
درمان هاى مقطعى جوابگوى زندگى زاينده رود نيست

كابوس پول خرد پايان مى يابد!

«دا» به چاپ 
صدوپنجاهم رسيد

+Book
90 روز ديگر رودخانه دوباره جان مى دهد

تاكسى متر بر روى تاكسى هاى اصفهان در حال نصب است

جليلى هم بيايد كانديداى 
نهايى پايدارى، لنكرانى است 2

هشت دانشمند تأثيرگذار 
2013 از نگاه «تايم» 88
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چه ورزش هايى 
5براى آرتروز مناسبند؟

هنوز چيزى از فضاى انتخابات 
معلوم نيست

ارزان ترين خودروهاى داخلى معرفى شدند

على   اكبر ناطق نورى، رييس دفتر بازرسى رهبر معظم انقالب 
ــع خبرنگاران در  ــيه ختم آيت اهللا رضوانى و در جم در حاش
ــت  ــش از يكى از كانديداهاى رياس خصوص احتمال حمايت
جمهورى، گفت: هنوز چيزى از فضاى انتخابات معلوم نيست 

كه بخواهم از كسى حمايت كنم. 

نيم نگاهى به هفته
 اصفهان در جشن تولد

هفته اصفهان،تجلى فرهنگ و هنر اين شهر است كه 
ساليان سال همراه تاريخ، گوشه اى از هنر اين مرزوبوم 
را در خود حفظ كرده است. اين جا اصفهان، پايتخت 
فرهنگى ايران اسالمى است كه گوشه گوشه آن سندى 
است بر هويت اين قطعه از خاك ايران كه توسط عالمان 
و دانشمندان بر پايه پاكى وزاللى زاينده رودش بنا شده 
ــك، بايد خالق جى را شيخ بهايى دانست  است. بى ش
ــهر  كه بر پايه علم و دانش خود كمر به آبادانى اين ش
بست و يادگارى جاويد و نامى ماندگار بر خشت هاى 

سى وسه پل  تا چهلستون بر جا گذاشت.
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دست ايران از مدال برنز آسيا 
كوتاه ماند6

 بهره بردارى از دستگاه
 سى تى اسكن در لردگان7

ــافر به بگو و مگو هاى روزمره  مدتى است دعواى بين راننده و مس
ــراى آغاز اين  ــرد بهانه اى ب ــتن پول خ ــده و تنها نداش تبديل ش
ــا آغاز  ــوردى از اين ج ــاب خ ــن قصه اعص ــت؛ اي جر و بحث اس
ــه در انتظار  ــافرانى ك ــودرو و مس ــان مملو از خ ــود؛ خياب مى ش
ــت. ناگهان راننده تاكسى زرد خورشيدى داد  تاكسى ايستاده اس
مى زند: «پول خرد دارى سوار شو، در غير اين صورت از سوار كردن 
ــافر و تاكسى را ديگر  ــما معذوريم»؛ دعواى پول خرد بين مس ش
نمى توان از طريق بانك ها يا مراكزى  كه پول خرد دارند رفع كرد 
ــهرى اصفهان مى دانند كه فقط در دنياى  و اين مهم را مديران ش
الكترونيكى مى توان راهكارى براى رفع اين معضل جستجو كرد، 
به طورى كه به دنبال حذف بليت هاى كاغذى و نصب كارتخوان 
در اتوبوس ها اين ايده براى اجرايى شدن در تاكسى ها رنگ و بوى 

اجرايى گرفت. طى بررسى ها و مطالعات حدود هشت ساله باالخره 
اين طرح از 16 فرودين ماه سال جارى در تاكسى هاى شهر اصفهان 
پياده شد. تمام مشكالت و بحث و جدل بين مسافر و راننده تاكسى 
در رابطه با پول خرد با نصب تاكسى متر در تاكسى هاى شهر پايان 
ــى نصب تاكسى متر مى يابد و در حال حاضر مطالعات كارشناس
ــهراصفهان پايان يافته و اكنون اين طرح در  ــى هاى ش در تاكس
ــروز نمى توان حمل و نقل عمومى را با  مرحله اجرايى قرار دارد. ام
نرم افزارهاى ساده و سخت افزارهاى قديمى اداره و مديريت نمود، 
ــير روزآمد كردن امكانات سخت افزارى و  بنابراين حركت در مس
مجهز شدن به تجهيزات نرم افزارى در حوزه گسترده حمل و نقل 

شهرى از جمله در بخش تاكسيرانى، اهميت ويژه اى دارد.

غرب، فرصت حل مسأله 
هسته اى را از دست داد

مكالمات همراه اول 
دقيقه اى 53 تومان

سى و سه پل، ميزبان
 مرشد در ايام اصفهان
منصورى دست از سر 

گيتى پسند برنمى دارد

وجود بيش از يك هزار 
خانوار مددجوى بيمه 

تأمين اجتماعى
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

اقدامات مجلس براى توليد و اشتغال 
مورد توجه دولت قرار نگرفت

مصباحى مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: مجلس در طرح حمايت از توليد ملى در بودجه 91 راه هايى در نظر 
ــب و كار را تصويب  ــود، همچنين طرح مربوط به فضاى كس گرفته ب
ــت كمك خوبى براى فعاليت  كرديم كه هر كدام از اين ها مى توانس
ــد، اما از طرف دولت مورد توجه قرار  ــال 91 باش هاى توليدى در س
نگرفت. غالمرضا مصباحى مقدم گفت: متأسفانه شعار سال كه توليد 
ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى بود، در سال 91 نمود خوبى پيدا 

نكرد و دولت نتوانست در اين مسير گام هاى موفقى بردارد.

از سرگيرى مذاكرات ايران، مصر 
و تركيه پيرامون سوريه

معاون عربى و آفريقاى وزير امور خارجه اعالم كرد كه مذاكرات ايران 
تركيه، مصر و عربستان پيرامون سوريه به زودى از سر گرفته مى شود.
ــكار شدن شكست مداخالت  حسين امير عبداللهيان با اشاره به آش
ــفر اخيرم به مصر   ــوريه، گفت: در س امنيتى  و نظامى خارجى در س
موضوع ابتكار مرسى، رييس جمهور مصر در باره سوريه مورد توجه 
قرار گرفت. وى افزود: مقرر شده است اين مذاكرات بين ايران، تركيه 
ــتان و مصر ادامه يابد. معاون وزير خارجه تأكيد كرد: مقامات  عربس

مصر به زودى تاريخ نشست را اعالم خواهند كرد.

جليلى هم بيايد كانديداى نهايى 
پايدارى، لنكرانى است

عضو جبهه پايدارى درخصوص تكليف كانديداى انتخاباتى اين جبهه 
در صورت اعالم كانديداتورى دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت كه 
انتخاب گزينه اصلح از سوى اين تشكل سياسى نهايى است و تغييرى 

در آن ايجاد نخواهد شد.
ــخ به اين كه اگر آقاى سعيد جليلى پس از  روح اهللا حسينيان در پاس
ــات حضور پيدا كند جبهه پايدارى  اين اعالم كانديداتورى در انتخاب
ــت و  چه موضعى اتخاذ خواهد كرد، گفت: انتخاب لنكرانى نهايى اس
هيچ تغييرى در تصميم جبهه پايدارى درخصوص انتخاب كانديداى 
ــد. بنابر اين گزارش، جبهه پايدارى  اصلح انتخابات ايجاد نخواهد ش
در بيانيه اى كه توسط اميرحسين قاضى زاده، سخنگوى اين جبهه 
قرائت شد، كامران باقرى لنكرانى را به عنوان كانديداى اصلح انتخابات 

رياست جمهورى اعالم كرد.

حضورم جدى است 
ــال عمر انقالب يك ريال كار شخصى  متكى با بيان اين كه در 34 س
ــچ جريانى و بدهكار  اقتصادى در دولت ها انجام نداده ام و وامدار هي
ــتم، گفت: حضور من در انتخابات بسيار جدى است و  هيچ كس نيس

داللى سياسى با كسى ندارم.
ــورمان گفت: حضور من در انتخابات  ــين امور خارجه كش وزير پيش
ــى ندارم و تا آخر مى مانم و  بسيار جدى است و داللى سياسى با كس
دنبال گفتمان سازى نيستم؛ چراكه بيانات رهبرى بهترين گفتمان 
براى پيشرفت است. منوچهر متكى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اين 
كه چه برنامه اى براى اقتصاد كشور داريد، گفت: رييس جمهور آينده 
ــب  بايد توان مديريتى كافى جهت ارايه و اجراى و راهكارهاى مناس
ــته باشد كه اين مهم با حضور  براى مهار بحران اقتصادى كشور داش

نخبگان قابل دستيابى است.

هنوز چيزى از فضاى انتخابات 
معلوم نيست

ــر معظم انقالب در  ــى رهب على   اكبر ناطق نورى، رييس دفتر بازرس
ــگاران در خصوص  ــى و در جمع خبرن ــيه ختم آيت اهللا رضوان حاش
ــت جمهورى، گفت:  ــش از يكى از كانديداهاى رياس احتمال حمايت
ــى  ــت كه بخواهم از كس هنوز چيزى از فضاى انتخابات معلوم نيس
ــؤال خبرنگاران در خصوص تعدد  ــخ به س حمايت كنم. وى در پاس
كانديداها در انتخابات گفت: من هيچ چيزى بلد نيستم و نمى دانم كه 
اوضاع چطور است. ناطق نورى در ادامه با مزاح در پاسخ به سؤال يكى 
از خبرنگاران در خصوص احوالپرسى از خبرنگاران و رسانه ها گفت: 
همين كه حال شما را مى پرسيم و شما را امروز ديديم، خوب است، اما 

از اين مصاحبه چيزى درنمى آيد.

هنوز جواب نامه متكى را نداده ام
ــت جمهورى و دبير مجمع  محسن رضايى، داوطلب انتخابات رياس
ــخيص مصلحت نظام در مورد دعوت منوچهر متكى از وى براى  تش
پيوستن به ائتالف پنج گانه اصولگرايان گفت: من هنوز جوابى نداده 
ام؛ البته بنده به همه ائتالف ها احترام مى گذارم. وى ادامه داد: علت 
اين كه من به اين ائتالف ها نمى پيوندم، مربوط به اين است كه نگران 

اختالف اين ائتالف ها با يكديگر هستم.

شاخصه بارز انتخابات شوراهاى شهر چهارم، حضور تعدادى از 
وزيران سابق دولت و نمايندگان سابق مجلس است.

هر چقدر هم كه وجه اجتماعى شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
ــوراها، پل عبور به صحنه  بر وجه سياسى اش غالب نباشد، ش
ــند؛ پلى كه مى تواند پاى ورزشكاران  سياست مى توانند باش
هنرمندان و صاحبان اصناف را به عرصه سياسى بكشاند. عالوه 
بر حضور تعداد زيادى از كسانى كه اندك شهرتى در ميان مردم 
ــاخصه ديگر انتخابات اين دوره، حضور  دست و پا كرده اند، ش
ــور در فرماندارى تهران و ثبت نام  وزيران سابق  و پيشين كش

آنها براى انتخابات شوراهاست. 
در اين ميان، البته بودند نمايندگانى هم كه از حضور در مجلس 
نهم بازمانده و حاال خيابان بهشت را در دسترس تر از بهارستان 

دانسته اند.

وزيرانى كه آمدند
بايد منتظر شد و ديد كه حسن غفورى فرد كه با بوسه هايش 
به چهارگوشه صندوق رأى در انتخابات مجلس نهم، نتوانست 
ــوراها  ــس نهم را باز كند، در انتخابات ش راه حضورش به مجل
هم به صندوق شوراها بوسه مى زند و به ساختمان شوراها در 
خيابان بهشت راه پيدا مى كند يا نه؟ او را مى توان هم در جرگه 
نمايندگان بازمانده از مجلس نهم  و هم در جرگه وزيران اسبق 

ــت خورده  طبقه بندى كرد و البته در جرگه نامزدهاى شكس
انتخابات رياست جمهورى دوره هاى قبل هم! 

او از سال60 تا 67  وزير نيرو بود، در مجلس اول، پنجم و هشتم  
ــت جمهورى سال80  هم  ــت و در انتخابات رياس حضور داش

شركت كرده بود.
ــده دولت احمدى نژاد هم در اين  حضور دو وزير اسيتضاح ش
ــود. حميد بهبهانى، وزير راه و  انتخابات از نكات جالب توجه ب
ــن 89 او را بركنار  ترابرى دولت احمدى نژاد كه مجلس بهم
ــابق كارو امور اجتماعى  كرد و عبدالرضا شيخ االسالم وزير س
ــًال جنجالى و  ــه كام ــال 91 در يك جلس كه مجلس بهمن س
ــرد، در فرماندارى تهران ديده  پرحرف و حديث او را بركنار ك
ــالم گفت كه از احمدى نژاد اجازه گرفته و  ــيخ االس شدند. ش
ــت جمهورى در امور اجتماعى استعفا  از سمت مشاوره رياس

كرده است.
ــد كه بازمانده  ــران دولت احمدى نژاد نبودن اين دو، تنها وزي
ــت  ــور در خيابان بهش ــال راهى براى حض ــتور به دنب از پاس
ــتند. رضا تقى پور، وزير بركنار شده وزارت ارتباطات  مى گش
و محمد اسكندرى، وزير كشاورزى دولت نهم كه از حضور در 
كابينه دهم بازماند، حاال به دنبال حضور در تركيب شوراهاى 

شهر هستند.
مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش دولت اصالحات را هم 

مى توان در همين جرگه قرار داد. احمد مسجد جامعى، وزير 
ــوراى شهر هم هست ارشاد دولت خاتمى كه عضو كنونى ش

مى تواند در همين فهرست قرار بگيرد. 
محمد على آبادى رييس كميته المپيك و رييس سابق سازمان 
تربيت بدنى را هم با اغماض مى توان در اين فهرست قرار داد. 
ــد كه  ــدى وزارت نيرو به مجلس معرفى ش او زمانى براى تص

مجلس به وى رأى نداد.

بازمانده از مجلس  
طيفى از چهره هايى كه سابقه عضويت در ادوار مجلس داشتند 
ــوداى حضور در  ــم بازماندند هم س ــور در مجلس نه و از حض

ــوراى شهر تهران  تركيب ش
ــرورى  ــز س ــد. پروي را دارن
ــه خدمتگزاران  رييس جبه
ــرفت و محمد  آبادانى و پيش
ــخنگوى  ــدى مفتح، س مه
ــق مجلس  ــيون تلفي كميس
هشتم از اين چهره ها بودند. 
ــژاد، عضو  ــن احمدى ن پروي
ــهر را هم  ــوراى ش فعلى ش
ــت  ــه اين فهرس مى توان ب
ــرد. او در انتخابات  اضافه ك
ــار   ــم از گرمس ــس نه مجل
ــد و  ــزد ش ــود نام زادگاه خ

رقابت را به كاتب باخت. 
ــده ــژاد، نماين ــــف نــ يوس
فراكسيون  اقليت  مجلس هشتم 
و  يداهللا اسالمى،  رييس مجمع 

نمايندگان ادوار از جمله نمايندگان سابق مجلس بودند كه نام خود 
را انتخابات شوراها ثبت كردند.

ــار ديگر هم اين بار تمايل زيادى  ــيون، البته اقش غير از سياس
براى شركت در انتخابات شوراى شهر نشان دادند كه از جمله 
آنها هنرمندان بودند. تعداد شركت كنندگان هنرمند اين بار 
ــت  ــت كه حتى آنها مى خواهند اين بار يك ليس اينقدر هس
ــان دهند به گرفتن چند سهم ناچيز  13 نفره هم بدهند تا نش
ــكاران هم مثل  ــتمداران راضى نيستند. ورزش در كنار سياس
ــبت به انتخابات بى تفاوت نبودند و تعداد  دوره پيش البته نس
ــن دوره ثبت نام   ــى در اي زيادى از قهرمانان و نام آوران ورزش

كرده اند.

رقابت جدى بر سر انتخابات شوراهاى شهر  

جنگ اتباع 23 كشور خارجى پاستور نشينانى كه مى خواهند به بهشت بروند
عليه سوريه

ــوريه در جمع هيأتى از احزاب  بشار اسد، رييس جمهور س
ــخصيت هاى ملى لبنان كه به دمشق سفر كرده بودند  و ش
اظهاراتى را عنوان داشت. اين هيأت در قصر المهاجرين با 
اسد ديدار كردند.  بر اساس اين گزارش، اسد در اين ديدار 
ــتن دارى كه لبنان از آن سخن مى گويد  از سياست خويش
ــان زمانى كه در حلقه  ابراز نارضايتى كرد و گفت: يك انس
ــه او نزديك  ــش لحظه به لحظه ب ــرار دارد و اين آت آتش ق
ــتن دارى كند. من واقعاً  ــود، نمى تواند ديگر خويش مى ش
نمى دانم كه دقيقاً معناى اين سياست چيست؟ اسد تأكيد 
ــوم به «ارتش آزاد» بود، در حال حاضر  كرد: آنچه كه موس
ــازمان  ــون در حال مبارزه با س ــده و ما اكن كارش تمام ش
القاعده هستيم. عناصر اين سازمان در سوريه از تبعه هاى 

23 كشور خارجى هستند كه در كشور ما مى  جنگند.

غرب فرصت حل مسأله 
هسته اى را از دست داد

ــريح چگونگى از دست رفتن  يك روزنامه انگليسى به تش
ــته اى ايران از سوى اروپا  ــب حل مسأله هس فرصت مناس
تحت فشارهاى آمريكا پرداخت. روزنامه انگليسى تلگراف 
در مطلبى تحت عنوان «چگونه غرب فرصت صلح با ايران 
ــت هاى غيرمنطقى  ــارها و درخواس ــت داد» فش را از دس
ــته ايران خوانده  ــأله هس ــبب حل نشدن مس آمريكا را س
ــته اى ايران   ــت. اين تحليلگر با اشاره به مذاكرات هس اس
ــال 2005 در وزارت  ــه در بهار س آلمان  انگليس و فرانس
ــه يكى از  ــد ه در اين جلس ــه مى نويس امور خارجه فرانس
ديپلمات هاى ايرانى طرحى را مطرح كرد كه طى آن، ايران 
اعالم كرده كه هرگز از غنى سازى اورانيوم در داخل خاك 

ايران صرف نظر نخواهد داد.

تظاهرات عليه رژيم آل ثانى 
در قاهره

ــفارت  ــهروندان مصرى با برپايى تظاهراتى در مقابل س ش
ــره، دخالت هاى  ــين در جنوب قاه ــه المهندس قطر در محل
ــد. معترضان با  ــوم كردن ــر را محك ــور داخلى مص قطر در ام
سر دادن شعار، پايان دخالت هاى قطر در امور مصر را خواستار 
شدند. تظاهرات كنندگان خاطرنشان كردند كه توطئه اى 
آمريكايى - اسرائيلى - قطرى عليه مصر در حال جريان است. 

اخبار كوتاه

اخبار بين الملل

تبعيت از واليت فقيه معيار رجل 
سياسى و مذهبى بودن است

امير واعظ آشتيانى/ عضو حزب مؤتلفه

ــخصى از رجل سياسى - مذهبى دارد  قانون اساسى تعريف روشن و مش
ــى كه بايد در ذيل اين اصل تعريف شود را بيان  و سوابق اجرايى و سياس
ــت كه كانديداها بايد  ــت. نكته مهم در تعريف اين اصل، آن اس كرده اس
پيرو واليت فقيه بوده و به اين اصل مهم اعتقاد و باور قاطع داشته باشند 
و آرمان ها و ارزش هاى انقالب و اسالم را در اصول كارى خود مدنظر قرار 
ــى نمى تواند مالك رجل  ــوابق اجراي دهند. تجربه ثابت كرده كه تنها س
سياسى - مذهبى بودن باشد. 
ــال ها و ادوار گذشته  تجربه س
ــرادى بوده اند  ــان داده، اف نش
ــوابق اجرايى مشخص و  كه س
تعريف شده داشته و در حرف، 
ــه اصول تأكيد  خود را پايبند ب
شده در  قانون اساسى دانستند، 
ــه گونه اى  ــام عمل ب اما در مق

ديگر حركت و عمل كردند.
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سران فتنه، آمريكا و دولت هاى غربى هستند

زاكانى، نامزد رياست جمهورى  گفت: بنده در زمان فتنه گفتم، االن هم مى گويم كه من سران فتنه 
ــوى نمى دانم، اندازه فتنه خيلى بزرگ تر از اين حرف هاست و سران فتنه آمريكا و  را كروبى و موس

دولت هاى غربى هستند. 

هر چقدر هم كه 
وجه اجتماعى 

شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا بر 

وجه سياسى اش
غالب نباشد، 

شوراها، پل 
عبور به صحنه 

سياست مى توانند 
باشند

نهايى شدن گزارش 
اهانت به رييس مجلس 

زمان اعالم نامزدى در 
نظرسنجى ها تأثير دارد

ــنگين اين بار به سمت  به گفته منصور حقيقت پور، نماينده مجلس، كفه س
«عدم قرائت» گزارش پايين رفته و على الريجانى هم احتماالً حسب وضعيت 
ــمى آن نخواهد  ــور تمايلى به خوانده شدن گزارش و اعالم رس حساس كش
داشت، اما او معتقد است كه مردم حق دارند واقعيت آنچه در پس حوادث قم 
و حضور نيروهاى اخاللگر در سخنرانى على الريجانى بوده را بدانند. به گفته 
حقيقت پور، توهين به رييس مجلس، توهين به ساحت تمام نمايندگان است 
و رييس مجلس نيز در اين وضعيت نمى تواند تنها مسائل شخص خود را در نظر 
بگيرد. حقيقت پور گفت: گزارش نهايى كميسيون امنيت 800 صفحه دارد و در 
آن به تمام جزييات امر پرداخته شده و براى تصميم گيرى و در مورد چگونگى 

برخورد با نيروهاى خودسر بايد گزارش نهايى را ببينيم.

