هسته ای کره شمالی و اقدامات مستمر این کشور در نقض 
تعهداتش انجام دهد. وی که در کنفرانسی خبری پس از دیدار با وزیر 
خارجه اردن سخن می گفت، همچنین اشاره کرده است: »مهم است 
که جهان در رابطه با تالش های ما برای منع گسترش هسته ای، اعتبار 
نشان دهد«.  کری افزوده است: »درست همان گونه که پیگیری این 
اقدامات بی پروا برای کره شمالی غیرقابل قبول است، ما می گوییم 
که این امر برای ایران نیز غیر قابل قبول است و واکنشی که ما به این 
موضوع نشان دهیم، بر تمامی تالش های دیگر منع گسترش تأثیر 

خواهد داشت«.  

 گرانی ها موجب رنجش ما شده
ولی دشمن را از بین می برد

حجت االسالم مهدی طائب اظهار داش��ت: درست است که به علت 
تحریم های به وجود آمده، کاالها گران ش��ده و موجب رنجش ملت 
شده است، ولی موضوع مهم تر این است که با این گرانی ها دشمن به 
زانو درآمده و دارد از بین می رود. وی با اش��اره به این که تحریم های 
دشمنان موجب شده فقط40 درصد از نفت کشور صادر شود، افزود: 
با صادرات کم نفت، پر واضح اس��ت که گرانی به وجود می آید، ولی 
تأثیر این گرانی در دشمن بیشتر است و آنها را مستأصل کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اش��اره به نقش شهیدان در جامعه 
اس��المی و در پیروزی انقالب اس��المی گفت:  باید گرامیداشت یاد 
 شهدای انقالب اسالمی در اصل امور قرار گیرد. وی با اشاره به این که

داش��تن دین و ایمان در زمان س��ختی مهم ترین چیز است، گفت: 
معلوم است که در زمان رفاه و آسایش، همه افراد مؤمن هستند.

 آمادگی ما، دست دشمنان را 
از همه مسائل کوتاه کرده است

س��ردار نقدی رییس س��ازمان بس��یج تصریح کرد: همین آمادگی 
است که دست دشمنان را از همه مس��ائل کوتاه کرده است و امروز 
توانسته ایم به تمامی علوم دس��ت پیدا کنیم و همه نشان از آمادگی 
دفاعی همه جانبه ملت ایران است. رییس سازمان بسیج مستضعفین 
ادامه داد: امروز ش��اهد نمای��ش دفاعی بس��یجیان در این رزمایش 
هستیم که مهم ترین ثمره آن همدلی و وحدت است. سردار نقدی 
در ارتباط با موض��وع رابطه با آمریکا نیز خطاب به آنها خاطرنش��ان 
ساخت: زمانی با شما مذاکره می کنیم که ناوها و لشکرهای متجاوز 
را بردارید و به همراه صهیونیس��ت غاصب از خلیج فارس بروید. وی 
گفت: ملت ایران صبر و تحملی بیشتر از اینها دارد و شما نمی توانید با 
تهدید و تحریم مقابل ملت ایران بایستید و بخواهید آنها را از صحنه 

به در کنید که کور خوانده اید.

 اقتصاد اسالمی را 
نمی توان تحریم کرد

 دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گف��ت: اگر اقتصاد ما اس��المی 
می ش��د دیگر امکان تحریم اقتصادی ایران وجود نداشت و حتی یک 
فقیر و بیکار نیز در کش��ور نداش��تیم. وی ادامه داد: ما برای الگو شدن 
در دنیا باید رس��ول گرامی اس��الم)ص( و این دین مبین را به درستی 
بشناسیم و نس��بت به آن علم و معرفت پیدا کرده و سپس برای ترویج 
دین اسالم تالش کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از 
فاصله بس��یار زندگی، اخالق و اقتصاد جامعه با مبانی و دستورات دین 
اسالم، بیان داشت: ما با ایجاد نظامی جمهوری اسالمی ایران و دفاع از 
کشور به خوبی توانسته ایم اسالم را در سیاست، دفاع و امنیت خود وارد 
کنیم، اما متأسفانه اقتصاد و زندگی امروز ما با زندگی و اقتصاد اسالمی 
فاصله بسیاری دارد که اگر این امر صورت گیرد، شاهد معجزات بزرگی 

در زندگی خود خواهیم بود.

کاندیدای  مستقل  معرفی  نمی  کنیم
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این 
سؤال که گفته می شود جلسات شورای مرکزی حزب کارگزاران به طور 
مرتب درباره انتخابات 92 تشکیل می شود، اظهار داشت: جلسات حزب 
از قبل نیز برگزار می شده، اما اخیرا تعداد جلسات افزایش یافته و در این 
جلسات انتخابات92 نیز بررسی می شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
در جلسات شما موضوع کاندیداتوری آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مورد 
بحث قرار می گیرد یا خیر، خاطرنش��ان کرد: حزب کارگزاران کاندیدای 
مس��تقل معرفی نخواهد کرد و کاندیدای ما با اصالح طلبان یکی خواهد 
بود. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتشار روزنامه کارگزاران 
در آستانه انتخابات92 نیز گفت: انتشار روزنامه بستگی به صورت گرفتن 

هماهنگی های الزم دارد و هنوز این موضوع قطعی نشده است.

بدون تردید 22 بهمن امس��ال تجلی حضور معنادار مردم در 
شرایط خاص کنونی، هم برای دوستان و هم دشمنان انقالب 
اس��المی ایران بود که برخی نکات مهم را در اذهان رسانه ها، 
افکار عمومی و مس��ئوالن نظ��ام یادآور ش��د، از جمله آن که 
ملت ایران با وجود برخی نارضایتی ها و نگرانی ها از مسائل و 
 مشکالت اقتصادی و معیشتی خود با س��الیق و گرایش های

سیاس��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی متن��وع و متف��اوت خود در 
راهپیمایی22 بهمن به نحوی که بسیاری از مسئوالن اذعان 
کرده اند به صورت غیرقابل پیش بینی شرکت نموده و وفاداری 
و همراهی خود را با آرمان ها و اهداف متعالی انقالب اسالمی 
ایران نشان دادند، اما چندین سؤال این روزها ذهنم را درگیر 
کرده اس��ت که الزم دیدم آنها را منتش��ر کنم. امید که بتواند 
پاسخ های مناس��بی را در آینده نزدیک به همراه داشته باشد 
یا الاقل این که برخی از عالمت س��ؤال ها ب��رای مخاطبانش 

ایجاد شود. 

1   این که جریان ها و گروه های مختلف سیاسی و مسئوالن 
دائما روی این نکته تأکید دارند که ملت ایران از اقشار مختلف 
 و با سالیق متفاوت در راهپیمایی22 بهمن شرکت نموده اند

و این نکته را بح��ق و بجا یک پی��روزی بزرگ ب��رای انقالب 
 اسالمی ایران بعد از سه دهه می دانند، از خود سؤال نموده اند

که همین اقشار مختلف مردم و سالیق سیاسی متنوع با ظواهر 

و پوشش های مختلف که صدا و س��یمای جمهوری اسالمی 
ایران برای نش��ان دادن آن ظواهر اصرار داش��ت، آیا در دیگر 
عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه های متفاوت 
سیاسی-فرهنگی ملت مجال ظهور و بروز پیدا می کنند؟ و آیا 
نباید تریبون ها و رسانه های مختلف الاقل حکومتی و دولتی 
که متأسفانه امروز اکثر رسانه ها از این سنخ هستند به انتشار 

نظرات و سالیق متفاوت، همت گمارند؟

2   آیا تریبون های مختلف حکومتی از جمله رس��انه ملی، 
تریبون های نماز جمعه، رس��انه های گس��ترده مختلفی که 
مستقیم یا غیر مس��تقیم به حکومت و دولت متعلق هستند، 
فکر نمی کنند که وقتی یکی از مهم ترین علل پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، حضور گس��ترده مردم با سالیق و گرایش های 
مختلف سیاسی که حداقل اشتراکشان پذیرش نهضت حضرت 
امام خمینی )ره( بود، طبیعت��ا بقا و ماندگاری نظام جمهوری 
 اس��المی ایران هم ب��ه ظهور و ب��روز این تن��وع دیدگاهی در

عرصه های مختلف نیازمند است؟ اما آیا با اندکی تأمل و تعمق 
در فضای این رسانه ها و این تریبون ها ما چنین نگاه انبساطی 
و اس��تقبالی که در اوایل انقالب وجود داشت را شاهد هستیم 
 یا نه صرفا در چن��د روز منتهی به این چنی��ن راهپیمایی ها

و انتخابات مختل��ف باید به صورت خدای ناک��رده ویترینی و 
نمایشی آن را نظاره کنیم و بعضا تأسف بخوریم؟

3   هرچن��د انتظ��ار گزاف��ی نیس��ت که تم��ام دی��دگاه ها و
گرایش ه��ای مختلف سیاس��ی و فرهنگ��ی و اجتماع��ی که در 
چارچوب قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران تعریف 
می شوند، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و مدیریت کالن 
کشور مؤثر و دارای نقش باش��ند، اما آیا نباید حداقل انتظارمان 
 این باش��د اکنون که این مهم اتفاق نیفتاده اس��ت، این نظرات و 
گرایش های مختلف ملت از سوی رسانه ها و تریبون های مختلف 
حکومتی و دولتی از جمله رسانه ملی که قاعدتا باید متعلق به همه 
ملت باشد، الاقل بخشی از آن نظرات منتشر شده و به تضارب آرا، 
پویایی و نشاط فرهنگی و سیاسی کشور کمک شایانی کند و آن 
حس نامبارک خدای ناکرده استفاده ابزاری از همه ملت در مقاطع 

خاص از جمله راهپیمایی ها و انتخابات ها به وجود نیاید.

4   ش��اید برخی اصحاب رس��انه و جریان های سیاسی خاص 
که اکنون قدرت را در ارکان مختلف نظام در دس��ت دارند،  منکر 
فضای انقباضی، بس��ته و تک صدایی این روزهای کشور و جامعه 
 ش��وند، اما صادقانه و عاجزانه درخواس��ت دارم از کلیه رسانه ها،

جریان های سیاسی و باالخره مس��ئوالن عالی رتبه نظام که این 
واقعیت تلخی که امروز در شرایط سیاسی- فرهنگی قرار داریم را 
درک کرده و به راحت ترین راه حل که پاک کردن صورت مسأله 
است روی نیاورند، بلکه با یافتن راه حل ها و راهکارهایی که خیلی 
هم دشوار نیست، برای برون رفت از شرایط و فضای سیاسی موجود 
تدابیری اندیشیده تا انشاءاهلل به آنچه بایسته و شایسته جمهوری 

اسالمی ایران است برسیم.

5    از مسئوالن رس��انه ملی، باید درخواس��ت کرد که متوجه 
نقش ویژه و ممتاز رسانه ملی هم از لحاظ فراگیری و تأثیرگذاری 
و هم آن که خواس��ته یا ناخواسته از س��وی ملت ایران به عنوان 
دستگاه تبلیغاتی و اطالع رسانی نظام شناخته شده است، باشند 
که متأس��فانه در برخی از موارد مانند اطالع رسانی، تحلیل های 
سیاسی و انتشار دیدگاه ها و سالیق سیاسی متنوع ملت قصور و 
احیانا تقصیرهایی را شاهد هستیم که اعتماد بخشی از همین ملت 
از آن سلب شده و به عنوان یک رسانه واقعا ملی در افکار و اذهان 
مردم جایی ندارد و حتی شائبه نفوذ و تأثیرپذیری زیاد، از برخی 
جریان های سیاسی خاص به شدت باور پذیر شده است، امید که 
مسئوالن این رس��انه به رس��الت ملی و انقالبی خود برای تقویت 
هرچه بیشتر انسجام ملی، همدلی و اعتماد عمومی بین مسئوالن 
نظام و آحاد مردم تالش کرده و با نگاه کالن، مصالح و منافع کلی 

نظام و ملت برایشان بیش از هر چیز دیگری ارجح باشد.

نقدی بر عملکرد صدا و سیما در تضارب آرا 

 سخنگوی جدید راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از نگاهی دیگر
وزارت خارجه آمریکا

یک مقام بلند پایه در وزارت خارج��ه آمریکا از انتخاب 
»جنیفر ساکی« به عنوان سخنگوی جدید این وزارتخانه 

خبر داد. 
شبکه س��ی ان ان به نقل از این مقام مسئول اعالم کرد 
جان کری وزیر ام��ور خارجه آمریکا قص��د دارد همکار 
قدیمی خود جنیفر ساکی را به عنوان سخنگوی جدید 

وزارت امور خارجه این کشور انتخاب کند. 
 الزم به ذکر است جنیفر س��اکی تاکنون به عنوان مدیر 
روابط عمومی باراک اوباما و هوادار جان کری در انتخابات 
ریاست جمهوری 2004 آمریکا مشغول به کار بوده است.

 جدیدترین خیانت عربی 
به فلسطینی ها کلید خورد!

سربازان مصری، شمار بس��یاری از تونل های منتهی به 
نوار غزه را به آب بس��ته اند، این در حالی است که بر پایه 
گزارش ها، نزدیک به یک سوم کاالهای ضروری مورد نیاز 
مردم غزه، از این تونل ها تأمین می شود. بنا بر خبری که 
شبکه آلمانی »دویچه وله« منتشر کرده، سربازان مصری 
به منظور غیر قابل استفاده کردن تونل ها، به داخل آنها 
آب جاری کرده اند، حال آن که قرار است پنج روز دیگر، 
گروه های رقیب فلسطینی برای برگزاری مذاکرات جهت 

کاهش تنش ها به قاهره بروند.

 هالکت 
ده ها تروریست تونسی

 ادام��ه عملیات ارتش برای پاکس��ازی برخ��ی مناطق، 
افشای کشته شدن ده ها تروریس��ت تونسی و بازگشت 
امنیت و ثبات به مناطق جوبر و س��لطانیه در حمص از 
جمله خبرهای مربوط به سوریه اس��ت. به نقل از شبکه 
االخباریه و تلویزیون س��وریه، نیروهای ارتش سوریه به 
عملیات پیگرد تروریس��ت های مس��لح ادامه دادند که 
 طی آن ش��مار زیادی از آنها کش��ته و زخمی ش��دند و 

خسارت های سنگینی نیز به آنها وارد شد.
منابع سوری با اش��اره به پیگرد بازمانده های گروه های 
تروریستی در دوما و زملکا در حومه دمشق اعالم کردند 
ش��مار زیادی از تروریس��ت ها در حل��ب و حومه آن به 

هالکت رسیدند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 کنار گذاشتن اختالفات 
واجب است

آیت اهلل مهدوی کنی

وحدت از ضروری ترین مس��ئولیت های کارگزاران نظام است. مردم باید 
وحدت را در مسئوالن مشاهده کنند، پیروی از دستورات رهبر معظم انقالب 
در کنار گذاشتن اختالفات از واجبات اس��ت و مقتضی است که همگان 
حرمت مس��ئوالن را حفظ کنند و بدیهی است که روش های غیراخالقی 
قطعا مضر به انقالب است. همه باید پشت سر  رهبر معظم انقالب باشیم 
و همه مانند ایشان در مسیر وحدت گام برداریم. مردم، انقالب اسالمی را 
از خود می دانند و وظیفه دفاع از 
آن را در این 34 س��ال بر عهده 
گرفته ان��د. ش��کرگزار خداوند 
متعال هس��تیم و به ملت عزیز 
تبریک می گوییم که همیش��ه 
در صحنه بوده اند و علیرغم این 
که مش��کالتی هم دارند، ولی 
نظام و رهبری و انقالب را از خود 

می دانند.
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واکنش مهمانپرست    به اظهارات سعودالفیصل درباره برنامه هسته ای ایران
مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان با ابراز تعجب از اظهارات منسوب به 
 سعودالفیصل وزیر خارجه عربس��تان درخصوص تالش ایران برای ساخت بمب هسته ای،
ضمن بی اساس دانستن آن، بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان تأکید کرد.
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 استیضاح من
 شانتاژ بود

زمان ثبت نام 
داوطلبین انتخابات 92

حسین شیخ االسالمی وزیر سابق وزارت کار و معاون جدید رییس جمهور در 
امور اجتماعی با بیان این که در زمان پست صدارت خود در این وزارتخانه هیچ 
نقیصه ای از سوی نمایندگان مورد درخواس��ت استیضاح گرفته نشد، گفت : 
متأس��فانه برخی نمایندگان یکپارچگی و تعامل مثبت با تشکل های مردمی 
را عامل ضعف این وزارتخانه دانس��تند و این درحالی است که می بینید پای 
ادعای مدعیان ما چقدر سست و س��اده انگارانه بوده است. شیخ االسالمی در 
ادامه با تأکید بر این که ادعای استیضاح کنندگان غیرمنطقی و بی اساس بوده، 
به نوعی این موضوع را یک شانتاژ سیاسی توصیف کرد.  وی تأکید کرد : من به 
شدت معتقد بر این بوده و هستم که دولت باید از کارهای تصدی گرایانه، خود 
را خارج کرده و امور را به ویژه در بخش تعاونی ها به تشکل های مردمی بسپارد.   

