
مردم آرامش اخالقی و روانی 
می خواهند

پهلوان آواز

ورزش، بهانه ای برای فرار صنعتی ها از برخی تعهدات

بیانات رهبر معظم انقالب درباره  بداخالقی های اخیر سیاسی

 جنس ایرانی 
نباید به سخره گرفته شود 4

24هزار میلیارد ریال، گردش 
مالی بانک ملت در اصفهان 48

 بهترین نکات برای
5 افزایش عمر هدفون

خودزنی و خودتحریمی کام 
مردم را تلخ کرده است

مردان شهر اندیش اصفهان اعالم کردند: 

اتوبوس های شهری گازوئیل نامناسب می سوزانند 

دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ا بی��ان این ک��ه خودزنی، 
خودتحریمی، ضعف در اقتصاد، اخالق و فرهنگ کام مردم را تلخ کرده 
است، گفت: نداش��تن مدیریت، آفت فعلی کشور است. محسن رضایی 
عصر جمعه در برنامه ای با عنوان اقتصاد داخلی، سیاست خارجی در آینده 
در جمع مردم اصفهان در مسجد سید این شهر با اشاره به این که اصفهان 

شهری است که همه گوهرها در این شهر نهفته است، اظهار داشت...

میکروفن؛ ابزار تازه 
بازیگران در سینما

این  روزها خبرهای فراوانی از ورود بازیگران به عرصه های 
دیگر هنری و ادبی می شنویم؛ خبرهایی که اگر زمانی با 
آن مواجه می شدیم برایمان تازگی داشت، ولی حاال این 
خبرها چندان ما را متعجب نمی کند. شاید یکی از دالیل 
آن عالوه بر جذابیت حضور در عرصه های دیگر هنری، 
جذابیت دنیای خوانندگی باشد که بازیگران را ازصحنه 
بازی خسته می کند و به سمت استودیوهای شیشه ای 
فرا می خوان��د و برای رهایی از این خس��تگی، به دنبال 

حضور در عرصه های دیگر هنری هستند.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
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کرانچار پالس سپاهان بوی اثبات 
6

می دهد

مقاومت در منطقه پایان ناپذیر
 است7

رهبر معظم انقالب در ایام سالگرد قیام تاریخی مردم تبریز در 
دیدار با مردم این شهر، بیانات بسیار مهمی درباره روز استیضاح 
وزیر اسبق کار در مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین حادثه 
اغتشاش در سخنرانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی در قم 

ایراد کردند.
 به نقل از س��امانه پیامکی دفتر رهبر معظ��م انقالب، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار با 
هزاران نفر از مردم تبریز با اشاره به حادثه تلخ 15 بهمن مجلس 
ش��ورای اس��المی، تصریح کردند: قضیه بد و نامناسبی که در 

مجلس پیش آمد ملت را ناراحت کرد.
ایش��ان افزودند: بنده حقی��ر نیز هم خود در قب��ال این قضیه 
 احس��اس تأثر کردم و هم به خاط��ر ناراحتی م��ردم ناراحت 

شدم.
 رهب��ر انقالب در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود فرمودند: 
این که رییس یک قوه به خاطر یک س��ند اثبات نشده، دو قوه 
دیگر را متهم کند خالف ش��رع و قانون و تضییع حقوق مردم 

است.
2

 هاشمی و خاتمی 
نباید کاندیدا  شوند

تصمیم گیری برای فازدوم  
بعداز تقدیم بودجه

 پای دولت در اجرای 
اقتصاد مقاومتی می لنگد

اصغر فرهادی به داد 
کشتی برسد 

پرسپولیس- سپاهان؛ 
قرمزهای آب معدنی باز!
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ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرست بهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید.

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

15/000/000294/840/872جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه چهار91-4-379

72/000/0001/459/925/345جاریلوله گذاری فاضالب درچه خمینی شهر91-4-380

برآورد اعتبار عنوان پروژهردیف
)ریال(

مدت اجرامبنای پیشنهاد قیمت

عملیات احداث بلوار 36 متری شهدای طاهری 1
)ادامه بسیج شمالی(

فهرست بهای راه و باند 4/000/000/000
سال 1388

دوازده ماه

 عملیات احداث ابنیه فنی بلوار آزادگان 2
)حافظ- نیکبخت(

فهرست بهای راه و باند 4/000/000/000
سال 1388

شش ماه

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/12/12
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/12/13

 WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
 www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تأیید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت 

ظرفیت خالی )مجاز( ارجاع کار
ب( داشتن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور

ج( توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت 
عقد قرارداد

مبلغ و ن�وع تضمين ش�ركت در مناقصه: 5 درص��د مبلغ کل ب��رآورد اعتبار بصورت 
ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه شهرداری مبارکه

محل دريافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب ساختمان شهرداری، امور قراردادها 
)5222021-0335( با ارائه معرفی نامه کتبی

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 300/000 ریال بابت هر پروژه
تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداری تا روز شنبه مورخ 91/12/12

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه ش�هرداری: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر 
روزهای اداری مورخ 91/12/15 و 91/12/16

 زمان و محل تش�كيل كميس�يون بازگشايی پيش�نهادات: رأس س��اعت 15 روز
پنج شنبه مورخ 91/12/17 در محل ساختمان شهرداری

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گرديده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

مناقصه آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

جواد جمالی- شهردار مبارکه

نوبت دوم نوبت اول

نوبت اول

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2015 مورخ 91/11/25 شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در شهرک هالل بشرح ذیل با قیمت پایه کارشناسی 
با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

1- قطعه زمین ش��ماره یک با کاربری صنعتی به متراژ 786 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 
575/000 ریال.

2- قطعه زمین ش��ماره دو با کاربری صنعتی به متراژ 818 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 
530/000 ریال.

3- قطعه زمین شماره س��ه با کاربری صنعتی به متراژ 808 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 
520/000 ریال.

4- قطعه زمین شماره چهار با کاربری صنعتی به متراژ 761 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 
565/000 ریال. 

آگهی مزایده

مهدی عموزاده – شهردار آران و بیدگل

4 معلوم نیست مهره مار ورزش، گریبان صنعت را گرفته یا پول 
های کالن صنعتی به مزاج برخی ورزشی ها خوش آمده که میز این 
دو، تلفیق شده است؛ اتفاقی که می توانست در صورت هدایت صحیح، 

صنعت و ورزش ما را متحول کند ...



چهره روزیادداشت

انتقاد ایران از سخنان جانبدارانه 
آقای دبیرکل

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد س��ازمان ملل متحد از اظهارات 
 منتس��ب به دبیرکل این س��ازمان درباره برنامه هس��ته ای کشورمان 
به شدت انتقاد و تأکید کرد: موضعگیری جانبدارانه بان کی مون با وظایف 

دبیرکلی او در تناقض و برخالف موازین بین المللی است. 
در نامه نماینده کش��ورمان به دبیرکل سازمان ملل، از اظهارات منتسب 
به بان کی مون، منتشر شده در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درباره 

برنامه هسته ای ایران ابراز تأسف شده است.

تکذیب ادعای  امیری  فر 
درباره شعار»زنده بادبهار«

به گزارش ف��ارس یک مقام مس��ئول در دفتر حفظ و نش��ر آث��ار رهبر 
 معظ��م انقالب درب��اره ادعای عب��اس امیری ف��ر گفت: ای��ن که گفته

 می ش��ود جمله »زن��ده باد به��ار« مربوط ب��ه یکی از بیان��ات حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای است، به هیچ عنوان صحت ندارد. 

 وی اف��زود: معظم له در تاریخ س��ی ام بهمن م��اه 76 در دیدار با جمعی 
از بسیجیان و س��پاهیان هرمزگان، بوس��تان »تفکر معنوی« انقالب را 
»همیشه بهار« توصیف کرده و فرموده اند: »یکی از شگفتی های متعدد 
انقالب اسالمی این است که گل های شکفته بر نهال های معنوی و فکری 
آن، یک بوستان همیشه بهار است و مربوط به یک فصل و دوران مشخص 
نیست، اما با این وجود در حال حاضر قلم ها، نفس ها و مغزهایی در تالش 
هستند که با القائات خود در مسائل اجتماعی، هندسه انقالب را بر اساس 

روح پژمرده و خزان زده خود ترسیم کنند.« 

مشایی فوق لیسانسی شد!
 پس از جنجال هایی که سال گذشته درباره پذیرش و ثبت نام اسفندیار 
رحیم مش��ایی در دانش��گاه تربیت مدرس به وجود آمد، برخی خبرها 
حکایت از آن دارد که وی هفته گذشته موفق به دریافت کارشناسی ارشد 
از دانشگاه پیام نور شده است! فوق لیسانس وی در رشته حقوق بین الملل 
است. ش��رط ثبت نام در یازدهمین دوره ریاست جمهوری یازدهم، دارا 
بودن مدرک کارشناسی ارشد است. خبرنگاران مشرق در هفته گذشته 
تالش کردند اطالعاتی درباره تاریخ پذیرش، نح��وه ثبت نام، چگونگی 
 ش��رکت در کالس ها و امتحانات و همچنین دفاع از پایان نامه مش��ایی 
به دست آورند که مسئوالن دانشگاه حاضر به اظهارنظر در این باره نشدند.

 موضع موسوی اردبیلی 
درمورد حادثه قم

آیت اهلل العظمی موس��وی اردبیلی از مراجع عظ��ام تقلید در تماس 
تلفنی با علی الریجانی از اس��اعه ادب به حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومه )س(، شکستن قداس��ت روز۲۲ بهمن و جسارت به رییس 
مجلس اظهار تأسف و تأثر کرد. آیت اهلل موس��وی اردبیلی خواستار 
پیگیری قانونی این نوع آشوب طلبی ها که موجب هتک حرمت نظام 

مقدس جمهوری اسالمی می شود، شد.

 واکنش وزیر خارجه بحرین 
به پیشنهاد ایران

»شیخ خالد بن احمد آل خلیفه«  وزیر خارجه رژیم حاکم بر بحرین 
از س��خنان»عباس عراقچی« معاون وزیر خارجه ایران درباره لزوم 
افزودن یک بند درباره بحرین به جدول فعالیت های شورای امنیت 
انتقاد کرد. وزیر خارجه لبنان این موض��وع را در نامه ای خطاب به 
وزرای خارجه پنج کش��ورعضو دائم ش��ورای امنیت و وزیر خارجه 
آلمان، مطرح کرد. وزیر خارجه بحرین در این نامه با چش��م پوشی 
از جنایات رژیم آل خلیفه علیه م��ردم معترض، بر موضع بحرین در 
زمینه حمایت از تالش ه��ای بین المللی برای حل فوری و س��ریع 
پرونده هس��ته ای ایران و ضرورت تعهد ایران ب��ه همکاری کامل با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و معیارهای امنیت، حفاظت و شفافیت 

در این زمینه تأکید کرد.

تشکلی جدید برای اصولگرایان
ظاهرا قرار اس��ت تش��کلی با نام» خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت« به 
نمایندگی از اصولگرایان در انتخابات شوراها فعال شود. تاکنون دبیران 
این تشکل در 15 اس��تان معین ش��ده و در روزهای آینده چهره هایی 
چون چمران، کوثری، سروری و خانم آباد، در نشستی مطبوعاتی حاضر 

خواهند شد تا به تشریح برنامه های این تشکل بپردازند.

شرکت در انتخابات بدون پیش شرط
 عبداهلل نوری در جمع تعدادی از دانشجویان با تأکید بر لزوم شرکت 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ پیش شرطی،  
تأکید کرده که ما باید به جای چالش ب��ا نظام به یک تعامل منطقی 

برسیم.

 اخبارکوتاه

آمادگی آمریکا برای مذاکره 
بیشتر شده است 

صالحی/ وزیر امور خارجه 

یک ن��وع مذاکره، مذاکره فراگی��ر بوده که درخصوص رابطه سیاس��ی با 
آمریکاست و انجام یا عدم انجام این مذاکره را رهبر معظم انقالب مشخص 
می کنند  که البته ما تا به حال چنین مذاکراتی نداشته ایم و رهبر معظم 
انقالب در این باره تصمیم خواهند گرفت. ما در برن درخصوص موضوع 
افغانستان و همچنین در بغداد درخصوص موضوع بحران داخلی عراق با 
آمریکایی ها مذاکراتی داشتیم، بنابراین می بینید که ما می توانیم مذاکره 
موضوعی داشته باشیم و حتی 
همین مذاک��ره موضوعی نیز با 
 نظر رهبری ص��ورت می گیرد.
 در مجموع این بار فکر می کنیم

 مواضع��ی ک��ه آمریکای��ی ها 
می گیرن��د و می��زان آمادگی 
دهن��د م��ی  نش��ان   ک��ه 

مشهودتر است و البته در سطح 
وسیع تری هم صورت می گیرد.
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اگر آمریکا صداقت داشته باشد بازی برد- برد امکان پذیر است

حسن روحانی نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی با بیان این که قطعا آمریکا 
به دنبال جنگ با ایران نیست، گفت: اگر آمریکایی ها صداقت نشان دهند و آماده حل معضالت 

بین دو کشور باشند، بازی برد-برد امکان پذیر است.
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 هاشمی و خاتمی 
نباید کاندیدا  شوند

اظهاراتم درباره تحریم، 
تحریف شد

 معاون اول دولت اصالحات تأکید کرد که باره��ا گفته ام و اکنون هم تأکید 
می کنم که آقایان هاش��می و خاتم��ی نباید کاندیدای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بشوند، چرا که آنها پیش تر رییس جمهور بودند و باید برای خود 
شأنی قائل باشند. محمدرضا عارف در پاس��خ به این سؤال که آیا در صورت 
نامزدی سید محمد خاتمی یا هاشمی رفسنجانی شما از حضور در انتخابات 
انصراف خواهید داد، اظهار داشت: بنده به نفع هیچ کس کنار نمی روم. این 
کاندیدای احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال آینده گفت: باالخره 
وقتی فضا این گونه در هم می ش��ود این موضوع ه��م پیش می آید که یک 
رییس جمهور سابق در انتخابات کاندیدا شود و یک وزیر هم سودای ریاست 

جمهوری داشته و یا برای یک کار پایین تر انتخاب می شود.

حجت االسالم مهدی طائب گفت: رس��انه ها مقدمه و زیربنای تحلیلم درباره 
سوریه را تقطیع کرده اند. حجت االسالم طائب تحلیلگر مسائل سیاسی با انتقاد 
از تحریف و تقطیع  اظهارات اخیرش درباره س��وریه و تحریم ها که به صورت 
گسترده در برخی رسانه های داخلی و پس از آن در رسانه های خارجی بازتاب 
داشته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته، گفت: رسانه های بیگانه در نحوه مقابله 
با ایران درمانده شده اند و تن به تحریف اظهارات ایرانی ها داده اند. وی گفت: 
بنده گفتم تحریم ها بازی مرگ بود؛ یعنی قرار بود ما را بکش��ند که در نهایت 
آمریکایی ها را کشت. به گزارش فارس اخیرا حجت االسالم طائب سخنانی را 
مطرح کرد که پس از انتشار ناقص آن در رسانه های داخلی، رسانه های بیگانه، 

اظهارات او را در جهت اغراض خاص خود به صورت گسترده منتشر کرده اند.

س��فارت جمهوری اس��المی ایران در لبنان به مناس��بت 
ش��هادت مهندس حسن ش��اطری معروف به خوشنویس، 
 رییس س��تاد بازس��ازی ای��ران در لبن��ان، ط��ی روزهای 
پنج ش��نبه و جمعه ۲6 و ۲7 بهمن ماه، با برگزاری مراسم 
یادبودی در محل س��فارت، پذیرای هزاران نف��ر از مردم و 

مقامات لبنان برای ابراز تسلیت و همدردی بود. 
طی این دو روز، نمایندگان رییس جمهور، نخست وزیر، رییس  
مجلس و همچنین تعداد زی��ادی از وزرا، نمایندگان مجلس، 
رؤسای کمیس��یون ها و فراکس��یون های مختلف مجلس، 
رؤسای احزاب و گروه های سیاس��ی، علما، شخصیت های 
مذهبی و نمایندگان طوایف مختلف، فرماندهان لش��کری، 
نمایندگان نهادهای امنیتی و انتظامی، س��فرای خارجی، 
گروه های فلسطینی، ش��هرداران و اعضای ش��هرداری ها، 
ش��خصیت های علمی، فرهنگی، دانش��گاهی، مطبوعاتی، 
اجتماعی، اتحادیه های صنفی، خبرنگاران، تجار، شرکت ها و 
مؤسسات عمرانی، مسئوالن عالی رتبه حزب اهلل، خانواده های 
شهدا و اهالی شهرها و روستاهای مختلف از جنوب، شمال، 
بقاع و دیگر نقاط لبنان، ضمن تجلیل از شخصیت و عملکرد 
مجاهدانه شهید خوشنویس در بازسازی مناطق آسیب دیده 

لبنان، ترور ناجوانمردانه  وی را محکوم کردند.

رییس مجلس با بیان این که دولت همراه الیحه بودجه کل، 
الیحه چنددوازدهمی  را تقدیم مجل��س کند، گفت: بعد از 
تقدیم الیحه بودجه به مجلس، درباره اختصاص اعتبار برای 
اجرای فازدوم هدفمندی  در سال۹۲ تصمیم گیری می شود.

علی الریجانی، با یادآوری تأخیر دولت در ارایه الیحه بودجه 
سال ۹۲ کل کشور، گفت: به طور حتم تأخیر و تعلل دولت 
در تقدیم این الیحه، برای کش��ور مشکالت و تبعات منفی 
بس��یاری به دنبال دارد. نماینده مردم قم در مجلس شورای 
اسالمی،  با بیان این که براس��اس آیین نامه داخلی مجلس، 
دولت باید حداکثر ت��ا پانزدهم آذرماه الیحه بودجه س��ال 
آینده را به مجل��س ارایه می کرد، اف��زود:  هم اکنون حدود 
س��ه ماه از مهلت قانونی این کار می گذرد، از این رو مجلس 
بر اساس قانون می تواند الیحه بودجه دو دوازدهم را تصویب 
کند.  الریجان��ی ادامه داد: دولت بای��د دو نوع الیحه بودجه 
بدهد، یعنی هم کل بودجه و هم چن��د دوازدهم، به تبع آن 
هرچه ارایه الیحه با تأخیر مواجه شود، بررسی آن در مجلس 
مشکل تر خواهد شد. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس در سال ۹1 افزایش اعتبارات را برای  اجرای فاز دوم 
هدفمند کردن یارانه ها  ممنوع کرد، از این رو تصمیم گیری 
درباره اختصاص اعتبار به این موضوع، به بعد از ارایه الیحه 

بودجه موکول می شود.

مجلسشهادت

 تسلیت هزاران لبنانی 
به شهادت شاطری

تصمیم گیری برای فازدوم، 
بعداز تقدیم بودجه

بیانات رهبر معظم انقالب درباره  بداخالقی های اخیر سیاسی

مردم آرامش اخالقی و روانی 
می خواهند 

رهبر معظم انقالب در ایام س��الگرد قیام تاریخی مردم تبریز 
در دیدار با مردم این ش��هر، بیانات بس��یار مهمی درباره روز 
استیضاح وزیر اسبق کار در مجلس شورای اسالمی و همچنین 
حادثه اغتشاش در س��خنرانی رییس مجلس شورای اسالمی 

در قم ایراد کردند.
 به نقل از س��امانه پیامکی دفتر رهبر معظ��م انقالب، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار با 
هزاران نف��ر از مردم تبریز با اش��اره به حادث��ه تلخ 15 بهمن 
مجلس شورای اسالمی تصریح کردند: قضیه بد و نامناسبی که 

در مجلس پیش آمد ملت را ناراحت کرد.
ایش��ان افزودند: بنده حقیر نیز هم خود در قب��ال این قضیه 
 احس��اس تأثر کردم و هم ب��ه خاطر ناراحتی م��ردم ناراحت 

شدم.
 رهبر انقالب در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود فرمودند: 
این ک��ه رییس یک قوه به خاطر یک س��ند اثبات نش��ده، دو 
قوه دیگر را متهم کند خالف ش��رع و قان��ون و تضییع حقوق 

مردم است.
ایشان تأکید کردند: مردم آرامش اخالقی و روانی می خواهند، 

بنده فعال نصیحت می کنم.