ــالف پنج نفره  ــاره جايگاه اعضاى ائت ــت اصولگرايان درب عضو ائتالف اكثري
ــان اعالم حضور در  ــنجى ها با بيان اين كه طبيعتا زم اصولگرايان در نظرس
ــت، گفت: بنده از وضعيت كانديداها در  آمار نظرسنجى ها تأثير خواهد داش
ائتالف اكثريت اصولگرايان بى اطالع نيستم، اما بهتر است دبير ائتالف اكثريت 
ــنجى ها اعالم نظر كنند. محمد حسن ابوترابى فرد اصولگرايان درباره نظرس

نايب رييس مجلس در پاسخ به سؤالى در خصوص حضور آيت اهللا هاشمى و 
خاتمى در عرصه انتخابات و تأثير حضور آنها بر اردوگاه اصولگرايان گفت: تا آن 
جايى كه اخبار سياسى انتخابات را رصد مى كنم، خصوصا در نشست انتخاباتى 
ــمى و خاتمى در  كه آقاى روحانى در آن صريحا اعالم كردند كه آيت اهللا هاش
انتخابات حضور پيدا نمى كنند، ورود آنها را به عرصه انتخابات منتفى مى دانم.

كرباسچى، دبير كل حزب كارگزاران در خصوص احتمال 
ــى از جريان  ــورى جهانگيرى به نمايندگ ــالم كانديدات اع
ــده؛ اگر  اصالحات، گفت: صحبت هايى در اين خصوص ش
ــان حمايت  ــاع كنند و بخواهند از ايش اصالح طلبان اجم
ــتقل  ــد. كارگزاران هم مس ــت بياي ــد، وى ممكن اس كنن
ــد و اگر همه  ــى كن ــان عمل نم ــالح طلب ــداى از اص و ج
ــزاران نيز  ــاع كنند، كارگ ــان بر روى وى اجم اصالح طلب

حمايت خواهد كرد. 
كرباسچى همچنين گفته است: بيشتر افرادى كه اكنون به 
عنوان نماينده در انتخابات اعالم حضور كرده اند مستقل 
هستند و ممكن است برخى از گروه ها از آنها حمايت كنند. 
ــخصى و مستقل بيايد  اما آقاى جهانگيرى، قرار نيست ش
ــوى جريان اصالحات نظام خواهد  و كانديداتورى او از س
بود. اگر اصالح طلبان به نتيجه برسند و از ايشان بخواهند 
ــان به  ــور مى يابد، اما در نهايت ايش وى در انتخابات حض
صورت مستقل وارد نخواهند شد.  او همچنين درباره نظر 
ــورى عارف گفت: حزب  حزب كارگزاران درباره كانديدات
كارگزاران با مجموعه اصالح طلبان در حال مذاكره است 
و قرار بر اين است كه كانديداى جمعى بدهند. قرار نيست 
ــات به صورت  ــه كارگزاران در اصالح هيچ حزبى از جمل

مستقل در عرصه انتخابات وارد شود.

ــن روحانى در رابطه با كثرت كانديداهاى انتخابات  حس
ــرت در هر امرى  ــت جمهورى يازدهم، گفت: كث رياس
ــى از جامعه را  ــكار بخش بزرگ ــى كه بتواند اف در صورت

نمايندگى كند خوب است، وگرنه خاصيتى ندارد.
ــخيص  ــتراتژيك مجمع تش رييس مركز تحقيقات اس
ــگاران در رابطه با حضور  ــام در جمع خبرن مصلحت نظ
ياسر و فاطمه هاشمى در جلسه اعالم كانديداتورى خود 
ــنجانى جهت كانديداتورى  و اين كه آيا با هاشمى رفس
ــت،گفت: در اين باره در روزنامه شرق  رايزنى داشته اس
توضيحات كامل داده شده است. وى در جواب اين سؤال 
كه آيا شما با آقاى خاتمى جلسه اى داشته ايد نيز تصريح 
ــه  ــه بزرگان اصالح طلب و اصولگرا جلس كرد: من با هم
ــث انتخاباتى  ــات پيرامون مباح ــتم و در اين جلس داش
موضوعات سياسى و اجتماعى بحث شده است. روحانى 
ــما در مورد ايده آقاى  ــخ به اين سؤال كه نظر ش در پاس
هاشمى مبنى بر شكل گيرى ائتالف 1+2 با حضور شما 
ــت: من از اين  ــت، گف آقايان خاتمى و جهانگيرى چيس
ــت.  ــى با من صحبت نكرده اس موضوع خبر ندارم و كس
وى همچنين در رابطه با تعدد كانديداها در انتخابات اين 
ــت جمهورى گفت: فكر نمى كنم تعدد تا اين  دوره رياس

حد تا مراحل پايانى باقى بماند.

پروين احمدى نژاد، عضو شوراى شهر تهران روز گذشته پس 
از ثبت نام در انتخابات چهارمين دوره شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين 
كه آيا شما در ليست حاميان دولت قرار داريد، اظهار داشت: 
ــتم؛ مردم رأى مى دهند و انتخاب  بنده در ليست مردم هس
مى كنند. عضو شوراى شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه 
ــما در ليست آبادگران قرار  آقاى چمران اعالم كردند كه ش
خواهيد گرفت، گفت: ما آمده ايم كه آباد و خدمت كنيم؛ اصل 
ــت و در حال حاضر انتخابات بيشتر كيفى  انتخاب مردم اس
شده است. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر نقاط قوت و ضعف 
دولت خاطر نشان كرد: ابتدا بايد نقاط قوت را گفت؛ پركارى 
ــى، مردم دارى و  تالش، مجاهدت و هشت سال كار حماس
خدمت براى مردم از نقاط قوت دولت است. همچنين دولت 
نهم و دهم دنبال يارگيرى، حزب و گروه درست كردن و جيب 
خود را پر كردن نبود و در واقع به فكر خدمت به مردم بوده 
است. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه درست 
است كه شما خواهر آقاى احمدى نژاد هستيد، اما نقطه ضعف 

دولت چيست كه وى پاسخ داد: چيزى به ذهنم نمى آيد. 
ــاره كرد كه وى در پاسخ گفت:   خبرنگارى به بحث تورم اش
اين كه بحث تورم را ايراد به دولت بگيريم قبول ندارم؛ چرا كه 

دو علت خارجى و داخلى در آن دخيل بودند. 

ــلح جمهورى اسالمى ايران  رييس ستاد كل نيروهاى مس
گفت: نيروهاى مسلح ما براى مشاركت در امر انتخابات در 
جهت تحقق حماسه سياسى و مقابله با هرگونه فتنه احتمالى 

در انتخابات پيش رو از آمادگى كامل برخوردار هستند.
ــن فيروزآبادى در پاسخ به اين سؤال كه  سرلشكر سيد حس
با توجه به در پيش بودن انتخابات آمادگى نيروهاى مسلح 
ــا فتنه هاى احتمالى  ــاركت در اين امر و مقابله ب براى مش
چگونه است، اظهار كرد: باالخره نيروهاى مسلح ما نيروهايى 
مجرب هستند كه يك بار فتنه 88 را تجربه كرده و با جزييات 

و چگونگى مقابله با اين نوع خطرات آشنا هستند. 
ــت كه تجزبه  ــى نيس ــلح سياس وى تأكيد كرد: نيروى مس
ــد و يا موضوع را واگذار كند  ــته باش و تحليل سياسى داش
ــتند كه  ــلح ما موظف هس ــه؛ نيروهاى مس ــان حادث به زم
ــبت به  ــند و نس ــته باش طرح ريزى، آمادگى و پايش داش
ــد ديده بانى  ــا اتفاقى بيفت ــت از آنج نقاطى كه ممكن اس
ــان اين كه  ــلح با بي ــتاد كل نيروهاى مس كنند. رييس س
ــلح در ارتباط با  ــبختانه در حال حاضر نيروهاى مس خوش
ــى در امر انتخابات  ــش و ديده بان طرح ريزى، آمادگى، پاي
ــلح  ــرد: نيروهاى مس ــح ك ــد، تصري ــى الزم را دارن آمادگ
ــى اوضاع براى مشاركت جدى در  هم اكنون مشغول بررس

انتخابات در جهت تحقق حماسه سياسى هستند.

دولت انتخابات انتخابات  انتخابات

اجماع اصالح طلبان 
بر روى جهانگيرى 

از تشكيل ائتالف 1+2 به 
پيشنهاد هاشمى خبر ندارم  

نظر پروين احمدى نژاد 
درباره ضعف دولت
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برنامه محورى از سياست هاى 
اصلى حوزه عمرانى است

مهدى جمالى نژاد
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان

لزوم برنامه محور بودن تمام شهرهاى استان براى توسعه و پيشبرد اهداف 
ــهرها  مديريت آنها و تدوين برنامه هاى ميان مدت و بلند مدت در اين ش
ــت. تدوين بودجه در قالب برنامه هاى يك ساله و كوتاه مدت  الزامى اس
ــتان داراى برنامه  ــهر اس صورت مى گيرد و در حال حاضر حدود 10 ش
ــهرها بايد براساس برنامه پيش  بلند مدت هستند. تمام حركت ها در ش

ــر باعث  ــه اين ام ــرود؛ چرا ك ب
ــرفت، عمران و  ــعه، پيش توس
ــد. حوزه  آبادانى آنها خواهد ش
ــالش  ــتاندارى ت ــى اس عمران
خواهد كرد اعتبارات تخصيصى 
ــتان  ــور عادالنه در اس را به ط
توزيع كند و اين امر قطعاً توزيع 
متوازن جمعيت و امكانات را به 

دنبال خواهد داشت.

يادداشت

كشف محموله كاالى قاچاق 
1/5ميليارد ريالى

ــى تلفن همراه، انواع فلش  ــامل گوش يك محموله كاالى قاچاق ش
هاى رايانه اى و ادكلن خارجى به ارزش 1/5ميليارد ريال در گلوگاه 
شهيد امامى شهرستان شهرضاى استان اصفهان كشف و ضبط شد.
به گفته سرهنگ حميد اميرخانى، فرمانده انتظامى شهرضا راننده 
ــان در حركت بود، به  ــمت اصفه اين اتوبوس كه از بندرعباس به س
جرم حمل كاالى قاچاق دستگير و جهت سير مراحل قانونى تحويل 

مراجع قضايى داده شد.

تحويل 40 واحد مسكونى طرح مهر 
شهر حنا 

رييس بنياد مسكن انقالب اسالمى سميرم از پيشرفت 95 درصدى 
ساخت 40 واحد مسكونى طرح مسكن مهر شهر حنا خبر داد و گفت: 
40 واحد مسكونى طرح مسكن مهر شهر حنا تا دو ماه آينده با تجهيز 
ــر آقايى در گفتگو با  ــود. اصغ امكانات اوليه تحويل متقاضيان مى ش
فارس از اجراى طرح مسكن مهر در شهر حّنا خبر داد و گفت: تاكنون 
براى اجراى طرح 40 واحدى مسكن مهر شهر حنا يك ميليارد و 800 

ميليون تومان اعتبارات ثبت شده، هزينه شده است.

واگذارى 600 سند به روستاييان 
اردستان در سال گذشته

ــتان اردستان از  ــالمى شهرس ــكن انقالب اس ــت بنياد مس سرپرس
ــتاييان اين شهرستان در سال  واگذارى 600 سند روستايى به روس
گذشته خبر داد. احمدعلى يزدان پناه در گفتگو با ايسنا اظهار كرد: 
هدف از اجراي طرح سنددار كردن امالك روستاها در بافت مسكوني، 
ــند مالكيت در اخذ تسهيالت و  ــدن مالك از مزاياي س بهره مند ش

استفاده به عنوان وثيقه و جلوگيري از بروز اختالفات ملكي است.

افتتاح رسمى قطار اتوبوسى دو طبقه 
اصفهان- شيراز

قطار اتوبوسى دو طبقه اصفهان- شيراز روز گذشته با حضور مسئوالن 
ــتانى آغاز به كار كرد. حسن ماسورى ،مديركل راه آهن  كشورى و اس
استان اصفهان در گفتگو با ايرنا اظهار كرد: اين قطار داراى پنج سالن 
108 نفره با سرعت 160 كيلومتر بر ساعت هر روز از اصفهان به شيراز 

و بالعكس به مدت پنج ساعت حركت مى كند.

تعدد اعضا در شوراها 
گامى مؤثر در مديريت شهر

ــوراهاى اسالمى شهر  ــهرضا گفت: افزايش تعداد اعضاى ش شهردار ش
ــهرى مطرح باشد  مى تواند به عنوان يك گام مؤثر در حوزه مديريت ش
ــتا، عرصه اى براى  ــالمى شهر و روس ــه دوره شوراهاى اس و تشكيل س
ــازنده است. شهريار  ــازى عمومى از جايگاه اين نهاد بزرگ و س آگاه س
خان احمدى در گفتگو با فارس اظهار داشت: انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا از بارزترين مصاديق مشاركت مردم در اداره امور كشور است.

گشتى در اخبار 
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
دفتر امام جمعه بايد پناهگاه امن مردم باشد

حجت االسالم و المسلمين صالحيان، رييس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه استان اصفهان گفت: 
ــهروندان بتوانند جهت مطرح نمودن  دفتر امام جمعه بايد مرجع و پناهگاه امن مردم باشد تا ش

كليه مشكالت خود مراجعه نمايند. وى افزود: امام جمعه نماينده دين و پيغمبر در منطقه است.

3

يايان اخاذى هاى
 2 مأمورنما در اصفهان

76 امامزاده در شهر 
اصفهان واقع است

ــد، در عمليات ويژه  ــش مأمور از مردم اخاذى مى كردن دو نفر كه تحت پوش
مأموران پليس مركز استان اصفهان شناسايى و دستگير شدند.

سرهنگ حسن ياردوستى، فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: در پى 
ــهروندان در خصوص اخاذى هاى دو نفر از آنها تحت  ــكايت تعدادى از ش ش
عنوان مأمور، تيمى ويژه براى دستگيرى متهمان وارد عمل شدند. به گزارش 
ايلنا،  رييس پليس مركز استان بيان داشت: تحقيقات ادامه داشت تا اين كه، 
ــهروندى طى تماس تلفنى با مركز فوريت هاى پليسى110 عنوان داشت  ش
كه دو نفر لباس شخصى با در دست داشتن باطوم و بى سيم به يكى از منازل 
ــاره به اين كه متهمان در  ــتى با اش ــرهنگ ياردوس رفت و آمد مى كنند. س
تحقيقات صورت گرفته به بزه انتسابى خود اعتراف كردند، خاطر نشان كرد: 
دستگيرشدگان جهت سير مراحل قانونى به مرجع قضايى تحويل داده شدند.

ــتان اصفهان با بيان اين كه نقش عظيم  مديركل اوقاف و امور خيريه اس
امامزادگان در ترويج فرهنگ تشيع در اصفهان قابل چشم پوشى نيست، 

گفت: 76 آستان مقدس امامزادگان در شهر اصفهان واقع شده است.
ــتان  ــت: آس ــين اژدرى بيان داش ــلمين حس ــالم و المس ــت االس حج
ــه 76 مورد آن  ــان وجود دارد ك ــتان اصفه مقدس 718 امامزاده در اس
ــت. وى تصريح كرد: استان اصفهان بعد از  در شهر اصفهان واقع شده اس
ــترين تعداد آستان مقدس  ــتان هاى فارس و گلستان، رده سوم بيش اس

امامزادگان را دارد. 
مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان عنوان داشت: اگر امامزادگان 
ــتند، هرگز شاخصه اى براى حيات دينى  در استان اصفهان حضور نداش

ما وجود نداشت.

ــه عنوان  ــده رود ب ــان زاين ج پروين 
شاهرگ حياتى ايران تنها در احمدى

گرو بازگرداندن آب به حوضه 
زاينده رود است، بنابراين جارى شدن آب در رودخانه 
ــى براى حيات  ــه ماه، تنها درمانى مقطع به مدت س
ــاى مقطعى جوابگوى  ــوده و اين درمان ه اصفهان ب

زندگى و حيات دوباره زنده رود اصفهان نيست.
ــت كه با  ــال اس ــش س ــتان اصفهان بيش از ش اس
ــت كه اين موضوع  ــالى و كم آبى مواجه اس خشكس
ــدن زمين هاى كشاورزى و بيكارى  سبب خشك ش
درصد بااليى از كشاورزان شرق و غرب استان شده. 
ــته، اين موضوع بحران هايى را در  ــال گذش اواخر س
شرق استان ايجادكرد؛ چرا كه بازگرداندن حق آبه از 
خواسته هاى قانونى كشاورزان شرق بود. مسئوالن و 
مديريت استان براى آرام شدن فضاى موجود جلسات 
مختلفى را با حضور كشاورزان و نمايندگان اصفهان 
در مجلس برگزار كردند و به مشكالت و خواسته هاى 

كشاورزان گوش سپردند كه نتيجه آن، جارى شدن 
آب در رودخانه زاينده رود به مدت 105 روز خروجى 
اين جلسات بوده است. بماند كه جان گرفتن دوباره 
زاينده رود تنها درمانى موقتى است براى شادى هاى 
ــراز پا نمى شناسند.  مردمى كه با جارى شدنش س
هم  اكنون بيش از 15 روز از اين روز ها گذشته است 
ــادمانى مردم براى كمتر از90 روز  و خوشحالى و ش

ديگر ادامه دارد.

 12 راهكار استاندار اصفهان براى خروج 
از بحران 

ــه عنوان  ــر اصفهانى ب ــا ذاك ــش عليرض مدتى پي
ــوراى مديريت  ــه ش ــان در جلس ــتاندار اصفه اس
ــنهادات 12 گانه اى را براى برون رفت از  بحران پيش
بحران هاى ايجاد شده در حوزه آب استان ارائه كرد.

 ذاكر اصفهانى خشكسالى و كم آبى را از دغدغه هاى 
ــت و گفت: باز شدن آب  ــتان دانس اصلى مردم اس

ــتمر كشاورزان  زاينده رود نتيجه پيگيرى  هاى مس
ــوى مديران استان است  ــده از س و تدابير اتخاذ ش
ــى و اعمال مديريت  ــه منظور صرفه جوي و مراقبه ب
ــري از مطالبات  ــه تنظيمي، جلوگي مطابق با برنام
ــروج از  ــد از راهكار هاى خ ــاي جدي و تخصيص ه
ــاره به  ــت. وى با اش بحران هاى حوزه زاينده رود اس
اين كه امهال وام هاى كشاورزان و پيگيرى بيمه اين 
افراد مهم و ضرورى است و  مديريت بحران بايد در 
ــاورزي اعمال شود،  بخش هاي شرب، صنعت وكش
افزود: مطالعه خط انتقال آب لوله ورزنه بايد تكميل 
شده و موضوع بهشت آباد نيز بايد با جديت بيشترى 
ــنتى به مدرن در  ــود و تغيير مديريت س دنبال ش

راستاى آب كشاورزى بايد صورت گيرد.

طومار شيخ بهايى مالكيت كشاورزان را 
گواهى مى دهد

در سوى ديگر ماجرا كشاورزان هستند كه همچنان 

ــه حق آبه قانونى  ــوع را مطرح مى كنند ك اين موض
ــيخ بهايى را  ــار ش ــدازه طوم ــرى به ان آنها كه عم
ــتند كه حق آبه  ــاورزان خواستار اين هس دارد.كش
ــان به آنها بازگردانده و مالكيت آنها بر آب  قانونى ش
زاينده رود تثبيت شود. كشاورزان همچنين عنوان 
مى كنند كه طومار شيخ بهايى بر مالكيت آنها بر آب 

زاينده رود شهادت مى دهد.
  

تمركز دولت آينده بـر روى موضوع آب 
باشد

ــتاندار اصفهان با بيان اين كه بايد الگوى كشت  اس
ــالى و كم آبى در استان رعايت  متناسب با خشكس
ــود و در بخش هاى صنعتى نيز صرفه جويى هاى  ش
بيشترى اعمال شود، بر روى تمركز دولت آينده بر 
روى موضوع آب تأكيد كرده و گفته وزارت نيرو نيز 
بايد مديريت واحدى بر حوضه آبى زاينده رود اعمال 
ــزارى همايش هاى  ــازى ابر ها و برگ كند و بارور س
مختلف با موضوع خشكسالى نيز از جمله راهكار هاى 
ــاى آبى  ــت از بحران ه ــراى برون رف ــنهادى ب پيش
ــت؛ اگر چه اين راهكار ها براى خروج از  ــتان اس اس
ــتان قابل  ــده در حوزه آب اس بحران هاى ايجاد ش
ــت، اما به نظر مى رسد توسل  توجيه و تأثيرگذار اس
به اين راهكار ها مشكل كشاورزان را به صورت كامل 
ــتان نيازمند يك  برطرف نمى كند و كشاورزان اس

درمان قطعى براى حل مشكل زاينده رود هستند.

راهكار برون رفت از خشكسالى  پيچيده 
نيست

اسفنديار امينى به عنوان مديرعامل كانون خبرگان 
ــه راهكار هاى  ــتان نيز با بيان اين ك ــاورزى اس كش
برون رفت از خشكسالى و كم آبى موجود در استان 
پيچيده نيست و بازگرداندن آب تنها راهكار برطرف 
ــكالت موجود در حوزه كشاورزى استان  شدن مش
ــاورز مانند  ــه معتقد است:كش ــت، در اين رابط اس
ــت كه مغازه اش بخشى از مالكيتش  مغازه دارى اس
بوده و وسايل موجود در اين مغازه نيز بخش ديگرى 

از مالكيت اين فرد محسوب مى شود.
ــاورزى نيز آب  وى با تأكيد بر اين كه در بخش كش
ــئوالن بايد حق آبه  ــاورزان گرفته اند و مس را از كش
ــاورزان را به آنها باز گردانند، افزود: راهكار هاى  كش

دستيابى به اين خواسته كشاورزان مشخص است و 
بار ها و بار ها كشاورزان خواسته قانونى خود را براى 
مسئوالن استان مطرح كرده اند و مديريت وضعيت 
موجود براى دستيابى به منابع آبى جديد به مشخص 
ــاورزان و مشخص شدن  ــدن ميزان حق آبه كش ش
ــط دولت كه به حوضه  ــده توس ميزان آب توليد ش

زاينده رود وارد شده نيازمند است.
مديرعامل كانون خبرگان كشاورزى استان اصفهان 
با اشاره به اين كه زمانى كه مشخص شود كه دولت 
به چه ميزان آب وارد حوضه زاينده رود كرده و اين 
ــده توسط دولت  ميزان آب با ميزان آب فروخته ش
ــه شود، تأكيد كرد: در  به بخش هاى مختلف مقايس
صورتى كه ميزان آبى كه دولت از آبى كه خود توليد 
كرده از حوضه زاينده  رود به بخش هاى مختلف آب 
بيشترى فروخته باشد، بايد مابه التفاوت آب فروخته 

شده را به حوضه زاينده رود بازگرداند.

