
»بی خداحافظی«   بازار مسکن اصفهان ، خانه خراب شده است
به  شبکه نمایش 
خانگی رسید

5بررسی زاینده رود از وضعیت  افزایش بی رویه قیمت مسکن

 عزم ماهان برای دفاع 
از عنوان سومی 

 تیم بس��کتبال فوالدماهان برای تکرار عنوان سومی رقابت های
 لیگ برت��ر بس��کتبال در دومین ب��ازی مرحل��ه رده بندی این 
رقابت ها ام��روز در گرگان به مصاف تیم ش��هرداری این ش��هر 
می رود. دی��دار اول دو تیم ب��ا نتیجه قاطع 103 بر68 به س��ود 
نماینده اصفه��ان رقم خورد و ح��اال دیدار دوم بای��د در گرگان 
برگزار شود. تیم ش��هرداری در بازی اول اسداهلل کبیر، سرمربی 
 باتجربه و نام آشنای خود را به دالیلی روی نیمکت نداشت و عطا 
عید محمدی، دستیار او هر آنچه در توان داشت برای شکست... 
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غرض ما از استقالل، زورگویی نیست
قضات باید بنایشان این باشد که در مسیر عدالت و قانون با عزم جدی 
حرکت کنند و غرض ما از اس��تقالل و اقتدار در قوه قضائیه، زورگویی 
نیست. اصل قضا در اسالم یک امر بسیار مهم است و منصب قضا منصب 
بسیار باال و مقام بسیار رفیعی است و در این زمینه نیز روایات مختلفی 
هم وج��ود دارد، همچنین به لح��اظ قانون اساس��ی، اصل156قانون 

اساسی، قوه قضائیه را یک قوه مطمئن و مرجع رسیدگی به شکایات...

 اصفهان فقط قد می کشد
3 بزرگ نمی شود 
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رسالت من آبادانی اصفهان است
شهردار  اصفهان در ارتفاع2257 متری:

این بار در ابداعی خالقانه، شهردار اصفهان نشست خبری پایان سال 
خود را با اصحاب رسانه پس از یک گردش چند دقیقه ای با تله کابین 
بر فراز کوه های صفه در میان رشته کوه های زاگرس برگزار کرد تا 
 در نگاهی اجمالی به اقدامات ش��هرداری در سال جاری به خصوص 

10 سال گذشته تا کنون، پرداخته شود.
یکی از ن��کات کلیدی ای��ن دوره از نشس��ت خب��ری را می توان به 
ش��بهات سیاس��ی در مورد ش��هردار اصفهان در رابطه با انتخابات 
سال آینده نس��بت داد. همچنین س��قائیان نژاد در رابطه با اقدامات 

عمرانی که ب��اور تبلیغاتی ب��ودن در برخی اذهان پرورانده اس��ت، 
اعتقاد داش��ت: » هیچ دلیلی ندارد وقتی شهردار در راستای خدمت 
 رسانی که از وظایف و رس��الت اصلی این نهاد محسوب می شود گام 
بر می دارد، عده ای به غلط باور داش��ته باشند که این حرکات جنبه 

تبلیغاتی دارد و برای انتخابات سال آینده برنامه ریزی شده است.«
پیشنهاد پست های سیاسی در مقطع کشوری از دیگر صحبت هایی 

بود که شهردار اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما گفت...
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 آغاز فعالیت سراسری 
جبهه مردمی حامیان قالیباف   2

کشفیات مشهورترین 
ستاره شناسان جهان 87

 چهارمحال و بختیاری
 استانی سبزتر و آبادتر

تبعیض بین کشاورزان 
اصفهان پذیرفتنی نیست

 اجرای هدفمندی یارانه ها 
دربهار ۹۲؛ همانند امسال

عیدانه،  جوابگوی افزایش 
هزینه  های مردم نبود

ساخت ترقه به روش  اینترنتی 
حادثه آفرید

نفس های آخر گیشه های 
سیاسی سینما 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در

 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک
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ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 آغاز فعالیت سراسری 
جبهه مردمی حامیان قالیباف  

رییس جبهه مردمی حامیان محمدباق��ر قالیباف، از آغاز به کار این 
جبهه در سراسر کشور خبر داد. رضا شیران خراسانی از آغاز به کار 
جبهه جدیدالتأسیس موسوم به »حامیان مردمی قالیباف« خبر داد 
و تصریح کرد: جبهه مردمی حامیان قالیب��اف با رعایت همه اصول 
اسالمی و با نگاه اعتقادی و عشق به والیت مطلقه فقیه تشکیل شده 
است. رییس جبهه مردمی حامیان قالیباف با اشاره به آغاز جلسات 
انتخاباتی این جبهه نیز گفته است: با تعاملی که در بین اعضای جبهه 
حامیان قالیباف وجود دارد، امیدواریم بتوانیم به نتیجه ای مطلوب 
به نفع ایران اسالمی  برسیم. وی همچنین متذکر شد: جبهه مردمی 
حامیان قالیباف خواس��تار عزت و اقتدار نظام اسالمی است و سعی 
می کند با تصمیم گیری عالمانه، به موقع و دلسوزانه به تکلیف خود 

در جهت ایجاد نشاط انتخاباتی در کشور عمل کند.

 تجمع جمعی از رانندگان
 مقابل مجلس

جمعی از رانندگان حمل و نقل سنگین کش��ور با تجمع مقابل مجلس 
شورای اس��المی از نمایندگان مجلس خواس��تند تا اجازه ندهند چرخ 
صنعت حمل و نقل کشور از حرکت باز ایس��تد. تجمع کنندگان مقابل 
مجلس شورای اس��المی پالکاردی در دست داش��تند که محتوای آن 
این بود:» با تحریم های آمریکای جنایتکار خم به ابرو نمی آوریم، ولی با 
تحریم کنندگان داخلی چه کنیم؟«  افراد تجمع کننده همچنین خواستار 
قطع دست ابرمحتکران و کارشکنان از صنعت خودروسازی کشور شدند.

نقش جریان انحرافی در رجعت چاوز
نماینده مردم شوش��تر در مجلس شورای اس��المی گفت: نقش جریان 
انحرافی مدعی ارتباط با امام زمان)عج( در جریان پیام رییس جمهور به 
مناسبت مرگ هوگو چاوز مشخص شود. حجت االسالم سیدمحمد سادات 
ابراهیمی اظهار داشت: باید دید که جریان رجعت هوگوچاوز را چه کسی 
به رییس جمهور خبر داده است و نقش جریان انحرافی مدعی ارتباط با 
امام زمان)عج( در این جریان چه بوده است. وی افزود: باید دید که رییس 
جمهور این خبر را چگونه دریافت کرده اس��ت که به این درجه از یقین 
رسیده است، این اقدامات واقعا روح لطیف ملت ایران را جریحه دار می کند.

 قدردانی رهبر شیعیان پاکستان
 از مراجع

رهبر ش��یعیان پاکس��تان با صدور اطالعیه ای از اقدام ب��ه موقع مراجع 
و علما و تجمع طالب ح��وزه علمیه قم قدردانی کرد. در بخش��ی از این 
اطالعیه آمده است: بر خود الزم می دانم از طرف خود و ملت پاکستان و 
خانواده های داغدیده شهدای مظلوم پاکستان، مراتب قدردانی خود را از 
حس همدردی و مظلومیت خواهی مراجع معظم تقلید که سرمایه های 
اصلی اسالم هس��تند و طالب آگاه و بیدار که وضعیت جامعه اسالمی را 
رصد می کنند و نسبت به وضعیت مسلمانان حساس هستند، ابراز نمایم. 
شک ندارم که این حرکت باعث تسلی خاطر بازماندگان و همه شیعیان 

اهل بیت )ع( که چشم به آن مرکز علم و دانش دوخته اند، خواهد بود.

هنوز موج انتقادات به محتوای پیام تس��لیت احمدی نژاد در 
پی مرگ هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئال پایان نیافته بود که 
سفر احمدی نژاد به کاراکاس و رفتارهای خاص وی در مراسم 

تدفین چاوز موجی از انتقادها را برانگخیت. 
احمدی نژاد که پیش از این، در جریان فرستادن پیام تسلیت 
خود موجب واکنش افکار عمومی و به خصوص علمای دینی 
شده بود، این بار نیز حاشیه هایی را رقم زد که تاکنون در تاریخ 
روابط دیپلماتیک ایران و س��ایر کش��ورها بی نظیر محسوب 

می شود. 
این بار حض��ور پررنگ احمدی ن��ژاد در مراس��م وداع با چاوز 
خبرساز شد. محمود احمدی نژاد که در این مراسم شال عزا بر 
گردن آویخته بود، هنگامی که نوبت به ادای احترام او به جنازه 
چاوز رسید، بر سر تابوت او حاضر شد و پس از دقایقی تأمل، بر 

تابوت چاوز بوسه زد. 
احمدی نژاد که چشم هایش از اش��ک خیس شده بود هنگام 
ترک تابوت چاوز مش��ت هایش را گره کرد و به نشانه از دست 
دادن دوست و همتای ونزوئالیی خود به جایگاهش برگشت. 
 دراین مراسم بارها دیده شد که رییس جمهور ایران اشک های

خود را پ��اک کرد. ام��ا اتفاق دیگ��ری که در جری��ان حضور 
احمدی ن��ژاد در کاراکاس رق��م خ��ورد اب��راز هم��دردی 

رییس جمهور با مادر هوگو چاوز بود. 
این بار ترفند همیش��گی احمدی ن��ژاد در برخورد ب��ا بانوان 

برای پرهیز از دس��ت دادن و اجرای آموزه های اسالمی کارگر 
نیفتاد، چون رییس جمهور آنقدر احساس��اتی شده بود که در 
یک حرکت غافلگیرکننده از س��وی مادر چاوز، او را در آغوش 

گرفت و گریست. 
حجت االس��الم محمد تقی رهبر اما در انتق��اد از این اتفاق با 
اظهار این که نگاه کردن بدون نظر ریبه و ش��بهه درمورد اهل 
کتاب و بادیه نش��ین ها که در سنتشان حجاب نیست اشکال 
ندارد، گفت: دس��ت دادن به زن نامحرم به هیچ وجه در هیچ 
موردی چه اهل کتاب و چه مسن و چه غیر مسن جایز نیست. 
وی با اش��اره ب��ه تصاویری ک��ه در رس��انه ها در ای��ن زمینه 
منتشرش��ده اس��ت، تأکید کرد: این که طرف ب��ه حالت بغل 
گرفتن و یا اظهار احساس کردن اقدامی بکند، در شأن ریاست 

جمهوری کشوری مثل جمهوری اسالمی ایران نیست. 
رییس س��ابق فراکس��یون نمایندگان روحانی مجلس هشتم 
 با تأکید بر این که بهتر بود مانند س��ایرین تنها تسلیت گفته 
می ش��د، بیان کرد: خیلی نزدیک ش��دن و حالت بغل گرفتن 
حتی اگر طرف یک پیرزن و یا یک اهل کتاب باشد جایز نیست. 
وی با تأکید بر این که تماس بدنی چه به دست و چه به صورت 
از نظر فقهی به هیچ وجه جایز نیس��ت، اظهار داشت: از جنبه 
حیثیتی نیز این اقدام برای جمهوری اس��المی و برای رییس 
جمهور ملت ایران، کاری احساس��ی، عجوالنه و بدون تصمیم 

صحیح است. 

امام جمعه موقت اصفهان ب��ا تأکید بر این که از نظر فقهی چه 
دست زدن به دست نامحرم، چه دست به صورت و چه صورت 
 به صورت حرام است، بیان داش��ت: این اقدام ایشان هم مانند 
نامه ای که برای تسلیت چاوز نوشتند، ناشی از احساس زدگی، 

احساس باوری و هیجان زدگی است. 
حجت االسالم حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز  
 نیز با انتق��اد از اقدام احمدی نژاد، تأکید ک��رد: نامحرم هر که 
می خواهد باشد و هرکجا می خواهد باشد، خالف شرع و حرام 
است. نمی شود نامحرمی را به هر دلیلی در آغوش گرفت. هیچ 
راهی ندارد و اگر چنین اتفاقی افتاده باش��د اتفاق نامیمون و 

نامشروعی است. 
تس��لیت  پی��ام  ب��ه   وی 
احم��دی نژاد درب��اره مرگ 
چاوز اشاره کرد و گفت: این 
که چاوز فرد مؤث��ری برای 
ایران ب��ود و ارتباطات ایران 
با چاوز در آمری��کای التین 
بس��یار اثرگذار بود مشخص 
اس��ت و اصل پی��ام الزم بود 
و تکریم و تقدی��ر نیز خوب 
بود، اما آن بخ��ش که چاوز 
با حضرت عیس��ی و حضرت 
مهدی)عج( م��ی آید خالف 

است. 
این عضو جامع��ه روحانیت 
مبارز یاد آور ش��د: درس��ت 
 اس��ت که حضرت مس��یح، 

می آید، اما هیچ دلیلی ندارد که چاوز هم با ایشان بیاید و جزء 
افرادی باشد که به امام زمان)عج( ملحق می شود، البته چون 
حضرت مسیح می آید، خیلی از مسیحیان ملحق خواهند شد 

اما این که آقای چاوز هم ملحق شود مشخص نیست. 
ابراهیمی تأکید کرد: این اقدامات در شأن رییس جمهور یک 
کشور اسالمی نبود و مسائل مقدس اعتقادی نمی تواند وسیله 
قرار بگیرد برای تجلی��ل از رییس جمهوری ک��ه از دنیا رفته 
است. این مسائل، مسائل اعتقادی است و قداست دارد و باید با 

احتیاط بیشتر برخورد کرد. 
در هر حال، واکنش ها به پی��ام و رفتار رییس جمهور همچنان 
ادامه دارد و به نظر می رسد س��فر به کاراکاس برای دولتی ها 

دردسرساز شده است.

انتقاد به رییس جمهور 

 کره شمالی: واکنش ها به در آغوش گرفتن مادر چاوز ادامه دارد
حمله اتمی می کنیم

همزمان با باالگرفتن تنش در ش��به جزیره کره، تلویزیون 
دولتی کره ش��مالی روز جمعه تصاوی��ری را پخش کرد که 
کیم جونگ اون رهبر این کشور را در حال بازدید از دو یگان 

نظامی مستقر در نزدیک مرز کره جنوبی نشان می داد. 
پیونگ یانگ تهدید کرده با لغو یکجانبه پیمان ترک مخاصمه 
با سئول، احتمال دارد به حمله پیشگیرانه اتمی علیه مواضع 
 آمریکا در منطقه دس��ت بزن��د.  این موض��ع پیونگ یانگ، 
همان طور که پیش بینی می ش��د واکنش شدید همسایه 
جنوبی را در پی داشت. س��خنگوی وزارت دفاع کره جنوبی 
 گف��ت: »اگر کره ش��مالی ب��ه ما حمل��ه اتمی کن��د، رژیم 

کیم جونگ اون را به خواست مردم با خاک نابود می کنیم.

به بی طرفی سازمان ملل 
احترام بگذارید

»بان کی مون« دبیر کل سازمان ملل روز شنبه از آزادی 21 
صلح بان سازمان ملل که توسط افراد مس��لح سوری ربوده 
شده بودند استقبال کرد، اما گفت: تمامی طرف های درگیر 
باید به بی طرفی سازمان ملل احترام بگذارند. وی پس از آن 
که21صلح بان سازمان ملل از سوریه به اردن منتقل شدند 
طی بیانیه ای از تالش ها برای آزادی ایمن این افراد تش��کر 
کرد. این21صلح بان سازمان ملل که در بلندی های جوالن 
 مس��تقر بودند روز چهارش��نبه ربوده ش��دند. بان کی مون

 اعالم کرد: دبی��ر کل به تمام��ی گروه ها درب��اره بی طرفی 
صلح بانان سازمان ملل تأکید می کند.

 زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ونزوئال

منابع آگاه در ونزوئال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور پس از مرگ چاوز در اواسط ماه آوریل خبر دادند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ونزوئال احتماال در اواس��ط م��اه آوریل 
)فروردین ماه( برگزار شود. منابع متعدد از کمیته انتخابات 
ونزوئال گفتند که به  احتمال قوی14آوریل انتخابات ریاست 
جمهوری این کش��ور برگزار ش��ود، این در حالی است که 
برخی از مقامات دولتی ونزوئال تأکید دارند که این انتخابات 
در روز13آوریل و همزمان با سالروز بازگشت هوگو چاوز به 

قدرت پس از کودتا در سال2002 برگزار شود.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

 غرض ما از استقالل
 زورگویی نیست

آیت اهلل آملی الریجانی/رییس قوه قضائیه 

قضات باید بنایش��ان این باشد که در مس��یر عدالت و قانون با عزم جدی 
حرکت کنند و غرض ما از استقالل و اقتدار در قوه قضائیه، زورگویی نیست.

اصل قضا در اسالم یک امر بس��یار مهم است و منصب قضا منصب بسیار 
باال و مقام بسیار رفیعی است و در این زمینه نیز روایات مختلفی هم وجود 
دارد، همچنین به لحاظ قانون اساسی، اصل156قانون اساسی، قوه قضائیه 

را یک قوه مطمئن و مرجع رسیدگی به شکایات دانسته است.
ش��اید در هیچ کجای دنیا این 
گونه نباش��د که رییس جمهور 
حق انتخاب قاضی را نداش��ته 
باش��د. ق��وه قضائی��ه در ایران 
استقالل دارد و مسیر استقاللی 
خاص خودش را م��ی رود. این 
اس��تقالل و اقتدار تاب��ع قانون 
اساس��ی اس��ت و غرض م��ا از 

استقالل، زورگویی نیست.
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کلیات الیحه بودجه سه دوازدهم سال ۹۲ تصویب شد

کلیات الیحه بودجه سه دوازدهم سال92در حالی تصویب شد که برخی نمایندگان با سقف 
45میلیارد تومانی آن مخالفت کردند. رییس جمهور که شخصا برای ارایه الیحه بودجه92به 
مجلس نیامده بود، روز شنبه هم در جلسه دفاع از الیحه بودجه سه دوازدهم سال 92 غایب بود.