رهبر معظم انقالب با بیان این که اصل اس��تیضاح در مجلس 
غلط ب��ود، آن هم ب��ا دلیلی که مرب��وط به آن وزیر نیس��ت، 
خاطرنش��ان کردند: دفاعی که رییس محترم ق��وه از خود در 
قبال تهمتی که زده ش��ده بود، کرد، قدری زی��اده روی بود و 

لزومی نداشت.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این نصیحت و گله گذاری 
 امروز نباید موجب ش��ود که عده ای راه بیفتند و علیه افرادی

به عنوان »ضد والیت و ضد بصیرت« شعار بدهند.
 ایش��ان با بیان این که بنده مخالفم با این کارها که یک نفر را 
به عن��وان ضد والی��ت و ضدبصیرت علیهش ش��عار بدهند و 
جلس��ه را برهم بزنند، مانند کاری که در قم و مرقد امام)ره( 
اتفاق افتاد، افزودند: بارها به مس��ئولین تذکر دادم که جلوی 

این کارها را بگیرند
 رهبر معظ��م انقالب ب��ا بیان ای��ن که اگ��ر این اف��راد واقعا 
حزب اللهی هستند این کارها را که به ضرر کشور است انجام 
ندهند، افزودند: احساس��ات و خش��م خود را برای جای الزم 

نگه دارید.
  ایش��ان در بخ��ش دیگ��ری از بیاناتش��ان درب��اره برنام��ه 
 هس��ته ای کش��ور تصری��ح کردند: م��ا عقیده داریم س��الح 
هس��ته ای باید محو ش��ود و نمی خواهیم س��الح هسته ای 
بسازیم، اما اگر این عقیده را نداش��تیم و تصمیم داشتیم که 
سالح هس��ته ای داش��ته باش��یم، هیچ قدرتی نمی توانست 

جلوی ما را بگیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به حضور پرشکوه 
مردم در ۲۲ بهمن خاطرنشان کردند: نمی شود گفت مردم از 
گرانی و مشکالت اقتصادی شکایتی ندارند، مشکالت هست، 
مخصوصا برای طبقات ضعیف، اما این موجب نش��د که مردم 

بین خود و نظام اسالمی فاصله بیندازند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که 
خودزنی، خودتحریمی، ضعف در اقتصاد، اخالق 
و فرهن��گ کام م��ردم را تلخ کرده اس��ت، گفت: 

نداشتن مدیریت، آفت فعلی کشور است.
محسن رضایی عصر جمعه در برنامه ای با عنوان 
اقتصاد داخلی، سیاس��ت خارج��ی در آینده در 
جمع مردم اصفهان در مسجد س��ید این شهر با 
اش��اره به این که اصفهان ش��هری است که همه 
گوهرها در این ش��هر نهفته اس��ت اظهار داشت: 
شهر اصفهان و مردم همیشه در صحنه این شهر 
در پیروزی انقالب اس��المی و به وی��ژه در میدان 
دفاع مقدس خدمات منحصر ب��ه فردی را به این 

انقالب داشته اند.
اصفهان همیش�ه مرکز تح�والت بوده 

است
وی با اشاره به این که علمای اصفهان، سردمداران 
حرکت عظیم مش��روطه بودند، اف��زود: اصفهان 

همیشه در طول تاریخ مرکز تحوالت بوده است.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید بر 
این که ایران اسالمی در ش��رایط حساسی به سر 
می برد ادام��ه داد: وضعیت فعلی کش��ور نیازمند 
هوشیاری و بصیرت مردم است و وضعیتی که در 
حال حاضر در داخل و خارج از کشور وجود دارد، 

مؤید این نکته است.
کاهش بار روانی جامع�ه؛ به دو طریق   
دیدن منصفانه خدمات انقالب و ش�ناخت 

توطئه های دشمن
وی با تأکید بر این که نگریستن به توطئه دشمنان 
و خدمات وی��ژه و منصفانه به انقالب اس��المی و 
خدمات آن به ایران و اس��الم گام وی��ژه ای برای 
کاه��ش تأثیر روانی ش��رایط موج��ود اقتصادی 
است، افزود: در ۲۲ بهمن سال57 آفتاب انقالب و 
اسالم طلوع کرد و ثمره آن، این بود که در قدرت 
سیاسی، دفاعی، امنیتی به عنوان یک قدرت برتر 

بین المللی مطرح شویم، ولی قدرت بدون فرهنگ 
و ثروت توفیق مداومی ندارد و اگر اقتصاد و اخالق 
پشتوانه قدرت نباش��د، این قدرت دوام چندانی 

نمی یابد.
در گذش�ته مرزه�ای اقتص�ادی و   

فرهنگی ایران همه جا را در نوردیده بود
رضایی با اشاره به این که اسالم، تمدن برتری بود 
که از منظر اقتصاد و فرهنگ باعث توسعه جامعه 
گردید، اظهار داشت: در زمانه ای که ایران از منظر 
 جغرافیایی دو برابر مس��احت فعلی بود، اصفهان 
به عنوان نصف جهان مش��هور  گردید و در همان 
زمان هم مرزهای اقتصادی ایران، دو برابر مرزهای 
جغرافیایی اش ب��ود و در عین ح��ال همه جهان 
مجذوب فرهنگ ایرانی و اسالمی این کشور بودند، 
به گونه ای که افتخار همه کشورهای منطقه تکلم 

به زبان فارسی بود.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد: 

متأسفانه در طول300 س��ال اخیر، ایران به طور 
مرتب افت داشته، به گونه ای که در طول این300 
س��ال حتی هیچ ش��خصیت علمی برجسته ای 
نداش��ته ایم و قهرمانان ملی ما مربوط به۲00 تا 
300 س��ال پیش بودن��د و کش��ورهای غربی که 
تجربه تاریخ 300 ساله کش��ورمان را داشتند، به 
گمانشان در جنگی تازه می توانند بخشی از ایران 
را تصاحب کنند، در حالی که شیران ایران اسالمی 
با تبعیت از والیت و اسالم و قرآن، بر تفکرات غلط 

دشمنان پیروز شدند.
 نداش�تن مدیریت، آفت فعلی کشور 

است
وی با بیان این که مدیریت نداش��تن، آفت فعلی 
کشور است، گفت: جای تعجب است ما که زمانی 
چنان قدرتی داشتیم در حال حاضر در مدیریت 
 بر بازار گوش��ت و م��رغ و برنج می مانی��م و فقر و 
بیکاری و اعتیاد در کش��ور را نمی توانیم مدیریت 

کنیم.
قدرت امنیتی ایران بیش از تصور است

وی با اش��اره به قدرت سیاسی و امنیتی بالمنازع 
ایران اسالمی در جهان اسالم گفت: قدرت ایران 
اس��المی در این زمینه به حدی اس��ت که حتی 
برخی کش��ورهای منطقه با اتکا به موش��ک های 
فجر ایران، توانستند اس��رائیل را به زانو درآورند 
و این قدرت واقعی ایران اس��ت ک��ه باید در همه 

عرصه ها نیز تبلور یابد.
ستون انقالب نیازمند قدرت، ثروت و 

فرهنگ است
رضایی ادامه داد: البته جریان حاکمیت در هر کجا 
باید دارای سه ستون قدرت، ثروت و فرهنگ باشد 
و اگر اقتصاد و فرهنگ در کش��ور مدیریت شود، 

حوزه نفوذ ایران هزاران کیلومتر فراتر می رود.
فروش نفت انهدام ثروت ملی است

وی با اشاره به این که تحریم های کشور به خاطر 
ضعف ما در حوزه اقتصاد اس��ت، گفت: اقتصاد ما 
ضعیف است و اگر قوی بود آنها اقتصاد ما را تحریم 
نمی کردند و این که نفت را می فروشیم، این تولید 
ثروت نیست، بلکه انهدام یک ثروت است و باید از 

این ثروت، کاال به جهان صادر کنیم.
فاجعه ش�هر اصفهان ناش�ی از برنامه 

نداشتن است
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ادامه 
گفت: همین فاجعه ای که در وسط شهر اصفهان 
 درست شده و زاینده رودی که دیگر حیات ندارد، 
به خاطر صنایعی اس��ت ک��ه در باالدس��ت این 
رودخانه وجود داشته که بی انضباطی هایی را در 
برداش��ت و نبود این رودخانه حیات و نشاط را  از 

این شهر گرفته است.
از عل�م اس�تفاده نداری�م، برنامه هم 

نداریم
رضایی با تأکید بر آسیب پذیر بودن اقتصاد کشور 
گفت: ما در کشورمان علم و عالم داریم، اما علوم 
ما تجاری نشده و بهره ای از علوم نداریم و علم در 
زندگی مان کمتر تأثیر دارد و تنها علم کشورمان 
تبدیل به مقاله می شود و در نهایت مورد استفاده 

کشورهای خارجی قرار می گیرد.
وی در ادامه گفت: جالب است که ما در کشورمان 
علم داریم، اما بهره نداریم، پاالیشگاه و پتروشیمی 
داریم، ام��ا زاین��ده رود نداریم، س��رمایه داریم، 
اما پول نداریم، پول هم داری��م، اما قدرت خرید 
نداریم و همه این ها به خاطر نب��ود برنامه ریزی 

در کشور است.
ارزش پ�ول به یک س�وم کاهش یافته 

است
رضایی در ادامه گف��ت: امروز وضعی��ت اقتصاد 
کش��ورمان به گونه ای اس��ت که 45 هزار تومان 
یک سال گذشته به اندازه 15 هزار تومان در سال 
جاری ارزش دارد. کشور ما ضعیف اداره می شود، 
ما م��ردم خوب��ی داریم، ام��ا خ��ود تحریمی ها، 
بداخالقی ها، منازع��ات بی دلیل، ک��م صبری و 
ش��تاب زدگی نمی گذارد مردم ما از زندگی لذت 

ببرند.
اولویت کش�ور را به اقتصاد و فرهنگ 

بدهیم
 دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با تأکید بر 
 ای��ن ک��ه آفت��اب اس��الم و انق��الب بای��د در 
اقتصاد و اخالق و فرهنگ طل��وع کند، ادامه داد: 
الزمه این کار این اس��ت که اولویت کش��ور را به 
اقتصاد و فرهنگ بدهیم و ام��ور را به خود مردم 

واگذار کنیم.

رضایی در مسجد سید اصفهان:

خودزنی و خودتحریمی کام مردم را تلخ کرده است



یادداشت

 تورج حاجی رحیمیان مدیرکل 
ثبت احوال استان اصفهان شد

طی حکمی از س��وی رییس سازمان ثبت 
احوال کش��ور، ت��ورج حاجی رحیمیان به 
سمت مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
منصوب ش��د. طی حکمی از سوی محمد 
ناظمی اردکانی، تورج حاجی رحیمیان به 
سمت مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
منص��وب و از زحم��ات محم��ود علی پور 
قدردانی شد. در مراس��می تورج حاجی رحیمیان، فریدون انصاری قائم  
مقام سازمان در امور استان ها، س��امی مدیرکل حراست سازمان ثبت 
احوال، محمود علی پور مدیرکل س��ابق، مسئول حراس��ت ثبت احوال 
اس��تان اصفهان و معاونان مدیرکل حضور داشتند. تورج حاج رحیمیان 
دارای کارشناس��ی ارش��د IT )فناوری اطاعات( از دانش��گاه صنعتی 
مالک اش��تر و نیز دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د مدیریت از دانشگاه 
آزاد اسامی )الکترونیکی( تهران اس��ت که پیش از این مدیر مطالعات 
و برنامه ریزی آموزش��ی، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی مالک 
اشتر و مدیرعامل ش��رکت فرهنگی هنری مطبوعاتی پیام اصفهان زیبا 
 بوده و دارای شش سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسامی و دانشگاه 
علمی کاربردی و اکنون سردبیر روزنامه اصفهان زیبا و مدیر برتر روزنامه 
استان است. وی همچنین عضو گروه مشاوران جوان استانداری اصفهان 

بوده است.

خبر ویژه

مواضع نظام مواضع رهبری و ملت 
است 

امام جمعه موقت اصفهان 

حجت االسالم محمد تقی رهبر 

رهبر معظم انقاب چند روز پیش در دی��دار خود با فرماندهان نیروی 
هوایی ارتش بر این موضوع تأکید مجدد داش��تند که دعوت به مذاکره 
و اعام آمادگی به مذاکره با اعمال فش��ارها نش��انه نبودن صداقت در 
میان آمریکایی هاس��ت. مواضع نظ��ام، مواضع رهبری و ملت اس��ت؛ 
ملتی که اینچنین روز 22 بهمن حماس��ه خلق کردن��د و فریاد مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اس��رائیل س��ر دادند، با این مذاکره اعام مخالفت 

کردند. این مخالف��ت مردم با 
اصل مذاکره نیس��ت، بلکه با 
 مذاکره ای اس��ت ک��ه طرف 
مذاکره کننده صداقت در رفتار 
ندارد. هدف اصلی آمریکایی ها 
نیز  این اس��ت که می خواهند 
عامل فش��اری بر ض��د ملت و 
جمهوری اسامی ایران ایجاد 

کنند.
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چهره روز
خداحافظ سرهنگ حسین زاده

در مراسمی با حضور س��ردار آقاخانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، سرهنگ 
حس��ین زاده به عنوان جانشین این فرماندهی معرفی ش��د و هم اکنون سرهنگ 

سلیمیان  سرپرستی پلیس آگاهی استان اصفهان را عهده دار است. 

3
اخبار کوتاه

کاهش ۱3 درصدی ازدواج و 
افزایش ۵ درصدی طالق 

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، تعداد ۳۶ هزار و ۷۰۵ 
مورد ازدواج و هفت ه��زار و 2۸۸ مورد طاق در دفاتر ثبت 
احوال استان اصفهان به ثبت رسید که این آمار در مقایسه 
 با مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۱۳ درص��د کاهش و 
۵ درصد افزایش داش��ته اس��ت. معاون آمار و انفورماتیک 
ثبت احوال اس��تان اصفهان در گفتگو با ایمنا گفت: در ۱۰ 
 ماهه  گذشته  سال جاری، تعداد ۶۵ هزار و ۶۳۸ نوزاد شامل 
۳۳ هزار و ۴۶۸ پس��ر و ۳2 ه��زار و ۱۷۰ دختر در اس��تان 
اصفهان متولد شدند، به طوری که در مدت مشابه سال قبل 

تعداد متولدان استان ۶۴ هزار و ۹۶۸ نفر بوده است.
وی با بیان این که تعداد فوتی های استان در ۱۰ ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۳۵درصد کاهش داشته 
اس��ت، افزود: در این مدت تعداد 2۰ هزار و ۸۹۰ نفر شامل 
۱۱ هزار و ۳2۴ مرد و ۹ هزار و ۸۱ زن در اس��تان اصفهان 
 فوت کردند. مجتبی یکتامنش بیش��ترین آم��ار ازدواج در

۱۰ ماهه  گذشته امسال را در مردان 2۵ تا 2۹ و زنان2۰ تا 
2۴ ساله عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: آمار ازدواج در این 
مدت با ۱۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 
۴۱ هزار و ۹۶۷ ازدواج در سال ۹۰ به ۳۶ هزار و ۷۰۵ مورد 

در سال جاری رسید.

 انهدام بزرگ ترین باند تهیه 
و توزیع مواد مخدر صنعتی 

 س��ردار عبدالرضا آقاخانی در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
طرح تش��دید مبارزه با تهیه و توزیع کنن��دگان مواد مخدر 
س��نتی و صنعتی اظهار کرد: مأموران پلی��س مبارزه با مواد 
مخدر این استان موفق شدند به دنبال کار انتظامی اطاعاتی، 
بزرگ ترین باند تهیه و توزیع مخدر صنعتی را در این استان 
شناسایی کنند. وی افزود: این افراد با تشکیل باندی سه نفره 
منزل خود را پاتوق مخدر صنعتی شیشه کرده و با توزیع آن 
به صورت گسترده ضمن آلوده کردن محل، موجبات ناامنی، 
سلب آسایش و تخریب جامعه را فراهم کرده بودند. فرمانده 
انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
این باند بزرگ مقدار 2۶ کیلو و ۵۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی 
شیش��ه و دو دس��تگاه خودروی مدل باال و موتورسیکلت از 
متهمان کش��ف و ضبط ش��د. وی گفت: در این عملیات هر 
 س��ه عضو باند به نام »م � ح« ۳۸ س��اله، »ا � س« ۳۸ ساله و 

»ج � ن 2۵ ساله« دستگیر شدند.

 اتوبوس های شهری گازوئیل نامناسب می سوزانند
    رییس شورای اسالمی شهر ،  عباس حاج رسولیها 

تاش مدیریت اس��تان برای رفع مش��کات ارزی این واگن ها 
و بهره ب��رداری از قطار ش��هری در موعد مقرر ضروری اس��ت 
که خوشبختانه این آیین نامه با مصوبه ش��ورای اسامی شهر 
 اصفهان همخوانی داشته و س��اختار پیش بینی شده در زمینه 

پروژه های مشارکتی از سوی این شورا قانونی شد. 
باید از مردم برای خرید اتوب��وس جدید کمک بگیریم. در حال 
حاضر برای وارد کردن واگن های مترو اصفهان با مشکل ارزی 
مواجه شده ایم. استانداری باید در این زمینه پادرمیانی کند تا 
مترو راه اندازی ش��ود و از توانمندی و امکانات سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در اجرا و بهره ب��رداری از این پروژه ها بیش از 
پیش استفاده خواهد شد. متأسفانه دو س��ال است که ناوگان 
جدید به سازمان اتوبوس��رانی تحویل داده نش��ده و حتی این 
س��ازمان مجبور شده اس��ت ناوگان از رده خارج ش��ده خود را 
دوباره وارد خطوط کند و از طرف دیگر چون هیچ کمک دولتی 

به شورا نمی شود، پس عدم پرداخت این هزینه ها به شهرداری 
و افزایش تعداد مسافران ش��هری موجب فرسوده شدن ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفهان ش��ده اس��ت که با این حال تاکنون۱۰۰ 
دستگاه اتوبوس۳۸۰ میلیون تومانی برای شهر اصفهان از این 

بودجه خریداری شده است.
همچنین در حال حاضر به دلیل ع��دم دارا بودن اعتبار کافی از 
گازوئیل نامناسب برای س��وخت اتوبوس ها استفاده می شود و 
الزم است نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه بیشتری 

داشته باشند.

فشار اقتصادی به مردم افسار گسیخته شده است 
    عضو کمیسیون حمل و نقل ش�ورای اسالمی شهر، 

فتح اهلل معین 
افزایش نرخ تورم و نوسانات ارز موجب افسار گسیختگی قیمت 
محصوالت عرضه شده در بازار شده است و مسئوالن مربوطه باید 
به این امر توجه ویژه  ای داشته باشند. ضروری است برای خرید 

نوروزی و رفاه حال ش��هروندان تمام محصوالت مورد نیاز را در 
این بازارها عرضه کنند.  

متأس��فانه این رون��د زندگی مردم به ویژه قش��ر کارمن��د را با 
مش��کات جدی مواجه و خانواده ها را دچار نگرانی و اضطراب 
کرده است. ضروری است که تمهیدات الزم در خصوص افزایش 
س��اعت فعالیت پارکینگ ها به ویژه پارکینگ های ش��هرداری 
و افزایش ساعات فعالیت اتوبوس های ش��رکت اتوبوسرانی در 

دستور کار قرار گیرد. نظارت 
بیش��تر بازرس��ان س��ازمان 
تاکسیرانی در این ایام به ویژه 
در بعدازظهره��ا جهت فعال 
بودن تاکس��ی ها به خصوص 
تاکسی های خطی ضروری 

است. 
ب��رای  الزم  تمهی��دات 
جلوگیری از ازدحام و افزایش 
ساعت فعالیت مدیریت های 
مال��ی و درآم��د ش��هرداری 
جهت حل مشکات مردم و 
پاسخگویی به آنان در این ماه 

ضروری است. 