مصارف جديد نبايد براى تونل هاى جديد  
تعريف شود 

امينى، انتقال آب بين حوضه اى را يكى از راهكار هاى 
ــط دولت به حوضه زاينده رود  بازگرداندن آب توس
ــت و ادامه داد: تونل هاى جديد  نيز بايد براى  دانس
ــده رود تعريف  ــرى هاى آب حوضه زاين جبران كس
ــن تونل ها  ــش از احداث اي ــود و دولت نبايد پي ش
مصارف جديدى را براى آنها در نظر بگيرد. زاينده رود 
شاهرگى براى حفط معيشت مردم است و كشاورزان 
ــتند كه تأمين معيشت  استان به عنوان قشرى هس
ــت، اما با خشكسالى  مردم در گروى فعاليت آنهاس
زاينده رود فعاليت هاى كشاورزان غرب و شرق استان 
ــده، به صورتى كه  با چالش هاى بسيارى مواجه ش
معيشت اين افراد نيز با نا امنى بسيارى مواجه شده 
است.  وى افزود: امروز كشاورزان استان به دليل نبود 

آب و كم آبى ميلى براى فعاليت در اين حرفه ندارد.
ــا باز گرداندن  ــئوالن بايد ب در اين ميان دولت و مس
حق آبه قانونى به كشاورزان، اميد و نور را در دل هاى 
ــاورزان با تالش  اين افراد زنده كنند تا بار ديگر كش
ــترى به دنبال حفظ معيشت مردم  و كوشش بيش
باشند و آب همواره و به صورت دائم بايد در رگ هاى 
زاينده رود اصفهان جريان داشته باشد؛ زنده رودى 

كه هزاران سال ميزبان اصفهان بوده است.

90 روز ديگر رودخانه دوباره جان مى دهد

درمان هاى مقطعى جوابگوى زندگى زاينده رود نيست

ــت كه  ــهرى اس ــن ش ــان اولي اصفه       ادامه از صفحه  يك:
ــوند. تجهيزات  ــى هاى آن مجهز به سامانه هوشمند مى ش تاكس
ــتگاه كارتخوان كه پرداخت  ــى متر ، دس اين سامانه شامل تاكس
الكترونيك كرايه را انجام مى دهد، تابلوى سقفى اعالم وضعيت و 

LCD هفت اينچ كه يك رايانه كوچك است مى شود.
پرداخت كرايه هم از طريق اصفهان كارت و هم از طريق كارت هاى 

شتابى امكان پذير است.

ــى هاى اصفهان  ــى متر بر روى تاكس با اجراى فاز اول نصب تاكس
پنج هزار تاكسى به اين وسيله تجهيز مى شوند و اين تعداد تاكسى 
در حال تجهيز به تاكسى متر هستند. تمام هزينه هاى مورد نياز براى 
زير ساخت هاى شهرى اين پروژه تأمين شده و رانندگان تاكسى نيز 
براى خريد اين دستگاه از تسهيالتى كه بانك ملى در اختيارشان قرار 

داده است، استفاده كرده اند. 
يكى از معضالتى كه اكنون رانندگان تاكسى و مسافران با آن درگير 

هستند، نبود پول خرد است كه اين دغدغه با نصب سامانه پرداخت 
الكترونيكى در آينده اى نزديك رفع مى شود.

حفظ حقوق رانندگان تاكسى و مسافران، برطرف شدن مشكالت 
موجود در زمينه پول خرد و تسريع در راستاى پرداخت كرايه ها از 

مهم ترين مزاياى تجهيز تاكسى ها به تاكسى متر است.
ــر مزاياي اين  ــيراني از ديگ ــم و انضباط در ناوگان تاكس  ايجاد نظ
ــامانه را انجام  ــادى از رانندگان ثبت نام س ــت و تعداد زي طرح  اس

ــده و نصب تجهيزات را انجام  داده اند كه طبق اولويت، فراخوان ش
مى دهند.

همچنين بانك عامل پروژه سامانه هوشمند تاكسى اصفهان بانك 
ــى كه تاكنون  ــت و رانندگان و مالكين خودروهاى تاكس ملى اس
ثبت نام انجام نداده اند به منظور استفاده از تسهيالت كم بهره بانكى 
هرچه سريع تر جهت ثبت نام به محل سازمان مراجعه و يا با شماره 

تلفن 5688261 تماس حاصل كنند.

تاكسى متر بر روى تاكسى هاى اصفهان در حال نصب است

كابوس پول خرد پايان مى يابد!
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

تضمين (ريال)برآورد (ريال)نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

بهره بردارى آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، درچه، 92-1-39
كوشك و اصغرآباد)

5،632،097،582203،000،000جارى

خدمات مشتركين آب و فاضالب منطقه خمينى شهر(خمينى شهر، 92-1-40
درچه، كوشك و اصغرآباد)

4،691،407،910174،242،000جارى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
بدينوسيله از سهامداران محترم مهندسين مشاور بازرسى فنى ناظران سهامى خاص بشماره 
ثبت 5824 اصفهان دعوت بعمل مى آيد در جلسـه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت كه 
در تاريخ پنجشنبه 92/2/26 رأس ساعت 10 صبح در محل شركت واقع در اصفهان خيابان 

شمس آبادى ساختمان رازى طبقه 2 تشكيل مى شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى 
1- استماع گزارش بازرسى قانونى و گزارش هيأت مديره

 2- بررسى و تصويب تراز مالى و صورتهاى مالى منتهى به 91/12/30
 3- انتخاب اعضاء هيأت مديره شركت

 4- انتخاب بازرسان قانونى شركت
 5- انتخاب نشريه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت

 6- بررسى ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومى عادى باشد
هيات مديره



چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

مكالمات همراه اول 
دقيقه اى 53 تومان

ــركت مخابرات ايران گفت: پيشنهاد مخابرات  رييس هيأت مديره ش
براى Flat (ثابت و سراسرى) شدن تعرفه مكالمات همراه اول دقيقه اى 

53/5 تومان است. 
ــمى، رييس هيأت مديره شركت مخابرات ايران از  مصطفى سيد هاش
ــرى) كردن شبكه همراه  ــنهاد Flat (ثابت، يكسان و سراس ارايه پيش
 Flat اول به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد. وى گفت: با
كردن شبكه، هزينه جابه جايى و بين شهرى از همراه اول حذف مى شود 
ــت، اما براى ارايه  و همراه اول در اين كار به دنبال صرفه  اقتصادى نيس
خدمات بهتر و رقابت با رقبا اين كار الزم است. سيدهاشمى درباره نرخ 
ــنهادى همراه اول براى تعرفه  Flat گفت: مخابرات تعرفه 53/5  پيش
تومان را به ازاى هر دقيقه مكالمه به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
پيشنهاد داده بود. وى گفت: اين پيشنهاد اوليه شركت مخابرات ايران 
بوده كه كميسيون تنظم مقررات نيز روى اين پيشنهاد نظر خواهد داد. 
ــد تماس تفاوتى  ــبكه Flat مبدأ و مقص به گزارش فارس، در يك ش
ــيم كارت  ــيم كارت هاى اپراتور با س ــر از هر كجا با يكى از س ندارد، اگ
ــور) تماس گرفته  ــى (داخل كش ــان اپراتور در هر جاي ديگرى از هم
ــبكه اپراتور دوم و  ــت. ش ــود، تفاوتى در هزينه وجود نخواهد داش ش
ــك دقيقه تماس  ــت. هم اكنون تعرفه ي ــوم تلفن همراه Flat اس س
ــك مصرف  ــاعت پي ــراه اول در س ــيم كارت دايمى هم ــهرى با س ش

44 تومان و در ساعت غير پيك 35 تومان است. 

ارزان ترين خودروهاى داخلى 
معرفى شدند

در حال حاضر تنها سه خودرو داخلى در سطح قيمتى كمتر 
از20 ميليون تومان در بازار ايران عرضه مى شود. در شرايطى 
كه مصرف كنندگان در انتظار كاهش قيمت  رسمى خودروها 
هستند، سايپا SL131 ارزان ترين خودرو داخلى است كه در 
بازار ايران عرضه مى شود. در حال حاضر قيمت اين خودرو در 
بازار به حدود 14 ميليون تومان كاهش يافته است. البته نكته 
ــمى اين خودرو از سوى  قابل توجه اين است كه قيمت رس
ــان تعيين  ــون و 200 هزار توم ــازنده 15 ميلي كارخانه س
ــكل گرفته در بازار خودرو و انتظار  شده، با اين حال ركود ش
مصرف كنندگان براى كاهش قيمت هاى رسمى موجب شده 
تا نرخ بازار اين خودرو به كمتر از قيمت هاى رسمى سقوط 
كند. پس از سايپا SL131، سايپا SX131 و سايپا 111 دو 
ــتند كه در سطح قيمتى حدود  خودرو داخلى ديگرى هس

15 ميليون تومان در بازار ايران عرضه مى شوند.

سقف صدور ضمانتنامه 
براى تعاونى ها اعالم شد

ــرمايه گذارى بخش تعاون  ــدوق ضمانت س مديرعامل صن
ــراى تعاونى ها تا  ــدور ضمانتنامه اعتبارى ب از پيش بينى ص
ــقف 300 ميليارد تومان خبر داد. امير ميمنت آبادى به  س
ايسنا گفت: براى سال جارى برنامه ما توسعه كمى و كيفى 
ــاس پيش بينى كرده ايم كه  ــت و بر همين اس فعاليت هاس
امسال در حد 300 ميليارد تومان ضمانتنامه اعتبارى صادر 
ــته هدف گذارى ما بيش از  كنيم. وى ادامه داد: سال گذش
ــبختانه با زيرساخت هايى  صد ميليارد تومان بود كه خوش
كه فراهم شده، امسال سقف صدور ضمانتنامه اعتبارى براى 

تعاونى ها را به 300 ميليارد تومان افزايش داده ايم.

حماسه اقتصادى به اجراى 
صحيح اصل 44 قانون نياز دارد

ــيون صنعت و معدن اتاق اصفهان گفت: براى  رييس كميس
ــات آن از جمله اجراى  ــه اقتصادى بايد مقدم ايجاد حماس
ــى و آزاد سازى اقتصاد، فراهم  صحيح اصل 44 قانون اساس
ــت: در حال حاضر صنعت  شود. مصطفى رناسى  اظهار داش
ــر نمى برند كه اميدواريم با  و توليد در شرايط متعادلى به س
برگزارى انتخابات، شاهد حضور افرادى كاردان و عقالنيت گرا 

در رأس مسائل اقتصادى كشور باشيم. 

خبر ويژه

اخبار ويژه 

4
آغاز كشت پنبه در اراضى كشاورزى استان اصفهان

زارع، مدير زراعت جهاد كشاورزى استان اصفهان گفت: سه هزار و 200 هكتار از اراضى زراعى استان 
ــال حدود 10 هزارتن وش پنبه از مزارع  اصفهان تا ابتداى خرداد ماه زير كشت پنبه مى روند. امس

استان اصفهان برداشت مى شود.
كاهش 11درصدى بودجه 

سازمان  زندان ها
رييس سازمان زندان ها و اقدامات 

تأمينى و تربيتى/ غالمحسين اسماعيلى
ــى از چك بالمحل فزاينده است. اين  در شرايط فعلى آمار زندانيان ناش
ــت. در اليحه  ــته در حال افزايش اس ــال هاى گذش ميزان نسبت به س
ــور، بودجه سازمان زندان ها نسبت  پيشنهادى بودجه سال 92 كل كش
به سال گذشته 11 درصد كاهش داشته است. رايزنى هايى را با مجلس 
ــازمان انجام داديم و در اين باره  درباره ميزان منابع پيشنهادى به اين س
ــازمان زندان ها درباره  ــنهاداتى هم داشته ايم. اغلب پيشنهادات س پيش
ــورد موافقت  ميزان بودجه م
ــه و  ــرار گرفت ــدگان ق نماين
ــيون هاى  همچنين در كميس
ــاره آن بحث و  ــى درب تخصص
تبادل نظر شده است. هر ساله 
ــب تنخواه و  همزمان با تصوي
ــب اليحه  ــرد در تصوي ديرك
بودجه كشور در هزينه كرد ها 

دچار مشكل مى شويم.  
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ــوراى رقابت به فارس مى گويد: در  جمشيد پژويان، رييس ش
ــتورالعمل تعيين قيمت خودرو مصوب  اين جلسه شورا، دس
ــوراى رقابت قرار مى گيرد.  ــد كه فرمول آن روى سايت ش ش
ــت، بلكه بر اساس قيمت پايه  اين دستورالعمل درصدى نيس
ــاس متغير نرخ تورم  خودرو در فروردين91 و همچنين بر اس
ــاس آنچه كه بانك مركزى اعالم  بخشى صنعت خودرو بر اس
ــر ديگرى براى  ــود. همچنين متغي ــبه مى ش مى كند، محاس
ــود كه سازمان استاندارد  كيفيت خودرو در نظر گرفته مى ش
ــراى بهبود كيفيت  ــالوه 2درصد ب ــالم مى كند، به ع آن را اع
ــته باشد كه اگر يك  ــازان وجود داش خودرو بايد درخودرو س
خودروساز افزايش 2درصد كيفيت خودرو را به عنوان حداقل 
ــده كاهش  ــبت به فرمول تهيه ش رعايت نكند، قيمت آن نس

پيدا مى كند.
ــش كه حداقل و حداكثر افزايش  پژويان در پاسخ به اين پرس

قيمت خودرو چقدر خواهد بود، ادامه داد: در اين زمينه هنوز 
ــى  ــبه عددى انجام نداديم؛ چون هنوز نرخ تورم بخش محاس
خودرو از سوى بانك مركزى اعالم نشده، گرچه نرخ تورم كلى 

براى سال گذشته اعالم شده است.
ــوراى رقابت در واكنش به اين كه به موازات جلسه  رييس ش
ــازمان  ــيون اصل90 مجلس و س ــوراى رقابت، بين كميس ش
حمايت از مصرف كنندگان جلسه اى برگزار شد و قيمت جديد 
خودرو در آن اعالم شده بود، گفت:  اين يك نشست غيرقانونى 
بوده است؛ چون هم كميسيون اصل90 و هم سازمان حمايت 
ــه موضوع تعيين قيمت خودرو  از مصرف كنندگان، ارتباطى ب
ــده باشند، ولى  ــت عده اى دور هم جمع ش ندارند. ممكن اس

نمى توانند راجع به قيمت خودرو تصميم گيرى كنند.
ــدگان مجلس قانون را تصويب كردند  به گفته وى، خود نماين
كه شوراى رقابت، مرجع تصميم گيرى در مورد قيمت خودرو 

است و اين قانون مجلس است كه در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام هم تصويب و ابالغ شده، بنابراين نمى توانند خالف قانونى 

كه خود تصويب كرده اند رفتار كنند.
پژويان در مورد اين كه گفته مى شود قيمت اعالم شده توسط 
ــده، گفت: اين  ــيون اصل 90 به خودروسازان ابالغ ش كميس
ــت؛ چون يك مرجع قانونى نمى تواند قانون  اشتباه و غلط اس
ــت اصل اين خبر اشتباه باشد  را زير پا بگذارد. البته ممكن اس
ــتورالعمل تعيين نحوه  ــد. دس ــذارى در كار نباش و قيمت گ
ــوراى رقابت مى دهد. از اين به بعد  قيمت گذارى خودرو را ش
ــتورالعمل تعيين مى شود و  ــاس اين دس قيمت خودرو بر اس
ــتند از اين الگو تبعيت كنند و اگر  ــازان موظف هس خودروس
مشكلى باشد آن را به شوراى رقابت اعالم مى كنند تا در مورد 

آن تصميم گيرى شود.
ــت خودروهاى  ــاره اين كه آيا قيم ــوراى رقابت درب رييس ش
ــود، تصريح كرد:  ــوراى رقابت تعيين مى ش وارداتى هم در ش
هنوز شوراى رقابت در مورد قيمت خودروهاى وارداتى، وارد 

بحث نشده است.

فرمول نهايى قيمت گذارى خودرو
عيسى امامى، يكى از اعضاى شوراى رقابت در ادامه اين بحث 
ــته  ــى در چند ماه گذش مى گويد: با توجه به تالش كارشناس
ــى و با اكثريت قاطع  فرمول جديد قيمت گذارى خودرو، نهاي
آراى اعضاى شورا مصوب شد و اين فرمول چون فرمول جهانى 
است، مخالف چندانى نداشت. اعضاى شوراى رقابت مركب از 
ــور، اتاق بازرگانى، دولت  نمايندگان مجلس، ديوان عالى كش
ــاس قيمت پايه  ــت. فرمول جديد بر اس و بخش خصوصى اس
خودرو در سال قبل كه فعال قيمت خودرو در سال 91 به عنوان 
ــود و چون تفاوت فاحش و جهشى  قيمت پايه شناخته مى ش
ــى قيمت خودرو در  ــودرو اتفاق افتاد، مبناى فعل در قيمت خ
ــى رود، فرمول  ــمار م ــت. اما آنچه مهم به ش فروردين 91 اس
قيمت گذارى است كه مورد تصويب شوراى رقابت قرار گرفت.

 اين فرمول به شرح زير است:
2DZ/1+P0(1-Pt+(1-Pt=(P(Pt

كه در اين فرمول
Pt ؛ يعنى قيمت خودرو در حال حاضر

PT-1؛ قيمت خودرو در سال قبل
ــوى بانك مركزى  ــى هر خودرو كه از س P0؛  نرخ تورم بخش

اعالم مى شود.
ــاخص به  ــاخص كيفيت خودرو كه 50 درصد اين ش DZ ؛ ش

عنوان كيفيت سال خودرو مد نظر قرار مى گيرد.
عضو شوراى رقابت در مورد نحوه محاسبه DZگفت: شاخص 
كيفيت سال منهاى شاخص كيفيت سال قبل و حاصل جمع 
ــب ترين شاخص كيفيت سال  اين تقسيم بر بدترين يا نامناس
قبل و مجموعه اين حاصل تقسيم، ضربدر عدد 100 مى شود 

كه DZ به دست مى  آيد.

فرمول قيمت گذارى خودرو  اعالم شد

 قيمت خودرو بر پايه فروردين 91

گروه رييس شوراى رقابت به فارس گفت:  دستورالعمل نهايى تعيين قيمت خودرو بر اساس نرخ پايه خودرو 
در فروردين 91 تهيه شده و شوراى رقابت تنها مرجع تعيين قيمت خودرو است. پس از نشست هاى  اقتصاد

مكرر شوراى رقابت با خودروسازان و نهادهاى وابسته براى قيمت گذارى خودرو در سال جديد، باالخره 
روز يكشنبه در شوراى رقابت فرمول نهايى تعيين قيمت خودرو استخراج شد كه به گفته شوراى رقابت، طبق اين فرمول 
بايد قيمت ها مشخص شود. نكته مهم فرمول جديد قيمت گذارى خودرو اين است كه خودروسازان موظف مى شوند سالى 

2 درصد به كيفيت محصول بيفزايند و بهره ورى توليد را باال ببرند، وگرنه از افزايش قيمت خبرى نخواهد بود.