یک روز پس از ورود وزیر جدید دفاع آمریکا به کابل، طالبان با 
حمله انتحاری به ساختمان وزارت دفاع افغانستان که 9کشته 

بر جا گذاشت، به پیشواز وی رفتند.
نخس��تین س��فر خارجی چاک هیگل در مقام وزیر دفاع برای 
ارزیابی طوالنی ترین جنگ آمریکا، در مراحل پایانی آن صورت 
می گیرد. به گزارش خبرگزاری ها، هیگل که خود کهنه س��رباز 
جنگ ویتنام به ش��مار می رود، در بدو ورود ب��ه کابل گفت: ما 
همچنان در جنگ به س��ر می بریم. به گفته وی، هنوز66هزار 
س��رباز آمریکایی ش��اهد واقعیت زش��ت جنگ و ش��دت نبرد 
هستند. هیگل افزوده که بخش عمده ای از برنامه وی در این سفر 

مربوط به ارزیابی طرح ها برای انتقال مسئولیت امنیت به دولت 
مرکزی، ارتش و پلیس افغانستان پس از پایان مأموریت رزمی 
ناتو در آخر سال 2014است. هیگل پیش از این چهار بار دیگر و 
زمانی که سناتور ایالت نبراسکا بود، به افغانستان سفر کرده بود. 
نخستین سفر وی در ژانویه سال2002و مدت کوتاهی پس از 

شکست طالبان و القاعده بود.
آخرین س��فر وی در س��ال 2008به همراه باراک اوباما سناتور 
وقت ایالت ایلینوی بود. هیگل در این س��فر خاطرنش��ان کرد 
که یک هدف دیگر س��فر وی کس��ب درک بهت��ر از موقعیت 
آمریکا در افغانستان است. هیگل عالوه بر بازدید از پایگاه های 
آمریکا در افغانستان با مقامات این کشور ازجمله حامد کرزای 
رییس جمهور دیدار خواهد کرد. قرار اس��ت پس از خروج ناتو 
در پایان سال2014 از افغانس��تان، نیرویی متشکل از سربازان 
کشورهای عضو، در افغانستان باقی بمانند که هنوز درباره شمار 

آنها تصمیم  گرفته نشده است.
به گفته هی��گل، پس از این س��فر، وی می تواند درباره ش��مار 
مورد نیاز سربازان آمریکایی برای باقی ماندن به اوباما مشاوره 
دهد. وزرای دفاع ناتو پیشنهاد کرده اند نیرویی حدود هشت تا 
12هزار نفره در افغانستان بماند، اما فرماندهان آمریکایی نیروی 
مشترکی بالغ بر20هزار نفر را پیش��نهاد کرده اند. ژنرال جیمز 
ماتیس رییس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که به زودی 
از این سمت کنار می رود، هفته پیش باقی ماندن13600سرباز 

آمریکایی را توصیه کرده است.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی، درب��اره روند اجرایی ش��دن 
 هدفمندی یارانه ها در س��ال آینده، گفت: هدفمن��دی یارانه ها 
به دلیل تأخیر دولت در ارایه الیحه بودجه همچون امسال اجرایی 
خواهد شد. علی الریجانی با حضور در محل دائمی نمایشگاه های 
مجلس شورای اس��المی، نمایش��گاه توانمندی های کشاورزی 

جنوب را افتتاح کرد.
رییس مجلس ش��ورای اسالمی در حاش��یه افتتاحیه نمایشگاه 
توانمندی های کش��اورزی جنوب، در جمع خبرنگاران، تصریح 
کرد: منطقه جنوب کرم��ان منطقه ای حاصلخی��ز از نظر تنوع 
محصوالت است و نمایشگاه دستاوردهای کشاورزی جنوب این 

استان به خوبی بیانگر این است که استعدادهای خوبی در زمینه 
کشاورزی در این منطقه وجود دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی، همچنین در پاسخ 
به سؤالی درمورد اجرای هدفمندی یارانه ها در سه ماهه اول سال 
آینده، گفت: این طرح همان گونه که امسال اجرایی شده است، 
در سه ماهه س��ال آینده نیز به اجرا گذارده خواهد شد، منتهی 
در سه ماهه اول چون دولت الیحه بودجه را به موقع ارایه نکرد و 
تنها بودجه سه دوازدهم را تحویل داد، از نظر قانونی و آیین نامه 
مجلس، ما براس��اس آنچه در س��ال قبل اتفاق افتاده است، باید 
عمل کنیم، بنابراین روال فعلی در سه ماهه س��ال آینده از نظر 
هدفمن��دی یارانه ها پیگیری خواهد ش��د تا این ک��ه بودجه به 

تصویب نهایی برسد.
الریجانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نحوه اجرایی شدن 
فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، گفت: من رجال الغیب 
نیستم و این نکته باید از مجموعه مجلس س��ؤال شود، چرا که 
این مسأله باید در کمیسیون های تخصصی بررسی و با توجه به 
شرایطی که کشور دارد، سنجیده شود که اجرایی شدن این طرح 
به مصلحت اس��ت یا خیر. رییس مجلس شورای اسالمی، تأکید 
کرد: بعید است این مسأله به اجرا گذاشته ش��ود، اما با توجه به 
 مدت زمان باقی مانده باید اجازه داد این مسأله در کمیسیون های

تخصصی بررسی شود. گفتنی اس��ت در این مراسم، تعدادی از 
اعضای هیأت رییسه و نمایندگان استان کرمان و شهرهای جنوبی 

کشور نیز حضور داشتند.

 جنگ افغانستان 
هنوز تمام نشده است

 اجرای هدفمندی یارانه ها 
دربهار ۹2؛ همانند امسال

از جنبه حیثیتی 
 این اقدام 

برای جمهوری 
اسالمی و برای 
رییس جمهور 

ملت ایران، 
کاری احساسی، 

 عجوالنه و 
بدون تصمیم 
صحیح است



یادداشت

 ترقه های دست ساز 
شوخی بردار نیستند

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان ضمن اش��اره به 
افزایش تهیه ترقه های دست ساز به منظور استفاده در آخرین چهارشنبه 
سال، به ایمنا گفت: ترقه های دست ساز ش��وخی بردار نبوده و متأسفانه 
حجم وس��یعی از حوادث چهارش��نبه س��وری به اس��تفاده از این مواد 
غیراستاندار اختصاص دارد. سرهنگ جهانگیر کریمی با بیان این که طی 
سال های اخیر اصل و ریشه مراسم چهارشنبه س��وری دچار دگرگونی 
ش��ده و برخی افراد این زمان را فرصتی مغتنم برای ایج��اد اختالل در 
امنیت جامعه می دانند، اظهار داش��ت: متأسفانه ترقه  های دست ساز که 
اخیراً استفاده از آن رواج زیادی در بین جوانان و نوجوان پیدا کرده، جز 

خطرآفرینی پیامد دیگری را برای این افراد به دنبال نداشته است. 

 مدارس کشور تا ۲۸ اسفند 
دایر است

رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
این که مدارس کشور تا ۲۸ اس��فند۹۱ دایر است، از باز بودن مدارس در 
روز ۱۴ فروردین ۹۲ خبر داد. علی فرهادی اظهار داشت: مدارس کشور تا 
۲۸ اسفند ماه سال جاری دایر است و هیچ برنامه ای برای تعطیلی مدارس 
نداریم. وی در خصوص وضعیت مدارس در روز ۱۴ فروردین ۹۲ که بین 
روز سه شنبه ۱۳ فروردین )تعطیلی رسمی( و ۱۵ فروردین )مدارس کشور 
پنجشنبه ها تعطیل است( قرار دارد، گفت: پس از ۱۳ فروردین، مدارس 

دایر خواهد بود و روز ۱۴ فروردین هیچ مدرسه ای تعطیل نیست. 

تجهیز ۱۰۰ درصدی بانک های 
اصفهان به تجهیزات ایمنی

 رییس پلیس پیش��گیری فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: 
به منظور جلوگیری از هرگونه سرقت، تمامی بانک های سطح استان تا 
نیمه اول سال ۹۲ به تجهیزات ایمنی مجهز می شوند. هوشنگ انصاری 
بر آموزش و آگاه سازی کارکنان و مس��ئوالن حراست بانک ها به منظور 
مراقبت و دقت بیشتر بر جلوگیری از سوء استفاده و سرقت احتمالی در 
روزهای پایانی سال تأکید کرد. وی از طرح تشدید عملیات انتظامی پلیس 
گردشگری استان اصفهان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز خبر داد و 
گفت: در این طرح در بانک ها، مجتمع های تجاری، مراکز اداری و صنعتی 
و تمامی مکان هایی که احتمال ب��روز جرم در آنها وجود دارد، توس��ط 
گشت های پلیس پیشگیری کنترل محسوس و نامحسوس انجام خواهد 
شد. رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی عنوان کرد: در حال حاضر 
۹۰ درصد بانک های سطح استان به تجهیزات ایمنی مجهز هستند و با 
تعامل و همکاری  همکاری صورت گرفته تا نیمه اول سال آینده هیچ بانکی 

بدون تجهیزات ایمنی نخواهد بود.

ضرورت تأمین بودجه پروژه 
آب رسانی به فالت مرکزی اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تأمین بودجه مورد نیاز برای 
اجرا و بهره برداری از پروژه آب رسانی به فالت مرکزی اصفهان از نیاز های 

ضروری و مهم اصفهان به شمار می رود. 
عباس حاج رسولیها روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر با بیان این که 
رسیدگی به وضعیت زاینده رود از مهم ترین خواسته های مردم اصفهان 
به شمار می رود، اظهار کرد: مسئوالن و دولت باید از راهکار های مورد نیاز 
برای برطرف شدن مشکالت موجود در راستای رسیدگی به وضعیت آب 

اصفهان استفاده کنند.
 وی به اهمیت استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای ارتقای کیفیت 
فعالیت های شهری اشاره کرد و ادامه داد: مسئوالن شهری برای اجرای 
برنامه ها و فعالیت های ش��هری باید از ظرفیت ه��ای مردمی موجود در 

محالت استفاده کنند.

گشتی در اخبار

تبعیض بین کشاورزان اصفهان 
پذیرفتنی نیست

نماینده مردم شاهین شهر و برخوار 
 حسینعلی حاجی دلیگانی

مشکالت خشکسالی کش��اورزان در شرق و ش��مال اصفهان یکنواخت 
است. کش��اورزان شمال استان همچون ش��رق در وضعیت حادی به سر 
می برند. صبر و اس��تقامت کش��اورزان شمال تاکنون س��بب شده که از 
سوء استفاده های دش��منان جلوگیری ش��ود. در دیدارها و ارتباط هایی 
که با کشاورزان داش��ته ایم، این قشر دلیل صبر و اس��تقامت خود را تنها 

به خاطر مصالح نظام و رهبری 
برشمردند. انتظار کشاورزان از 
مسئوالن اس��تان و کشور این 
است که همان کمک هایی که 
به کشاورزان شرق استان شده، 
بدون تبعیض به شمال استان 
نیز بش��ود. گوش��زد کرده ایم 
که تبعیض در رفع مش��کالت 

کشاورزان پذیرفتنی نیست.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 998 | دوشنبه 21  اسفند  1391 |  28 ربیع الثانی 1434

چهره روز
تولید ۵۰۰ تن گز برای ایام نوروز در اصفهان

 نایب رییس اتحادیه صنف گز و شیرینی استان اصفهان گفت: امس��ال در استان اصفهان حدود 
۵۰۰ تن گز تولید و روانه بازار مصرف شده است. علی شریفی، اظهار داشت: ۳۰۰ کارگاه کوچک 

و بزرگ دراستان اصفهان فعالیت می کنند که فقط ۵۰ درصد آنها دارای مجوز قانونی هستند. 
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زیر پوست شهر/ هزار توی کوچه پس کوچه های بافت فرسوده
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افتتاح ندای امداد 
۱47 اصفهان

نوجوان اصفهانی که در حال س��اخت ترقه با دس��تورالعمل اینترنتی بود، 
هنگام مخلوط کردن چند نوع اسید، با انفجار مواد در دست خود مواجه شد 

که  قطع انگشتانش را به همراه داشت. 
شب گذشته طی تماسی با اتاق فرمان فوریت های پزشکی اصفهان اعالم 
شد، نوجوانی به دلیل آسیب شدید دست و ترکیدن ترقه در دستانش نیاز 
به کمک دارد. این گزارش حاکی اس��ت، بالفاصله پس از دریافت ش��رح 
حادثه، یک��ی از واحدهای ام��دادی اورژانس پیش  بیمارس��تانی بر بالین 
بیمار حاضر ش��ده و پس از بررس��ی وی، دریافتند که در اثر ترکیدن ترقه 
در دستانش دچار آسیب شدید انگشتان دست راست خود شده است.پس 
از انجام پانسمان و آتل  گیری و کنترل خونریزی، مصدوم را به بیمارستان 

الزهرا)س( انتقال دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان به فارس گفت: ندای 
امداد ۱۴7 جمعیت هالل احمر همزمان با سراس��ر کشور در استان اصفهان 
افتتاح شد. حیدرعلی خانبازی اظهار کرد: خط امدادی ۱۴7 جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان به منظور پاسخگویی در حوادث افتتاح شد. وی با بیان این 
که امداد ۱۴7 به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است، تصریح کرد: از روز 
گذشته )یکشنبه( مردم اصفهان در هر جایی که باشند، با تماس با این شماره 
می توانند در حوادث جاده ای، سیالب، آوار، کوهستان، ساحلی و... از خدمات 
امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر بهره مند شوند. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: ندای امداد ۱۴7 مراحل آزمایشی 
 خود را س��پری کرده و همزمان با سراسر کشور و توس��ط ویدئو کنفرانس و

 به دست رییس جمعیت هالل احمر کشور به صورت رسمی افتتاح شد.

این بار در ابداعی خالقانه،  داوود
ش��هردار اصفهان نشست  شیخ جبلی

خبری پایان سال خود را با 
 اصحاب رس��انه پس از یک گردش چند دقیقه ای با 
تله کابین ب��ر فراز کوه ه��ای صفه در میان رش��ته 
کوه های زاگرس برگزار کرد تا در نگاهی اجمالی به 
 اقدام��ات ش��هرداری در س��ال جاری ب��ه خصوص

 ۱۰ سال گذشته تا کنون، پرداخته شود.
یکی از نکات کلی��دی این دوره از نشس��ت خبری 
را می توان به ش��بهات سیاس��ی در مورد ش��هردار 
اصفه��ان در رابطه با انتخابات س��ال آینده نس��بت 
داد. همچنین س��قائیان ن��ژاد در رابطه ب��ا اقدامات 
عمرانی ک��ه باور تبلیغات��ی بودن در برخ��ی اذهان 
پرورانده اس��ت، اعتقاد داش��ت: » هیچ دلیلی ندارد 
وقتی شهردار در راستای خدمت رسانی که از وظایف 
 و رس��الت اصلی این نهاد محس��وب می ش��ود گام 
بر می دارد، عده ای به غلط باور داشته باشند که این 

حرکات جنبه تبلیغاتی دارد و برای انتخابات س��ال 
آینده برنامه ریزی شده است.«

پیشنهاد پس��ت های سیاس��ی در مقطع کشوری 
از دیگر صحب��ت هایی بود که ش��هردار اصفهان در 
 پاس��خ به س��ؤال خبرنگار م��ا گف��ت:» در دوره ای

که گذشت سه وزارتخانه، سفیر کشورهای مختلف، 
تصدی سمت استاندار در چند استان مختلف و حتی 
معاونت عمران وزارت کش��ور و نی��ز رییس مجمع 
نخبگان کشور به من پیشنهاد شد که به خاطر مسائل 
گوناگون، از جمله تعلق خاطر به ش��هر اصفهان آنها 
را قبول نکردم. همه تالش من این اس��ت تا در شهر 
خود به اجرای رس��التم که همان س��عی در آبادانی 

است، بپردازم.«
 سقائیان نژاد، در ادامه این نشست نیز صحبت هایی

را در رابطه ب��ا اقدامات انجام ش��ده در ش��هرداری 
 مط��رح ک��رد ک��ه در ادام��ه گزی��ده ای از آن را 

می خوانید:

نه کاندیدا هس�تم، نه قرار است کاندیدا 
شوم

    از دریچه ک��ور وارد بحث هایی می ش��ویم که 
حاشیه ای است و متن نیست. متن، رضایتمندی و 
امید مردم است. این امید است که مردم را در صحنه 

نگه می دارد و در جوانان حرکت ایجاد می کند. 
بای��د مباح��ث ب��ه م��ردم گفت��ه ش��ود و در برابر 
فش��ارهایی ک��ه ناجوانمردان��ه به خاط��ر ماهیت 
ضداس��تکباری به نظ��ام وارد ش��ده، خدماتمان را 
بگوییم. من نه کاندیدا هس��تم و نه قرار است جایی 
 کاندی��دا شوم.۱۰س��ال خدم��ت مان��دگار، تبلیغ 
 سقائیان نژاد نیس��ت؛ این۱۰سال نیز فقط یک اسم 

است. 
 اگر ش��ما باش��ید چه اس��می انتخ��اب می کنید.
 مگ��ر دول��ت خدمات��ش را به م��ردم نم��ی گوید
 و پروژه های مهر مان��دگار را در صداوس��یما اعالم

نمی کن��د و ی��ا حتی ش��خص رییس جمه��ور در 

راهپیمایی ۲۲ بهمن، فعالیت ه��ای دولت را تبلیغ 
نمی کند.

اتوبوس�رانی به تأمین اجتماعی بدهکار 
است، نه شهرداری

    مبل��غ بدهی ش��هرداری ب��ه تأمی��ن اجتماعی
۲۱ میلیارد تومان اس��ت، البته باید گفت این بدهی 
مربوط به س��ازمان اتوبوس��رانی اصفهان اس��ت، نه 
ش��هرداری. طبق قانون، باید یک س��وم بهای بلیت 
 اتوبوس��رانی توس��ط خود س��ازمان اتوبوس��رانی، 
یک سوم توسط ش��هرداری و یک س��وم باقیمانده 
توسط دولت تأمین شود. ولی دولت تعهد خود را در 
این زمینه اجرایی نکرده و اتوبوسرانی اصفهان مبلغ 
۵۳ میلیارد تومان بابت این مسأله از دولت طلبکار و 
۲۱ میلیارد به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. 
اتوبوس��رانی می گوید که پول من را بدهید تا ما هم 

بدهی تان را پرداخت کنیم. 
در گذشته این گونه مسائل به هیأت دولت می رفت 
و با یک تبصره، بدهی با کس��ر از طلب ها بخشیده 

می شد.

سه سال تأخیر پاالیشگاه در پرداخت پول 
آالیندگی

     پرونده شکایت شهرداری از پاالیشگاه در مرحله 
تجدید نظر اس��ت و در دادگاه تجدیدنظر، شکایت 
 شهرداری از پاالیشگاه نیز ثبت ش��ده و اکنون باید 
ق��وه قضائی��ه رأی را صادر کن��د. در این ش��کایت 
پاالیش��گاه محکوم ش��ده و باید آب، خاک و هوای 

محدوده بختیار دشت را آلوده زدایی کند.

انتخابات همزمان ریاست جمهوری آسیب 
جدی به شورا وارد می کند

    سال آینده شورای ش��هر اصفهان قطعاً ۲۱ نفره 
خواهد بود که در صورت الحاق خوراس��گان، به عدد 
۲۵ افزایش خواهد یافت. انتخابات همزمان ریاست 
جمهوری ممکن است به انتخابات شورای شهر آسیب 
برساند. شورای سیاس��ی مانند شورای اول در سطح 
کشور به درد شهر نمی خورد و مردم باید به دور از نگاه 

سیاسی، نمایندگان شورا را انتخاب کنند.

الحاق خوراسگان باید کارشناسی شده 
پیش برود

    ط��رح الحاق خوراس��گان س��ال ۸۹ نیز مطرح 
ش��د که ش��ورای ش��هر اصفهان ضمیمه ای به آن 
الصاق ک��رد و طبق آن مقرر ش��د ک��ه۲۰ میلیارد 
 تومان برای توانمندسازی خوراسگان قبل از الحاق

 اختصاص یابد. 
در آن زمان شورای شهر اصفهان موافقت کامل کرد، 
ولی شورای شهر خوراسگان موافقت نسبی کرده و 
زمانی که دوره شوراها برای دو سال تمدید شد، این 

طرح را از خاطر برد. 
با نفس الحاق مشکلی نداریم، در این زمینه الیحه ای 
برای این الحاق به ش��ورای شهر فرس��تاده شد که 
شورا نیز چهار پارامتر برای مطالعه قرار داد که مقرر 
 شد تا اواس��ط س��ال ۹۲ این مطالعات انجام شود و 

الحاق صورت گی��رد، لذا ما با نفس الحاق مش��کلی 
نداریم.

جدایی روحی از شهرهای اطراف اصفهان 
بوی سیاسی می دهد

    کسانی که الحاق خوراسگان را دنبال می کنند 
شاید نیت دیگری داش��ته باش��ند، همان گونه که 
متأسفانه برخی ها تفکراتی مبنی بر جدایی روحی 
برخی از ش��هرهای اصفهان مانند رهنان وجود دارد 

که این مسأله نیز بوی سیاسی می دهد.