 معاون برنامه ریزی، 
پژوهش و فناوری اطالعات 

شهرداری اصفهان
     ابوالقاسم گلستان نژاد 

افزایش مس��افران و هزینه های این ش��رکت و ع��دم اجرای 
تعهدات دول��ت در پرداخ��ت اعتب��ارات و تحوی��ل اتوبوس 
باعث ش��د تا اتوبوس ه��ای با عمر ب��االی ۱۰ س��ال و خارج 
ش��ده از ناوگان، بازس��ازی و وارد ناوگان اتوبوس��رانی شوند. 
س��وخت تحویلی به اتوبوس های ش��رکت واحد اس��تاندارد 
 نیست و همین مس��أله دلیل اصلی آلودگی است؛ چرا که این 
 اتوبوس ه��ا قبًا س��وخت واردات��ی۱۵۰ پی پ��ی ام مصرف 
می کردند، ولی در حال حاضر این اتوبوس ها س��وخت ۹۰۰ 
پی پی ام مصرف می کنند و متأسفانه عدم پرداخت تعهدات 
 دولت در بخش های مختلف، افزایش2۰ درصدی مسافر و عمر 
ناوگان اتوبوس��رانی و افزایش قیمت ه��ا و هزینه ها، مدیریت 
ش��هری اصفهان را با مش��کات جدی در ای��ن زمینه مواجه 

کرده است.

مردان شهر اندیش اصفهان اعالم کردند: 

اتوبوس های شهری گازوئیل نامناسب می سوزانند 

 گروه شورای شهر اصفهان طبق روال چند سال اخیر دویست و هفتاد و دومین جلسه علنی این شورا را برگزار 
کرد تا اثبات کند هر گونه افزایش بهای نرخ تردد اتوبوس های شهری، امری بدیهی و ناگزیر از سوی آنها  شهر

بوده است. در این جلسه رییس شورای اسالمی شهر عباس حاج رسولیها، معاون برنامه ریزی، پژوهش و 
 فناوری اطالعات ش�هرداری اصفهان ابوالقاس�م گلس�تان نژاد و عضو کمیس�یون حمل و نقل ش�ورای اس�المی ش�هر 

فتح اهلل معین سخنرانی کردند. در ادامه بخش های مهم سخنان مردان شهر اندیش این هفته را می خوانیم. 

عدم پرداخت 
تعهدات دولت در 

بخش های مختلف، 
افزایش۲۰ درصدی 

مسافر و عمر ناوگان 
اتوبوسرانی و 

افزایش قیمت ها و 
هزینه ها، مدیریت 

شهری اصفهان را با 
مشکالت جدی اجه 

کرده است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزاری 
مناقصه

ساعت برگزاری 
مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

8/30187/000/000 صبح1162/9191/12/12مناقصه خرید انواع پیچ و مهره1

9/00795/000/000 صبح1163/9191/12/12مناقصه خرید انواع یراق آالت2

3
مناقصه خرید انواع المپ بخار 

سدیم، بخار جیوه، ترانس چراغ 
الک پشتی و ایگناتور

9/30725/000/000 صبح1164/9191/12/12

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم موردنیاز خود به شرح 
ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان ش��رکت در مناقصه م��ی توانند از روز یکش�نبه م�ورخ 91/11/29 لغایت 
91/12/12 در س��اعات اداری در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به 
حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان 
اصفهان واریز نمایند و مدارک مناقص��ه را از امور تدارکات این ش��رکت واقع در اصفهان 
خیابان شریعتی دریافت و پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداکثر تا یک 

ساعت قبل از ساعت بازگشایی به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند.
1- خریدار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 2- هزین��ه درج آگهی مناقص��ه در صفحات داخل��ی روزنامه های مناقص�ه مزایده و 
زاینده رود بعهده برنده مناقصه می باشد.

3- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 6273011-13 
داخلی 270 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

 4- اسناد و مدارک کامل این مناقصات در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترس��ی می باش��د همچنین آگهی این 
مناقصات در س��ایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و 
سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی 

می باشد.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید سیگارت )قراصه سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی 

اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 550 حلقه قراصه 25 کیلویی 1000 متری سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
گرم بر مترمربع3±90گراماژ1
میلیمتر280عرض بوبین2

میکرومتر85-75ضخامت3
میلیمتر76-75قطر داخلی4
میلیمتر10±300قطر خارجی5
میلیمتر1±334فاصله چشمی6

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قراصه سیگارت 57
 )نوبت اول( به شماره 1/319/991

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 1/200/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 60/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 
به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید سیگارت )باندرول سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 
تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 50/000/000 قطعه باندرول سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
گرم بر مترمربع75گراماژ1
میکرومتر80-70ضخامت2

میلیمتر19*39ابعاد3

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید باندرول سیگارت 57 
)نوبت اول( به شماره 1/319/994

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و 
یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.
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چهره روزیادداشت

 جنس ایرانی 
نباید به سخره گرفته شود

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران گفت: با س��ود، جریمه 
بانکی، مالیات و طرح های غل��ط اقتصاد را به زان��و درآوردند و حاال 
می خواهند بر ثروت 100 میلیونی که با آن نمی ش��ود نصف پیکان 

خرید، مالیات ببندند.
هادی غنیمی فرد در اختتامیه همایش برندهای استان های مرکزی 
کشور در اصفهان، اظهار کرد: برخی افراد از خرید جنس ایرانی دوری 
کرده و به س��راغ مارک خارجی می روند که یا از ایران صادر شده یا 
به تقلب مارک خارجی خورده است. وی ادامه داد: متأسفم که هنوز 
صنایع مهم ما نام خود را به التین و حروف مخفف به جای برند سازی 
روی اجناس می نویسند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
تصریح کرد: به کار بردن کلمه برند هم غلط اس��ت و ما باید اول یک 
اسم وطنی و فارسی برای این کلمه معادل کنیم تا از ریشه منحرف 
نش��ویم. وی اضافه کرد: انجمنی در تهران به ن��ام حمایت از جنس 
ایرانی تش��کیل داده ای��م و افراد عض��و آن همه چیزش��ان را ایرانی 
می خرند، حتی اگر نامرغوب باش��د تا اجنبی برای جیب و اقتصاد ما 
نقشه نکشد. وی با گالیه از عدم همکاری دولت در بخش های مختلف 
از شرکت های خصوصی، بیان کرد: ما را به خیر دولت امیدی نیست، 
لطف کند به ما حد اقل ش��ر و ضرر نرس��اند. غنیمی فرد اظهار کرد: 
دولت اگر می خواهد کاری برای تولید کند، شر مالیات و دخالت های 

بیجا و ندانم کاری در ارز را از سر تولید کننده کم کند.

خبر ویژه

4
پیشنهاد اختصاص بیمه بیکاری برای کشاورزان

محمد نصراصفهانی، رییس جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: با توجه به این که پرداخت خسارت و 
وام نمی تواند مشکل کشاورزان شرق اصفهان را رفع کند، پیشنهاد پرداخت بیمه بیکاری را به مسئوالن 

مربوطه ارایه کرده ایم.
پای دولت در اجرای اقتصاد 

مقاومتی می لنگد
فوالدگر/رییس کمیسیون اصل 90 مجلس

در حالی چهار ساله تصدی دولت روبه پایان است که نه تنها به مقاصد 
اقتص��اد مقاومتی و تولید ملی نرس��یدیم، بلکه هن��وز در فرموده های 
س��ال های پیش��ین آقا نیز به حد اعال کار نکرده ایم و دلیل اصلی آن، 
کم کاری بخش دولتی در محقق ش��دن این فرامین است. اول انقالب 
تحت نفوذ افکار سوسیالیستی و مقاطعه کارانه بودیم، اما متأسفانه در 
دوران اخیر باز شاهد بروز و رش��د این گونه افکار در بخش کوچکی از 
جمعیت ها هستیم. این تفکر 
شبه کمونیس��تی می گوید، 
اقتصاد موفق بر اس��اس تضاد 
و تز و آنتی تز اس��ت. در چند 
سال اخیر از نظر علمی به رتبه 
 اول منطق��ه رس��یدیم و افق 
چش��م انداز 1404 را روش��ن 
کردیم، اما در اقتصاد و تجاری 

سازی فناوری عقب هستیم.
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24هزار میلیارد ریال، گردش 
مالی بانک ملت در اصفهان 

مدیر امور ش��عب بانک ملت اس��تان اصفهان گفت: گردش 
مالی بانک ملت 24 هزار میلیارد ریالی در اس��تان است که 
از این می��زان 36 درصد بخش بازرگان��ی، 55 درصد بخش 
صنعت، معدن و کشاورزی و 9 درصد نیز در بخش ساختمان 

بوده است. 
حسن روستا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که در استان 
اصفهان  ش��عبه بانک ملت در حال فعالیت اس��ت، افزود: از 
این تعداد 80 ش��عبه در شهر اصفهان هس��تند. وی تصریح 
کرد: همچنی��ن در اصفهان ی��ک هزار و 600 نفر پرس��نل 
بانک ملت هستند که به مردم خدمات ارایه می دهند. مدیر 
امور شعب بانک ملت اس��تان اصفهان به تعامل با صنایع در 
 استان نیز اش��اره و اظهار کرد: هیچ مشکلی با گروه صنعتی 
گیتی پس��ند نداریم و آماده خدمت رس��انی به آنها بوده و 
هس��تیم. وی با بیان این که تا به امروز در کل کش��ور بانک 
ملت حرف نخس��ت را می زند، تأکید کرد: همچنین باید در 
نظر بگیریم که از نظر برنامه عملیاتی باید کاری کنیم که در 
استان نقش اصلی را ایفا کنیم. روستا به حضور بانک ملت در 
امور مختلف اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز 
29 نقطه به منظور مدرسه سازی در دستور کار قرار گرفته و 

این بانک در حال انجام این عملیات است. 
وی با اش��اره به این که پرداخت قرض الحس��نه به زندانیان 
جرائم غیرعم��د نی��ز از دیگر اقدام��ات بانک ملت اس��ت، 
تصریح کرد: ب��ا توجه به می��زان جرائم غیرعم��د، وام های 
مورد نیاز به زندانیان ارایه می ش��ود. روس��تا ب��ه30 بهمن 
که سالروز خصوصی ش��دن بانک ملت است اش��اره کرد و 
افزود: امسال چهارمین سالی است که بانک ملت خصوصی 
شده است. وی با تأکید بر این که س��ودآوری بانک در مدت 
خصوصی ش��دن مطلوب بوده، افزود: همچنین بانک ملت 
در برخی دیگر از پروژه ه��ا همچون ثبت ن��ام عمره مفرده 
اقدام کرده است. مدیر امور شعب بانک ملت استان اصفهان 
با بیان این ک��ه400 هزار نفر در اس��تان اصفه��ان ثبت نام 
 عمره داش��ته ایم، تصریح کرد: بانک در بخ��ش اجتماعی و 
غیر اجتماعی بدون مشکل ورود می کند. وی با اشاره به این 
که س��االنه مبلغ یک هزار میلیارد ریال س��همیه به منظور 
تسهیالت مش��خص شده اس��ت، اظهار کرد: همه بانک ها و 
شعب مربوط بانک ملت نس��بت به ارایه تسهیالت مناسب 
اقدام کرده اند. روستا با بیان این که در بحث خوداشتغالی ها 
نیز بانک ها فعالیت کرده ان��د، گفت: در کارگروه اش��تغال، 

بانک ها صد درصد پرداخت داشته اند.

گزارش

این روزها ورزش رنگ و هوای سیاسی و اقتصادی به خود گرفته و 
اقتصادی ها و سیاسی ها و آنهایی که عالقه ای ولو اندک به ورزش 
دارند نیز دستی به سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی در ورزش برده 
اند و گویی مد شده که مدیران صنعتی، ورزش��ی شوند و این که 
مدت هاست نام تیم های ورزشی با بنگاه های اقتصادی و صنعتی 
مزین شده و معلوم نیست سرانجام این رنگ و بوی سخت صنعت در 
فضای نرم ورزش به کدام ناکجاآبادی خواهد رسید. صنعت یا گروه 
صنایع و معادن یکی از بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود 
که به عنوان مولد حرکت اقتصادی کش��ور هم��واره مطرح بوده و 
 البته نباید از نظر برد که این گروه چندین سال در کشور توانسته 
تأمین کننده اصلی برای نیازهای مادی ورزش کشور به ویژه فوتبال 
یا بعضی از رشته های ورزشی محسوب شود و می توان از آن به عنوان 

یک نقش اساسی و ریشه ای نام برد. 

  صنعت رل اصلی را در ورزش کشور ایفا می کند
لذا می توان گفت در ورزش کشور نقش اساسی و اصلی را صنعت 

بازی می کند که ب��ه عنوان مثال می توان به ش��رکت های بزرگی 
همچون ذوب آهن، فوالدمبارکه، فوالد خوزس��تان، سایپا و ایران 
خودرو و چندین و چند شرکت بزرگ صنعتی اشاره کرد که همواره 
نامشان در ورزش بر سر زبان ها بوده اس��ت. البته ورزش در حوزه 
صنعت نتوانس��ته جایگاهی پیدا کند که اگر هزینه سازی و هیچ 
تأثیر مثبتی در صنعت کشور نداشته است و هیچ گاه نتوانسته جهت 
سالمت و ارتقای س��طح ایمنی کارکنان و سالمتی مجموعه های 
صنعتی نقش خوبی  ایفا کند، پس می ت��وان گفت که صنعت در 
ورزش توانسته نقش بس��زایی ایفا کند، اما در کشور ما عکس این 
جمله  مشهود است. در همین راستا کرامت جهانگرد، رییس اسبق 
سازمان صنایع و معادن استان اصفهان که س��ابقه درخشانی در 
فعالیت های تولیدی و صنعتی دارد و به صورت تخصصی اقدامات 
درخور توجه ای انجام داده، بر این باور اس��ت که در صنایع بزرگ 
کشور، ورزش به عنوان هدف اصلی تعریف نشده و اسپانسر بودن 
 صنعت برای باش��گاه های ورزش��ی یک ضرورت و الزام نیس��ت. 
به عنوان مثال، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با 40 سال قدمت 

که در طراحی اولیه مقرر شد هشت میلیون تن تولید این شرکت 
باشد اما در حال حاضر تولید این شرکت2/5 میلیون تن است. البته 
نباید فراموش کرد که وظیفه اصلی صنع��ت، تولید مواد کاالهای 
صنعتی بوده و هست و هزینه های ناش��ی از تولید مواد سرمایه ای 
صنعت باید درون خود آن هزینه  ش��ود و به دنبال اهداف صنعتی 
باش��د، نه این که این بودجه های بسیار سنگین صرف هزینه های 
ورزشی ش��ود. البته س��رمایه ای که در ورزش هزینه شده حدود 
چهار هزار میلیارد تومان است که این هزینه ها فقط صرف چندین 
باشگاه ورزشی شده است، در صورتی که اگر این سرمایه را از صنعت 
خارج نکرده و در همان صنعت هزینه کنیم، بدون ش��ک می توان 
به دو هدف یا چندین هدف عالی در کش��ور رسید. براساس قانون 
شرکت های صنعتی باید یک صدم درصد از هزینه ها صرف ورزش 
شود و بدون شک این یک صدم درصد باید صرف امور فرهنگیان و 
فرهنگ شود. ورزش نیز جزء یکی از شاخه های فرهنگ است و بدون 
شک در ایران  ورزش گوی س��بقت را از مدیران فرهنگی گرفته و 
توانسته بخش اعظمی از این هزینه ها را دریافت و صرف ورزش کند.

باشگاه های ورزشی دنیا به صنعت تبدیل شده اند
البته در یک نگاه اجمالی به باش��گاه های ورزش��ی بزرگ جهان، 
متوجه می شویم که این باش��گاه ها خودکفا هستند و هزینه های 
خود را از اقدام��ات برنامه ریزی ش��ده تأمین م��ی کنند و جهت 
تأمین سرمایه به هیچ کجا وابسته نیستند و توانسته اند در ورزش 
جهان نقش بس��زایی را ایفا کرده و خود را ب��ه عنوان یک صنعت 
در ورزش جهان مطرح کنند. البته این مس��أله در کشور ما عکس 
است و باشگاه های  ورزشی وابستگی کامل به بودجه های دولتی و 

صنعتی دارند. 

ورزش قدردان سرمایه های صنعتی نبود 
هر قدر از زمانی که صنعت در ورزش هزین��ه کرده جلوتر بیاییم، 
متوجه می شویم  ورزش نتوانس��ت قدردان سرمایه های صنعتی 
باش��د و بازیکنان میلیاردی به ویژه در فوتبال تنها مصرف کننده 
این هزینه ها بودند و هیچ افتخاری را ب��رای این ورزش به ارمغان 
نیاوردند. باید به این نکته نیز توجه کنی��م که این بودجه ها بدون 
هدف و از س��وی دولت، بخش و گروه صنایع معادن تأمین شده و 
باشگاه ها هیچ برنامه ای نداشته و بدون دغدغه حاضر به پرداخت 
این گونه پول ها می شوند؛ چون هیچ زحمتی برای آن کشیده نشده 
است. بدون شک با این گونه رفتارها که بودجه های صنعتی و دولتی 
را صرف ورزش کنیم راه به جایی نبرده و در همان جایی که هستیم 
و می مانیم، این در حالی اس��ت که هیچ زمان از یاد نمی بریم که 
صنایع به منظور فرار از مالیات عالقه وافری به ورزش پیدا کرده و 
حاضر به پرداخت هزینه های گزاف برای ورزش شدند که البته در 
سال های اخیر این مسأله تنها مشکل ساز بوده و تنها هزینه های 
صنعت، بر باد ورزش��ی رفته که هیچ افتخاری را به ویژه در حوزه 

ورزش فوتبال ایجاد نکرده است. 

ورزش، بهانه ای برای فرار صنعتی ها از برخی تعهدات

حمایت از ورزش یا فرار از مالیات؟

معلوم نیس�ت مهره مار ورزش، گریبان صنعت را گرفته یا پول های کالن صنعتی به مزاج برخی   مرضیه
ورزشی ها خوش آمده که میز این دو، تلفیق شده است؛ اتفاقی که می توانست در صورت هدایت  زارع

صحیح، صنعت و ورزش ما را متحول کند ولی متأسفانه تنها وس�یله ای برای فرار صنعتی ها از 
برخی تعهدات مالی شده است. در هر صورت در این بازی صفر و یک اقتصاد ایران، یا باید صنعت صفر شود یا ورزش.