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور، زمان ثبت نام داوطلبین ریاست جمهوری 
را 17 اردیبهشت و شورای ش��هر را 26 فروردین ماه و انتخابات میان دوره ای 
مجلس خبرگان را نیز در 15 فروردین اعالم کرد. مدیرکل دفتر انتخابات وزارت 
کشور از آموزش هایی برای کلیه واجدین شرایط رأی در سطح کشور خبر داد 
و گفت: برگزاری همزمان دو انتخابات، نیازمند برنامه ریزی های اساسی و هماهنگی  
ویژه است. حسنعلی نوری اظهار  داشت: کارگاه های آموزشی توجیهی انتخابات 
ریاست جمهوری و شورای شهرها تا پایان اسفندماه امسال در رده بخشداران 
و فرمانداران به پایان خواهد رسید. وی افزود: برنامه ریزی های صورت گرفته 
شامل جزئی ترین موارد از جمله س��ایز عکس های کاندیداها در تبلیغات نیز 

می شود و همه این هماهنگی ها به کمتر شدن تنش ها کمک خواهد کرد.

حمیدرضا مقدم فر  معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اشاره به بروز جنگ نرم و دفاع سایبری در 
اغلب کشورها و لزوم هدف گیری هوشمندانه در این بخش، 
اظهار داشت: بعد از فتنه 88 جنگ سایبری برای ما ملموس 

شد و براین اساس باید بپذیریم که مورد تهاجم قرار داریم.
وی با تأکید بر برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب 
اس��المی به عنوان جبهه فرهنگی در برابر جنگ س��ایبری 
اضافه کرد: در این میان یکی از مشکالت ما تولید محتوای 
دیجیتالی است که با وجود توان سایبری خوب ایران، جنگ 

نرم و هوشمند برای کشور تهدیدکننده به نظر می رسد.
 مق��دم ف��ر با بی��ان ای��ن که بی��ش از10س��ال اس��ت که 
آمریکایی ها استراتژی اطالعاتش��ان را بر بستر سایبر قرار 
داده اند، افزود: اما با این حال مش��اهده م��ی کنید که این 
کشور در چند سال اخیر با استراتژی شکست خورده ای در 
عرصه جنگ سایبری روبه رو شده که شکست اشغال عراق 
 و افغانستان و جنگ33 روزه لبنان از جمله این استراتژی ها

بوده است.
معاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد که کشور 
آمریکا تمرکز خود را به رغم س��رمایه گذاری های بسیار در 

عرصه جنگ سخت، بر روی ابزار و تکنیک قرار داده است.

سردار اس��ماعیل احمدی مقدم درمورد دالیل تأخیر ورود 
نیروی انتظامی به اتفاقات رخ داده در جریان سخنرانی علی 
الریجانی رییس مجلس در مصالی امام خمینی)ره( قم بیان 
داش��ت: بر اس��اس اخبار و اطالعات موجود، احتمال وقوع 
چنین حادثه ای وجود داشت و به مسئوالن نسبت به وقوع 

حوادثی از این قبیل تذکر داده شده بود.
وی ب��ا اظهار این ک��ه باید تمهیدات بیش��تری نس��بت به 
پیش��گیری از وقوع این حادثه انجام می ش��د، اضافه کرد: 
دستگاه های مسئول در حال بررس��ی حادثه هستند و اگر 
سستی و قصوری از ناحیه مس��ئوالن امنیتی رخ داده است 

برخورد خواهد شد.
سردار احمدی مقدم تأکید کرد: آنچه مهم تر از حادثه است، 
این است که کسانی در لباس دفاع از دین و والیت دست به 
اقداماتی می زنند که برای مردم و والیت ناخش��نود کننده 
است. وی بیان داشت: بر اساس تصاویر و مستندات موجود، 
حاش��یه س��ازان در جش��ن بزرگ پیروزی انقالب اسالمی 
افرادی متدین هس��تند که از روی غفلت و افراط، این اقدام 
را انجام داده اند و جا دارد توبه کنن��د و دیگران هم به تکرار 
چنین رفتارهایی در کشور دست نزنند، زیرا کشور در زمان 
کنونی به آرامش و عقالنیت نی��از دارد و همه باید دنباله رو 

رهبری باشیم.

محمدعلی اسفنانی  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسالمی  درباره نامه رییس جمهور به هیأت 
نظارت مرکزی انتخابات نظام پزشکی و درخواست وی مبنی 
بر تجدید نظر در رد صالحیت ش��دگان این انتخابات اظهار 
داشت: معمول این است که وقتی قانون، افراد یا مجموعه ای 
را برای نظارت و تشخیص صالحیت هر انتخاباتی مشخص 
می  کند، به این معنا ست که تمام جهات را سنجیده و طبیعتا 
عدول از آنه��ا و ال��زام حربه هایی که ب��ه طریقی»مجریان 
قانون«  در اختیار دارند، ع��دم اعتماد ایجاد خواهد کرد، در 
واقع در آینده عدم اعتماد به سازمان ها، مجموعه ها و هیأت 
نظارت صورت خواهد گرفت، بنابرای��ن نمی توان گفت که 
این نامه وجهه قانونی دارد. وی با بیان این که در حد توصیه 
بالمانع است که رییس جمهور یا هر شخص دیگری در این 
 زمینه نامه ای بنویسد، ادامه داد: کسی که در این انتخابات 
رد صالحیت شده است باید اعتراض کند. طبیعتا در چنین 
نامه ها و درخواس��ت هایی، مواردی پش��ت پرده اس��ت که 
نویسنده نامه از آن قصدی داش��ته تا صالحیت فردی را در 
انتخابات احراز کند. وی گفت: این موضوع غیرقانونی نیست 
که هیچ کس نتواند نامه بنویس��د، ولی اثر قانونی ندارد، در 
واقع الزامی نیس��ت که این موضوع در خصوص صالحیت 

فردی در انتخابات نظام پزشکی ترتیب اثر داده شود.

پس از اعالم خبر تأیی��د حکم حب��س91 روزه رضا گلپور 
نویسنده کتاب »ش��نود اشباح« و حس��ین رستمی مدیر 
سایت »عماریون« در دادگاه تجدیدنظر که با پیگیری مجدانه 
معاونت حقوقی رییس جمهور  و وکالی شخصی اسفندیار رحیم 
مشایی و محمدرضا رحیمی صادر شده بود، جلسه مفصلی 

در نهاد ریاست جمهوری میان طرفین دعوی برگزار شد.
این شکایت مربوط به نشر چند ساعته نامه ای ازگلپور خطاب 
به رییس جمهور پیرامون مش��ایی و رحیمی بود که توسط 
حیدری قاضی ش��عبه 1083 به 250 ه��زار تومان جریمه 
نقدی و 91 روز حبس محکوم شد. رحیم مشایی ضمن اعالم 
گذشت شخصی خود از ش��کایت، به گلپور اعالم داشته که 
 آقای احمدی نژاد اعالم رضایت قانونی و رس��می از شکایت 
فوق الذکر را منوط به اع��الم عذرخواهی گلپور ولو در قالب 
جمالتی کوتاه کرده است. گلپور که جلسه فوق را در راستای 
رایزنی های حضور مشایی به عنوان کاندیدای مورد حمایت 
آقای احمدی نژاد تحلیل ک��رده ضمن رد هرگونه همکاری 
با این طیف، جلسه بعدی احتمالی خود را به پایان دوره91 
روزه حبس خود موکول کرده و از مشایی خواست به عنوان 
س��رباز آقای رییس جمهور ب��ه وظیفه خود عم��ل کرده و 

رضایت ندهد!

نیروی انتظامی مجلسانتخابات دولت

استراتژی سایبری آمریکا 
برای انتخابات ایران

 حادثه قم 
قابل پیش بینی بود

واکنش کمیسیون قضائی 
به نامه رییس جمهور

در جلسه گلپور و مشایی 
چه گذشت؟



یادداشت

اعطای مجوز سقط جنین
معاون پزشکی و آزمایش��گاهی سازمان پزش��کی قانونی گفت: در 
صورتی که پزش��کی قانونی تأیید کند که حاملگی کمتر از چهار ماه 
سبب حرج مادر شود، مجوز سقط جنین را صادر می کند.  عبدالرزاق 
برزگر در جم��ع خبرنگاران با بیان این که قانون س��قط جنین برای 
حاملگی کمتر از چهار ماه در سال 1384 در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب رسیده، اظهار کرد: البته شرایطی برای اجرای این مصوبه 
در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد که صدور این مجوز در گرو 
تشخیص سه نفر پزش��ک متخصص و معتمد و تأیید نهایی سازمان 

پزشکی قانونی است. 

 عدد 10 چیزی جز استفاده 
تبلیغاتی نیست

معاون سیاسی- امنیتی اس��تاندار اصفهان به ایس��نا گفت: طبق قانون 
هرگونه فعالیت انتخاباتی قبل از موعد مقرر ممنوع اس��ت و ش��هرداری 
اصفهان نباید از بودجه عمومی برای تبلیغات انتخاباتی اس��تفاده کند. 
محمدمهدی اسماعیلی با اش��اره به این که طبق قانون هرگونه فعالیت 
انتخاباتی قبل از موعدش ممنوع اس��ت، گفت: در ش��هر اصفهان نیز به 
فرمانداری تکلیف شده که هرگونه تخلفی را جمع بندی کند و به اطالع 
استانداری برساند. معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان گفت: استفاده 
شهرداری اصفهان از بودجه عمومی برای تبلیغات انتخاباتی خالف قانون 
و شرع است و به طور حتم با این گونه تخلفات برخورد قاطع خواهد شد. 

گشتی در اخبار

نرخ زندانیان مواد مخدر استان از 
میانگین کشور بیشتر است

رییس سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشور

غالمحسین اسماعیلی

امروز سیاس��ت قوه قضائیه در نظام جمهوری اسالمی ایران برخورد 
قاطع، مناسب و بازدارنده با س��وداگران مرگ و اشخاصی است که با 
رفتار مجرمانه، آسایش ش��هروندان را به خطر می اندازند و با توزیع 
موادمخدر جوانان ما را از ما می گیرند. قوه قضائیه سیاس��ت تداوم را 
در پیش گرفته تا زمینه برای پیش��گیری از وقوع جرم و کس��انی که 

هنوز آلوده نشده اند اما زمینه 
این اعمال مجرمانه را دارند، 
فراهم ش��ود. ن��رخ زندانیان 
مواد مخدر استان اصفهان از 
میانگین کشور زیادتر است؛ 
چنان که در کش��ور زندانیان 
م��واد مخ��در 45/5 درصد و 
در استان اصفهان 51 درصد 

است.
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چهره روز
دستگیری دو کالهبردار میلیاردی در اصفهان

عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: پلیس امنیت 
نیروی انتظامی استان اصفهان، دو کالهبردار که قصد فروش مجموعه تمبر تقلبی 
به ظاهر از جنس طال به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال را داشتند شناسایی و دستگیر کرد.

3
اخبار کوتاه

حق الوکاله بعد از 50 سال 
افزایش نیافته است

رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان گفت: بالشک وکیل، 
ارزان ترین نیروی خدماتی کشور محسوب می شود. مصطفی 
ان��وری زاده در بیس��ت و هفتمین دوره تحلی��ف کارآموزان 
وکالی دادگس��تری اصفهان اظهار کرد: به اعتقاد من وکیل 
دادگس��تری ویژگی هایی دارد که با دیگر اش��خاص جامعه 

متفاوت است. 
وی با تأکید بر این که قانون گذار با امتیازاتی وکیل دادگستری 
را همپای قاضی قرار داده، تصریح کرد: وکیل دادگس��تری 
الگوس��از بوده و پیش��تاز آحاد جامعه اس��ت. رییس کانون 
وکالی دادگس��تری اصفهان ادامه داد: وکیل دادگس��تری 
باید راستگو و درس��تکار و در قبال قس��می که می خوردند 
شرافتش��ان را گرو بگذارن��د. وی با تأکید بر ای��ن که وکیل 
دادگس��تری دارای مقام علمی، اجتماعی، اخالقی و انسانی 
در جامعه است، اظهار کرد: همه افراد، دستگاه قضایی، غیر قضایی 
و جامعه باید حق��وق وکی��ل دادگس��تری را رعایت کنند. 
انوری زاده با تأکید بر این که بدون ش��ک وکیل دادگستری 
به عنوان ارزان ترین نیروی خدماتی کش��ور است، بیان کرد: 
 تعرفه حق الوکاله در س��ال 1341 تعیین شده و امروز بعد از 
5۰ س��ال که همه اقالم س��یر صعودی داش��ته،  این میزان 

دستمزد افزایش نیافته و سیر نزولی نیز داشته است. 

 بررسی درصد ناخالصی های 
مواد مخدر در پزشکی قانونی

رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفت: میزان 
درصد نا خالصی های مواد مخدر موجود در کش��ور به دلیل 
ایجاد عوارض ناشی از آنها در مرکز تحقیقات سازمان پزشکی 
قانونی بررسی می شود. محمود خدادوست با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در ای��ن مرکز اظهار کرد: انج��ام فعالیت های 
تحقیقاتی و پژوهشی بر روی مواد دارویی ترک اعتیاد موجود 
در بازار های کشور از جمله این اقدامات محسوب می شود. وی 
با تأکید بر این که این دارو ها با قیمت های گزاف در بازار های 
کش��ور به مردم فروخته می ش��ود، اضافه کرد: این دارو ها به 
صورت غیر قانونی نباید در بازار های کشور توزیع شود و این 
س��ازمان تحقیقات مورد نیاز را بر روی ترکیبات این دارو ها 
انجام می دهد. رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی 
کش��ور تصریح کرد: میزان درصد نا خالصی های مواد مخدر 
موجود در کشور به دلیل ایجاد عوارض ناشی از آنها در مرکز 

تحقیقات سازمان پزشکی قانونی بررسی می شود. 

در آخرین مرتبه ترکیدگی لوله های آب و فاضالب اصفهان که به 
فرونشست زمین منجر ش��د، می توان به حادثه اخیر خیابان نظر 
غربی اش��اره کرد؛ حادثه ای که با حضور در منطق��ه حادثه دیده 
به این باور رس��یدیم که اصفهان همانند منطقه مین گذاری شده 
 است که هر لحظه احتمال ایجاد حادثه ای در نقطه ای از این شهر 
می رود. پیوستن مشکل پوسیدگی لوله های آب به مشکل قدیمی 
پوسیدگی لوله های فاضالب هم می تواند به نوعی باری بر مشکالت 
قدیمی باشد و دغدغه خاطر بیشتری برای مردم شهر اصفهان فراهم 
 کند.  خیابان نظر غربی که شاید از پر مش��کل ترین خیابان های

شهر اصفهان از نظر آب و فاضالب است، تا به حال چندین بار دچار 
 حوادث ش��بکه آب و فاضالب ش��ده، به طوری ک��ه حادثه اخیر ،

همزمان با ترمیم شبکه فاضالب در این خیابان صورت گرفت.

خیابان نظر غربی؛ نقطه بحران فاضالب

آخرین حادثه اتفاق افتاده در شهر اصفهان نشست خیابان نظر غربی 
بر اثر ترکیدگی لوله آب بود که منجر به نشس��ت زمین روبه روی 
بانک صادرات و مسدود شدن و ترافیک سنگینی در این منطقه شد.

 اهالی محل، دلی��ل ایجاد حفره را ترکیدگی لوله آب آش��امیدنی 
شب گذش��ته در این منطقه دانسته و عنوان داش��تند که حجم 
آب بس��یاری در کف خیابان جمع ش��ده ب��ود و ب��رای تهیه آب 
 آش��امیدنی نیز تانکرهای آب از س��وی آب منطق��ه ای در محل 

حضور یافتند. 

شهرداری مقصر اصلی این حادثه است
حسین اثنی عشری، مدیر آب و فاضالب شهر اصفهان درباره این 
اتفاق می گوید: » دلی��ل اصلی ترکیدگی لوله ه��ای انتقال آب و 
تعمیرات شبکه فاضالب در همین خیابان ارتباطی به این موضوع 
ندارد. طبیعی اس��ت که ترکیدگی لوله آب 4۰۰، تخریباتی را به 

همراه دارد و زمانی که ش��هرداری بتن را به روی لوله های چدنی 
بریزد، این اتفاق می افتد. به دلیل این که این منطقه در گذش��ته 
بستر رودخانه بوده و با حفر چهار متر به بستر شن می رسیم، با نفوذ 

آب در الیه های زیری، این نشست پیش می آید.«

شهرداری از اتهامات مبری است
در ادامه این گزارش، محمدرضا برزو شهردار منطقه 5 اصفهان  هم 
در مقام دفاع از ش��هرداری بر می آید: »شکستگی لوله انتقال آب 
ارتباطی به خدمات عمرانی از سوی شهرداری ندارد و این تنها برای 
رفع اتهام است. آب منطقه ای چندین ماه است که در این خیابان 
حفاری برای ش��بکه فاضالبی را انجام می ده��د که این حفاری ها 
توسط این سازمان انجام شده و به این صورت به شهرداری تحویل 
داده شده است. شهرداری هیچ دخل و تصرفی در بتن ریزی ندارد و 
در این مورد اعمال قانون می شود.« البته شهردار منطقه 5، برخالف 
صحبت های رییس آب و فاضالب شهر اصفهان اعتقاد داشت که با 
حضور کارشناسان شهرداری این مشکل برطرف شده و شهرداری 

بازهم در رفع این مشکل قدم برداشته است.