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

مزایده
69 اجرای احکام مدنی ش��عبه 24 دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 77/90 ج/ 24 له آقای رحمت اله 
جب��ارزارع با وکالت آقای محمدعلی رضای��ی و علیه آقای عبدالعلی پورعجم به 
نشانی اصفهان خیابان کهندژ جنب بانک ملی سابق گروه فنی زرین کشش، مبنی 
بر مطالبه مبلغ 12/829/730 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرسی و 
اجرایی به مبلغ 579/350 ریال در روز 5 ش��نبه مورخ 1392/2/19 از ساعت 8 
ت��ا 9/30 صبح در محل این اجرا اتاق 351 طبقه 3 دادگس��تری ش��هید نیکبخت 
جهت فروش مورد ذیل که توس��ط کارش��ناس رسمی دادگس��تری جمعًا مبلغ 
28/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند 
به نش��انی اصفهان خیابان کهندژ جنب بانک ملی سابق گروه فنی زرین کشش 
ن��زد حافظ اموال آقای علی عجم پ��ور از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف مال براساس نظر کارشناس: یک دستگاه تراش یک 
متری س��اخت س��ال 1982 کشور لهستان به شماره س��ریال 707929 به مبلغ 
28/000/000 ریال معادل دو میلیون و هش��تصد هزار تومان برآورد قیمت می 
گردد. دس��تگاه فوق ب��ه آدرس خیابان کهندژ جنب بانک ملی س��ابق گروه فنی 
زرین کشش می باشد که خریداران می توانند به آدرس مراجعه و از آن بازدید 

نمایند. عرفان- مدیر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
88 شماره نامه: 9210113766700032، شماره پرونده: 8909980352301330، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910115، اجرای احکام ش��عبه 23 حقوق��ی خانواده 
اصفه��ان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی��ه 910115 ح ج 23 له خانم 
ناهید مس��عودی فرزند مصطفی با وکالت فرزانه کاویان��ی علیه آقای علی اکبر 
س��لیمانی میالج��ردی فرزن��د حاجی بخواس��ته مطالبه مهریه 114 عدد س��که 
تمام بهار آزادی و 20 مثقال طالی س��اخته ش��ده 18 عی��ار و مبلغ یک میلیون 
و یکص��د و هفت هزار تومان بابت هزینه س��فر حج و مبل��غ 1/025/000 بابت 
هزینه دادرس��ی و پرداخت 1/800/000 ریال ح��ق الوکاله و پرداخت 700/000 
ری��ال هزینه کارش��ناس و مبل��غ 100/000 ریال هزینه نش��ر آگه��ی در روز 
92/2/18 س��اعت 9 صبح در محل اجرا )دادگس��تری کل اصفهان طبقه چهارم 
اتاق 456( جلس��ه مزایده جهت فروش یک باب مغازه تجاری که موجب قرارداد 
85-1271 م��ورخ 85/7/15 از طرف ش��رکت عمران و مس��کن ایران به خوانده 

واگذار شده اس��ت و از مبلغ قرارداد فروش 86/321/001 ریال بدهی شرکت 
عمران دارد به نشانی بلوار فالطوری مجتمع پاسارگاد به مساحت 25 مترمربع 
به ش��رح کف واحد س��رامیک درب و پنجره س��کوریت پوش��ش دیوارها رنگ 
بلکا سیس��تم گرمایش و س��رمایش فن کوئل برق اختصاصی و دارای پارکینگ 
ش��ماره 50 می باش��د و با توجه به ق��رارداد اج��اره 91/3/7 لغایت 92/3/7 به 
مدت یکسال از قرار ماهیانه 50/000 ریال و مبلغ 140/000/000 ریال بصورت 
ق��رض الحس��نه در تصرف مس��تأجر آقای به��رام البرزی قرار گرفته اس��ت. 
ب��ا توجه به مراتب فوق و بررس��ی ه��ای بعمل آمده و موقعی��ت محل و متراژ 
مغازه ارزش کل مجموعه مالکیت و حقوق تجاری ش��ش دانگ مغازه موصوف 
1/336/734/000 ریال معادل یک میلیارد و س��یصد و س��ی و ش��ش میلیون و 
هفتصد و س��ی و چهار هزار ریال برآورد گردد برگزار نماید.طالبین خرید می 
توانن��د 5 روز قب��ل از مزایده به نش��انی اعالمی از محل بازدی��د و با تودیع ده 
درصد از قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
 قیمت برنده مزایده است. نیازی ش��هرکی- مدیر اجرای احکام شعبه 23 دادگاه 

حقوقی خانواده اصفهان
 

مزایده
201 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خصوص کالسه اجرایی 144/91 ج ح 4 خواهان خانم منیرالسادات میرمیران 

ورزنه به نش��انی اصفهان، خ ش��ریعتی، بن بس��ت گلها )15(، مجتمع مسکونی 
اس��پادانا، ط همکف و خواندگان خانم ها و آقایان مینو و عبدالحس��ین و رضا 

مهین الس��ادات ش��هرت همگی میرمیران ورزنه و فرحناز کساییان به نشانی 
ف��وق و خانم زهراالس��ادات میرمیران ورزنه با وکالت آقای خس��رو طباطبایی 
پور به نش��انی خ نیکبخت، مقابل دادگستری، ساختمان وکالی ماکان، طبقه اول، 
واحد 13 مبنی بر دس��تور فروش به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 3609 
بخش 4 ثبت اصفهان به نش��انی خ احمدآباد، کوچه نواب، بن بس��ت نواب، پالک 
48 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در 
تاریخ 92/2/18 از س��اعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل این اجرا دادگس��تری 
کل اصفه��ان طبقه س��وم اتاق 306 برگزار نمای��د. در خصوص ملک مورد نظر 
اعم��ال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 
پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود 
و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش 
واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 

شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک 
براساس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید یک باب خانه قدیمی با قدمت بیش 
از 50 س��ال و عمدتًا مخروبه به ش��ماره پالک ثبتی مذکور و دارای حدود 575 
مترمرب��ع عرصه موجود و حدود 450 مترمربع اعیانی و در حدود 25 مترمربع 
از سمت ش��رق در تعریض گذر قرار خواهد گرفت. سایر مشخصات آن شامل 
دیوارهای خش��ت و گل، س��قف ها تیر چوبی، س��طوح بدنه ه��ا اندود گچ، کف 
س��یمان، درب و پنجره داخلی چوبی قدیمی، گرمایش بخاری و دارای انشعابات 
آب و ب��رق و گاز م��ی باش��د. در نتیجه ب��ا توجه به موارد مذک��ور و موقعیت 
محلی، قدمت س��اختمان، انشعابات و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری ارزش 
ش��ش دانگ پالک مذکور جمعًا بالغ ب��ر 4/500/000/000 ریال معادل چهارصد 
 و پنج��اه میلیون تومان می باش��د. مدیر اجرای احکام ش��عبه چه��ارم دادگاه 

حقوقی اصفهان
 

مزایده
242 شماره نامه: 9110113766201445، شماره پرونده: 8709980351800784، 
شماره بایگانی شعبه: 910074، شعبه 18 حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان 
در نظ��ر دارد در خصوص پرونده کالس��ه 910074 ح ج 18 ل��ه خانم محبوبه 
سادات فدوی و علیه آقای مسعود کلیشادی با خواسته 300 عدد سکه تمام بهار 
آزادی و مبلغ 2/830/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های کارشناسی 

و نشر آگهی و مبلغ 550/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت جلسه مزایده 
ای به منظور فروش 27 حبه مش��اع س��هم االرث احتمالی محک��وم علیه از 72 
حبه ششدانگ یکباب آپارتمان مس��کونی واقع در طبقه اول مجتمع مسکونی؛ 3 
طبقه )زیرزمین، همکف و اول( به مس��احت عرصه مجتمع 480 مترمربع و 240 
مترمربع عرص��ه آپارتمان مذکور به آدرس اصفه��ان- خ هزار جریب- میدان 
آزادی- خیابان آزادگان- خیابان مالصدرا- خیابان اول )خیابان ش��یخ صدوق 
جنوب��ی- میدان ب��رج- خیابان اول( ملک��ی مرحوم پروین دخت س��بزه واری 
به ش��ماره پالک ثبت��ی 9358 و 4999/9361 واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان با 
دیوارهای آجری، س��قف تیرچه و بلوک، راه پله س��نگی، دارای سنگ و نرده 

چوب��ی و دیوارهای رنگ آمیزی، حیاط کف پ��وش موزاییک و دیوارها و نمای 
س��اختمان از آجر داخل آپارتمان، یک س��الن 3 خواب کف پ��وش موزاییک و 
دیوارهای گچ کاری ش��ده، آشپزخانه کف سرامیک، دیوار کاشی و کابینت کف 
حمام و سرویس بهداشتی سرامیک و دیوارها با کاشی، دربهای داخلی از جنس 
چ��وب و پنجره ها از جنس آلومینیوم، سیس��تم گرمای��ش از آبگرمکن گازی و 
داخل بخاری و س��رمایش کولر آبی دارای انش��عابات آب و برق و گاز و تلفن 
و با قدمت 30 س��ال ساخت که ششدانگ آن آپارتمان به مبلغ 9/120/000/000 
ریال و 27 حبه مش��اع آن س��هم االرث محکوم علیه به مبل��غ 3/420/000/000 
ریال توس��ط کارشناس��ی ارزیابی و هم اکنون در تصرف خواهان می باش��د 
برگ��زار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده در محل از آن پالک دیدن 

کرده و جهت ش��رکت در مزایده در تاریخ 1392/2/16 ساعت 8/45 در دفتر این 
اجرا اتاق 217، طبقه دوم دادگس��تری کل استان اصفهان خیابان شهید نیکبخت 
حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که 
پیش��نهادکننده باالترین قیمت بوده و 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حس��اب سپرده دادگستری واریز و هزینه های مربوطه را نیز متقبل شود. مدیر 

اجرای احکام شعبه 18 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350804935 ابالغی��ه:  ش��ماره   258
9109980350800834، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910869، خواهان مؤسس��ه 
مالی و اعتباری مهر بس��یجیان دادخواس��تی به طرفیت خوانده بهجت محسنی 
خوراس��گانی به خواسته مطالبه وجه س��فته و تأمین خواسته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 
ارجاع و به کالس��ه 9109980350800834 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1392/3/8 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب 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 نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- 

منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351305025 ابالغی��ه:  ش��ماره   265
9109980351301160، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911173، خواه��ان مجی��د 
نواب بختیار دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرتضی ش��یروانیان به خواس��ته 
مطالب��ه طل��ب و مطالب��ه خس��ارت تأخی��ر تأدیه تقدی��م دادگاهه��ای عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��یزدهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 
ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9109980351301160 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
 آن 1392/3/8 و س��اعت 11:30 تعیی��ن ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاض��ر گردد. مصاحبی- منش��ی ش��عبه س��یزدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

احضار
292 چون آقای اس��ماعیل رضایی فرزند تقی ش��کایتی علی��ه آقای حمیدرضا 
امیرخان��ی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامش��روع مطرح نم��وده که پرونده 
آن ب��ه کالس��ه 910940 ک 102 ای��ن دادگاه ثب��ت، وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه 92/3/8 س��اعت 10:30 صب��ح تعیی��ن ش��ده نظر به اینک��ه متهم 
 مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 640  دفتر ش��عبه 102 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

مزایده )نوبت اول(
328 دای��ره اج��رای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی ش��هر در 
پرون��ده کالس��ه 900259 اجرا له آقای غالمعلی پور هاش��می ب��ا وکالت آقای 
محم��د ابراهی��م موحدنژاد به خواس��ته مطالب��ه مبل��غ 155/881/000 ریال به 
طرفی��ت آق��ای اصغر ح��اج حیدری و آق��ای محمدرضا حاج حی��دری در نظر 
دارد یک باب منزل مس��کونی به میزان 147 س��هم مش��اع از 2232 سهم شش 
دانگ یک قطعه زمین به ش��ماره 616-118 به ش��ماره رونوش��ت سند 32876 
به مالکیت آقای محمدرضا حاج حیدری به آدرس خمینی ش��هر خیابان ش��هید 
رجایی کوچ��ه برج کوچ��ه گلریز ک��د 84147668681 به ارزش کارشناس��ی 
690/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزایده در 
تاریخ 92/2/19 ساعت 8 صبح در محل اجرای احکام شعبه چهارم حقوقی واقع 
 در بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار 
م��ی گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نش��انی فوق 
الذکر می باش��د بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمای��د و خری��دار باید 10 درصد قیمت پیش��نهادی را فی المجل��س و مابقی را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید. در 
غی��ر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط خواهد ش��د. شایان- مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم دادگستری 

خمینی شهر
 

تحدید حدود اختصاصی  
363 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک س��اده پالک ش��ماره 146/1 
فرع��ي از 33 اصل��ي واقع درمهرقویه بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده 
ثبت��ی بنام موقوفه مش��هدي ش��یرزاد به تص��دي اداره اوق��اف وامورخیریه 
ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1392/3/26 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که 
درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابند0 اعتراض��ات مجاورین وصاحبان 
ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترض��ی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف م��دت یکماه ازتاریخ تس��لیم 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذوبه این اداره ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا 
 

تحدید حدود اختصاصی  
364 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه باغ پالک ش��ماره 2/1330  واقع 
درفضل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبتی بنام موقوفه نعمت 
ال��ه جریده دار ب��ه تصدي اداره اوق��اف وامورخیریه ش��هرضا درجریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
اخیرازماده 15 قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحدیدحدودملک مرقوم 
درروز 1392/3/26 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگه��ی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت 
مقرردرمح��ل حضوریابن��د0 اعتراض��ات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی ت��ا 30 روزپذیرفته 
خواهدش��دوطبق تبص��ره 2 ماده واح��ده قانون تعیی��ن تکلی��ف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه 
ای��ن اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت 

اسنادوامالک شهرضا 



«گذشته»  فرهادى 
در ايران

سى و سه پل، ميزبان
 مرشد در ايام اصفهان

ــرتيپى اعالم كرد: به تازگى با اصغر فرهادى صحبت كردم و اين  على س
كارگردان احتماالً سفرى به ايران خواهد داشت و نسخه اى دوبله شده به 

فارسى «گذشته» را براى اكران عمومى آماده خواهد كرد.
ــاخته اصغر  ــته»، آخرين س مديرعامل فيلميران كه پخش ايران « گذش
ــش از اين گفته بودم كه  ــده دارد در گفتگويى گفت: پي فرهادى را برعه
ــخه اى از اين فيلم براى اكران در ايران دوبله شود. طى  احتمال دارد نس

تماسى كه اخيراً با فرهادى داشتم، احتمال اين كار بيشتر شد.
وى افزود: طى هفته آينده قرار است نسخه اى از فيلم «گذشته» از پاريس 
ارسال شود تا آن را براى دريافت پروانه نمايش ارايه دهيم. سرتيپى زمان 
اكران اين فيلم در ايران را همزمان با اكران اروپايى آن در اواسط خرداد 

اعالم كرد.

ــراى ورزش زورخانه اى در ايام هفته اصفهان روى  نقل اصفهان به همراه اج
سى و سه پل به اجرا درمى آيد.

اين برنامه با همراهى گروه هاى مشهور ورزش زور خانه اى اصفهان و نقاالن 
ــه پل مشرف بر ميدان  ــمالى سى و س حرفه اى ديار نصف در محل ضلع ش
ــوم  انقالب در طول ايام هفته اصفهان به اجرا درمى آيد. هفته اصفهان از س
ــت ماه همزمان با ميالد شيخ بهايى آغاز مى شود و به همين  تا نهم ارديبهش
ــهروندى، تفريحى،  ــت هفته اصفهان 60 برنامه ش مناسبت ستاد نكوداش
ــهرى را براى اجرا در سطح  علمى، فرهنگى، هنرى، ورزشى و فضا سازى ش
شهر اصفهان در نظر گرفته كه توأم با ترويج فرهنگ فاطمى به منظور اشاعه 
ــهر اصفهان بين  ــت مواهب موجود در ش فرهنگ اصيل اصفهانى و پاسداش

شهروندان و تمامى هم ميهنان ايرانى انجام مى گيرد. 

يادداشت

روبان سفيد

يادداشت ياددا كافه كتاباددا

هفت

كاله قرمزى همچنان هست
ــاس توافق هاى صورت گرفته با مديران شبكه دو، پخش  حميد مدرسى، تهيه كننده گفت: بر اس
كاله قرمزى در اعياد سال 92 ادامه خواهد داشت. وى ادامه داد: عروسك ها و كاراكترهاى تازه اى 

اضافه نخواهند شد و كاله قرمزى با همان ساختارى كه در ايام نوروز ديده شد، روى آنتن مى رود.

5

اصفهان، ميزبان جشنواره
 هنرهاى سنتى 

همزمان با برگزارى جشنواره ملى رضوى 
ــور، اصفهان امسال نيز  ــر كش در سراس
ميزبان هشتمين جشنواره ملى هنرهاى 
رضوى در بخش هنرهاى سنتى خواهد 
شد.  مهران فرجى،  كارشناس هنرهاى 
ــاد   ــگ و ارش ــمى  اداره كل فرهن تجس
اسالمى استان اصفهان با  اعالم اين مطلب 
ــال انجام  ــر در ح ــال حاض گفت: در ح
مقدمات كار هستيم و به زودى فراخوان هشتمين جشنواره اعالم مى  شود. 
ــنتى شامل هنرهايى همچون  وى در ادامه خاطرنشان كرد: هنرهاى س
منبت، معرق، نگارگرى، طراحى نقوش سنتى و رشته  هايى از اين دست 
ــنواره در بخش سنتى شده با  مى  شود و برنامه ريزى كه بر روى اين جش
محوريت نقوش سنتى است. وى افزود: هر سال جشنواره يكى از رشته  هاى 
هنرهاى سنتى را دنبال مى  كند كه براى امسال در رشته قلمزنى برگزار مى 

شود.

انتصاب جديد در ارشاد اصفهان 
ــالمى  ــاد اس مدير كل فرهنگ و ارش
ــيد  ــان طى حكمى، س ــتان اصفه اس
سعيد حسينى را به عنوان مشاور مدير 
ــم حجت  ــرد. در حك ــوب ك كل منص
ــلمين محمد قطبى،  ــالم و المس االس
ــالمى  ــاد اس ــركل فرهنگ و ارش مدي

استان اصفهان آمده است:
«برادر گرامى، جناب آقاى سيد سعيد 

حسينى ؛ 
ــمند جنابعالى در حوزه  احتراما نظر به تعهد، معرفت و سوابق ارزش
ــناخت كامل از مسايل فرهنگى استان  فرهنگ و هنر و همچنين ش
در راستاى بررسى، شناخت و استفاده بهينه از كليه امكانات و منابع 
موجود جهت ايجاد جايگاهى رفيع و پايگاهى منيع براى فرهنگيان 
و هنرمندان اصيل و متعهد شما را به عنوان مشاور مدير كل منصوب 
ــش در عرصه هاى فرهنگى،  مى نمايم. مطمئنا با حضور فعال خوي
هنرى، برنامه ريزى مطلوب و همچنين بهره گيرى از آرا و انديشه هاى 
بلند، موجبات تعالى و ترقى را فراهم خواهيد ساخت. اميدوارم با اتكال 

از خداوند سبحان قرين توفيق و تأييد باشيد. انشااهللا»

« ضد حاالت» منتشر شد 
سعيد بيابانكى، شاعر اصفهانى با پنج 
كتاب از انتشارات اخيرش در نمايشگاه 
بين المللى كتاب تهران شركت خواهد 

كرد. 
ــارات  اين كتاب  ها چهار كتاب از انتش
ــعار  ــده جديد از اش ــى و يك گزي قبل
ــامل كتاب  ــه ش ــت ك ــاعر اس اين ش
« ضد حاالت» مجموعه شعرهاى طنز 
بيابانكى كه توسط انتشارات مرواريد به چاپ رسيده، چاپ دوم كتاب 
«نامه هاى كوفى» مجموعه اشعار آيينى كه توسط انتشارات سوره 
مهر روانه بازار نشر شد، چاپ سوم كتاب «جامه دران» مجموعه اشعار 
عاشورايى كه توسط انتشارات فصل پنجم سال گذشته به چاپ رسيد 
و همچنين مجموعه شعرهاى طنز «هى شعر تر انگيزد» كه توسط 
ــيده و هنوز منتظر  انتشارات سپيده باوران در سال 09 به چاپ رس
صدور مجوز براى چاپ دوم مانده است.  گفتنى است، گزيده ديگرى 
نيز از كتاب هاى قبلى بيابانكى توسط نشر شهرستان ادب زيرچاپ 
است و احتماالً تا نمايشگاه كتاب تهران به بازار نشر عرضه خواهد شد. 

«دا» به چاپ صدوپنجاهم 
رسيد

انتشارات سوره مهر چاپ يكصد و چهل و نهم كتاب «دا» به همراه چاپ 
يكصد و پنجاه و يكم «پايى كه جا ماند» را در كنار بيش از 100 اثر چاپ 
نخست در نمايشگاه كتاب ارايه مى كند. انتشارات سوره مهر با از بيش 
ــگاه بين المللى كتاب امسال حاضر  از يكصد عنوان اثر جديد، در نمايش
مى شود كه از ميان آنها مى توان به رمان هايى مانند «هات» نوشته محمد 
على قاسمى، «بچه هاى كارون» نوشته احمد دهقان، «هنرپيشه» نوشته 

ــعر «هزار  ــوش عابدى، مجموعه ش داري
خانه خورشيد» سروده احد ده بزرگى و 
«كالك هاى خاكى» مجموعه خاطرات 
ــردار محمدعلى جعفرى از كودكى تا  س
عمليات بيت المقدس به كوشش گلعلى 

بابايى و حسين بهزاد اشاره كرد.
ــن اثر وى،  ــان، يازدهمي ــه دهق به گفت
ــت از نوجوانانى كه بسيار زود  روايتى اس
ــدند و در نهايت نيز به  ــنا ش با جنگ آش
ــازى  ــاى بزرگى چون آزادس پيروزى ه

خرمشهر دست يافتند.

فضاى مجازى
فضاى مجازى واقعا يك فضاست؛ يعنى ساحت ها و شئون 
ــود و ابعاد متعدد  ــى در آن باز تعريف مى ش مختلف زندگ
واقعى در زندگى ما دارد؛ ابعاد اقتصادى، فرهنگى، سياسى، 
اجتماعى و البته امنيتى. ما مى توانيم فضاى مجازى را در 
مسير اهداف خود به كار گرفته و تا حدى مديريت كنيم كه 
براى جامعه واطرافيان تهديدساز نباشد و ضمنا از برخى از 

فرصت هاى آن براى انتشار پيام هاى گوناگون بهره ببريم.

ما نمى توانيم:   
ــود و به ويژه  ــاى مجازى موج ــاس اين رويكرد، فض بر اس
ــت  ــازى بى طرف اس ــاى مج ــود يك فض ــت موج اينترن
ــذا ما  ــده، فل ــاخته ش ــاعى جهانى س ــريك مس كه با تش
نمى توانيم نقش فعالى در مديريت اين شبكه داشته باشيم 
و چون  كه ما نمى توانيم دخل و تصرف در تكنولوژى داشته 
باشيم و نگران تبعات نفوذ تكنولوژى خارجى هستيم، پس 
ــات آن در امان  ــوژى ببنديم تا از صدم راه را بر اصل تكنول
باشيم. اين رويكرد به صورت هوشمندانه از سوى دشمنان 
به همفكرانشان درداخل القا مى شود كه براى رفع هرگونه 
تنش يا جلوگيرى از سوء تفاهم در خصوص رقابت با غرب، ما 
نبايد بتوانيم در تكنولوژى وارداتى اينترنت دخل وتصرف و 
هرگونه مديريتى اعمال كنيم؛ چرا كه طرف خارجى و غربى 
ــده و منافع ما در دنيا به خطر  روى اين موضوع حساس ش
مى افتد و نمى توانند به ما اطمينان كنند، بنابراين ما از علم 

و دانش و فن آورى محروم مى شويم.