شهردار  اصفهان در ارتفاع۲۲57 متری:

رسالت من آبادانی اصفهان است

ساخت ترقه به روش 
اینترنتی حادثه آفرید

خط آسمان، حد فاصل نمای ساختمان ها و آسمان، از نگاه بیننده 
گروه
است و  ازمهم ترین عناصر شهر س��ازی محسوب می شود که به  شهر

 گفته کارشناس��ان معماری، هویت س��یما و منظرهرمحلی را 
در برمی گیرد. در ش��هرهای تاریخی توجه ب��ه این رکن شهرس��ازی از اهمیت وی ژه ای 
برخوردار است؛ زیرا خ��ط آس�م�ان در ب�اف�ت ت�اریخ�ی ن�وعی احترام گذاشتن به این 

مناطق است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
خط آس��مان یک��ی از اصول زیبای��ی منظر ش��هری اس��ت. رعایت این اص��ل کلیدی 
را می ت��وان در میدان نق��ش جهان به خوب��ی دید؛ س��اختمان های دوطبق��ه هم تراز 
ک��ه مناره��ای مس��اجد ش��یخ لط��ف اهلل و ام��ام)ره( در میان ای��ن نظ��م خودنمایی 
می کنند. اما نکته جالب این اس��ت که خط آس��مان در ش��هری که معماران گذش��ته 
 الگوهای بی نظیری را از خود به یادگار گذاش��ته اند تا کلید ش��هر س��ازان آینده شود،

حتی تعریف نشده و بیشترین تمرکز م��دیران ش�ه��ری ب��ر ج�ن�ب��ه ح�ق��وق��ی 
س��اخ��ت و سازهاست. 

به گفته محم��ود محمدی،  عضو هیأت علمی گروه شهرس��ازی دانش��گاه هنر اصفهان 
متأسفانه در ش��هر تاریخی اصفهان کنترل ارتفاع ساختمان ها از طریق ۴۰ درصد طول 

پالک شمالی مشخص می شود و خط آسمان در این خصوص هیچ نقشی ندارد.
وی در گفتگو با ایسنا، با بیان این که خط آسمان یکی از مباحث مربوط به طراحی شهری 
و منظر ارتفاعی شهرهاست، اظهار کرد: بر اس��اس اطالعاتی که از خط آسمان به دست 
می آید، می توان اطالعات شهر را در مقیاس خود شهر و محالت و محور خیابان های اصلی 
پهنه بندی و کنترل کرد. عضو هیأت علمی گروه شهرس��ازی دانش��گاه هنر اصفهان با 
اشاره به این که خط آسمان خط فرضی است که ارتفاعات ساختمان های شهر در مناطق 

مختلف را کنترل کرده و از افزایش ارتفاعات در برخی مناطق جلوگیری می کند، افزود: 
بر اساس قوانین شهرسازی باید تمام ساخت و سازها در نقاط مختلف شهر با توجه به خط 

آسمان تعریف شده و در قوانین شهرسازی همان شهر دنبال شود.
محمدی با تأکید بر این که در شهر اصفهان چیزی تحت عنوان خط آسمان تعریف نشده، 
افزود: متأسفانه در شهر تاریخی اصفهان کنترل ارتفاع ساختمان ها از طریق ۴۰ درصد 
طول پالک شمالی تعریف می شود و خط آسمان در این خصوص هیچ نقشی ندارد. وی 
اضافه کرد: اگر پالک شمالی یک ساختمان طول کمتری داشته باشد ساختمان جنوبی 
ارتفاع کمتری می گیرد و اگر طول پالک شمالی بیشتر باشد  ساختمان جنوبی می تواند 
ارتفاع بیشتری داشته باشد. عضو شورای ش��هر اصفهان با تأکید بر این که تعریف خط 
آس��مان در ش��هر تاریخی اصفهان کاماًل ضروری اس��ت، تصریح کرد: اصفهان شهری 
ارزشمند به لحاظ آثار تاریخی است و برای حفظ و پایداری این بافت تاریخی الزم است 

که هر چه زودتر بنای ساخت و سازها بر اساس خط آسمان شکل گیرد. 
محمدی با بیان این که عدم تعریف خط آسمان در شهر اصفهان تاکنون مشکالت زیادی 
را به وجود آورده، گفت: به طور مثال یکی از مش��کالت ارگ جه��ان نما ارتفاع زیاد این 
ساختمان با توجه به نزدیکی به بافت تاریخی و به ویژه میدان نقش جهان است. وی اضافه 
کرد: معاونت شهرسازی شهرداری باید نسبت به طراحی و اجرای خط آسمان اقدام کند. 

مناره های شهرگنبدهای فیروزه ای گم شده اند!

اصفهان فقط قد  می کشد، بزرگ نمی شود 

کس�انی که الحاق خوراسگان 
را دنبال می کنند ش�اید نیت 
دیگری داشته باش�ند، همان 
گونه ک�ه متأس�فانه برخی ها 
تفکرات�ی مبن�ی ب�ر جدایی 
روح�ی برخ�ی از ش�هرهای 
اصفه�ان مانند رهن�ان وجود 
دارد ک�ه این مس�أله نیز بوی 

سیاسی می دهد
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چاپاسکناس20هزارتومانیدرسالآینده

مجید صنیعی، مدیرکل س��ازمان تولید اسکناس و مس��کوک بانک مرکزی خبر داد: این نوید را می دهم 
که امکان چاپ و انتشار اسکناس 200 هزار ریالی در س��ال 92 وجود خواهد داشت. بعد از تولید انبوه این 

اسکناس، نسبت به چاپ و انتشار اسکناس 500 هزار ریالی اقدام می شود.
عیدانه،  جوابگوی افزایش 

هزینه  های مردم نبود
عوض حیدرپور / نماینده مردم شهرضا در مجلس

عیدانه ۸5 ه��زار تومانی دولت از زمان واریز تاکن��ون جوابگوی افزایش 
هزینه های مردم نبوده اس��ت. هرگونه افزایش نقدینگی و ورود پول به 
بازار، س��بب افزایش تورم در روزهای پایانی سال ش��ده است. از ابتدای 
مطرح شدن کمک دولت به مردم در آستانه شب عید، بیشتر نمایندگان 
مجلس بر کمک غیرنقدی در قالب سبد کاال به مردم اتفاق نظر داشتند 
که متأسفانه این کار انجام نشد. هر ساله به طور طبیعی به دلیل باالرفتن 
تقاضای مردم، با افزایش نرخ 
کاالها و اجن��اس مختلف در 
آس��تانه ش��ب عی��د مواجه 
هس��تیم. دولت ب��رای کمک 
 م��ی تواند در نمایش��گاه های

بهاره مایحتاج مورد نیاز مردم 
را با قیمت مناس��ب نسبت به 
بازار و در مدت زمان بیشتری 

ارایه دهد.
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مکانیزه شدن درخواست بازرسی 
آسانسور در اصفهان

گروه اقتص�اد- طی مراس��می از س��امانه الکترونیک » درخواس��ت 
بازرسی آسانسور« رونمایی ش��د. در این مراس��م که با حضور مدیرکل 
استاندارد استان اصفهان و شرکت های بازرس��ی آسانسور دارای تأیید 
صالحیت و ش��رکت های نص��اب دارای پروانه طراح��ی و نصب برگزار 
شد، از عملیات س��امانه الکترونیک » درخواس��ت بازرسی از آسانسور « 
 که اخیراً در پایگاه اطالع رسانی اداره کل اس��تاندارد اصفهان به آدرس

www.isirisf.ir ق��رارداده ش��ده، رونمایی ش��د. به گفته ش��فیعی، 
مدیرکل استاندارد استان اصفهان، این س��امانه اقدامی مثبت در جهت 
تحقق دولت الکترونیک و ک��م کردن هزینه های حمل و نقل ش��هری 
جهت مراجعه فیزیکی ش��هروندان و مالکان آسانس��ور است و از سویی، 
 ضریب خطا و احتمال تخلفات را نیز در مواجهه با درخواست کنندگان

بازرسی آسانسور با شرکت های بازرسی کننده بسیار کاهش می دهد. وی 
در خصوص فرایند درخواست بازرسی آسانسور از طریق این سامانه گفت: 
از آنجا که صدور پروانه پایان کار ساختمان ها توسط شهرداری ها منوط 
به صدور تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانس��ور توس��ط اداره کل استاندارد 
است، الزم است مالکان س��اختمان هایی که دارای آسانسور هستند و یا 
فروشندگان آسانسور با مراجعه به س��ایت این اداره کل از طریق سامانه 
مذکور، درخواست خود را به صورت الکترونیک ارایه کنند و پس از دریافت 
نام و مشخصات شرکت بازرسی کننده آسانسور که در همان لحظه توسط 

سامانه معرفی می شود، به آنجا مراجعه کنند. 

وضعیت نا هنجار قیمت مسکن 
  رییس اتحادیه امالک شهرستان اصفهان در این باره

می گوید: »افزایش قیمت مسکن وضعیت ناهنجاری 
 پیدا ک��رده و این اتفاق بدون توجی��ه اقتصادی طی 
دو ماه گذش��ته افزایش بی رویه داش��ته است. بازار 
مسکن هر دو سه سال یک بار با یک افزایش قیمت 
مواجه می ش��ود، اما بعد از ش��ش ماه و یا یک سال، 
ثبات و دچار یک رکود می شود و این روند سینوسی 
امسال با جهش قابل مالحظه ای روبه رو شده است.« 
رفتاری که این روزها تقریباً در هر بازاری که قیمت 
در آن ناگهان صعودی می  شود، به راحتی قابل رویت 

است. در حال حاضر با افت پی درپی قیمت دالر و سکه 
در هفته های متوالی، خرید آپارتمان به اولویت اول 
تقاضای مصرفی و همچنین صاحبان سرمایه  تبدیل 
شده است. رس��ول جهانگیری معتقد است که این 
افزایش بی سابقه قیمت مسکن به اثرات روانی تورم 
بازمی گردد که برخی مردم را در این گرانی مسکن 
ترغیب به خرید می کند:»س��رمایه های سرگردانی 
که در اختیار یک عده خاصی قرار دارد، بازار مسکن 
را طی چندمدت اخیر تحت تأثیر خ��ود قرار داده و 
مردم به دلیل نگرانی از افزای��ش بی رویه احتمالی 
 در آینده، دس��ت به خری��د زده اند. ناگفت��ه نماند، 

دو هفته ای اس��ت که بازار خرید و فروش مسکن از 
تالطم افتاده  و پیش بینی می شود این سکون تا سال 
آینده و یا حداقل دو سال دیگر تداوم داشته باشد.« 
تداوم افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر به جای 
آن که میل به خرید را در ب��ازار کاهش دهد و حجم 
معامالت را پایین بیاورد، ریتم معامالت مسکن را تند 
کرده و رکورد پرفروش ترین ماه را برای »بهمن« به 
ثبت رسانده است.  امسال خرید و فروش مسکن در 
اصفهان بعد از سکون تابستانی، در ابتدای نیمه دوم 
"–فصل پاییز- ناگه��ان رونق گرف��ت و در حالی که 
همه ساله معامالت مسکن متناس��ب با سردشدن 

روزهای س��ال از تح��رک می افتد، اما در س��ال 91 
این سنت تکرار نش��د، طوری که در دو ماه گذشته 
از زمس��تان جاری، حجم معامالت ماهانه مس��کن 
در مقایسه با ماه های س��ه فصل اول سال، به صورت 
تصاعدی بیشتر شده اس��ت. از ابتدای سال تا کنون 
بیش��ترین معامله آپارتمان مس��کونی در ماه بهمن  
انجام شده اس��ت، به طوری که عقد ماهانه 27 هزار 
فقره ق��رارداد خرید و اج��اره و پیش  خرید آپارتمان 
در بنگاه ها در نیمه اول س��ال، در ماه میانی زمستان 
به 36 هزار فقره ق��رارداد رس��ید. در ماه های فصل 
پاییز نیز به ط��ور میانگین ماهی 32 ه��زار معامله 
مسکن در اصفهان انجام ش��ده است. به این ترتیب، 
در سال جاری با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی بر 
ش��دت معامالت مس��کن افزوده شده اس��ت. رونق 
معامالت مسکن انحصار این روزهای اصفهان نیست، 
بلکه در کل کشور، ش��یب معامالت تند شده است. 
حجم مبادله آپارتمان در کشور که عمده آن شامل 
خرید وفروش است و اجاره و پیش خرید در رتبه های 
بعدی قرار دارند، از شش هزار و 600 فقره در روز طی 
فصل پاییز به 9 هزار فقره در روز طی فصل زمستان 
افزایش پیدا کرده و باعث رشد 34 درصدی معامالت 
مسکن شده اس��ت. همچنین در اصفهان، معامالت 
بهمن م��اه نزدیک به 13 درصد نس��بت ب��ه دی ماه 

افزایش پیدا کرده است.

رونق زمستانی نشانه چیست؟
شتاب فعلی در بازار معامالت مس��کن نشانه پاسخ 
معکوس متقاضیان خرید به قیمت های متورم است. 
تجربه نش��ان داده هر زمان در یک بازار قیمت کاال 
افزایش پیدا می کن��د، خرید از آن بازار هم توس��ط 
متقاضیانی که تا پیش از افزایش قیمت، قصد خرید 
داشتند و هم توسط متقاضیانی که رشد قیمت آنها 
را بابت خریدن وسوسه کرده، ناگهان رونق می گیرد.

میانگین قیمت مس��کن در اصفهان ط��ی نیمه اول 
امسال30درصد رش��د کرد، آن زمان این نرخ رشد 
چندان در بازار صدا نکرد و ج��و روانی غالب در بازار 
مسکن انتظار ثبات نسبی قیمت را داشت. به همین 
خاطر، خرید  وفروش نیز رونق آنچنانی نداشت،  اما 
در پاییز با واردشدن یکی، دو شوک نزولی به قیمت  
ارز و طال از یک سو و همزمان اوج گیری قیمت مسکن 

از سوی دیگر، توجه ها به سمت بازار ملک جلب شد.

اثر آنی نزول دالر
در حال حاضر با باال،پایین شدن های پی درپی قیمت 
دالر و س��که در هفته های متوالی – دفعات کاهش 

قیمت در این دو ب��ازار در چند وقت اخی��ر از تعداد 
روزهای افزایش قیمت بیش��تر ش��ده است- خرید 
آپارتمان به اولویت اول تقاضای مصرفی و همچنین 
صاحبان س��رمایه  تبدیل شده اس��ت. کارشناسان 
اقتصادی در این باره معتقدند: اطالع عمومی از رشد 
قیمت مسکن در حال حاضر، باعث تحریک خریداران 
ش��ده و این گروه قصد دارد در وقت اضافه –روزهای 
باقیمانده از س��ال91- خرید خ��ود را از بازار قطعی 
کند تا از رشد بیشتر قیمت در س��ال آینده در امان 
بماند. این تحلیل کارشناس��ان درس��ت منطبق بر 
رفتاری است که خریداران مس��کن در بازار کنونی 
دارند. بررسی های میدانی در بنگاه های امالک نشان 
می دهد که طرف تقاضا با نوعی نگرانی از آینده، برای 
خرید واحدمسکونی عجله دارد و این تعجیل، خود بر 
رشد قیمت اثر گذاشته است، طوری که خریداران با 

رفتارشان باعث التهاب قیمت ها شده اند.

پیش به سمت پیش  خرید
صرفه پیش خرید واحدمسکونی در حال حاضر برای 
متقاضیان چندبرابر شده است؛ هر چند سازنده ها این 
روزها که رشد قیمت مسکن لحظه ای شده، آنچنان 
تمایلی به پیش ف��روش ندارند. در ح��ال حاضر این 
کشش در بازار مس��کن وجود دارد که اگر سازنده ها 
حاضر به پیش ف��روش واحدهای در حال س��اخت 
باشند، همه معامالت در پیش خرید خالصه شود و 

میزان خرید واحد آماده به کمترین حد کاهش یابد.

هشدار به خریداران مسکن
رییس اتحادیه مش��اوران امالک اصفه��ان با اعالم 
هش��دار به خریداران مس��کن به خاطر رفتار خارج 
از چارچوب قانونی برخی فروش��نده ها گفت: اخیراً 
تعداد فروش��نده هایی که پای میز قرارداد در بنگاه 
یا حت��ی بعد از تنظی��م مبایعه نامه دب��ه می کنند و 
خواستار انصراف از معامله می ش��وند، افزایش پیدا 
کرده است. این گروه از فروش��نده ها به خاطر رشد 
قیمت وسوسه می ش��وند و قصد دارند قیمت مورد 
توافق با خریدار را به قیمت های جدید نزدیک کنند. 
مصطفی قلی خسروی می گوید: »خریداران مسکن 
باید به محض توافق با فروشنده، توافق شان را رسمی 
کنند و با تنظیم مبایعه نامه و امضای دو طرف پای آن، 
مانع از دبه  فروشنده شوند. بعد از تنظیم مبایعه نامه 
در بنگاه های ام��الک، انصراف یک طرف��ه از معامله 
هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد و اصاًل قابل رسیدگی 
هم نیس��ت، مگر این که دو طرف ب��ه برهم خوردن 

معامله رضایت دهند.«  

بررسی زاینده رود از وضعیت  افزایش بی رویه قیمت مسکن

بازارمسکناصفهان،خانهخرابشدهاست

امسال خرید و فروش مسکن در اصفهان بعد از سکون تابستانی، در ابتدای نیمه دوم –فصل پاییز- ناگهان رونق گرفت و  گروه 
در حالی که همه ساله معامالت مسکن متناسب با سردشدن روزهای سال، از تحرک می افتد، اما در سال 91 این سنت اقتصاد

تکرار نشد؛ طوری که در دو ماه گذشته از زمستان جاری، حجم معامالت ماهانه مسکن در مقایسه با ماه های سه فصل اول 
سال، به صورت تصاعدی بیشتر شده است. نتایج حاصل از رهگیری معامالت مسکن در بنگاه های امالک شهر اصفهان نشان می دهد: از ابتدای 
سال تا کنون، بیشترین معامله آپارتمان مسکونی در ماه بهمن  انجام شده است.تحلیلگران بازار مسکن درباره آنچه سردترین ماه سال را به 

پرفروش ترین ماه بازار مسکن تبدیل کرده، معتقدند که رفتار دور از انتظار خریداران در مقابل رشد  قیمت، باعث این رونق شده است.
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ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353202295 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6149
مش��خصات   ،910978 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   ،9109980362700741
ابالغ ش��ونده حقیق��ی: غالمرضا نعی��م زاده مجهول الم��کان، تاریخ حضور: 
1392/1/28، چهارشنبه س��اعت: 9/30، محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
123، علت حضور: در خصوص شکایت حمید امین دوست رضوان ملک محمد 
 علیه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. 

م الف/ 14554 معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353202297 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6150
9109980362700741، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910978، مشخصات ابالغ 
ش��ونده حقیقی: حجت اعظمیان مجهول المکان، تاری��خ حضور: 1392/1/28، 
چهارش��نبه س��اعت: 9/30، محل حض��ور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123، 
علت حضور: در خصوص ش��کایت حمید امین دوس��ت رض��وان ملک محمد 
 علیه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید.