مردم در تکرار حوادث دفن می شوند
وقتی مسئوالن آب و فاضالب و همچنین شهرداری اصفهان برای 
این گونه مشکالت به عدم اعتبار کافی اش��اره می کنند، بنابراین 
قربانیان اصلی این ماجرا شهروندانی خواهند بود که به دلیل تکرار 
حوادث در مشکالت دفن شده و دچار حادثه جانی و مالی می شوند.

بازسازی های پراکنده نمی تواند مشکل ساز باشد
عدم تحقق وعده های دولت هم یکی از انتقادهای مسئولین شهر 
اصفهان برای حل مشکالت شده اس��ت. هاشم امینی، مدیر آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان در این رابطه عقی��ده دارد»  البته اعتبار 
فقط مشکل شبکه فاضالب اصفهان نیست؛ چراکه شناسایی میزان 
فرسودگی شبکه فاضالب به تکنولوژی روز دنیا نیاز دارد و به همین 
دلیل مس��ئوالن آب و فاضالب حتی نمی توانند برآورد کنند که 
کدام قسمت از شبکه فاضالب در اولویت اصالح و بازسازی قرار دارد 
و این در حالی است که از سه هزار و377 کیلومتر شبکه فاضالب 
شهر اصفهان، 7۰۰ کیلومتر آن فرسوده و در آستانه بحران است.«

    امینی می گوید:» به منظور جلوگیری از وقوع حوادث غیرقابل 
جبران در سال های گذشته، اصالح حدود 5۰ کیلومتر از این شبکه 
به طور پراکنده در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت، اما 
مسأله اینجاس��ت که نمی توان با بازس��ازی های پراکنده از وقوع 

حوادث جلوگیری کرد.«

مردم در تکرار حوادث دفن می شوند 

فرسودگی لوله ها شهاب سنگ را به »خیابان نظر« انداخت 

 داوود  چندی پیش، در شهر اصفهان وحشت میهمان مردم شد و باز هم لوله های آب و فاضالب در ایجاد این 
وحشت، نقش آفرینی کردند. با شنیدن خبر برخورد شهاب سنگ به زمین در کشور همسایه روسیه شیخ جبلی

رعب و وحشت مردم آن مناطق را فرا گرفت، ولی نمی دانند که این وحشت در اصفهان بدون برخورد 
 شهاب س�نگ مدتی اس�ت در بین مردم اتفاق می افتد و هرگاه خبری از ترکیدگی لوله آب یا فاضالب در اصفهان شنیده 
می شود، شاهد ایجاد حفره ای بزرگ در سطح خیابان هستیم؛حفره ای که به برخورد شهاب سنگ بر زمین می ماند، با این 
تفاوت که این عمل بی صدا در اصفهان انجام می شود و خوشبختانه خبری از برخورد شهاب سنگ از آسمان بر زمین نیست.
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آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای
شهرداری شهركرد در نظر دارد برای مشارکت در ساخت پروژه تجاری خدماتی برج های دوقلوی شهرکرد، واقع در شهرستان شهرکرد، خیابان شریعتی، شمال غربی میدان بسیج براساس ضوابط شهرسازی شهرداری شهرکرد با مشخصات 

کلی زیر از طریق فراخوان عمومی و مشارکت در تأمین مالی، تأمین تجهیزات و ساخت، شریک انتخاب نماید:
1- شرایط شرکت کنندگان در فراخوان

الف- داشتن رتبه یک ابنیه و رتبه یک تأسیسات و تجهیزات ابنیه
ب- داشتن حداقل سه پروژه مشابه از ده طبقه به باال در سوابق اجرایی خود )قراردادها پیوست گردد(

ج- قدرت نقدینگی شرکت )نسبت دارایی های جاری به نسبت بدهی های جاری شرکت( حداقل 3 باشد و در شرایط مساوی شرکتی که قدرت نقدینگی آن بزرگتر از 3 باشد، انتخاب می گردد. مبنای محاسبه این نسبت، آخرین گزارش 
حسابرسی سال 90 یا آخرین اظهارنامه مالیاتی سال 90 می باشد.

تبصره: در شرایط کنسرسیوم، این نسبت برای کنسرسیوم مالک محاسبه می باشد.
2- شرکت کننده در فراخوان باید اقرار نماید که توان سرمایه گذاری الزم به میزان 800 تا 900 میلیارد ریال را دارد. 

3- برنده مناقصه باید در حین قرارداد یکی از روش های زیر را به اختیار خود انتخاب و ضمن درج در قرارداد مدارک مثبته آن را نیز به شهرداری ارائه نماید:
الف: واریز وجه نقد به میزان 300 میلیارد ریال به حساب مشترک با شهرداری

ب: ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 500 میلیارد ریال
ج: ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 400 میلیارد و واریز مبلغ وجه نقد به میزان 100 میلیارد ریال به حساب مشترک با شهرداری

د: اجرای کل سازه فلزی و سقف های ساختمان اصلی پروژه برج های دو قلو و ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان 200 میلیارد ریال قبل از دریافت هرگونه وجهی از شهرداری.
4- آورده ش�هرداری: جمعاً به مبلغ 1/007/820/000/000 ریال شامل زمین و ارزش تمامی مجوزها و پروانه ساخت، هزینه انجام مطالعات اولیه و طراحی، نقش��ه های کلی، تفصیلی و اجرایی، خاکبرداری و پایدارسازی گود پروژه به 

اضافه مبلغی معادل 400 میلیارد ریال اوراق مشارکت که برابر طرح مصوب بانک مرکزی به هزینه گرفته شده یا می شود.
5- آورده پیمانکار یا شریک سرمایه گذاری: معادل هزینه اجرای کامل پروژه بدون هزینه عملیات خاکبرداری و پایدار سازی گود.

6- مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه: شصت میلیارد ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 700452063 نزد بانک شهر و یا ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر و یا چک تضمین شده بانکی در وجه 
شهرداری شهرکرد.

7- شهرداری و برنده فراخوان در پایان اجرا، در پروژه شریک می باشند و باید پس از تعیین تکلیف اصل و سود اوراق مشارکت، معادل اصل و سود حاصله به نسبت قدرالسهم خود از واحدهای پروژه تملیک 
نماید و یا پس از فروش کلیه واحدها قدرالسهم خود را دریافت نماید.

8- مشخصات کلی پروژه به شرح زیر می باشد:
مساحت زمين طبق سند: 6002 مترمربع                                                                مساحت زمين طبق سند پس از اصالح: 5790/8 مترمربع

مساحت كل احداث: 80550 مترمربع                                                               مساحت نمايشگاه: 2077 مترمربع
مساحت تاالر و رستوران: 1943 مترمربع                                                                             مساحت واحدهای اقامتی: 1945 مترمربع

مساحت واحدهای اداری: 9961 مترمربع                                                               مساحت سالن بيليارد: 892 مترمربع
مساحت سالن بولينگ: 878 مترمربع                                                               مساحت مغازه: 3783 مترمربع

مساحت هايپرماركت: 1997 مترمربع                                                               مساحت كافی شاپ: 698 مترمربع
مساحت بانک: 342 مترمربع                                                                مساحت داروخانه: 481 مترمربع

مساحت كلينيک: 2578 مترمربع                                                                مساحت آزمايشگاه، راديولوژی و سی تی اسكن: 1409 مترمربع
مساحت درمانگاه: 1426 مترمربع                                                                مساحت مطب پزشكان: 8526 مترمربع

مساحت انباری: 548 مترمربع                                                                مساحت پاركينگ ها )790 باب(: 26841 مترمربع
مساحت راه پله ها، آسانسورها و پشتيبانی و فضای ارتباطی و عمومی: 14225 مترمربع

9- مدت زمان اجرای پروژه: 24 ماه پس از ابالغ قرارداد
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی عالقه مند به مشارکت که در زمینه اجراء دارای تخصص پایه 1 در رش��ته ابنیه و رتبه 1 تأسیسات و تجهیزات ابنیه می باشند یا تفاهم نامه همکاری با شرکت پیمانکاری دارای 

رتبه مذکور هستند، دعوت می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/9 به شهرداری شهرکرد واقع در بلوار شریعتی مراجعه نمایند.
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چهره روزیادداشت

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 خصوصی شدن ذوب آهن؛ 
سبب سرعت در تصمیم گیری ها

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: روند خصوصی شدن ذوب آهن 
سبب سرعت بخشی در تصمیم گیری ها می شود.

 اردش��یر س��عدمحمدی در آئین معارفه خود به عن��وان مدیرعامل 
 ذوب آهن اظهار داش��ت: روند خصوصی ش��دن ذوب آهن س��بب 

سرعت بخشی در تصمیم گیری ها می شود.
 وی گفت: هم اکن��ون از ی��ک میلی��ارد و 527 میلیون ت��ن تولید 
 ف��والد در جه��ان، 66 درص��د آن ب��ه روش ک��وره بلن��د انج��ام 
می  ش��ود و بنابراین ظرفیت م��واد اولیه این صنعت در کش��ورمان 

وجود دارد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در صورتی که صنعت فوالد 
بتواند مواد اولیه خودش را خود تأمین و مدیریت کند، در سود دهی 

کارخانه بسیار مؤثر است.
وی گفت: با تمام وجود، ش��رایطی را فراه��م می کنیم که همکاران 
پرتالش از افتخارات صنعت��ی خود لذت برده و با آرامش و ش��ادی 

فعالیت کنند.
محمدی اضافه کرد: اگ��ر نیت، خیر و هدف، خدمت باش��د همه ما 
وسیله ایم و بنابراین با توکل به خدا سعی و تالش خود را در راستای 

برنامه های شرکت به کار می بریم.  

خبر ویژه

4
 اقتصاد دانش بنیان بهترین عرصه برای فعالیت بانوان است

مدیر کل اموراجتماعی اس��تانداری اصفهان گفت: اقتصاد دانش بنیان، بهترین عرصه برای حضور بانوان 
در فعالیت های اقتصادی است. مهدی جمالی نژاد در سومین همایش ملی فعالیت اقتصادی بانوان اظهار 

داشت: ایجاد زمینه ظهور بانوان در عرصه اجتماع از جمله مهم ترین برکات انقالب اسالمی ایران است.
 ذوب آهن و فوالدمبارکه 

الزم و ملزوم یکدیگرند
 محمد مسعود سمیعی نژاد/ مدیرعامل فوالد مبارکه

امروز هرچه تخص��ص در صنعت فوالد داریم وابس��ته ب��ه ذوب آهن و 
کارشناس��ان با تجربه این مجموعه بزرگ اقتصادی ب��وده و در حقیقت 
پیشرفت و توسعه صنعت کشور مدیون ذوب آهن اصفهان است و مردم 
اصفهان افتخارشان این است که 65 درصد فوالد کشور در استان تولید 
می شود ، به همین دلیل باید کمک کنیم تا سهم مهم این دو شرکت در 
برنامه چشم انداز کشور حفظ شود،  چرا که ذوب آهن و فوالد مبارکه الزم 
و ملزوم یکدیگرن��د و باید در 
کنار ه��م باش��ند  و حمایت از 
صنعت ف��والد در صدر اهداف 

ایمیدرو است.
امیدواری��م در آینده ش��اهد 
تحوالت مناس��بی در عرصه 
صنعت فوالد کش��ور توس��ط 
ذوب آه��ن اصفه��ان و فوالد 

مبارکه باشیم . 
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بیماری پژو شدت گرفت
صنعت اتومبیل سازی فرانس��ه در آستانه خطری جدی 

است.
اعالم ضرر 5 میلیارد یورویی در شرکت پژو سیتروئن که 
خبر اول رسانه های فرانسه و جهان در روز چهارشنبه بود، 
برای یکی از کهنه ترین مارک های اتومبیل سازی جهان 
ضربه بزرگی بود. خسارتی با این رقم در تاریخ پژو امری 
بی سابقه بوده و حکایت از وخامت اوضاع پژو و در مجموع 
صنعت اتومبیل س��ازی فرانس��ه و اروپا دارد. به گزارش 
خبرآنالین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند، پژو 
برند ش��ماره یک فرانس��وی ها دلیل این امر را وابستگی 
بیش از اندازه به بازار اروپا عنوان کرده و این در حالی است 
که متعاقب بحران یورو، خرید و فروش اتومبیل در اروپا 

تقریبا به حالت رکود درآمده است.

قیمت گوشت قرمز و مرغ 
کاهش می یابد؟

افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، مرغ، آجیل و خشکبار 
و... محور اصلی نشست سه شنبه ش��ب کار گروه تنظیم بازار 
بود؛ نشس��تی که به تأکید مس��ئوالن بر مدیری��ت دقیق و 
برخورد قاطع با متخلفین و افزایش خودس��رانه قیمت های 

شب عید منجر شد.
به رغم این نشس��ت ها، با نزدیک ش��دن به آخرین ماه سال، 
مسئوالن در حالی از تنظیم بازار با افزایش عرضه و ممنوعیت 
صادرات گوش��ت قرمز و مرغ خبر می دهند ک��ه گرانی این 
فرآورده ها مصرف کنندگان را در تنگنا قرار داده است. معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع 70هزار تن دیگر 
از ذخایر مرغ کشور خبر داد و گفت: این ذخایر به قیمت پنج 
هزار و100تومان عرضه می شود. همچنین توزیع مرغ گرم به 
قیمت پنج هزار و 200تومان در نمایشگاه های بهاره از دیگر 
اقدامات تنظیم بازار مرغ در ایام پایانی س��ال اس��ت. حسن 
رادمرد همچنین از ممنوعیت صادرات مرغ خبر داد و گفت: 
با توجه به نوسان اخیر قیمت مرغ و براساس مصوبه کار گروه 
تنظیم بازار، صادرات مرغ تا اطالع ثانوی ممنوع شده است. 
وی گفت: علت گرانی مجدد گوش��ت مرغ ، تأخیر در زمان 
جوجه ری��زی و برنامه ری��زی تولیدکنندگان ب��رای تطبیق 
برداش��ت بعدی مرغ در ایام پایانی سال به دلیل انگیزه برای 
فروش مناسب تر و قیمت باالتر بوده است.120هزار تن ذخیره 
گوشت مرغ در کشور وجود دارد که 20هزار تن آن از محل 
واردات و 100هزار تن از محل مازاد تولید داخل تأمین شده و 

تا کنون 20هزار تن از این ذخایر توزیع شده است. 

اخبار کوتاه

حاجی در راستای اثبات این خطر جدی به دالیلی 
استناد کرد

 خشکس��الی در دو  بخ��ش میم��ه و مرک��زی شهرس��تان 
شاهین شهر و میمه باعث ش��ده تا قنواتی که بعضا عمری به 
قدمت تاریخ دارند، دچار مشکالت عدیده ای از جمله ریزش 
شوند و عدم الیروبی، بازسازی و تعمیر فوری آنها باعث شود تا 
کشاورزان به خوبی نتوانند از قنوات موجود که تنها راه درآمد 
آنان نیز به حساب می آید، بهره برداری کنند. قنات های میمه، 
وزوان، اذان و قاسم آباد فروریخته و اگر دولت نسبت به تأمین 
اعتبار الزم برای الیروبی و بازسازی آنها اقدام به موقع نداشته 
 باشد، مش��کالت کش��اورزان این منطقه دوچندان می شود.

در ادامه ب��ه بخش های مهم ح��رف های ای��ن نماینده مرور 
خواهیم داشت. 