ت[
س تزیینی اس

]عك

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

احضار
7089 چون آقای حمیدرضا صالحی فرزند علی شکایتی علیه آقایان 1- محمد پری سوز 
و 2- محس��ن معروف به کچل مبنی بر 1- مش��ارکت در سرقت 2- ایراد ضرب و جرح 
عمدی و مشارکت در آدم ربایی و سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911182 
ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 92/1/6 ساعت 9 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 17417 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7334 ش��ماره اجرائیه: 9110420351900145، شماره پرونده: 8809980351900960، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 881004، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9009970369801512 ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ دادنامه 
توس��ط دادگاه مجری حکم سه نفر کارش��ناس جهت ارزیابی سه دانگ باقیمانده پالک 
من��درج در بند یک تعیین می گردد و پس از ارزیابی محک��وم علیه غالمرضا علیان نام 
پدر: خیراله نش��انی: اصفه��ان خ کاوه خ حجتیه قائم دوم بن بس��ت بهرامی آخرین بن 
بست پ 189 مکلف می باشد ثمن سه دانگ مذکور را مطابق با نظریه هیئت کارشناسی 
ظرف مدت چهارماه از تاریخ ابالغ نظریه کارشناس��ان به محکوم له یا وکالی ایشان یا 
به صندوق س��پرده دادگستری واریز نماید در این صورت محکوم لها مریم کاظمی نام 
پدر: عباس نشانی: اصفهان خ کاوه خ حجتیه قائم دوم بن بست بهرامی آ خرین بن بست 
پ 189 با وکالت خانم زهرا سعادت نیز مکلف خواهد بود که حداکثر ظرف مدت پانزده 
روز از تاریخ پرداخت ثمن سه دانگ مذکور، مقدمات تنظیم سند را فراهم نموده و آن را 
در یکی از دفاتر ثبت اس��ناد رسمی به نام محکوم علیه منتقل نماید ضمنًا طرفین نسبت 
به نظریه هیئت کارشناسی اعتراضی نخواهند و نظریه هیئت مزبور قاطع دعوی خواهد 
بود همچنین هزینه کارشناس��ی براساس احتساب دادگاه به صورت بالمناصفه برعهده 
طرفین می باش��د همچنین محکوم لها به محکوم علیه وکالت بالعزل در ضمن عقد صلح 
الزم داد تا در صورت امتناع از انجام تش��ریفات تنظیم س��ند رسمی سه دانگ از پالک 
ثبتی 5000/305 بخش پنج اصفهان محکوم علیه حق دارد به تنهایی و به وکالت از ناحیه 
محکوم لها مقدمات الزم را جهت تنظیم س��ند رس��می به نام خود را انجام داده و کلیه 
استعالم های الزم از مراجع مربوطه را دریافت و نهایتًا ملک مزبور را به نام خود منتقل 
نماید )سه دانگ از پالک فوق( هزینه های نقل و انتقال و سایر هزینه های مربوطه اعم از 
دارایی، شهرداری و غیره بصورت بالمناصفه برعهده طرفین می باشد و چنانچه شرایط 
و تعهدات مندرج در بند 3 دادنامه در مواعد معین ش��ده انجام یابد محکوم لها نسبت به 
اجرت المثل ادعایی و احتمالی خود حقی نداش��ته و نخواهد داشت در غیر صورت فوق 
از تاریخ یوم جاری 90/12/25 محکوم علیه متعهد خواهد بود که اجاره بهای س��ه دانگ 
از ملک مذکور را وفق اجاره بهای روز به محکوم لها پرداخت نماید. ضمنًا پرداخت مبلغ 

500/000 ریال بابت حق االجرا بر ذمه محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د. 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 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 حکم و پرداخ��ت 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 متعس��ر 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 میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7335 ش��ماره اجرائیه: 9110420350900445، شماره پرونده: 9109980350901456، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911471، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9109970350901778 محکوم علیه ش��رکت س��بزینه 
گس��تر فردوس برین نش��انی: شهرک نگین خدمات ش��هری منطقه 12 محکوم است به: 
1- پرداخ��ت مبلغ 43/738/000 ری��ال و پرداخت حق بیمه خواه��ان از تاریخ 90/2/1 
ت��ا 91/1/31 در ح��ق محک��وم ل��ه عبداله زارع ن��ام پدر: عباس نش��انی: به��رام آباد 
اصفه��ان بعالوه پرداخ��ت مبلغ 500/000 ری��ال بابت حق االجرا. محک��وم علیه مکلف 

اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آن را به 
موق��ع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د. 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 
اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت جام��ع دارایي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم 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 متعس��ر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 
34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي 
مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 

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

ابالغ رأی
7336 ش��ماره دادنامه: 9109970350100695، شماره پرونده: 9009980350100846، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900852، خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش ش��یرانی به 
نشانی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای ک 23 دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقای 

محمدرض��ا امان گینگانی 2- آقای محس��ن جدیدی 3- آقای مجتب��ی جدیدی همگی به 
نشانی رهنان خ شریف شرقی مبل جمشیدی، 4- خانم اکرم رحمتی نیا به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: آقای آرش ش��یرانی به وکالت از بانک ملت 
ب��ه طرفیت خانم اکرم رحمتی نیا فرزند جواد و آقای��ان محمدرضا امان گینگانی فرزند 
نعمت اله 2- مجتبی جدیدی فرزند عزیزاله و محسن جدیدی فرزند عزیزاله دادخواستی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ بیس��ت و نه میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره سفته به 
شماره 656423 تاریخ واخواست 90/3/10 به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 
وفق قرارداد )18 درصد( در تاریخ 90/8/8 تقدیم نموده است. خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی اخطاریه درجلس��ه رسیدگی ش��رکت ننموده و ایرادی نسبت به مستندات ارائه 
ش��ده ننموده اند. با عنایت به مراتب فوق خواس��ته ثابت مستنداً به مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 249 و 
304 و 309 و 403 قان��ون تجارت و 23 قانون مدنی، خواندگان را متضامنًا به پرداخت 
مبلغ بیس��ت و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه 
آن از تاریخ واخواست تا زمان وصول وفق قرارداد منعقده و پرداخت هزینه واخواست 
و خسارت تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست وفق تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و همچنین پرداخت کلیه خسارت دادرسی از جمله حق الوکاله و ششصد و پنجاه و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد. راجی- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
7343 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد اصالتًا در 
پرونده کالس��ه 910526 و نیابتًا از ش��عبه نهم اجرای احکام کیفری اصفهان به کالسه 
910598 مربوط به خواهان محس��ن خرازی دهکردی و خوانده فرهاد هاش��می فرزند 
حس��ین به آدرس خ حس��ین آباد مقاب��ل بانک صادرات نبش کوچه س��یروس پ 481. 
بخواس��ته مطالبه طلب مجموعًا با احتس��اب خسارات آن ش��امل هزینه دادرسی هزینه 
کارشناس��ی و هزینه نش��ر جمعًا بمیزان 52/332/419 ریال باب��ت مطالبات در پرونده 
اصلی و مبلغ 119/755/000 در پرونده ش��عبه نهم اجرای کیفری و 2 حق االجرا بمبلغ 

4/200/000 ریال و 5/800/000 مجموعًا بمبلغ 182/087/419 ریال اقدام به برگزاری 
مزایده جهت فروش 4/6 حبه از 36 حبه سهم مالکیت فرهاد هاشمی از پالک ثبتی 1651 
بخش 5 ثبت اصفهان از س��اعت 8 الی 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1391/12/16 در 
محل خ نیکبخت دادگس��تری کل اصفهان طبقه س��وم اتاق 302 بنماید. طالبین خرید می 
توانن��د 5 روز قب��ل از مزای��ده از محل ملک واقع در اصفهان خ حکیم نظامی خ حس��ین 
آباد کوچه س��یروس پالک 481 بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه ارزیابی شده توسط 
کارشناس آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را به حساب 
س��پرده دادگس��تری واریز و فیش آن را به همراه داش��ته باش��د. و باالترین قیمت را 
پیش��نهاد نماید. نظریه کارشناس به شرح زیر می باشد: محل مورد بازدید یک مجموعه 
سه طبقه ش��امل زیرزمین همکف و طبقه اول بصورت تجاری می باشد در زیرزمین و 
همک��ف هر کدام 27 مترمربع مس��احت دارند و طبقه اول دارای 33 مترمربع مس��احت 
دارد دارای سه کنتور برق یک کنتور آب و یک کنتور گاز است سقف ها تیرآهن و آجر 
دیوارها آجری پنجره فلزی دارد. لذا با توجه به قدمت، موقعیت، عوامل مؤثر، انشعابات، 

کوچکی مس��احت عرصه و اعیانی و غیره ارزش هر س��ه طبق��ه در صورت دارا بودن 
س��ند مالکیت و پروانه کس��ب تجاری بمبلغ 285 میلیون تومان می باش��د که سه دانگ 
س��هم مالکیت فرهاد هاش��می 142 میلیون و 500 هزار تومان برآورد می گردد. ضمنًا 
قیمت پایه مزایده 182/087/419 ریال اعالم می گردد. اجرای احکام ش��عبه دوم حقوقی 

دادگستری اصفهان

فقدان سند مالکیت
7344 شماره: 6479 آقای سید مرتضی طبائیان فرزند سید میرزا آقا احدی از ورثه سید 
میرزا آقا باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی 
ش��ده و مدعی است که اس��ناد مالکیت 2 سهم مشاع از 1200 س��هم ششدانگ مزرعه 
حسین آباد پالک 26 اصلی دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 547 
دفتر 25 امالک بنام آقای همایون کاظمی س��ابقه ثبت و س��ند مالکیت داشته و طی سند 
انتقال 2208 مورخ 1323/1/29 دفتر 50 اصفهان تمامت مالکیت خود را به س��ید میرزا 
آقا طبائیان انتقال نموده و معامله دیگری انجام نش��ده، در اثر اسباب کشی مفقود شده 
اس��ت، نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نامبرده را نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

فقدان سند مالکیت
7345 ش��ماره: 6479 آقای سید مرتضی طبائیان فرزند س��ید میرزا آقا احدی از ورثه 
س��ید میرزا آقا باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا 
گواهی ش��ده و مدعی اس��ت که اس��ناد مالکیت 1 سهم مش��اع از 1200 سهم ششدانگ 
مزرعه حس��ین آباد پالک 26 اصلی دهستان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 499 دفتر 25 امالک بنام آقای همایون کاظمی س��ابقه ثبت و سند مالکیت داشته 
و طی س��ند انتقال 2209 مورخ 1323/1/29 دفتر 50 اصفهان تمامت مالکیت خود را به 
س��ید میرزا آقا طبائیان انتقال نموده و معامله دیگری انجام نشده، در اثر اسباب کشی 
مفقود ش��ده است، نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نامبرده را نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره

ابالغ اجرائیه
7346 ش��ماره اجرائیه: 9110420351400436، شماره پرونده: 9009980351400834، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900834، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنام��ه 9109970351400988 محکوم علیه ابوالقاس��م هنرمند ن��ام پدر: محمد کاظم 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال 235 
سهم از 2503 از 8 حبه مشاع از پالک 11549/6 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان به عنوان 
اصل خواس��ته و همچنین پرداخت مبلغ 1/025/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له محمدرضا اس��ماعیلی نام پدر: 
علی حسین نشانی: اصفهان خ عالمه امین محله سپرده خلیل آباد ک ش جعفر فروتن پ 
44 با وکالت علیرضا مختاری نام پدر: قدمعلی نش��انی: اصفهان خ ش��یخ بهایی نرسیده 
به چهارراه آذر روبروی بانک س��په ساختمان موثق ط 1 و مبلغ 2/555/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائی��ه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه 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 باشد و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 

ی��ا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون 
اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. مرتضایی- مدیر دفتر 

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7347 ش��ماره اجرائیه: 9110420350300472، شماره پرونده: 9109980350300514، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910514، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350303514 و ش��ماره دادنام��ه غیاب��ی مربوط��ه 9109970350301159 
محک��وم علیهما 1- محس��ن صدری کرمی نام پدر: علی 2- عل��ی نصرآزادانی نام پدر: 
محمدعل��ی 3- امیر ص��دری کرمی نام پدر: جعف��ر همگی مجهول الم��کان به صورت 
تضامن��ی محکومند به پرداخت مبلغ 74/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت دیرکرد از تاریخ مطالبه 
لغایت زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس 
تعرف��ه قانونی در حق محکوم ل��ه تعاونی اعتباری ثامن االئمه نش��انی: اصفهان خ جی 
مقابل خ تاالر سرپرس��تی تعاونی اعتباری ثامن االئم��ه )ع( با وکالت احمد انصاری نام 
پدر: عیدی نش��انی: اصفهان م آزادی ابتدای هزارجریب س��اختمان فراز ط 1 واحد5. و 
پرداخ��ت مبلغ 3/700/000 ریال 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 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 قسمت اجرا تسلیم 
کن��د. 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 میباش��د به م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني 
مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 
آبان 1377 توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7348 شماره دادنامه: 9109970350201716، شماره پرونده: 9109980350200786، 
9109980350201104، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910799، 911130، خواهان ها: آقای 
حسین سلیمانی با وکالت آقای اسحاق صفری به نشانی شاهین شهر خ فردوسی فرعی 
1 غربی جنب پس��ت بانک دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقای عباس��علی رفیعی، 2- آقای 
عباس��علی رفیعی همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: مطالبه طلب، 2- مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
اس��حاق صفری به وکالت از حسین س��لیمانی بطرفیت آقای عباسعلی رفیعی بخواسته 
مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
87/1/1 با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق رسید عادی استنادی 
خواهان و تصویر مصدق دادنامه 838-88/6/23 صادره از شعبه 110 کیفری اصفهان 
که حکایت از قبول بدهی به میزان خواس��ته از س��وی خوانده دارد و با توجه به تعیین 
وقت رس��یدگی و ابالغ آن به خوانده و عدم حضورش و ارسال الیحه دفاعیه در جلسه 
دادرس��ی و بالتعرض گذاش��تن ادعای خواهان دادگاه با توجه به ارائه اصل رسید در 
جلسه دادرسی از سوی وکیل خواهان که حکایت از اشتغال ذمه مدیون دارد دعوی وی 
را محمول بر صحت دانس��ته و مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 آیین دادرسی 
مدنی خوانده را به پرداخت دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله بدوی و 
خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم که از سوی مدیر اجرای 
حکم مورد محاس��به ق��رار می گیرد در حق خواهان محکوم م��ی نماید و در خصوص 
مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه از مورخه 87/1/1با توجه به عدم مطالبه حقوقی طلب در 
مورخ��ه مذکور دعوی وی صحیح نبوده و حک��م به بی حقی وی صادر می گردد. رأی 
ص��ادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در 
محکم��ه صادرکننده رأی بوده و پس از بیس��ت روز دیگر قاب��ل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. معقولی- رئیس ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی

خبر ویژه

اصغر فرهادی به داد کشتی برسد 
در پی اعالم خبر حذف کش��تی  از رقابت های المپیک، علیرضا دبیر می گوید، برای جلوگیری از 
حذف کشتی از المپیک باید فضای سنگین رسانه ای به راه انداخت و از قدرت کشورهای غیرمتعهد 
استفاده کرد. او  حتی می گوید اصغر فرهادی با چهره جهانی اش می تواند از حذف کشتی جلوگیری کند.
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 بازداشت امین زندگانی
 در فرودگاه لبنان 

امین زندگانی بازیگر فیلم »شهابی 
از جن��س بل��ور« ک��ه در لبنان 
فیلمبرداری شده است، به دلیل 
طوالنی شدن مدت فیلمبرداری 
و مشکل روادید، در فرودگاه این 

کشور بازداشت شد.
به نقل از خبرگزاری فارس، امین 
زندگان��ی بازیگر فیلم »ش��هابی 
از جنس بل��ور« ب��ه کارگردانی 
محمدرضا اس��الملو که در لبنان فیلمبرداری ش��ده است، به دلیل 

مشکل روادید در فرودگاه این کشور بازداشت شد.
ایران با لبنان لغو روادید است و مسافران ایرانی و لبنانی در هر سفر به 

مدت یک ماه اجازه اقامت دارند.
علیرغم این مسأله به دلیل مشکالت جوی در لبنان و طوالنی شدن 
مدت فیلمبرداری این فیلم، مدت اقامت اعضای گروه بیش از یک ماه 
بوده است که به همین دلیل برای امین زندگانی یکی از این اعضای 

گروه مشکالتی ایجاد شده است.
مسئوالن ایرانی در لبنان در تالش هستند در اولین فرصت، مشکل 

این بازیگر خوب سینمای ایران برطرف شود و وی به ایران بازگردد.

پهلوان آواز
مس��تند زندگینامه حس��ین خواجه امیری )ایرج( منتش��ر شد. مستند 
داستانی »پهلوان آواز« کاری از داریوش بابائیان و بهروز خلجی به تازگی 

در قالب دی وی دی وارد بازار نمایش خانگی شده است.
 ساخت این مستند هش��ت س��ال به طول انجامیده و نکته حائز اهمیت 
در آن، حجم ب��االی مصاحبه های اختصاصی زنده ی��اد منوچهر نوذری 
 و گروه سازنده این فیلم با حس��ین خواجه امیری است. چنگیز جلیلوند، 
زنده یاد رضا ارحام صدر و... از دیگر چهره های شناخته شده ای هستند 
که در این مستند درباره شخصیت و کارنامه هنری ایرج صحبت می کنند. 

عنصر جالب در این می��ان، تصاویری از 
محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیعی 
در پوس��ترهای این مس��تند اس��ت که 
عکس هایشان برای نخستین بار در این 
تیراژ و به این ش��کل منتشر شده است. 
این فیلم ب��ه بخش های مختلف زندگی 
حسین خواجه امیری )ایرج(می پردازد. 
حس��ین خواجه امی��ری متخل��ص به 
ایرج متولد 1313 در کاش��ان و یکی از 
موفق ترین خوانندگان عرصه موسیقی 

سنتی است. 

 فهم دینی مردم 
در پیوند عرفان و دین

عرفان و دین در کش��ور م��ا پیوندی تنگاتنگ و بس��یار 
نزدیک دارد. عرفان ایرانی وقتی در کنار اعتقادات دینی 
و مذهبی قرار می گیرد، ب��رای مخاطب ایرانی از اهمیت 
بیشتری برخوردار می ش��ود، زیرا درک نسبی مخاطب 
از مسائل عرفانی و پیوند این نوع مس��ائل با ناخودآگاه و 
مطالعات پراکنده ایرانی ها باعث می ش��ود تا مردم درک 

بهتر و عاشقانه تری از مسائل دینی پیدا کنند.
 در این میان تلویزی��ون با پخش س��خنرانی افرادی که 
بتوانند پیوند مناسبی میان عرفان و مذهب برقرار کنند، 
می تواند در راه افزایش س��طح فهم دینی مردم گام های 

مؤثری بردارد.
پخش برنامه هایی که از سخنرانان محقق در عرفان و دین 
اس��تفاده می کنند، عالوه بر جذابیت برای مخاطبان به 
 صورت کلی و عمومی، فهم آنها را از دین افزایش می دهد.

عرفان به مس��ائل عاش��قانه و دوس��تی و مهر به خداوند 
صحبت می کند و دین که مسائل اخالقی را مطرح می کند 
و پیام خداوند را برای انسان ها به ارمغان می آورد، وقتی 
در کنار عرفان قرار می گیرد رن��گ و بوی قابل فهم تری 

برای عموم مخاطبان می یابد.
این نوع برنامه ها، می توانند مخاطبان جوان را به توجه و 
بهره گیری از برنامه های مذهبی نیز عالقه مند کنند. به 
این خاطر که هر اندازه مسائل دینی به فطرت و ناخودآگاه 
افراد گره بخورد، فهم و درک آن برای ش��خص آس��ان تر 
صورت می گیرد و به همان نس��بت پایبندی شخص به 

مسائل دینی را در بر خواهد داشت.
عرفان ایرانی – اس��المی که در آثار اهل ادب و هنر کهن 
ایران تجلی دارد و نمود توجه به مسائل دینی و گره زدن 
آن با عرفان با هدف بیان مسائل مختلف دینی و اخالقی، 
از طریق بیان قصه و اش��عار نغز و مفاهی��م بلند و فاخر را 
می توان در آن به خوبی مش��اهده کرد، برای تش��ریح و 
تفسیر و حتی بیان مفهوم این نوع اشعار نیازمند محقق 
 یا محققانی اس��ت که این مس��ائل و مفاهیم را با کالمی 

همه فهم و فراگیر برای مخاطبان بیان کنند.
بنابراین الزم اس��ت مدیران تلویزیون ه��م برای این که 
 مس��ائل دینی، بهتر در جامع��ه رواج پیدا کن��د و هم به 
 این جهت ک��ه مخاطب��ان عالقه من��د ب��ه برنامه های 
 تولید شده توس��ط س��خنرانان آگاه از مس��ائل دینی و 
عرفانی آگاهی پیدا کنند، در پیون��د عرفان ودین تالش 

کنند.
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زنده یاد خس��رو ش��کیبایی، تنه��ا در فیلم »خواه��ران غریب« 
به صورت ج��دی خوانندگی ک��رد، عالق��ه اصلی او ب��ه دکلمه 
اش��عار ش��اعرانی چون حافظ و س��هراب س��پهری بود و همین 
باعث ش��د تا دکلمه آلب��وم هایی چ��ون »نامه ها و نش��انی ها«، 
»مهربانی«، »پریشانی« و »مس��افر« را روانه بازار موسیقی کند. 
 از مرحوم حسین پناهی نیز 14 دکلمه زیبا به یادگار مانده است.

قدیمی ترین تجربه پرویز پرس��تویی هم در زمینه موس��یقی به 
دکلمه در آلبوم »دوستت دارم« ناصر عبداللهی برمی گردد. وی 
 پیش از آن با رس��ول نجفیان همکاری و در آلبوم »بی بی جان«

ترانه های نجفیان را دکلمه کرده بود. در آلبوم »بابایی« هم روی 
آهنگ های بیژن مفید، اشعاری را دکلمه کرده است. 