م الف/ 14553 معتمدی- منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6090 ش��ماره: 8912 چون تحدید حدود شش��دانگ دو ب��اب اطاق و مهتابی 
فوقانی آن در خانه رضا رحیم ش��هره بش��ماره پ��الک 242- فرعی از 129- 
اصل��ی واقع در جزن بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای امیر احمدی جزنی و 
غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدی��د گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای 
نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/2/18 در 
مح��ل ش��روع و بعمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 315 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350805030 ابالغی��ه:  ش��ماره   7172
9109980350800989، شماره بایگانی ش��عبه: 911037، خواهان احمدرضا 

مظل��وم زاده دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده صفورا بادفر چالش��تری به 
خواس��ته مطالبه طلب و تأمین خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارب��اغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350800989 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/1/28 
و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 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 آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. داوری- 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
7442 چون آقای نورآقا اس��دی فرزند اس��داله ش��کایتی علیه آقای مرتضی 
کیقب��ادی مبنی بر انتقال منافع مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
910996 ک 112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 92/2/17 
س��اعت 12 ظهر تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 15841 دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
7941 ش��ماره: 3797/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت عقیق برج عالی قاپو 
سهامی خاص به شماره ثبت 44554 و شناسه ملی 10260624639. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: طراحی، تأمین قطعات و مجموعه های اس��تاندارد، نصب و راه 
ان��دازی و خدمات پس از فروش در زمینه صنعت آسانس��ور، تولید و مونتاژ 
آسانس��ور و پله برقی طبق اس��تانداردهای موجود، خری��د و فروش و تولید 
ل��وازم آن، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید 
و ف��روش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مج��از بازرگانی، اخذ و اعطای 

نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی، اخذ تسهیالت از بانک های دولتی 
و خصوصی صرفًا جهت موضوع ش��رکت، ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
خصوصی و دولتی، ترخیص کلیه کاالهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشور. 
در تاریخ 1391/11/9 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت 
و م��ورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م ال��ف/ 18065 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7942 شماره: 3786/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت بازیافت فلزات سپهران 
سهامی خاص به شماره ثبت 37654 و شناسه ملی 10260552273. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1390/4/27 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای رضا بصیری به عن��وان بازرس اصلی، 
خانم پری ناز برخشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب ش��د. 3- ترازنامه و حس��اب های سود و زیان س��ال مالی منتهی به 
1389/12/29 به تصویب رسید. در تاریخ 1391/11/8 ذیل دفتر ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تصمیمات
7943 ش��ماره: 16195/ث-1391/11/9. آگه��ی تصمیمات در ش��رکت خانه 

س��ازی کوثر نقش جهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره 20543 و شناسه 
ملی 10260414057. برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره 
مورخ 91/11/1 تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ گردید: اسفندیار ابوطالبی به 
کدملی 5419070928 و کدپس��تی 8145136586 بسمت رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل و پیمان ابوطالبی به کدملی 5279310654 و کدپستی 8143149118 
بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و کبری موس��وی با کدملی 426921451 و 
کدپستی 8143193568 بس��مت عضو اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اسفندیار 
ابوطالبی رئیس و مدیرعامل و بامهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا بند 14 از 

ماده 34 اساس��نامه از ط��رف هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار ش��د 
حسن علی احمدیان فرد با کدملی 426445009 و کدپستی 7581754977 و ندا 
جانبازی با کدملی 1288922698 و کدپستی 8143149118 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در 
تاریخ 91/11/9 تکمیل گردید. م الف/ 18046 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت 

ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
7944 ش��ماره: 3829/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت فراز نصب اصفهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 41997 و شناسه ملی 10260597525. به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/2 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و آقای هوشنگ علی 
زاده شمس برای مدت یک س��ال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی 
محل تصفیه اصفهان- خیابان جابر انصاری- خیابان عارف- انتهای بن بست 
بهار- پالک 20- کدپستی 8196848816 می باشد. در تاریخ 1391/11/12 ذیل 
دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

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

تاسیس
7945 شماره: 3346/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت معدنی و فرآوری تکین 
سنگ مهان سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/17 تحت شماره 
49137 و شناسه ملی 10260674460 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/11/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: اکتشاف، استخراج، بهره برداری و 
ف��رآوری معادن، تولید و توزیع و خری��د و فروش و صادرات و واردات کلیه 
کااله��ای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی 
صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور و هرآنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان – خیابان نشاط- کوچه آقا علی بابا مجتمع دیدگاه- 
واحد 12- کدپستی: 8188888888، تلفن: 09132123133. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد 
سهم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 323 مورخ 1391/10/21 نزد بانک ملی ش��عبه شهرک صنعتی 
محمودآباد پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سید 
ابوذر علیزاده طباطبایی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای سید سجاد 
علیزاده طباطبایی  به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای س��ید کمال 
علیزاده طباطبایی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای سید کمال علیزاده 
طباطبایی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور به امضای رئیس هیأت مدیره 
و نائ��ب رئیس هیأت مدیره متفق��ًا و در غیاب هر یک ب��ه امضای مدیرعامل 
و یک��ی از اعضای هیأت مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد ابراهیمی ورنوس��فادرانی 
ب��ه عنوان ب��ازرس اصلی. 2-8- آق��ای مجتبی ابراهیمی ورنوس��فادرانی به 
عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 18320 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
7946 ش��ماره: 3329/الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت مهندسین طراح 
فرآیند کیا س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/16 تحت شماره 
49128 و شناسه ملی 10260674330 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/11/16 از لح��اظ امضاء ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار 
زاین��ده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: خدم��ات طراحی، اجرا و 
نص��ب تجهی��زات و تعمیرات موردنیاز صنایع نفت و گاز، پتروش��یمی، آب و 
فاضالب صنعتی و صنایع وابس��ته، طراحی و اجرا و اصالحات فنی سیس��تم 
های مکانیزه و پروژه ه��ای صنعتی، طراحی تفضیلی پروژه های نفت و گاز، 
پتروش��یمی و صنایع س��نگین، خدمات پروژه های تحقیقاتی و بررسی امکان 
س��نجی اقتصادی پروژه ها، بازرس��ی فنی و راه اندازی واحدهای صنعتی و 
تولیدی، اتوماس��یون صنعتی و ابزار دقیق، خدمات مشاوره و نظارت در کلیه 
پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی، کشاورزی، معدنی، صنعتی و فنی، 
ابنیه و محوطه س��ازی، تولید وتوزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهای مج��از بازرگانی، تحصیل وام و اعتب��ارات بانک های داخلی و 

خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقص��ات دولتی، و خصوصی، اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط 
باش��د و همچنین طراحی سیستم های اطفای حریق. 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – س��پاهان ش��هر- بلوار توحید شرقی بلوک 331- پالک 7/2- واحد 
1- کدپس��تی: 8179989455. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000/000 ریال 
منقس��م به یکصد هزار س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 350/000/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 3/2449/437 مورخ 1391/10/26 نزد بانک صادرات ش��عبه میدان 
آزادی پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می 
باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای پیمان میرجانی به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای مهدی رضازاده  به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آق��ای یونس قالوند به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 4-5- آقای یونس 
قالوند به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدن��د. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعه��دآور به امضای دو نفر از اعضای 
هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی 
البدل: 1-8- آقای محمد س��یفی اصفهانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
س��جاد مبین��ی دمنه به عنوان ب��ازرس علی الب��دل. آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

افزایش سرمایه
7947 ش��ماره: 16358/ث-1391/11/14. آگهی افزایش س��رمایه در شرکت 
مهندسین مش��اور بازرسی فنی ناظران س��هامی خاص، ثبت شده به شماره 
5824 شناس��ه مل��ی 10260269602. براب��ر صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
ف��وق الع��اده و هیأت مدی��ره مورخ 6/26 و 91/11/13 س��رمایه ش��رکت از 
طریق مطالبات حال ش��ده و صدور س��هام جدید از مبل��غ 1/212/000/000 
ری��ال ب��ه مبل��غ 4/242/000/000 ریال افزای��ش یافت و ماده 6 اساس��نامه 
بدی��ن نحو اص��الح گردید: س��رمایه ش��رکت مبل��غ 4/242/000/000 ریال 
نقدی اس��ت که به 424/200 س��هم 10/000 ریالی با نام عادی منقس��م شده 
و تمامًا پرداخت گردیده اس��ت. امضای ذیل ثب��ت در تاریخ 91/11/14 تکمیل 
 گردی��د. م ال��ف/ 18281 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان

تاسیس
7948 شماره: 3272/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت چکاد صنعت اسپادان 
با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/11/11 تحت شماره 49093 
و شناس��ه مل��ی 10260673909 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 
1391/11/11 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه 
آن ب��ه ش��رح زیر جهت اط��الع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: فعالی��ت های صنعتی در زمینه های مش��اوره، طراحی 
و س��اخت قطعات و ماش��ین آالت، فعالیت های بازرگان��ی از قبیل صادرات 
و واردات، تهی��ه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، ش��رکت در مزایدات 
و مناقص��ات خصوص��ی و دولتی، اخ��ذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های 
خصوصی و دولتی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – اتوبان چمران کوی 
میثم بوس��تان اول پالک 104- کدپس��تی 8193714789. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عبداله 
خدائی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمد خدائی  به سمت عضو 
هیئت مدیره. 3-5- آقای محمد خدائی به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 
اداری ب��ا امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات واحد ثبتی اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اکران خانگی 

ویژه

نبِش قبر پابلو نرودا
40سال پس از مرگ پابلو نرودا شاعر شناخته شده و مشهور شیلیایی و برنده نوبل ادبیات و بر اساس 
ادعایی مبنی بر جان باختن این شاعر پر طرفدار بر اثر مسمومیت، دادگاهی در شیلی حکم نبش 

قبر وی را به منظور تشخیص علت مرگ  صادر کرد.

5

جشنواره کمدی،تمدید شد
دبیر جش��نواره نمایش های کمدی اصفهان گفت: مهلت ارسال متون 
به دبیرخانه چهارمین جشنواره نمایش های کمدی اصفهان به مدت 
5 روز تمدید ش��د. به گزارش روابط عمومی تاالر هنر، میثم بکتاشیان 
دبیر جش��نواره نمایش های کمدی با اشاره به اس��تقبال هنرمندان از 
این جش��نواره گفت: به دنبال درخواس��ت های ارایه شده به دبیرخانه 
جشنواره، مهلت ارسال آثار، 5 روز دیگر تمدید شد. بکتاشیان به اهداف 
این جشنواره اشاره کرد و افزود: اهتمام بیشتر دبیرخانه بر روی آثار بخش 
ویژه در موضوعات شهروندی همچون ترافیک و حمل و نقل عمومی، 
فضای سبز، شهروند الکترونیک، نظافت عمومی، مدیریت خشم، صله 
رحم، آپارتمان نشینی، قناعت و فرهنگ کار جمعی است. وی همچنین 
افزود: نتایج بازخوانی متون ارسال شده در16فروردین ماه سال آتی اعالم 
خواهد شد و آخرین مهلت ارسال اثر در بخش نمایشنامه نویسی نیز 31 
خرداد سال آینده است. گفتنی است چهارمین جشنواره نمایش های 
کمدی اصفهان در س��ه بخش صحنه ای، خیابانی و نمایشنامه خوانی 
در گستره اس��تانی و در بخش نمایشنامه نویسی کمدی شهروندی در 
گستره ملی برگزار خواهد ش��د. عالقه مندان به شرکت در چهارمین 
جشنواره نمایش های کمدی اصفهان تا 25 اس��فندماه  فرصت دارند 
تا آثار خود را به دبیرخانه دائمی جش��نواره، تاالر هنر اصفهان ارس��ال 
 کنن��د. همچنین جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توان به س��ایت

 www.arthall.ir  و ی��ا به دبیرخانه دائمی جش��نواره نمایش های 
کمدی اصفهان واقع در میدان الله، تاالر هنر مراجعه کرد.

 »بی خداحافظی« 
به شبکه نمایش خانگی رسید

گروه فرهنگ - تازه ترین فیلم احمد امینی با بازی رضا صادقی توسط 
مؤسس��ه تصویرگستر پاس��ارگارد در ش��بکه نمایش خانگی توزیع شد. 
»بی خداحافظی« پس از س��ال ها دوری امینی از سینما کنجکاوی های 
خاصی را برانگیخته بود، نه فقط از این حیث که وی 9 س��ال اس��ت هیچ 
فیلمی را پس از »ای��ن زن حرف نمی زن��د«، تولید نکرده ب��ود و تجربه 
چند سریال خوب را داشته اس��ت، بلکه فیلم درمورد رضا صادقی یکی از 

محبوب ترین خوانندگان پاپ ایران است. 
این فیلم برش��ی اس��ت کوت��اه از زندگی 
این خواننده پاپ کشورمان و مقاطعی از 
زندگی وی را به تصویر می کشد. این فیلم 
توانست در سی امین جشنواره فیلم فجر 
روی پرده برود و با استقبال نسبی نیز روبه 
 رو شد. عنوان فیلم برگرفته از نام یکی از 
ترانه ه��ای رضا صادقی ب��ا همین عنوان 
اس��ت. رضا صادقی، محمدرض��ا فروتن، 
افشین هاش��می و پگاه آهنگرانی در این 

فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

رونق اقتصاد با بزرگان
گروه فرهنگ - فرهنگ و تاریخ ما سرش��ار از بزرگانی 
اس��ت که هر کدام می توانند با معرفی ش��دن به دنیای 
امروز عالوه بر معرفی فرهنگ ایران به جهانیان، سودهای 
مالی بسیاری را از راه جذب توریست نصیب کشور کنند. 
همه کشورهای دنیا در پی این هستند تا از بزرگان هنری 
و فرهنگی خود بیشترین بهره ممکن را برده و از موهبت 
داشتن مفاخر ادبی و هنری برای مطرح کردن فرهنگ و 
هنر خود استفاده کنند. معموال کشورهای مختلف برای 
بزرگان فرهنگی و هنریشان بزرگداشت های بین المللی 
برگزار می کنند تا ضمن معرفی این شخصیت های بزرگ 
و مطرح کردن فرهنگش��ان، زمینه های حضور توریست 

را فراهم کنند.
در واقع ب��زرگان هنری و فرهنگی هر کش��وری عالوه بر 
سودرسانی به فرهنگ مردم آن کشور، امکان سودرسانی 
مالی به مردمان و کش��ور خود را نیز به وجود آورده اند و 
گاهی سودهای مالی این بزرگان برای برخی کشورها به 
قدری مهم و وسیع است که جنبه های فرهنگی آن را از 

یاد می برند!
فرهنگ و تاریخ ما سرشار از بزرگانی است که هر کدامشان 
می توانند با معرفی شدن به دنیای امروز، عالوه بر معرفی 
فرهنگ ایران به جهانیان، س��ودهای مالی بسیاری را از 
راه جذب توریست نصیب کشور کنند، اما آیا ما قدر این 
بزرگان را دانسته ایم؟ کش��ور ترکیه توانست شخصیتی 
مانند موالنا را با این که تمام ش��عرهای او به زبان فارسی 
س��روده ش��ده اند، جهانی کند و با معرف��ی وی به دنیا و 
برگزاری مراسم های ش��کوهمند برای بزرگداشت وی، 
توریست های بسیاری را هر س��اله به ترکیه می کشاند. 
درباره موالنا این توجیه وجود دارد که مقبره او در ایران 
نیس��ت و ما چندان نم��ی توانیم بر روی ش��خصیت وی 

سرمایه گذاری کنیم.
 نکته مه��م آن که ما ب��رای بزرگان��ی که هم فارس��ی زبان 
بوده اند و هم مقبره آنها در ایران است چه کرده ایم؟ شاید اگر 
مقبره موالنا نیز در ایران بود هرگز تا این اندازه به دنیا معرفی 
نمی شد. اکنون کسانی چون حافظ، خیام، سعدی و فردوسی 
عالوه بر این که فارسی زبان هستند مقبره آنها نیز در ایران قرار 
دارد. آیا برای آنها بزرگداشت مناسبی برگزار می کنیم؟! البته 
باید به این نکته توجه کرد که برگزاری مراسم هایی شکوهمند 
برای بزرگداشت این شخصیت های ادبی و فرهنگی در بزرگی 
 آنها هیچ تأثیری ندارد، ولی برگزاری یک مراس��م مناسب با 
برنامه ریزی های درس��ت م��ی تواند موج��ب رونق اقتصاد 

توریست شود. 
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س��ینمای ایران روزهای پایانی سال 
جمال 
نوروز باقری

 
1391را همچن��ان بی رونق س��پری 
می کند.9 فیلم س��ینمایی در آخرین 
روزهای سال روی پرده هستند که از میان این فیلم ها، آنهایی 
که نام کارگردان های صاحب نام را به یدک می کشند کمتر از 

باقی فیلم ها فروخته اند.  
»دزدان خیابان جردن«  اولین تجربه کارگردان وحید اسالمی 
توانسته از میان این 9 فیلم، رتبه اول را به خود اختصاص دهد. 
بنا به گفته داری��وش باباییان تهیه کننده ای��ن فیلم،  »دزدان 
خیابان جردن«  تنها با2۸۷میلیون تومان هزینه ساخته شده و 
فروش۸5۷میلیون تومانی این فیلم نشان از سود تهیه کننده 

دارد. 
باقی فیلم ها با اختالف قابل توجهی رده های بعدی را به خود 
اختصاص داده اند.  »پذیرایی ساده«  مانی حقیقی و  »پله آخر«  
علی مصفا که رتبه دوم و س��وم جدول فیلم ه��ای روی پرده 
هستند، هنوز به مرز500میلیون تومان نرسیده  اند. با نزدیک 
ش��دن به روزهای پایانی دول��ت دهم نیز بس��یاری از چیزها 
رفته رفته رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و برخی رویه ها به 
شکل عجیبی دستخوش تغییر می شود. سخنرانی ها هدف های 
دیگری را دنبال می کنند و سیاس��ت ها، گاه چرخش��ی1۸0 
درجه ای را به خود می بینند. این گونه اس��ت که مغضوبان به 

ناگاه محبوب شده و نزدیکان مورد قهر واقع می شوند. 