خش�کی کانال انتق�ال آب ب�ه شهرس�تان های  
برخوار، شاهین شهر و میمه 

   در سال های گذش��ته با توافقی که بین دولت و کشاورزان 
این منطقه صورت گرفت مقرر ش��د تا دولت نسبت به تأمین 
آب کشاورزان شهرس��تان های یاد ش��ده اقدام کند و متعهد 
شد تا اگر این کانال با مش��ارکت مردم ساخته شود، سهمی از 
آب منتقل شده نیز به کشاورزان اختصاص یابد. این در حالی 
است که علیرغم این که کش��اورزان منطقه با گرفتن وام های 
سنگین در این امر مشارکت کردند، ولی از سال 1386 تاکنون 
این کانال خشک ش��ده و هیچ آبی جهت کشاورزی در اختیار 

وام گیرندگان قرارنگرفته است.
   از زمانی که قرار ش��د آبیاری مکانی��زه در این منطقه اجرا 
ش��ود و کش��اورزان با گرفتن وام خود را مق��روض کردند، به 
دلیل این که از س��ال 1386 تاکنون هیچ آبی در این سیستم 
مکانیزه جاری نش��ده، تمامی تجهیزات آبی��اری مکانیزه در 
زیر خاک مدفون ش��ده و آماده اجرای طرح های کش��اورزی 
 در منطقه اس��ت که با نهایت تأس��ف به دلیل نبودن آب همه 
هزینه هایی که ص��ورت گرفته بال اس��تفاده مان��ده و فقط با 

سررسید اقساط،کشاورزان را دچار اشکال کرده است. 
   اگرچه ب��رای زمین های موج��ود طرح های آبی��اری مکانیزه 
به صورت قطره ای و تحت فشار اجرا شده، اما عدم وجود آب، کار 
را برای کشاورزانی که در برخی از موارد در گروه های20 نفره 
 اقدام به گرفتن وام های50 تا100 میلی��ون تومانی کرده اند

سخت کرده است.
   سررسید اقساط وام های اخذ شده توسط کشاورزان و عدم 
کشاورزی در منطقه، باعث ش��ده تا بانک های عامل نسبت به 
وصول معوق��ات گیرندگان اقدام کرده و در بس��یاری از موارد 
کشاورزان با اجرائیه های بانک ها مواجه شوند که این موضوع 
وضعیت معیشتی کشاورزان را تحت الشعاع قرار داده است و 
در برخی از موارد باعث از هم پاش��یده ش��دن زندگی آنها نیز 

شده است.
   از دولت تقاض��ا داریم موضوع اس��تمهال وام های اجرای 
آبی��اری مکانیزه کش��اورزان این منطقه، ب��ه اقدامی ضروری 
تبدیل شده و در سریع ترین زمان ممکن مشکل وام گیرندگان 

حل شود.

75 میلی�ارد توم�ان خس�ارت  خشکس�الی در 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار

    باتوج��ه به این ک��ه کش��اورزان این شهرس��تان تنها راه 
درآمدشان همین کشاورزی اس��ت، اگر برای جبران خسارت 
وارده فکری نشود ادامه فعالیت های کشاورزی در این منطقه 
آینده خوبی را نشان نمی دهد و این در حالی است که همین 
مشکل در شهرستان برخوار باعث شده تا از25 هزار هکتاری 
که در آن کش��ت پاییزه و بهاره صورت می گرفته،کشت بهاره 
 کامل از بی��ن برود و تنه��ا نیمی از کش��ت پاییزه ه��م انجام 
 ش��ود. در شهرس��تان برخ��وار اگرچ��ه دو ه��زار هکت��ار از 
زمین های قابل کش��ت، تحت پوش��ش آبیاری قط��ره ای با 
اس��تفاده از  آب کانال بوده، اما مش��کل نبود آب، کشاورزان 
شهرس��تان برخوار را با خس��ارتی بالغ بر 35 میلی��ارد تومان 

مواجه کرده است.

بی آبی کمر کشاورزان شهرستان را خم کرده
   بی آبی کمر کشاورزان هر دو شهرستان را خم کرده است و 
مهم ترین اصلی که باید در نجات کشاورزی این دو شهرستان 
رعایت شود و در دستور کار دولت محترم قرارگیرد، ورود آب به 
منطقه از طریق کانال انتقال آبی است که با مشارکت کشاورزان 

ساخته شده است.

حرف هایی که باید از سوی مسئوالن شنیده شود، اما 

 به داد کشاورزان شهرستان شاهین شهر و میمه برسید

گروه  حسینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه چندی پیش 
طی سخنانی در مجلس شورای اسالمی هشدار داد: اگر در این وضعیت خشکسالی به داد شهرستان

کشاورزان دو شهرستان برخوار، شاهین ش�هر و میمه رسیدگی نشود مشکالت معیشتی 
کشاورزان، آنها را وادار به مهاجرت به اصفهان می کند.
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تأسیس
7327 ش��ماره: 2982/ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت س��ردآزمای س��پاهان با 
مسئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/9 تحت شماره 48887 و شناسه ملی 
10260671531 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/10/9 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جه��ت اطالع عموم در 
روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: ارائه انواع خدمات آزمایشگاهی 
)آزمون کالیبراسیون(- بازرسی تولیدی، فنی و مهندسی در زمینه کالیبراسیون و آموزش 
استانداردسازی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – منطقه صنعتی جی- انتهای خیابان دوم صنایع 
سرد سبوحی پالک 47 کدپستی: 8376100000، تلفن: 03115720428. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/200/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای اکبر سبوحی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای مهدی س��بوحی به سمت عضو هیئت مدیره. 5-3- 
آقای مهدی س��بوحی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت به امضای رئیس هیأت مدیره یا 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

م الف/ 16706 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7328 شماره: 3461/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت نیکاو فرآور پاکان سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 47323 و شناسه ملی 10260654174. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/9/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای جابر 
جعفری نیسیانی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی رفیع به عنوان بازرس علی البدل 
برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر 
آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: خانم آزیتا 
بکرانی باالنی و آقای محمدحس��ین عبادزاده و خانم افسانه شیران تا تاریخ 1393/9/19. 
4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزیتا بکرانی باالنی به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین عبادزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم 
افسانه شیران به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آزیتا بکرانی باالنی به سمت مدیرعامل. 
5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل شرکت خانم آزیتا 
بکرانی باالنی و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. در تاریخ 1391/10/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16689 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7329 ش��ماره: 3405/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت صالح صد و بیست و نه سپاهان 
صنعت با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 48168 و شناس��ه ملی 10260663431. به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/9/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- اعض��اء هیئ��ت مدیره برای مدت نامحدد ب��ه قرار ذیل انتخ��اب گردیدند: خانم فخری 

صالحی��ان لنجی و خانم طاهره صالحیان لنجی و آق��ای محمدعلی صالحیان لنجی. 2- 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم فخری صالحیان لنجی به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره صالحیان لنجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
محمدعلی صالحیان لنجی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی صالحیان لنجی به 
س��مت مدیرعامل. 3- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا 
اعضای هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 1391/10/9 ذیل دفتر 
 ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16748

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7330 ش��ماره: 3580/ث 90/103 آگهی تأسیس شرکت بازرگانی نوید سرام زاگرس با 
مس��ئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1390/9/8 تحت شماره 46069 و شناسه ملی 
10260640580 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/9/8 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
رسمی آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: کلیه امور بازرگانی- بازاریابی غیرهرمی 
و غیر ش��بکه ای و غیر الکترونیکی- طراحی و خدمات مجاز بازرگانی- خرید و فروش 
و ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی- خرید و فروش کاشی 
و س��رامیک از محصوالت داخلی و خارجی- اخذ نمایندگی از کلیه ش��رکت های مجاز 
داخل و خارجی- ایجاد نمایندگی و ش��عبه و اعطای نمایندگی در سایر شهرستان های 
داخلی و کشورهای خارجی- اخذ تسهیالت ارزی و ریالی و اعتباری از کلیه بانک ها و 
مؤسسات خصوصی و دولتی و خارجی مجاز صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت- اجرای 

پروژه های معادن و اکتشاف و استخراج معادن پس از اخذ مجوزهای الزم- واردات و 
صادرات ماشین آالت راهسازی و معدنی- خرید و فروش کلیه لوازم و قطعات مربوط 

به دس��تگاه های تولید کاش��ی و س��رامیک- واردات کلیه دس��تگاه ها و ماشین آالت 
خطوط تولید کاش��ی و س��رامیک و بطور کلی کلیه عملیات فنی و تجاری و صنعتی که 
بطور مستقیم یا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان عس��گریه 16 متری طالقانی- کوچه ش��هید خلیل برهانیان- 
مجتمع عسل- کدپستی 8199779696. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال می 
باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای بهزاد غفاری به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای کریم حاجی هاش��می به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای کریم حاجی 
هاشمی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 16669 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7331 شماره اجرائیه: 9110420350300462، شماره پرونده: 9109980350300191، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910191، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350303349 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970350300675 محکوم 
علی��ه عل��ی موزرمنی نام پدر: رض��ا مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 
380/000/000 ری��ال باب��ت اصل خواس��ته و پرداخ��ت مبل��غ 7/550/000 ریال بابت 
هزین��ه دادرس��ی و پرداخت خس��ارات دیرکرد از تاریخ سررس��ید دی��ن لغایت زمان 
پرداخت براس��اس شاخص اعالمی در حق محکوم له س��ام گودرزی نام پدر: هوشنگ 
نش��انی: اصفهان خ رباط استاد ش��هریار گلچین 8 نبش کوچه واحد 4. و پرداخت مبلغ 
19/000/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم 
و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7332ش��ماره دادنامه: 9109970350501199، شماره پرونده: 9109980350500790، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910799، تجدیدنظرخ��واه: خانم فریبا گازر ب��ا وکالت آقای 
محمدرضا صادقی به نش��انی اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه 4 واحد 
46، تجدیدنظرخوانده: اس��ترال شهبازیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به 
رأی ش��ورای حل اختالف، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اع��الم و بش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
تجدیدنظرخواهی خانم فریبا گازر به طرفیت اس��ترال ش��هبازیان نسبت به رأی شماره 
1037-90/12/14 شورای حل اختالف شماره 31- تجدیدنظرخواه مدعی است در رابطه 
با صدور حکم بر بی حقی در قس��مت مطالبه اجور معوقه- طبق قرارداد استنادی چکی 

به ش��ماره 536989 به وی داده شده که حق خواهد داشت چنانچه اجاره بها پرداخت 
نشود روی چک اقدام شود و این امر تخییری است و حاضر است چک را تحویل دادگاه 
نماید و تبدیل تعهدی صورت نگرفته و در رابطه با رد آن قس��مت از دعوی که مبنی بر 
مطالب��ه هزینه آب و برق و گاز بوده- عنوان نموده که قبوض مذکور هنوز به نام مالک 
اولی��ه بوده و به وی هنوز منتقل نش��ده ولی بهرحال وی مالک اس��ت و موجر قرارداد 
اجاره مذکور اس��ت با توجه به اینکه دادن چک تبدیل متعهد بشمار نمی رود و با عنایت 
به اینکه موجر حق مطالبه قبوض مصرفی از مستأجر در زمان وجود رابطه استیجاری 
را دارد هر چند که اش��تراکات بنام ش��خص دیگری باشد زیرا این موضوع مخل رابطه 
اس��تیجاری نبوده و موجب بی حقی شدن موجر نمی گردد. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی 
مطروحه را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مباحث قانون مس��ئولیت مدنی- ضمن نقص رأی تجدیدنظرخواسته- تجدیدنظرخوانده 
را ب��ه پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال به عنوان اج��ور معوقه از تاریخ 90/1/1 لغایت 
90/6/1 و مبلغ 7/600/000 قانون آیین دادرس��ی مدنی بابت اجرت المثل 19 روز تأخیر 

در تخلی��ه محل و مبلغ 1/302/000 ریال باب��ت قبوض تلفن و گاز و آب به عنوان اصل 
خواس��ته و مبلغ 64/000 قانون آئین دادرس��ی مدنی هزینه دادرسی و همچنین به حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و همینطور نس��بت به مبلغ 25/000/000 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/6/6 )تاریخ تقدیم دادخواست به شورا( لغایت 
اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است. زباندان- 

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7333 ش��ماره اجرائیه: 9110420350900447، ش��ماره پرونده: 9109980350901458، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911473، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9109970350901776 محکوم علیه شرکت سبزینه گستر فردوس 
برین نش��انی: ش��هرک نگین خدمات شهری منطقه 12 محکوم اس��ت به: 1- پرداخت مبلغ 
21/271/000 ریال و پرداخت حق بیمه خواهان از تاریخ 90/2/1 تا 91/1/31 در حق محکو 
له علی تات نام پدر: خسرو نشانی: خانه اصفهان ک شماره 7 باغ کاج بعالوه پرداخت مبلغ 
500/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده اید لیکن ب��راي فرار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال 
که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام و قانون آیین 
دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 

مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
7337 آق��ای حمیدرض��ا رحیم��ی طاقانکی دارای شناس��نامه ش��ماره 15754 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 6454/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رضا رحیمی طاقانکی بشناسنامه 2 در تاریخ 91/9/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه 
پس��ر و سه دختر و یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- محمدعلی رحیمی طاقانکی ش 
ش 14592 )پس��ر متوفی(، 2- حمیدرضا رحیمی طاقانکی ش ش 15754 )پس��ر متوفی(، 
3- وحید رحیمی طاقانکی ش ش 179 )پس��ر متوف��ی(، 4- پروانه رحیمی طاقانکی ش ش 
51 )دختر متوفی(، 5- افس��انه رحیمی طاقانکی ش ش 1 )دختر متوفی(، 6- سپیده رحیمی 
طاقانکی ش ش 4610146568 )دختر متوفی(، 7- مهرنگار آقابابایی طاقانکی ش ش 1766 
)همسر 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 باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 18357 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7338 ش��ماره: 871/91 بموجب رأی ش��ماره 1115 تاریخ 91/8/28 شورای حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدرضا عباسی بالباد نام پدر: 
علی ش��غل: آزاد نشانی: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم  
و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له مهدی کریمی سهلوانی نام پدر: نعمت 
اله ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: فالورجان میدان فردوسی پیتزا الماس شب )رهنما( و 
پرداخ��ت یکصد هزار ریال باب��ت هزینه عملیات اجرایی در حق صن��دوق دولت. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف فالورجان

اخطار اجرایی
7339 ش��ماره: 869/91 به موجب رأی شماره 1116 تاریخ 91/8/28 شورای حل اختالف 
شهرس��تان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد صادقی حسنوند نام پدر: 
علی حسین شغل: آزاد نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 
ری��ال )معادل پنج میلیون تومان(بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له 

مهدی کریمی س��هلوانی نام پدر: نعمت اله شغل: آزاد نشانی محل اقامت: فالورجان میدان 
فردوس��ی پیتزا ش��ب )رهنما(. و پرداخت یکصد هزار ریال بابت هزینه عملیات اجرایی در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

اخطار اجرایی
7340شماره: 870/91 به موجب رأی شماره 1183 تاریخ 91/8/30 شورای حل اختالف 
شهرس��تان فالورجان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بهناز محمدی خوانس��اری 
نام پدر: حس��ن ش��غل: آزاد نش��انی: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
8/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
لغایت زم��ان اجرای حکم در حق محکوم له مهدی کریمی س��هلوانی نام پدر: نعمت اله 
ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: فالورجان نبش میدان فردوس��ی پیتزا شب )رهنما( و 
پرداخت یکصد هزار ریال در حق صن��دوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایی. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه 
اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ اجرائیه
7341 شماره اجرائیه: 9110423653400160، شماره پرونده: 9109983653400306، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910346، بموجب دادنامه غیابی شماره 9109973653400642 
مورخ 91/7/29 صادره از ش��عبه دوم حقوقی فالورجان محکوم علیه یوسف مظاهری 
نشانی: فالورجان محکوم است به پرداخت 1- مبلغ ریالی سیصد و نود و هشت میلیون 
و نهص��د و چه��ل و نه هزار در حق محکوم له مهدی کریمی س��هلوانی نام پدر: نعمت 
اله نش��انی: فالورجان میدان فردوسی مبل خاورمیانه. به انضمام کلیه خسارات وارده، 
2- نیم عش��ر محکوم به به نفع صندوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایی. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. بابائی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

مزایده
 7342 اجرای احکام مدنی شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای
در خص��وص پرون��ده اجرایی به کالس��ه 910427 ج/12 له غالمرض��ا احمدی و علیه 
محمود گلس��رخ و وحید گلس��رخ به آدرس اصفهان چهارباغ خواجو روبروی خیابان 
منوچهری لوازم آرایش��ی گلس��رخ. مبنی بر مطالبه مبلغ 848557603 ریال بابت اصل 
خواس��ته و خسارات دادرس��ی و هزینه های اجرایی و مبلغ 29000000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی در مورخه 91/12/24 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا )اتاق 
321 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش مقدار 28/538 حبه از ششدانگ 
پالک ثبتی 14 فرعی 4604 اصلی بخش چهار ثبت اصفهان که حس��ب نظر کارش��ناس 
رس��می دادگس��تری به دلیل عدم اعالم متراژ در س��وابق ثبتی طی اندازه گیری دارای 
مس��احت حدود 27 مترمربع با مشخصات ساختمانی سطوح رویه شامل کف سرامیک 
 فرش، سقف دارای نور پردازی با سقف MDF درب ورودی شیشه سکوریت جمع شو،

نم��ا کامپوزیت و دارای انش��عاب برق ک��ه با توجه به متراژ عرص��ه و اعیان موقعیت، 
امکانات انش��عابات پالک و قدمت س��اخت و نوع کاربری تجاری کل ششدانگ به مبلغ 
2/214/000/000 ری��ال ارزیاب��ی گردیده و نظریه وی مص��ون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند به نشانی 
اصفهان بر خیابان چهار باغ خواجو مقابل خیابان منوچهری لوازم آرایش��ی گلس��رخ 
مجاور کدپستی 8153715345 مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت 
پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود. م الف 17981  مدیر اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

کاهانی درفرانسه فیلم می سازد
کاهانی حدود یک ماه پیش ایران را به مقصد پاریس ترک کرد و این روزها مش��غول رایزنی برای 
فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم تازه اش است. شیما منفرد تدوینگر و همسر کاهانی نیز در این 

سفر همراه اوست.به نظر می رسد کاهانی تا نیمه سال92 به ایران برنگردد.