ما قطعًا مى توانيم: 
ــا فن  ــا توجه به اين كه اساس ــن رويكرد، ب در چهارچوب اي
ــتخدام   ــد در اس ــدرت باي ــه مهم ق ــوان مؤلف ــه عن آورى ب
ــازى مبتنى  ــى اركان فضاى مج ــد، بازطراحى تخصص باش
ــع فعال  ــود و از موض ــه مى ش ــاى واقعى پرداخت ــر نيازه ب
ــازى موجود كه  ــاى مج ــتگى فناورانه فض ــداوم وابس ــا ت ب
ــت  ــتعمارگر اوليه آن اس ــده منافع طراحان اس تأمين كنن
ــمندانه مبتنى بر  ــود. اين رويكرد شيوه هوش مقابله مى ش
ــور را  فن آورى بومى موجود در ميان متخصصان جوان كش
براى مواجهه با فن آورى وابسته تجويز مى كند.  براين پايه، در 
عصر حاضر فضاى مجازى در اليه هاى مختلف از زيرساخت 
سخت افزارى تا محتوا بايد همسو با منافع امت تعريف شود 
و با توجه به توان، دانش و تخصص موجود در امت و ظرفيت 
ــته كه مهم ترين مزيت در فضاى مجازى  جوانان به پاخواس
محسوب مى شوند، بايستى به جاى صرفاً رضايت حداقلى، به 

فكر انتشار پيام در فضاى مجازى موجود باشيم.

با ورود جوان ترها، اين عرصه وارد مسير تازه اى شد؛ چرا كه 
ــتعدادهاى  ــت و ايده ها و اس ــكل گرف گروه هاى متعددى ش
ــن دليل  مى توان  ــتند،  به همي نويى پا به عرصه تئاتر گذاش
ــيم  ــته تقس از دهه چهل تا پنجاه گروه هاى تئاتر را به دو دس

كرد:
گروه اول: حرفه اى ها كه غالبا ساكن تماشاخانه ها بودند (گروه 
سپاهان وگروه ارحام). گروه دوم: آماتورها كه غالباً وابسته به 

دولت بودند و در مراكز دولتى فعاليت مى كردند.
ــردد و در  ــيس مى گ ــال 42 تأس ــرى ارحام در س گروه هن
ــق مى گيرد؛  ــر اصفهان رون ــار ديگر تئات ــن دوره بود كه ب اي
ــى  ــلط به فرهنگ نمايش ــتعد و مس ــه هنرمندان مس زيرا ك
ــد  ــى برن ــى م ــه اى پ ــرى حرف ــاد تئات ــرورت ايج ــه ض ب
ــادى را متعالى  ــدى انتق ــه ويژه نمايش كم ــم تئاتر و ب و با ه

مى سازند. 
ــقان تئاتر تبديل  رفته رفته گروه ارحام، به مركزى براى عاش
ــا انتقادهاى  ــود كه از طريق بذله گويى و طنز همراه ب مى ش

روز اجتماعى، فرهنگ نمايش را غنى مى سازد و بدين ترتيب 
ــازه به خود  ــگ و بويى ت ــام صدر رن ــتاد ارح نمايش هاى اس

مى گيرد و شيوه اجرا و بداهه پردازى او يگانه مى شود. 
ــده دار ــى خن ــادى او ماهيت ــدى انتق ــاى كم نمايش ه

ــنجى با بداهه گويى و آفرينش حضورى دارد،  همراه نكته س
بدون آن كه به روند نمايش لطمه و آسيبى بزند. 

ــت گويى اش بى پروا بود و تالش  مرحوم ارحام صدر در حقيق
ــع دلخراش  ــدن حقيقت و وض ــت تا نگاه مردم را به دي داش
واقعيات روزمره آشنا كند و با لحن كميك با چاشنى از خنده و 

اشك به اصالح جامعه بپردازد.
در نمايش هاى او ديگر خبرى از سياه نبود و به جاى آن نوكر 
ــا صراحت نكته  ــادگى ب با لهجه اصفهانى در عين زيركى و س
سنجى مى كرد  و با حاضر جوابى و بذله گويى و رندى، سخنان 
و مشكالت جامعه را به زبان مى آورد كه ماحصل آن خنده اى 
ــعار و محوريت اخالق و  ــيرين، ولى تلخ و گزنده و با ش بود ش

انسان به پايان مى رسيد.

 تئاتر اصفهان در سال هاى بعد از پيروزى انقالب 
ــاهد دگرگونى هايى فراوانى در تئاتر بوديم،  پس از انقالب ش
ولى متأسفانه اين تغيير و تحوالت در اصفهان چندان تأثيرى 
ــاهد  ــه زوال رفتن آن ش ــز رو ب ــت و هيچ حاصلى ج نگذاش

نبوديم. 
شايد مهم ترين دستاورد آن را مى توان برگزارى جشنواره هاى 
ــوقى در بين جوانان ايجاد  ــتانى دانست كه ش منطقه اى و اس
مى كند، ولى فقط به صورت مقطعى وگذرا و محلى است براى 

بروز استعدادهاى تازه.
ــنگينى مى كند،  اين غم گر چه بر دوش تئاتر و تئاترى ها س
ولى تئاتر و جشنواره ها در اصفهان مى توانند جلوه و بروز يابند 
در صورتى كه پشتوانه آن فكر و انديشه باشد، به نوعى محفلى 

براى پرورش آنها و نه رها كردنشان.
ــت براى هم انديشى و برگزارى در اصل، جشنواره محفلى اس

ــازه، در غير اين صورت  كالس هايى براى بالندگى نيروهاى ت
تنها ويترينى است براى نمايش و سفره اى است براى ميزبانى.

تئاتر اصفهان به خصوص در اين چند ساله اخير از مسير خود 
ــت دور افتاده و مخاطب  كه همانا اعتالى فرهنگى جامعه اس
اصلى خود را فراموش كرده است؛ همان مخاطبى كه پا به پاى 
ــه را آيينه تمام  ــده و گريه كرده و صحن تاريخش با آن خندي
قدى از بطن زندگى و مشكالت خود مى ديده، ولى حاال  او در 

گوشه اى رها شده است.
ــده و  تئاتراصفهان در اين چند دهه اخير چنان دچار ركود ش
اهالى آن جز به مصلحت خود كارى نمى كنند كه گويى تئاتر 
ــد و اين هنر متعالى امرى  اصفهان نفس هاى آخر را مى كش

سليقه اى و شخصى شده است.
در پايان بايد گفت كه تئاتر اصفهان حضور افرادى چون كريم 
ــتاد رضا ارحام صدر را طلب مى كند تا جانى  ــيره اى و اس ش
ــر تزريق كنند؛ افرادى كه دغدغه تازه بر پيكر بى رمق اين هن

ــان و هنر برايشان  ــد نه جيب و رسمش ــان مردم باش  اصليش
ــرورش و بالندگى  ــراى پ ــد ب ــد، بلكه فرهنگ باش تابلو نباش

انسان ها.
به همه اين داليل، در اين شرايط مى توان به تولد جشنواره يا 
جشنواره هايى كه دچار نگره ها و سيستم هاى دولتى نيستند 
اميدوار بود؛ جشنواره هايى كه در بدنه بخش خصوصى و البته 
ــكل مى گيرند و مجريان آنها نه با پول تئاتر كار  ــتقل ش مس
دارند و نه اعتبارش را رانت مى دانند، بلكه تئاتر را براى تئاتر و 

مخاطب مى دانند.

به استقبال روزى كه جهان صحنه تئاتر مى شود- قسمت دوم

تئاتر، يك آرزو در هفته اصفهان

 در هفته اصفهان براى كسانى كه اصفهان را نه موطن خود، بلكه نقطه اى از وجود خود مى دانند 
گروه 
اعتالى فرهنگ وهنر اين شهر برايشان ارزشى دوچندان دارد. هنرنمايش در اين شهر با وجود فرهنگ

چنين افرادى، جانى دوباره و رونقى تازه گرفت. درشماره قبل سعى شد تا با هم نگاهى داشته 
باشيم به تاريخ تئاتر در اصفهان. امروز قصد داريم روند شكل گيرى و تأثير آن را دنبال كنيم؛پس با ما همراه باشيد: 
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جك نيكلسون، سرشناس ترين ستاره زنده دنيا
الماس ها ابدى اند 

ــون» پس از چهار دهه فعاليت در عرصه سينما  ــايد «جك نيكلس گروه فرهنگ -  ش
ــتاره زنده هاليوود باشد، به طورى  كه سه دهه از آن توام با شهرت بوده، معروف ترين س
كه حتى با بردن نام كوچك او همه متوجه مى شوند سخن از نيكلسون است. در مراسم 
اسكار 1983 وقتى مجرى گفت «جك» ميلياردها نفر كه به طور مستقيم و غيرمستقيم 
مراسم را دنبال مى كردند فهميدند منظور، جك نيكلسون است و وقتى در سال 2002 
ــتند اين كتاب براى هيچ كس  ــد، همه مى دانس كتاب «آشپزى براى جك» منتشر ش
نيست جز جك نيكلسون. «جان ژوزف نيكلسون» متولد 22 آوريل 1937 در عالم هنر 
با نام «جك نيكلسون» معروف است. او سه بار برنده جايزه اسكار و هفت بار برنده جايزه 
ــخصيت هاى روانى و عصبى بسيار متبحر است.  ــده و در ايفاى نقش  ش گلدن گالب ش
ــتين بار پا به دنياى هاليوود گذاشت، تنها يك شغل ادارى در  وقتى نيكلسون براى نخس
ــت. هنگامى كه دست اندركاران شركت متوجه استعداد  يك شركت كارتون سازى داش
ــن كار شود ولى از آن جا كه نيكلسون  و توانايى او شدند، پيشنهاد دادند هنرمند انيميش

ــنهاد آنها را نپذيرفت. او مدتى بعد حرفه بازيگرى را  آرزوى هنرپيشه شدن داشت، پيش
ــندگى و تهيه كنندگى آغاز كرد و اولين بار در سال 1958 و با فيلم «قاتل  در كنار نويس
ــينماها رفت. او در اين فيلم در نقش يك جوان متخلف ظاهر شد  بچه» بر روى پرده س
ــگاه كوچك  ترس» (1960) در نقش يك جوان روانى،  و پس از آن در فيلم هاى «فروش
«كالغ» (3691) و «وحشت»(1963) كه در آن با همسرش «ساندرا نايت» هم بازى بود، 
نقش هاى مشابهى را ايفا كرد. نيكلسون در دهه 60 به نويسندگى و فيلمنامه نويسى روى 
ــوى  آورد و نتيجه آن تالش ها فيلم هايى همچون «جزيره تندر» (1963)، «پرواز به س
خشم» (1964)، «سوار بر گردباد» (1965) و«سر»(1968) هستند. اين فيلم ها هر چند 
كه موفقيت چندانى به همراه نداشتند، ولى او را در كار خود ماهرتر ساختند. از فيلم هاى 
قديمى تر و معروف نيكلسون مى  توان به پنج تكه ساده، آخرين جزئيات، شهر چينى، تامى 
و مسافر اشاره كرد. پستچى هميشه دوبار زنگ مى  زند، قرمزها، افتخار پريزى، جادوگران 

ايست ويك و بت من از فيلم هاى جديدتر او هستند.  
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ــعر «هزار  ــوش عابدى، مجموعه ش داري
خانه خورشيد» سروده احد ده بزرگى و 
«كالك هاى خاكى» مجموعه خاطرات 
ــردار محمدعلى جعفرى از كودكى تا  س
عمليات بيت المقدس به كوشش گلعلى 

ــن اثر وى،  ــان، يازدهمي ــه دهق به گفت
ــت از نوجوانانى كه بسيار زود  روايتى اس
ــدند و در نهايت نيز به  ــنا ش با جنگ آش
ــازى  ــاى بزرگى چون آزادس پيروزى ه

 هفته اصفهان،تجلى فرهنگ وهنر اين 
گروه 
شهر است كه ساليان سال همراه تاريخ، فرهنگ

گوشه اى از هنر اين مرزوبوم را در خود 
ــت فرهنگى ايران  ــا اصفهان، پايتخ ــت. اين ج حفظ كرده اس

ــت بر هويت اين  اسالمى است كه گوشه گوشه آن سندى اس
قطعه از خاك ايران كه توسط عالمان ودانشمندان بر پايه پاكى 

وزاللى زاينده رودش بنا شده است.
ــيخ بهايى دانست كه بر پايه علم  بى شك، بايد خالق جى را ش

ــهر بست و يادگارى جاويد  و دانش خود كمر به آبادانى اين ش
و نامى ماندگار بر خشت هاى سى وسه پل  تا چهلستون بر جا 

گذاشت.
آنچه كه مى تواند در اين ايام درجشن ميالد شيخ بهايى به هفته 
اصفهان هويت بخشد، تنها حفظ آثار وهنرى است كه اصفهان با 

آن شناخته  مى شود و اعتال مى يابد.
ــت اصفهان در جاى جاى  در اين هفته، برنامه هايى با محوري
شهر به چشم مى خورد كه سعى شده در هركدام تصويرى تازه 
از اين شهر به مخاطب عرضه شود و با آن آشنا گردد و اميد مى 
رود كه نام اصفهان تنها در اين هفته ذكر لب مسئولين نباشد 

و در ماه هاى ديگر سال گوشه چشمى به اين شهر بيندازند.
ــا آن  ــوان ب ــه بت ــت ك ــه نيس ــا كلم ــا واژه ي ــان، تنه اصفه
ــور را  ــك كش ــگ ي ــام فرهن ــن ن ــه اي ــاخت، بلك ــه س جمل
ــه در چند  ــرد آن ن ــراى كارب ــد ب ــازد. باي ــى س ــاخته و م س
ــار  ــش را در كن ــان نام ــات جه ــد در صفح ــه باي ــطر، بلك س
ــور  ــير فرهنگ و هنر يك كش ــاز  در مس ــهرهايى تاريخ س ش
ــن هفته مى توان  ــتفاده قرار گيرد.  از برنامه ها در اي مورد اس
ــه اصفهان در  ــان با هفت ــگاه عكس اصفهان همزم به: نمايش
سراسر خيابان چهارباغ از ميدان انقالب اسالمى تا ميدان امام 
حسين (ع) اشاره كرد. در اين نمايشگاه 160 تابلو 50 در 70 در 

پنج محور اصفهان و زيبايى ها، اصفهان از فراز آسمان، اصفهان و 
مفاخر، اصفهان و حماسه و اصفهان و خواهرخوانده ها در معرض 

ديد شهروندان اصفهانى قرار مى گيرد. 
گفتنى است، 14 اجراى تئاتر خيابانى در ايام هفته اصفهان در 
خيابان چهارباغ عباسى به اجرا درمى آيد. اين 14 اجرا مشتمل 
ــط چهار گروه زبده و نام آشناى  بر چهار نمايش است كه توس
ــه اصفهان به اجرا درمى آيد  تئاتر اصفهان در طى روز هاى هفت
و همه نمايش هاى اجرا شده نيز موضوعاتى مرتبط با اصفهان 

دارند. 
همچنين جشن هاى بزرگ شهروندى زنده رود خاطره در ايام 
ــود. اين جشن ها به مناسبت هفته  هفته اصفهان  برگزار مى ش
ــت اين هفته در باغ فدك، باغ  ــت اصفهان و پاسداش بزرگداش

غدير، ناژوان و پارك كوهستانى برگزار مى شود. 
ــاعت 20 روز چهارم ارديبهشت ماه در  ــن ها رأس س اين جش
ناژوان، پنج ارديبهشت در صفه، شش ارديبهشت در باغ فدك و 
هفت ارديبهشت در باغ غدير برگزار  مى شود و همه شهروندان 
ــن ها حضور  اصفهانى بدون محدوديت مى توانند در اين  جش

يابند.
ــت ماه همزمان با ميالد  هفته اصفهان از سوم تا نهم ارديبهش

شيخ بهايى آغاز مى شود.

براى پايتخت فرهنگى جهان اسالم

نيم نگاهى به هفته اصفهان در جشن تولد

بى شك، بايد خالق 
جى را شيخ بهايى 
دانست كه بر پايه 
علم و دانش خود 

كمر به آبادانى 
اين شهر بست و 

يادگارى جاويد و 
نامى ماندگار  بر جا 

گذاشت
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اخبار كوتاه

ووشوى اصفهان زنده مى شود
ــان به منظور  ــوى جوان اولين مرحله رقابت هاى انتخابى تيم ملى ووش
ــيايى فيليپين امروز با حضور 90 ووشوكار در  ــابقات آس شركت در مس
ــود. اين رقابت ها با حضور 37 نفر در بخش  ــو برگزار مى ش آكادمى ووش
ــود كه نفرات برگزيده جواز  ــاندا و 53 نفر در بخش تالو برگزار مى ش س
حضور در اولين اردوى تيم ملى ووشوى جوانان كه اول تير برپا مى شود را 
به دست خواهند آورد. هفتمين دوره مسابقات ووشوى جوانان آسيا طى 
روزهاى 16 تا 22 مرداد در شهر مانيل پايتخت فيليپين برگزار مى شود. 
ــابقات در بخش تالو و در رده سنى  ــركت كنندگان اين مس در ميان ش
ــنى 12 تا ــا بديعى، در رده س ــال محمدعلى مجيرى و طاه 9 تا 12 س

ــنى 15 تا 18 سال  ــان رودحله و على گرجى، در رده س ــال احس 15 س
محمد يزدانى براى پوشيدن پيراهن تيم ملى رقابت مى كنند. در بخش 
ــت كه براى حضور در  ــاندا نيز تنها نماينده اصفهان على محمدى اس س
ــوى اصفهان در  اردوى تيم ملى رقابت با حريفان را تجربه مى كند. ووش
ــى معرفى نكرده  ــت نفرات جديدى را به تيم مل بخش مردان سال هاس
ــاى انتخابى،  ــان در رقابت ه ــداد نمايندگان اصفه ــت. حضور پر تع اس
ــو را اميدوار به حضور اصفهانى ها در تركيب ثابت تيم هاى ملى در  ووش

سال هاى آينده مى كند.

خوروبيابانك،  ميزبان مسابقات 
شترسوارى كشور 

مسابقات كشورى و استانى شتر سوارى استقامت، روز جمعه هفته جارى 
در خور و بيابانك برگزار مى شود.

دبير هيأت ورزش هاى روستايى و بازى هاى بومى محلى استان اصفهان 
ــتقامت روز جمعه 6 ارديبهشت  ــوارى اس ــابقات شترس اظهاركرد: مس
ــتاى مصر شهرستان  ــتان در  روس ــكاران هشت اس ماه با حضور ورزش
خور و بيابانك برگزار خواهد شد. در همين روز رقابت هاى قهرمانى استان 
اصفهان را نيز برگزار خواهيم كرد. على صفايى گفت: رقابت هاى قهرمانى 
ــور از ساعت 11 آغاز  استان از ساعت 9 صبح و رقابت هاى قهرمانى كش
مى شود، طول مسير نيز از سه تا پنج كيلومتر خواهد بود. وى از افزايش 
ــتان  ــتان هاى ديگر خبر داد و عنوان كرد: هر اس احتمالى نمايندگان اس
ــت و امكان دارد تا چند روز باقى مانده تعداد  چهار شترسوار خواهد داش
شركت كنندگان استان ها افزايش پيدا كند، همچنين حضور نمايندگان 
استان هاى اردبيل و زنجان نيز از نكات قابل توجه است. البته ورزشكاران 

اين دو استان درخواست كرده اند كه شتر در اختيارشان قرار گيرد.

منصورى دست از سر گيتى پسند 
برنمى دارد

كريم منصورى از ارسال نامه رسمى به فدراسيون براى حضور تيم فوتسال 
منصورى به جاى گيتى پسند در جام باشگاه هاى آسيا خبر داد.

ــال رخ داد و آن هم اعزام  ــته فوتس ــته اتفاق جالبى در رش ــال گذش  س
ــابقه هاى جام باشگاه هاى  ــند با وجود احراز تبانى اش به مس گيتى پس
ــورى قرچك را  ــگاه منص ــديد باش ــيا بود. اين اتفاق اما اعتراض ش آس
به دنبال داشت. با اين حال، گيتى پسندى ها در اين مسابقه ها حاضر شدند 
ــيدند اما پس از پايان فصل 91 داستان  و حتى به مقام قهرمانى هم رس

ديگرى در حال رخ دادن است.
حاال منصورى قرچك كه دستش از رسيدن به جام كوتاه مانده، مى خواهد 
به جاى گيتى پسند به آسيا برود. كريم منصورى، مديرعامل و مالك تيم كه 
رابطه خوبى هم از گذشته با كفاشيان دارد، حتى درخواستش را به صورت 
رسمى هم به هيأت رييسه فدراسيون فوتبال فرستاده و اين درخواست 
ــه اى مجزا هم با رضا افتخارى رييس كميته فوتسال در ميان  را در جلس
گذاشته است. كريم منصورى با تأييد اين خبر، به ايسنا گفت: من با بعضى 
آقايان فدراسيون و افتخارى صحبت كرده ام، اما تصميم گيرنده نهايى، 
كفاشيان است. نامه اى هم به هيأت رييسه فدراسيون فرستاديم اما هنوز 
در حال بررسى است و نتيجه اى نگرفتيم. هوشنگ  نصيرزاده سرپرست 
كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال درباره قانونى بودن درخواست 
تيم شهيد منصورى گفت: مالك اصلى كنفدراسيون فوتبال آسيا، تيمى 
است كه فدراسيون معرفى مى كند و مى تواند اين تيم قهرمان ليگ هم 
ــابقه هاى تمام فدراسيون ها را رصد  ــد اما فيفا به تازگى جدول مس نباش

مى كند تا تيمى كه قهرمان شده به مسابقه ها اعزام شود. 
اما با همه اين ها، كريم منصورى عقيده ديگرى دارد و هرچند با توجه به 
اختالفش با گيتى پسندى غير ممكن است كه آنها انصراف دهند، اما او 
ــال به جاى ما به آسيا  مى گويد كه گيتى پسند بايد قبول كند!آنها پارس

رفتند و حاال بايد قبول كنند كه ما به جايشان برويم! 