با مروری کلی برعملکرد هشت ساله دولت های نهم و دهم در 
بخش فرهنگی و هنری، این حقیقت به وضوح عیان می ش��ود 
که رفتار مدیران و مسئوالن س��ینمایی منتخب احمدی نژاد 
با س��ینما و س��ینما گران طی این س��ال ها چندان دوستانه و 
صمیمی نبوده و حتی برخی از کنش ه��ای تند میان معاونت 
س��ینمایی و اهالی هنر هفتم، بس��یاری از تعامل های موجود 

میان این دو را گنگ و الکن ساخت. 
طی سه دهه گذش��ته س��ینمای ایران بیش از سایر هنر های 
هفتگانه با مسئوالن و مدیران دولتی در فضایی توأم با تعامل و 
نزدیکی گام برمی داشت و میان دو طرف همواره نوعی دیالوگ 
محترمانه و مشخص برقرار بود. شاید یکی از دالیل اصلی رشد 
و موفقیت س��ینمای ایران به خصوص در سطح بین المللی در 
قیاس با سایر رش��ته های هنری نیز ریش��ه در همین ارتباط 
سازنده داش��ته باشد، اما در دوران ریاس��ت جمهوری محمود 
احمدی ن��ژاد و به خصوص ط��ی دولت دهم، ای��ن دیالوگ و 
ارتباط، با بروز تنش های غیر ضروری و بعضا بی مورد رفته رفته 
رنگ باخت و در نهایت طی چند سال اخیر به نوعی رویارویی 
بدل ش��د که نقطه اوج آن را می توان انحالل خانه س��ینما در 
سال 90 دانس��ت. خانه ای که سال های س��ال به عنوان نهاد 
صنفی س��ینماگران فعالیت می کرد و ارتب��اط مؤثری نیز با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشت، با انتقاد های همه جانبه 
دولتی ها روبه رو شده و جنجال های بی سابقه ای درگرفت که 

سرانجام به تعطیلی اش منجر شد، اما این پایان ماجرا نبود. طی 
ماه های اخیر و در حالی که کمتر کس��ی امیدی به بازگشایی 
مجدد خانه س��ینما داشت، ناگهان ش��خص رییس جمهور با 
سینماگران به توافق رسید و دستور به بازگشایی خانه سینما 
داد؛ اتفاقی که ناظران و حتی تا حدودی شخص وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی را نیز غافلگیر کرد. اینک اما در روز های پایانی 
س��ال91گویا انجام برخی تغییرات جزئی در اساسنامه خانه 
سینما تمامی مشکالت موجود را برطرف س��اخته و ماجرا را 
ختم به خیر خواهد کرد! از س��ویی حمایت تمام قد مسئوالن 
دولتی از برخی  پروژه های جنجالی و خاص سینمایی نیز طی 
سال جاری خود سیاس��ت عجیبی بود که سؤال  های زیادی را 

برانگیخت. 
این همه نش��ان از نوعی چرخش در سیاس��ت های سینمایی 
دولت ط��ی ماه های منته��ی ب��ه یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دارد. به نظر می رس��د که نظر به جایگاه و 
اهمیتی که هنر س��ینما در اذه��ان عموم��ی دارد، نگاه های 
مسئوالن و نزدیکان احمدی نژاد به برخی ظرفیت های تبلیغاتی 
نهفت��ه در این هنر جلب ش��ده باش��د. به ه��ر روی نمی توان 
منکر اثرگذاری س��ینما و س��ینماگران در هر جامعه ای شد؛ 
 امری که به واس��طه آن بس��یاری از جناح های سیاسی شکل 
می گیرند، البته با این تفاوت که اهالی سینما، تنها در برهه های 

حساس سیاسی مورد توجه قرار نمی گیرند.
 یکی از مهم ترین خواسته های سینما گران درباره خانه سینما 
حفظ اس��تقالل این نهاد صنفی در برابر نهاد های دولتی بود. 
حال اما این س��ؤال ش��کل می گیرد که خانه ای که با دستور و 
دخالت شخص رییس جمهور بازگشایی می شود و هربار نیز با 
سنگ اندازی های ارشاد اعضایش دست به دامن رییس دولت 
می ش��وند، از این پس و دس��ت کم تا پایان دولت دهم چگونه 
 خواهد توانس��ت به طور مس��تقل اهداف خود را دنبال کند؟ 
از طرفی دولتی که تا همین چند ماه پیش به هیچ روی حاضر 
به پذیرش بازگش��ایی خانه س��ینما نبود، این��ک دربرابر این 
چرخش و نرمش ناگهانی خود، چه هزینه ای را بر سینماگران 
تحمیل خواهد کرد؟ تمام اینها مسائل نگران کننده ای هستند 
 که در ماه های آینده، س��ینمای ای��ران را ب��ه چالش خواهد 

کشید. 
سینمایی که تنها به دنبال حفظ خانه صنفی خود است، انصاف 
نیس��ت که خرج اهداف یک جریان خاص سیاس��ی شده و از 
اعتبار و کیفیتش کاسته شود، چرا که در این صورت بهار برخی 

با خزان سینمای ایران همراه خواهد شد.

سینمایی با رویکردی سیاسی

نفس های آخر گیشه های سیاسی سینما 
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احضار
7964 چون خانم نس��رین صافی فرزند اله داد ش��کایتی علیه آقای حسن صافی 
فرزن��د عصم��ت اله مبنی ب��ر ترک انفاق مط��رح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
911233 ک 107 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1392/2/1 س��اعت 
10/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود 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 تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16593 دفتر 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار
7965 چ��ون آقای رامتین زارع ش��یرازی فرزند حس��ین ش��کایتی علیه آقای تام 
رجب زاده مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911238 ک 
107 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1392/2/1 س��اعت 8 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16578 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353504315 ابالغی��ه:  ش��ماره   7966
کیف��ری  محاک��م   ،911155 ش��عبه:  بایگان��ی  9109980364601315، ش��ماره 
دادگس��تری شهرس��تان اصفهان ب��ه موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 
9109980364601315 برای مس��عود عس��گری به اتهام تهدی��دو مزاحمت تلفنی 
تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1392/2/8 س��اعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

م الف/ 16582  رستمی- منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100354002990 ابالغی��ه:  ش��ماره   7967

9009980364801735، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911248، محاک��م کیف��ری 
دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت ش��ماره 91/1381 در 
پرونده کالس��ه 9009980364801735 برای حمیدرضا صالحی به اتهام مزاحمت 
تلفنی و توهین به اش��خاص عادی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/2/23 ساعت 10/30 تعیین 
گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در 
وق��ت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 16928  دفتر شعبه 114 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100352003640 ابالغی��ه:  ش��ماره   7968
9109980352001292، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911339، خواهان ملیحه حبعلی 
دادخواستی به طرفیت خوانده فرشاد سعیدی مفرد به خواسته مطالبه مهریه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
249 ارج��اع و به کالس��ه 9109980352001292 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/2/1 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر شعبه 

20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351005381 ابالغی��ه:  ش��ماره   7969
9109980351000395، ش��ماره بایگانی شعبه: 910395، خواهان فرید ذوالفقاری 
راکی دادخواس��تی به طرفیت خوانده الهه رحیمی به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه دهم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 ارجاع و 
به کالسه 9109980351000395 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/22 و 
ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. اطهری بروجنی- منشی شعبه دهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7970 کالسه پرونده: 911685 ح/ 26، وقت رسیدگی: 92/2/1 ساعت 9/30 صبح، 
خواهان: شهربانو خسروی فرزند حاجی، خوانده: ام البنین خسروی فرزند حاجی، 
خواس��ته: اثبات نسب. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. ارژندی- 

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
8001 آقای سید همایون چابک دارای شناسنامه شماره 829 به شرح دادخواست 

به کالس��ه 7005/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید هادی چابک بشناسنامه 772 در تاریخ 
1391/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- سید همایون چابک ش ش 829 فرزند، 2- سید هرمز چابک 
ش ش 614 فرزن��د، 3- زهرا س��ادات چابک ش ش 509 فرزن��د و الغیر.  اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 19536  

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
8007 در خصوص پرونده کالس��ه 1639/91 خواهان رضا آذرگین دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز درخشانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 92/2/4 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی 
مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 22 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8008 کالسه پرونده: 1358/91، شماره دادنامه: 2169، مرجع رسیدگی: شعبه 11 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: ش��رکت خدمات فنی رنا به نمایندگی رضا معمار 
نشانی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران مقابل کارخانه شیر پگاه خدمات رنا، وکیل: 
زهره دهقانی ناژوانی نش��انی: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی شهید فروجانی 
پ 111، خواندگان: 1- س��لیمان جعفری 2- ایرج جعف��ری هر دو مجهول المکان، 
خواس��ته مطالبه وجه چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و حق 
الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی شرکت خدمات فنی رنا به نمایندگی رضا 
معمار به طرفیت آقایان 1- س��لیمان جعفری 2- ایرج جعفری به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 642900 به عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وج��ه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/2/5( تا تاریخ 
اجرای حکم و هزینه نش��ر آگه��ی و حق الوکاله وکیل در ح��ق خواهان صادر و 
اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د. پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 

حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
8009 مرجع رس��یدگی: ش��عبه س��وم ش��ورای ح��ل اختالف خمینی ش��هر به 
نش��انی: میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه شهید محمد 
)محس��ن( صادقی. کالس��ه پرونده: 1132/91، وقت رسیدگی: ساعت 5 بعدازظهر 
روز سه ش��نبه مورخه 92/2/31، مش��خصات خواهان: مصطفی امیریوسفی نام 
پدر: احمد مقیم: خمینی ش��هر خ منتظری کوی ش��هید عاملی پ 52، مش��خصات 
خوان��ده مجهول المکان: قربانعلی امینی، خواس��ته و به��ای آن: الزام به پرداخت 
مبلغ 26/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و خسارات تأخیر تأدیه، 
دالیل خواهان: شهادت شهود، فتوکپی مصدق فاکتور. گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگی به وی از 
طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات یک نوبت آگهی می گردد. خوانده 
می تواند با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت 
 نموده و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
8010 آقای مرتضی رحمتی دارای شناس��نامه ش��ماره 113 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1021/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان معصومه رحمتی بشناسنامه 8999 در تاریخ 
91/10/24 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مرتضی رحمتی فرزند قدمعلی ش ش 113 )فرزند(، 2- جمال 
رحمت��ی فرزند قدمعلی ش ش 539 )فرزند(، 3- روح اله رحمتی فرزند قدمعلی ش 
ش 20402 )فرزن��د(، 4- بتول رحمتی فرزند قدمعل��ی ش ش 10889 )فرزند(، 5- 
طاهره رحمتی فرزند قدمعلی ش ش 76 )فرزند(، 6- سکینه رحمتی فرزند قدمعلی 
ش ش 361 )فرزن��د(، 7- فاطمه صغری رحمتی فرزند قدمعلی ش ش 63 )فرزند(، 
8- ش��هناز رحمتی فرزن��د قدمعلی ش ش 281 )فرزند(، 9- زه��را رحمتی فرزند 
قدمعلی ش ش 707 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در 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 آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی 

شهر

حصر وراثت
8011 آقای علی اصغر محمدی دارای شناس��نامه شماره 23 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1016/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه محمدی جوآبادی بشناس��نامه 541 در 
تاری��خ 1389/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- اکبر محمدی فرزند خلیل ش ش 15 )فرزند(، 2- احمد 
محم��دی جوآبادی فرزند خلیل ش ش 21 )فرزند(، 3- علی اصغر محمدی فرزند 
خلی��ل ش ش 23 )فرزن��د(، 4- محمدعلی محمدی جوآبادی فرزند خلیل ش ش 44 
)فرزن��د(، 5- بیگم محمدی جوآب��ادی فرزند خلی��ل ش ش 16 )فرزند(، 6- زهره 
محمدی جوآبادی فرزند خلی��ل ش ش 7 )فرزند(، 7- معصومه محمدی جوآبادی 
فرزند خلیل ش ش 1 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در 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 آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی 

شهر

حصر وراثت
8012 خانم اکرم ش��ریعتی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 14819 به 
شرح دادخواست به کالسه 951/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کرمعلی شریعتی ورنوسفادرانی 
بشناس��نامه 20090 در تاری��خ 1391/5/13 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رقی��ه دیری زاده فرزند 
حس��ن ش ش 75 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- حمید ش��ریعتی فرزند کرمعلی ش 
ش 2072 )فرزند(، 3- معصومه ش��ریعتی ورنوسفادرانی فرزند کرمعلی ش ملی 
2-034767-113 )فرزند(، 4- اکرم ش��ریعتی ورنوس��فادرانی فرزند کرمعلی ش 
ش 14819 )فرزن��د(، 5- مریم ش��ریعتی ورنوس��فادرانی فرزن��د کرمعلی ش ش 
0-008137-113 )فرزند(، 6- فاطمه ش��ریعتی ورنوسفادرانی فرزند کرمعلی ش 
ش 2257 )فرزند(، 7- اعظم ش��ریعتی فرزند کرمعلی ش ش 643 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

تأسیس
8013 آگهی تأس��یس شرکت س��نگواره هندو آباد )با مس��ئولیت محدود(. خالصه 
تقاضانامه و اساسنامه و شرکت نامه شرکت سنگواره هندوآباد با مسئولیت محدود 
که در تاریخ 91/12/14 تحت شماره 839 با شناسه ملی 14003276340 در این اداره 
به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان به شرح ذیل آگهی می شود. 1- نام و نوع شرکت: سنگواره هندوآباد 
)با مسئولیت محدود(. 2- موضوع شرکت: تولید و توزیع و حمل و نقل انواع مصالح 
س��اختمانی و راهسازی از قبیل سنگ الشه و ش��ن و ماسه و سنگ دانه بندی شده 
تولید بتن آماده و س��ازه های بتونی- تولید آسفالت و آهک و اجرای پروژه عمرانی 
و راهسازی و آس��فالت های حفاظتی- واردات ماشین آالت راهسازی دستگاه های 
صنعتی و معادن- اکتش��افات و استخراج و بهره برداری از معادن. 3- مدت شرکت 
از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود. 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان هندوآباد جنب 
مزرعه دربید کدپستی 8383156786. 5- مدیر و صاحبان شرکت: آقای حمید توکلی 
زاده هندوآبادی کدملی 1189908492 و کدپس��تی 8383156786 به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و آقای سعید توکلی زاده کدملی 1189872013 کدپستی 8194817933 
مدیرعام��ل و آقای مهدی توکل��ی زاده هندوآبادی کدملی 1189714191 کدپس��تی 
8383156786 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه 
اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها 
عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. 6- سرمایه 
ش��رکت: ده میلیون ریال تمام اس��ت که در اختیار و تحویل مدیرعامل شرکت قرار 

گرفته است. م الف/ 365 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 برگزاری کالس داوری والیبال 
بعد از ۱۸ سال

هیأت والیبال اس��تان اصفهان بعد از ۱۸ سال برای اولین بار میزبان 
کالس ارتقای داوری ملی والیبال شده است.

این دوره ارتقا داوری از بیست و شش��م تا بیست و هشتم اسفند در 
مجموعه ورزشی آبفا برگزار می ش��ود. داوران شرکت کننده در این 
کالس زیر نظر امیدوار حاتمی، مس��ئول کمیته داوران فدراسیون 
والیبال آموزش می بینند. شرکت کنندگان در این دوره را داورانی از 
استان های تهران، اصفهان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
شمالی و خوزستان تشکیل می دهند. این دوره ارتقا بعد از ۱۸ سال 

در اصفهان برگزار می شود. 

 گیتی پسند، شهریور 92 
در جام باشگاه های آسیا

چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام باش��گاه های آسیا قرار است 
شهریور سال آینده به میزبانی کشور ژاپن برگزار شود. در این دوره از 
رقابت ها نیز همچون ادوار گذشته تنها هشت تیم حضور دارند. این 
مس��ابقات به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید.  در نخستین 
دوره تیم فوالد ماهان، در دومین دوره تیم ناگویا اوشنز و در سومین 
دوره تیم گیتی پسند قهرمان مسابقات شدند. در چهارمین دوره این 
مسابقات تیم گیتی پسند با قهرمانی در لیگ برتر ایران، جواز حضور 
در مسابقات را کسب کرده است. قهرمان لیگ ژاپن و ازبکستان نیز 
دو تیمی هستند که به صورت مستقیم در این دوره حضور خواهند 
داشت. پنج تیم باقی مانده نیز در مسابقات انتخابی معرفی خواهند 

شد. مسابقات انتخابی تیر ما 92 برگزار می شود.  

 مدال نقره 
به رکاب زن اصفهانی رسید

حسین ناطقی، رکاب زن اصفهانی رشته اسکرچ در مسابقات قهرمانی 
آسیا 20۱3 در هند به نشان نقره دس��ت یافت. سی و سومین دوره 
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگساالن و 
بیستمین دوره رقابت های جوانان، از ۱7 الی 27 اسفند در دهلی نو 
برگزار شد و حس��ین ناطقی، رکاب زن اصفهانی توانست نشان نقره 

را به دست آورد. 

شمشیرباز  اصفهانی فینالیست شد
بهداد مرادی، شمش��یرباز اصفه��ان در ترکیب تیم مل��ی اپه ایران 

فینالیست رقابت های قهرمانی آسیا شد.
در ادامه رقابت های قهرمانی آسیا، تیم اپه کشورمان با ترکیب بهداد 
مرادی، بهنام بی��ک، امیررضا کنعانی و علی یوس��فی به مصاف تیم 
قدرتمند ازبکستان رفت و توانس��ت با نتیجه ۴۵ بر 2۸ این تیم را از 
میان بردارد. پس از آن برای ورود به مرحله نیمه نهایی در برابر تیم 
عراق قرار گرفت و موفق شد این تیم را هم با نتیجه ۴۵ بر 32 شکست 

دهد و بدین ترتیب مدال برنز خود را مسجل کرد. 

 اصفهانی ها، به دنبال تشکیل 
تیم ملی هندبال

حضور موفق تیم های هندبال ساحلی اصفهان در رقابت های قهرمانی 
کشور و مطرح شدن این رشته در سطح آسیا و جهان، هیأت هندبال 
استان اصفهان را در متقاعد کردن فدراسیون برای تشکیل تیم ملی 

هندبال ساحلی مصمم کرده است. 
حس��ن افتخ��اری، مس��ئول کمیت��ه هندب��ال س��احلی اس��تان 
اصفهان ب��ه ایمنا گف��ت: در دو س��ال گذش��ته تیم ه��ای هندبال 
 س��احلی اصفهان حض��ور موفق��ی در رقابت های قهرمانی کش��ور

داشتند. از س��وی دیگر، هندبال س��احلی ظرف یک دهه گذشته از 
شرایط خوبی در آسیا برخوردار شده و مورد توجه کشورهای مختلف 
آسیایی قرار گرفته اس��ت.  وی ادامه داد: با توجه به این که سهمیه 
حضور در مسابقات 20۱3 آس��یا که اردیبهشت ماه در هنگ کنگ 
برگزار می ش��ود را داریم و می توانیم در ردیف تیم های اول تا س��وم 
برای رسیدن به جواز جام جهانی 20۱۴ مراکش قرار بگیریم، به نظر 
می رسد فدراسیون باید هرچه س��ریع تر تیم ملی هندبال ساحلی را 

تشکیل بدهد. 
افتخاری با اش��اره ب��ه این که بازیکن��ان هندبال اصفه��ان از جمله 
تیم های س��پاهان و ذوب آهن در رقابت های س��احلی نیز س��ابقه 
درخشش داش��ته اند، گفت: به دنبال این هس��تیم تا فدراسیون را 
متقاعد کنیم تیم ملی هندبال ساحلی را تشکیل بدهد و در صورت 
تأیید این پیشنهاد، حتی می توانیم از طریق هیأت اصفهان پیگیری 
این موضوع را صورت بدهیم تا تیم ملی هندبال ساحلی در مسابقات 
آسیایی موفق شود و جواز حضور در رقابت های جهانی را نیز به دست 
آورد.  تیم هندبال ساحلی اصفهان با ترکیب بازیکنان مطرح هندبال 
سالنی خود در س��ال90 عنوان قهرمانی رقابت های کشوری بوشهر 
و در سال 9۱ عنوان قهرمانی رقابت های قهرمانی کیاشهر گیالن را 

به دست آورد. 

فعال سالمم!
امیرغفور/ بازیکنان اصفهانی تیم ملی والیبال  

خوشبختانه از ش��روع اردو تا کنون آسیب دیدگی نداش��ته ام و سالمم و 
امیدوارم در طول اردو مصدومیتی که در طول فصل داش��تم به س��راغم 
نیاید. اردوی آماده سازی تیم ملی  از ۱2 اس��فند ماه آغاز شده و تا قبل از 
شروع لیگ جهانی در خرداد س��ال 92 ادامه خواهد داشت. وضعیت اردو 
مطلوب است و بازیکنان در تمرینات به صورت جدی شرکت می کنند، بعد 
از هر ش��ش روز تمرین، دو روز اس��تراحت داریم و پس از آن مجدداً شش 
روز بعدی آغاز می ش��ود. هم 
اکنون ۱7 نف��ر در اردو حضور 
دارند، همچنین تع��دادی از 
والیبالیست های زیر 23 سال 
نیز در این اردو هس��تند و در 
کنار دیگ��ر بازیکنان، زیر نظر 
 خولیو والس��کو نکات الزم را 

فرا می گیرند.