5

آرته میزبان سهراب سپهری
نمایشگاه نقاشی خط و خوشنویسی سهیال 
احمدی، جمعه 2۷ بهمن در گالری آرته 
اصفهان گشایش یافته و این نمایشگاه که 
شامل 2۵ اثر نقاش��ی خط و خوشنویسی 

است تا سوم اسفندماه جاری ادامه دارد.
احمدی گفت:۱۰ اثر نقاش��ی خط در این 
نمایشگاه با موضوع اشعار سهراب سپهری 
و ۱۵ اثر خوشنویسی با موضوع اشعار خیام 
ارایه شده  اس��ت. وی افزود: درنقاشی خط ها بیش��تر عنصر خوشنویسی 
غالب اس��ت، اما به س��بب آن که در کارها ازرنگ بسیاراس��تفاده شده، 
عنوان نقاشی خط آورده شده است، با وجودی که شاید بهتر باشد بگوییم 

خط نقاشی تا نقاشی خط.   

 »هشت بهشت« 
برای عید اصفهانی ها 

معاون سیمای صدا و سیمای مرکز اصفهان 
گفت: سریال تلویزیونی »هشت بهشت« به 
عنوان اولین س��ریال9۰ قس��متی تولید 
مراکزاستان ها عید نوروز سال92 از شبکه 
اصفهان و شما پخش می شود. علی افشار نیا 
با بیان این مطلب اظهار داشت: این سریال 
در سه فصل تولید می شود. گفتنی است  
این مجموع��ه با طرح اولیه  امیرحس��ین 
شریفی و براساس فیلمنامه ای از شعله شریعتی و علی حسینی به سفارش 
صدا و سیمای مرکز اصفهان و معاونت استان ها در اصفهان تولید می شود 

و کارگردانی فصل اول آن را سعید عالم زاده بر عهده داشته است.

انتظار گودویی،سرانجام درتاالرهنر 
نمایش » انتظار گودویی«  با همکاری گروه 
تئاتر بندبازان الی��ق از 2۷ بهمن به روی 

صحنه تاالر هنر اصفهان می رود.
 »انتظ��ار گودویی«  بر اس��اس متن »در 
انتظار گودو« نوش��ته ساموئل بکت برنده 
جایزه نوبل ادبیات در سال ۱969  است 
که منتقدین، پژوهش��گران و هنرمندان 
شاخص جهان، آن را به عنوان نمایشنامه 
برتر قرن بیستم انتخاب کرده اند. رییس تاالر هنرهمچنین بیان کرد: این 
نمایش همگام با شصتمین سال اجرا در جهان و برای اولین بار در اصفهان 

اجرا می شود. 

 تجلیل چهره های ماندگار 
نهضت مطالعه در اصفهان 

س��ومین همایش تجلیل از چهره های 
مان��دگار نهضت مطالعه مفید اس��تان 
اصفهان با تقدی��ر از۳۰۰ نفر از فعاالن 
حوزه کتابخوانی این اس��تان شنبه 2۸ 
بهمن برگزار می ش��ود. مدیرکل اداره 
کتابخانه های اس��تان اصفهان با اعالم 
ای��ن خب��ر گف��ت: در ای��ن همای��ش 
4کتابداران نمون��ه، کتابخانه ها نمونه، 
خیران کتابخانه س��از و فعاالن کتابخوانی در دس��تگاه ها و اداره های 
استان معرفی می شوند. غالمرضا یاوری افزود: بررسی رسانه های برتر 
در حوزه کتابخوانی و قدردانی از رس��انه های فعال از برنامه های این 

همایش است. 

 اشکان خطیبی 
در »ترافیک« ماند

آلب��وم »ترافی��ک« با ص��دای اش��کان خطیب��ی وگ��روه ترافیک، 
 آخری��ن مراح��ل خ��ود را ب��رای انتش��ار پش��ت س��ر می گ��ذارد. 
این آلبوم اولین تجربه رس��می این بازیگرسینماوتلویزیون درزمینه 

انتشارآلبوم است. 
کار روی آلبوم »ترافیک« ازحدود یک سال قبل آغازشده وسبک آن 
تلفیقی ازموسیقی راک، الکترونیک وپاپ است. خطیبی دراین آلبوم 
 مضمون اجتماعی رادرتمام ترانه ها مورد اس��تفاده قرارداده اس��ت. 

ترانه های��ی باموض��وع ک��ودکان کار، 
ترافیک، بی پولی وتنهایی با زبان عامیانه 
برای مخاطبان بیان می شود. ترانه های 
ترافیک توسط اشکان خطیبی ومهتاب 
ناهی نوشته شده و یکی ازترانه ها را هم 

سیامک عباسی سروده است.
»ترافی��ک«، ۸ قطع��ه دارد و درح��ال 
حاضردرانتظارصدورمجوزهای��ی از 
وزارت ارشاد است؛ اتفاقی که درصورت 
عملی شدن، »ترافیک« را از 2۰ اسفند 

وارد بازارموسیقی ایران می کند. 

هنر محیطی 
گروه فرهنگ - هنرمندان همیشه سعی دارند قلمرو های 
جدیدی را تجربه کنند، افق های جدیدی را نش��ان دهند 
و روش های بیانی جدی��دی را ارایه دهن��د؛ این اقتضای 

هنر است.
از س��وی دیگر پیش��رفت فناوری و تحول جوامع و انتظار 
مخاطب، رویکردهای جدی��دی را اقتضا می کند. هنرمند 
امروز نیازمند رسانه روش ها و ایجاد محیطی است که نیاز 
مخاطب امروزی را فراهم کند. در یک گستره جهانی این 

ضرورت و پاسخ به آن به وضوح دیده می شود.
ضرورت هنرهای محیطی فق��ط به خالقیت هنری و وجه 
نیاز جوامع خالصه نمی شود. امروزه بحران محیط زیست 
در هر دهکده ای هم دیده می شود و نیز مشکلی است که 
دهکده جهانی با آن روبه رو اس��ت. از این رو در دنیایی که 
ما زندگی می کنی��م توجه به محیط با رویکردی زیس��ت 
محیطی، زیباشناسی و یا منظر ش��هری روز به روز بیشتر 
می ش��ود. امروزه محیط به تدریج تبدیل به بستری شده 
است که بسیاری از آثار هنری در آن تولید و در حوزه بسیار 
وسیعی ارایه می شوند. اگرچه هنر در محیط و هنرهای زیر 
شاخه وابسته به آن مسائل و چالش های خاص خود را دارا 
هستند، اما در حال حاضر ضرورت و کارایی آنها غیر قابل 
انکار است. هنر محیطی دریچه ای است که به واسطه آن 
می توان هنر، فرهنگ و ش��رایط محیط زیست را دید. این 
هنر به واسطه رسانه ها می تواند در بستری به  وسعت جهان 
ارایه شود. فارغ از این که مخاطبان در چه جغرافیای زمانی 
و مکانی باشند. این هنر واس��طه ای است برای تعامل بین 
انسان و محیطی که او در آن زندگی می کند. هنر بازیافت 
به مثابه یکی از گرایش های هنر محیطی می تواند به هنری 
ارجاع داده ش��ود که در آن از زباله و پسماندهای شهری 
استفاده می شود. در این هنر، آثار هنری از مواد بی ارزش 
ساخته می ش��ود. آثاری که در محیط های طبیعی به اجرا 
در می آیند اغلب به وس��یله عکس و مستنداتش��ان باقی 
مانده و در گستره وسیعی به نمایش در می آیند. به نمایش 
 گذاش��تن مس��تندات آثاری که در طبیعت اجرا شده اند

می تواند در جامعه نش��اط ایجاد نماید و مخاطب خود را 
در آن محیط احساس نماید. از س��وی دیگر هنر محیطی 
در محیط ه��ای دور افتاده اغلب به واس��طه رس��انه های 
متنوعی همچون عکاس��ی و تصویربرداری ثب��ت و ارایه 
 می ش��ود. گاهی مس��تندات تصویری تدوین و به صورت 
چند رس��انه ای و یا هنر ویدئو به نمایش درخواهند آمد. 
نباید از نظر دور داشت که امروزه فضای مجازی و رسانه ای 

بخشی از محیطی هستند که ما در آن زندگی می کنیم.

شانس زیاد »لینکلن«

امسال درام حماس��ی تاریخی»لینکلن« جدیدترین ساخته 
استیون اسپیلبرگ فیلمساز شناخته شده و سرشناس سینما، 
یکی از فیلم های برت��ر و از نامزدهای بهتری��ن فیلم این دوره 
جوایز اسکار اس��ت و در میان دیگر فیلم ها از شانس بیشتری 

برای دریافت جوایز متعدد اسکار برخوردار است.
این فیلم روایت شانزدهمین رییس جمهوری ایاالت متحده و 
تالش های او برای پایان دادن به برده داری را به تصویر می کشد 
و دنیل دی لوئیس که نقش لینکلن را بازی کرده نامزد و یکی از 
شانس های برتر دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول 
مرد به حساب می آید. سالی فیلد دیگر بازیگر فیلم»لینکلن« 
هم به خاطر بازی در نقش همسر شانزدهمین رییس جمهور 
آمریکا، نامزد دریافت جایزه اس��کار بهترین بازیگر نقش دوم 

زن است. 

کم  محلی اسکار به بن افلک و»آرگو«

فیلم سینمایی»آرگو«ساخته بن افلک بازیگر و کارگردان هالیوود 
هم امس��ال یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم اس��ت. 
»آرگو«امسال در مراسم گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم دراماتیک 
و جایزه انجمن صنفی فیلمس��ازان آمریکا را دریافت کرد، این در 
حالی است که بن افلک برای جایزه اسکار بهترین کارگردان، نامزد 

نشده و برخی این کار را نوعی بی محلی به او خوانده اند.
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فیلم »سی دقیقه پس از نیمه شب«، روایتی از به دام انداختن اسامه 
بن الدن با کارگردانی کاترین بیگلو نیز یکی دیگر از فیلم های برتر 
هشتادوپنجمین دوره مراسم اسکار است. این فیلم بر نقش یکی از 
عوامل سازمان اطالعات مرکزی آمریکا تمرکز می کند که جسیکا 
چاستین نقش او را ایفا می کند. جسیکا چاس��تین برای دریافت 

جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن نامزد شده است. 

تارانتینو با جانگو در انتظار جایزه

کریستوف والتز که در سال 2۰۰9میالدی و برای بازی در فیلم 
»حرامزاده های بی آبرو« ب��ا کارگردانی کوئینتی��ن تارانتینو 
توانسته جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش دوم را از آن خود کند، 
یک بار دیگر و باز هم با تارنتینو و این بار به خاطر بازی در فیلم 
»جانگو آزاد شده« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد شده است.
والتز درباره احس��اس خود پ��س از این که نام��ش را در میان 
نامزده��ای جایزه اس��کار دی��ده، گفته:»برای م��ن نامزدی 
جایزه اس��کار یک نوع انتظار نگ��ران کننده اس��ت، بنابراین 
 چنین انتظاری دلیلی برای خوش��حال بودن و جشن گرفتن 

نیست.«

هوپر، آنگ لی، هانکه؛ 3 فیلمساز برجسته

دو فیلم  موزیکال »بینوایان« ساخته تام هوپر )اقتباسی جدید 
 از رمان مش��هور ویکتور هوگو( و درام »زندگی پی« س��اخته 
انگ ل��ی از دیگر فیلم های برتر هش��تادوپنجمین دوره جوایز 

اسکار هستند.
همچنین درام فرانسوی زبان»عشق« ساخته میشائیل هانکه 
که به مس��ائل دوران س��الخوردگی  پرداخته نی��ز جدی ترین 
نامزد دریافت جایزه اس��کار برای بهترین فیلم غیر انگلیس��ی 

زبان است.
گفتنی است، مراسم نهایی اسکار روز 24 ماه فوریه 2۰۱۳ برابر 
با ششم اسفندماه )پنج روز زودتر از موعد معمول هر ساله( در 

لس آنجلس برگزار می شود.

نگاهی کوتاه به نامزدهای دریافت هشتاد و پنجمین جایزه اسکار

از شانس های لینکلن تا کم محلی به بن افلک
مراسم اهدای جوایز اسکار از نگاه بسیاری از دوستداران و اهالی سینما، مهم ترین رویداد و به نوعی نقطه عطف این هنر صنعت در طول سال به حساب می آید. با این که مراسم 
سالیانه اهدای جوایز اسکار تقریبا زمانی برگزار می شود که اکثر فستیوال های مهم و معتبر سینمایی جهان مثل فستیوال ونیز ایتالیا، برلین آلمان، بفتا بریتانیا، سزار فرانسه، 
گلدن گلوب آمریکا، ونکوور کانادا، کن فرانسه، ادینبورگ س�وئد و روتردام هلند به کار خود پایان دادند، اما این مسأله تا امروز نتوانسته از اهمیت و جایگاه خاص جایزه اسکار 
در بین سینماگران و دوستداران سینما کم کند.در همین راستا، با توجه به این که کمتر از ده روز تا برگزاری مراسم هشتادوپنجمین دوره جوایز اسکار باقی نمانده، هالیوود این 

روزها خود را برای برگزاری این مراسم آماده می کند.
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»  زمین « شاعر مستندها متولد شد   »   داستان لوییزیانا « »   نانوک شمالی  «

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ- رابرت ژوزف فالهرتی متولد ۱6 فوریه ۱۸۸4 در آیرن مانتن میشیگان 
است که در2۳ ژوئیه ۱9۵۱دردامرستن  ورمانت دیده ازجهان فروبست.

 او مستندساز آمریکایی بود که بیشترین شهرت او به خاطر ساخت مستند بلند» نانوک 
شمالی« )۱922( است. فالهرتی با ساخت این مس��تند داستانی، باعث ایجاد تحولی 

بزرگ در سینمای مستند شد.
 فالهرت��ی هنرمن��دی به ش��دت ش��خصی و فردگ��را ب��ود و هالی��وود به ن��درت با 
 چنین افرادی کن��ار آمده اس��ت، با این ح��ال او بار دیگر ب��ه آمریکا آمد ت��ا دو فیلم 
 پر اهمیت برای مؤسس��ه ه��ای غیرانتفاعی بس��ازد؛  فیلم »زمی��ن« )۱942( برای 
 اداره کش��اورزی آمری��کا و ب��ا حمای��ت مستندس��از دیگ��ری ب��ه ن��ام پی��ر لورنتز 
)۱992-۱9۰۵( و فیلم »داس��تان لوییزیانا« )۱94۸( برای کمپانی نفتی اس��تاندارد 
 اویل در  نیوجرس��ی که هردو فیلم از بهترین دس��تاوردهای مس��تندروایی محسوب 

می شوند. 
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 تقدیرفرانسوی ها 
از جان سخت 

 کمال تبریزی 
از دریچه دوربین موبایل

بروس ویلیس بازیگر شناخته شده و سرش��ناس هالیوود که این روزها برای 
تبلیغ پنجمین قسمت اکشن»جان س��خت« با عنوان»یک روز خوب برای 
جان سخت« به پاریس رفته، در مراس��می، باالترین نشان فرهنگی- هنری 

فرانسه را به خاطر سه دهه فعالیت هنری دریافت کرد.
این نش��ان از س��وی اورلی فیلیپتی وزی��ر فرهنگ فرانس��ه ب��رای تقدیر از 
دستاوردهای این بازیگر سرشناس آمریکایی در۳۰ سال گذشته به وی اعطا 
شد.  این نشان در ۱9۵۰ با هدف تقدیراز کسانی که در ارتقای هنر در فرانسه 
و سراسر دنیا نقش داشته اند، تأسیس ش��د و در آن سه درجه فرمانده، افسر و 
شوالیه وجود دارد. فیلم »یک روز خوب برای جان س��خت«  از روز2۰  فوریه 

2۰۱۳ )2 اسفندماه( در فرانسه اکران می شود.

کمال تبریزی کارگردان شناخته شده سینمای کشور هم به جمع هنرمندان 
بخش»نگاه هنرمند« اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران پیوست.

 کمال تبریزی نویسنده و کارگردان شناخته شده کشور قرار است با استفاده از 
تلفن همراه، برای بخش غیر رقابتی»نگاه هنرمند« در جشنواره فیلم و عکس 
همراه تهران فیلم بسازد. کمال تبریزی که کارگردانی فیلم های »خیابان های 
آرام«،»پاداش«، »همیش��ه پای یک زن در میان اس��ت«، »ی��ک تکه نان«، 
»مارمولک«، »فرش  ب��اد« و... را در پرونده کاری خود دارد این بار دس��ت به 

موبایل می شود تا توانایی خود را در ساخت فیلم با تلفن همراه نشان دهد.
این بخش با حضور۱۰ چهره سرش��ناس هنری در اردیبهشت ماه 92 برگزار 

می شود.