دست ايران از مدال برنز آسيا 
كوتاه ماند

تيم ملى جودوى ايران با شكست برابر قزاقستان در بخش تيمى رقابت هاى 
قهرمانى آسيا از رسيدن به مدال برنز بازماند و عنوان پنجم را كسب كرد. 
ــت و دو پيروزى به ديدار رده بندى  اين تيم كه روز گذشته با يك شكس
رقابت هاى تيمى قهرمانى آسيا راه پيدا كرده بود، براى كسب مدال برنز 
به مصاف قزاقستان رفت. در اين ديدار نورى زاده، قاسمى نژادى، مرادى و 
محجوب نتيجه را به رقباى قزاق خود واگذار كردند، ماليى نيز حريف خود 

را شكست داد تا نتيجه كلى 4 بر يك به سود قزاقستان ثبت شود.

ماهان قهرمان غرب آسيا 
مى شود

صمد نيكخواه/ كاپيتان تيم ملى بسكتبال

در اصفهان راحتم. از من و مهدى كامرانى به خوبى پذيرايى شده، امكانات 
باشگاه فوالد ماهان در حد خوبى بوده و اين باشگاه به غير از بسكتبال در 

حوزه هاى ديگر نيز شرايط ايده آلى دارد.
د  ال ــو تيمى پر ستاره است و يكى از خصوصيات بارزش ف

داشتن بازيكنان چندپستى است. اين قضيه به 
ــه در صورت غيبت  اين تيم كمك مى كند ك
يك بازيكن، از بازيكنان ديگر استفاده كند، 
ــاى تيم ماهان  عالوه بر اين كه جوان ه
ــتند. شك نداريم كه  نيز حرفه اى هس
فوالد ماهان سپاهان قهرمان مى شود. 
تنها كار مهمى كه در اين مدت زمان 
ــت كه  كم بايد انجام دهيم اين اس
خودمان را پيدا كنيم. تيم ماهان 

صد درصد قهرمان مى شود. 

6
دلدارى رونالدو به رونالدو!

رونالدو نازاريو درباره اين كه از بين ليونل مسى و كريستيانو رونالدو بهترين بازيكن و سلطان فعلى فوتبال 
جهان چه كسى است، گفت: به نظرم مسى كمى از رونالدو بهتر است. رونالدو بسيار بد شانس بوده است. 
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گناه ما براى اين 
بالتكليفى چيست؟

عالقه مندم در 
اصفهان بمانم

ــپاهان با بيان اين كه تيم هندبال سپاهان به دليل  سرپرست تيم هندبال س
اشتباهات مبرم مسئوالن در حال حاضر تعطيل است، گفت: ما قصد حضور در 

ليگ برتر را داريم و مسئوالن باشگاه بايد از تيم حمايت كنند. 
مهدى اخوان اظهار كرد: فدراسيون هندبال با يك تصميم نابه جا تيم هندبال 
ــتان  وكشور  لطمه بسيارى  ــپاهان را بركنار كرد كه اين كار به هندبال اس س
وارد مى كند. مهدى اخوان تأكيد كرد: ساليان درازى است كه اين رشته براى 
ــتان افتخار آفرين بوده اما اكنون گويى هندبال اصفهان نابود شده  ورزش اس
است. وى با بيان اين كه رحيمى مديرعامل باشگاه حق دارد از قضاياى به وجود 
آمده ناراحت باشد، گفت: ما چه گناهى داريم كه در حال حاضر در بالتكليفى 

به سر مى بريم؟

ــنهاد،  ــا وجود چند پيش ــند اصفهان گفت: ب ــال گيتى پس بازيكن تيم فوتس
ــيده و در اصفهان بمانم، همچنين  عالقه مندم با تيم گيتى پسند به توافق رس

حضور اين تيم در آمريكا به فوتسال ملى كمك خواهد كرد.
محمد كشاورز گفت: با به پايان رسيدن قراردادم با تيم گيتى پسند چند پيشنهاد 
از تيم هاى ديگر داشته ام، اما هنوز با مسئوالن گيتى پسند جلسه اى برقرار نشده 
و احتماالً اين جلسه هفته آينده برگزار مى شود. وى افزود: عالقه مندم در اصفهان 
بمانم؛ چرا كه اصفهان و مردمش را دوست دارم  و خانواده ام نيز در اين شهر راحت 
ــال حضور در اين شهر مشكلى نداشتم. وى پيرامون دعوت  بودند. در اين دو س
فدراسيون فوتبال آمريكا براى حضور تيم گيتى پسند در اين كشور براى برگزارى 

مسابقات، عنوان كرد: به وسيله رسانه ها از اين قضيه خبر دار شدم.

فاجعه براى قهرمان 11 دوره ليگ يونان
قهرمان 11 دوره ليگ دسته اول فوتبال باشگاهى يونان براى اولين 
مرتبه در تاريخ حيات خود به دسته دوم سقوط كرد. تيم آ.ك.آتن كه 
89 سال قبل تأسيس شد، با شكست يك بر صفر از آرتيموس آتن در 

آخرين هفته فصل 2013-2012 به دسته اى پايين تر سقوط كرد.

مانچينى: مى ترسم اخراج شوم!
سرمربى منچسترسيتى پس از شكست تيمش برابر 
تاتنهام اعتراف كرد كه مى ترسد در پايان فصل از اين 
تيم اخراج شود. تاتنهام در ديدار هفته سى و چهارم 

ليگ برتر با حساب 3 بر يك به برترى دست يافت. 

سوارز زهرش را ريخت!
لوئيس سوارز، مهاجم ليورپول در ديدار تيمش مقابل 
چلسى زهرش را ريخت. او پاس گل اول تيمش را مهيا 
كرد، يك پنالتى به چلسى داد، ايوانوويچ مدافع حريف 
را گاز گرفت و گل تساوى بخش تيمش را به ثمر رساند. 03
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  نايب رييس فدراسيون فوتبال از محرز شدن اقدام به 
تبانى بعضى از اعضاى كادرفنى تيم شهردارى تبريز 
خبر داد و گفت: مشغول جمع آورى مدارك هستيم 

تا آنها را به مراجع قضايى ارجاع دهيم.
رييس كميته رسيدگى به تخلفات اخالق حرفه اى 
ــنا با بيان اين كه اقدام  در فوتبال، در گفتگو با ايس
به تبانى برخى افراد در كادر فنى و سرپرستى تيم 
ــده است، اظهار  ــهردارى تبريز محرز ش فوتبال ش

ــغول جمع آورى مدارك هستيم.  كرد: ما هنوز مش
اگرچه اقدام به تبانى محرز است، اما هنوز جزييات 
ــيده و كميته  آن درباره افراد مختلف به اثبات نرس
ــه اى در فوتبال  ــيدگى به تخلفات اخالق حرف رس

همچنان در حال بررسى است.
ــخ به اين سؤال كه  محمد هادى آيت اللهى در پاس
ــهردارى  ــدن اقدام به تبانى، تيم ش آيا با محرز ش
تبريز به ليگ دسته يك سقوط مى كند، گفت: ما به 

مجموعه باشگاه شهردارى تبريز كارى نداريم و در 
حال پيگيرى تخلفات عوامل تيم ها و افراد مختلف 
هستيم، بنابراين االن نمى توان صحبتى در اين باره 
داشت. گروه هاى مختلفى در سراسر كشور موضوع 

را پيگيرى كرده و مدرك جمع مى كنند.

تبانى  مربوط به چند تيم است
ــكوك مربوط  وى افزود: اقدام به تبانى  و موارد مش

به يك مسابقه يا يك مربى نيست، بلكه در چندين 
ــابقه و با دخالت عوامل مختلفى شامل مربى،  مس
بازيكن و سرپرست ديده شده كه تا زمانى كه چيزى 
ــخن  ــد نمى توانيم با قطعيت از آن س به اثبات نرس
بگوييم. حتى تمام موارد مربوط به يك تيم نيست 
و چندين تيم در ليگ دسته يك احتماالً درگير اين 
موارد باشند. ما با تكميل مستندات و مدارك كافى، 

آنها را به مراجع قضايى ارجاع خواهيم داد.
نايب رييس اول فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين 
كه آيا كميته انضباطى فدراسيون هم به اين موارد 
ــت: در پايان  ــنا گف ــيدگى خواهد كرد، به ايس رس
بررسى ها اگر مواردى وجود داشت كه رسيدگى به 
آنها در حيطه وظايف كميته انضباطى بود، آن را به 
ــم و مابقى تحويل  كميته انضباطى ارجاع مى دهي

مراجع قضايى مى شود.

كمالوند و مربيان شهردارى فعال معلق اند 
نه محروم

وى درباره منع فعاليت فراز كمالوند و ساير اعضاى 
ــهردارى تبريز و اين كه آيا آنها از  كادر فنى تيم ش
ادامه فعاليت در فوتبال محروم شده اند، توضيح داد: 
ــهردارى را محروم نكرديم بلكه  ما كادر فنى تيم ش
ــت تا رسيدگى ها كامل  فعاليت آنها فعال معلق اس

ــد كه اين ها مورد  ــى ها مشخص ش شود. در بررس
اتهام قرار گرفتند و اقدام به تبانى برخى از آنها محرز 
است. ممكن است محروم شوند و شايد هم نشوند؛ 
همه چيز بستگى به مدارك جمع آورى شده ما دارد.

امكان سقوط به 2 رده پايين تر هم وجود 
دارد

رييس كميته رسيدگى به تخلفات اخالق حرفه اى 
ــه در صورت اثبات  ــال در واكنش به اين ك در فوتب
ــهردارى تبريز آيا اين  تبانى از سوى عوامل تيم ش
ــته يك برمى گردد به ايسنا  تيم دوباره به ليگ دس
گفت: االن بحث فردى است و موضوع تيمى نيست. 
اگرچه پاى عواملى وسط است كه در دو سه تيم كار 
ــجل شود،  مى كردند، اما بى ترديد اگر تخلفات مس
طبق قوانين موجود امكان سقوط تيمى به دو رده 

پايين تر هم وجود دارد.
آيت اللهى درباره اين مطلب كه پس تيم هاى باالى 
جدولى ليگ دسته يك كه نتوانستند به ليگ برتر 
ــور احتمالى در فصل  صعود كنند، بايد آماده حض
آينده ليگ برتر باشند نيز اظهار كرد: به هر حال ما 
سعى مى كنيم تا هفت، هشت روز آينده بررسى ها 
ــه تصميم گيرى احتمالى  را تكميل كنيم تا هرگون

خللى در برنامه هاى آتى ايجاد نكند.

محرز شدن اقدام به تبانى شهردارى

دست داشتن چند تيم در تبانى

اگرچه پاى عواملى 
وسط است كه در 

دو سه تيم كار 
مى كردند، اما 

بى ترديد اگر تخلفات 
مسجل شود، طبق 

قوانين موجود امكان 
سقوط تيمى به 

دو رده پايين تر هم 
وجود دارد

دور پنجم مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
مسعود 
ــيا در حالى امروز ادامه پيدا خواهد افشارى آس

ــراى زنده نگه  ــپاهان بايد ب كرد كه س
ــتن اميدهاى صعودش با تكرار پيروزى دور رفت در مقابل  داش
النصر امارات، يك چشم هم به بازى الغرافه و االهلى داشته باشد 
تا در صورت باخت قطرى ها و كم شدن فاصله امتيازات سپاهان با 
اين تيم، در هفته آخر شاهد پيروزى شاگردان كرانچار در مقابل 
ــيم. هرچند كه صحبت  الغرافه و صعود زردها به مرحله بعد باش
هايى مبنى بر تبانى دو تيم االهلى و الغرافه به ضرر سپاهان شنيده 
ــه امتيازى اين دو تيم در صدر جدول و  ــود، ولى فاصله س مى ش
اهميت صعود به عنوان تيم اول براى ميزبانى در بازى برگشت دور 
بعد اين بازى را براى هر دو تيم عربى حساس كرده كه بايد چشم 

اميد به پيروزى االهلى در اين مسابقه داشت.
ــفر كرده كه در روز جمعه هفته  ــپاهان در حالى به امارات س س
ــتى تلخ را در مقابل داماش تجربه كرد كه تقريباً  گذشته شكس
ــپاهان را براى قهرمانى در ليگ برتر از بين برد، ولى  اميدهاى س
كرانچار هنوز دو جام ديگر در پيش رو دارد و مى تواند با موفقيت 
در ليگ قهرمانان آسيا و يا جام حذفى دل هواداران تيمش را به 
ــابقات آسيايى هم خيلى مساعد  دست آورد، ولى شرايط در مس
نيست و زردها بعد از پيروزى پر گل هفته اول در مقابل النصر در 
سه مسابقه بعدى خودشان سه شكست در مقابل الغرافه و االهلى 
ــت آورده اند تا تلخ ترين فصل سپاهان  ــتان(دوبار)به دس عربس
ــيا تا به امروز رقم بخورد. چهار بازى و تنها  در ليگ قهرمانان آس
ــه عنوان  ــپاهان ب ــام س ــته ن ــچ وجه شايس ــه امتياز به هي س

بين المللى ترين تيم ايرانى نيست و كرانچار بايد الاقل براى اعاده 
حيثيت تيمش هم كه شده فارغ از نتايج الغرافه، به دنبال گرفتن 
شش امتياز باشد. بازى الغرافه و االهلى نيم ساعت زودتر از بازى 
سپاهان آغاز مى شود و در صورتى كه االهلى در آن بازى به گل 
ــأله از لحاظ روحى و روانى بازيكنان سپاهان  برسد شايد اين مس
ــان در ليگ  ــارژ كند. اماراتى ها در آخرين بازى خودش را هم ش
ــيدند تا به جايگاه پنجم  امارات در مقابل الفجيره به پيروزى رس
جدول برسند و از آنجايى كه هنوز موفق به كسب امتياز در گروه 
سپاهان نشده اند، مى توان حدس زد كه خيلى به آب و آتش نزنند 
و سپاهان مى تواند از اين مسأله استفاده الزم را ببرد. خوشبختانه 
ــده و احتمال بازى كردن اين  شرايط سوشاك و پاپى روبه راه ش
دو نفر در مقابل النصر وجود دارد. بازى النصر و سپاهان در امارات 
يك رقابت خاطره انگيز براى فوتبال اصفهان است و بازى فصل 
گذشته دو تيم كه با عدم رعايت بازى جوانمردانه از سوى سوكاى 
و گل نكردن پنالتى اميد ابراهيمى همراه بود، يكى از عجيب ترين 
بازى هاى اين دوره را به ثبت رساند، ولى سپاهان در بازى امشب 
ــدون حرف و حديث در  ــا رعايت بازى جوانمردانه و ب مى تواند ب
مقابل اماراتى ها به پيروزى برسد و خوشبختانه در گروه سپاهان 
هم ديگر خبرى از امير قلعه نويى و تيمش نيست تا مجبور باشيم 
ــپاهان را به پيامك هاى ارسالى از  اشتباهات سهوى بازيكنان س

سوى كادر فنى استقالل ربط دهيم.
برنامه بازى ها:

 الغرافه_ االهلى، ساعت 20 
النصر - سپاهان، ساعت 20:30 

اولين بازى از دوئل چهارگانه ژرمن ها در 
گروه 
مقابل ماتادورها امشب با رقابت بايرن و ورزش

ــود تا غول هاى  ــلونا آغاز مى ش بارس
ــدان را از ديدن  ــاد ماندنى، عالقه من ــبى به ي فوتبال اروپا در ش

فوتبالى جذاب و پرهيجان سيراب كنند. 
البته روى كاغذ شرايط مونيخى ها نسبت به كاتاالن ها بهتر است 
و شاگردان يوپ هاينكس كه دو هفته قبل قهرمانى خودشان در 
بوندس ليگا را حتمى كردند، در حالى ميزبان بارسا هستند كه 
شاگردان ويالنوا با وجود صدرنشينى در الليگا در طى چند بازى 
گذشته خودشان در ليگ قهرمانان اروپا اقتدار سال هاى قبل را 
ــف گل زده در خانه حريف  ــتند و در مرحله قبل هم به لط نداش
ــن ژرمن موفق به صعود به اين مرحله شدند،  در مقابل پارى س
ــردن دوران نقاهت و بهبود  ــت ويالنوا بعد از طى ك ولى بازگش
مصدوميت ليونل مسى، بهترين خبر براى هواداران اين تيم بوده 
تا شايد باز هم غول خفته فوتبال باشگاهى جهان اين  بار در مرحله 
ــود؛ هر چند كه بهترين  نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا بيدار ش
بازيكن جهان در طى چند سال گذشته هنوز چراغ سبز آمادگى 
را از پزشكان تيمش نگرفته و شايد حضور در اين بازى حساس 

سالمت ستاره بارسا را به خطر بيندازد. 
ــو به دليل  ــكرانو و آدريان ــول، ماس ــاالن ها پوي در تركيب كات
ــانس حضور در اين بازى را از دست  مصدوميت و محروميت ش
ــن كه در فينال  ــوى مقابل هم بايرنى ها بعد از اي داده اند. در س
ــى شدند و جام را  فصل گذشته در ضربات پنالتى مغلوب چلس
تحويل شاگردان روبروتو دى ماتئو دادند، تا به اينجا بهترين تيم 

ليگ قهرمانان بوده اند و برترى مطلق اين تيم در دو بازى رفت و 
برگشت در مقابل يوونتوس نشان دادكه فوتبال با برنامه آلمانى ها 
ــانس اول قهرمانى در ليگ  ــال هم ش در قالب بايرن مونيخ امس
ــت. نكته جالب اينجاست كه مونيخى ها براى  قهرمانان اروپاس
ــيده اند و رقابت بارسا  فصل آينده با پپ گوارديوال به توافق رس
ــطوره كاتاالن ها مى تواند به اندازه كافى  در مقابل تيم آينده اس
خاطره انگيز باشد و بايد ديد كه آيا پپ اطالعات الزم در مورد تيم 
سابقش را به كادر فنى فعلى بايرن منتقل كرده يا قصد دارد كه در 
سال آينده خودش اولين مربى بايرن باشد كه موفق به شكست 
ــود. بازى بايرن و بارسا از آن دست بازى هايى  دادن بارسا مى ش
است كه هرگز نمى توان بر اساس نتيجه دور رفت تيم پيروزش 
را معرفى كرد و بدون شك سرنوشت اين مسابقه در بازى برگشت 

در نيوكمپ مشخص مى شود. 
اين دو تيم، از سال 1969 كه اولين پيكار را برابر هم انجام دادند 
تا به امروز برگزاركننده ديدارهاى دوستانه و رسمى زيادى مقابل 
ــف 10 مرتبه مقابل  ــار اين دو حري ــر بود ه اند. مطابق آم يكديگ
ــهم برد بايرن دو و بارسا شش  يكديگر صف آرايى كرده اند كه س
ــاوى خاتمه يافته است.  برد بوده، در حالى كه دو ديدار نيز با تس
در اين بين، فراموش نشدنى  ترين شكست بايرن مقابل بارسا در 
سال 2009 و در همين رقابت هاى ليگ قهرمانان اروپا اتفاق افتاد 
كه تيم مونيخى 4 بر صفر در نيوكمپ مغلوب شد؛ ديدارى كه در 
آن ليونل مسى با زدن دو گل خوش درخشيد، ولى امسال ديگر 
ــت و شايد كار صعود به  خبرى از اين نتايج عجيب و غريب نيس

ضربات پنالتى هم بكشد.

بازى بايرن و بارسا 
از آن دست 
بازى هايى است 
كه هرگز نمى توان 
بر اساس نتيجه 
دور رفت تيم 
پيروزش را معرفى 
كرد و بدون شك 
سرنوشت اين 
مسابقه در بازى 
برگشت در نيوكمپ 
مشخص مى شود

 زردها بعد از 
پيروزى پر گل هفته 
اول در مقابل النصر 
در سه مسابقه 
بعدى خودشان سه 
شكست در مقابل 
الغرافه و االهلى 
عربستان(دوبار)

به دست آورده اند 
تا تلخ ترين فصل 
سپاهان در ليگ 
قهرمانان آسيا تا به 
امروز رقم بخورد

دست به يقه در مونيخخبرى از قلعه نويى نيست

سايه گوارديوال در نبرد غول هاچشم اميد به االهلى

باشگاه فوالد ماهان در حد خوبى بوده و اين باشگاه به غير از بسكتبال در 
حوزه هاى ديگر نيز شرايط ايده آلى دارد.

د  ال ــو تيمى پر ستاره است و يكى از خصوصيات بارزش ف
داشتن بازيكنان چندپستى است. اين قضيه به 
ــه در صورت غيبت  اين تيم كمك مى كند ك
يك بازيكن، از بازيكنان ديگر استفاده كند، 
ــاى تيم ماهان  عالوه بر اين كه جوان ه
ــتند. شك نداريم كه  نيز حرفه اى هس
فوالد ماهان سپاهان قهرمان مى شود. 
تنها كار مهمى كه در اين مدت زمان 
ــت كه  كم بايد انجام دهيم اين اس
خودمان را پيدا كنيم. تيم ماهان 

صد درصد قهرمان مى شود. 



يادداشت

دانشگاه در خلق حماسه سياسى 
در انتخابات آينده پيشگام خواهد بود

رييس دانشگاه آزاد  اسالمى واحد شهركرد با اشاره به نامگذارى امسال 
ــوى رهبر معظم انقالب  به «حماسه سياسى،حماسه اقتصادى» از س
اظهار كرد: دانشگاه آزاد اسالمى براى تحقق اين شعار تمام امكانات و 

توان خود را به كار خواهد گرفت. 
ياسين صعيدى در نشست خبرى با اصحاب رسانه و مطبوعات استان 
از برنامه ريزى و تشكيل كميته هاى فرهنگى براى حضور پرشور قشر 
دانشجو در انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى شهر و روستا خبر داد 
ــى هاى آزادانديشى، حضور  و افزود: برگزارى برنامه اى همچون كرس
ــات گفتگو با حضور نامزدهاى  كانديداها در دانشگاه و برگزارى جلس
انتخاباتى، از مهم ترين اين برنامه هاست. وى دانشگاه را يكى از بازوان 
ــالمى در خلق حماسه  ــگاه آزاد اس ــت و تصريح كرد: دانش نظام دانس
ــگام خواهد بود و وظيفه خود را براى  سياسى در انتخابات آينده پيش
ــن انجام  ــجويان در انتخابات آينده به نحو احس ــور دانش حضور پرش

خواهد داد. 
صعيدى همچنين بر زمينه سازى براى تحقق شعار حماسه اقتصادى 
در دانشگاه آزاد شهركرد تأكيد كرد و افزود: صرفه جويى در هزينه ها، 
ــردن اقتصاد از  ــمت مقاومتى ك دورى از تجمل گرايى و حركت به س
مهم ترين برنامه هاى دانشگاه آزاد اسالمى در تحقق شعار امسال است. 
ــى به تحقق خواهد رسيد كه در  ــه سياس وى ادامه داد: زمانى حماس

انتخابات رياست جمهورى فرد اصلح را انتخاب كنيم. 