6
باشگاه راه آهن سازمان لیگ را تهدید کرد

باشگاه راه آهن تهران در نامه ای به سازمان لیگ، تأکید کرد که این سازمان یا هر نهاد دیگری اجازه 
برداشت از حساب های این باشگاه را به بهانه های مختلف ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آن را از 
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حضور 2۸ دقیقه ای ارسالن مقابل یوتا
تیم اورگن در رقابت های NCAA با حضور 2۸ دقیقه ای ارس��الن 
کاظمی با نتیجه 72-62 مغلوب تیم یوتا شد تا هشتمین شکستش 
در این فصل رقم بخورد. کاظمی این زمان توانست پنج امتیاز، چهار 
ریباند، چهار توپ ربایی و یک پاس منجر به گل را به نام خود ثبت کند. 

 نیمار: حضور در اروپا رؤیای من است
نیمار، ستاره برزیلی سانتوس تمایلش را برای پیوستن به فوتبال 
اروپا تأیید کرد، اما گفت که اولویتی برای رفتن به بارسلونا یا رئال 
مادرید ندارد. مهاجم 2۱ ساله که مذاکراتی با غول های اسپانیایی 

داشته، تأکید کرد که هنوز تیم خاصی را انتخاب نکرده است. 

روسل در نیوکمپ پینوکیو شد
بارس��لونا در دیدار ب��ا الکرونیا با نتیج��ه 2 بر صفر 
پیروز شد. در این دیدار گروهی از هواداران کاتاالن 
در نیوکمپ عکسی با خود داش��تند که روسل را با 

پینوکیو، شخصیت کارتونی مقایسه کرده بودند. 
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یک کیلو چک برگشتی 
داریم!

تیمم را بیشتر از 
باجناقم دوست دارم!

امیر عابدینی درباره وضعیت باش��گاه داماش اظهار کرد: برای فصل بعد باید 
شرایط باشگاه را ببینیم و این که آیا مالک محترم می تواند به تعهدات خود عمل 
کند یا نه! اگر نتواند، باید براساس سیاست های مالک بعدی یا مقام های قضایی 
تصمیم بگیریم، اما اگر بماند که تمایل ما هم بر این است که بماند، با خودش 
مشورت می کنیم. برنامه و بودجه مورد نظرمان را ارایه می کنیم و مالک باید 
آن را مصوب کند. مدیرعامل داماش گفت: اکنون فکر می کنم حدود یک کیلو 
چک برگشتی دست بازیکنان و اعضای تیم هست! وقتی یک باشگاه برای رزرو 
هتل در یک شهرستان مجبور شود که پول قرض بگیرد، دیگر آخر کار است. آن 
وقت در این شرایط برخی در باغ سبز نشان می دهند و خودشان را به مالکیت 
می چسبانند. وی افزود: این افراد با یک باخت به هم می ریزند و با یک برد آنقدر 

خوشحال می شوند که به رختکن تیم می روند و قول پاداش می دهند.

س��رمربی میثاق می گویدکه کس��ب رتبه چهارم در جدول اهمیت بیشتری 
برایش داشت تا این که بخواهد برای س��قوط نکردن هالل احمر با باجناقش 
تبانی کند! محمود خوراکچی درباره ش��ائبه تبانی تیمش در هفته آخر لیگ 
برتر فوتسال برابر هالل احمر تبریز، توضیح داد: حرف و حدیث درباره تبانی را 
برنامه 90 به وجود آورد، اما تهمت جزء بزرگ ترین گناهان است و قانون هم 
این اجازه را به ما داده که از حق خودمان دفاع کنیم. ما آبروی 2۵ ساله خودمان 
را کیلویی نخریده ایم و یک شبه هم راه ۱00 ساله نرفته ایم. اگر قرار باشد کسی 
با آبروی ما بازی کند، ما هم قانون را بلدیم. وی افزود: می گویند چون سرمربی 
هالل احمر باجناقم است، پس تبانی کرده ایم. اما شما خودتان را بیشتر دوست 
دارید یا برادرتان را؟ من هم تیم خودم را بیشتر از باجناقم دوست دارم. تازه او 

باجناقم است نه برادر! 

 سرمربی برکنار ش��ده تیم فوتسال بانوان 
گروه 
مس پ��ارس اصفهان، گفت: مس��ئوالن از ورزش

کلمه انحالل اس��تفاده کردند تا راحت تر 
بتوانند مرا برکنار کنند. لیال صادقی که با ایمنا سخت می گفت 
پیرامون تصمیم مدیرعامل باشگاه مس پارس برای انحالل تیم 
فوتسال بانوان این باشگاه، اظهار داشت: بحث انحالل نیست و 
مسئوالن می خواس��تند به نحوی از ش��ر من خالص شوند؛ از 
کلمه انحالل استفاده کردند تا راحت تر بتواند این کار را انجام 
دهند و بازیکنان تیم نپرسند که چرا می خواهید مربی را اخراج 
کنید. وی ادامه داد: قص��د آنها این بود که ذه��ن بازیکنان به 
س��مت انحالل تیم و نه اخراج من برود تا بازیکنان در آرامش 

باشند.
 مسئوالن این کار را خیلی زیرکانه انجام دادند و اگر متن خبر 
انحالل را بخوانید، آخر آن نوشته شده »و یا با مربی بهتری کار 
را ادامه دهیم«. به دلیل این که بازیکنان به مربی خود اعتقاد 
داشتند و مسئوالن دوست نداشتند من با آنها کار کنم، چنین 
عملی انجام دادند. صادقی که یک بار نیز از سمت خود برکنار 
شده و بار دیگر به سرمربیگری مس پارس بازگردانده شده بود، 
در این مورد تصریح کرد: من اصاًل از کسی نخواستم که به من 
فرصت دوباره بدهد؛ خودشان متوجه شدند که اشتباه کرده اند 
و خجالت می کش��یدند که بگویند اش��تباه کردیم و در سایت 

باشگاه درج کردند که فرصت دوباره داده شده است. 
در مورد انحالل هم، به هیچ وجه قصد انحالل تیم وجود نداشته 

و این موضوع فقط بازی کردن با ذهن بازیکنان بوده است. 
به نظر می رسد تعلل هیأت فوتبال استان و دیر بسته شدن مس 
پارس یکی از دالیل ناکامی آنها در لیگ برتر بوده باش��د؛ وی 
با رد این موضوع، اضافه ک��رد: خیر، هیأت فوتبال حتی در این 
زمینه از من حمایت نیز کرد و این مس��ائل ساخته ذهن افراد 
است و ربطی به هیأت فوتبال ندارد. صحبت هایی از این دست 
مطرح کرده و به ن��ام من ثبت می کنند و مرا ب��ا هیأت فوتبال 

درمی اندازند، اما برگ برنده دست خودشان است و همیشه هم 
همین طور بوده است.  

سرمربی پیشین تیم فوتس��ال بانوان مس پارس در خصوص 
مشکالت تیمش در لیگ برتر که مانع از نتیجه گیری مطلوب 
آنها شد، گفت: ما قولی در اول فصل داده بودیم که سهمیه لیگ 
برتری تیم حفظ ش��ود و بضاعت تیم هم در همین حد است؛ 
ما در بین تیم هایی که تازه وارد لیگ شده اند، رتبه برتر جدول 

را داریم و من نمی دانم مسئوالن از تیمی که به خاطر نداشتن 
بازیکن نمی تواند تعویض های زیادی انجام دهد، چه انتظاری 
دارند. مقابل تی��م وارنا ورامی��ن  هفت گل دریاف��ت کردیم، 
درحالی که تیم دلیجان ۱۵ گل خورد و آیا این تفاوت ما با آنها 
نیست؟ تیم ما در دقایق آخر بسته شده و چطور انتظار دارند که 

بهترین بازی هایمان را انجام دهیم. 
وی ادامه داد: شاید امتیاز از دس��ت داده باشیم، اما به نظر من 
عملکرد تیم خیلی خوب بوده اس��ت. در 30 ثانیه پایانی بازی 
با فسا و با اش��تباه فاحش داور در اعالم پنالتی، سه امتیاز را از 
دست دادیم و این مس��ائل دیگر دست من نیست و تیم من در 
ثانیه های آخر نمی توان��د جبران کن��د، درصورتی که حریف 

هیجان گل پیدا کرده و بازی را به تساوی کشانده است. 
در بازی با مش��هد نیز ب��ا یک پنالت��ی که همه س��الن اعتقاد 
داش��تند اش��تباه بوده، پیروزی 3 بر 2 را با تساوی 3-3 عوض 
 کردیم و تی��م در هف��ت ثانیه چ��ه کاری می توانس��ت انجام 
 دهد؟ مسئوالن تیم دوست نداش��تند که من با آنها کار کنم و 
 از ترس شورش بازیکنان و خیلی زیرکانه بحث انحالل را مطرح 
 کردند. دستش��ان درد نکند، حداقل ذهنش��ان ب��ه اینجا قد

داد! 
صادقی در پایان گفت: فق��ط و فقط ب��رای بازیکنان اصفهان 
آروزی موفقی��ت می کنم ک��ه بتوانند در لیگ برت��ر و نه برای 
تیم مس پارس، بهتر عمل کنند. امیدوارم در سال های آینده 

مدیرانی حرفه ای تیم های اصفهانی را ساپورت کنند.

سرمربی تیم فوتسال بانوان مس پارس اصفهان:

انحالل بهانه بود، می خواستند از شر من خالص شوند
از شورش بازیکنان می ترسیدند

تیم بسکتبال فوالدماهان برای تکرار عنوان 
نجمه 
س��ومی رقابت های لیگ برتر بسکتبال در کرمی

دومین بازی مرحله رده بندی این رقابت ها 
امروز در گرگان به مصاف تیم شهرداری این شهر می رود.

دی��دار اول دو تیم با نتیجه قاط��ع ۱03 بر6۸ به س��ود نماینده 
اصفهان رقم خورد و حاال دیدار دوم باید در گرگان برگزار ش��ود. 
تیم شهرداری در بازی اول، اس��داهلل کبیر سرمربی باتجربه و نام 
آشنای خود را به دالیلی روی نیمکت نداشت و عطا عید محمدی 
دستیار او هر آنچه در توان داشت برای شکست نزدیک مقابل رئال 
مادرید بسکتبال ایران به کار گرفت؛ هرچند بعد از بازی، خیلی 
ظریف، کری هایی هم برای حریف برای دیدار دوم خواند و معتقد 
بود ماهانی ها دردیدار امروز کار سختی را پیش رو خواهند داشت 
و امتیاز گرفتن و پیروزی در گرگان کار هر تیمی نیست. ناگفته 
نماند، این تیم باشکس��ت همیاری زنجان در مرحله اول پلی آف 
تیم شگفتی س��از این دوره از رقابت ها لقب گرفت و بازی خوب 
مجتبی بنی عقیل، وارطان بیدروسیان و الکسیف در رقم خوردن 

این موفقیت غیرقابل انکار بود. 
روحیه ماهانی ها تعریفی ندارد

محسن صادق زاده، س��رمربی تیم فوالدماهان درباره این دیدار 
می گوید: غیبت سرمربی شهرداری باعث ش��د تا تفکرات او در 
 تیم تزریق نش��ود، قطعاً در بازی امروز با حضور اسداهلل کبیر کار

س��خت تری خواهیم داش��ت، ضمن این که گرگان��ی ها هوادار 
 بسکتبال هس��تند و من هم س��ال ها در گرگان بازی کرده ام و 

می دانم هیچ شهری تماش��اگرانی مثل گرگان ندارد. این امتیاز 
بزرگی برای شهرداری است، اما سعی می کنیم نتیجه بازی اول 
را تکرار کنیم. نکته قابل تأمل، روحی��ه کادرفنی و بازیکنان تیم 
بسکتبال فوالدماهان برای این دیدار است. آنها که از ابتدا با هدف 
قهرمانی وارد لیگ شده اند، از این که این طور ناباورانه فینال را از 
دست داده و باید برای س��ومی بجنگند ناراحتند و عماًل از انگیزه 

باالیی برخوردار نیستند. 
اسداهلل کبیر: ماهان را به بازی سوم می کشانیم

هر چقدر س��رمربی تیم اصفهانی به پیروزی در دی��دار دوم نیز 
امیدوار است، سرمربی ش��هرداری گرگان از تالش تیمش برای 
کش��اندن بازی های این مرحله به بازی س��وم ح��رف می زند. 
اس��داهلل کبیر می گوید: در مس��ابقه نخست نتوانس��تم تیمم را 
هدایت کنم، اما فیلم بازی را دیدم. بازیکنانم به هیچ وجه خوب 
کار نکردن��د. آنها در اج��رای برنامه ها موفق نبودن��د و در نهایت 
با نتیجه  نامناسبی شکس��ت خوردند. باید اش��تباه ها را برطرف 
کنیم تا عملکرد بهتری برابر ماهان داش��ته باشیم. این مسابقه، 
خانگی است و تماشاگرانمان انتظار باالیی دارند. وی می گوید که 
تیمش از نظر نیروی انسانی تفاوت زیادی با ماهان دارد: سه تیم 
مهرام، پتروشیمی و ماهان بسیار قدرتمند هستند و هر سه برای 
قهرمانی وارد لیگ شدند. ما تفاوت زیادی از نظر نیروی انسانی با 
آنها داریم. هم اکنون ماهان نیز حریف قدرتمندی است. آنها به 
دنبال قهرمانی بودند و حاال برای عنوان سومی می جنگند. در هر 

حال ما در خانه به دنبال بهترین نتیجه  هستیم.

ترک��ش حاش��یه های ب��ازی اس��تقالل و 
مسعود 
تراکتورس��ازی در نهایت گریبان هواداران افشاری

آب��ی و دو بازیک��ن ای��ن تی��م را گرفت تا 
ش��اگردان امیرقلعه نویی از حضور تماشاگرانشان در بازی بعدی 
لیگ در مقابل گهر محروم شوند و آرش برهانی به عنوان یکی از 
متهمان اصلی ایجاد جنجال و حنیف عمران زاده، بازیکن همیشه 
معترض آبی ه��ا حکم کمیت��ه انضباط��ی مبنی بر دو جلس��ه 
محرومی��ت را در مقابل چشمانش��ان ببینند.  ام��ا در این بین، 
محرومیتی یک جلس��ه ای هم نصیب ج��واد کاظمیان، مهاجم 
تبریزی ها شد که مثل همتای خلفش یعنی محسن بنگر، برای 
پاسخگویی به شعار هواداران اس��تقالل دست به دامان انگشتان 
دستش شد تا کمتر از یک ماه دومین مورد از این ناهنجاری های 
غیر اخالقی در فوتبال ایران به ثبت برسد.کاظمیان به عنوان یک 
پرسپولیسی سابق در مقابل فحاشی های تماشاگرنماهای حاضر 
در بازی استقالل و تراکتور از خود بی خود شد و با رفتاری عجیب، 
خودش را وارد حاشیه کرد تا نامش را به لیست بازیکنانی اضافه 
کند که پول های میلیاردی از این فوتبال به جیب زده اند، اما در 
مقابله با شعار تماشاگران که تاریخچه ای قدیمی در فوتبال ایران 
دارد فرهنگ خانوادگی خودشان را به رخ می کشند. شکی نیست 
که رفتار بعضی از تماش��اگران در فوتبال ایران صحیح نیس��ت و 
همین مسأله باعث می شود که خانواده ها هم رغبتی برای حضور 
فرزندانشان در این مکان ها نش��ان ندهند، ولی رفتار تماشاگران 
هرچقدر هم که در قبال یک بازیکن غلط باشد، نمی توان توجیهی 

برای مقابله به مثل فوتبالیست ها پیدا کرد که کم کم با الگوبرداری 
از محسن بنگر، خودشان تبدیل به آرتیست هایی درجه یک برای 
آلوده کردن هر چه بیشتر فضای فرهنگی ورزشگاه های فوتبال 
شده اند؛ رفتارهایی که خودش به صورت تمام و کمال در تشدید 
التهاب سکوها نقشی تعیین کننده دارد و نکته تأسفبار اینجاست 
که همه این ناهنجاری های فوتبالیست ها در مقابل تماشاگران به 
 نوعی به باش��گاه مثال فرهنگی ورزش��ی پرس��پولیس ربط پیدا 
می کند و به غیر از بنگر و کاظمیان س��ابقا پرسپولیسی، در طی 
سال های گذشته هم انگشت نماهایی مثل شیث رضایی، محمد 
 نصرتی و علیرضا حقیق��ی فرهنگ ورزش پهلوانی را زیر س��ؤال 
برده اند. فوتبالیست هایی که اکثرا هم سواد و تحصیالتشان از حد 
دیپلم باالتر نرفته، آنقدر باید ظرفیت داش��ته باشند که حتی در 
صورت بروز ناهنجاری های کالمی بر روی سکوها خودشان را در 
مقابل تماش��اگران کنترل کنند، وگرنه در صورت ادامه این روند 
عکاسان حاضر در اس��تادیوم باید وظیفه اصلی شان را فراموش 
کنند و در تمام طول 90 دقیقه به دنبال ش��کار ناهنجاری های 
انگشتی باشند. باید خدا را ش��کر کرد که فقط پنج هفته تا پایان 
لیگ برتر  زمان باقی مانده و الاقل برای مدتی هم که شده فوتبال 
ای��ران می تواند نفس��ی به راحتی ب��رای خالصی از دس��ت این 
ناهنجاری های اخالقی بکشد و آن وقت برای فصل بعد قانونی را 
تصویب کند که فوتبالیست های انگش��ت نما برای فوتبال بازی 
کردن مجبور باشند که با دستی غالف شده به دیدار تیم حریف و 

تماشاگرانشان بروند!

 فوتبالیست هایی 
که اکثرا هم سواد و 
تحصیالتشان از حد 
دیپلم باالتر نرفته، 
آنقدر باید ظرفیت 
داشته باشند که 
حتی در صورت بروز 
 ناهنجاری های
 کالمی بر روی 
سکوها خودشان را 
کنترل کنند

ماهانی ها که 
از ابتدا با هدف 
قهرمانی وارد لیگ 
شده اند، از این که 
این طور ناباورانه 
فینال را از دست 
داده و باید برای 
سومی بجنگند 
ناراحتند و عماًل 
از انگیزه باالیی 
برخوردار نیستند

کاظمیان هم وارد شدمرحله رده بندی لیگ برتر بسکتبال

اپیدمی رفتار مدل بنگری!عزم ماهان برای دفاع از عنوان سومی 



یادداشت

انجمن ادبیات داستانی استان 
تشکیل شد

کارشناس شعر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری از تش��کیل انجمن ادبیات داس��تانی در استان با انتخاب 

اعضای هیأت مدیره خبر داد.
 رحی��م عدنان��ی در این ب��اره گفت: ب��ا دع��وت از فرهیخت��گان و 
داستان نویسان برتر استان و به منظور تشکیل یک انجمن منسجم و 
در راستای توسعه فعالیت های حوزه ادبیات داستانی استان، اعضای 
هیأت مدیره انجمن انتخاب ش��دند. وی عنوان ک��رد: انتخاب اعضا 
برای برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های ادبیات داس��تانی اس��تان 
به استناد اساسنامه جدید شعر و ادب اس��تان با رأی اعضای مجمع 
عمومی استان صورت پذیرفت. عدنانی بیان داشت: شرح وظایف این 
انجمن شامل حمایت از مسابقات و جشنواره های داستان نویسی، راه 
اندازی کارگاه های آموزش داستان نویسی، چاپ آثار فاخر و برگزاری 
همایش های استانی با نویسندگان انجمن ادبیات داستانی در استان 
 شد. وی با اشاره به تشکیل انجمن ادبیات داستانی در شهرستان های

استان گفت: در این انجمن ها فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان 
پدید آورندگان آثار ادبی و ارتقای س��طح آگاه��ی ادبی و فرهنگی 
درخلق آثار ادبی ارزشمند و تشویق استعدادها دنبال خواهد شد. وی 
افزود: امید مردانی بروجنی، محمدرضا حکمی ش��لمزاری، عیدی 
محمد ارشادی فارس��انی، عزت اهلل صدیقی هفشجانی و نقی باللی 

دهکردی به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. 