 مسأله اصلی که در سینمای ایران نادیده 
گروه 
گرفته می ش��ود کنار گذاشتن جایگاه فرهنگ

مخاط��ب در س��ینمای ای��ران اس��ت. 
تولیدات سینمای ایران فقط س��اخته می شوند و اکران موفقی 

ندارند. باید ببینیم که فیلم های اکران ش��ده در س��ی ویکمین 
جشنواره فیلم می توانند در اکران سال92 موفق باشند و گیشه 

را تضمین کنند. 
جش��نواره فیلم فجر حاصل تولیدات یک س��اله سینمای ایران 

و ویترین سینماس��ت. هرس��ال فیلم هایی که در این جشنواره 
رونمایی می ش��وند اکران س��ال آینده س��ینمای ای��ران را رقم 
خواهند زد. این فیلم ها م��ی توانند مخاطبان را به س��الن های 
سینما بکشانند و گیش��ه را تضمین کنند. بحث اصلی و مشکل 
همینجاس��ت که آی��ا فیلم های اکران ش��ده در س��ی و یکمین 
جشنواره فیلم فجر می توانند گیشه سال آینده سینمای ایران را 

تأمین کنند و مخاطبان را با سینما آشتی دهند یا نه؟! 
 بخش قاب��ل توجه��ی از فیلم ها ب��رای بخش مس��ابقه انتخاب 
 می ش��وند و بخش دیگر در بخ��ش خارج از مس��ابقه می مانند. 
 فیلم هایی که در جش��نواره فیلم فجر در بخش مسابقه انتخاب 
می شوند بیشتر مربوط به س��ینمای بدنه هستند و ویژگی های 
خاص خود را دارند. در بخش مسابقه، بودن فیلم ها دلیل محکمی 
برای برآورده کردن نیاز مخاطبان نیست. ممکن است فیلمی در 
بخش خارج از مس��ابقه حضور داشته باش��د و فیلم خوب و قابل 
تأملی باشد و اکران موفقی داشته باش��د و با مردم بیشتر ارتباط 
برقرار کند. باید فضای حاکم آرام تر ش��ود و اعتماد سازی انجام 
شود. مخاطب با سینما قهرکرده اس��ت و باید دوباره اعتماد کند 
و همراه سینما ش��ود و این اتفاقات باید با تولیدات خوب حاصل 
شود. فیلم هایی که در جش��نواره فیلم فجر به اکران درمی آیند 

تولیدات سینمای ایران در سال هس��تند و وضعیت اکران سال 
آینده را رقم می زنند.

باتوجه به فیلم هایی که در س��ی و یکمین جش��نواره بین المللی 
فیلم فجر روی پرده رفت در س��ال 92 بدترین سال اکران را پیش 
رو خواهیم داشت. فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر اکران شد 
همگی فیلم هایی بودند که فقط می خواس��تند کارنامه مسئوالن 
فرهنگی کشور را پربار جلوه دهند و پول بیت المال را صرف کنندو 
اصال مخاطب را در نظر نگرفته و هیچ ارزش و احترامی برای آن قائل 
نشدند. ساختن این فیلم ها به منزله این است که کتابی را بخرید 
و بگذارید لب طاقچه و از آن هیچ استفاده ای نکنید. باید به سلیقه 
مردم احترام  گذاشته ش��ودو مخاطب را در نظر بگیریم. متأسفانه 
شرایط به گونه ای رقم خورده است که مسئولین فقط به دنبال این 
هستند که دورهم جش��نواره برگزار کنند و خودشان به خودشان 

جایزه بدهند و خود گویند و خود خندند.
باید قبول کرد که دیگر جش��نواره فیلم فجر نمی تواند راهگشای 
آشتی مخاطب با سینما باشد؛ تا زمانی که در این جشنواره به جای 
رضایت، مصلحت حکم می کند و آثار، تماش��اگری جز قفسه های 
 دفاتر تولیدات سینمایی ندارند والقابی چون فاخر به خود گرفته اند

 ودر کارنامه مسئولین می درخشند نه بر پرده نقره ای سینما.

 اکران موفق یا سینماهای خالی 

 ممکن است 
فیلمی در بخش 
خارج از مسابقه 

 حضور 
داشته باشد و فیلم 

 خوب و 
قابل تأملی باشد 

و اکران موفقی 
داشته باشد



قهرمانی تیم واترپلو ماهان در لیگ برتر به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 پیروزی بسکتبال ماهان
 در اولین گام حذفی

گروه ورزش- مرحله اول دور حذفی رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
روز پنجشنبه در شهرهای مختلف پیگری شد و در یکی از مهم ترین 
دیدارها تیم بسکتبال فوالدماهان موفق شد با نتیجه 87-61 میزبان 

خود، صنایع پتروشیمی ماهشهر را از پیش رو بردارد.
ماهان در مرحله گروهی رقابت ها دو بار موفق به پیروزی برابر صنایع 
پتروشیمی شده بود و برای سومین بار در این فصل موفق به شکست 
این تیم جنوبی شد. ماهانی ها با شروع بازی و در کوارتر اول به برتری 
۲8 بر 1۵ دست یافتند. در کوارتر دوم صنایع موفق شد نتیجه 17 بر 
1۳ را ازآن خود کند، اما با ش��روع نیمه دوم ماهانی ها کار را یکسره 
کردند و در هر دو کوارتر سوم و چهارم به ترتیب 16 بر 1۲ و ۲۰ بر 17 
به پیروزی دست یافتند تا در پایان امتیاز این دیدار را برای هواداران 
خود به ارمغان آورند. بازی برگشت دو تیم دوشنبه آینده در ورزشگاه 
مخابرات اصفهان برگزار می شود. رقابت های این مرحله به صورت 

دو از سه برگزاری می شود.

 اختالف صبا و گیتی
 همان یک امتیاز ماند

با وجود این که به نظر می رسید گیتی پس��ند با شکست چهارشنبه 
خود مقابل حفاری اهواز شانس صدرنشینی را از دست داده، صبای 
قم هم پنجشنبه شب امتیاز از دست داد تا اختالف امتیازی دو تیم 

همان یک امتیاز باقی بماند. 
با شکست هر دو تیم مدعی و صدرنشین لیگ برتر در هفته بیست و 
دوم لیگ برتر فوتسال، تغییری در صدر جدول ایجاد نشد و امتیاز دو 
تیم گیتی پس��ند و صبا به اندازه یک امتیاز باقی ماند. در حال حاضر 
صبای قم با ۴7 امتیاز صدرنش��ین لیگ برتر اس��ت و گیتی پس��ند 
 ب��ا ۴6 امتیاز در رده دوم ج��دول رده بندی لیگ برتر فوتس��ال قرار 

دارد. 

 تعقیب و گریز تیم های والیبال
 در صدر

تیم های والیبال گیتی پسند، ذوب آهن و گاز تهران در هفته هفتم با 
برتری مقابل حریفان خود با نتایج مشابه، همچنان در تعقیب یکدیگر 

در رده های اول تا سوم جدول رده بندی باقی ماندند.
والیبالیست های گاز تهران که میزبان میزان خراسان بودند،  نتیجه 
دور رفت را تکرار کردند و در س��ه س��ت با نتایج ۲۵-۲1، ۲۵-18 و 
۲۵-1۲ به برتری رس��یدند. گاز با این نتیجه 16 امتیازی شد و رده 
س��وم را حفظ کرد. در دیگر دیدار، ذوب آهن در اصفهان به مصاف 
ستاره های پارس رده چهارمی رفته و پنجمین شکست این فصل را 
در کارنامه ش��اگردان اعظم عیدی به ثبت رساند. شاگردان صادقی 
ست های اول تا سوم را با نتایج قاطع ۲۵-1۵، ۲۵-1۲ و ۲۵-18 به 
سود خود به پایان بردند. آخرین مسابقه نیز بین گیتی پسند اصفهان 
و متین ورامین در این شهر برگزار ش��د و تیم صدرنشین ضمن رقم 
زدن پنجمین شکست سه بر صفر این فصل تیم ورامینی، با 18 امتیاز 
به صدرنش��ینی خود ادامه دادند تا جدول رده بندی در پایان هفته 
هفتم دستخوش تغییری نشود. گیتی پسند در ست های اول تا سوم 

۲۵-17، ۲۵-۲۰ و ۲۴-۲6 پیروز شد.

 تداوم موفقیت های
 تیم اسکواش ماهان 

گروه ورزش- هفته س��وم رقابت های لیگ برتر اس��کواش بانوان 
کشور با تداوم موفقیت تیم فوالدماهان برگزار شد. در این رقابت ها 
که روز پنجشنبه در خانه اسکواش ساری برگزار شد، تیم فوالدماهان 
مقابل تیم های تهران و فارس به برتری دست یافت. این تیم در دیدار 
نخس��ت خود برابر تیم تهرانی به برتری سه بر صفر دست یافت و در 

دیدار دوم با همین نتیجه تیم فارس را مغلوب کرد. 

پرسپولیس در هر شرایطی 
خطرناک است

فرشید طالبی/مدافع تیم فوتبال سپاهان  
وضعیت تیم س��پاهان بس��یار خوب اس��ت. مقاب��ل راه آه��ن، پیروزی 
 بس��یار خوبی به دس��ت آوردیم. با توجه به فاصله زمانی کم بین بازی ها

این برد برای تیم ما بسیار روحیه بخش بود. تیم پرسپولیس بسیار خطرناک 
است و هواداران خاص خودش را دارد. خدا را شکر آزمایشاتی که بعد از آن 
بازی انجام شد، به طور کامل منفی بود. خدا می داند آن روز چه اتفاقی افتاده 
بود. در لیگ قهرمانان آسیا دیگر استقالل تهران، 
سپاهان اصفهان و تراکتورس��ازی تبریز نداریم، 
بلکه همه این تیم ها پس��وند ایران را دارند و برای 
غرور ملی می جنگیم. گل بی عیب خداست و همان 
طور که بازیکن اشتباه 
م��ی کن��د، گاهی 
 داور هم دچار اشتباه 
می شود. داوران پولی که دریافت می کنند بسیار کم است. 

6
IOC اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرد

کمیته بین المللی المپیک با ارسال نامه ای اساسنامه اصالح شده کمیته ملی المپیک ایران را تأیید 
نکرد. به دنبال ارس��ال این نامه، کمیته ملی المپیک باید دوباره ایرادهای مدنظر کمیته بین المللی 
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سریع ترین مرد جهان بسکتبالیست می شود
بوسین بولت، س��ریع ترین مرد جهان و برنده طالی دوهای 1۰۰ و 
۲۰۰ متر المپیک های پکن و لندن، در یک بازی دوستانه بسکتبال 
در کنار ستاره های NBA به میدان خواهد رفت. پیش از این، بولت 

عالقه خود را به رشته های فوتبال و کریکت هم اعالم کرده بود.

میلیتو رباط صلیبی پاره کرد
مهاجم آرژانتینی اینتر میالن به دلیل مصدومیت 
در بازی برابر کلوژ در لیگ اروپ��ا کل فصل را از 
دست داد. میلیتو در دقیقه هفت مسابقه تعادل 

خود را از دست داد و از ناحیه زانو مصدوم شد. 

اندازه گیری پرش کریستیانو رونالدو 
پ��س از گل دیدنی رونال��دو به منچس��تر، چندین 
کارشناس ورزش��ی در تحقیقات خود درباره میزان 
پرش او اعالم کردند که این مهاجم قادر است بدون 

کمک دستانش یک متر و 11 سانتیمتر باال بپرد.
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قهرمان پارالمپیک 
نامزدش را به قتل رساند

رویای قهرمانی 
سپاهان رنگ باخت

اسکار پیستوریوس، مشهورترین دونده معلول جهان که با پاهای مصنوعی 
می دود به جرم قتل نامزد خود در خانه اش، توسط پلیس آفریقای جنوبی 
 دستگیر شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که نامزد این قهرمان بازی های

پارالمپیک قصد داشت با هدیه ولنتاین همسرش را غافلگیر کند.
به گزارش پلیس، این قتل در س��اعت ۴ صبح روز پنجش��نبه رخ داده و 
پیس��توریوس با یک کلت 9 میلیمتری نامزدش را به قتل رسانده است. 
این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود پیس��توریوس نامزدش را با دزد 
اشتباه گرفته و به سمت او شلیک کرده است. نامزد پیستوریوس تصمیم 
می گیرد برای غافلگیر کردن او س��اعت ۴ صبح به خانه اش برود که این 
غافلگیری به قیمت جانش تمام می ش��ود. گفته می شود پیستوریوس 

هنوز کاماًل شوکه است و وضعیت مناسبی ندارد.

 تیم هندبال سپاهان در هفته ش��انزدهم لیگ برتر باش��گاه های کشور برابر 
ثامن الحجج مشهد متحمل شکست خانگی شد تا رویایش برای تکرار قهرمانی 
کمرنگ شود. حساس ترین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر هندبال باشگاه های 
کشور در سالن سجادی اصفهان بین تیم های سپاهان و ثامن الحجج مشهد 
آغاز شد. دیدار دو تیم که تأثیر بسیاری در تعیین قهرمان رقابت های دو هفته 
پیش از پایان فصل داشت، در پایان با برتری تیم میهمان همراه شد.  سپاهان که 
در بازی رفت در خانه مشهدی ها مغلوب شده بود برای بازگشت به صدرجدول و 
جبران این شکست به میدان رفت، اما در نهایت با مصدومیت بازیکنان کلیدی 
خود شکست ۲۵-۲6 پذیرفت. با این نتیجه ثامن الحجج مشهد ۲6 امتیازی 
شد و صدرنشین باقی ماند تا به قهرمانی امیدوار بماند. در سوی دیگر سپاهان با 

همان ۲۲ امتیاز رویایش برای تکرار قهرمانی کمرنگ تر از قبل شد.

در پایان پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر 
گروه 
ووش��و بانوان، تیم فوالدماهان س��پاهان با ورزش

غلبه ب��ر حریفان در دو بخش س��انداو تالو 
عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خودکرد.

این تیم که س��ال گذش��ته و با ترکیب تیم ووش��و س��میرم در 
رقابت های لیگ برتر شرکت کرده بود، به عنوان نایب قهرمانی 
 قناعت کرد، اما امس��ال با بهره گی��ری از بهترین ه��ای بانوان 
ووشو کار اس��تان صاحب گردن آویز طال ش��د.تیم فوالدماهان 

 در این دوره از رقاب��ت ها اله��ه منصوریان، دارنده م��دال برنز 
رقابت های آسیایی گوانگجو همچنین عناوین مختلف آسیایی و 
جهانی دیگر، هدایت این تیم را در بخش ساندا برعهده داشت و 
سرمربیگری تالو بر عهده مریم معماری، نایب رییس هیأت ووشو 
 اس��تان و مربی تیم ملی بود.  این تیم در روز پایانی رقابت های

لیگ  و در نیمه نهایی تیم ماهان به مصاف تیم گاز مازندران رفت 
که با انصراف تیم مازندرانی از ب��ازی، نتیجه قاطع 1۰برصفر به 
سود هوگوپوشان اصفهانی رقم خورد. همچنین تیم تالو ماهان 

در این مرحله با برتری مطلق چهار بر صفر به مصاف دیدار پایانی 
رفت. در فینال نیز تیم ساندا فوالدماهان با ترکیب ندا قنبرزاده، 
اله��ه منصوریان،خدیجه زین��ال زاده، مریم هاش��می، صدیقه 
دریایی و فریناز نظیری به مصاف قرمزپوشان دانشگاه آزاد رفت 
که به جز شکست قنبرزاده در وزن ۴8کیلوگرم سایر بازیکنان 
تیم اصفهانی موفق به شکست حریفان خود در تیم مقابل شدند. 
البته فریناز نظیری به دلیل حاضر نشدن بازیکن تیم دانشگاه، 
بدون مبارزه برنده اعالم ش��د.  تیم نفت و گاز مازندران هم که 
در رقابت های ضربدری حاضر به مصاف با تیم ماهان نشده بود، 
برای کسب عنوان سومی این رقابت ها با تیم شهرداری همدان 
مبارزه کرد که در پایان با شکست این تیم با دو پله نزول نسبت 

به سال قبل، در جایگاه سوم قرار گرفت. 