بهره بردارى از دستگاه
 سى تى اسكن در لردگان 

ــكى و خدمات بهداشتى، درمانى  رييس دانشگاه علوم پزش
چهارمحال وبختيارى از بهره بردارى دستگاه سى تى اسكن 
بيمارستان شهداى لردگان خبر داد. دكتر رضا ايمانى هزينه 
راه اندازى بخش سى تى اسكن اين بيمارستان را بالغ بر 15 
ميليارد ريال اعالم كرد. وى افزود: با استفاده از اين دستگاه، 
ــا كوچكى جمجمه،  بيمارى هاى مادرزادى نظير بزرگى ي
ــزى، خونريزى  ــه اى و خارج مغ ــاى داخل جمجم توموره
قسمت هاى مختلف مغز و سكته هاى مغزى، بيمارى اعضاى 
ــدد فوق كليوى و  ــكمى مانند كبد و لوزالمعده، غ داخل ش
بررسى بيمارى هاى ريه و مغز و اعصاب قابل تشخيص است.  

وجود بيش از يك هزار خانوار 
مددجوى بيمه تأمين اجتماعى

مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) چهارمحال و بختيارى 
گفت: در عرصه سالمت، پارسال 600 ميليون تومان در زمينه 
بيمه پزشك خانواده، بيمه تكميلى، فعاليت هاى بهداشتى و 
سوءتغذيه خانواده هاى مددجويان هزينه  شده است. ابوالقاسم 
ــتگار افزود: اولويت دادن به درمان خانواده هاى نيازمند  رس
ــبد خانوار  مى تواند كمك مؤثرى در توانمندى و تنظيم س
مددجويان باشد. وى با بيان اين كه سال گذشته600ميليون 
تومان توسط كميته امداد به حساب تأمين اجتماعى واريز 
شده، خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك هزار و 135 خانوار 
ــن اجتماعى  ــداد داراى بيمه تأمي ــان كميته ام از مددجوي

هستند. 

آغاز عمليات اجرايى احداث 
انشعاب كارخانه سيمان در عراق

استاندار چهارمحال و بختيارى از آغاز عمليات اجرايى احداث 
انشعاب كارخانه سيمان شهركرد در عراق خبر داد.

ــتان گفت:  ــوراى ادارى اس ــتانى در ش ــر عنابس على اصغ
تفاهم نامه اى كه پيش از اين با استاندارى كربال در اين راستا 
منعقد شده بود، طى هفته جارى در سفر مسئوالن اجرايى 
استان عملياتى شد. وى ادامه داد: در سفر به كربال و عملياتى 
كردن احداث كارخانه سيمان، توافقاتى نيز مبنى بر اجراى 
ــوى پيمانكاران استان  پروژه هاى عمرانى كشور عراق ازس
انجام شد تا انجام اين پروژه ها، به صورت ترك تشريفات به 

پيمانكاران استان واگذار شود.

خبر ويژه

نماينده مردم بروجن در مجلس
 اميرعباس سلطانى

ــف قابل قبول  ــتان در بخش هاى مختل ــيماى اس عملكرد صدا و س
ــكالت و نارسايى هايى  ــت، اما در اين ميان مش و رضايت بخش اس
ــر مى توان آن را برطرف كرد.  وجود دارد كه با هم فكرى و تبادل نظ
ــتان نشستى برگزار  ــتا با مجموعه صدا و سيماى اس در همين راس
ــايى هاى موجود اين بخش در شهرستان  ــائل و نارس و در آن، مس
ــتان از ظرفيت هاى بى شمار  مورد بررسى قرار داده شد. اين شهرس
تاريخى، فرهنگى و سرمايه هاى نيروى انسانى تحصيلكرده برخوردار 
است كه مى تواند پشتوانه اى 
براى تعالى فرهنگى استان 

باشد.
ــن  ــى بي ــاد همدل ــا ايج ب
مسئوالن و تالش در راستاى 
توسعه همه جانبه، مى توان 
ــد و تعالى بيش از  شاهد رش

پيش استان بود. 

مشكالت بخش ارتباط رسانى 
بروجن بررسى شد

يادداشت

اخبار كوتاه

يادداشت ياددا چهره روزاددا
واحد احياى مجتمع فوالد استان امسال راه اندازى مى شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل ايميدور از راه اندازى واحد احياى مجتمع فوالد 
چهارمحال و بختيارى تا پايان سال جارى خبر داد. امير امينى در ديدار با استاندار افزود: واحد 

احياى مجتمع فوالد استان از پيشروترين پروژه هاى فوالدى در دست احداث كشور است.
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ــتان  ــان اس ــركل ورزش و جوان   مدي
گروه 
ــال شهرستان ــارى گفت: س ــال و بختي چهارمح

ــار  ــال اعتب ــون ري ــته400 ميلي گذش
به منظور ساماندهى امور فرهنگى جوانان اين استان هزينه شد. 
جهانگير خبازى اظهار كرد: دين مبين اسالم براى سالمت جسم 
ــان ارزش و اهميت ويژه اى قائل بوده و بر اين اساس،  و روح انس
توجه و رسيدگى به ورزش جوانان از اولويت هاى اساسى رشد و 
ــاره به رابطه تنگاتنگ بين  تعالى جامعه اسالمى است. وى با اش
ورزش و سالمت روانى انسان، گفت: تقويت جسمانى، ابزار تكامل 
ــمار مى رود. خبازى توجه به مسائل فرهنگى  ــان به ش روح انس
جوانان را از ديگر ضرورت هاى جامعه برشمرد و افزود: در همين 
راستا سال گذشته با تخصيص 400 ميليون ريال اعتبار به بخش 

فرهنگى، اقدامات مؤثرى در اين راستا انجام شد. 
ــارى ادامه داد: در  ــركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختي مدي
سال گذشته با برگزارى هشت نشست در سطح شهرستان هاى 
استان مسائل و مشكالت جوانان مورد بررسى قرار گرفت. وى از 
ــت اين اداره كل در راستاى برگزارى جلسات  كسب عنوان نخس
ستاد ساماندهى امور جوانان در سال گذشته خبر داد و گفت: در 
سال گذشته اين اداره كل با برگزارى جلسات منظم و مستمر در 
ــاماندهى امور جوانان، موفق به كسب عنوان نخست  راستاى س

كشورى شد.  

ورزشـكاران دو و ميدانى از چهارمحال و بختيارى 
مهاجرت مى كنند

ــارى گفت: در صورت  مربى تيم دوو ميدانى چهارمحال و بختي
ــاهد مهاجرت ورزشكاران اين رشته  تداوم مشكالت موجود، ش

از استان خواهيم بود.  
ــيار  ــرد: دووميدانى امروز جايگاه بس داريوش صميمى اظهار ك
خوبى در سطح كشور و جهان دارد و به جرأت مى توان گفت كه 
ــهم بااليى از موفقيت هاى تيم ملى دووميدانى حاصل تالش  س
ــت. وى افزود: با وجود اين موفقيت ها،  ــتان اس ــكاران اس ورزش
ــكاران فعلى دووميدانى در اين استان با مشكالت بسيارى  ورزش
ــتند و پيگيرى هاى  در تأمين هزينه هاى جارى خود مواجه هس

متعدد نيز به جايى نرسيده است. 
ــتعدادهاى دو و ميدانى در استان  ــاره به وجود اس صميمى با اش
ــيارى در شهرستان هاى  ــكاران بس گفت: در حال حاضر ورزش
بروجن، كيار، شهركرد، فرخشهر، گندمان، فارسان و سامان در 
اين رشته ورزشى مشغول فعاليت هستند. مربى تيم دووميدانى 
چهارمحال و بختيارى ادامه داد: كسب جايگاه اولى دووميدانى 
كشور ازسوى ورزشكاران استان، از ديگر موفقيت هاى ورزشكاران 

استان محسوب مى شود.
ــورت تداوم  ــت كه در ص ــن در حالى اس ــح كرد: اي وى تصري
ــكاران اين رشته از  ــاهد مهاجرت ورزش مشكالت موجود ش

استان خواهيم بود.  

انتصاب در هيأت هندبال شهرستان شهركرد
ــهركرد از انتصاب مسئول  ــتان ش رييس هيأت هندبال شهرس

كميته آموزش و داوران اين هيأت خبر داد.
ــطح دانش و همچنين  ــدار گفت: با هدف ارتقاى س غالمعلى پاي
ــطوح مختلف هيأت شهرستان شهركرد،  توجه به آموزش در س
ــئول كميته آموزش هيأت انتخاب  اسداهللا نظريان به عنوان مس
ــهركرد همچنين طى  ــد. رييس هيأت هندبال شهرستان ش ش
ــئول كميته داوران اين  حكمى، حمزه پيرامون را به عنوان مس
ــه با حمايت  ــدوارى كرد ك ــرد. وى اظهار امي هيأت منصوب ك

پيشكسوتان و جامعه هندبال 
ــكوفايى مجدد  بتوان باعث ش

هندبال در استان شد.  

ولين عنـوان پرتاب  ا
ديسـك بانوان اسـتان به 

صميمى رسيد
زينب صميمى در رقابت هاى 
انتخابى تيم ملى دووميدانى 
ــوان پرتاب  ــوان، اولين عن بان
ــتان را به نام خود  ديسك اس
ثبت كرد. رقابت هاى انتخابى 
ــى در رده  تيم ملى دووميدان
سنى نوجوانان از 29 فروردين 
ماه با حضور بانوان دو و ميدانى 
ــور در تهران  كار سراسر كش

آغاز شد و فاطمه غالمى در ماده دو 1500 متر و زينب صميمى 
در ماده پرتاب ديسك عازم استان تهران شدند. 

رقابت دوندگان استان براى حضور در تيـم ملى  
دوندگان استان براى حضور در مسابقات آغاز فصل دو و ميدانى 
ــا كه با هدف  ــور با هم به رقابت پرداختند. در اين رقابت ه كش
ــاى انتخابى تيم  ــايى نفرات برتر براى حضور در رقابت ه شناس
ــد، بيش از 30 دونده از سراسر استان براى كسب  ملى برگزار ش
سهميه حضور در مسابقات انتخابى تيم ملى كشورمان با هم به 

رقابت پرداختند. 
ــى دووميدانى پنجم  ــم مل ــابقات انتخابى تي ــت مس گفتنى اس

ارديبهشت ماه سال جارى در تهران آغاز مى شود.

مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى خبر داد؛

اختصاص400 ميليون ريال اعتبار فرهنگى به جوانان

با وجود موفقيت ها، 
ورزشكاران فعلى 
دووميدانى در اين 
استان با مشكالت 
بسيارى در تأمين 
هزينه هاى جارى 

خود مواجه هستند 
و پيگيرى هاى 

متعدد نيز به جايى 
نرسيده است
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مزایده 
147 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 31100-2/831 و به استناد سند رهنی 
ش��ماره 23627 مورخ 86/3/2 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 32 
اصفه��ان له موسس��ه قوامین علیه مرضیه حاتمی و غیره، تمامی ش��ش دانگ 
اعیان یک دس��تگاه آپارتمان احداث��ی بر روی عرصه اولیه ب��ا قدرالحصه از 
مشاعات واقع در طبقه دوم پالک 55 فرعی از 11757 )47(  جدا شده از 11757 
)2( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مس��احت 214/65 مترمربع که مش��اعات 
عبارتند از پارکینگ مش��اعی و راه پله مش��اعی و حیاط مشاعی که اختصاص 
دارد ب��ه کلی��ه آپارتمان ه��ای 50 و 51 و 52 فرع��ی از 11757 )47( با جمیع 
متعلق��ات آن ملکی خانم فرحناز کیوانداریان به نش��انی شهرس��تان اصفهان 
خیابان س��لمان فارس��ی )مش��تاق دوم( بلوار الله غربی کوچه نشاط دوم بن 
بس��ت میخک پالک 45 کدپس��تی 8158974983 که سند مالکیت آن در صفحه 
101 الی 107 دفتر 26 به ش��ماره 2324 و ش��ماره چاپی 014476 و 014477 
و 014478 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باشد شمال 
اول در 2 قس��مت که قس��مت دوم غربی اس��ت 6/80 و 1/95 متر که پنجره و 
دیواری اس��ت به فضای حیاط خلوت دوم به طول 4/20 متر دیواری اس��ت به 
فضای پالک 11757/3 ش��رق اول به طول 11/80 متر دیواری است به فضای 
پالک 11757/46 دوم که جنوبی است به طول 4/25 متر دیواری است مشترک 
با راه پله 51 فرعی س��وم انکس��ارا به طول 1/15 و 1/50 متر دیواری اس��ت 
مش��ترک با راه پله مزبور چهارم که شمالی اس��ت به طول 4/10 متر دیواری 
است مشترک با راه پله مزبور پنجم به طول 6/40 متر دیواری است به فضای 
پ��الک 11757/46 جنوب انکس��اری به ط��ول 1/08 و 1/84 و 0/84 و 1/55 و 
0/95 مت��ر پنجره و دیواری اس��ت به فضای 11757/2 غ��رب به طول 19/45 
 متر دیواری اس��ت به فضای پالک 11757/2 باقیمانده که طبق نظر کارشناس 
رس��می دادگس��تری به ش��رح ذیل توصیف گردیده محل مورد نظر یک واحد 
 آپارتم��ان مس��کونی در ی��ک مجتمع 4 واحدی با اس��کلت بتن��ی و دیوارهای 
آجری پوش��ش س��قف تیرچه و بلوک نمای خارجی کوچه سنگ بادبر و نمای 
جنوبی مجموعه آجرنما پنجره های خارجی پروفیل آلومینیوم و ش��امل س��ه 
اتاق هال پذیرایی و نش��یمن آش��پزخانه و س��رویس بهداش��تی بدنه ها اندود 
گ��چ و رنگ روغنی و اب��زار گچ بری دربهای داخلی چوب��ی با روکش و رنگ 
روغن��ی و درب ورودی چوب��ی با روکش و رنگ س��یلر و کیلر پوش��ش کف 
هال و آش��پزخانه س��رامیک و اتاقها موزائیک و موکت بدنه آشپزخانه بین دو 
کابینت زمینی و هوایی که از جنس ام دی اف است سرامیک می باشد مجموعه 

ز آپارتمانی دارای حیاط مشاعی فاقد آسانسور و رویه بدنه و کف دستگاه پله  ا
جنس س��نگ بوده سرمایش بوس��یله کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و 
یک دس��تگاه شومینه تامین می شود و دارای انشعابات شهری آب و فاضالب 
 و گاز ب��ه صورت مش��ترک و ب��رق اختصاص��ی و قدمت س��اختمان حدود

 19 س��ال می باشد و طبق اعالم موسسه فاقد بیمه می باشد در رهن موسسه 
قوامین ش��عبه زینبیه اصفهان قرار گرفته از س��اعت 9 الی 12 روز یک ش��نبه 
م��ورخ 92/2/22 در اداره اج��رای اس��ناد رس��می اصفهان واق��ع در خیابان 
 هش��ت بهش��ت ش��رقی چهار راه حمزه اصفهانی دست چپ س��اختمان اداره 
ثب��ت اس��ناد و امالک طبقه س��وم به مزای��ده گ��ذارده می ش��ود. مزایده از 
 مبل��غ پای��ه 1953000000 ریال ش��روع و به ه��ر کس که خریدار باش��د به

 باالتری��ن قیم��ت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت 
 بده��ی ه��ای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و

 مص��رف، بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غی��ره تا تاریخ مزایده 
 اع��م از اینک��ه رق��م قطع��ی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د و در صورتی 
ک��ه مورد مزایده دارای آنها باش��د ب��ه عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه 
 پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق
  از مح��ل م��ازاد ب��ه برنده مس��ترد می گ��ردد. ای��ن آگهی در ی��ک نوبت در

 روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 92/2/2 چاپ و منتشر خواهد شد 
و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. صصم الف 513 اسدی-رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
171 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطع��ه زمین مزروع��ی در بخش نصراله 
دو رجل و س��ه قصبه و بش��ماره پ��الک 657 فرع��ی از 141- اصلی واقع در 
باغس��تان پایین طرق جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام علی فوالدی طرقی 
فرزند فتح اله در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامب��رده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/3/11 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد.  م الف: 4 مجتبی شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
183 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1063 فرعی واقع در 
زواره شانزده اصلی دهستان گرمسیر بخش هنده ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام خانم معصومه عابدینی فرزند عبداله در جریان ثبت است، بعلت عدم 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده اس��ت، اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قان��ون ثبت و بر طبق تقاضای نامب��رده، تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخه 1392/2/24 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و س��اعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون 
تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 22 

خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805591.  ش��ماره   236

9109980350801136. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911193.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان مهران صالحی 
و محمودرضا صالحی و علی رضا صالحی و ثریا صالحی به خواسته مطالبه 
طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801136 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. 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 ش��د تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 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 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805592.  ش��ماره   237
9109980350801141. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911198.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان منصور متقی 

زاده و اصغر شعبانی و سید اصغر شاکری و حسین شعبانی و رسول شعبانی 
به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801141 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 09:00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شد تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ
 : ه ند پرو ه  ر ش��ما  .9110100350805585 : بالغی��ه ا ه  ر ش��ما  238
9109980350801137. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911194.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اعظم شایان 
فرد و ایمان خادمی و اش��رف موس��وی و زهره کمره به خواسته مطالبه طلب 
تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801137 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1392/03/08 و س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز 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 شد تا خوانده پس از نشر 
 آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
 نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره  ابالغی��ه:9110100350805583.  ش��ماره   239
9109980350801140. ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911197.خواهان بانک مهر 
اقتصاد ش��عبه تختی اصفهان دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حمید کاروان 
پ��ور و فرزاد خرم زاده و زهرا هادی به خواس��ته مطالبه طل��ب تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هشتم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 
ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9109980350801140 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/03/08 و س��اعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب در امور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
 نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��د تا خوانده پس از نش��ر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
 

 اخطار اجرایی
372 ش��ماره: 744/91 به موجب رأی شماره 1135 تاریخ 91/11/21 شعبه 26 

ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمیدرضا یزدانی نام پدر: الیاس شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی 
و هش��ت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/7/12 لغایت زمان وصول در حق محکوم له امید 
مس��تاجران نام پدر: احمد شغل: دانشجو نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان 
آتش��گاه-خیابان قدس-کوچه آزادان-پالک39. م��اده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورت��ی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحًا اعالم نماید. م الف:970 شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   .9109970352200658 دادنام��ه:  ش��ماره   375
9009980352201670. شماره بایگانی شعبه: 901739. خواهان: خانم عصمت 
استکی به نشانی اصفهان خ زینبیه دارک ک جماران بن بست فرهنگی درب آخر 
سمت راس��ت. خواندگان: 1-آقای ایمان نوفلیان 2- آقای علی نوفلیان 3-آقای 
امیر نوفلیان 4- خانم آس��یه نوفلیان همگی به نش��انی مجه��ول المکان )الیحه 
910064-91/1/15( 5- خانم اقدس پروینیان با وکالت آقای سید مهدی حسینی 
به نش��انی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدی��س ورودی 3 طبقه 3 واحد 336. 
خواسته ها: 1- مطالبه مهریه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به اصدار رأی می نماید. 
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم عصمت اس��تکی فرزند بیک محمد به طرفیت 
وراثین مرحوم احمد نوفلیان آقایان ایمان – علی – امیر و خانمها آسیه نوفلیان 
)فرزندان( و اقدس پروینیان فرزند باقر با وکالت آقای مهدی حسینی بخواسته 
مطالبه مهریه به نرخ روز و بدواً اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان 
خانه دار و فاقد درآمد می باش��د و مفاد استشهادیه محلی پیوست دادخواست 
ک��ه حکایت از ع��دم تمکن مالی وی جهت پرداخت هزینه دادرس��ی دارد لذا به 
اس��تناد ماده 4 از قانون حمایت خانواده خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی 
معاف می گردد و نس��بت به اصل خواس��ته نظر به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان و اظهارات وی در جلس��ه دادرسی و عدم ایراد و دفاع موثر از ناحیه 
خوان��دگان با مالحظه مفاد س��ند رس��می ش��ماره 9479-75/2/29 دفترخانه 
ش��ماره 7 و 172 اصفهان که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد 
و احراز علقه زوجیت و اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می ش��ود 
و م��ی تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید دعوی خواهان را ثابت دانس��ته و 
مس��تنداً به ماده 1082-1102-1118 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و مواد 
198-199 از قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 1379 و مواد 225-226 از 
قانون امور حس��بی خوان��دگان را به پرداخت عین 25 قطعه س��که طالی تمام 
بهار آزادی و میزان ده مثقال طالی ساخته شده 18 عیار و مبلغ 90/115/689 
ریال بابت وجوه نقد مندرج در س��ند رس��می ازدواج فوق الذکر که براس��اس 
ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی به نرخ روز محاس��به شده از اموال 
مورث )مرحوم احم��د نوفلیان( در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 
نسبت به خواندگان ردیفهای اول و پنجم حضوری و نسبت به مابقی خواندگان 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز از ابالغ قابل اعتراض در محاکم همین مرجع 
 و نس��بت به خواندگان حضوری و پس از انقض��اء مدت واخواهی ظرف مدت 
 بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظرخواه��ی در محاک��م تجدید نظر مرکز اس��تان 
 اصفه��ان م��ی باش��د. محم��ود ش��ریفی- رئی��س ش��عبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
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پيامبر اكرم (ص) :
 تن با سه چيز شاداب و پروريده مى شود؛ بوى خوش، لباس 

ماليم و نوشيدن عسل.