 آلب��وم »کودکانه« که در س��ال۷۲  مه��ران مدی��ری، خواندن 
ترانه هایش را ب��ر عهده گرفته ب��ود می تواند نخس��تین فعالیت  
مدیری در در عرصه خوانندگی باش��د. وی س��پس کاس��تی به 
 نام »دلتنگی ه��ا« را به بازار فرس��تاد ک��ه در آن، اش��عار  هاتف 

علی مردانی را دکلمه کرده بود.
آلب��وم »از روی س��ادگی« با موس��یقی زن��ده یاد باب��ک بیات 
 و فردی��ن خلعتب��ری، دیگ��ر کار مدی��ری در این حوزه اس��ت. 
مدیری س��پس به گروه موس��یقی کوبه ای »دارکوب« پیوست و 

کنسرت بزرگی را به یاد زنده یاد خسرو شکیبایی اجرا کرد.
امیرحسین مدرس  اولین آلبوم خودش را با نام »ماه نی« منتشر 
کرد که بازخوانی نوحه های قدیمی و فراموش ش��ده ایرانی بود و 
صدا و اجرای زیبای مدرس واقعا جان دوباره ای به این نوحه ها داد. 
امیر حسین مدرس جدیدترین آلبوم خود را با نام »خورشید« با 
 همکاری امین تارخ در سال1390 روانه بازار موسیقی کشور کرد.

از شهاب حسینی، آلبوم »رایا« منتشر ش��ده است. او درباره این 
آلبوم گفته است :می خواستم کاری جدا از بازیگری داشته باشم. 
دوس��ت داش��تم به عنوان یادگار، در این اثر، امضایی از خودم به 

جا بگذارم.
صدای محمدرضا فروتن در»شب یلدا« اثر کیومرث پور احمد، پس 

از شنیده ش��دن برای اولین بار،  به یادماندنی شد و بعد از آن بود 
که  به فروتن پیشنهاد شد تا اجرای ترانه های دیگری را هم انجام 

دهد، اما او نپذیرفت. 
امین حیایی، تا به حال در دو فیلم »سرود تولد« و »بوی بهشت« 
خوانندگی کرده است. س��از تخصصی اش گیتار است و خودش 

می گوید که نوازندگی را بیشتر از خوانندگی دوست دارد. 
رضا عطاران، بازیگر و کارگردانی اس��ت ک��ه گاهی هم صدایش 
را امتحان می کن��د. او در »کوچ��ه اقاقیا« تران��ه ای را خواند که 
باید قدیمی، گرامافونی و فالش به نظر می رس��ید. وی در »متهم 

گریخت« و »ترش و شیرین« هم رپ خوانی کرده است.
 شاید باورتان نش��ود که ابوالفضل پورعرب هم آهنگساز بود و هم 
ترانه سرا. او همراه س��تار اورکی که یکی از نزدیک ترین دوستان 
بابک بیات بود، فعالیت موسیقی را شروع کرد. او حتی برای تئاتر 
 »خس��یس« آهنگس��ازی کرد. پورعرب گاهی ترانه سرایی هم 

می کند و تا االن فقط ترانه های خودش را دکلمه کرده است.
نیکی کریمی، سال ۸۲ کاستی را با نام »تولدی دیگر« متشکل از 
مجموعه اشعار برگزیده فروغ فرخزاد منتشر کرد. بعد از آن کاری 
 جدی از این بازیگر مش��اهده نش��د و همان طور که خودش هم 

می گوید دکلمه این اشعار یک کار ذوقی بوده است.
موسیقی رشته تحصیلی پگاه آهنگرانی است و در کودکی به جای 
رفتن به مدرسه، در مدرسه موسیقی درس خواند؛ یعنی پیش از 
ورود به عرصه بازیگری، کار موسیقی انجام می داد. پگاه آهنگرانی 

در نوازندگی ویلون سل تخصص دارد.  
مهناز افش��ار نیز با بهرام رادان در آلبوم جدیدش همکاری کرد، 
اما ص��دای او هیچ وقت در این آلبوم ش��نیده نش��د و قطعه های 
دوصدایی این دو بازیگر در نهایت به دالی��ل فنی و با تصمیم هر 
دو نفر، از آلبوم بیرون گذاشته شد، اما افشار بیکار ننشست و این 
روزها  به عنوان همخوان و دکلمه کننده ترانه ها در آلبوم جدید 

روزبه نعمت اللهی معرفی شده است. 
الله اسکندری نیز چندی اس��ت دکلمه  شعرهای ملی و حماسی 
گروه»هوران« را بر عهده دارد. حتی بخشی از اشعار شاهنامه را نیز 
در این گروه موسیقی دکلمه کرده است. اعضای گروه »هوران«کار 
تلفیقی انجام می دهند و موسیقی سنتی ایران و موسیقی غربی را 

با هم تلفیق می کنند.
ناگفته نماند که این چند نام، تنها بخش کوچکی از خیل بازیگرانی 
است که هر روز نامشان به اسامی خوانندگان اضافه می شود و انگار 
تب خوانندگی شیوع بیشتری دارد، زیرا تمام بازیگران سینمای 
ایران را تب دار کرده اس��ت  و هر بار شاهد هستیم که یک ترانه یا 

دکلمه  از آنها به گوش می رسد.

همه این روزها می خوانند 

میکروفن؛ ابزار تازه بازیگران در سینما

گروه  این  روزها خبرهای فراوان�ی از ورود بازیگران به عرصه های دیگر هنری و ادبی می ش�نویم؛ 
خبرهایی که اگر زمانی با آن مواجه می ش�دیم، برایمان تازگی داش�ت، ولی حاال این خبرها فرهنگ

چندان ما را متعجب نمی کند. شاید یکی از دالیل آن عالوه بر جذابیت حضور در عرصه های 
دیگر هنری، جذابیت دنیای خوانندگی باشد که بازیگران را ازصحنه بازی خسته می کند وبه سمت استودیوهای 

شیشه ای فرا می خواند و برای رهایی از این خستگی به دنبال حضور در عرصه های دیگر هنری هستند.
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ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7362 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای حس��ین کاظمی فرزند محمد شکایتی علیه آقایان 1- 
ن��ادر مخت��اری 2- مهرداد صادقی فرزن��د ربیع اله دایر برکالهب��رداری و ربودن مال غیر 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 911260 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 18145 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7363 نظر به اینکه آقای افش��ین کاظمی به اتهام مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح با چاقو 
حس��ب شکایت آقایان مهرداد و مس��عود حیدری فرزندان صفرعلی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 910629 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهي در ش��عبه 15 بازپرسی دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 18149 دفتر ش��عبه 15 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7364 نظر به اینکه آقای س��هیل سیماوی فرزند سمیر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و 
تخریب حس��ب ش��کایت آقای داوود مرادی فرزند علی اکبر از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 912409 د 34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ممکن نگردیده بدین وس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهي در ش��عبه 34 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر ش��ود در صورت عدم حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 18150 دفتر ش��عبه 34 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7365 نظ��ر ب��ه اینکه آقای محمدرضا پهلوانی فرزند یداله ب��ه اتهام تصادف جرحی فرار از 
صحنه تصادف حس��ب ش��کایت خانم مرجان ایمانی فرزند یوسف از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 911660 د 34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهي در ش��عبه 34 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش 
حاضر ش��ود در صورت عدم حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد ش��د. م الف/ 18151 دفتر ش��عبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7366 نظر به اینکه آقای حامد مختاری به اتهام ضرب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت خانم 
طاهره ش��فیعیون فرزند اصغر از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911343 د 32 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین 
وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه 32 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 18152 دفتر شعبه 

32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
7367 ش��ماره پرونده: 343/91 مرجع رس��یدگی: شعبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: احمد بابایی فرزند غالمحس��ین به آدرس اصفهان س��ه راه سیمین بلوار جانبازان 
کوی شهید مالکی بن بست شهید سخنوری پالک 115، خواندگان: 1- محمدعلی بابایی فرزند 
غالمحس��ین به آدرس خ امام خمینی شهرک کوثر کوی بالل پ 107، 2- طیبه بابایی فرزند 
غالمحس��ین به نش��انی: اصفهان خ رباط دوم مخابرات کوی ساحل بن بست ساحل 1 پالک 
60، 3- خدیجه بابایی فرزند غالمحس��ین به آدرس ملک ش��هر رباط سوم کوچه شماره 17 
فرعی هفتم دست چپ منزل سوم جنب سوپر پ 72 منزل نصراله اسدی، 4- نصرت صفری 
فرزند علی محمد به نش��انی اصفهان خ سه راه سیمین بلوار جانبازان کوی شهید مالکی بن 
بس��ت سخنوری پ 115. 5- حیدرعلی بابایی فرزند غالمحس��ین مجهول المکان، 6- عباس 

بابایی فرزند غالمحس��ین مجهول المکان، خواس��ته: انتقال سند، گردشکار: خواهان با تقدیم 
دادخواستی الزام خواندگان به انتقال رسمی 4 حبه از 12 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش 
دانگ پالک ثبتی 2954/2 بخش 5 ثبتی اصفهان مقوم به پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق 

خس��ارات دادرسی را نموده که در ادامه ش��عبه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان 
ب��ه نام آقای احمد بابایی فرزند غالمحس��ین به طرفیت خوان��دگان 1- محمدعلی بابایی 2- 
طیبه بابای��ی 3- خدیجه بابایی 4- حیدرعلی بابایی 5- عباس بابایی همگی فرزندان مرحوم 
غالمحس��ین 6- نصرت صفری فرزندعلی محمد به خواسته انتقال رسمی سند 4 حبه از 12 
حبه مش��اع هفتاد و دو حبه ش��ش دانگ پالک ثبتی 2954/2 بخش 5 ثبتی اصفهان را نموده 
اس��ت با توجه به اظهارات خواهان به ش��رح ستون و متن دادخواس��ت تقدیمی و اظهارات 
خواندگان ردیف اول، دوم، سوم، چهارم در جلسه رسیدگی مورخه 91/6/5 مبنی بر آمادگی 
کامل خود نس��بت به انتقال رس��می 4 حبه پالک ثبتی 2954/2 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
و عدم حضور خواندگان ردیف 5 و 6 علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی و جوابیه 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک اصفهان به ش��ماره 20501/ ج مورخه 91/6/6 و ارائه رسید 
عادی مورخه 80/6/18 مبنی بر دریافت مبلغ یک میلیون توس��ط آقای عباس بابایی از احمد 
بابایی و رسید عادی حیدرعلی بابایی مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیون تومان از آقای احمد 

بابایی ش��ورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 219-220-10-
220-223 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال سند رسمی و قطعی 4 حبه از 12 
حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالکثبتی شماره 2954/2 بخش 5 ثبتی اصفهان در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم 
و س��وم و چهارم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و رأی صادره نس��بت به خواندگان ردیف پنجم و ششم 
غیاب��ی و ظ��رف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف 20 روز 
پس از انقضای واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 

18408  شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7368 ش��ماره پرونده: 1415/90، ش��ماره دادنامه: 1859، خواهان: جواد الماسی به نشانی 
اصفه��ان خ پروین دوم جنب بانک انص��ار، خوانده: ایرج مهدور مجهول المکان، خواس��ته: 
مطالبه، جلس��ه حوزه 12 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان تشکیل است با بررسی 
محتویات پرونده و ختم دادرس��ی به ش��رح زیر مبادرت به رأی می نماید. رأی ش��ورا: در 
خصوص دعوی آقای جواد الماس��ی به طرفیت آقای ایرج مهدور به خواس��ته مطالبه مبلغ 
12/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 402541-89/8/10 و مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت دادرس��ی در جلس��ه ش��ورا شرکت 
ننموده است و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده بنابراین اشتغال ذمه وی 
محرز اس��ت و ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت خوان��ده را به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم طبق شاخص قیمت ها در حق خواهان که 

در اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رأی صادره غیابی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شوراس��ت و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در 

دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7369 شماره پرونده: 619/91 ش ح 1. نام اخطارشونده: سعید معماریان نام پدر: غالمحسین 
مجهول المکان، محل حضور: ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر شعبه اول خ بهشتی، وقت 
حضور: شنبه 91/12/26 ساعت 4/45 عصر، علت حضور: دعوی سعید طاهری بطرفیت شما 
مبنی بر الزام به انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت در وقت مقرر حاضر گردید. در ضمن 
جهت دریافت ضمائم دادخواس��ت به شورای حل اختالف اول خمینی شهر مراجعه فرمائید. 

شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7370  خانم گوهر زنگ زرد ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 12092 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 910/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رحمت اله کاکولی ورنوسفادرانی بشناسنامه 6 در تاریخ 
1389/12/18 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- محمد کاکولی ورنوسفادرانی فرزند علی اکبر ش ش 2 )پدر متوفی(، 2- گوهر 
زنگ زرد ورنوس��فادرانی فرزند رجبعلی ش ش 12092 )همس��ر متوف��ی( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7371آقای س��عید خانی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 22581 به شرح دادخواست به 
کالسه 909/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان ابراهیم خانی خوزانی بشناس��نامه 178 در تاری��خ 1391/9/21 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه 
شمس خوزانی فرزند مصطفی ش ش 91 )همسر دائمی متوفی(، 2- کرامت اله خانی خوزانی 
فرزند ابراهیم ش ش 2992 )فرزند(، 3- ابوطالب خانی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 14752 
)فرزن��د(، 4- مجی��د خانی خوزانی فرزن��د ابراهیم ش ش 1839 )فرزند(، 5- محس��ن خانی 
خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 19160 )فرزند(، 6- سعید خانی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 
22581 )فرزن��د(، 7- محمد خانی خوزانی فرزند ابراهی��م ش ش 7-010909-113 )فرزند(، 
8- ناص��ر خانی خوزانی فرزند ابراهی��م ش ش 19161 )فرزن��د(، 9- ناهید خانی خوزانی 
فرزن��د ابراهیم ش ش 5-034127-113 )فرزند(، 10- زهرا خانی خوزانی فرزند ابراهیم ش 
ش 5490 )فرزن��د(، 11- زهره خانی خوزان��ی فرزند ابراهیم ش ش 19159 )فرزند(. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
7372 آق��ای محمدرض��ا صادقیان لودریچه دارای شناس��نامه ش��ماره 230 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6522/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن صادقیان لودریچه بشناس��نامه 12 در 
تاری��خ 90/6/16 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت ب��ه: 1- فاطمه صادقیان لودریچه ش ش 2 )همس��ر متوف��ی(، 2- طاهره 
حی��دری لودریچه ش ش 6 )همس��ر متوفی(، 3- عالیه صادقی��ان ش ش 1270283979 
)دختر متوف��ی(، 4- فرزانه صادقی��ان ش ش 806 )دختر متوفی(، 5- افس��انه صادقیان 
ش ش 22565 )دخت��ر متوفی(، 6- س��هیال صادقیان لودریچه ش ش 216 )دختر متوفی(، 
7- احمدرضا صادقیان لودریچه ش ش 27052 )پس��ر متوفی(، 8- محمدرضا صادقیان 
لودریچه ش ش 230 )پس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/ 18466 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7373 آقای مهدی ش��یروی خوزانی دارای شناسنامه ش��ماره 106 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 893/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه شیروی خوزانی بشناسنامه 10413 در تاریخ 1381/6/1 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1- کرمعل��ی یزدی خوزانی فرزند حیدر ش ش 232 )همس��ر متوفیه(، 2- حس��ین یزدی 
خوزانی فرزند کرمعلی ش ش 13 )فرزند(، 3- عبدالرس��ول یزدی خوزانی فرزند کرمعلی 
ش ش 18 )فرزند(، 4- مهدی ش��یروی خوزانی فرزن��د کرمعلی ش ش 106 )فرزند(، 5- 
صدیقه ی��زدی خوزانی فرزند کرمعل��ی ش ش 1724 )فرزند(، 6- ع��زت یزدی خوزانی 
فرزن��د کرمعل��ی ش ش 356 )فرزند(، 7- لیال یزدی خوزان��ی فرزند کرمعلی ش ش 298 
)فرزن��د(، 8- طاهره یزدی خوزانی فرزند کرمعل��ی ش ش 301 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
7374 شماره درخواست: 9110463633300011، شماره پرونده: 9109983633200038، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910038، خواه��ان مرتض��ی مهرابی دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان رضوان کازرونی فرزند محمود تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
خمینی شهر نموده که جهت رس��یدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرس��تان خمینی ش��هر واقع در خمینی شهر بلوار دانش��جو بلوار پاسداران روبروی 
بسیج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالسه 910038 ح/2 ثبت گردیده 
که با ارائه نظریه کارشناس��ی به دادگاه توسط کارشناس منتخب پرونده، به علت مجهول 
المکان بدن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگاهی و اطالع از مفاد نظریه به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت مطالعه نظریه ظرف مهلت 7 روز به دادگاه 
مراجعه تا چنانچه اعتراضی نس��بت به نظریه دارند به دادگاه اعالم نماید. شفیعی- مدیر 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

مزایده )نوبت اول(
7375 دایره اجرای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه 
910119 اجرا له خانم فاطمه پرن��ده خوزانی فرزند قدمعلی به طرفیت آقای داریوش ندیمی 
ش��هرکی فرزند هرم��ز در نظر دارد یک باب منزل مس��کونی دارای پالک ثبتی به ش��ماره 
170/5613 ب��ه مالکیت آقای داریوش ندیمی ش��هرکی به آدرس خمینی ش��هر- منظریه- خ 
س��ردار حلوای��ی خیابان محمد طاهر کوچه 236 ش��رقی پالک 822 به ارزش کارشناس��ی 
1/300/000/000 ری��ال را از طریق مزایده به فروش برس��اند. لذا جلس��ه مزایده در تاریخ 
91/12/17 س��اعت 8 صب��ح در مح��ل اجرای احکام ش��عبه چهارم حقوقی واق��ع در بلوار 
پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران 
می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشانی فوق الذکر می باشد بازدید نمایند. خریدار 
کس��ی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. و خریدار باید 10 درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نمای��د. در غی��ر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه ه��ای مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد شد. شایان- مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم دادگستری خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
7392 نظ��ر ب��ه اینکه آقاي قدرت ال��ه جاللي نیا باارائ��ه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت هیجده حبه مشاع از72 
حبه پالک 76/105 به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني شده که سندمذکور ذیل ثبت 4977/3599در 
صفح��ه 500 دفتر 72 به نام وي ثبت گردیده اینک نامبرده درخواس��ت صدورس��ندمالکیت 
المثني نموده اس��ت که دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم 
خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 
مس��ترد مي گردد.ضمنًا سندمذکوربه موجب نامه 910260 – 91/5/22 اجراي احکام حقوقي 

دادسراي شهرضا بازداشت مي باشد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ دادخواست
7391 شماره: 1171/86 دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1313-91/9/14 به 
طرفی��ت کاترین و کیواندخت روحانی، زهره بنده کریم و کتایون، کورش، کامران و دل آرام 
همگ��ی روحانی فعاًل مجهول المکان  به این دفتر تقدیم که به کالس��ه 258/91 ت تجدیدنظر 
ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و تقاضای تجدیدنظرخواه و به استناد 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت می گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه 
مراجعه و پس از دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر الیحه دفاعیه خود را 
جهت ارس��ال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. فانی- مدیر دفتر ش��عبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
7449 شماره: 1481/90 به موجب رأی شماره 1234 تاریخ 91/7/27 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم منیژه پرچم، مهرداد- فتانه- 
افسانه- حیدر- نصرت – محمد همگی کیانزاد و شهناز- محبوبه- منصوره- منیره- مسعود 
همگی پرچم و زهرا- بدرالملوک- محمد همگی س��پاس- غالمعلی و محمد س��پاس و بهجت 
خان��م و عفت خانم حقوق��ی اصفهانی و منوچهر ملکی و مریم پرچ��م همگی مجهول المکان 
محکومند به: انتقال رسمی سند 200 مترمربع معادل 1/75 سهم از 420 سهم به نسبت سهم 
االرث خوان��دگان پالک مطروحه پالک ثبتی 14915 بخش 5 ثبت اصفهان فرعی 133 در حق 
محکوم له حس��ن قاسمی نام پدر: امیدعلی شغل: راننده نشانی محل اقامت: اصفهان خ وحید 
کوچ��ه مطهری کوچه فرید پ 34. و پرداخت مبلغ س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق 
محکوم له. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد 
و در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
7450برگ س��بز خودروی س��واری شخصی سیستم میتسوبیش��ی گاالنت سوپر سالن به 
شماره موتور 005547 و ش��ماره شاسی 000535 و شماره پالک 96373 تهران 41 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 



مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

افتتاح خانه پینت بال در اصفهان
گ�روه ورزش- برای اولین بار در کش��ور خانه پینت ب��ال در مجموعه 
ورزش��ی پرواز واقع در پایگاه چهارم رزمی هوانی��روز اصفهان با حضور 
جمعی از مقامات لش��کری و عالقه مندان به این رش��ته ورزشی افتتاح 
شد. س��عید حقیقت، رییس کمیته پینت بال استان اصفهان در حاشیه 
این مراس��م در گفتگو ب��ا خبرن��گاران در خصوص جایگاه این رش��ته 
ورزش��ی در اصفهان گفت: پین��ت بال یک��ی از مهیج تری��ن و در عین 
حال پرطرفدارترین رش��ته های ورزش��ی همگانی اس��ت که از س��ال 
1388 در اصفه��ان کار خ��ود را آغاز ک��رده و در باش��گاه های مختلف 
سطح استان مورد استقبال همش��هریان قرار دارد. وی افزود: با توجه به 
اهمیت و ارزش این رش��ته ورزش��ی و از طرفی با هدف معرفی و تثبیت 
 هرچه بهت��ر آن در بین عالق��ه مندان، ب��رای اولین بار در کش��ور خانه 
پینت بال در اس��تان اصفهان راه اندازی ش��د.  وی از ص��رف هزینه ای 
بالغ بر120 میلیون توم��ان برای راه اندازی این مجموعه ورزش��ی خبر 
داد و تأکی��د کرد: با توج��ه به این که خان��ه پینت بال اس��تان اصفهان 
براس��اس آخرین اس��تانداردهای روز دنیا طراحی و س��اخته شده، لذا 
 این هزین��ه را در برداش��ته، ای��ن در حالی اس��ت که عالقه من��دان به 
 راه ان��دازی باش��گاه ه��ای پینت ب��ال در اقصی نقاط س��طح اس��تان 
می توانند با صرف هزینه ای در حدود 30 تا 40 میلیون تومان باش��گاه 

پینت بال راه اندازی نمایند. 