هوگوپوشان ماهان خوش درخشیدند

قهرمانی تیم ووشو فوالدماهان در لیگ برتر

 هیأت کبدی اصفهان 
دوباره خبرساز شد

سر مربی سابق تیم کبدی راه و ترابری استان اصفهان با اشاره 
به اتفاقات رخ داده در ورزش کبدی استان اصفهان و رفتن او از 
اصفهان گفت: نمی دانم چه اتفاقاتی رخ داد، اما تنها می گویم 
که در لیست قرارداد بازیکنان تیم من، نام 1۰ بازیکن به چشم 

می خورد که حتی اسمشان را نشنیده بودم.
غالمرضا مازندرانی در گفتگو با مهر با اشاره به شرایط کبدی 
استان اصفهان در سال های گذشته، بیان داشت: سال گذشته 
برای همکاری با تیم کبدی راه و ترابری استان اصفهان با این 
تیم قراردادی منعقد کردیم، ولی از بد حادثه شکل مدیریت 
و چیدمان اصلی هیأت کبدی استان اصفهان اصاًل به صورت 
مدیریت شده و رسمی نبود. وی در مورد نحوه قرارداد خود 
با این تیم گفت: طبق توافق اولیه می بایس��ت۲۰ درصد از 
 مبلغ دستمزد من در ابتدای فصل، ۵۰ درصد در نیم فصل و 
۲۵ درصد باقی مانده در پایان فصل پرداخت ش��ود، ولی با 
توجه به قهرمانی این تیم در فصل گذشته، تا این تاریخ موفق 
ش��ده ام تنها 1۵ درصد از قرارداد خود را از این تیم دریافت 
کنم. مربی س��ابق کب��دی راه و ترابری در مورد رس��یدگی 
فدراس��یون به وضعیت این تی��م گفت: من به ش��خصه از 
فدراسیون هم ش��کایت دارم. فدراسیون نباید با این شرایط 
به تیم اصفهانی مجوز حضور در لیگ را بدهد؛ زیرا تیم فوالد 
ماهان با مجوز تیم راه و ترابری وارد مسابقات لیگ برتر شده 
ولی متأسفانه خود فدراسیون هم در این زمینه کوتاهی کرده 
اس��ت؛ زیرا از نظر قانونی تیمی که تسویه حساب فصل قبل 
خود را انجام نداده، اجازه ش��رکت در مسابقات فصل بعد را 
نخواهد داش��ت. مازندرانی در مورد مابقی قرارداد خود بیان 
داش��ت: تیم راه و ترابری که دیگر منحل ش��ده، ولی طرف 
 قرارداد من حس��ینی نژاد)رییس هیأت( بوده است. باشگاه 
راه و ترابری هم که منحل شده باشد، قرارداد ما با این باشگاه 
و با مهر اداره کل تنظیم ش��ده اس��ت. وی در مورد عملکرد 
حس��ینی نژاد گفت: با ش��ناختی که من از ایش��ان دارم، با 
وجود او، وضع کبدی اس��تان اصفهان تغییری نخواهد کرد 
و نمی دانم چه مس��ائلی پش��ت پرده وجود دارد. وی ادامه 
داد: آخر فصل گذش��ته لیس��تی از اس��امی بازیکنان تیم با 
قیمت قراردادهایش��ان به من نشان داده ش��د که از لیست 
۳۳ نفره، حداقل اس��م1۰ نفر از ای��ن افراد یک ب��ار هم به 
گوش من به عنوان س��رمربی تیم نخورده ب��ود. برای تیمی 
که کل هزینه هایش به 1۲۰ میلیون تومان هم نمی رسید، 
 برآورد هزینه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان ش��ده و امضای 

حسینی نژاد نیز به عنوان رییس هیأت زیر قرارداد بود.

منهای فوتبال

سرانجام اعتراض بی پایان علی دایی 
مسعود 
در ب��ازی راه آهن و اس��تقالل کار افشاری

دس��ت کمیته داوران داد تا محسن 
ترکی با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال انصراف خودش را 
از داوری در میادین داخلی و بین المللی اعالم کند. اشتباهات 
ترکی در این بازی در مورد جریمه نک��ردن بازیکنان خطاکار 
استقالل و اتهاماتی که توسط دایی در برنامه9۰ دو هفته قبل 
به این داور مشهدی فوتبال ایران وارد شد، در نهایت شاه مهره 
داوری فوتبال ایران را دلخور کرد تا داوری که س��ابقه پنج بار 
سوت زدن در شهرآورد پرسپولیس و اس��تقالل را در کارنامه 
داش��ت فعال قصد داوری در فوتبال ایران را نداش��ته باش��د. 
خداحافظی ترکی، اولین نمون��ه از کناره گیری پیش از موعد 
داوران نیس��ت و در س��ال های قبل هم افرادی مثل مرتضی 
کریمی-کمک داور شهر آورد قرمز و آبی- و محمود رفیعی هم 
به خاطر حاشیه های ایجاد شده در بحث داوری، عطای این کار 

را به لقایش بخشیده بودند.
 به نظر می رس��د که داس��تان قه��ر از فوتب��ال مل��ی بعد از 
س��ید مهدی رحمتی و ه��ادی عقیلی به داوری هم س��رایت 
کرده تا داوران هم در کنار بازیکنان، حاش��یه هایی عجیب و 
غریبی را برای فوتبال ایران ایجاد کنند. ولی موضع مسئوالن 
فدراسیون در قبال این خداحافظی زودهنگام دقیقاً 18۰ درجه 
با رفتار کی روش در برابر فوتبالیس��ت های تیم ملی متفاوت 

بود و همه به دنبال خریدن ناز ترکی هستند. محسن ترکی در 
حالی خبرخداحافظی اش از داوری را رسانه ای کرده که اکثر 
مسئوالن تصمیم گیرنده در فدراسیون فوتبال مثل مهدی تاج 
و حسین عس��گری با قاطعیت از بازگرداندن ترکی به میادین 
صحبت کرده اند و حتی کمیته انضباطی هم وارد عمل ش��ده 
و در تهدیدی بی س��ابقه، جریمه یک تا سه جلسه ای را برای 
مربیانی که علیه داوران صحبت کنند در نظر گرفته اس��ت تا 
ش��اید از این طریق، این هجمه منفی ایجاد شده علیه داوری 
فوتبال ایران را کاهش دهد؛ چون ترکی در سال های اخیر یکی 
از داوران قدرتمند کمیته داوران بوده و تقریباً می توان گفت 

که جانشینی برای او وجود ندارد. 
داورانی مثل محس��ن قهرمانی، س��عید بخش��ی زاده و احمد 
 صالحی با وجود زحمات زیادی که در فوتبال ایران کشیده اند،

آن کاریزمای خاص ترکی را ندارند و شاید همین مسأله باعث 
شدن که فریدون اصفهانیان و حسین عسگری با تمام توان به 
دنبال پیدا کردن راهی برای بازگرداندن داور مشهدی فوتبال 

ایران باشند.
البته خداحافظی ترک��ی به نوعی پاک کردن صورت مس��أله 
 اس��ت و اش��تباهات داوری در طی هفته های گذشته یکی از 
بزرگ ترین نق��اط ضعف فوتب��ال ایران بوده اس��ت. واقعیت 
 اینجاس��ت که در طی ۳۰ س��ال گذش��ته ما هرگز در سطوح 
بین المللی مانند رقابت های جام جهانی و المپیک، داور وسط 

مطرحی نداشته ایم و اشتباهات داوران ما مثل مسعود مرادی 
و محسن ترکی در س��طوح بین المللی، محرومیت هایی را به 
همراه داشته است. حتی داوری مثل علیرضا فغانی هم که به 
نوعی کاندیدای حضور در جام جهانی ۲۰1۴ برزیل اس��ت در 
لیگ ایران ش��رایطی را تجربه کرده که شاید او را از سطح اول 

داوری قاره آسیا دور کند. 
اخراج مربیانی مث��ل یحی��ی گل محمدی، به��زاد غالمپور، 
اکب��ر میثاقیان توس��ط داوران در ط��ی چند هفت��ه اخیر در 
کنار افزای��ش آمار کارت ه��ای زرد و قرمز در نی��م فصل دوم 
لی��گ برتر، نش��ان می ده��د ک��ه ش��رایط داوری در فوتبال 
 ای��ران ایده آل نیس��ت و حاش��یه ایجاد ش��ده بی��ن قاضیان 
س��یاه پوش و کادر فنی 18 تیم لیگ برتری تبدیل به سریالی 
هفتگی برای نمای��ش از صفحه تلویزیونی لی��گ برتر فوتبال 
 ایران شده است. در وضعیتی که تیم های فوتبال در لیگ های

مختلف پ��س از باخ��ت، داوری را عامل اصلی شکس��ت خود 
 م��ی دانن��د و کارشناس��ان داوری نی��ز از نوس��انات داوران 
گالیه مند هس��تند، داوران و ناظران فعال داوری در کش��ور 
 و اف��رادی ک��ه در کمیت��ه داوران مس��ئولیت دارن��د، به هر 
 بهانه ای علیه یکدیگر موضع گیری م��ی کنند که گاهی این 
 موضع گیری ها از حد و حدود ورزشی خارج شده و به تهمت ها

و تهدیدهای غیر ورزشی کشیده می شود. 
اختالفات و چنددستگی در بین جامعه داوری کشور که در هر 
دو بخش بانوان و آقایان نیز وجود دارد، موجب شده تا حاشیه 
جای اصل را بگیرد و داوری فوتبال در ایران به جای پیشرفت، 
روز به روز پس��رفت کند.  نامه خداحافظی ترکی پایان ماجرا 
نب��ود و اواخر هفته گذاش��ته هم دو  عضو سرش��ناس کمیته 
داوران از س��مت خودشان اس��تعفا کردند تا بحران در داوری 

فوتبال ایران همچنان ادامه داشته باشد.
 در ش��رایطی که با تصویب آیین نامه جدید کمیته داوران از 
سوی هیأت رییس��ه فدراس��یون فوتبال این امیدواری وجود 
داشت که مشکالت در این کمیته به حداقل برسد، اما باز هم 
تصمیمات کمیته داوران تحت الش��عاع دپارتمان داوری قرار 
داشته است. محمد فنایی و مسعود مرادی به علت عدم اجرایی 
شدن آیین نامه کمیته داوران، نقش کمرنگ اعضای کمیته در 
تصمیم گیری های کالن داوری، حضور در کمیته به زعم آنها 
تشریفاتی و... از سمت خود در کمیته داوران فدراسیون فوتبال 
کناره گیری کردند و قصد ندارند از این پس در جلس��ات این 
کمیته حضور یابند تا بعد از خداحافظی ترکی، ش��وک بزرگ 

دیگری به پیکره جامعه داوری فوتبال ایران وارد شود.

حاشیه های یک خداحافظی زودهنگام

الگوبرداری محسن ترکی از رحمتی
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یادداشت

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
18 هزار متر مربع فضای ورزشی دارد

معاون دانشجویی فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
تاکنون 18 هزار متر مربع فضای ورزش��ی در این دانش��گاه احداث 

شده است. 
حسین مهرعلیان اظهار کرد: توجه به ورزش و حفظ سالمت و نشاط 
جوانان از ش��اخص های مهم ارتقا یافته این دانشگاه پس از انقالب 
اس��ت، به طوری که هم اکنون 18 هزار متر مربع فضای ورزشی در 
 این دانشگاه احداث ش��ده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر بیش از 
650 نفر از دانش��جویان در حال تحصیل این دانشگاه در رشته های 
مختلف ورزشی حضور فعال داشته و حائز رتبه های برتر در مسابقات 
استانی و کشوری ش��ده اند. مهرعلیان با تأکید بر ضرورت همگانی 
کردن ورزش در دانش��گاه ها تصریح کرد: امروز نه تنها نیروی انسان 
سالم و با نشاط به  عنوان ابزار توسعه کشورها مطرح است، بلکه خود 
انسان را به  عنوان هدف و غایت توسعه می شناسند. معاون دانشجویی 
فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنش��ان کرد: تربیت 
بدنی و ورزش به عنوان پدیده اجتماعی مؤثر در ابعاد مختلف جامعه 
و زندگی افراد نفوذ کرده و به بخش جدایی ناپذیری از زندگی تبدیل 
شده است. وی با اش��اره به اهمیت ورزش، یادآور شد: امروزه یکی از 
مشکالت جامعه بشری، مس��أله بیکاری و عوارض ناشی از آن است، 
بیکاری به وی ژه برای نوجوانان و جوانان بسیار خطرناک و مضر است و 

باید با آن مبارزه کرد یا به نحوی اوقات بیکاری را پر کرد.

خبر ویژه

فرماندار کوهرنگ / یداهلل خالدی 

در نشست اخیر شورای تأمین مسکن شهرس��تان کوهرنگ، طرح 
تأمین مسکن محرومان در قالب ساخت ساختمان های ارزان قیمت 

از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان ارایه شد.
این طرح در قالب کمک به اقش��ار کم درآمد جامعه اجرا می شود و 
در حال طی مراحل اجرایی است. اجرای مطلوب این طرح به کمک 
و همراهی مردم و نیکوکاران مس��کن س��از نیاز دارد و امید است با 
همت و مدیریت مسئوالن اجرایی، این طرح اصولی در حوزه مسکن 

اجرا شود.
تحقق این مهم، گام بلندی 
در تحقق عدال��ت اجتماعی 

در شهرستان است.
در ش��ورای تأمین مس��کن 
کوهرن��گ، نق��اط ق��وت و 
ضعف پروژه مسکن مهر شهر 

چلگرد بررسی شد.

طرح تأمین مسکن محرومان در 
شهرستان کوهرنگ اجرا می شود

چهره روزیادداشت
بازدید نماینده مردم شریف شهرستان شهرکرد از پروژه ها

سید سعید زمانیان نماینده مردم ش��هرکرد از پروژه های تونل دوم رخ و خط راه آهن 
مبارکه-سفیددشت-شهرکرد بازدید کرد. علیخانی مدیر کل راه و شهرسازی استان در 
خصوص چگونگی روند پیشرفت فیزیکی پروژه های مذکورتوضیحات الزم را ارایه نمود. 
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اخبار کوتاه

 باستانی کاران استان
 3 مدال کسب کردند

رییس هیأت ورزش های باستانی و زورخانه ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: باس��تانی کاران استان در مسابقات قهرمانی 
هنرهای فردی و کشتی پهلوانی کش��ور یک مدال طال و دو 

نقره کسب کردند.
امامقلی باللی اظهار داشت: مسابقات کشوری هنرهای فردی 
و کشتی پهلوانی با حضور 28 تیم از سراسر کشور در اصفهان 
برگزار شد. وی با بیان این که تیم ورزش های باستانی استان با 
17 باستانی کار عازم این مسابقات شد، افزود: در این رقابت ها 
جالل صالحی در رشته چرخ چمنی به مدال طال رسید و علی 
خداوردی و مهدی دهقان نیز مدال نقره را به گردن آویختند. 

 افزایش 47 درصدی 
صدور اسناد کاداستر استان 

مدیرکل ثبت اس��ناد و ام��الک چهارمح��ال و بختیاری از 
افزایش47 درصدی صدور اسناد کاداستر در استان خبر داد.

محمد حسن بهادر در مراسم رونمایی از سامانه برخط ازدواج و 
طالق در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: اداره  کل 
ثبت اسناد و امالک، سازمانی وابسته به قوه قضائیه است که 
رسالت آن اعتبار بخشی، حمایت از اشخاص حقوقی و حقیقی 
و مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
جامعه در راستای استقرار امنیت اقتصادی کشور و پیشگیری 

از دعاوی حقوقی است.  

37 کالس درس در بروجن 
هوشمندسازی شد

فرماندار بروجن از هوشمندسازی 37 کالس درس در مدارس 
این شهرستان خبرداد.

فتاح کرمی در کارگروه آموزش و پرورش بروجن بر ش��تاب 
بخش��ی در اجرای طرح س��ند تحول آموزش و پرورش این 
شهرستان تأکید کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار 
ارتقای زیرساخت های بخش آموزش و پرورش ضروری است. 
وی هوشمندس��ازی مدارس را ازبندهای اجرای سند تحول 
آموزش وپرورش دانست و بر اس��تفاده از کمک خیران برای 
نوسازی و هوشمندسازی مدارس تأکید کرد. کرمی تصریح 
کرد: مردم همواره وظیفه خود را در گسترش علم و فناوری 
و مدرسه سازی انجام داده اند و در بیشتر طرح ها و برنامه های 

آموزش و پرورش مشارکت و همکاری داشته اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حدود 450 ناظر افتخاری بر 
بازار شب عید در استان نظارت می کنند.

علی اصغر عنابستانی در نشست کمیته تنظیم بازار استان اظهار 
کرد: در گذشته میدان رزم با دشمنان در فضای نظامی برنامه ریزی 
و ش��کل می  گرفت، ولی در ح��ال حاضر این میدان تغییر ش��کل 
داده اس��ت، به طوری که دش��منان امروز کش��ور ایران را درگیر 
یک جنگ اقتصادی کرده اند تا از ای��ن طریق بتوانند با وارد کردن 
فشارهای خارجی و متش��نج کردن فضای حاکم بر جامعه اهداف 
امپریالیستی خود را تحقق بخشند. وی با اشاره به فعالیت برخی از 
سودجویان در راستای ایجاد تشنج در بازار افزود: با وجود نزدیکی 
به ایام تعطیالت نوروز باید یک جو منطقی در جامعه حاکم شود.

عنابستانی از تش��کیل کمیته فرهنگی برای کنترل فضای روانی 
جامعه خبر داد و تصریح کرد: دستگاه هایی از جمله اداره  کل ارشاد، 
معاون اجتماعی استاندار، مجامع صنفی، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و صدا و س��یمای اس��تان باید یک کمیته تشکیل دهند 
 و با هم اندیش��ی اطالعات مورد نیاز را در اختی��ار تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان و مصرف کنندگان قرار دهند تا از شرایط جامعه 

درک الزم را پیدا کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این که باید فضای روانی 
بازار را بیشتر بررسی کرد، افزود: باید به یک اتحاد در بازار برسیم، بر 
همین اساس باید بین بخش خصوصی و بازرگانی روابط صمیمانه 
ایجاد شود و بخشی از مشکالت اقتصادی که ناشی از سوء مدیریت 

است، برطرف گردد.