چه ورزش هايى 
براى آرتروز مناسبند؟

در تمام طول زندگى، انجام ورزش باعث باال رفتن بهداشت زندگى و 
ــتخوان جلوگيرى مى كند. با اين  سالمت مى شود. ورزش از پوكى اس
وجود، انجام ورزش ممكن است باعث پيدايش بعضى از بيمارى ها از 
ــتفاده بيش از حد از مفاصل ممكن است به آنها  جمله آرتروز شود. اس
ــار وارد كند، بنابراين بايد ببينيم ورزش هاى مختلف چه  شوك و فش

ارتباطى با آرتروز دارند.
ورزش دشمن آرتروز نيست، حتى بر عكس انجام ورزش براى آرتروز 
ــت؛ زيرا مفاصل را به حركت در مى آورد. تنها بايد  ــب اس بسيار مناس

بدانيم چه ورزش هايى انجام بدهيم.
 

 آيا ورزش آرتروز را تشديد مى كند؟
در تمام طول زندگى، انجام ورزش باعث باال رفتن بهداشت زندگى و 
ــتخوان جلوگيرى مى كند. با اين  سالمت مى شود. ورزش از پوكى اس
وجود، انجام ورزش ممكن است باعث پيدايش بعضى از بيمارى ها از 
جمله آرتروز شود، استفاده بيش از حد از مفاصل ممكن است به آنها 
ــار وارد كند، بنابراين بايد ببينيم ورزش هاى مختلف چه  شوك و فش

ارتباطى با آرتروز دارند.

 چه ورزش هايى خطر ايجاد آرتروز را دارند؟
ــت باعث آرتروز شود  ورزش هايى كه انجام بيش از حد آنها ممكن اس
ــد فوتبال، هندبال  ــد از: ورزش هاى گروهى همراه با توپ مانن عبارتن
ــكى، تنيس   ــته هايى مانند اس ــن رش ــكتبال و همچني راگبى و بس
اسكواش، دووميدانى، جودو، كاراته و وزنه بردارى البته نبايد فراموش 
كرد كه انجام متعادل اين ورزش ها فوايدى به همراه دارد. آرتروز نبايد 
در هيچ شرايطى باعث شود كه ورزش نكنيم. تنها بايد بدانيم كه كدام 
ورزش مناسب تر است و آن را انتخاب كنيم، شدت آن را متعادل كنيم 

و ميزان و زمان ورزش را با توانايى خود منطبق سازيم.
ــت؛ زيرا مفاصل را به حركت در مى آورد و  ورزش براى آرتروز الزم اس
ماهيچه ها و تاندون هايى را كه مفاصل را در بر گرفته اند ورزش مى دهد. 
ــت. طبق مطالعات محققان  ورزش براى ساختار غضروف ها مفيد اس
ــن كيفيت  ــث باال رفت ــادل باع ــداوم ورزش متع ــوئدى، انجام م س
ــاده روى ادامه دهيم و  ــود، بنابراين بايد به پي غضروف هاى زانو مى ش
مفاصل را ورزش دهيم. بايد ورزشى را انتخاب كرد كه زياد به مفاصل 
ــنا، ژيمناستيك آبى، يوگا و بهتر  فشار نمى آورد، مانند پياده روى، ش
ــت از انجام ورزش هايى همچون تنيس، پياده روى سريع و اسكى  اس
خوددارى كرد، همچنين انجام تايچى چوان بسيار توصيه شده است. 
ــيدند كه افرادى كه از آرتروز  محققان كلولند اوهايو به اين نتيجه  رس
ــاس درد  ــام10 هفته  تايچى چوان، احس ــى برند، با انج مزمن رنج م

كمترى خواهند داشت.
ــركات اين هنر رزمى  ــيا آدلر، مدير اين تحقيقات مى گويد: ح اتريش
ــون در بافت ها را  ــا كمك مى كند و گردش خ چينى به كاهش درده
ــا و تاندون هاى  ــى چوان ماهيچه ه ــان تر مى كند، همچنين تايچ آس

اطراف مفاصل را قدرتمند مى كند.
اگر افزايش وزن داريد بهتر است وزن كم كنيد. وزن زياد فشار بر روى 
ــديد مى كند. به عالوه  ــد و آرتروز را تش غضروف ها را افزايش مى ده
تحقيقات نشان داده اند كه كم كردن وزن باعث كاهش درد مى شود. 
اگر سه بار در هفته  به مدت يك ساعت ورزش كنيد، احساس درد باز 

هم كمتر خواهد شد.

 چه ورزش هايى براى چه مفاصلى مناسب هستند؟
   زانو

ــيربازى، راگبى  ــال، شمش ــود: فوتب ــه نبايد انجام ش ورزش هايى ك
پياده روى، ورزش هاى مبارزه اى، تنيس

ورزش هاى مناسب: پياده روى بر روى زمين صاف، دوچرخه سوارى، شنا
   مفصل ران

ــب سوارى  ــوند: ورزش هاى با توپ، اس ورزش هايى كه نبايد انجام ش
پرش، ورزش هاى مبارزه اى

ــوارى، غواصى  ــنا، دوچرخه س ــاده روى،  ش ــب: پي ورزش هاى مناس
قايقرانى

   معضل كمر
ورزش هايى كه نبايد انجام داد: دوچرخه سوارى، اسب سوارى، پرش 

ورزش مبارزه اى، گلف، تنيس
ورزش هاى مناسب: پياده روى، شنا

   شانه
ــت، ورزش هاى  ــام داد: ورزش هاى با راك ــد انج ورزش هايى كه نباي

مبارزه اى، تيراندازى، گلف، قايقران
ورزش هاى مناسب: پياده روى، شنا، دوچرخه سوارى و غواصى

   آرنج
ــت، ورزش هاى  ــام داد: ورزش هاى با راك ــد انج ورزش هايى كه نباي

مبارزه اى، پرتاب نيزه، تيراندازى
ورزش هاى مناسب: تمام ورزش هاى ديگر

   مفصل دست
ــا راكت، بوكس، كاراته  ورزش هايى كه نبايد انجام داد: ورزش هاى ب

اسب سوارى
ــب: همه ورزش هاى ديگرى كه زياد به دست فشار  ورزش هاى مناس

نمى آورند.
   مفصل پا

ــر دو واژه Wi-Fi و Wireless خيلى مورد  ــروزه ه ام
استفاده قرار مى گيرند و بسيارى از كاربران هنگام خريد 
ــوند. واقعيت  موبايل و مودم ADSL با آنها مواجه مى ش
ــتر افراد نمى دانند كه اينترنت  ــت كه هنوز بيش آن اس
بى سيم (Wireless Internet) چيست و چه تفاوتى با 
Wi-Fi دارد! امروزه اتصال به اينترنت به دو صورت با سيم 

و بى سيم انجام مى شود:

 انواع اتصال باسيم
انواع اتصال با سيم، ADSL، كابل و فيبر نورى است. اين 
نوع اتصال به اينترنت هم ارزان است و هم پرسرعت و غالبا 
در مكان هايى كه امكان اتصال تجهيزات به وسيله  سيم به 
سرويس دهنده  اينترنت وجود دارد مانند خانه ها و... مورد 

استفاده قرار مى گيرد.

 انواع اتصال بدون سيم
ــيم وجود  ــاى دورافتاده كه امكان اتصال باس در مكان ه
ندارد، مى توان از اينترنت ماهواره اى استفاده كرد. اين نوع 
اينترنت سرعت كمتر و محدوديت هايى نسبت به اتصال 
باسيم دارد، ولى در جايى كه امكان اتصال باسيم نيست 

ممكن است بهترين راه همين باشد.
اينترنت بى سيم از سيگنال هاى تلفن همراه براى اتصال 
به اينترنت استفاده مى كند و در دستگاه هاى قابل حمل 
استفاده مى شود. فناورى هاى مختلفى در اين نوع اتصال 
استفاده مى شود كه با نام هاى 3G و 4G يا اينترنت نسل 
سوم و چهارم شناخته مى شوند. اين نوع اتصال به اينترنت 

از نوع با سيم، كندتر و گران تر است.

(Wi-Fi) واى-فاى 
ــارت Wireless Fidelity و  ــف عب ــاى، مخف واى- ف
كاركرد آن مانند Bluetooth  است، يا به عبارتى يكى از 

استانداردهاى Bluetooth به شمار مى آيد.
ــترى دارد   ــراى كاربران جذابيت بيش ارتباط Wi-Fi ب
ــى كند و موجب  ــيم كار م چرا كه بر پايه اينترنت بى س
 Laptop مى شود تا كاربران بتوانند در هر مكانى از طريق
به اينترنت متصل شوند. به تعريفى ديگر،  Wi-Fi يك 
ــت كه براى اتصال رايانه ها و  فناورى شبكه بى سيم اس

دستگاه هاى ديجيتالى از آن استفاده مى كنند.
ــتفاده از  ــا راه اتصال رايانه ها به يكديگر اس در قديم تنه
كابل شبكه بود كه عالوه بر زحمات زياد، محدوديت هاى 
فيزيكى زيادى براى كاربران ايجاد مى كرد، اما به وسيله  
ــتگاه هاى  فناورى Wi-Fi مى توان رايانه ها و ديگر دس
ــت، دوربين ديجيتال  ــل تلفن همراه، تبل ديجيتالى، مث
تلويزيون، چاپگر و ... را بدون سيم به يكديگر متصل كرد 

و يا به عبارتى مى توان  يك شبكه بى سيم ايجاد كرد.
ــبكه بى سيم  البته روش هاى ديگرى هم براى ايجاد ش

.Bluetooth وجود دارد؛ مانند
ــبكه Wi-Fi غالبا از دستگاهى به نام  براى ايجاد يك ش
ــود. اگر Router به اينترنت  Router استفاده مى ش
متصل شود، مى تواند اتصال اينترنت را در شبكه اى كه 
خود ايجاد كرده به اشتراك بگذارد و ديگر دستگاه ها را نيز 
به اينترنت متصل كند. نكته اى كه در اين قسمت قابل 
ــبكه اى كه توسط  توجه است، اين است كه مديريت ش
Router ايجاد مى شود، در دست صاحب دستگاه است 
و او مى تواند براى اتصال به شبكه رمز تعيين كند و يا تنها 
به دستگاه هاى خاصى اجازه دسترسى به شبكه  را بدهد.

Wireless
Wireless، تكنولوژى ارتباطى است كه در آن از امواج 
ــيم و كابل براى انتقال  راديويى، مادون قرمز، به جاى س

سيگنال بين دو دستگاه استفاده مى شود.
از جمله اين دستگاه ها مى توان پيغام گيرها، تلفن هاى 
همراه، كامپيوترهاى قابل حمل، شبكه هاى كامپيوترى 
ــواره اى و  ــتم هاى ماه ــتگاه هاى مكان ياب، سيس دس

PDA ها را نام برد.
تكنولوژى Wireless به كاربر اين امكان را مى دهد تا با 
استفاده از دستگاه هاى متفاوت، بدون نياز به سيم يا كابل 
و حتى در حال حركت، از امكانات مختلف استفاده كنيد. 
شما مى توانيد ايميل هاى خود را بررسى كرده، اجناس 
مورد نياز را خريدارى كنيد و يا حتى برنامه تلويزيون مورد 
عالقه خود را تماشا كنيد. حتى بسيارى از كارها از جمله 
مراقبت هاى پزشكى به تجهيزات Wireless نياز دارند.

ــد تا تمامى  ــما كمك مى كن امكانات Wireless به ش
ــادگى به روز رسانى  كارهاى خود را در حال حركت به س
ــترش  كنيد. تكنولوژىWireless هر روزه در حال گس
ــت تا بتواند عالوه بر كاهش هزينه ها، به شما امكان  اس
ــه با  كار راحت تر در هنگام حركت را نيز بدهد. در مقايس
ــبكه هاى  ــدارى ش ــه نگه ــيمى، هزين ــبكه هاى س ش

Wireless  كمتر است. 
ــبكه هاى Wireless براى انتقال  ــما مى توانيد از ش ش
ــتفاده كنيد و اين  اطالعات از روى درياها، كوه ها و... اس
در حالى است كه براى انجام كار مشابه توسط شبكه هاى 
سيمى، كارى مشكلى خواهد بود. امروزه بيشتر اسمارت 
ــه اينترنت  ــالوه بر اين كه ب ــا قابليتى دارند كه ع فون ه
بى سيم از طريق شبكه موبايل متصل مى شوند، تبديل 
به Router شوند و اينترنت را توسط شبكه Wi-Fi با 
دستگاه هاى ديگر به اشتراك مى گذارند. اين قابليت را 
 Wi-Fi يا Wi-Fi Tethering مى توانيد با نام هاى

Hotspot در تلفن همراه خود تنظيم كنيد.

«وايرلس» و «واى-فاى» 
چه تفاوتى دارند؟
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اخبار كوتاه

عكس نوشت

ويتامين E يكى از ويتامين هاى محلول در چربى است. دليل اهميت اين ويتامين خاصيت 
ــيميايى مخربى كه در اثر ــت از كاهش عوامل ش ــت كه عبارت اس ــيدانى آن اس آنتى اكس

 استرس هاى فيزيولوژيكى و محيطى در بدن به وجود مى آيند. روغن هاى گياهى، مغزها و 
جوانه گندم از منابع غذايى ويتامين   به شمار مى روند. تحقيقات اخير محققان فرانسوى نشان 
مى دهد كه دو ميوه آووكادو و كيوى نيز سرشار از ويتامين E هستند. آووكادو ميوه اى روغنى 
است كه به دليل دارا بودن بسيارى از مواد مغذى به ويژه اسيدهاى چرب مفيد، مى تواند به 
عنوان يكى از اجزاى ساالد سبزيجات، به رژيم غذايى افزوده شود. كيوى به دليل دارا بودن 
مقادير بااليى از مواد مغذى از جمله ويتامين C و فالونوئيدهاى مختلف اهميت بسيار زيادى 
در تأمين سالمت و پيشگيرى از بيمارى هاى مختلف دارد. بر اساس مطالعات اخير، از اين 
پس كيوى به عنوان يكى از منابع ويتامين E نيز به شمار رفته و در پيشگيرى از انواع سرطان 
ها نقش دارد.نكته مهم اين است كه بخش عمده ويتامين E در پوست كيوى موجود است، 

بنابراين توصيه مى شود كه اين ميوه را به خوبى شسته و با پوست مصرف نماييد.

يكى ديگر از مضرات فست فود ايجاد نابارورى در مردان است. فست فودها به دليل و وجود 
چربى هاى اشباع شده و چربى هاى با ترانس باال موجب كاهش جذب ويتامين E در مردان 

و در نتيجه نابارورى خواهد شد.
دكتر همتى، متخصص زنان و نازايى گفت: در زندگى امروزى سبك زندگى بسيار متفاوت 
ــتفاده از فست فودها و افزايش  شده است. وى تصريح كرد: هنوز ارتباط مستقيمى در اس
ــتقيم تأثير  ــب به صورت غير مس ــده، ولى تغذيه نامناس نازايى در مردان و زنان ديده نش

بسزايى دارد.
 E ــت جذب ويتامين ــده اى كه در فست فودهاس ــباع ش  وى عنوان كرد: چربى هاى اش
(ويتامينى محلول در چربى) را در مردان مختل مى كند، ضعف ناتوانى جنسى را پديدار 
مى كند. وى خاطر نشان كرد: كاهش جذب ويتامين E، اختالل در تعداد، كاهش حركات 
اسپرم هاست كه نابارورى را در مردان كاهش مى دهد. وى خاطر نشان كرد: فست فودها با 

چربى هايى با ترانس باال شرايط اكسيداسيون اسپرم ها را دچار اختالل مى كند.

ــگاه صنعتى  ــكده مهندسى پليمر دانش ــگران دانش پژوهش
اميركبير نوعى نانوالياف بهينه سازى شده را با قابليت كاربرد 

در پيل هاى سوختى و ماهيچه هاى مصنوعى ساختند.
ــگر طرح با اشاره به ساخت غشاهاى  ايمان شعبانى، پژوهش
ــت: در اين پژوهش ما موفق  نانوكامپوزيتى از الياف نانو گف
ــديم و  ــازى ويژگى تبادل يون در پليمر اوليه ش به بهينه س
ــاهاى  ــپس از اين پليمر، نانوالياف و از نانوالياف هم غش س

نانوكامپوزيتى تهيه شد.
ــاهاى نانوكامپوزيتى در نوعى از  وى افزود: آزمايش اين غش
پيل هاى سوختى و ماهيچه هاى مصنوعى بر پايه تبادل يونى 
و فلز، نشان داد كه خواص آنها بهبود و همزمان هزينه ساخت 

كاهش مى يابد.
ــرد ماهيچه  ــعبانى عالوه بر مصرف كمتر انرژى در كارب ش
ــت هاى باال را از  ــرد نانوكامپوزيت در رطوب مصنوعى، كارك
ويژگى هاى آن برشمرد و گفت: اين در حالى است كه نمونه 

استاندارد در رطوبت هاى زياد مانند محيط بدن كه بيشترين 
ــت، افت خواص شديد  ــرايط اس كاربرى ها هم در همين ش
ــده با غشاى  دارند. وى افزود: ماهيچه مصنوعى آزمايش ش
نانوكامپوزيتى اين طرح عالوه بر رطوبت در دماها، شرايط و 

ولتاژ مختلف نيز رفتار خطى و يكنواختى را نشان داد.
ــعبانى تصريح كرد: در ادامه طرح قرار است براى بررسى  ش

كارآيى، ماهيچه مصنوعى توليد شده در بدن خرگوش پيوند 
زده شود. محمد مهدى حسنى صدرآبادى، پژوهشگر ديگر 
ــوختى مبدل هاى  ــاره به اين كه پيل هاى س طرح نيز با اش
ــتقيم سوخت را  ــتند كه به شكل مس الكتروشيميايى هس
ــه به اين كه  ــيته تبديل مى كنند، گفت: با توج به الكتريس
ــت،  ــت كاربرد اين پيل ها هزينه آنهاس مهم ترين محدودي

يكى از اهداف اين طرح كاهش بخشى از اين هزينه هاست.
ــده در اين طرح  ــتفاده از نانوالياف ساخته ش وى افزود: اس
ــلول  ــش 106 درصدى توليد در يك تك س ــه افزاي منجر ب
پيل سوختى نمونه آزمايشى در مقايسه با نمونه تجارى در 

پيل هاى متانولى و افزايش73 درصدى بازده آن شد.
ــر و مركز  ــگاه صنعتى اميركبي ــا همكارى دانش اين طرح ب
ــيده و همچنين  ــه به انجام رس تحقيقات فناورى بن ياخت
ــى حائز رتبه دوم  ــنواره جوان خوارزم در چهاردهمين جش

پژوهش هاى كاربردى شده است. 

تأثيرات فست فود بر نابارورى مردانآنچه كه در مورد پوست كيوى نمى دانيد

توليد نانوالياف براى ساخت ماهيچه مصنوعى در كشور

باز شدن 
يك حفره زمينى
 در شيكاگو آمريكا

ــخصيت تأثيرگذار جهان در  ــتى از 100 ش مجله «تايم» فهرس
ــر كرده كه در بين آنها نام هشت دانشمند  سال 2013 را منتش
ــتاوردهاى  ــود.  دس ــكى و فضا ديده مى ش و محقق حوزه پزش

ــامل درمان ايدز در  ــكى و علوم فضا ش چشمگير در حوزه پزش
ــرطان  ــده، راهكار مؤثر براى مقابله با س يك نوزاد تازه متولد ش
ــاب فضاپيماى  ــركت خصوصى در پرت ــينه، موفقيت يك ش س
ــكار  ــورد كنجكاوى و ش ــتاوردهاى مريخ ن ــا، دس بارى به فض
سيارك هاى تهديد كننده زمين، علت اصلى انتخاب دانشمندان

 به عنوان چهره هاى تأثيرگذار علمى اعالم شده است.

 كيمبرلى بلك ول
ــرطان دوك به دليل  ــينه در مؤسسه س مدير برنامه سرطان س
تالش براى توسعه روش درمانى مؤثر در اين فهرست جاى گرفته 
ــكل بسيار تهاجمى سرطان  است. تحقيقات اين دانشمند بر ش
 HER2 سينه كه در آن سلول ها مقادير قابل توجهى پروتئين
توليد مى كنند، متمركز است. دستاورد بلك ول، بمب هوشمند 
(smart bomb) است كه يك سم ضد سرطان حاوى آنتى بادى 
با قابليت تشخيص تومور سرطانى است.  در اين روش درمانى كه 
ــلول هاى سالم در امان  عوارض جانبى محدودى در پى دارد، س

مانده و شانس نجات فرد افزايش پيدا مى كند.

  هانا گى، كاترين لوزوريگا و دبورا پرسوآد
ــه ايمونولوژيست  ــوآد س هانا گى، كاترين لوزوريگا و دبورا پرس
ــى پى، ماساچوست و جان هاپكينز به  دانشگاه هاى مى سى س
دليل تالش براى درمان ايدز يك نوزاد تازه متولد شده، در فهرست 

100شخصيت تأثير گذار مجله تايم جاى گرفتند.

 الون ماسـك، پيتر تايزينگر و ريچـارد كوك و دان 
يئومانس

ــمند و محقق به چشم مى  در حوزه علوم فضا نيز نام چهار دانش
ــركت خصوصى  ــك، بنيانگذار و مديرعامل ش خورد.  الون ماس
ــپيس ايكس كه تصوير وى روى جلد مجله چاپ شده است،  اس
ــال  ــك فالكون 9 و ارس ــل موفقيت در برنامه پرتاب موش به دلي
«دراگون» به عنوان نخستين كپسول بارى خصوصى جهان در اين 
فهرست جاى گرفت. همچنين پيتر تايزينگر و ريچارد كوك،  از 
مديران تيم مأموريت مريخ نورد كنجكاوى در آزمايشگاه پيشرانه 
ــب نتايج قابل توجه در سياره  جت (JPL) ناسا نيز به دليل كس

سرخ، از سوى سردبيران مجله تايم انتخاب شدند.

هشت دانشمند تأثيرگذار 2013 از نگاه «تايم»
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