خبر ویژه

دبیر ستاد دائمی تسهیالت سفر 
مژگان ریاحی

 
ظرفیت��ی39 ه��زار و 904 نفری اس��کان در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری وج��ود دارد و  تمامی اقدام��ات الزم برای آماده س��ازی 
واحدهای اقامتی برای رفاه حال بیش��تر مس��افران در استان انجام 
شده است که از این تعداد، 455 نفر ظرفیت هتل های استان،142 
نفر ظرفیت مهمانپذیرها، 107 نفر ظرفیت هتل آپارتمان ها و200 

نفر ظرفیت خانه های استیجاری استان است.
افزون ب��ر این موارد، ظرفی��ت کمپینگ های اس��تان20 هزار نفر و 
ظرفیت مدارس اس��تان نیز 
15هزار نفر در روز اس��ت و 
ادارات و  مهمانس��راهای 
خوابگاه های دانش��جویی از 
جمله این واحدهای اقامتی 
 هس��تند ک��ه م��ی توانن��د

در  هموطن��ان  پذی��رای 
روزهای نوروز باشند.  

 ظرفیت اسکان استان
 39هزار و904 نفر در روز است

چهره روزیادداشت
مشکل اصلی نبود فضای سبز، نداشتن آب است

شهردار نقنه گفت: مشکل اصلی نبود فضای سبز، نداشتن آب است. ابوالقاسم طهماسبی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه ومطبوعات افزود: شهر نقنه در سال86 تأسیس شده و 

پیشرفت آن رابطه نزدیکی با مشارکت مردم دارد.
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گزارش خبری

 هفته سالمت ر ا 
به یاد داشته باشید 

 گ�روه شهرس�تان - هفت��ه س��المت فرصت��ی ب��رای 
اطالع رسانی و ارتقای آگاهی جامعه درباره مفاهیم سالمت 

است. 
معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان چهارمحال 
و بختیاری گفت: هفتم آوریل هر س��ال، س��الروز تأسیس 
س��ازمان جهانی بهداش��ت، به عنوان روز جهانی بهداشت 
نامگذاری ش��ده تا فرصتی برای نگاه بیش��تر و بهتر به امر 

مهم سالمت باشد.
دکتر ناصر خسروی افزود: در کشور ما نیز همزمان با سراسر 
دنیا،18تا 24 فروردین ماه مصادف با7 تا 13آوریل این مهم 
در هفته ای به نام »هفته سالمت« در کانون توجهات و اخبار 
قرار می گیرد تا با اطالع رسانی گسترده براساس شعار سال 
سازمان جهانی بهداشت، سطح آگاهی جامعه درباره مفاهیم 

سالمت افزایش یابد.
وی بیان کرد: هرساله یکی از معضالت و مخاطرات جدی به 
عنوان شعار سال انتخاب می شود تا با بیان اهمیت موضوع، 
مش��ارکت مردم و مجموعه نهاده��ای حاکمیتی و اجرایی 
جلب شود که در همین راستا شعار سال2013 »فشارخون 

را جدی بگیریم« نامگذاری شده است.
وی ضمن تش��ریح برنامه های پیش��نهادی به بیان اهداف 
برگزاری برنامه های گرامیداشت این هفته پرداخت و افزود: 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی در راستای ارتقای سالمت و 
تأکید بر اصالح روش های زندگی برای تأمین سالمتی مردم 
به ویژه با موضوع فشارخون، جلب حمایت سیاستگزاران و 
جلب مش��ارکت همکاری های بین بخش��ی، دستگاه های 
مرتبط با س��المت مردم و س��ازمان های غیر دولتی مردم 
نهاد در س��المت جامعه از مهم ترین اهداف گرامیداش��ت 

این هفته است.
دکتر خسروی افزود: در این هفته ضمن تبیین عوامل مؤثر 
بر سالمت جامعه و توجه دادن مردم و دست اندرکاران نظام 
سالمت به فشار خون، از دست اندرکاران حوزه بهداشت و 

درمان و فعاالن این حوزه تجلیل می شود.
 وی بر بهره گی��ری از ظرفیت تمام حوزه های دانش��گاه و 
جلب مش��ارکت و همکاری های بین بخش��ی برای هرچه 
 بهتر برگزار کردن برنامه ها تأکید و اظه��ار امیدواری کرد 
 با همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط 
 با س��المت، برنامه های گرامیداش��ت هفته س��المت سال 
آینده بتواند در ارتقای س��طح فرهنگ سالمت جامعه مؤثر 

باشد.

معرف�ی207 ط�رح کش�اورزی درکارگروه توس�عه 
کشاورزی درشهرستان فارسان

مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان فارس��ان، ازمعرفی207طرح 
کشاورزی درکارگروه توسعه کش��اورزی این شهرستان و تصویب 

195طرح از طرح های معرفی شده خبرداد.
ابراهیم ش��یرانی گفت: تاکنون تعداد27جلس��ه کارگروه توسعه 
کشاورزی دراین شهرستان برگزار شده که از طرح مصوب شده در 
این کارگروه ها، تعداد55طرح درزمینه های تخصیص آب، ساخت 
اس��تخرذخیره آب وامور فنی زیربنایی، احداث وتوس��عه باغات، 
پرورش قارچ تکمه ای، تجهیز کلینیک گیاه پزش��کی، تسهیالت 
سرمایه درگردش، طرح کاشت گندم وجو، واگذاری اراضی منابع 
ملی، توسعه زنبورعسل، بهسازی ونوسازی جایگاه دام، خرید تلیسه 
وگاوشیری وساخت حوضچه های تکثیر وپرورش بچه ماهی بوده 
است که طرح های ذکر ش��ده تاکنون موفق به اخذ تسهیالت به 

مبلغ 25میلیارد ریال شده اند. وی اظهارداشت: تعداد140پرونده 
نیز جهت انعقاد قرارداد با بانک دردست اقدام است.

آغاز توزیع نهال در شهرستان فارسان
مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان فارس��ان از توزیع نهال در این 
شهرستان خبر داد. شیرانی گفت: در اسفند ماه سال جاری همانند 
سال های گذشته توزیع نهال های س��الم و استاندارد که به تأیید 
سازمان جهاد کشاورزی استان رسیده در شهرستان فارسان آغاز 

شده است.
وی افزود: پیش بینی می شود در س��ال جاری50 هزار اصله نهال 
در بین متقاضیان توزیع شود. به گفته وی این نهال ها در مدیریت 
جهاد کش��اورزی شهرس��تان ضدعفونی و در اختیارعالقه مندان 

قرار می گیرد. 
150 هزار اصله نهال در شهرکرد توزیع می شود

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرکرد از توزیع150 هزار اصله نهال 
انواع درختان مثمر در این شهرس��تان خبر داد. ناصر واحد اظهار 
داشت: در سال جاری150هزار اصله نهال انواع درختان مثمر مانند 
بادام، گردو، هلو، آلو و... در این شهرس��تان بین متقاضیان توزیع 
می شود. وی با بیان این که متقاضیان از خریدن نهال بدون گواهی 
و ناسالم خودداری کنند، افزود: کارشناسان این مدیریت آماده ارایه 
مشاوره در راستای اصول فنی قبل از کاشت به کشاورزان هستند.

واحد بر ضرورت توجه به توسعه فضای سبز در سطح استان تأکید 
کرد و گفت: مردم در رویارویی با این آلودگی ها به یک اکسیژن پایه 
برای زندگی سالم نیاز دارند تا نشاط و سالمتی شان تضمین شود 
و این در حالی است که کمبود اکس��یژن موجب سستی، رخوت 
و بی حوصلگی می ش��ود. مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرستان 
شهرکرد خاطرنشان کرد:  با اجرا و نهادینه کردن این طرح، نهضت 
همه جانبه زیس��ت محیطی در استان ش��کل خواهد گرفت. وی 
درختکاری را یکی از فاکتورهای اصلی در جذب مؤثر آالینده هایی 
چون سرب و تلطیف ساختن محیط زیست برشمرد و تأکید کرد: با 
توجه به قرار گرفتن کشور ما در کمربند خشک جهانی حفظ منابع 
آبی در استان و در کشور بسیار حائز اهمیت است و برای رسیدن به 
این هدف باید منابع ملی، جنگل  ها و مراتع حفظ شود. واحد نقش 
درختان را در توسعه گردشگری یادآور شد و گفت: با وجود جنگل 
و مرتع مناسب در این شهرستان، جاذبه ها و مکان های تفر جگاهی 
خوبی در این شهرستان وجود دارد که ساالنه پذیرای خیل عظیمی 

از میهمانان نوروزی است.   

عرضه مس�تقیم گوش�ت مرغ وگوش�ت گوساله در   
فروشگاه های عرضه مستقیم کاال  دراستان

 همزم��ان ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه روزه��ای پایانی س��ال1391، 
فروشگاه های عرضه مستقیم کاال دراستان چهارمحال وبختیاری، 
شروع به فعالیت می کنند. معاونت امور دام سازمان جهادکشاورزی 
استان، از آغاز فعالیت های فروشگاه های عرضه مسستقیم مرغ گرم 
و منجمد و گوشت گوساله وارداتی،خبر داد.  برزو هیبتیان گفت: 
فروشگاه های عرضه مستقیم کاال به منظور تأمین مایحتاج مردم 
در ایام عید از تاریخ 15 اسفند لغایت 29 اسفند ماه در سراسر استان 
فعالیت خود را آغاز می کنند. وی گفت: مرغ گرم و منجمد و گوشت 
گوساله وارداتی به نرخ مصوب در این فروشگاه ها توزیع خواهد شد.

هیبتیان قیمت مرغ منجمد، هر کیلو 4 هزار و200 تومان و قیمت 
مرغ گرم را هر کیلو20 درصد زیر قیمت ب��ازار عنوان کرد و افزود: 
گوشت وارداتی شامل ران، گردن و س��رکت با نرخ مصوب توزیع 

خواهد شد.

کوتاه از سازمان جهادکشاورزی  استان 

چهارمحال و بختیاری استانی سبزتر و آباد تر 

گروه  سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در راستای اجرا و انجام تعهدات سازمانی اش در قبال 
حوزه ایی که تحت عمل و اختیار اوست، اخیرا اقدامات تازه ای انجام داده است. شهرستان

برخی از این اقدامات که در روزهای پایانی سال به اجرا در آمده معرفی 207 طرح کشاورزی  درکارگروه 
توسعه کشاورزی درشهرستان فارسان، آغاز توزیع نهال در شهرس�تان فارسان، آغاز توزیع نهال در شهرستان شهرکرد 
و عرضه مستقیم گوشت مرغ وگوشت گوساله در فروشگاه های عرضه مس�تقیم کاال، دراستان است که در ادامه آنها را به 

تفصیل می خوانید.  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
7949 ش��ماره پرون��ده: 9100400200300061/1، ش��ماره بایگان��ی پرون��ده: 
9100074/1، ش��ماره ابالغی��ه: 9100510200304754، بدینوس��یله ب��ه آق��ای 
ایرج صالحی فرزند ناصر شناس��نامه ش��ماره 1568 و کدمل��ی 1288069367 
به نش��انی اصفهان خیابان گلزار کوچه سرچش��مه س��ه راه��ی دوم پالک 28 
اب��الغ می ش��ود که بانک قوامین ش��عبه کاوه جهت وصول مبل��غ 41/000/000 
به اس��تناد چک ش��ماره 099470 عه��ده بانک مل��ت علیه ش��ما اجرائیه صادر 
 نم��وده و پرونده اجرایی به کالس��ه 9100074/1 در این اداره تش��کیل ش��ده و 
طبق گزارش مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن س��ند ش��ناخته نشده، لذا 
بن��ا به تقاضای بس��تانکار طبق م��اده 18 آئین نامه اجرا مف��اد اجرائیه فقط یک 
مرتب��ه در روزنام��ه زاین��ده رود آگه��ی می ش��ود و چنانچه ظ��رف مدت ده 
 روز از تاری��خ نش��ر ای��ن آگهی ک��ه روز ابالغ محس��وب می گردد نس��بت به 
پرداخ��ت بدهی خود اقدام ننمایی��د، عملیات اجرایی بدون انتش��ار آگهی دیگری 
جریان خواهد یافت. م الف/ 18546 اس��دی- رئیس اداره اجرای اس��ناد رس��می 

اصفهان

تاسیس
7950 ش��ماره: 3223/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت اطلس صنعت افق آسیا 
سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/11/5 تحت شماره 49062 و شناسه 
ملی 10260673514 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/11/5 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- 
موضوع ش��رکت: اجرا، نصب و راه اندازی، نقشه کشی و نقشه برداری، طراحی، 
انجام خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی، 
کش��اورزی، معدنی، صنعتی و فنی، ابنیه و محوطه سازی، دکوراسیون داخلی و 
خارج��ی، ترخی��ص کاال از گمرکات، حفظ و نگهدای فضای س��بز، تأمین نیروی 
انس��انی موقت، تأسیسات، تهیه و س��اخت قطعات فلزی و غیرفلزی، استراکچر، 
خدمات ساخت مخازن، نفتی و آب و خدمات خطوط آب و نفت و گاز، انجام کلیه 
امور س��خت افزاری، خدمات اجرایی، نصب و راه اندازی، تعمیرات، امنیت شبکه، 
طراحی شبکه، برنامه نویسی صرفًا جهت سیستم های حسابداری و صنعتی، پیاده 
سازی، پشتیبانی انجام کلیه امور سخت افزاری، خدمات اجرایی، نصب، راه اندازی 
 تعمیرات، امنیت ش��بکه، طراحی ش��بکه، برنامه نویسی صرفًا جهت سیستم های

حسابداری و صنعتی، پیاده سازی پشتیبانی، خدمات نصب و راه اندازی دوربین 
های مدار بسته، تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت 
تحقق موضوع ش��رکت، عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در 
مزای��دات و مناقص��ات دولتی و خصوصی، اخذ و اعط��ای نمایندگی در داخل و 

خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – 
شهر اصفهان – خیابان طیب، کوچه درب کوشک، پالک 26، طبقه سوم، کدپستی 
8136673171. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 
10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال 
توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 92379/357 مورخ 1391/10/17 نزد 
بانک ملت ش��عبه خانه اصفهان پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- خانم شکوفه کشاورز سفیددشتی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
نعمت اله اسماعیلی  به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای مسعود اسماعیلی 
به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مسعود اسماعیلی به سمت مدیر عامل به 
 مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هی��أت مدیره متفقًا همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری مصوبات 
هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم محبوبه دباغ به 
عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم نوشین کشتسانی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف/ 17864 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
7951 ش��ماره: 15616/ث-1391/10/26. آگه��ی تغیی��ر مرک��ز اصلی ش��رکت 
س��ازان کیا سپاهان با مس��ئولیت محدود، ثبت شده بشماره 20985 شناسه ملی 
10260418445. برابر صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/10/24 

مرکز اصلی ش��رکت در اصفهان به اصفهان خیاب��ان دکتر باهنر مجتمع تجاری 
اداری رج��اء طبقه چهارم واحد س��یزده کدپس��تی 8138754951 انتقال یافت و 

ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 
1391/10/26 تکمیل گردید. م الف/ 18414 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
7952 شماره: 3876/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت صنعت الستیک آسمان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 48805 و شناسه ملی 10260670642. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/11/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان خیابان امام خمینی 
خیاب��ان عطاالملک فاز 2 پالک 601 کدپس��تی: 8195155531 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/11/16 ذیل دفتر 
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م 
الف/ 18395 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7953 ش��ماره: 3873/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پارمیس 
تابلیه پارسی سهامی خاص به شماره ثبت 41413 و شناسه ملی 10260591306. 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذک��ور در تاریخ فوق منحل اع��الم گردید و آقای 
محمد مرندی برای مدت یکس��ال به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی 
محل تصفیه اصفهان خیابان گلس��تان ش��هرک کاوه سعدی شرقی بوستان دوم 
خیابان حافظ پالک 35 کدپستی 8196947575 می باشد. در تاریخ 1391/11/16 
ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء 

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

ابالغ
7954 آگهی ابالغ تجدیدنظرخواهی به حس��ین دره ش��ولی فرزن��د کلبعلی، نظر 
ب��ه اینکه آق��ای بهمن عبداله��ی قهفرخی فرزند علی نس��بت به دادنامه ش��ماره 
9009970350901176-1390/8/14 تجدیدنظرخواهی نموده است که طی شماره 
374/90 ت ثبت شده اس��ت. به علت نامعلوم بودن محل اقامت تجدیدنظرخوانده 
درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب برای یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ می شود به علت اعتراض به رأی صادره ظرف مهلت 10 روز ضمن مراجعه 
به دفتر ش��عبه و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی 
چنانچه پاس��خی دارد به ای��ن دادگاه اعالم نماید. مدیر دفتر ش��عبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7955 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2083/91 ش 7 خواهان مجتبی س��المی 
دادخواس��تی مبن��ی بر ال��زام خوان��دگان در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می در 
خص��وص انتق��ال ی��ک دس��تگاه خ��ودرو 206- 683 ن 62- ای��ران 13 رن��گ 
سفارش��ی مدل 88 مق��وم به 3/000/000 ری��ال به طرفیت ج��واد ترابی- رضا 
قاس��می کجان��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای م��ورخ 92/2/10 
 س��اعت 12 ظه��ر تعیی��ن گردیده اس��ت. با توج��ه به مجه��ول الم��کان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7956 در خصوص پرونده کالسه 1620/91 خواهان حشمت اله قربانی با وکالت 
آقای کریمیان دادخواس��تی مبنی بر تأیید و تنفیذ فس��خ نامه ش��ماره 101365 
مرب��وط به تفویض وکال��ت 2/5 دانگ از 6 دانگ پ B266 و... به طرفیت س��حر 
یدالهی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/16 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 

خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7957 در خص��وص پرونده کالس��ه 2108/91 خواهان مجید پود دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه چ��ک به طرفیت علی کاظمی فرزند قنبرعلی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/13 س��اعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر 
م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ تجدیدنظر
7958 در خصوص پرونده کالسه 90-1946 مطروحه در شعبه نهم شورای حل 
اختالف آقای حمید آذری دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه 1477 و 1478 
مورخ 91/8/28 به طرفیت حسن قربانی سینی و زهرا فرزین سرشت تقدیم نموده 
اند که به کالس��ه 91-156 ثبت تجدیدنظر ش��ده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده ردیف دوم خانم زهرا فرزین سرشت و حسب درخواست خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نش��ر آگهی در 
ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف واقع در خ آتش��گاه مجتمع شماره 2 حاضر و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ و ظرف مهلت مقرر 10 روزه نسبت به 
تبادل لوایح اقدام نماید. در صورت عدم حضور پس از منقضی شدن مهلت مقرر 
پرونده جهت رس��یدگی به تجدیدنظرخواهی ب��ه محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