وی از برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال در شهرستان ها 
خبر داد و اضافه کرد: یک��ی از اقداماتی که در کنترل فضای روانی 
جامعه صورت گرفته، این اس��ت که تعداد نمایش��گاه های امسال 
بیشتر از س��ال های گذش��ته باش��د و عالوه بر شهرس��تان ها در 
شهرهایی کوچک تر هم نمایشگاه دایر شود و فرمانداران مسئولیت 

تهیه مکان نمایشگاه را به عهده بگیرند.
عنابستانی خواستار تش��دید نظارت بر بازار استان شد و ادامه داد: 
حدود450 ناظر افتخاری بر بازار نظارت دارند، در شرایط اقتصادی 
حال حاضر باید تعداد ناظران را افزایش داد تا کس��ی نتواند از این 
موقعیت سوء اس��تفاده کند. این مس��ئول ادامه داد: اگر سال های 
گذشته با مازاد کاال و حتی فساد کاال روبه رو شدیم دلیل نمی شود 
امسال س��قف ذخیره کاهش یابد، نباید سقف ذخیره پایین بیاید 

بلکه کیفیت جنس خریداری شده باید افزایش یابد.

1200 تن میوه در چهارمحال و بختیاری ذخیره سازی 
شد

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از 
ذخیره سازی یک هزار و200 تن میوه شامل پرتقال و سیب برای 

ایام عید نوروز در استان خبر داد.
 رحمن کرمی که در نشس��ت کمیته تنظیم بازار اس��تان س��خن 
می گفت، اظهار  داشت: تمامی تمهیدات الزم در راستای تنظیم 
بازار شب نوروز در اس��تان صورت گرفته و کاالهای اساسی مردم 

ذخیره سازی شده است.

وی از ذخیره س��ازی یک هزار و200 تن میوه پرتقال و سیب برای 
ایام عید نوروز در اس��تان خبر داد و افزود: سال گذشته در استان 
افزون بر هزار و 600 تن میوه ذخیره سازی شده بود که حدود 400 
تن مازاد میوه داشتیم، بر همین اس��اس در سال جاری این میزان 

کاهش یافته است.
کرمی ادامه داد: لذا سعی شده اس��ت تا نقاط ضعف سال گذشته 

برطرف شود تا بهترین میوه را با کیفیت باال وارد بازار کنیم.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از 
افزایش حدود10 برابری ذخیره سازی مواد پروتئینی نسبت به سال 
گذشته خبر داد و گفت: با وجود این که شرایط اقتصادی در کشور 

مطلوب نیست اما سعی کردیم 
تا ح��د امکان تم��ام کاالهای 
مورد نیاز مردم را ذخیره سازی 

و عرضه کنیم.
وی ب��ا بیان این ک��ه وضعیت 
توزی��ع برن��ج در اس��تان در 
مقایسه با استان های همجوار 
بس��یار مطلوب اس��ت، اضافه 
 ک��رد: تاکنون660 ت��ن مرغ، 
80 تن گوش��ت قرم��ز، 460 
تن برنج هندی،50 تن روغن 
و یک ت��ن ش��کر در انبارهای 
استان ذخیره سازی شده است.
 کرمی ب��ا اش��اره ب��ه این که

 به طور معمول نوسانات بازار 
در ایام فرا رسیدن عید افزایش 

می یابد، تصریح کرد: این سازمان با هدف این که بازار مملو از کاال 
باشد با داشتن 40 ناظر س��عی دارد حتی در روزهای پنجشنبه و 

جمعه نیز کنترل مستمر و شدیدی بر بازار داشته باشد.
 افزایش 35 درصدی ذخیره سازی گوشت در چهارمحال و بختیاری

کرمی از افزایش 35 درصدی بس��ته بندی و ذخیره سازی گوشت 
در استان خبر داد و گفت: در گذشته دو کشتارگاه در سطح استان 
وجود داشت، ولی با افزایش یک کشتارگاه دیگر به تولیدات گوشتی 

افزوده خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کاال از اسفندماه 
خاطرنش��ان کرد: در شهرس��تان ها و ش��هرها اس��تقبال مردم از 
نمایشگاه ها محدود است، ولی سعی داریم در شهرهای بزرگ یک 
یا دو نمایشگاه دایر کنیم تا مردم بتوانند بدون دغدغه به استقبال 

سال جدید بروند.  

در نشست کمیته تنظیم بازار استان چهارمحال و بختیاری مطرح شد 

450 ناظر افتخاری بر بازار شب عید نظارت می کنند

یکی از اقداماتی 
که در کنترل فضای 

روانی جامعه صورت 
گرفته، این است که 

تعداد نمایشگاه های 
امسال بیشتر از 

سال های گذشته 
باشد و در شهرهای 

کوچک تر هم 
نمایشگاه دایر شود

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

ابالغ
7311 شماره: 9110110364900957 نظر به اینکه آقای میثم رهبری فرزند رضا به 
اتهام تخریب و ایراد جرح عمدی با چاقو حس��ب ش��کایت آقای فرهاد بخشی فرزند 
غالمرضا از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 911673 د/ 30 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در 
اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در شعبه 30 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان کهندژ دادسراي ناحیه 2 اصفهان جهت 
پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ 17814 صادقی- 

دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
7312 شماره ابالغیه: 9110100362001351، شماره پرونده: 9109980362001927، 
شماره بایگانی شعبه: 911956، در پرونده کالسه 9109980362001927 و بایگانی 
911956 د/1 این ش��عبه شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و شکایت 
آقای افیونی علیه خلیل صرامی به اتهام اخالل در نظم و توهین در حین انجام وظیفه 
تح��ت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی 
به متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 30 روز پس از نش��ر 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
ع��دم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواه��د آمد. م الف/ 17815 

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353001508 دادنام��ه:  ش��ماره   7313
9009980358301514، ش��ماره بایگانی شعبه: 910324، شاکی: آقای وحید هادیان 
به نش��انی اصفهان براآن شمالی روستای برس��یان ک شکوه، متهم: آقای مرتضی 
یامی به نشانی مجهول المکان، اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده 
و تقلب از امتیازات، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام 
مرتضی یامی فرزند محمدرضا 25 ساله فعاًل متواری دائر بر تحصیل مال از طریق 
نامش��روع به مبلغ 2/050/000 ریال موضوع شکایت وحید هادیان با توجه به جمیع 
محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و متواری بودن متهم به نظر دادگاه اتهامش 
محرز اس��ت و به استناد ماده 2 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و 
کالهبرداری متهم موصوف را به تحمل 91 روز حبس و رد مبلغ فوق در حق شاکی 
محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قابل اعتراض 
در این دادگاه می باش��د. م الف/ 17816 کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رأی
7314 شماره دادنامه: 9109970353001553، شماره پرونده: 9009980365300462، 
شماره بایگانی شعبه: 900431، ش��اکی: آقای قربانعلی محمدی جونقانی به نشانی 
اصفهان ش��هرک ش��هید منتظری ورودی 6 بلوک 111 طبقه 2 واحد 3، متهم: آقای 
مصطفی قندهاری به نش��انی مجه��ول المکان، اتهام: ایراد صدم��ه بدنی غیرعمدی، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خص��وص اتهام آقای مصطفی 
قنده��اری فرزند قاس��م مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگ��ی منجر به ایراد صدمه 
غیرعمدی نسبت به قربانعلی محمدی جونقانی با توجه به محتویات پرونده، شکایت 
ش��اکی گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات انجام شده و نظریه افسر کاردان فنی 
و گواهی های پزش��کی قانونی اقرار مقرون به صحت متهم و سایر قرائن و امارات 
موجود بزهکاریش محرز و مس��لم است فلذا دادگاه در خصوص جنبه عمومی جرم 
مس��تنداً به ماده 717 قانون مجازات اس��المی با توجه به فرار متهم وی را به تحمل 
91 روز حب��س محک��وم می نماید و در رابطه با دیه متعلقه مس��تنداً به مواد 294 و 
295 و 302 و 367 و 480 و 481 و 485 قانون مجازات اس��المی متهم موصوف را 
به پرداخت 15 صدمه بابت شکس��تگی اس��تخوان های سمت راست صورت )منقله( 
2 ص��دم بابت ارش تعبیه ابزار ارتوپدی صدمه فوق نیم صدم بابت ارش خونریزی 
زیر ملتحمه چشم راس��ت نیم صدم بابت ارش تورم فک تحتانی نیم صدم بابت یک 
عدد حارصه در ران راس��ت نیم صدم بابت ارش آس��یب نس��ج نرم قفسه سینه در 

س��مت راس��ت 1 صدم بابت ارش یک عدد حارصه در س��مت راست گردن در حق 
ش��اکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در این دادگاه می باشد. م الف/ 17818 کاظمی- دادرس شعبه 104 دادگاه 
عمومی جزایی اصفهان

احضار
7315نظ��ر به اینکه خانم الهام خس��روی فرزند س��تار ش��کایتی علی��ه آقای هرمز 
جهانگیری فرزند حسین مبنی بر ترک انفاق و ضرب و جرح مطرح نموده که پرونده 
آن ب��ه کالس��ه 911454 د 7 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف ی��ک ماه پس از 
انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 17817 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7316 بدینوس��یله اع��الم می گردد خان��م ها 1- مهین تالن فرزند یداله 2- اش��رف 
پاکزاد فرزند عزیزاله شکایتی علیه آقای رحمت اله انصاری فرزند حبیب اله دایر بر 
کالهبرداری و اغفال مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به شماره 911253 
ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 17805 شریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان 

احضار
7317 نظر به اینکه خانم عفت بهارزاده فرزند کریم ش��کایتی علیه خانم فرزانه ترک 
زاد فرزن��د جواد مبن��ی بر توهین و افت��راء مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
911387 د 7 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می 
باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م 

الف/ 17804 شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی 
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352700245 دادنام��ه:  ش��ماره   7318
8909980352700049، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 860049، شکات: 1- خانم خدیجه 
ترابی عادگانی 2- خانم شهال محمدی 3- خانم ناهید محمدی 4- خانم مریم محمدی 
5- خان��م لیال محم��دی 6- خانم زهرا محم��دی 7- خانم طاه��ره محمدی 8- خانم 
مرضیه محمدی 9- خانم گلنار رستمی 10- آقای اسماعیل محمدی 11- خانم زهره 
محمدی همگی به نش��انی اصفهان خ امام خمینی فردوان کوچه خاقانی کوچه سمیر 
پالک 22، متهمین: 1- آقای حس��ین تیموری 2- آقای علی تیموری همگی به نشانی 
مجه��ول المکان، اته��ام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه به 
مراتب ختم رسیدگی را اعالم و بعون اله تعالی ذیاًل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص ارسال پرونده اجرای احکام کیفری به شماره 84-1153 

ش��عبه چهارم و بدنبال اظهارات دادس��تان محترم در ظه��ر صفحه 166 پرونده که 
آمده دسترس��ی به عاقله حس��ین تیموری )تبعه افغانستان( امکان پذیر نمی باشد و 
پرونده را در راس��تای ماده 312 قانون مجازات اسالمی و پرداخت دیه از بیت المال 
به دادگاه ارس��ال ننم��وده اند لهذا دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده 
تحقیقات انجام ش��ده دالیل موجود در پرونده و نظ��ر به اینکه متهم پرونده و عاقله 
وی اهل و تبعه افغانس��تان بوده اند و دسترس��ی به آنان تاکنون امکان پذیر نبوده 
است و تاکنون مورد شناسایی قرار نگرفته اند و نظر به مالحظه تاریخ وقوع حادثه 
که 1383/12/30 ذکر ش��ده است و بیش از هفت سال است که از زمان وقوع حادثه 
می گذرد و دسترس��ی به عاقله تاکنون صورت نگرفته و مقدور نگردیده اس��ت و با 
توجه به عدم احراز مالئت عاقله و جهت جلوگیری از تضرر به حقوق ورثه مرحوم 
احم��د محمدی و نظر به اظهارات ورثه مرحوم در م��ورخ 1391/2/25 در دادگاه و 

تقاض��ای آنان پرداخت دیه را از بیت الم��ال علیهذا دادگاه موجبات اعمال ماده 312 
قانون مجازات اس��المی را فراهم دانسته مس��تنداً به ماده یاد شده حکم به پرداخت 
هفتاد درصد از دیه کامله یک مرد مسلمان از بیت المال را صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باش��د. م الف/ 17820 ذبیحی- رئیس 

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
7319 نظر به اینکه آقای مهرداد چمن ش��اهی به اتهام فک پلمپ غیرقانونی حس��ب 
ش��کایت اداره نظارت ب��ه اماکن عمومی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 
910464 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 17801 پورقیصری- دادیار شعبه 29 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7320 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان 1- مجید تاجی زادگان 2- ناصر هاش��می 
بلداجی ش��کایتی علیه آقای علی ابوشیخ مس��عودی فرزند حسین دایر بر خیانت در 
امانت و رباخواری مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 911253 ب 
16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 17802 شریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان

ابالغ
7321 نظر به اینکه آقای احس��ان مجیدی نژاد فرزند عل��ی اکبر به اتهام ترک انفاق 
حسب شکایت خانم اکرم آقاجانیان فرزند محمدعلی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 911701 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 17803 پورقیصری- دادیار شعبه 29 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
7322 کالسه پرونده: 1558/91، ش��ماره دادنامه: 1914، مرجع رسیدگی: شعبه 11 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: نوید خوروش نشانی: اصفهان شاهپور جدید 
خ امیرکبیر ج س��پاه بارز طایر، خوانده: علیرضا مرتضایی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال بابت فاکتور مورخه 1387/10/16 پیوس��ت شده به 
انضمام مطلق هزینه و خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تش��ریفات قانونی  اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان نوید خوروش بطرفیت 
علیرضا مرتضایی بخواس��ته مطالبه مبل��غ 28/000/000 ریال بابت فاکتور مورخه 
1387/10/16 پیوس��ت ش��ده به انضمام مطلق هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر و 
تأدی��ه با توجه به مدارک و محتوی��ات موجود در پرونده و نظر ب��ه اینکه خواهان 
اظهارات خود را به ش��رح دادخواست تقدیمی در صورت جلسه مورخ 91/10/16 و 
عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ به نحو نش��ر آگه��ی و با توجه به فاکتور مورخه 
87/10/16 به شماره 3929 و اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی که بیان کرده 
اند مبلغ خواس��ته بابت قسمتی از بدهی خوانده طبق صورتحساب مشتری از تاریخ 
87/10/16 لغایت 91/1/30 که امضای خوانده در ذیل آن می باش��د لذا شورا دعوی 
خواهان را محمول بر صحت دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 

به پرداخ��ت 28/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 36/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت م��ورخ 91/9/7 لغایت اجرای حکم در حق خواه��ان صادر و اعالم می 
دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7323 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1896/91 ش 7 خواه��ان باب��ک عنب��رزاده 
دادخواس��تی مبن��ی بر تحریر ترک��ه مرحوم علیرض��ا عنبرزاده ب��ه طرفیت میترا 
ایروانی- توران دخت عنبرزاده- ارش��یا و پارمی��دا عنبرزاده هر دو تحت قیمومت 
میترا ایروانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/15 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7324 در خصوص پرونده کالسه 1990/91 خواهان مهدی قانعی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت محمد شیاس��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخه 
92/1/18 س��اعت 8/30 تعیی��ن گردیده. ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تأسیس
7325 ش��ماره: 2968/الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت قطعات خودرو رسوالن 
الله س��پاهان اصفهان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/9 تحت 
ش��ماره 48876 و شناسه ملی 10260671420 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/9 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: خرید 
و ف��روش- تهیه و توزیع قطعات خودرو- ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولتی و 
خصوصی- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخیص کاال از گمرکات 
کشور- اخذ وام و تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف 
ش��رکت- اخذ وام و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولت��ی و خصوصی. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– شهر اصفهان – خیابان پروین چهارراه دشتستان ساختمان بزرگمهر طبقه 2 واحد 5 
کدپستی: 8149767391- تلفن: 03112271217. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای رسول عبدالهی مارچوبه به سمت 
رئی��س هیئت مدیره. 2-5- خانم زهرا امینی به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم 
زهرا امینی به س��مت مدیر عامل به مدت نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت به امض��ای مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 16795 آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7326 ش��ماره: 3510/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت کاس��پین صنعت دماوند 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47203 و شناس��ه ملی 10260652947. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/9/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان خیابان طیب- خیابان 
میرداماد- بعد از چهارراه زاهد- کدپستی 8136978163 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/16 ذیل دفتر ثبت شرکت 
ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16870 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
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امام صادق )علیه السالم(:
به راستی که بد اخالقی ایمان را فاس��د می کند همچنان که سرکه عسل 

را فاسد می کند.
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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
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