بازی با استقالل پشت پرده داشت
سرپرست فجر ش��هید سپاس��ی می گوید، بازی تیمش مقابل استقالل 
پشت پرده داشت و این اتفاقات در تاریخ ثبت خواهد شد.  عاری در گفتگو 
با ایسنا درخصوص  بازی جمعه فجر برابر استقالل و شکست با پنج گل، 
بیان کرد: ما واقعاً بازی بدی انجام دادیم و من فقط در همین حد بگویم 
که تعویض های یاوری از سر ناچاری بود. شفیعی، مدافع ما هفته  قبل هم 
مقابل داماش اشتباه کرد و منجر به گل خوردن ما شد. یاوری نیز در بین دو 
نیمه تصمیم گرفت به خاطر اشتباه فردی دست به تعویض اجباری بزند. 
وی گفت: پشت پرده ها را به تاریخ می سپاریم و آنها را بازگو نمی کنیم، 
اما فوتبال تمام شدنی است، در حالی که بعضی از مسائل در تاریخ ماندگار 
است. شایدعوام متوجه نشوند، اما فوتبالی ها می فهمند که چه می گویم. 

موفقیت تیم شمشیربازی اصفهان 
در لیگ برتر

گ�روه ورزش- تیم شمش��یربازی رس��انه برت��ر علی رغم شکس��ت 
مقاب��ل تیم دانش��گاه آزاد در اس��لحه س��ابر، در مجموع س��ه اس��لحه 
همچنان صدرنش��ین رقابت های لیگ برتر شمش��یربازی بانوان ماند. 
هفته اول از دور برگش��ت رقابت ه��ای لیگ برتر شمش��یربازی بانوان 
دیروز در س��الن ش��هید کالهدوزان ورزشگاه شهید ش��یرودی تهران 
برگزار شد و تیم رس��انه برتر با کس��ب 73 امتیاز، باالتر از تیم دانشگاه 
 آزاد70 امتی��ازی قرار گرفت. تیم ش��هدای ش��هرداری ه��م همچون 
دو هفته گذشته رده سوم جدول رده بندی را با 49 امتیاز در اختیار دارد.

 تنیسورهای اصفهانی 
 از صعود بازماندند

با برگزاری س��ومین روز از چهارمین دوره رقابت های تنیس جام حذفی 
باشگاه های کشور در کیش، تیم های راه یافته به مرحله بعدی مسابقات 
مشخص شدند. در دیدارهای این روز، تیم مبنا مدیران میعاد تهران موفق 
شد با نتیجه سه بر صفر آبشار تهران را مغلوب کند، نفت مسجد سلیمان 
با همین نتیجه از تیم لبن بابل شکست خورد، نماینده بوشهر توانست با 
نتیجه دو بر یک ایالم را از پیش رو بردارد، اصفهان پارتیشن سه بر صفر 
 مغلوب صنعت سازان تهران شد، تیم س��اختمانی 7۶ اصفهان با نتیجه 
سه بر صفر هگمتانه همدان را شکست داد و در آخرین دیدار این گروه گاز 
تهران سه بر صفر رستوران های حاج حسن را در هم کوبید. به این ترتیب 
تیم های ماکارونی جهان، شعاع تهران، منطقه آزاد قشم، آبی پوشان تبریز، 
مبنا مدیران تهران، پرسپولیس تهران، لبن بابل و گاز تهران جواز حضور 

در مرحله بعدی مسابقات  را دریافت کردند. 

با تأسیس دبیرخانه ثابت، 
می توان از کشتی دفاع کرد

محمد رضا ساکت  
مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان

مشکالتی برای برگزاری مسابقات معتبر جام جهانی در تهران وجود داشت 
و با توجه به صحبت های محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، گروه صنعتی 
فوالد ماهان اصفهان اراده کرد که به  صورت اسپانسر مالی وارد صحنه شود. 
حذف کشتی از المپیک در مراحل نخس��تین خود قرار دارد و تا عملیاتی 
شدن زمان زیادی دارد، همچنین با توجه به این که یک خیزش بین المللی 
در برابر این تصمیم به وجود آمده، معتقدم با تشکیل 
یک دبیرخانه ثابت در کمیته مل��ی المپیک و در 
فدراسیون کشتی برای رایزنی، تدوین مستنداتی 
از میزان تأثیر این رشته در کشورهای مختلف، 
تعامالت با تمام کش��ورهایی که رش��ته 
کشتی در آنها فعال اس��ت و تالش برای 
متقاعد کردن مسئوالن جهانی المپیک 

می تواند نتیجه مثبتی داشته باشد.

6
استعفای مارتینتی در واکنش به حذف کشتی از المپیک

رافائل مارتینتی، رییس فدراسیون جهانی کش��تی در اعتراض به حذف کشتی از المپیک از سمت 
 خود استعفا کرد. در حالی خبر اس��تعفای رافائل مارتینتی منتشر ش��ده که هیأت اجرایی کمیته 
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مربی ایرانی در استرالیا سرمربی شد
پوریا نبی، مربی جوان ایرانی سرمربی باشگاه »گرنج تیسل« در لیگ 
دوم ایالت کویینزلند استرالیا شد. نبی که از مربیان مد نظر قنبرپور 
برای حضور در تیم ملی زیر 15 سال ایران بود، بازیکن سابق تیم های 

عقاب، برق و بهمن است و در حال حاضر در استرالیا زندگی می کند.

لمپارد کتاب کودکان می نویسد
هافبک چلس��ی که در پای��ان فصل بازیک��ن آزاد 
می شود، با انتشارات »لیتل براون« قرارداد بسته تا 
یک مجموعه کتاب کودکان را با نام »فوتبال جادویی 

فرانکی« مختص کودکان 5 سال به باال بنویسد. 

یک مربی دیگر از ایران می رود
علیرضا س��لیمانی که س��ابقه س��رمربیگری تیم ملی 
بزرگساالن و س��رمربیگری تیم های ملی جوانان، امید 
و زیر 21 س��ال ایران را در کارنامه دارد، هدایت کاراته 

کشور میانمار را بر عهده خواهد گرفت.
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 گیتی پسند هنوز 
شانس قهرمانی دارد

امسال، ثامن قهرمان 
است

سرپرست تیم والیبال بانوان گیتی پسند اصفهان گفت: با وجود شکست 
برابر ذوب آهن، هنوز شانس اول کسب عنوان قهرمانی هستیم و در این راه 
باید برابر گاز تهران به پیروزی دست یابیم. سلیمه سادات شکرانی با بیان 
این که ممکن است تیمی یک روز در شرایط خوب خودش نباشد افزود: 
تیم ذوب آهن از جمله تیم های خوب امسال است، البته هنوز هم جای 
امید زیادی داریم و شانس اول کسب عنوان قهرمانی هستیم. وی اظهار 
داشت: مهم ترین بازی دور برگشت ما مقابل گاز تهران و در اصفهان است. 
ما در دیدار رفت این تیم را در خانه خودش شکست داده ایم. با شکست 
سایر حریفانمان نیز دیگر هیچ شانسی برای مدعیان برای کسب عنوان 
قهرمانی باقی نخواهیم داشت. شکرانی با قدردانی از حمایت های باشگاه 
از تیم بانوان گیتی پسند افزود: برنامه ریزی ما حضور دوباره در آسیاست.

بازیکن تیم هندبال ثامن الحجج)ع( مشهد گفت: بازیکنان تیم ما از جان 
مایه گذاشتند؛ قهرمان واقعی هم ثامن مشهد است. سعید پورقاسمی که 
گل ثانیه آخرش منجر به برتری ارزشمند تیم ثامن مشهد برابر سپاهان 
اصفهان ش��د، اظهارکرد: بازیکنان تیم ما از جان مایه گذاشتند؛ قهرمان 
واقعی هم ثامن مشهد اس��ت. وی در خصوص هدایت کادر فنی خصوصا 
بین دو نیمه، تصریح کرد: مربیان با هدایت خوب خود توانستند پیروزی را 
برای ثامن شدنی کنند. سرمربی تیم با توصیه های الزم به بازیکنان نقاط 
ضعف ما را پوشش و نقاط قوتمان را افزایش داد. وی ادامه داد: ما مطمئن 
بودیم که این برد از آن مش��هد اس��ت، هیچ چیز کم نداریم، معتقدم که 
 برنده وارد زمین شده بودیم و اگر دقایقی عقب افتادیم به این دلیل بود که 

بچه ها تیم سپاهان را دست کم گرفته بودند. 

زالتکو کرانچار، س��رمربی موفق س��پاهان که فصل قبل موفق 
شد قهرمانی لیگ برتر را با این تیم کسب کند و در فصل جاری 
نیز یکی از مدعیان جدی برای قهرمانی است، در آستانه  دیدار 
با تیمی قرار دارد که چند فصل قبل با بی مهری مس��ئوالن این 
تیم درحالی که تیمش در رتبه سوم جدول قرار داشت، از سمت 
خود با یک توافق دوجانبه برکنار شد و جای خود را به علی دایی 

ناکام تر از خود، حداقل در لیگ برتر سپرد.
حس��ین عبدی، مربی وقت پرس��پولیس بعدها در مصاحبه ای 
عنوان کرد که جدایی کرانچار لطمه زیادی را به پرسپولیس وارد 

کرد. عبدی معتقد بود عدم برنامه ری��زی بلندمدت، نبود ثبات 
مدیریتی و نتیجه گرا بودن مدیران ما علت اصلی افت پرسپولیس 

در سال های اخیر بوده است.
با این وجود، سیاست های غلط و ناکارآمد پرسپولیس که در آن 
زمان رأی به جدایی کرانچار داده بود، زمانی رسوا شد که کرانچار 
در تیم آشفته و جدا ش��ده از کورس قهرمانی سپاهان اصفهان، 
جایگزین لوکا بوناچیچ ش��د و ب��ا مدیریتی مثال زدن��ی و البته 
شرایط فنی کارآمد، موفق ش��د این تیم را به قهرمانی برساند. 
بدین ترتیب بود که بیش از پیش مش��خص شد اخراج کرانچار 

همان پروژه ای بود که پرسپولیس را چند فصل از پیشرفت عقب 
انداخت ! مرد کروات که حاال نام خود را تاریخ لیگ برتر ایران با 
قهرمانی سپاهان ثبت کرده، فصل جاری را با مدیریت فنی خود 
آغاز و س��پاهان را با ایده آل های خود وارد لیگ دوازدهم کرد و 
تا پایان هفته  بیس��ت و پنجم14 پیروزی،پنج تس��اوی و شش 
شکست را بر روی نیمکت طالیی پوش��ان اصفهانی تجربه کرد، 
تا با کسب 47 امتیاز در فاصله  دو امتیازی صدرنشین لیگ قرار 
گیرد؛ صدرنشینی که در هفته  بیست و ششم در شیراز، فجر را 
به توپ بست و موقتا اختالف امتیازی را به عدد پنج افزایش داد.

از منظری دیگ��ر، کرانچار طی 25 هفته  گذش��ته با س��پاهان 
میانگین 1/88 امتیاز از هر بازی را به ثبت رس��انده که با فصل 

گذشته تفاوتی زیاد دارد.

تا به ح��ال در ادوار مختلف لی��گ ایران دیده نش��ده که تیمی 
میانگین دو امتیاز از هر مس��ابقه را به دس��ت آورد و به عنوانی 
غیر از قهرمانی دست پیدا کند. بر این اساس، سپاهان از 9 بازی 
باقیمانده خود، نیازمند22 امتیاز است تا قهرمانی لیگ را از آن 
خود کند و این مهم برای سپاهانی که از شش بازی اخیر خود در 
لیگ 1۶ امتیاز کس��ب کرده، نمی تواند چندان دور از دسترس 
باشد. به هر ترتیب کرانچار امروز، چه س��پاهان را به چهارمین 
قهرمانی متوالی خود برساند و چه نرساند، یک مربی موفق و قابل 
احترام خواهد بود که حداقل در لیگ برتر در یک سطحی فراتر 
از روند معمول فوتبال را ارایه کرده و نش��ان داده که اخراج او از 
پرسپولیس، بزرگ ترین اشتباه این باشگاه و مدیران سریالی آن 

در این سال ها بوده است.

کرانچار پالس سپاهان بوی اثبات می دهد

 اخالق؛ گوهر گمشده 
فوتبال ایران

روزگاری در ایران زمین همه از اخالق ورزشکاری و روحیه 
پهلوانی حرف می زدند. آن روزها »حرمت ها« حفظ می شد و 
ورزش اصالت داشت. امروز اما اخالق مداران روزگار پیشین 
از فوتبال و اخالقی که دیگر در آن نیست، دل خوشی ندارند.

همین چند سال پیش، یعنی دهه ۶0 که دوران اوج فوتبال 
ایرانی بود، همه از اخ��الق دم می زدن��د. بازیکنان حرمت 
سرشان می ش��د و احترام بزرگ ترها و پیشکسوتان خود را 

حفظ می کردند. اخالق در هر میدانی حرف اول را می زد. 
غی��رت، تعصب، فرهن��گ و ادب، واژه هایی ناگسس��تنی از 
فوتب��ال و زمین چم��ن بودند. »ام��روز کمتر اث��ری از این 
واژه های ناب و دوس��ت داش��تنی می توان س��راغ گرفت«؛ 
این حرف همان قدیمی هایی اس��ت که اخالق، س��رلوحه، 
 پندار، گفتار و رفتارش��ان بوده اس��ت. اگر دمی پای حرف 
موی سپید کرده های فوتبال ایران بنشینید، خواهید دانست 
که دل آنها از آنچه این روزها در فوتب��ال رخ می دهد خون 
است. در میان آنهایی که هنوز به فوتبال توجه می کنند هم 
 کمتر کسی را می ش��ود پیدا کرد که از مناسبات موجود در 
آن، ارتباط��ات فرا فوتبال��ی و نیز رفتاره��ای دوگانه اهالی 

فوتبال خرسند باشند. 
عباس کارگر: ای��ن روزها در فوتبال ای��ران اصال احترامی 
نیس��ت! در گذش��ته اگر بزرگ تر یا پیشکس��وت ما چیزی 
می گفت،  رویمان نمی ش��د ک��ه چیزی بگویی��م. برخی از 
فوتبالیس��ت های امروزی آنق��در بی ادب و وقیح هس��تند 
که من خجالت می کش��م با آنها در یک جمع باش��م. اصال 
فرهنگ غلطی وارد فوتبال شده که حرمت ها را از بین برده 
 است. فوتبال ما به همین دلیل از نظر فنی به این روز افتاده 

است.
مهدی دینورزاده: وضعیت اخالق امروز با گذشته خیلی 
فرق دارد. از وقتی پول به فوتبال آمد و آدم های غیر فوتبالی 
وارد کار ش��دند، آنها که خاک فوتبال را خورده بودند کنار 
رفتند و اخالق گم ش��د! ح��اال همه فقط به دنب��ال نتیجه  
هستند و می خواهند به هر طریقی شده پیروز شوند. فوتبال 
ما نه ساختار خوب دارد و نه روی تیم های پایه کار می شود، 

خیلی از مسائل با زد و بند انجام می شود!
مهدی کش�اورز: آدم های این زمانه دو رو ش��ده اند! آنها 
حقایق را نمی گویند. گاه��ی برای آن که خودش��ان را باال 
ببرند از کسانی تعریف و تمجید می کنند، ولی پشت سرش 
حرف های دیگری می زنند. حکایت ام��روز ما همان جمله 
معروف »پهلوان زنده را عشق است!« پهلوانی و جوانمردی 

در فوتبال از بین رفته و همه به پول فکر می کنند.

دیدگاه

هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال 
مسعود 
ایران عصر امروز با برگزاری سه بازی افشاری

دیگر ادامه خواهد یاف��ت که بدون 
شک بازی حساس پرسپولیس و س��پاهان در ورزشگاه آزادی 
 معروف به ش��هرآورد ش��اهینی های فوتبال ای��ران یا همان 
 ال کالس��یکوی وطنی در س��اعت 17:15می تواند جذابیتی 
دو چندان را به بازی های این هفته لی��گ اضافه کند. از یک 
طرف س��پاهان بعد از پیروزی پرگل اس��تقالل در مقابل فجر 
سپاسی به س��ه امتیاز این مس��ابقه احتیاج دارد تا همچنان 
تعقیب کنن��ده جدی آبی ها در صدر جدول باش��د و از طرف 
 دیگر پرس��پولیس هم که بعد از مدت ها به یکی از رتبه های 
تک رقمی جدول لیگ رسیده، به دنبال این است تا همچنان 
جایگاه خودش را در بین تیم های نیمه اول جدول لیگ حفظ 
کند. شاید امروز یکی از معدود هفته هایی باشد که هواداران 
اس��تقالل آرزو می کنند که رقیب مستقیمشان، پرسپولیس 
بتواند به سه امتیاز بازی اش برسد تا امیر قلعه نویی برای یک 
 هفته هم که ش��ده نفس��ی راحت بکش��د و مجبور نباشد که 

نفس های تند سپاهان را در پشت سرش حس کند.
 ش��اگردان کرانچار ه��م در ط��ی هفته های گذش��ته تیمی 
بدون اش��تباه بوده اند و انگیزه زردها برای رسیدن به عنوان 
صدرنشینی لیگ باعث ش��ده تا سپاهان هم به چیزی کمتر از 
سه امتیاز راضی نشود و همین مسأله احتیاط را از مسابقه امروز 

دور خواهد کرد؛ چون یک امتیاز این بازی به کارهیچ کدام از 
دو تیم نخواهد آمد.