ارسال خواهد شد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7959 در خصوص پرونده کالس��ه 2030/91 خواهان علی آغازکار دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند موتورسیکلت کاواساکی 69336-تهران 13 به طرفیت 
کاظم قهرمانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/3 ساعت 9/30 
تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
7960 ش��ماره: 678/91 ش 7به موجب رأی شماره 1529 تاریخ 91/8/30 حوزه 
7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رضا امین الرعایایی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 148/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 620499-89/6/31 به مبلغ سه میلیون ریال لغایت 
تاری��خ اجرای حکم و همچنین در خصوص حواله فوق الذکر نیز حکم به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و س��یصد هزار ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )91/4/14( لغایت زم��ان اجرای حکم در حق محکوم له یونس 
افشار نشانی محل اقامت: اصفهان ش��یخ صدوق شمالی بعداز کاخ سعادت آباد 
شرقی ساختمان 70 طبقه دوم. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به 

اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7961 ش��ماره: 679/91 ش 7به موجب رأی شماره 1537 تاریخ 91/8/30 حوزه 
7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
رضا امین الرعایایی نام پدر: علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
چهار میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی 
و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/14 در حق محکوم له 
یونس افش��ار نام پدر: حش��مت اله نش��انی محل اقامت: اصفهان شیخ صدوق 
ش��مالی بعداز کاخ سعادت آباد شرقی س��اختمان 70 طبقه دوم. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7962 آقای حمید گلس��تان ورودتاتکی دارای شناس��نامه شماره 1766 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6989/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادران نرگس قاپچی بشناس��نامه 
13339 در تاری��خ 90/10/7 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه گلس��تان درزونکی ش ش 298 
)دخت��ر متوفی(، 2- فرزانه گلس��تان درونک��ی ش ش 20524 )دختر متوفی(، 3- 
ماهرخ گلس��تان درزونک��ی ش ش 45558 )دختر متوفی(، 4- فرح ناز گلس��تان 
درونک��ی ش ش 1867 )دخت��ر متوف��ی(، 5- حمید گلس��تان ورودتاتکی ش ش 
1766 )پس��ر متوفی(، 6- مجید گلس��تان درزونکی ش ش 1564 )پس��ر متوفی(، 
7- مه��دی گلس��تان درونکی ش ش 3123 )پس��ر متوفی(، 8- محمود گلس��تان 
درونکی ش ش 1027 )پس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7963 آگهی ابالغ وقت دادرسی به حسین شرفی موضوع دادخواست خانم زهرا 
توکلی دیزیچه مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک بدواً اعس��ار از هزینه دادرسی 
که تحت کالسه 910623 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده 
اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر 
آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود 
که در تاریخ 92/2/2 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد 

نمود. دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8015 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 3002/91 خواهان عبدالعل��ی هادی زاده 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت محمد کاظم فروتن- علی فالحتیان 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/2/18 ساعت 10 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی- جنب بیمه ایران مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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مشهدالرضا را بیشتر بشناسیم
در تاریخ، شهر مشهد نام های زیادی 
بر پیشانی داشته؛ از توس و سناباد 
گرفته تا مش��هدالرضا؛ از زمانی که 
قریه ای کوچک در کنار شهر باشکوه 
توس بوده که به دس��ت جمش��ید 
ساس��انی بنا ش��ده تا روزگاری که 
خالفت چن��د خلیفه عباس��ی را به 
خود دیده و زادگاه عصیانگران تاریخ 

اسالمی هم بوده است.
 نزدیکی مشهد به رودخانه کش��ف رود از یک سو و همجواری اش با 
رشته کوه بینالود از س��وی دیگر، آب و هوای ویژه ای برای مشهد به 
ارمغان آورده که نه می توان آن را س��رد به حساب آورد و نه گرم، اما 
اگر در نوروز، توفیق زیارت این شهر را یافتید، حتما آماده باران های 
نرم بهاری اش در ش��ب ها و اوایل صبح باش��ید که اینجا هنوز زمین 
و زمان گریان ش��هادت عزیزی هستند که ش��یعیان جهان مشتاق 

دیدارش هستند.
کجا برویم؟

دیدنی های مشهد آن قدر زیاد است که شاید هفته ها گردش در آن، برای 
دیدن همه جاذبه هایش باز هم کم باشد. گردش در مشهد، اما هر روز صبح 

با سالم دادن به صاحب بارگاه طالیی اش آغاز می شود. 
 باقی روز، صرف گش��ت و گذارهای بی پایان می ش��ود؛ س��فر ب��ه بازار 
سرپوش��یده و بی انتهای »بازار رضا« برای خرید س��وغات، گشت و گذار 
در میدان شهدا و چهارراه شهدا برای بازدید از »موزه نادری« که به »باغ 
نادری« معروف است یا خارج شدن از شهر به قصد دیدن ییالقات مشهد 
که در میانشان زشک، طرقبه و شاندیز از دیگران بیشتر معروفند. در شرح 

دیدنی های مشهد از جوار حرم شروع می کنیم.
حرم

زیباترین دیدنی مش��هد، بافت قدیمی و تاریخی خود حرم اس��ت که 
 نش��انه های فراوان��ی از معماری، خوشنویس��ی و هنر معم��اری آرایی

دوره های پیش��ین تاریخ اس��المی  دارد ک��ه از آن جمله م��ی توان به 
 »مس��جد گوهرش��اد« اش��اره ک��رد که قطع��ا ب��رای هر بینن��ده ای 

متحیرکننده است. 
پارک ها و باغ ها

بزرگ ترین پارک عمومی مشهد، »پارک ملت« است در جوار میدان 
آزادی که مشهدی ها به فلکه پارک آن را می شناسند. زیبایی اصلی و 
مبهوت کننده این پارک، بیشتر به خاطر بزرگی اش است که می توان 
آن را در خاورمیانه کم نظیر دانس��ت. بزرگ ترین ش��هربازی مشهد 
در »کوهس��تان پارک ش��ادی« قرار گرفته، پارکی در انتهای بلوار 
وکیل آباد که روی تپه ای سنگی از رشته کوه های شهر بنا شده است.

بازارها
بزرگ ترین مراکز تجاری مشهد را می توان در فهرست بلند باالیی از 
بازاره��ای قدیمی و پاس��اژهای جدید کنار ه��م آورد. معروف ترین 
بازارهای این شهر همچنان بازار رضا، زیس��ت خاور، یاقوت مصلی، 
الماس شرق و پروما هستند که بخش عمده ای از مسافران، برای خرید 
 به این مراکز مراجعه می کنند. نکته ای مهم که در پاساژ زیست خاور
نهفته است این که اینجا مهد عرضه تولیدات فرهنگی مشهد است.

دیدنی های وقت اضافه
هرچه بیشتر در مشهد بمانید، جا برای دید و بازدید هم وجود دارد. 
اگر هنوز وقت دارید و تشنه بازدید از مکان های این شهر هستید حتما 
سری به مساجد و آرامگاه هایی بزنید که تاریخ این شهر را ساخته اند. 
از میان این همه جا برای دیدن، آرام��گاه خواجه اباصلت در اولویت 
قرار دارد. پس از آن آرامگاه خواجه مراد و پیرپاالن دوز هستند که هر 

کدام شجره نامه ای از بزرگی شان را با خود یدک می کشند.
 ش��یخ نخودکی هم آرامگاه زیبایی در حاش��یه بافت قدیمی ش��هر 
دارد که دیدارش خالی از لطف نیس��ت. همچنین بخش عمده ای از 
دیدنی های محلی مشهد مربوط به بارگاه امامزاده هایی است که در 
این شهر به شهادت رسیده اند. امامزاده ناصر و یاسر و امامزاده یحیی 
بن زید بن علی بن الحس��ین )میامی( از جمل��ه مکان های مذهبی 

مشهد هستند.

اخترشناس��ان و فیزیکدانان مش��هوری طی چند قرن 
گذش��ته موفق به کشف دس��تاوردهای برجسته ای در 

حوزه ستاره شناسی و بررسی کائنات شده اند.
 بطلمیوس، کوپرنی��ک، کپلر، گالیله، نیوتن، کاس��ینی 
و آلبرت اینشتین از جمله برجسته ترین اخترشناسان 
 تاریخ محس��وب می ش��وند ک��ه دس��تاوردهای علمی 
 آنها باع��ث تحول علم س��تاره شناس��ی و نجوم ش��ده 

است.

کالودیوس بطلمیوس
فیلس��وف، ریاضی��دان، 
جغرافیدان و اخترشناسان 
یونان باس��تان که در سال 
168می��الدی در مص��ر 
درگذش��ت، دارای رساله 
جام��ع در ح��وزه حرکات 

ستارگان و سیارات موسوم به Almagest است.
  در الگ��وی ارایه ش��ده توس��ط بطلمیوس که مش��ابه 
 س��امانه خورش��یدی فعل��ی اس��ت، زمی��ن در مرکز 
گیتی قرار داشته و خورشید، ماه و سایر سیارات به دور 
زمین در حال چرخش هستند.تهیه فهرست48صورت 
 فلکی که نام آنها همچنان مورد استفاده قرار می گیرد، از 
 دیگ��ر فعالی��ت ه��ای ای��ن اخترش��ناس محس��وب 

می شود.

نیکالس کپرنیک
ریاضیدان و اخترش��ناس 
لهستانی متولد سال1473 
میالدی، از جمله محققانی 
محسوب می ش��ود که به 
ناکارآمدی مدل بطلمیوس 
پی برده و مدل خورش��ید 

محوری را توسعه داد.
 در ای��ن سیس��تم نیز بر خ��الف تصورات قبلی، س��ایر 
سیارات از جمله زمین به دور خورشید در حال چرخش 
 On the Revolutions of the «هس��تند.کتاب
Heavenly Spheres« )گردش افالک آسمانی( را 

پیش از مرگش به رشته تحریر درآورد.

یوهانس کپلر
ریاضیدان و اخترش��ناس 
متول��د1571  آلمان��ی 
می��الدی ب��ه عن��وان پدر 
س��تاره شناس��ی نوی��ن 

شناخته می شود.
ای��ن دانش��مند ب��ا ارایه 
تغییرات��ی در دی��دگاه کوپرنیک از سیس��تم منظومه 
شمس��ی از جمله وجود مدار بیضوی، قوانین معروف به 
قوانین سه گانه کپلر را ارایه کرد که ضمن تشریح حرکت 
سیارات نسبت به خورشید، یک منبع مهم در علم نجوم 

و ستاره شناسی محسوب می شود.

گالیلئو گالیله
فیلس��وف، ریاضی��دان و 
اخترش��ناس که در س��ال 
1564 می��الدی در ایتالیا 

متولد شد.
ای��ن دانش��مند ب��ه دلیل  

ارایه نظریات ضد ارسطو و 
محاکمه در کلیسای کاتولیک از شهرت جهانی برخوردار 
اس��ت.مطالعات گالیله از مدل کوپرنیک مبنی بر ثابت 
 نبودن زمین و چرخ��ش آن به دور خورش��ید حمایت 
می کرد که با حکم کلیس��ا مجبور به انکار نظریه خود و 
حدود یک دهه حبس خانگی ش��د.گالیله با کمک یک 
تلسکوپ موفق شد جزئیات بس��یار دقیقی از سطح ماه 

را رصد کند.
کشف چهار قمر بس��یار بزرگ س��یاره مشتری موسوم 
به اقمار گالیل��ه ای )Galilean moons( و توس��عه 
نخستین ساعت پاندول دار از دیگر دستاوردهای علمی 

این دانشمند ایتالیایی محسوب می شود.

کشفیات مشهورترین 
ستاره شناسان جهان -2+16
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خواندنی

گردشگری

اخبار کوتاه

یک تیم بین المللی ب��ا آنالیز میلیون ها ایمیل در یک بازه زمانی ش��ش ماه��ه دریافته اند که 
مش��ابهت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأثیر مستقیمی بر ارسال و دریافت ایمیل بین 

مردم کشورهای مختلف دارد.
بیش از10میلیون ایمیل ارسال شده در سایت یاهو طی دوره شش ماهه سال2012میالدی و با 
استفاده از آدرسIP  کاربران آنالیز شدند. در طرح مشترک متخصصان رایانه دانشگاه استنفورد، 
دانشگاه کورنل، مؤسسه تحقیقات محاسباتی قطر و سایت یاهو، میزان ایمیل های دریافتی و 
ارسالی بین کشورها بر اساس شاخصه هایی مانند تولید ناخالص ملی )GDP(، زبان و روابط 

تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، کشورهای دارای روابط ملموس و نزدیک مانند کشورهای 
هم مرز، دارای مسیرهای پروازی منظم با روابط تجاری نزدیک، بیشترین میزان تبادل ایمیل 
را با یکدیگر دارند. در این ش��رایط، جغرافیا )محل س��کونت(، سیس��تم حمل و نقل )بین دو 
کشور( و تصمیمات تجاری دو جانبه  نیز نقش مهمی در ارتباطات میان مردمان این کشورها 
ایفا می کنند. بخش قابل تأمل این مطالعه نش��ان می دهد،  س��اکنان کش��ورهای اروپایی با 
ش��رایط مختلف اقتصادی، کمتر از پیش بینی متخصصان، ایمیل ارسال کرده اند و بر خالف 
سایر کشورهای جهان، مرزهای مشترک و تشکیل اتحادیه اروپا نیز نتوانسته مانع روند نزولی 

ارسال و دریافت ایمیل شود.

محققان دانش��گاه یال آمریکا دریافتند که تغییر در مولکول مغز افراد بزرگسال، می تواند 
اثرگذاری مشابهی با مغز افراد جوان داشته باشد.

شکی وجود ندارد که مغز افراد جوان انعطاف پذیری بیشتری دارد و قادر به یادگیری مطالب 
جدید، س��ریع تر از مغز افراد پیر اس��ت. این توانایی، مغز افراد جوان را قادر می سازد تا به 

هنگام مواجهه با لطمه روحی، سریع تر به حالت اولیه برگردد.
محققان دانش��گاه یال موفق به کش��ف راهی مؤثر برای جوان کردن مغز پیر به مغز جوان 

شدند.
هنگامی که ما وارد دوره بزرگسالی می شویم، مغزمان نس��بت به مغز افراد جوان ثابت تر و 
انعطاف ناپذیرتر می شود که این امر عموما بر اساس ترفند ژن منفرد است که باعث کاهش 
س��رعت تغییر در ارتباطات سیناپسی بین رش��ته های عصبی و بنابراین منجر به کاهش 

اثرگذاری در مغز افراد جوان می شود.
با کنترل سیناپس های موش زنده در دوره یک ماه، محققان دانشگاه یال قادر به شناسایی 

گیرنده ژن»نوگو« شدند.
آنها دریافتند فقدان ای��ن ژن در موش ها باعث ت��داوم اثرگذاری مغز م��وش از جوانی تا 
بزرگسالی می شود. با جلوگیری از عملکرد این ژن در موش های پیر، محققان دانشگاه یال 

موفق به بازگرداندن سطح اثرگذاری در موش های پیر به اندازه موش های جوان شدند.

نسل جدید حسگر دوربین شرکت کانن، قابلیت عکسبرداری و 
فیلمبرداری در نور شبانگاهی بدون نیاز به فالش را دارد.

دس��تاورد جدید در طراحی حس��گر با قابلیت عکسبرداری و 
  DSLRs فیلمبرداری در نور بسیار ضعیف، حتی از دوربین های
 کانن ب��ا قابلیت عملک��رد در نور بس��یار کم نی��ز تخصصی تر

 است.
حس��گر دوربین CMOS  امکان تهیه تصاویر بس��یار دقیق از 
س��تارگان را بدون نیاز به حضور طوالنی مدت یا افزایش درجه 
حساسیت دوربین فراهم می کند و به قدری حساس است که 

امکان تصویربرداری از رویدادهایی مانند بارش شهابی جوزایی 
را فراهم می کند.

حسگر CMOS برای عکس��برداری در ش��رایط نوری بسیار 
ضعیف نیازی ب��ه اس��تفاده از فالش ن��دارد که م��ی تواند در 
 تجهیزات تصویربرداری پزشکی و تلسکوپ ها نیز کاربرد داشته

باشد.
براساس اعالم ش��رکت کانن، نس��ل نخس��ت فناوری حسگر 
CMOS  در برنامه های پیشرفته از جمله اقدامات شناسایی، 

تحقیقات پزشکی و رصدهای نجومی استفاده خواهد شد.

خانه سه چرخه ای نمونه یک خانه متحرک مینیاتوری است که 
امکانات اولیه زندگی را در کمترین فضای ممکن در پشت یک 

سه چرخه در اختیار کاربر قرار می دهد.
خان��ه س��ه چرخ��ه ای )Tricucle House(  توس��ط گروه 
معماری PIDO طراحی و در نمایشگاه پکن معرفی شده است.

برخالف خودروهای کاروان، خانه سه چرخه ای فضای زیادی 
را اشغال نکرده و کاربر عالوه بر در اختیار داشتن فضای مناسب 
برای اس��تراحت، در طول روز نیز به راحتی در س��طح ش��هر 

دوچرخه سواری می کند.
خانه آکاردئونی شکل با بدنه تاشو از جنس پلی پروپیلن ساخته 
شده است که عالوه بر اس��تحکام، فضای کافی برای قرار دادن 
امکانات مختلف از جمله قفس��ه، میز، تختخواب، صفحه اجاق 

برقی و حتی وان حمام را فراهم کرده است.
بخش های مختل��ف خانه آکاردئون��ی به راحت��ی قابل تغییر 
هس��تند، به طور مثال قفس��ه ها قابلیت تبدیل ش��دن به میز 
غذاخوری و سپس تبدیل به تختخواب را دارند تا حداکثر فضای 

ممکن برای کاربر در طول روز و شب فراهم شود.
در فضای داخلی خانه، وان کوچکی برای استحمام، ظرفشویی 
و صفحه اجاق برقی در نظر گرفته ش��ده است، اما نحوه تأمین 
 آب و برق سیس��تم هنوز اعالم نش��ده اس��ت، با این حال بدنه 
 پلی پروپیلن ام��کان اس��تفاده از نور محیط اط��راف را فراهم 
می کند.همچنی��ن امکان اتص��ال دو خانه س��ه چرخه ای به 

یکدیگر برای افزایش فضای داخلی در نظر گرفته شده است.
طرح دیگری که توسط این گروه معماری ارایه شده است، باغ 
س��ه چرخه ای )Tricycle Gardens(  ش��امل فضای سبز 
کوچک در پشت یک س��ه چرخه اس��ت که در ترکیب با خانه 
س��ه چرخه ای، فضایی دلنش��ین مانند یک خان��ه کوچک را 

ایجاد می کند.

تبدیل مغز پیر به مغز جوان10 میلیون ارتباط ایمیلی در یک تصویر

دوربینی که بدون فالش در تاریکی عکس می گیرد

سبک جدید زندگی در خانه سه چرخه ای 

 امام علی )ع(:
خالص سازی عمل، بهتر از خود عمل است. 
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شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد 
قطعه زمینی با کاربری ورزشی واقع در محله هنر ش��هر مجلسی را از طریق مزایده 

عمومی به فروش برساند.
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نش��ر آگهی به مدت س��ه روز به امور مسکن و 
واگذاری این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 2284 

و 5452228-0335 تماس حاصل فرمایند.
نش�انی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- ش��هر جدید مجلسی- بلوار 
 www.majlessi-ntoir.gov.ir :ارم- شرکت عمران مجلسی سایت اینترنتی

ضمنًا کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی تجديد مزايده
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نوبت دوم
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شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد 
 8 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان 
می توانند از تاریخ نشر آگهی به مدت سه روز جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها 
به این شرکت مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل 

نمایند.
نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت 

عمران مجلسی 
تلفن: 5452227-0335، دورنگار: 5452214-0335، صندوق پستی: 86316-11178
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