بازی های سپاهان و پرس��پولیس هرچند که همیشه جذاب 
و پرحاش��یه از آب درآم��ده، اما ب��ازی رفت لیگ امس��ال که 
در اوایل مهرماه در ورزش��گاه فوالدش��هر برگزار شد داستان 
جداگانه ای داشت و ش��ایعه پراکنی پرسپولیسی ها در مورد 
آب معدنی ه��ای مورد دار ک��ه هنوز هم یک��ی از طعنه های 
عادل فردوسی پور در معرفی قسمت 90 درجه برنامه هایش 
است، باعث شد تا برد قاطعانه سپاهان به نوعی تحت تأثیر این 
حاشیه ها قرار گیرد. ولی قسمت جالب ماجرا اینجاست که از 
قرمزپوش��انی که نقش اول شوی پرسپولیس��ی ها را در بازی 
رفت ایفا کردند، هم محمد ن��وری، هم مهدوی کیا و هم میثم 
نقی زاده در مسابقه امروز مقابل س��پاهان بازی نخواهند کرد 
و قرمزها مجبورند که برای ساختن س��ناریویی جدید از هنر 

بازیگری بقیه بازیکنانشان بهره الزم را ببرند.
کرانچار هم که با بی مهری پرسپولیس��ی ها در لیگ هش��تم 
روبه رو شد، در سه بازی گذشته اش در مقابل قرمزها شکستی 
نداشته و طبیعی اس��ت که به دنبال این باش��د تا نشان دهد 
که حبیب کاشانی چه اش��تباه بزرگی را مرتکب شد و یکی از 
بهترین سرمربیان خارجی تاریخ فوتبال ایران را از دست داد. 
البته کرانچار هرچند که دیگر مرزبان سابقا پرسپولیسی را در 
کنار خودش نمی بیند، اما حضور رضا چلنگر، مترجم او که به 

نوعی کارمند باشگاه پرسپولیس اس��ت می تواند جای خالی 
مرزبان را برای او پر کند. البته حضور محمود کریمی و سابقه 
هت تریک او در بازی جام حذفی مقابل پرسپولیس می تواند 

انگیزه ای دو چندان به بازیکنان سپاهان ببخشد.
 اما به غیر از حاش��یه های بازی رفت، این بازی جذابیت های

دیگری هم ب��ه دنب��ال دارد که مه��م تری��ن آن، تقابل زوج 
سیدجالل حسینی و بنگر در مقابل س��پاهان و انگیزه گردان 
برای اثبات توانایی های خودش ب��ه گل محمدی و هواداران 
پرسپولیس است. از یک طرف بازیکنی مثل بنگر که بارها آرزو 
کرده بود جام قهرمانی به خانه پرسپولیس و استقالل نرود، بعد 
از اختالفاتش با تعدادی از هواداران سپاهان در بازی رفت باید 
ثابت کند که هنوز هم بر سر عقیده اش باقی مانده و اگر در این 
بین مثل همیشه از آن پنالتی های مفت و مجانی اش تقدیم 
سپاهانی ها کند، شاید امید ابراهیمی حکم شکست سرخ ها 

را در ورزشگاه آزادی امضاء کند. 
شهاب گردان هم که در پرس��پولیس تبدیل به نیمکت نشین 
 تمام و کمال نیلس��ون ش��ده بود، در ب��ازی امروز ب��ا رکورد 
4۶4 دقیقه گل نخ��وردن به دیدار تیم س��ابقش خواهد رفت 
تا ش��اید با افزایش این رکورد، دوباره جایگاه��ش را در صدر 
بهتری��ن دروازه بان های لیگ از مه��دی رحمتی پس بگیرد.

البته سرخ ها بر روی نیمکت رضا محمدی را هم دارند که بعید 
به نظر می رس��د گل محمدی در این بازی حساس تیمش او 
دروازه بان سابق سپاهان را به نیلسون ترجیح دهد. نبرد اصلی 
بازی امروز در میانه میدان و در تقابل محرم و رضا حقیقی رقم 
خواهد خورد و باید دید که کاپیتان محجوب سپاهان چگونه 
می تواند به مانند هفته های قبل مهاجمان پرسرعت تیمش 

مثل خلعتبری و غالمی را به دروازه پرسپولیس نزدیک کند.
البته جدال خلعتبری با همشهری اش بنگر و تبحر دو بازیکن 
 در تبدیل ش��دن به مرد اول حاش��یه های این بازی، یکی از 
جذاب تری��ن س��وژه های دوربین های تلویزیون��ی در بازی 
پرس��پولیس و س��پاهان خواهد بود. محمد قاضی، حس��ین 
ماهینی و ع��ادل کاله کج هم اگر در ترکیب پرسپولیس��ی ها 
بازی کنند باید با ذوب آهنی های س��ابق در قلب خط دفاعی 
س��پاهان رقابت کنند. غیبت بازیکنان تأثیر گذار پرسپولیس 
مثل کریمی، مهدوی کیا، نوری و رضایی بهترین فرصت برای 
شاگردان کرانچار است تا با گرفتن سه امتیاز مسابقه امروز هم 
خط بطالنی بر اتفاقات و حاشیه های بازی دور رفت بکشند و 
هم فاصله دو امتیازی خودش��ان را در صدر جدول با استقالل 

حفظ کنند.

آرزوی دست یافتنی بنگر

پرسپولیس- سپاهان؛ قرمزهای آب معدنی باز!
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یادداشت

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد 
در فارسان برگزار شد 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان فارس��ان از برگزاری 
کارگاه آموزش پیش��گیری از ایدز و اعتیاد ب��رای مددجویان این نهاد 

خبر داد. 
محمدرض��ا فتح��ی روز جمع��ه در گفتگ��و با خبرن��گار ایرن��ا اظهار 
داش��ت:یکی از رویکرده��ای مهم کمیته ام��داد ام��ام خمینی )ره(، 
توانمندس��ازی فک��ری و فرهنگ��ی خان��واده هاس��ت و ای��ن نهاد به 
 منظور ارتقای س��طح فرهنگ��ی و افزایش آگاهی ه��ای خانواده های

 زیرپوش��ش، اقدام به برگزاری کارگاه های آموزش��ی برای گروه های 
 س��نی مختلف جامع��ه هدف کرده اس��ت.  وی با اش��اره ب��ه افزایش 
بیماری های واگیردار نظیر ایدز در جامعه و افزایش مصرف مواد مخدر 
در میان جوانان و نوجوانان، افزود: خانواده های زیر پوشش این نهاد در 
این زمینه نسبت به سایر خانواده ها، آس��یب پذیرترند و کمیته امداد 
این شهرستان نیز به برگزاری کارگاه تخصصی با موضوعات پیشگیری 
از ایدز و اعتیاد اقدام کرده اس��ت.  فتحی تصریح کرد: این کالس ها با 
همکاری مرکز بهداشت و درمان شهرس��تان فارسان و حضور یکی از 
پزشکان متخصص برگزار ش��د.  مدیر کمیته امداد فارسان گفت:50 
مددجوی کمیته امداد با ش��رکت در این کارگاه، با موضوعات تعریف 
اعتیاد، ریش��ه های روانی اعتیاد، بیماری های ناش��ی از آن و راه های 

پیشگیری از آن آشنا شدند. 
مرکز شهرستان فارسان در فاصله 35 کیلومتی شهرکرد قرار دارد. 

خبر ویژه

خطیب جمعه شهرکرد/ حجت االسالم 
محمدعلی نکونام 

مقاومت مردم در منطقه پایان ناپذیر و تمام نشدنی است و مقاومت 
مردم بحرین در برابر حکام دست نشانده و مقاومت مردم سوریه در 

برابر تروریست ها تداوم خواهد داشت.
 کش��ورهای غربی ب��ا ش��عارهای فریبنده حق��وق بش��ر در مقابل 
تروریس��ت ها در س��وریه که مردم را به خاک و خون می کشانند و 
 کشتار مردم بی دفاع بحرین توسط حکام غرب گرا، سکوت کرده اند

و ترس کشورهای غربی در 
حمای��ت از م��ردم بحرین و 
سوریه به دلیل وجود جبهه 
مقاومت است و امروز جبهه 
مقاوم��ت در کش��ورهای 
اسالمی باعث بیداری مردم 
ش��ده و در برابر کشورهای 

استعمارگر ایستاده است.

 مقاومت در منطقه 
پایان ناپذیر است

چهره روزیادداشت
رزمایش عاشقان والیت در بروجن برگزار شد 

رزمایش عاشقان والیت روز پنج شنبه با حضور بسیجیان پایگاه های تابعه حوزه 
مقاومت فاطمه الزهرا )س( در سالن شهدای فرهنگی سپاه ناحیه بروجن برگزار 

شد.
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در راستای برگزاری 
برنامه های حرفه ای خود و ب��ه جهت ارایه خدمت 
بهتر به کارکنان و یا همش��هریان ب��ا اجرای برخی 
برنامه ها همچنان در رأس هرم خدمت رسانی است. 
کس��ب رتبه جهانی وبومتریکس، جلس��ه توجیهی 
دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری، برگزاری 
کارگاه ی��ک روزه واکس��ن و انعقاد ق��رارداد جهت 
استفاده اقساطی از تورهای زیارتی و سیاحتی بخشی 

از آنهاست که در ادامه می خوانید.
نام�ه اس�تفاده از توره�ای زیارت�ی و    

سیاحتی اقساطی منعقد شد 
   معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد از انعقاد توافقنامه استفاده از تورهای 
زیارتی و سیاحتی اقساطی جهت همکاران شاغل و 

بازنشسته خبر داد.
دکتر حمید رئیسی اظهار داشت: توافقنامه استفاده 
از تورهای زیارتی و س��یاحتی اقس��اطی با شرکت 
گردش��گری امام رضا)ع( وابس��ته به مؤسسه ثامن 

االئمه منعقد شد.
    به گفته وی، با انعقاد این توافقنامه کلیه همکاران 
شاغل وبازنشس��ته دانش��گاه می توانند جهت اخذ 
معرفی نامه به مدیریت منابع انس��انی دانشگاه و یا 
واحد نیروی انس��انی واحدهای وابس��ته به دانشگاه 

مراجعه  کنند.
    وی افزود: اس��تفاده از تورهای داخلی مش��هد 
وکیش و قش��م به صورت پرداخ��ت 30  درصد نقد 

ومابقی در اقساط شش ماهه است.
    ضمنا پرواز مشهد - شهرکرد وبالعکس از طریق 
فرودگاه شهرکرد دایر و آماده خدمات رسانی به هم 

استانی هاست.
کسب رتبه جهانی وبومتریکس

   معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 
اشاره به موفقیت های بیشمار دانشگاه در زمینه های 
مختلف علمی و پژوهش��ی، کس��ب رتب��ه جهانی 
وبومتریکس، با رش��د30 درصدی در سال 2012 را 

یکی از این موفقیت ها  بر شمرد.

   دکتر محمود مباش��ری اف��زود: در حال حاضر 
این دانش��گاه رتبه 5552 پژوهشی جهان را به خود 

اختصاص داده است.
    وی ی��ادآور ش��د: همچنی��ن دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد ب��رای9 س��ال پیاپ��ی 
 در بی��ن دانش��گاه های عل��وم پزش��کی همت��راز

)از س��ال 1382 تا 1390 ( حائز رتبه اول پژوهشی 
شده است.

    وی اذعان داشت: در حال حاضر دانشگاه دارای 
4 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، سلولی مولکولی، 
بیوشیمی بالینی و عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت 

است. 
   مباشری تعداد مقاالت ارایه شده در داخل کشور 
را100 مورد، مقاالت خارجی را 74 مورد و طرح های 

تحقیقاتی مصوب را 139 مورد اعالم کرد.
    به گفته وی، تاکنون 7 تألی��ف و ترجمه کتاب 
توسط اساتید و اعضای هیأت علمی در این دانشگاه 

صورت گرفته است.

اف��زود:  دانش��گاه  پژوهش��ی  مع��اون      
همچنی��ن در ای��ن م��دت 8 م��ورد اع��زام ب��ه 
 کنگره ه��ای خارج��ی و 169 م��ورد  اع��زام ب��ه 

کنگره های داخلی انجام شده است.
   مباشری، دو مورد اعزام به فرصت های مطالعاتی 
را از دیگر اقدامات دانش��گاه در زمینه فعالیت های 

پژوهشی برشمرد.
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 

دانشکده پرستاری بروجن برگزار گردید 
   رییس دانشکده پرس��تاری بروجن از برگزاری 
جلسه توجیهی دانش��جویان جدیدالورود با حضور 

سرپرست و مسئولین واحدهای دانشکده خبر داد.
   محمد حیدری اظهار داشت: در این جلسه که با 
هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود 
با واحدهای دانش��کده و وظایف آنها برگزار گردید، 
در ابتدا سرپرست دانشکده ضمن خوش آمد گویی 
به این دانشجویان نس��بت به معرفی همکاران خود 
اقدام و س��پس در ادامه برنامه هر یک از مس��ئولین 
 واحده��ا ضمن معرف��ی بیش��تر خود و هم��کاران

زیر مجموعه شرحی از عملکرد و وظایف واحد مربوطه 
را به سمع و نظر دانشجویان جدیدالورود رساندند.

    گفتنی است، در پایان این جلسه هدایایی به رسم 
یادبود از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
وهمچنین از طرف دانش��کده پرس��تاری بروجن به 

دانشجویان جدیدالورود اهدا گردید.
توجه به فعالیت ه�ای فرهنگی،یکی از 
دس�تاوردهای ارزش�مند انقالب اسالمی در 

کشور است
   معاون دانش��جویی فرهنگی دانش��گاه با اشاره 
به دس��تاوردهای پیروزی انقالب اسالمی و توسعه 
شاخص های علمی و فرهنگی در جامعه به ویژه مراکز 
آموزش عالی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 

این دستاوردهای ارزشمند بی نصیب نبوده است.
   حسین مهرعلیان اظهار داشت: پیش از انقالب، 
ش��اخص هایی همچون ایجاد فضای ورزشی، ارایه 
خدم��ات مش��اوره ای و پرداختن ب��ه فعالیت های 

فرهنگی به طور کلی به فراموشی سپرده شده بود.
     وی ادامه داد، به برکت پیروزی انقالب اسالمی

فعالیت های فرهنگی مورد توجه قرار گرفت، به گونه ای 
که در حال حاضر بیش از190 عنوان فعالیت فرهنگی 

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می شود.
    مهرعلیان توج��ه به ورزش و حفظ س��المت و 
نش��اط جوانان را از دیگر ش��اخص های ارتقایافته 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد طی34 س��ال 
 پی��روزی انق��الب اس��المی برش��مرد و اف��زود:

هم اکنون 18 هزار متر مربع فضای ورزش��ی در این 
دانشگاه احداث شده است.

    به گفته وی، بیش از 650 نفر از دانشجویان در 
حال تحصیل این دانش��گاه در رش��ته های مختلف 
ورزشی حضور فعال داشته و حائز رتبه های برتر در 

مسابقات استانی و کشوری می شوند.
برگزاری کارگاه یک روزه واکسن 

   مدیر گروه پیشگیری ومبارزه با بیماری های مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری از برگزاری کارگاه 
آموزش��ی یک روزه بیماری های قابل پیشگیری با 
واکس��ن در محل س��الن اجتماعات مرکز بهداشت 

استان خبر داد.
   غالمعلی حبیبی اظهار داش��ت: در این کارگاه 
بیش از 30 نفر از کارشناس��ان مس��ئول واحدهای 
پیش��گیری و مبارزه ب��ا بیماری های ش��بکه های 
بهداش��ت، کارشناس��ان نظام مراقبت بیماری های 
قابل پیشگیری با واکسن و مسئولین زنجیره سرمای 

شهرستان ها حضور داشتند.
    وی هدف از برگزاری این کارگاه را ارتقای سطح 
آگاهی و نگرش شرکت کنندگان در خصوص نظام 
 مراقبت از بیماری و آشنایی با آخرین دستورالعمل ها

و پروتکل های علم��ی و اجرایی کش��وری ویژه هر 
بیماری و ب��ه کارگی��ری آن در حیطه مس��ئولیت 

کارشناسان مربوطه عنوان کرد.
    وی اف��زود: همچنی��ن در ای��ن کارگاه بر لزوم 
آگاهی کامل و کس��ب مهارت کافی توس��ط دست 
اندرکاران بحث ایمن سازی در مواجهه با بروز عوارض 
 ناش��ی از بیماری های قابل پیش��گیری با واکس��ن 

تأکید شد.
    حبیب��ی از ایج��اد امکان ثبت و گ��زارش دهی 
بیماری های قابل پیش��گیری با واکس��ن و عوارض 
اقدامات ایمن سازی به صورت کامپیوتری و از طریق 
ورود اطالعات به پورتال مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر خبر داد و افزود: دراین روش اطالعات سطح به 

سطح مورد پایش و نظارت قرار می گیرد.

کوتاه از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

توجه به فعالیت های فرهنگی؛ یکی از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
7349 ش��ماره دادنامه: 9109970350701403، شماره پرونده: 9109980350700430، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910436، خواهان: آقای حس��ن ایروانی با وکالت آقای ابراهیم 
فناءاله به نش��انی اصفهان شیخ صدوق شمالی مقابل بانک شهر ساختمان 49 طبقه اول، 
خوانده: آقای مهدی یوس��فی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تأمین خواسته، 
2- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
ابراهیم فناءاله به وکالت از آقای حسن ایروانی به طرفیت خوانده آقای مهدی یوسفی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های 574660-

90/7/25 بعهده بانک صادرات و 193570-90/8/30 و 193568-90/8/30 به عهده بانک 
صنعت و معدن به انضمام هزینه دادرسی و دفتری و تأخیر تأدیه به نرخ تورم از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت اجرای دادنامه به ش��رح متن دادخواس��ت، با توجه به محتویات 
پرون��ده تصویر مصدق چک ه��ا و گواهینامه عدم پرداخت منعک��س در پرونده و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی حاضر نگردیده و الیحه ای ارس��ال 
ننموده و نس��بت به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی بعمل نیاورده فلذا مستندات 
دعوی مصون از هر گونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
دارد، نهایتًا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
و مس��تنداً به م��واد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با 
اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 310 و 
313 قانون تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/455/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
برمبن��ای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وص��ول وجه آن در حق خواهان محکوم می 
نماید که خسارت تأخیر تأدیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و از خوانده 
به نفع خواهان وصول خواهد نمود و در خصوص درخواس��ت قرار تأمین خواسته نظر 
به اینکه صدور قرار مذکور موکول به تودیع خس��ارت احتمالی است که خواهان تاکنون 
از پرداخت خس��ارت احتمالی امتناع نموده لذا به اس��تناد تبصره ماده 108 قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب سال 79، قرار رد درخواست تأمین خواسته صادر می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 
مدت بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان می باشد. صفائی- دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
7350 اجرای احکام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجراییه 288/91 
ج 13 خواه��ان آقای علی اصغر امینی تهرانی با وکالت خانم مریم ش��ارقی به طرفیت 
خان��م ها 1- فاطمه رضایی 2- بتول اس��فندیاری 3- زه��را رضایی 4- زهره رضایی 
5- پری��وش رضایی و آقای��ان 6- اصغر رضایی 7- علی اکبر رضایی 8- حس��نعلی 
رضایی به نش��انی: خیابان وحید خیابان خاقانی، کوچه مظاهری نمازخانه پالک سوم 

سمت راس��ت مبنی بر فروش پالک ثبتی 3362/5 بخش 5 اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان باغ دریاچه کوچه نهر عبداله خان روبروی کوچه ابراهیمی در مورخ 91/12/17 
روز پنج شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه س��وم اتاق 358 برگزار نماید. ملک به صورت قطعه زمینی است 
که مطابق با یک جلد س��ند مالکیت ارائه شده به شماره دفترچه مالکیت 723050 سری 
الف/ 80، سه دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمین پالک 3362/5 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت شش دانگ 576 مترمربع مطابق با نقل و انتقاالت به نام آقای علی 
اصغر امینی انتقال قطعی ش��ده است. حدود ش��ش دانگ ملک مطابق با سند شمااًل به 
طول 19/20 متر پی اس��ت به پالک مجاور و 29/30 متر قسمتی پی و قسمتی دیواری 
است به پالک مجاور. جنوبًا به طول 15/80 متر پی است به کوچه احداثی 8 متری. غربًا 
به طول 40 متر پی اس��ت به زمین مجاور )ک��ه فعاًل زمین مذکور در حد غربی ملک به 
صورت دو باب خانه با پالک های 362/17 و 3362 باقی مانده درآمده اس��ت( همچنین 
س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ به نام آقای ولی اله رضایی صادر گردیده 
است. زمین مذکور نسبت به مشخصات حدود اربعه و مساحت مندرج در سند مالکیت 
تغییر کرده است. ش��مااًل با رها نمودن کوچه در حد شرقی ملک، با کاهش طول )سند 
19/20 متر( به طول 16/20 متر محدوداس��ت به پالک 3391/42 ش��رقًا با رها نمودن 
کوچه و رعایت بر اصالحی در حد جنوبی با کاهش طول )سند 29/30( به طول 28/85 
متر محدود است به گذر جنوبًا با رعایت بر اصالحی )عقب نشینی( و رها نمودن کوچه 
در حد شرقی ملک با کاهش طول )سند 15/80 متر( به طول 12/80 متر محدود است به 
گذر اصلی، غربًا با رعایت بر اصالحی )عقب نشینی( در حد جنوبی ملک، با کاهش طول 
)سند 40 متر( به طول 38/55 متر در حد قسمت اول به طول 16/05 متر محدود است به 

پالک 3362/17 و دوم به طول 22/50 متر محدود است به پالک 3362 باقیمانده مطابق 
با وضعیت موجود مساحت پالک که )مطابق با سند( برابر 576 مترمربع می باشد پس 

از کسر قس��مت های اصالحی )عقب نشینی به مقدار 446/53 مترمربع( می باشد. با 
توج��ه به موارد فوق الذک��ر، موقعیت و وضعیت و محل ملک و با در نظر گرفتن جمیع 
عوامل مؤثر شش دانگ پالک مذکور به مبلغ 13/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد 
و س��یصد و هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی محل مراجعه، بازدید و ب��ا تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه 
کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. امینی- مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان

تغییرات
7351 شماره: 3424/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت صالح صد و بیست و نه سپاهان 
صنعت با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 48168 و شناسه ملی 10260663431. به 
اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/9/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- نش��انی ش��رکت از استان اصفهان واحد اصفهان به اس��تان اصفهان واحد مبارکه 
به نش��انی جدید اس��تان اصفهان شهر مبارکه ش��هرک صنعتی مبارکه خیابان هفتم 

فاز س��وم پالک 15 شرکت صالح 129 سپاهان صنعت کدپس��تی 8486130000 تلفن 
033555373878 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاریخ 1391/10/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکت هاو مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیی��د و امضاء ق��رار گرفت. م ال��ف/ 16654  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7352 ش��ماره: 2978/ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت فوالد عدل س��پاهان با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/10/9 تحت شماره 48883 و شناسه 
مل��ی 10260671508 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/10/9 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور بازرگانی 
مجاز- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز- انجام امور تولید فوالد- آهن وسازنده 
تم��ام قطعات یدکی و مصرفی کلی��ه کارخانجات- خرید و فروش ضایعات آهن و آهن 
آالت اع��م از تیرآهن و میلگ��رد و ورق فوالدی- برنج- لوازم خانگی- ماش��ین آالت 
صنعتی- اخذ وام و تس��هیالت از بانک ها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی صرفًا 
جهت تحقق اهداف ش��رکت- شرکت در نمایش��گاه های داخلی و خارجی- شرکت در 
مناقص��ات و مزایدات دولتی و خصوصی- انعقاد قرارداد با ش��رکت ها و ارگان های 
دولتی و خصوصی- ترخیص کاال از گمرکات کشور و هر آنچه با موضوع شرکت در 
ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان جی سروستان سروناز- پالک 30- 
کدپستی 8199917591. تلفن: 09131140833. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 

ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد شعرباف به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای مهدی ش��عرباف به س��مت عضو هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای 
محمدحسین شعرباف به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مهدی شعرباف به سمت 
مدی��ر عامل به مدت نامحدود انتخ��اب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه با 
مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 16612 

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

تصمیمات
7353 ش��ماره: 12642/ث-1391/10/26. آگه��ی تصمیم��ات ش��رکت حم��ل و نقل 

درون ش��هر سنگ با مس��ئولیت محدود، ثبت شده به ش��ماره 18391 و شناسه ملی 
10260392970. براب��ر صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده 91/8/21 ماده 19 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/10/26 تکمیل 
شد. م الف/ 17039  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تصمیمات
7354 ش��ماره: 15487/ث-1391/10/26. آگهی تصمیمات در شرکت تاک سبز آفاق با 
مس��ئولیت محدود، ثبت شده به شماره 26522 و شناس��ه ملی 10260472656. برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومی فوق الع��اده و عادی و هیأت مدیره م��ورخ 91/10/18 
تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ گردید: نوع ش��رکت از مس��ئولیت محدود به سهامی 

خاص تبدیل و اساس��نامه جدید مش��تمل بر 63 ماده و 7 تبصره تصویب و جایگزین 
اساسنامه قبلی گردید. فرشاد جمالی گندمانی فرزند عبدالرضا شماره شناسنامه 3558 
متولد 1353/11/10 صادره از اهواز به کدملی 1751418911 و کدپستی 8166654833 
بسمت رئیس هیأت مدیره و پریسا انبیش فرزند هوشنگ شماره شناسنامه 198 متولد 
1360/10/7صادره از شاهین شهر به کدملی 5110294666 و کدپستی 8166654833 
بس��مت نایب رئیس هیأت مدی��ره و بهروز جمالی گندمانی فرزند محمد مراد ش��ماره 
شناس��نامه 698 متولد 1341/1/3 صادره از اهواز با کدملی 1755315236 و کدپستی 
8174968481 بس��مت مدیرعامل و مینا راستا گندمانی فرزند غالم شماره شناسنامه 
1319 متول��د 1352/8/15 ص��ادره از اصفه��ان به کدملی 1288916541 و کدپس��تی 
8174968481 بس��مت عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشدو 
حسین میرزا خانی نافچی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 1190 متولد 1352/11/10 
صادره از آبادان با کدملی 1817230875 و کدپس��تی 8194915174 و س��ید محسن 
غریب زاده فرزند س��ید حسین شماره شناس��نامه 90588 متولد 1360/7/20 صادره 
از اصفه��ان با کدملی 1281902306 و کدپس��تی 8199918575  به ترتیب به س��مت 
بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/10/26 

تکمیل گردید. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
7355 ش��ماره: 3122/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت بناطرح چهارباغ با مسئولیت 
محدود. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1391/10/24 تحت ش��ماره 48985 و شناس��ه ملی 
10260672678 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/10/24 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 کلیه خدمات مربوط 
ب��ه مطالعات- مش��اوره- طراحی- نظارت- اج��را و خدمات پیمان��کاری پروژه های 
ساختمانی و عمرانی- شهرس��ازی- ابنیه- صنایع حرارتی و برودتی و تهویه- راه و 
باند- ترمیم ابنیه- مقاوم س��ازی سازه های چوبی- پل سازی- سد سازی – محوطه 
س��ازی- فضای س��بز- زه کش��ی- منابع آب- فنی و هوایی- ش��بکه های انتقال آب 
و فاضالب- تصفیه خانه آب و فاضالب- نقش��ه برداری- راه س��ازی- خاکبرداری- 
اجرای آس��فالت و بتن و دکوراسیون- انبوه سازی- ش��رکت در ساخت- شرکت در 
مزایدات و مناقصات دولت��ی و خصوصی و بین المللی- خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ وام و تس��هیالت از بانک های خصوصی و 
دولتی در راس��تای موضوع ش��رکت- تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ 
و اعطای نمایندگی از ش��رکت های دولت��ی و خصوصی- تولید و توزیع محصوالت و 
مصنوعات چوبی- انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی- امور مربوط به 
ترخیص کاال از گمرکات کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – چهارباغ باال- کوچه پپسی کوال- پالک 81- طبقه زیرین- کدپستی: 
8163974431. تلفن: 03116611450. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می 
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حامد باجغلی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- خانم لیال تفضلی به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره. 3-5- آقای حامد باجغلی 
به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می 
باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 17394 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7356 ش��ماره: 3119/الف 91/103 آگهی تأس��یس مؤسس��ه امید نوین اس��پهان. شرکت 
فوق در تاریخ 1391/10/24 تحت ش��ماره 3490 و شناس��ه مل��ی 10260672644 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/10/24 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
مؤسس��ه: شرکت در مسابقات ورزش��ی فوتبال. 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی مؤسسه: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – سپاهان شهر 
بلوار ش��اهد فارابی 5- خیابان دماوند خیابان منجم- سمت راست- بن بست دوم- پالک 
92- طبقه دوم- کدپس��تی 8179900000- تلفن 03116511022. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران مؤسس��ه: 1-5- آق��ای مهرداد عزیزی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای علی شاهنگ فرد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 

3-5- آقای اس��ماعیل نوری به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای اسماعیل نوری به 
س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات مؤسس��ه با امضای متفقًا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر مؤسس��ه معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. 

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

ابالغ
7357 نظ��ر ب��ه اینکه آقای عل��ی هنرپرور فرزند عب��اس به اتهام خیان��ت در امانت و 
تحصیل مال نامش��روع حسب شکایت آقای مهدی مرتضوی زاده فرزند علی از طرف 
این دادس��را در پرونده کالس��ه 910230 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجراي ماده 115 
قانون آئین دادرس��ي دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 
از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 18162 دفتر 

شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7358 نظر به اینکه آقای حسینعلی صدری به اتهام ضرب و جرح عمدی و فحاشی حسب 
ش��کایت آقای مهدی و محمود ارجمند از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911850 
د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدین وس��یله 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 انتشار آگهي در 
شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد شد. م الف/ 18158 دفتر شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7359 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای محمد بخش��نده فرزند یوسف با وکالت سعید 
بهرامی نسب ش��کایتی علیه آقای محمد مجدم فرزند جاسم دایر بر جعل و استفاده از 
سند مجعول و کالهبرداری و فروش مال غیر مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و 
به ش��ماره 901545 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 18146 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7360 نظر به اینکه آقای حسین رئیس طاهری فرزند لهراسب به اتهام خیانت در امانت 
حس��ب شکایت آقای حسین امینی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911851 د 
27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدین وس��یله 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 انتشار آگهي در 
شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد شد. م الف/ 18159 دفتر شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
7361 بدینوس��یله اعالم می گردد خانم بتول حبیب الهیان با وکالت آقای محمد طغیانی 
ش��کایتی علیه آقای مجتبی ن��ادری فر دایر بر فروش مال غی��ر مجهول المکان به این 
بازپرسی تسلیم و به شماره 911273 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 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 دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 18157 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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لذت های ترسناک
از طبیعت !

در میان برخ��ی از محل های لذت 
بردن از طبیعت،مکان هایی وجود 
دارد که بسیار خطرناک و ترسناک 
به نظر می رس��ند. این م��کان ها 
معموال در دره های بسیار خطرناک 
ساخته ش��ده اند و بازدید از آنها به 

جرأت نیاز دارد.

بالکن آلپ
یکی از ترسناک ترین سکوهای دیده بانی در رشته کوه های آلپ و در 
کشور چک قرار دارد. این س��کو در ارتفاع2700 متری از سطح دریا 
واقع شده است و به شما اجازه می دهد تا یک نمای360 درجه از سه 
کشور مختلف چک، اتریش و اسلوونی داشته باشید. این بالکن یکی از 
بلندترین ها و البته ترسناک ترین های دنیاست، چرا که در زیر پای 

شما تنها کوه های صخره ای وجود دارد.

قدم زدن روی گراند کنیون
یک پیاده روی نعلی ش��کل م��ی تواند جای بس��یار خوبی ب��رای لذت 
ب��ردن از طبیعت باش��د، مخصوصا اگر ای��ن پیاده رو شیش��ه ای و روی 
بزرگ ترین دره دنیا نصب ش��ده باش��د. یک پیاده روی ترس��ناک چند 
 سالی اس��ت که بر روی»گراند کنیون« احداث شده اس��ت. این پیاده رو

19 متر در دهانه دره رفته است و تماما از شیشه ساخته شده است. دیدن 
دره ای1200 متری زیر پا برای هر کسی ترسناک خواهد بود.

پرواز با ایالوارا
 جنگل دارای زیبایی های بس��یار زیادی اس��ت که همه آنها را نمی توان

به ق��دم زدن در میان��ش یافت، ول��ی اگر ب��ر روی درختان ی��ک پرواز 
مجازی داش��ته باش��ید هم ترس��ناک و هم جالب اس��ت. در انگلستان  
محلی برای قدم زدن روی درختان س��اخته ش��ده اس��ت که به کمک 
آن می توان تمام زیبایی های جن��گل را در یک نگاه دی��د. این گذرگاه 
در ارتفاع500 متری از س��طح زمین س��اخته ش��ده اس��ت و نزدیک به 
 25متر نیز طول دارد. نگاه کردن به س��طح زمینی پر از ش��اخه های تیز 

تجربه ای بسیار متفاوت خواهد بود.

هدفون یکی از وسیله هایی است که کاربرد بسیاری 
دارد و همیشه برای گوش دادن به موسیقی به آن نیاز 
است. این درحالی است که برای افزایش عمر آن، باید 

نکات مختلفی را در نظر داشته باشیم.
هر وسیله الکتریکی که با رایانه در ارتباط است نیاز به 
مراقبت های ویژه ای دارد، چرا که این وسایل معموال 
بسیار حس��اس هس��تند. برای نگهداری از هدفون و 
هندزفری های مختلف نیاز دارید تا نکات و ترفندهای 

خاصی را بلد باشید.
  اولین نکته درمورد استفاده از هدفون ها انتخاب 
درست اندازه آنها برای سر است. هنگام انتخاب هدفون 
دقت داشته باش��ید تا آن را مناسب سرتان خریداری 
کنید. اگر هدفون از س��ر ش��ما کوچک تر یا بزرگ تر 

باشد خیلی زود آسیب می بیند.
 سیم رابط مهم ترین قسمت یک هدفون است. 
دقت داشته باشید که س��یم هدفون کشیده نشود و 
همیشه سعی کنید آن را به پشت رایانه متصل کنید تا 

در مسیر رفت و آمد و روی زمین رها نشود. 
 سیم رابط، بخشی است که در صورت نبود آن، 
باید کل هدفون را تعویض کنید. از قرار دادن این سیم 
 در نزدیک��ی محل های گ��رم خ��ودداری کنید. این

 سیم ها معموال از جنس پالس��تیک هستند و خیلی 
زود آب می شوند.

 گوش��ی هدفون دیگر بخش مهم آن اس��ت. از 
قرار دادن ای��ن بخش نی��ز در کنار مح��ل های گرم 
 خودداری کنید. همچنین توجه داش��ته باش��ید که 
هیچ گاه نباید این قس��مت، خیس و یا حتی مرطوب 

شود.
 از وارد آم��دن ضربه های ش��دید ب��ه هدفون 
جلوگیری کنید، چ��را که ممکن اس��ت بخش های 
داخلی دستگاه دچار آسیب شده و دیگر نتوانید از آن 

استفاده کنید. 
 برخ��ی از هدفن ه��ا هس��تند ک��ه میکروفن 
هم دارند، به این دس��تگاه ها باید بیشتر توجه داشته 
باشید، چرا که میکروفن ها خیلی زود خراب می شوند. 
 از بازی کردن با پایه ه��ای میکروفن خودداری کنید 
و تنها در ص��ورت نیاز، آن را در کن��ار دهان خود قرار 

دهید.

 بهترین نکات برای
2-17+ افزایش عمر هدفون

+13-6

دانستنی

خواندنی

عکس نوشت

از آنجای��ی ک��ه نمی ت��وان همیش��ه یک لی��در و یا 
 راهنما ب��ه هم��راه داش��ت، نیاز ب��ه دس��تگاه های

ج��ی پ��ی اس بیش��تر احس��اس م��ی ش��ود، ام��ا 
 خ��ود ای��ن دس��تگاه ها نی��ز مش��کالتی ب��ه همراه 
دارند.  به تازگی طراحان در اقدامی جالب یک ساعت 
به همراه جی پی اس طراحی  ک��رده اند که می تواند 
به عنوا ن ی��ک راهنمای همه چیز بل��د تمام وقت در 
اختیار شما باش��د و بهترین مس��یرها را هر لحظه به 
شما یادآور ش��ود.  این س��اعت که »NaviMi«نام 
 دارد با استفاده از اینترنت به صورت آنالین و یا آفالین کار کرده واطالعات الزم را از شما دریافت 

می کند، سپس میزان مسیر مانده تا مقصد و جهت حرکت رابه شما گوشزد می کند. 
 این ساعت در حافظه خود بسیاری از نقاط دنیا را دارد و بدون نیاز به اینترنت به شما مسیرهایی 
را پیشنهاد می کند، اما در صورتی که نیاز به به روز کردن نقشه داشته باشید یا کم ترافیک ترین 
مسیر را بخواهید، باید به اینترنت متصل شوید. این ساعت قرار است تا سال آینده به مرحله تولید 

رسیده و سپس وارد بازار شود.

از بچگ��ی مراح��ل مس��واک زدن را ای��ن ط��ور 
ب��ه م��ا آم��وزش داده اند ک��ه بع��د از اس��تعمال 
مس��واک، بای��د ده��ان و دندان ه��ای خ��ود را 
ب��ه خوب��ی ب��ا آب بش��وییم. دلیل��ش ه��م پاک 
 ک��ردن کام��ل فلورای��د موج��ود در خمیردندان 
ب��وده اس��ت.فلوراید موج��ود در خمیردن��دان 
م��اده ای اس��ت ک��ه تنه��ا مزیت��ش اس��تحکام 
بخش��ی به مین��ای دندان اس��ت، اما ای��ن مرحله   
 پاکس��ازی کام��ل ده��ان ب��ا آب، چن��دان ه��م 
خوب نیست. فلوراید موجود در خمیردندان، طی مراحل مسواک زدن، به مدت کافی در 
مجاورت دندان های ما باقی نمی ماند و الزم اس��ت که به فلورای��د و دندان هایمان فرصت 
بیشتری دهیم که از کنار هم بودن لذت کافی ببرند. شستش��وی سریع و کامل دندان ها 
پس از مسواک زدن، دندان ها را نسبت به محافظت چند ساعته  پس از آن، بی دفاع می کند.

 نکته: توصیه می شود به جای شستشوی دندان ها با آب، آنها را با دهان شویه های حاوی 
فلوراید شستشو دهید.

دندان ها را پس از مسواک، فورا با آب نشوییدبا این ساعت دیگر گم نشوید 

 یخزدگی آب 
میدان سن پارک ونیز

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
هر که در مجلسی بش��نود که از برادرش غیبت می شود و آن غیبت را از 
او دفع کند، خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می کند.   
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

101/000/0002/250/000/000جاریساخت سوله در صفائیه مبارکه91-4-383

ادامه خط انتقال آب از تصفیه خانه گلپایگان تا مخزن 91-4-384
پیستون سازی

7/000/000499/277/013عمرانی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/12/12
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/12/13

 WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصات اجرای عملیات ساخت سوله
در صفائیه مبارکه و اجرای خط انتقال در گلپایگان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول
مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد مواد اولیه موردنیاز تولید س��یگارت )اتیکت سیگارت 57( خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 
تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 31/000/000 برگ اتیکت سیگار 57 مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:
واحداستانداردمشخصات فنیردیف

گرم بر مترمربع3±90گراماژ1
میکرومتر85-75ضخامت2

میلیمتر82.5*120ابعاد اتیکت3
-کاغذ یک رو گالسه بدون سوسه و پرزمشخصات ظاهری4
-4 رنگچاپ5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتیکت سیگارت 57 
)نوبت اول( به شماره 1/319/987

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 2/500/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 125/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 
به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد لفاف تنباکوی باب داخله خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی 

اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 10/000/000 برگ لفاف تنباکوی باب داخله مطابق با مشخصات فنی و استانداردهای زیر:

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
-کاغذ پارس 110 گرمیمشخصات ظاهری و گراماژ1
سانتی متر20*28ابعاد2
میلیمتر0/05±0/2.5ضخامت3
-6 رنگرنگ لفاف4
-2 رنگچاپ متنی5

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لفاف تنباکوی باب داخله 
)نوبت اول( به شماره 1/319/982

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه مبلغ 4/000/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 200/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی 
به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.

7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.
8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد کارتن س��یگارت 57 و تنباکوی باب داخله خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 91/11/29 تا پایان وقت اداری مورخ 91/12/8 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.

1- تعداد و نوع آنها: 70000 عدد کارتن سیگارت 57 و 30000 عدد کارتن تنباکوی باب داخله مطابق با مشخصات فنی و استانداردها به شرح زیر:
واحداستانداردمشخصات فنیردیف1-2- کارتن سیگارت 57

میلیمتر2±458طول1
میلیمتر2±294عرض2
میلیمتر2±224ارتفاع3
-مستحکم- پنج الیه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزیکی4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن سیگارت 57 و تنباکوی باب داخله 
)نوبت اول( به شماره 1/319/984

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 91/12/16 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/12/17 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه کارتن سیگارت 57 مبلغ 2/000/000/000 ریال و کارتن تنباکوی باب داخله 900/000/000 ریال جمعاً 2/900/000/000 ریال می باشد.
5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.

6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 145/000/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- سایر شرایط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد.

8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید.

2-2- کارتن تنباکوی باب داخله
واحداستانداردمشخصات فنیردیف

میلیمتر2±575طول1
میلیمتر2±338عرض2
میلیمتر2±228ارتفاع3
-مستحکم- سه الیه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزیکی4
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